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Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma
Bankası Kuruluş Anlaşması
İran İslam Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti,
ki bundan böyle Ekonomik İşbirliği Örgütü kurucu üyeleri olarak
anılacaklardır, ECO ülkelerinin ekonomik kalkınma sürecini hızlandırmak
görüşüyle bölge içi ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla İzmir
Anlaşması'nın temel ilkeleri üstüne dayalı "ECO Ticaret ve Kalkınma Bankası"
kurulması hususunda mutabık kalmışlardır.
Bu sebeple, ECO Ticaret ve Kalkınma Bankası'nın (ki bundan böyle "Banka"
diye anılacaktır) aşağıdaki hükümlere göre kurulması ve faaliyette bulunması
hususunda mutabık kalınmıştır.
BÖLÜM I
------AMAÇLAR, İŞLEVLER, YETKİLER VE ÜYELİK
------------------------------------MADDE 1
------AMAÇLAR
------Banka, bölge içi ticareti yaygınlaştıracak ve ECO üyesi ülkelerin ekonomik
kalkınmalarını hızlandıracak mali kolaylıkların başlatılması, geliştirilmesi
ve tedarik edilmesi amacıyla kaynakları harekete geçirecektir.
MADDE 2
------İŞLEVLER VE YETKİLER
-------------------Amacını yerine getirmek için Banka aşağıdaki işlevlere ve yetkilere sahip
olacaktır:
(a) ECO ülkelerindeki kalkınma projelerini ve bölge içi ticareti finanse
etmek;
(b) Ulusal ve uluslararası mali kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve bu tür
kuruluşları kendi faaliyetleri için mali kanallar olarak kullanmak;
(c) Guvernörler Kurulu tarafından onaylanan yönetmeliklere göre özel
amaçlar için Özel Fonlar oluşturmak ve çalıştırmak;
(d) Kaynakları harekete geçirmek ve amaçlarını geliştirebilecek türde
gerekli veya sonradan ortaya çıkabilecek bankacılık hizmetlerini sağlamak
amacıyla hertürlü diğer bankacılık faaliyetlerini üstlenmek.
MADDE 3
------ÜYELİK
-----Banka'nın üyeleri;
1. ECO üyesi ülkelerin hükümetleri, ve/veya
2. ECO'nun üç kurucu üyesi olan İran İslam Cumhuriyeti, Pakistan İslam
Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti her zaman eşit sayıda hisse bulundurmaları
ve sahip oldukları hisselerin toplamının her zaman Banka sermayesinin
çoğunluğunu oluşturması koşuluna bağlı olarak herhangi bir üye ülkenin
(Hükümetlerinin onayı ile) bankaları veya diğer mali kurumlarından
oluşacaktır.
3. Tüm hissedarları gösteren bir liste bu maddelere ekli olacak ve zaman
zaman güncelleştirilecektir.
BÖLÜM II
-------MALİ KAYNAKLAR
-------------MADDE 4
------KAYITLI VE TAAHHÜT EDİLMİŞ SERMAYE
---------------------------------1. Banka'nın hesap birimi bir ECO Birimi (EU) olacaktır. Her EU
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) bir Özel Çekme Hakkına (SDR) eşit olacaktır.

2. Banka'nın kayıtlı sermayesi her biri itibari değeri 100.000 EU olan
10.000 hisseye bölünmüş 1000 milyon EU'dur. Kayıtlı Sermaye'nin 700 milyon
EU'luk kısmı, üye ülkeler tarafından, Guvernörler Kurulunun oybirliği ile
alınacak kararı üzerine, Guvernörler Kurulunca uygun görülecek şekil ve
yöntemde ödenebilecektir.
3. Kayıtlı sermayenin 300 milyon EU'luk kısmı kurucu üyeler tarafından
aşağıdaki şekilde taahhüt edilecek ve ödenecektir.
(a) Başlangıçta, 90 milyon EU'ya eşit olan kısım, kurucu üyeler tarafından
eşit olarak, 44. maddenin hükümlerine uygun olarak Anlaşma'nın yürürlüğe
girdiği günden itibaren (Kuruluş Tarihi) doksan (90) gün içinde ödenecektir.
(b) 210 milyon EU'ya eşit olan kısım, Kuruluş tarihinden 12 ay sonra
başlamak üzere birbirini takip eden 10 eşit yıllık taksitlerle ödenecektir.
Ancak Guvernörler Kurulu, üyeler tarafından yapılacak taahhüt edilmiş sermaye
ödemelerinin yukarıda belirtilen takvimden önce tamamlanabileceğine karar
verebilecektir.
4. Yeni üyelerin katılması durumunda, yeni üyelerin sermaye taahhütlerinin
yöntem ve koşulları Guvernörler Kurulu tarafından belirlenecektir.
5. Kayıtlı sermaye veya onun taahhüt edilen kısmı Guvernörler Kurulu'nun
oyu ile arttırılabilir. Her kurucu üye bu artışı, 3. madde hükümlerine bağlı
olmak kaydıyla eşit bazda taahhüt edecektir.
6. Üyelerce tüm sermaye katkıları Özel Çekme Hakları (SDR) sepetinde yer
alan paralarla yapılacaktır.
MADDE 5
------SERMAYE STOKU İLE İLGİLİ KOŞULLAR
--------------------------------1. Sermaye hisseleri hiçbir şekilde rehin (pledged) ve teminat
(encumbered) olarak gösterilmeyecek ve bir üye ülke tarafından tavsiye
edilmedikçe ve Guvernörler Kurulu tarafından oybirliği ile onaylanmadıkça
devredilemeyecektir.
2. Üyelerin payları üzerindeki yükümlülükleri sermaye paylarının ödenmemiş
bölümü ile sınırlandırılacaktır.
3. Hiçbir üye, sadece üyeliği nedeniyle Banka'nın yükümlülüklerinden
sorumlu tutulmayacaktır.
BÖLÜM III
--------FAALİYETLER
----------MADDE 6
------FİNANSMANLA İLGİLİ KOŞULLAR
--------------------------1. Banka faaliyetlerini yürütürken aşağıdaki koşullara göre hareket
edecektir: (i) Finansmanı ile ilgili olarak ilgi alanlarını korumak;
(ii) Banka imkanlarından yararlanan varsa alıcıların ve garantörlerin
sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmelerini gözlemek;
(iii) ECO üyesi ülkelerin ekonomilerinde tamamlayıcılığı teşvik edecek
amaçlar doğrultusunda hareket etmek;
(iv) Ekonomik ve Sosyal Kalkınma ve kazançlı istihdam olanakları
genişletmek yoluyla ECO üyesi ülkelerdeki halkın refah düzeyini arttırmak;
(v) ECO üyesi ülkelerden satın alma (procurement) hususuna öncelik vermek
suretiyle ECO bölgesinin ekonomik kalkınmasını teşvik etmek;
2. Banka mümkün olduğu ölçüde, ECO üyesi ülkeler arasında ekonomik
işbirliğini güçlendirecek ve geliştirecek projelere öncelik verecektir.
3. Banka bir projenin toplam maliyetinin yabancı para cinsinden
karşılanacak kısmına finansman sağlayacaktır. Banka ayrıca zaman zaman
Direktörler Kurulunca onaylanan kural ve düzenlemelere uygun olarak, proje
maliyetinin yerel para cinsinden karşılanacak kısmını da finansman
sağlayabilecektir.
MADDE 7
------HİSSE SENEDİ KATILIMI
--------------------Banka'nın yapmış olduğu toplam özsermaye yatırımlarının miktarı Bankanın
ödenmiş sermayesinin %25'ini geçemeyecektir.

MADDE 8
------YEREL KURAL VE YÖNETMELİKLERİN UYGULANMASI
-----------------------------------------Banka, ülkelerin herhangi birinde ve herhangi bir şekilde gerçekleştirdiği
faaliyetlerinin ilgili Ülkenin ulusal kanunları hükümlerince kapsanacağını ve
korunacağını garanti edecektir.
BÖLÜM IV
-------PARA BİRİMLERİ
-------------MADDE 9
------DÖVİZ KURLARININ BELİRLENMESİ
----------------------------1. Döviz kurlarının belirlenmesi veya döviz kurları ile ilgili herhangi
bir sorunun çözümlenmesi Banka tarafından uluslararası kotasyona uygun olarak
yapılacaktır. Bu tür bir tanımlama için eğer Banka gerekli görürse
Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) bilgi temin edebilecektir.
2. Bu Anlaşma altında herhangi bir paranın konvertibil olup olmadığının
belirlenmesi hususunda bir ihtiyaç belirirse, bu saptama Banka tarafından
yapılacaktır. Banka gerekli gördüğü takdirde böyle bir belirleme konusunda
Uluslararası Para Fonu'na danışabilecektir.
MADDE 10
-------PARA BİRİMLERİNİN KULLANIMI VE DÖNÜŞÜMÜ
--------------------------------------1. Bir üye, Banka'nın isteği üzerine, yerel olarak oluşturulan fonların
konvertibilitesinin o ülkenin mevzuatına uygun olması şartıyla, kendi
parasının Banka tarafından konvertibil bir para cinsine dönüştürülmesini
kolaylaştıracaktır.
2. ECO üyesi ülkeler, elde edilen kar gelirlerine ve sermayenin Banka
tarafından Bankaca kabul edilen konvertibil para cinsinden yurt dışına
çıkarılmasına kısıtlama getiremeyeceklerdir.
MADDE 11
-------İŞLEMLERİN İSİMLENDİRİLMESİ
--------------------------Banka'nın yabancı paralarla yapacağı işler, SDR'ı oluşturan paralar veya
EU ile isimlendirilecek ve ödenecektir. Banka'ya yabancı para birimleri ile
olan yükümlülükler Banka tarafından kabul edilebilir konvertibl bir para ile
ödenecektir.
BÖLÜM V
------TEŞKİLATLANMA VE YÖNETİM
------------------------MADDE 12
-------TEŞKİLAT YAPISI
--------------Banka'nın, Guvernörler Kurulu, Direktörler Kurulu, Başkanı, Başkan
Yardımcıları, Murakıpları, Müfettişleri ve gerekli görülen diğer görevli ve
personeli olacaktır. Guvernörler, Direktörler, Başkan ve Başkan Yardımcıları
üye ülkeler vatandaşı olacaklardır.
MADDE 13
-------GUVERNÖRLER KURULU
-----------------TERKİP ŞEKLİ
-----------1. Her üye ülke, Guvernörler Kurulu'nda temsil edilecek ve bir Guvernör ve

bir Guvernör Vekili atayacaktır. Banka sermayesine katkıda bulunan belirli bir
üye ülkenin bankaları ve diğer mali kuruluşları hükümetlerince atanmış bulunan
Guvernör tarafından temsil edileceklerdir.
2. Her Guvernör ve Guvernör Vekili kendisini atayan üyenin istekleri
doğrultusunda hizmet verecektir. Hiçbir Guvernör Vekili, asıl Guvernörün
yokluğu hariç oy kullanamayacaktır. Kurul, her yıllık toplantısında Kurul'un
gelecek yıllık toplantısında yeni Başkan seçilinceye kadar görev yapmak üzere
bir Başkan tayin edecektir.
3. Guvernörler ve Guvernör Vekilleri Banka'dan maaş almaksızın görevlerini
sürdüreceklerdir. Ancak, Banka toplantılara katılmanın getirdiği makul
masraflar için geri ödemede bulunacaktır.
MADDE 14
-------GUVERNÖRLER KURULU: YETKİLERİ
----------------------------1. Banka'nın bütün yetkileri Guvernörler Kurulu'nda olacaktır.
2. Guvernörler Kurulu, aşağıda belirtilen yetkiler dışında yetkilerinin
bir kısmını veya tamamını Direktörler Kurulu'na aktarabilir.
(i) Banka'nın kayıtlı sermayesini arttırma veya azaltma;
(ii) Yeni üyeleri kabul etme ve kabul koşullarını belirleme;
(iii) Direktörler Kurulu'nun talebi üzerine, bu Anlaşmanın yorumlanması ve
uygulanmasına karar verme;
(iv) Diğer Uluslararası Kuruluşlar ile işbirliği için yapılacak genel
anlaşmaları sonuçlandırma yetkisi;
(v) Banka Başkanı'nın seçimi;
(vi) Direktörlerin alacakları ücret ile birlikte Başkan'ın maaşı ile
hizmet sözleşmesine ilişkin diğer koşulların belirlenmesi;
(vii) Denetleme Kurulu'nun raporunu inceledikten sonra, Banka'nın bilanço
ve kar-zarar durumunu onaylama;
(viii) Banka'nın rezervlerini ve kar dağıtımını belirleme;
(ix) Direktörler Kurulu veya bir üyenin teklifi üzerine bu Anlaşmayı
değiştirmek;
(x) Banka'nın faaliyetlerini sona erdirmeye ve aktiflerinin
paylaştırılmasına karar vermek;
(xi) Bu Anlaşma'da açıkca Guvernörler Kurulu'na verilen veya Direktörler
Kurulu tarafından Guvernörler Kurulu'na iletilen diğer özel konularda
yetkileri kullanmak.
3. Guvernörler Kurulu ve Direktörler yetkileri ölçüsünde, personelin
emekli maaşları ve diğer yardımlar ile ilgili kural ve yönetmelikleri de
içeren Banka işlerinin idaresi için gerekli veya uygun olabilecek kural ve
yönetmelikleri kabul edebileceklerdir.
4. Guvernörler Kurulu bu maddenin 2. ve 3. paragrafında Direktörler
Kurulu'na verilen herhangi bir husus üzerinde tam yetki kullanma gücünü elinde
bulunduracaktır.
MADDE 15
-------GUVERNÖRLER KURULU: USUL
-----------------------1. Guvernörler Kurulu, yıllık toplantı ve Kurul tarafından gerekli görülen
veya Direktörler Kurulu tarafından talep edilen başka toplantıları da
gerçekleştirecektir. Guvernörler Kurulu Toplantıları, Kurulun veya bir kurucu
üyeyi temsil eden herhangi bir Guvernörün talebi üzerine Direktörler
Kurulu'nun çağırısı ile gerçekleştirilecektir.
2. Guvernörler Kurulu'nun herhangi bir toplantısının yapılabilmesi için,
ECO Kurucu Üyelerini temsil eden Guvernörlerin her üçünün veya bunların
yokluğunda Guvernör Vekillerinin katılımı ile, Guvernörlerin basit çoğunluğu
aranacaktır.
3. Guvernörler Kurulu, Direktörler Kurulunun tavsiye etmesi halinde,
Guvernörler Kurulunun toplantıya çağırılmasına gerek kalmaksızın belli bir
konu üzerinde oylama yapılmasını talep edebileceği bir usul oluşturacaktır.
MADDE 16
-------DİREKTÖRLER KURULU
-----------------1. Direktörler Kurulu altı Direktör ve altı Direktör Vekilinden fazla

olmayacaktır. Her ECO Kurucu Üyesi bir Direktör ve bir Direktör Vekili
atayacaktır. Oy hakkının en az yüzde 15'ini temsil eden veya Guvernörler
Kurulu tarafından kararlaştırılabilecek herhangi bir minimum hakkı temsil eden
diğer üyeler, bir Direktör ve bir Direktör Vekili atamaya hak kazanacaktır.
2. Direktörler ve Vekilleri üç (3) yıllık bir dönem için görevde kalacak
ve yeniden atanabileceklerdir. Bunlar görevlerini yerlerine yenileri
atanıncaya kadar sürdüreceklerdir. Direktör kadrolarından herhangi birinin,
görev süresinin bitiminden doksan (90) gün önce boş kalması halinde Direktörü
atayan üye tarafından geriye kalan süre için yeni bir Direktör atanacak veya
seçilecektir.
MADDE 17
-------DİREKTÖRLER KURULU: YETKİLERİ
----------------------------Direktörler Kurulu, Banka'nın faaliyetlerinden sorumlu olacak ve bu amaç
için bu Anlaşma çerçevesinde açıkça verilen yetkilere ilaveten, özellikle
aşağıda belirtilen yetkiler olmak üzere Guvernörler Kurulu tarafından verilen
yetkileri de kullanacaktır:
(i) Guvernörler Kurulu'nun genel direktifleri ile uyumlu olacak şekilde
Banka ile ilgili işler ve faaliyetlere ilişkin kararlar almak;
(ii) Her Yıllık Toplantıda Guvernörler Kurulunca onaylanmak üzere her mali
yıla ilişkin hesapları sunmak; ve
(iii) Banka'nın bütçesini onaylamak;
(iv) Bu Anlaşma'ya ilişkin değişiklikleri Guvernörler Kurulu'na önermek;
(v) Banka'nın faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli veya uygun
görülebilecek şube, bağlı kuruluş ve temsilcilik ofisi kurmak
MADDE 18
-------DİREKTÖRLER KURULU: USUL
-----------------------Direktörler Kurulu, yılda altı defadan az olmamak kaydıyla Banka ile
ilgili işlerin gerektirdiği sıklıkta toplanacaktır.
MADDE 19
-------OYLAMA
-----Guvernörler ve Direktörler Kurulu'na aktarılan bütün konular oy gücünün
yüzde 85'inden az olmayacak bir çoğunlukla kararlaştırılacaktır. Her pay bir
oyu temsil edecektir.
MADDE 20
-------YÖNETİM
------BAŞKAN
-----1. Banka Başkanı Guvernörler Kurulu tarafından atanacaktır. Başkan görevi
süresince Guvernörlük veya Direktörlük yapamayacak veya Vekilleri
olamayacaktır.
2. İlk Başkanın görev süresi beş (5) yıl olacaktır. Takip edecek her
Başkan dört (4) yıllık bir süre için atanacaktır. Bununla beraber, Guvernörler
Kurulunun alacağı bir karar ile Başkanın görevi sona erecektir.
3. Direktörler Kurulu, Başkanın başkanlığında toplanacak fakat Başkan oya
sahip olmayacaktır. Başkan, Guvernörler Kurulu'nun toplantılarına
katılabilecek ancak oy kullanmayacaktır.
4. Başkan, Banka'nın hukuki temsilcisi olacaktır.
5. Başkan, Banka'nın en üst idari amiri olacak ve Direktörler Kurulu'nun
talimatları çerçevesinde Banka'nın mevcut işlerini yürütecektir. Başkan,
Bankaca kabul edilen yönetmelikler uyarınca teşkilattan, görevlilerin ve
personelin atanma ve işten çıkarılmalarından sorumlu olacaktır.
6. Başkan, görevli ve personel ataması yaparken, en yüksek verimlilik ve
teknik yeterlilik standartlarının temin edilmesi önem ve gerekliliğini
gözönünde bulundurarak, ECO üyesi ülkelerden eleman alınmasında eşitlik
esasını dikkate alacaktır.

MADDE 21
-------YÖNETİM
------BAŞKAN YARDIMCILARI
------------------1. Başkanın tavsiyesi üzerine, Direktörler Kurulu'nca asgari üç (3) Başkan
Yardımcısı atanacaktır. Başkan Yardımcılarının her biri ilgili kurucu üye
ülkenin vatandaşı olacak, beş (5) yıl süreyle görev yapacak ve kendisine
Direktörler Kurulunca zaman zaman belirlenecek yetkileri kullanacak ve
Bankanın idaresine ilişkin görevleri yerine getirecektir. Başkanın tayin
edeceği Başkan Yardımcısı, Başkanın bulunmadığı zamanlarda Başkanın yetkisini
kullanacak ve onun görevini yerine getirecektir. Bir Başkan Yardımcısı, görevi
süresince Guvernör veya Direktör olamayacaktır.
2. Başkan Yardımcıları, Direktörler Kurulu Toplantılarına
katılabilecekler, fakat bu toplantılarda oy kullanamayacaklardır.
MADDE 22
-------BANKA'NIN ULUSLARARASI NİTELİĞİ VE SİYASİ
----------------------------------------FAALİYETLERİN YASAKLANMASI
-------------------------1. Banka, amaçlarına ve fonksiyonlarına herhangi bir şekilde zarar
verecek, bunları kısıtlayacak, çarpıtacak veya değiştirecek tarzdaki kredi
veya yardımları kabul etmeyecektir.
2. Banka, Banka Başkanı, Başkan Yardımcıları, Direktörler, görevliler ve
personel herhangi bir üyenin siyasi işlerine karışmayacak ve alacakları
kararlarda üye ülkelerin siyasi karakterinden etkilenmeyeceklerdir. Banka
uluslararası kabul görmüş mali kurallar, usuller ve standartları takip edecek
ve kararları sadece ticari ve ekonomik değerlendirmeler ile ilgili olacaktır.
3. Başkan, Başkan Yardımcıları, Banka görevlileri ve personeli görevlerini
yaparken tamamen Banka'ya karşı hizmet vermekle sorumlu olup, başka hiçbir
yere bağımlı olmayacaktır. Banka'nın her üyesi, bu görevinin uluslararası
özelliğine saygı gösterecek ve görevlerini icra ederken kendilerini
etkileyecek her türlü girişimlerden kaçınacaklardır.
MADDE 23
-------BANKA'NIN MERKEZİ
----------------1. Banka'nın Merkezi Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunacaktır. Banka'nın
faaliyetine başlamasından itibaren altı ay içinde İran ve Pakistan'da iki şube
açılacak ve ekonomik ile ticari olarak sürdürebilirliği konusunda karşılıklı
mutabakatın sağlanması halinde, diğer üye ülkelerde de şubelerin açılması
imkanı olabilecektir.
2. Banka, bilgi alışverişi için veya Guvernörler Kurulu'nun onayı ile bu
Anlaşma'ya uygun diğer amaçlar çerçevesinde diğer kuruluşlarla düzenlemelere
girebilecektir.
3. Direktörler Kurulu Banka'nın diğer şubelerinin açılmasına karar
verebilecek ancak, Direktörlerin %51 çoğunluğunun desteğini almış ancak %85
çoğunluğun onayını alamamış bir şube teklifi Madde 19 hükümlerine bağlı
kalmaksızın basit çoğunluk ile Guvernörler Kuruluna iletilebilecektir.
MADDE 24
-------MALİ YIL
-------Banka'nın mali yılı 1 Ocak'ta başlayacak ve 31 Aralık'ta sona erecektir.
MADDE 25
-------HABERLEŞME KANALLARI, EMANETÇİLER
--------------------------------1. Her üye, bu Anlaşma'ya ilişkin olarak çıkabilecek herhangi bir konuda
Banka'nın temas edebileceği uygun merci tayin edecektir.

2. Her üye, Banka'nın üye ülke parasını ve Banka'nın diğer varlıklarını
muhafaza etmek üzere kendi Merkez Bankasını ya da Banka ile üzerinde
mutabakata varabileceği diğer bir kuruluşu emanetçi olarak tayin edecektir.
MADDE 26
-------DENETÇİLER - RAPORLAR
--------------------1. Direktörler Kurulu'nun tavsiyesi ve Guvernörler Kurulu'nun onayı ile
uluslararası alanda kabul görmüş bir üye ülkeye kayıtlı nitelikli denetçiler
Banka ile ilgili işlemleri denetlemek, Direktörler Kurulu'nda kararlaştırılmak
üzere periyodik olarak Direktörler Kurulu'na rapor vermek için Direktörler
Kurulu'nca onaylanan şart ve koşullarda yenilenebilir şekilde bir yıl süre
için atanacaklardır.
2. Banka, Üyelerine ve ECO Sekreteryası'na denetlenmiş Banka hesaplarını
içeren yıllık bir Rapor gönderecek ve bu raporları yayınlayacaktır. Banka
ayrıca, üyelerine üç aylık bazda Banka faaliyetlerinin sonuçlarını gösteren
özet bir rapor da gönderecektir.
3. Banka, ayrıca amaç ve işlevleri ile ilgili olarak arzu edildiğinde
başka raporlar da yayınlayabilecektir. Bu raporlar üyelere, ve ECO
Sekreteryası'na gönderilecektir.
MADDE 27
-------NET GELİRİN TAHSİSİ
------------------Guvernörler Kurulu, Banka'nın olağan sermaye kaynaklarından gelen net
gelirinin ne kadarının rezervlere ayrılacağını yıllık olarak belirleyecektir
ancak, Banka'nın net gelirinin hiçbir bölümü, Banka'nın genel rezervleri,
taahhüt edilmiş sermayenin %25'ine ulaşıncaya kadar, kar yoluyla üyelere
dağıtılmayacaktır.
BÖLÜM VI
-------ÜYELİKTEN ÇEKİLME VE BANKA FAALİYETLERİNİN SONA
----------------------------------------------ERDİRİLMESİ
----------MADDE 28
-------ÜYELİKTEN ÇEKİLME
----------------1. Bu Anlaşma'nın yürürlüğe girmesinden sonra altı ay içerisinde,
Guvernörler Kurulu bir üyenin çekilmesine ilişkin düzenlemeleri yönetecek
yöntem ve koşulları ve gerekli yönetmelikleri kabul edecektir. Bu yöntem ve
koşullar ve ilgili yönetmelikler sonradan bu Anlaşma'nın ayrılmaz bir
parçasını oluşturacaktır.
2. Bir üyenin bu Anlaşma altındaki zorunluluklarını ve yükümlülüklerini
yerine getirmemesi durumunda, Guvernörler Kurulu, Bankanın bu problemle ilgili
olarak alacağı uygun tutum hakkında karar verecektir.
MADDE 29
-------FAALİYETLERİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI
---------------------------------------Acil durumlarda, Direktörler Kurulu, Guvernörler Kurulu'na konuyu yeniden
değerlendirme ve karar alma olanağı sağlamak üzere, genel olarak veya belirli
sahalardaki yeni taahhütlerle ilgili faaliyetleri geçici olarak durdurabilir.
MADDE 30
-------FAALİYETLERİN SONA ERDİRİLMESİ
-----------------------------1. ECO üyesi ülkelerin hükümetlerinin, Guvernörler Kurulu kararı
kanalıyla Banka'nın faaliyetlerinin sona erdirilmesine karar vermeleri
durumunda Banka, varlıklarının düzenli olarak realizasyonu, muhafazası ve
korunması ile taahhütlerinin yerine getirilmesi dışındaki tüm faaliyetlerini
derhal durduracaktır.

2. Bu taahhütlerin yerine getirilmesi ve varlıkların dağıtımına kadar
Banka mevcudiyetini devam ettirecek, Banka'nın ve üyelerinin tüm karşılıklı
hak ve mükellefiyetleri zarar görmeksizin devam edecektir.
MADDE 31
-------ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE TALEPLERİN
------------------------------------KARŞILANMASI
-----------1. Banka'nın faaliyetlerinin sona erdirilmesi durumunda, bütün üyelerin
Banka'nın taahhüt edilmiş sermayesinin ödenmemiş kısmı ile ilgili
yükümlülükleri alacaklıların muhtemelen talepleri de dahil olmak üzere tüm
talepleri karşılanıncaya kadar devam edecektir.
2. Banka'dan talebi olan alacaklılara herhangi bir ödeme yapılmadan önce
Guvernörler Kurulu, Banka varlıklarının oluşturulması ve likidasyonu için
uygun düzenlemeleri yapacak ve mahalli kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde
taleplerinin öncelikleri konusunda karar oluşturacaktır.
MADDE 32
-------VARLIKLARIN DAĞITIMI
-------------------1. Alacaklılara karşı olan tüm yükümlülükler ödeninceye veya karşılık
temin edilinceye kadar üyelere, Banka'nın sermaye stokuna katılma taahhütleri
karşılığında varlıklardan dağıtım yapılamaz. Böyle bir dağıtım Guvernörler
Kurulu'nca onaylanmalıdır.
2. Banka varlıklarının dağıtımı, her üyenin elinde bulundurduğu sermaye
hisseleri ile orantılı olacak ve bu dağıtım Banka'nın depozitörlere öncelik
verilerek makul ve hakkaniyete uygun mütalaa ettiği zamanlarda ve koşullarda
yapılacaktır. Banka varlıklarından dağıtılacak payların varlıkların çeşidine
bağlı olarak, tek tip olması zorunlu değildir. Hiçbir üye Banka'ya karşı tüm
taahhütlerini yerine getirmedikçe bu tür varlık dağıtımından pay
alamayacaktır.
3. Bu madde çerçevesinde yapılacak dağıtımdan payını alacak olan üye, bu
varlıklarla ilgili olarak Banka'nın bu dağıtımdan önce sahip olduğu haklarla
eşit haklara sahip olacaktır.
BÖLÜM VII
--------STATÜ, DOKUNULMAZLIKLAR, MUAFİYETLER VE
--------------------------------------İMTİYAZLAR
---------MADDE 33
-------HUKUKİ STATÜ
-----------Banka, bağımsız bir uluslararası kuruluş olarak tüzel kişiliğinin yanısıra
aşağıdaki hususlarda da tam yetkili olacaktır.
a) Sözleşme yapmak
b) Menkul ve gayrimenkul alım ve satımını yapmak, ve
c) Kanuni takibatta bulunmak
MADDE 34
-------ARŞİVLERİN MUAFİYETİ
-------------------Banka arşivi ve genel olarak Banka'ya ait olan veya onun tarafından
bulundurulan her türlü doküman nerede bulunursa bulunsun dokunulmazlığa sahip
olacaktır.
MADDE 35
-------İŞLEMLERDE GİZLİLİK
------------------Banka, müşterilerinin hesapları konusunda tam bir gizlilik esasını
uygulayacak ve üyeler bu tür işlemlerin dokunulmazlığına saygı gösterecektir.

MADDE 36
-------HABERLEŞME AYRICALIĞI
--------------------Herbir ECO üyesi ülke Banka ile resmi haberleşmelerinde, en az diğer
uluslararası kuruluşlarla olan haberleşmelerine verdiği önem kadar önem
verecektir.
MADDE 37
-------BANKA PERSONELİNİN MUAFİYETLERİ VE İMTİYAZLARI
---------------------------------------------Banka'nın, bulundukları yerin yerel vatandaşı veya tabiyetinde olmayan
bütün Guvernörleri, Direktörleri, Vekilleri, Başkan, Banka'nın görevlileri ve
çalışanları benzeri düzeydeki uluslararası kuruluşların temsilcilerine,
memurlarına ve çalışanlarına üyeler tarafından uygulanmakta olan, göç
kısıtlaması, yabancı uyruklulara yönelik kayıt koşulları ve ulusal hizmet
yükümlülükleri muafiyetlerinden aynı şekilde yararlanacaklardır.
MADDE 38
-------UYGULAMA
-------Her ECO üyesi ülke, kendi hukuk sistemine uygun olarak, bu Anlaşma'da
yeralan hükümlerin kendi topraklarında da etkin bir şekilde uygulanmasını
sağlayacak gerekli tedbirleri hemen alacak ve bu uygulamalardan Banka'yı
haberdar edecektir.
BÖLÜM VIII
---------TADİLAT, YORUM VE HAKEMLİK
-------------------------MADDE 39
-------TADİLAT
------1. Bu Anlaşma sadece Guvernörler Kurulu kararı ile tadil edilecektir.
2. Bu Anlaşma'nın tadiline ilişkin herhangi bir öneri Direktörler
Kurulu'nun bir üyesince getirilmiş de olsa Guvernörler Kurulu Başkanı'na
iletilir. Bir tadilat kabul edildiğinde, Banka bunu bütün üyelerin adresine
resmi bildirimde bulunmak suretiyle haber vererek teyid edecektir. Guvernörler
Kurulu'nun daha farklı bir tarih belirtmemesi halinde, bütün değişiklikler
üyelere yapılan resmi bildirimden üç (3) ay sonra yürürlüğe girecektir.
MADDE 40
-------DİL, YORUM, BAŞVURU VE HAKEMLİK
------------------------------1. Banka'nın resmi haberleşme dili İngilizce olacaktır. Bu Anlaşma'nın
İngilizce metni yorum ve uygulamada geçerli metin olarak kabul edilecektir.
2. Anlaşma'nın hükümlerine ilişkin herhangi bir yorum veya uygulama
Guvernörler Kurulu'na sunulacaktır.
3. Banka'nın faaliyetleri ile ilgili veya faaliyetlerinden kaynaklanan
herhangi bir konuda, Banka ile bir üye ülke veya üyeler arasında bir
anlaşmazlık ortaya çıktığında bu anlaşmazlık karar için Guvernörler Kurulu'na
sunulacaktır.
MADDE 41
-------VERİLMİŞ SAYILAN ONAY
--------------------Banka tarafından herhangi bir işlem gerçekleştirilmeden önce, herhangi bir
üyenin onayı sözkonusu olursa, 39 ve 42.'ci Maddeler altındaki işlemler hariç
olmak üzere, önerilen işlem konusunda üyeye bildirim yapıldığı tarihten
itibaren altmış (60) gün içinde üye tarafından bir itiraz olmamış ise, onay
verilmiş sayılacaktır.

BÖLÜM IX
-------SON HÜKÜMLER
-----------MADDE 42
-------ONAY VE KABUL
------------Bu Anlaşma, tarafların onay ve kabulüne tabidir. Onay veya kabule ilişkin
belgeler, ECO Sekreteryasına verilecek ve Sekreterya diğer üyelere herbir
belge teslimini ve tarihini bildirecektir.
MADDE 43
-------İMZA VE DEPOSİT
--------------1. Bu Anlaşma'nın İngilizce dilindeki tek orjinal kopyesi, ECO
Sekreteryasına teslim edilecektir.
2. Bu belge Banka'nın kuruluşunu takiben Banka'nın Merkezine deposit
edilecektir. Banka, bu Anlaşmanın onaylı örneklerini imzalayan taraflara, ECO
Sekreteryasına ve Banka üyesi olacak diğer ülkelere gönderecektir.
MADDE 44
-------YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ
--------------Bu Anlaşma, üç ECO Kurucu üyesince onay veya kabulüne ilişkin belgelerin
verildiği anda yürürlüğe girecektir. ECO Sekreteryası üyelere Anlaşmanın
yürürlüğe girdiği tarihi bildirecektir (Kuruluş Tarihi).
MADDE 45
-------FAALİYETLERİN BAŞLAMASI
----------------------1. Anlaşma yürürlüğe girer girmez, her üye bir Guvernör ve Guvernör Vekili
atayacaktır.
2. Açılış toplantısında Guvernörler Kurulu;
a) Banka Başkanını atayacak,
b) Banka Direktörlerinin atanması için düzenlemeleri yapacak; ve
c) Banka'nın faaliyetlerinin hangi tarihte başlayacağına ilişkin
düzenlemeleri yapacaktır.
3. Banka, üyelerine faaliyetlerine başlama tarihini bildirecektir.
Tanıklar huzurunda yetkili temsilciler Hükümetleri adına imzalarını
atmışlardır.
Bindokuzyüzdoksanbeş Yılında Mart Ayının 15. günü İslamabad'da tek bir
İngilizce kopya halinde düzenlenmiştir.

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ ADINA
PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ ADINA
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA

7-8 MAYIS 1996 TARİHİNDE İKİNCİ GEÇİCİ KOMİTE TOPLANTISINDA
KARAR VERİLEN VE 11 MAYIS 1996 TARİHİNDE AŞKABAD'DA
YAPILAN 6. TOPLANTISINDA BAKANLAR KONSEYİNCE ONAYLANAN
ECO TİCARET VE KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASINI
TADİL METNİ
BÖLÜM II
-------Mali Kaynaklar
-------------Madde 4
------Kayıtlı ve Taahhüd Edilen Sermaye
--------------------------------3. Kayıtlı sermayenin 300 milyon EU'luk kısmı kurucu üyeler tarafından
aşağıdaki şekilde taahhüt edilecek ve ödenecektir.
(a) Başlangıçta, 60 milyon EU'ya eşit olan kısım, kurucu üyeler tarafından
eşit olarak, 44. maddenin hükümlerine uygun olarak Anlaşma'nın yürürlüğe
girdiği günden itibaren (Kuruluş Tarihi) doksan (90) gün içinde ödenecektir.
(Yapılan Tadilat: 90 milyon yerine 60 milyon)
(b) 240 milyon EU'ya eşit olan kısım, Kuruluş tarihinden 12 ay sonra
başlamak üzere birbirini takip eden 10 eşit yıllık taksitlerle ödenecektir.
Ancak Guvernörler Kurulu, üyeler tarafından yapılacak taahhüt edilmiş sermaye
ödemelerinin yukarıda belirtilen takvimden önce tamamlanabileceğine karar
verebilecektir.
(Yapılan Tadilat: 210 milyon yerine 240 milyon)
Madde 7
------Hisse Senedi Katılımı
--------------------Banka'nın yapmış olduğu toplam özsermaye yatırımlarının miktarı Bankanın
ödenmiş sermayesinin %20'sini geçemeyecektir.
(Yapılan Tadilat: 25 yerine 20)
Bindokuzyüzdoksanyedi Yılında Mart Ayının 4. Günü Tahran'da tek bir
İngilizce kopya halinde ECO Sekretaryası'nda imzalanmıştır.

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ ADINA
PAKİSTAN CUMHURİYETİ ADINA
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA

Articles of Agreement of the Trade & Development Bank of the
Economic Cooperation Organization
The Islamic Republic of Iran, the Islamic Republic of Pakistan and the
Republic of Turkey, hereinafter referred to Economic Cooperation Organization
(Founding Members) have agreed to establish hereby a bank by the name of "ECO
Trade and Development Bank" on the basis of principles embodied in the Treaty
of Izmir to promote intra-regional trade and economic cooperation with a view
to accelerate the process of economic development of ECO countries.
NOW THEREFORE, it is hereby agreed that the ECO Trade and
Development Bank (hereinafter referred to as "the Bank") be established
and operate in accordance with the following provisions:
Chapter I
--------Purposes, Functions, Powers and Membership
-----------------------------------------Article 1
--------Purposes
-------The Bank shall mobilize resources for the purposes of initiating,
promoting and providing financial facilities to expand intra-regional trade
and accelerate economic development of ECO Member Countries.
Article 2
--------Functions and Powers
-------------------To achieve its purpose, the Bank shall have the following functions
and powers:
a) to finance development projects and intra-regional trade in the ECO
countries,
b) to cooperate with national and international financial institutions and
use such institutions as financing channels for its operations,
c) to establish special funds for specific purposes and to operate in
accordance with the regulations approved by the Board of Governors,
d) to undertake any kind of banking activities to mobilize resources and
provide other banking services as may be necessary or incidental to the
advancement of its purposes.
Article 3
--------Membership
---------Members of the Bank shall comprise of:
1. The Governments of ECO member countries, and/or
2. The Banks and other financial institutions of any member country (with
the approval of their respective Governments) subject to the condition that
the three ECO founding members viz. Islamic Republic of Iran, Islamic Republic
of Pakistan and Republic of Turkey shall at all times hold equal number of
shares and their total holding of shares shall always form the majority share
capital of the Bank.
3. A list of all the shareholders shall be annexed with these articles and
shall be updated from time to time.
Chapter II
---------Financial Resources
------------------Article 4
--------Authorized and Subscribed Capital
--------------------------------1. The unit of account of the Bank shall be the ECO Unit (E.U.). Each EU
is equivalent to one Special Drawing Right (SDR) of the International Monetary

Fund (IMF).
2. The authorized capital of the Bank shall be EU 1000 million divided
into 10,000 shares each having a par value of EU 100,000. Out of the said
authorized capital EU 700 million may became payable, upon a unanimous
decision of the Board of Governors, by the member countries in such manner and
on such terms as deemed fit by the Board of Governors.
3. EU 300 million out of the authorized capital shall be subscribed by
the founding members and paid in the manner provided hereunder:
a) The equivalent of EU 90 million shall be initially paid by the
founding members in equal amounts within 90 days from the date of the coming
into force of these Articles of Agreement (Establishment Date) in accordance
with the provisions of Article 44 of hereinbelow.
b) Equivalent of EU 210 million shall be paid in 10 equal consecutive
annual instalments starting with the date 12 calendar months after the
Establishment Date. The Board of Governors may, however, decide that the
payment of the subscribed capital by financing members may be completed
earlier than the schedule provided for hereinabove.
4. In case of admission of new members the terms and conditions of their
subscription of capital shall be determined by the Board of Governors.
5. The authorized capital or the subscribed portion of it may be increased
by the vote of the Board of Governors. Each founding member shall subscribe to
such increase on equal basis subject to the provisions of Article 3.
6. All capital contributions by members shall be made in currencies of
SDR basket.
Article 5
--------Conditions Relating to Capital Stock
-----------------------------------1. Shares of stock shall not be pledged or encumbered in any manner
whatsoever, and they shall not be transferable except as may be recommended by
a member country and unanimously approved by the Board of Governors.
2. The liability of a member on shares shall be limited to the unpaid
portion of its capital subscription.
3. No member, by reason only of its membership, shall be liable for
obligations of the Bank.
Chapter III
----------Operations
---------Article 6
--------Considerations Relevant to Financing
-----------------------------------1. In conducting its operations the Bank shall pay due regard to:
i) safeguarding its interests in respect of its financing.
ii) the prospect that the recipients of its facilities and their
guarantors, if any, will be in a position to meet their obligations under the
contract.
iii) the objective of promoting complementarities in the economies of ECO
member countries. iv) the promotion of the well-being of people in ECO
member countries through economic and social development and the enlargement
of opportunities for gainful employment.
v) promoting economic development of the ECO region by giving preference
to procurement from ECO member countries.
2. The Bank shall, as far as practicable, accord priority to projects,
which promote and strengthen economic cooperation among ECO member countries.
3. The Bank may provide financing for the foreign exchange component of
the total cost of a project and it may also provide financing for the domestic
currency component based on rules and regulations as may be approved by the
Board of Directors from time to time.
Article 7
--------Equity Participation
--------------------

The total amount of equity investment of the Bank shall not excced
25 percent of the paid-in capital of the Bank.
Article 8
--------Application of Local Rules and Regulations
-----------------------------------------The Bank shall ensure that all of its operations in any country in any
form shall be covered and protected by the provisions of domestic laws of
the respective country.
Chapter IV
---------Currencies
---------Article 9
--------Determination of Exchange Rates
------------------------------1. The determination of exchange rates or the settlement for any question
regarding the exchange rates shall be made by the Bank on the basis of
international quotations. For the purpose of such determination the Bank may
obtain information, if considered necessary, from the International Monetary
Fund (IMF).
2. Whenever the need arises under this Agreement to determine whether any
currency is freely convertible, such determination shall be made by the Bank.
The International Monetary Fund may be consulted for such determination if the
Bank considers it necessary.
Article 10
---------Use and Conversion of Currencies
-------------------------------1. A member shall, at the request of the Bank, facilitate the prompt
conversion of its currency by the Bank into freely convertible currency
provided that the convertibility of funds raised locally shall be subject to
regulations of that country.
2. ECO member countries shall impose no restricitions on the remittance of
profits and repatriation of capital by the Bank in convertible currency
acceptable to the Bank.
Article 11
Denomiation of Transactions
The Bank's foreign currency facilities shall be denominated and payable in
the currencies of which the SDR is composed or in E.U All foreign currenc
obligations to the Bank shall be discharged in freely convertible currencies
acceptable to the Bank.
Chapter V
Organization and Management
Article 12
Structure
The Bank shall have a Board of Governors, a Board of Directors, President,
Vice Presidents, Auditors, Inspectors and such other officers and staff as may
be considered necessary The Governors, Directors, President and Vice
Presindents shall all be nationals of member countries.
Article 13
Board of Governors
Composition
1. Each member country shall be represented on the Board of Governors and
shall appoint one Governor and one Alternate Governor. Banks and other
financial intitutions of a particular member country havins contributed towards
capital of the Bank shall be represented by the Governor appointed by their

Government.
2. Each Governor and each Alternate Governor shall serve at the
the appointing member. No Alternate Governor may vote except in the
his principal. At its annual meeting, the Board shall designate one
Governors as Chairman who shall hold office until the election of a
Chairman at the next annual meeting of the Board.

pleasure of
absence of
of the
new

3. Governors and Alternate Govenors shall serve as such without
remuneration from the Bank but the Bank may reimburse them for reasonamble
expenses incurted in attending meeting.
Article 14
Board of Govenors : Powers
1. All the powers of the Bank shall be vested in the Board of Governors
2. The Board of Governors may delegate to the Board of Directors any or all
of its powers, except the power to:
i) increase or decrease the authorized capital of the Bank,
ii) admit new members and determine contitions of their admissions,
iii) decide on interpretation or appliciations of this Agreement us may be
requested by the board of Directors or otherwise,
iv) authorize the conclusion of agreement of cooperation with other
international organizations,
v) elect the President of the Bank,
vi) determine the remuneration of the Directors and the salary and other
terms of the contract of services of the President,
vii) approve, after reviewing the auditors' report, the balance sheet and the
statement of profit and loss of the Bank,
viii) determine the reserves and distribution of the profit of the Bank,
ix) amend this Agreement upon the proposal made by the Board of Directors or
by a member
x) decide to terminate the operations of the Bank and to distribute ist
assets,
xi) exercise such other special power as er experssly assigned to the Board
of Governors in this Agreement or any other matter referred to it by the Board
of Directors
3. The Board of Governors, and the Directors to the extent authorized may
adopt such rules and regulations as may be necessary or appropriate to conduct
the business of the Bank, including rules and regulations for personnel
pensions and other benefits.
4. The Board of Governors shall retain full power to exercise authority
over any matter delegated to the Bord of Directors under paragraph 2 and 3 of
this Article.
Article 15
Board of Governors : Procedures
1. The Board of Governors shall hold an annual meeting and such other
meetings deemed necessary by the Board or called by the Board of Directors.
Meetings of the Board of Governors shall be called by the Board of Directors
whenever requested by the Board or any one Governor, representing a Founding
Member.
2. The quorum for any meeting of the Board of Governors shall be
simple majority of the Governors with all the three of the Governors
representing ECO Founding Members present and in the absence of any Governor
by his Alternate Governor.
3. The Board of Governors shall, establish a procedure whereby the Board of
Directors may, when the latter deems such an action advisable, obtain a vote of
the Governors on a specific question without calling a meeting of the Board of
Governors.
Article 16
Board of Directors
1. The Board of Directors shall consist of not more than six Directors an
six Alternate Directors. Each ECO founding Member shall appoint one Director

and one Alternate Director. Other members representing at least 15 percent of
the voting right or. sucht other minimum rights as may be decided by the Board
of Governors, shall be entitled to appoint one Director and one Alternate
Director.
2. Directors and the Alternates shall hold office for a term of three (3)
years and may be reappointed. They shall continue in office until their
successors are appointed. of elected for the remainder of the term by the
member who appointed the former Director.
Article 17
Board of Directors : Powers
The Board of Directors shall be resposible for the operation of the Bank
and for this purpose, shall in addition to the powers delegated to it by the
Board of Governors, and it particular
I) take decisions concerning the business of the Bank and its operations
in conformity with the general directions of Board of Governors;
II) submit the accounts for each financial year for the approval of the
Board of Governors at each annual meeting; and
III) approve the budget of the Banks;
IV) propose to the Board of Governors any amendment to this Agreement.
V) etablish such branches, subsidiaries and represnetative offices as may
be necessary or appropriate to conduct the business of the Bank.

Article 18
Board of Directors: Procedures
The Board of Directors shall meet as often as the business of the Bank may
require but not less than six times a year.
Article 19
Voting
All matters before the Boards of Governors and Directors shall be decided
by a majority not less than 85 percent of the voting power. Each share
represents one vote.
Article 20
Management
The President
1. The president of the Bank shall be appointed by the Board of Governors.
The President, while holding the office, shall not be a Governor or a Director
or their Alternate.
2. The term of office of the first President shall be five (5) years. Each
subsequent President shall be appointed for a term of four (4) years. He shall,
however, cease to hold office when the Board of Governors so Decides.
3. The meetings of the Board of Directors shall be convened under the
Chairmanship of the Presindent but he shall have no vote. He may participate in
meetings of the Board of Governors but shall not vote.
4. The President shall be the legal representative of the Bank.
5. The President shall be chief executive of the Bank and shall conduct,
under the direction of the Board of Directors, the current business of the
Bank. He shall be responsible for the organization, appointment and dismissal
of the officers and staff in accordance with rules and regulations adopted by
the Bank.
6. In appointing the officers an the staf, the President shall pay due
regard to the recruitment of personnel equitably from among the ECO member
countries, taking into consideration the importance and necessity for sccuring
the highest standards of efficiency and technical competence.
Article 21
Management
Vice President
1. At least three Vice-Presidents shall be appointed by the Board of
Directors on the recommendation of the President. Each shall be a national of
each respective founding member country, and shall hold office for a term of

five (5) years, exercise such authority and perform such functions in the
administration of the Bank, as may, from time to time, be deretmined by the
Board of Directors. In the absence of the President, one of the Vice-Presidents
nominated by the President shall exercise the authority and perform the
function of the President, A Vice-President, while holding office, shall not be
a Governor or Director.
2. Vice-Presidents may participate in meetings of the Board of Directors
but Shall have no vote at such meetings.
Article 22
International Character of the Bank and Prohibition
of Political Activity
1. The Bank shall not accept loans orassistance that may in any way
prejudice, limit, deflect or otherwise alter its purposes or functions.
2. The Bank, its President, Vice-Presidents, Directors, officers and staff
shall not interfere in the political affairs of any member, nor shall they be
influenced in their decisions by the political character of the member
concerned. The Bank shall follow internationally accepted financial rules,
procedures and standards and only commercial and economic considerations shall
be relevant to the decisions.
3. The President, Vice-Presidents, officers and staff of the Bank, in the
discharge of their offices, shall owe their duty entirely to the Bank and to no
other authority. Each member of the Bank shall respect the international
character of his duty and sall refrain from all attempts to influence any of
them in the discharge of their duties.
Article 23
Office of the Bank
1. The principal office of the Bank shall be located in the Republic of
Turkey with two Branches to be opened withing six months in Iran and Pakistan
after the commencemenet of the Bans's operations and with the possiblitiy of
opening branch offices in other member states on mutually agreed basis keepeng
in view their economic and commercial viabilitiy.
2. The Bank may enter into arrangemenets with other organizations with
respect to the exchange of information or for other purposes consistent with
this Agreement and by the approval of the Board of Governors.
3. The Board of Directors may decide upon opening of other branches of the
Bank, provided that where a proposal for establishment of a branch has support
of 51% majority of Directors but fails to gain the approval of 85% majority
such proposal may be referred to the Board of governors for decisions by simple
majority notwithstanding the provision of article 19.
Article 24
Financial Year
The Bank's financial year shall start from January 1 and end on December
31.
Article 25
Channel of Communication, Depositories
1. Each member shall designate an appropriate official authority with which
the Bank may communicate in connetciton with any matter arising
2. Each member shall desingnate its Central Bank or such other agency as
may be agreed upon with the Bank, as a depotiroy with which the Bank may keep
its holding of currency of that member as well as other assets of the Bank.
Article 26
Auditors - Reports
1. Upon the recommendations of the Board of Directors and approval of the
Board of Governors, pualified external auditors of international repute
registerede in a member country shall be appointe for a term of one year,
renewable on scuh terms and conditons as approved by the Board of Directors to
audit the affairs of the Bank and to report to the Board of Directors on a
periodic basis as may be decided by the Board of Directors.
2. The Bank shall transmit to its members and the ECO Secretariat an annual

report containing and audited statement of its accounts and shall publish such
report. It shall also transmit quaterly to its members a summary showing the
results of tis operations.
3. The Bank may also publish such other reports as it deems desirable in
carrying out its purposes and functions. Such reports shall be transmitted to
the members of the Bank and the ECO Secretariat.
Article 27
Allocation Of Net Income
The Board of Governors shall determine annualy what part of the net income
of the Bank froam ordinay capital operations shall be allocated to reserves,
provided that no part of the net income of the Bank shall be distributed to
members by way of profit until the Genel Reserves of the Bank shall have
attined the level of twenty-five (25) percent of the subscribed capital.
CHATPER IV
Withrawal and Termination of
Operations of the Bank
Article 28
Withdrawal
1. Within six months after coming into force of this Agreement, the Board
of Governors shall adopt the terms and conditions and the necessary regulations
which shall govern the arrangements for withdrawal of a member. The said terms
and conditions and the relevant regulations shall the become an integral part
of this Agreement.
2. If a member fails to comply with its obligations and commitments under
this Agreement then the Board of Governors shall decide on the appropriate
actions to be taken by the Bank For dealing with such problem.
Article 29
Temporary Suspension of Operations
In an emergency, the Board of Directors may temporarily suspend operations
in respect of new commitments, generally or in specific areas, pending an
oppourtinity for further consideration and action by the Board of Governors.
Article 30
Termination of Operations
1. In the event that the goverments of ECO member countries through a
resolution of the Board of Governors decide to terminate the operations of the
Bank, the Bank shall fortwith cease all activities, except thoze incidental to
the ordrly realization, conservation and preservation of its assets and
settlement of its obligations.
2. Until final settlemenet of such obligations and distribution of assets,
the Bank shall remain in existence and all mutual rights an obligations of the
Bank and its members shall continue unimpaired.
Article 31
Liabilitiy of Members and Payment of Claims
1. In the event of termination of the operations of the Bank, the liability
of all members for the unpaid portion of the buscribed capital of the Bank
shall continue until all claims of creditors, including all contigent claims,
shall have been dischanger.
2. Before making any payment to any claimant having a claim gainst the
Bank, the Board of Governors shall make proper arrangement for realization and
liquidation of assets of the Bank and shall make decisions about the priorities
with qhich each claim is to be settled with due regard to the local laws an
regulations.
Article 32
Distribution of Assets
1. No distribution of assets shall be made to members on account of their
subscriptions to the capital share of the Bank until all liabilities to

creditors shall have been discharged or provided for. Such distribution must be
approved sby the Board of Governors.
2. Any distribution of the assets of the Bank to members shall be in
proportion to the shares held by each member and shall be effected at such
times an under such conditions as the Bank shall deem fair and equitable givin
priority to depositors. The share of assets distributed need not be uniform as
to type of asset. No member shall be entitled to receive its share in such a
distribution of assets until it has settled all of its obligations to the Bank.
3. Any member receiving assets distributed pursuant to this article shall
enjoy the same right with respect to such assets as the Bank enjoycd prior to
the distribution.
CHAPTER VII
Status, Immunities, Exemptions and Privileges
Article 33
Legal Status
The Bank shall be an independent international institions possesing full
juridical personality and, in particular, full capacity;
i) to contract
ii) to acquire and dispose of immovable and movable property and
iii) to intituse legal proceedings.
Article 34
Immunity of Archives
The archives of the Bank and, in general, all documents belonging to it, or
held by, it, shall be inviolable wherever located.
Article 35
Secrecy of Transactions
The Bank shall observe complete secrecy in regard to the accounts of its
clents and members shal repect the inviolabilitiy of such transactions.
Article 36
Privileges for Communication
The official communications of the Bank shall be accorded by ech ECO Member
Country, treatment which is not hess favourable than that accorded by it to any
other international organization.
Article 37
Immunities and Privileges of Bank personnel
All Governors, Directors, Alternates, the President, officerd and employees
of the Bank where they are not local citizens or nationals, shall be accorded
the same immunities from immigration restrictions, alien registration
requirements and national servise obligations, as are accorded by embers to the
representatives, officials and employees of comprable rank of similar
international organizations.
Article 38
Implementation
Each ECO Member Coutry, in accordance with its juridical system, shall
promply take such action as it is necessary to make effective in its own
territory the provisions set forth in this Agreement and shall inform the Bank
of the action which it has taken on the matter.
Chapter VIII
Amendments, Interpretation and Arbitration
Article 39
Amendments
1. This Agreement may be amended only by a resolution of the Board of
Governors

2. Any proposal to amend this Agreement, whether emanating from a member or
the Board of Directors, shall be communicated to the Chairman of the Board of
Governors. When an Amendment Has been Adopted, the Bank shall so certify in an
official communication adressed to all members. Amendments shall enter intro
force for all members three(3) months after the date of the official communication
unless the Board of Governors specifies therein a different period.
Article 40
---------Language, Interpretation, Application and Arbitration
----------------------------------------------------1. The official language for communication of the Bank shall be English.
The English text of this Agreement shall be regarded as authentic text for
both interpretation and application.
2. Any question of interpretation or application of the provisions of this
Agreement shall be submitted to the Board of Governors.
3. If any dispute arises between the Bank and a member country or amongst
the members with regard to any matter relating to or arising out of the
operation of the Bank, such dispute shall be submitted to the Board of
Governors for decision.
Article 41
---------Approval Deemed Given
--------------------Whenever the approval of any member is required before any act may be done
by the Bank, except an act under Article 39 and 42 approval shall be deemed to
have been given unless the member presents an objection within sixty (60)
days, in notifying the member of proposed act.
Chapter IX
---------Final Provisions
---------------Article 42
---------Ratification or Acceptance
-------------------------This Agreement shall be subject to ratification or acceptance by the
signatories. Instruments of ratification or acceptance shall be deposited with
the Secretariat of the ECO who shall duly notify the other Signatories of
each deposit and the date thereof.
Article 43
---------Signature and Deposit
--------------------1. The original of this Agreement in a single copy in English language
shall be deposited at the Secretariat of the Economic Cooperation
Organization.
2. This document shall be deposited at the Principal Office of the Bank
upon its establishment. The Bank shall send certified copies of this Agreement
to all the signatories, the Secretariat of the Economic Cooperation
Organization and other countries which become members of the Bank.
Article 44
---------Entry into Force
---------------This Agreement shall come into force when instruments of ratification or
acceptance shall have been deposited by the three ECO founding members. The
ECO Secretariat shall inform the members of the date of entry into force of
this Agreement (Establishment Date).
Article 45
---------Commencement of operations
--------------------------

1. As soon as this Agreement enters into force, each member shall appoint
a Governor and an Alternate.
2. At its inaugural meeting, the Board of Governors shall:
a) appoint the President of the Bank;
b) make arrangements for the appointment of the Directors of the Bank; and
c) make arrangements for the determination of the date on which the Bank
shall commence its operation.
3. The Bank shall notify its members of the date of the commencement of
its operations.
IN WITNESS whereof duly authorized representatives have affixed their
signatures on behalf of their Governments.
DONE AT Islamabad on this 15th day of March in the year one thousand
nine-hundred and ninety-five in one single copy in English.

FOR THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
FOR THE ISLAMIC REPUBLIC OF
PAKISTAN
FOR THE REPUBLIC OF TURKEY

EDITORIAL AMENDMENTS IN THE ARTICLES OF AGREEMENT
OF THE ECO TRADE AND DEVELOPMENT BANK AS DECIDED
BY THE SECOND INTERIM COMMITTEE MEETING ON 7-8
MAY, 1996 IN ISTANBUL AND APPROVED BY THE SIXTH
COUNCIL OF MINISTERS MEETING ON 11 MAY, 1996, IN
ASHGABAT
CHAPTER II
Financial Resources
Article 4
Authorized and Subscribed Capital
3. EU 300 million out of the authorized capital shall be subscribed by the
founding members and paid-in the manner provided hereunder:
a) The equivalent of EU 60 million shall be initially paid by the founding
members in equal amounts within 90 days from the date of coming into force of
this Articles of Agreement (Establishment Date) in accordance with the
provisions of Article 44 of herein below:
(AMENDMENT MADE: "60 MILLION INSTEAD OF "90" MILLION)
b) Equivalent of EU 240 million shall be paid in 10 equal consecutive
annual instalments starting with the date 12 calendar months after the
Establishment Date. The Board of Governors may, however, decide that the
payment of the subscribed capital by financing members may be completed
earlier than the schedule provided for herein above.
(AMENDMENT MADE: "240" MILLION INSTEAD OF "210" MILLION)

Article 7
Equity Participation
The total amount of equity investment of the Bank shall not exceed 20
percent of the paid-in capital of the Bank.
(AMENDMENT MADE: "20" INSTEAD OF "25")

SIGNED AT ECO SECRETARIAT, TEHRAN ON THIS 4TH DAY
OF MARCH IN THE YEAR ONE THOUSAND NINE HUNDRED NINETY
SEVEN IN ONE SINGLE COPY IN ENGLISH.

FOR THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
FOR THE ISLAMIC REPUBLIC PAKISTAN
FOR THE REPUBLIC OF TURKEY

