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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Bilim, Eğitim ve Kültür
Alanlarında İşbirliği Anlaşması
Bundan böyle "Akit taraflar olarak zikredilecek olan" Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ve Polonya Cumhuriyeti Hükümeti,
- iki devlet arasındaki dostane ilişkileri ve karşılıklı itimadı
kuvvetlendirmek arzusuyla,
- iki devlet arasında bilim, eğitim ve kültür alanlarında işbirliğinin
geliştirilmesi için çalışmalara devam etmek ve kültürel ilişkileri
güçlendirmek isteğiyle,
- yukarıda zikredilen alanlarda değişimlerin ve işbirliğinin Türk ve
Polonya halkları arasında karşılıklı bilgi ve anlayışa daha iyi katkıda
bulunacağı inancıyla,
- 1 Ağustos 1975 tarihinde Helsinki'de imzalanan Avrupa Güvenlik ve
İşbirliği Konferansı Nihai Belgesi ile daha sonraki İzleme Belgelerinde
yeralan hükümleri dikkate almak ve bunları uygulamak kararlılığı ile,
aşağıdaki hususlar üzerinde anlaşmışlardır:
MADDE: 1- Akit Taraflar:
a) iki devletin bilim ve araştırma enstitüleri ile yüksek öğrenim
kuruluşları arasında değişimleri ve işbirliğini desteklemek ve teşvik etmek,
b) dil ve edebiyat öğretimi de dahil olmak üzere Türkiye'de Polonya ile ve
Polonya'da Türkiye ile ilgili çalışmaların geliştirilmesini kolaylaştırmak ve
teşvik etmek,
c) araştırma yapmak, konferans ve ders vermek ve tecrübe ve fikir
değişiminde bulunmak amacıyla, üniversite profesörleri, konferansçılar,
uzmanlar ve öğretmenlerin mübadele ve ziyaretlerini desteklemek ve teşvik
etmek,
d) diğer Taraf vatandaşlarına dil öğrenimi, bilimsel araştırma ve
lisansüstü çalışmalar için burs vermek,
e) öğretim metodları ve didaktik malzeme konularında işbirliğini ve
değişimleri kolaylaştırmak ve teşvik etmek,
f) diğer Taraf devletinin doğru bir şekilde tanınmasını sağlamak ve o
devlet hakkında daha şumüllü bilgi edinilmesini mümkün kılmak amacıyla, ders
kitapları, referans kitapları ve diğer bilimsel eserlerin değişimini ve
yayımcılar, bilimsel ve eğitsel uzmanlar ve kuruluşlar arasında işbirliğini
kolaylaştırmak ve teşvik etmek,
g) diplomaların, bilimsel ünvanların ve diğer akademik derecelerin
karşılıklı tanınmasını mümkün kılabilmek amacıyla iki devletin uzmanları
arasında bilgi değişimini ve işbirliğini kolaylaştırmak ve desteklemek
suretiyle bilim ve eğitim alanlarında ilişkilerini geliştireceklerdir.
MADDE: 2- Akit Taraflar tıp bilimleri ve sağlık korunması alanlarında
işbirliğinin geliştirilmesini destekleyeceklerdir.
MADDE: 3- Akit Taraflar,
a) yazarların, bestecilerin, film yapımcılarının ve kültürel ve yaratıcı
faaliyetlerle ilgili diğer şahısların fikir ve tecrübe değişiminde bulunmak
üzere ziyaretlerini,
b) sanatsal ve tarihi eserlerin korunması ve muhafazası, anıtların ve SİT
alanlarının muhafaza edilmesi alanlarında özel malzemelerin toplanmasını ve
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bilgi değişimi için ziyaretleri,
c) rejisörlerin, orkestra şeflerinin, orkestraların ve diğer sanat
gruplarının tiyatro müzik ve dans topluluklarının ve sanatçıların
ziyaretlerini,
d) sanat, kültür, tarihi miras ve eğitim sergileri düzenlenmesini,
e) yayımcıların toplantıları ve edebi eser yazar ve çevirmenlerinin
ziyaretleri yoluyla diğer Tarafın edebiyat, sanat ve kültür eserlerinin
tercüme ve yayınlanmasını,
f) ansiklopedilerde ve diğer yayınlarda iki ülkenin doğru bir şekilde
tanıtımını sağlamak amacıyla ansiklopedi yayımcıları arasında temasları,
g) Taraflardan birinin bestecilerinin ve dramatik ve müzikal eser
yazarlarının eserlerinin, diğer Taraf artist ve gösteri sanatları
topluluklarının repertuarlarına dahil edilmesini,
h) sinema sanatı alanında, film yapımcıları arasında temaslar, konulu,
belgesel, bilimsel ve çizgi filmlerin değişimi, ortak film yapımı ve film
festivallerine katılım da dahil olmak üzere işbirliğinin geliştirilmesini,
i) kültürel yıldönümleri ve diğer önemli olaylar münasebetiyle Taraflardan
birinin ülkesinde diğer Tarafın kültürel ve artistik gösteriler düzenlemesini,
j) müzeler, yayınevleri, kütüphaneler, dernekler ve diğer kültür
kuruluşları arasında kitap, yayın, makale ve bilgi değişimini
desteklemek ve teşvik etmek suretiyle kültür ve sanat alanlarında yani:
-edebiyat, müzik, tiyatro, müzeler ve tarihi anıtların korunması, görsel
sanatlar, yayımcılık ve kütüphanecilik, radyo, televizyon ve video, mimarlık
ve arşivler- işbirliğini geliştireceklerdir.
MADDE: 4- Akit Taraflar, işbu Anlaşma hükümleri uyarınca, ziyaretçilerin
kabul eden ülkedeki arşivlere, kütüphanelere ve müzelere girişlerini
kolaylaştıracaklardır.
MADDE: 5- Akit Taraflar, gazetecilerin ve muhabirlerin karşılıklı ziyaret
teatilerine ilave olarak iki devletin gazete ve dergi yayıncıları ile basın
ajansları, basın dernekleri ve radyo ve televizyon kuruluşları arasında
işbirliğini teşvik edeceklerdir.
MADDE: 6- Akit Taraflar, gençler arasında temasları ve iki devletin
gençlik kuruluşları arasındaki işbirliğini teşvik edeceklerdir.
MADDE: 7- Akit Taraflar, spor kuruluşları arasındaki işbirliğini, sportif
faaliyetlere iştiraki ve antrenör, spor teknisyeni ve hakem değişimini teşvik
edeceklerdir.
MADDE: 8- Akit Taraflar, her iki ülkede düzenlenecek seminer, festival,
yarışma, konferans, sempozyum ve işbu Anlaşma kapsamına giren alanlardaki
toplantılara diğer Taraf temsilcilerinin katılımını kolaylaştıracaklardır.
MADDE: 9- Akit Taraflar, işbu Anlaşmanın uygulanmasını sağlamak için her
türlü gayreti sarfedecekler ve bu amaçla belirli dönemlerde Değişim ve
İşbirliği Programları aktederek, bunların işlemesine ilişkin maddi ve diğer
hükümler üzerinde mutabakat sağlayacaklardır. Bu Programların muhtevası Akit
Taraflar temsilcilerinin katılacağı ve dönemin sona ermesinden önce yapılacak
bir toplantıda saptanacaktır. Müzakereler sıra ile iki devletten birinde
yapılacaktır. Karşılıklı mutabakat ile daha sık gözden geçirme toplantıları
yapılabilecektir.
MADDE: 10- İşbu Anlaşmada öngörülen faaliyetlerin tümü, yapıldıkları Akit
Taraf ülkesinde yürürlükte olan kanun ve nizamlara uygun olacaktır.
MADDE: 11- Akit Taraflar, hükümet kuruluşlarının ve hükümet dışı
kuruluşların, işbu Anlaşmada öngörülen program ve faaliyetlere en geniş
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şekilde katılmalarını ve bunları desteklemelerini, ayrıca hükümet ve hükümet
dışı kuruluşlarla sosyal teşkilatlar arasında, Programlar yoluyla, doğrudan
ilişkiler kurulmasını teşvik edeceklerdir. Bu tür ilişkiler, karşılıklı
yararlı faaliyetler için Protokoller akdini de içerebilir.
MADDE: 12- İşbu Anlaşma onaya tabidir ve Varşova'da yapılacak olan Onay
Belgelerinin teatisinden 30 gün sonra yürürlüğe girecektir.
MADDE: 13- İşbu Anlaşma beş yıllık bir süre için akdedilmiştir. Akit
Taraflardan birisince, bu sürenin sona ermesinde altı ay önce feshi
bildirilmedikçe, müteakip beş yıllık dönemler için otomatik olarak yürürlükte
kalacaktır.
Ankara'da,
tarihinde, herbirisi aynı değerde geçerli olmak üzere Türkçe,
Lehçe ve İngilizce dillerinde iki nüsha halinde imzalanmıştır. Yorum
farklılığı halinde İngilizce metin geçerlidir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
adına

Polonya Cumhuriyeti
Hükümeti
adına
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Agreement
Between the Government of the Republic of Turkey
and the Government of the Republic of Poland
on Cooperation in the Fields of Science, Education and Culture
The Government of the Republic of Turkey and the Government of the
Republic of Poland, hereinafter referred to as "the Contracting Parties",
- desiring to strengthen the mutual confidence and the friendly relations
between their two states,
- wishing to strengthen their cultural relations and to continue further
efforts towards progress in cooperation in science, education and culture
between their two states,
- being convinced that exchanges and cooperation in the above mentioned
fields contribute to a better mutual knowledge and understanding between the
Turkish and the Polish peoples,
- being resolved to take account of and to apply the provisions of the
Final Act and the documents of the follow-up meetings of the Conference of
Security and Cooperation in Europe, signed in Helsinki on the Ist day of
August 1975,
have agreed as follows:
Article I
The Contracting Parties shall develop relations linking them in the field
of science and education by:
a) promoting and supporting cooperation and exchanges between scientific
and research institutes and institutions of higher education of the two
states,
b) encouraging and facilitating the development of Turkish studies in
Poland and the Polish studies in Turkey including the teaching of language and
literature,
c) encouraging and supporting visits and exchanges of university
professors, lecturers, specialists and teachers for the purpose of exchanging
ideas and experience, giving lectures, teaching and carrying out research,
d) granting scholarships for language training, scientific, research and
post-graduate studies to citizens of the other Party,
e) encouraging and facilitating cooperation and exchanges in teaching
methods and didactic materials,
f) encouraging and facilitating cooperation between publishers, scientific
and educational specialists and institutions and the exchange of text books,
reference books and other scientific works with a view to achieving a more
complete knowledge and ensuring an accurate presentation of the other Party's
state,
g) encouraging and facilitating cooperation and exchange of information
between experts of both states on the possibility of mutual recognition of
diplomas, scientific degrees and other academic qualifications.
Article II
The Contracting Parties shall support the development of cooperation in
the field of health protection and medical sciences.
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Article III
The Contracting Parties shall develop cooperation in the fields of culture
and art, it means; literature, music, theatre, museums and conservation of
historical monuments, visual arts, publishing and librarianship, as well as
radio, television and video, architecture and archives-by encouraging and
supporting:
a) visits of writers, composers, artists, film-makers and the other
individuals engaged in cultural and creative activities in order to exchange
ideas and experience,
b) visits for the exchange of information and the collection of
specialised materials in the field of preservation and protection of artistic
and historical objects and the conservation of sites and monuments,
c) visits of artists and theatrical, musical and dance companies,
orchestras and other artistic groups, conductors and directors,
d) the organisation of exhibitions of art, culture, historical heritage
and education,
e) the translation and publication of works of literature, art and culture
of the other Party for example by visits of writers and translators of
literary works and by meetings of publishers,
f) contacts between the publishers of encyclopeadia with a view to
ensuring accurate presentation of the two countries in encyclopeadia and other
materials,
g) the inclusion in the repertoires of the artists and companies in the
performing arts of the one country of dramatic and musical works of authors
and composers of the other country,
h) development of cooperation in the field of cinematic art including
contacts between film-makers, exchange of feature, documentary, scientific and
animated films, joint production of films and participation in film festivals,
i) the organisation in the one country of cultural and artistic
manifestations of the other country to mark cultural anniversaries or other
significant occasions,
j) the exchange of books, publications, articles and information between
museums, publishing houses, libraries, associations and other institutions of
culture.
Article IV
The Contracting Parties shall facilitate access by visitors under the
provisions of this Agreement to archives, libraries and museums in the
receiving state.
Article V
The Contracting Parties shall encourage cooperation between press
agencies, press associations and radio and television organisations as well as
newspaper and periodical publishers of the two states, in addition to the
exchange of visits of journalists and reporters.
Article VI
The Contracting Parties shall encourage contacts between young people and
cooperation between youth organisations of the two states.
Article VII
The Contracting Parties shall encourage cooperation between sporting
organisations, participation in sporting events and exchange of trainers,
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sports technicians and referees.
Article VIII
The Contracting Parties shall facilitate attandance of the other Party
representatives at seminars, festivals, competitions, conferences, symposia
and meetings in the fields covered by this Agreement and held in either state.
Article IX
The Contracting Parties shall do everything in their power to ensure the
implementation of this Agreement and to this end shall conclude for fixed
periods programmes of cooperation and exchanges and agree the financial and
other provisions for carrying them out. Their content shall be agreed at a
meeting of representatives of the Contracting Parties to be held before the
expiry of the given period. The negotiations will be held alternately in each
of the two states. More frequent review meetings may be held by mutual
agreement.
Article X
All activities covered by this Agreement shall comply with the laws and
regulations in force in the territory of the Contracting Party where they take
place.
Article XI
The Contracting Parties shall encourage the broadest participation in and
support by governmental as well as non-governmental institutions for
programmes and activities covered by this Agreement, and shall encourage also
the establishment under the programmes of direct links among governmental,
non-governmental and social organisations. Such links may include the
conclusion of Protocols for mutually beneficial activities.
Article XII
This Agreement is subject to ratification and shall enter into force after
30 days from the day of the exchange of the letters of ratification, which
shall take place in Warsaw.
Article XIII
This Agreement has been concluded for a period of five years. It shall be
automatically prolonged for the successive five year periods, unless one of
the Contracting Parties denounces the Agreement through notification six
months before the end of the given period.
Done in Ankara on this 24th day of October 1990 in two copies in the
Turkish, Polish and English languages, each of them being equally authentic.
In case of differences in interpretation the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF TURKEY

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF POLAND
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