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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Milletlerarası Andlaşmalar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti
Arasındaki Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde, İki Ülke Arasında Nota Teatisi
Yoluyla İmzalanan Anadolu'da Ekonominin Desteklenmesi Konulu Projeye İlişkin
Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar
Karar Sayısı: 2004/6970
Bakanlar Kurulundan:

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti
arasındaki 16 Haziran 1970 tarihli Teknik İşbirliği Anlaşması çerçevesinde,
iki ülke arasında nota teatisi yoluyla 8/4/2003 ve 16/2/2004 tarihlerinde
imzalanan "Anadolu'da Ekonominin Desteklenmesi" konulu projeye ilişkin ekli
Anlaşma'nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 16/2/2004 tarihli ve
EİGY/60423 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3
üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/2/2004 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
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ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ
BÜYÜKELÇİSİ
Sayı: WZ 445 E 184
Sayın Bakan,

Ankara, 8 Nisan 2003

Almanya Federal Cumhuriyeti adına, 7-9 Kasım 2001 tarihli hükümetlerarası
görüşmelere atfen ve iki Hükümet arasındaki 16 Haziran 1970 tarihli Teknik
İşbirliği Anlaşması'nın ifası çerçevesinde "Anadolu'da Ekonominin
Desteklenmesi" başlıklı projeye dair aşağıdaki Anlaşmayı önermekten onur
duyarım:
1. Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
Kahramanmaraş, Malatya ve Ankara Organize Sanayi Bölgesi Ostim'de ekonomik
yapılaşmanın güçlenmesini birlikte destekleyeceklerdir.
2. Projenin hedefi, küçük ve orta ölçekli ticari işletmelerin ulusal ve
uluslararası düzeyde rekabet güçlerinin iyileştirilmesidir.
3. Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti'nin projeye katkıları:
Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti,
a) - Kahramanmaraş, Malatya ve Ostim'deki proje yerlerinin yönetimi ve
koordinasyonu için azami toplam 42 uzman/aya kadar kalabilecek uzun süreli bir
uzman gönderir,
- gerektiği takdirde, Alman Teknik İşbirliği Kurumu'nun (GTZ) ayrıca
finanse edilen Gençleri Teşvik Programı çerçevesinde kendi eğitim ve ileri
eğitimleri için proje dahilinde çalışan ve proje için belirli görevler
üstlenen proje asistanları veya stajyerler gönderir;
b) - azami toplam 160 uzman/aya kadar 4 uzun süreli yerel uzmanı
mahallinde görevlendirir ve sektöre ilişkin danışmanlık hizmeti verir,
- Kahramanmaraş ve Ostim'de azami toplam 96 uzman/aya kadar yerel
personeli mahalinde görevlendirir;
c) - ilgili sektöre ilişkin enformasyon, eğitim ve ileri eğitim
etkinliklerini gerçekleştirmek üzere azami toplam 38 uzman/aya kadar kısa
süreli uluslararası uzmanlar finanse eder,
- azami toplam 300.000,-- EUR (yazıyla: üçyüzbin Euro) karşılığında
sektörle ilişkili Türk uzman kuruluşları ve uzman personeli finanse eder,
- azami toplam 157.000,-- EUR (yazıyla: yüzelliyedibin Euro) karşılığında
fuarlar, heyet seyahatleri ve sektörlerle ilgili sempozyumları finanse eder,
- azami toplam 260.000,-- EUR (yazıyla: ikiyüzaltmışbin Euro) karşılığında
işletme ve idare giderlerini finanse eder;
d) toplam değeri azami 108.000,-- EUR (yazıyla: yüzsekizbin Euro) olmak
üzere öncelikle aşağıdaki malzemeleri gönderir:
- iki adet otomobil,
- bilgi işlem teçhizatı,
- büro malzemesi,
- tüketim malları,
- ihtisas kitapları,
- fuar ve halka ilişkiler çalışmaları için malzemeler,
- ölçüm aletleri.

e) - Almanya'dan gönderilen uzmanların, kendileri üstlenmedikleri takdirde
konaklama masraflarını üstlenir,
- Almanya'dan gönderilen uzmanlarla yerel uzmanların Türkiye içindeki ve
dışındaki iş seyahatlerinin masraflarını üstlenir,
- d) bendinde anılan malzemelerin proje yerine kadar nakliye ve sigorta
masraflarını üstlenir; 4. maddenin e) bendinde anılan harçlar ve depo
ücretleri buna dahil değildir;
f) daha sonra projede görevlendirilecek ve Almanya'dan gönderilen
uzmanların işlerini kendi başlarına yürütecek partner uzmanlara, bölgesel,
ulusal ve uluslararası alanlarda pazarlama, yatırım stratejileri,
girişimcilere danışmanlık, üretim ve hizmet sektöründe ürün geliştirilmesi,
normlar ve standartlar, kalite güvencesi, proje dahilinde ve dışında kredi
kullanımı konularında eğitim vermeyi kabul eder ve bunun için azami toplam
158.000.-- EUR (yazıyla: yüzellisekizbin Euro) tahsis eder.
4. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin projeye katkıları:
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti,
a) - Kahramanmaraş ve Ostim proje yerlerinde ihtiyaç halinde, Almanya'dan
gönderilen kısa süreli uzmanlar için de olmak üzere ofis, çalışma ve diğer
mekanları Alman tarafınca sağlanmadığı takdirde bütün gerekli donanım ve
teçhizatıyla birlikte temin eder,
- 3. maddenin d) bendinde anılan katkılar çerçevesinde temin edilmeyen
bütün gerekli malzemeleri temin eder;
b) - projeye sağladığı katkıların kamu kurumlarıyla koordinesi ve uyumu
için bir muhatap kişi belirler,
- Kahramanmaraş ve Ankara'da KOSGEB'in (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) gerek duyulan uzman personelini
görevlendirir,
- Alman tarafınca temin edilmediği takdirde, Kahramanmaraş ve Ostim proje
yerlerinde, gerekli idari ve yardımcı personeli sağlar,
- ileri eğitim etkinliklerine katılan personelin, eğitim süresince idari
izinli sayılmasını ve maaş kesintisi yapılmamasını sağlar,
- kendi personelinin seyahat masraflarını karşılar,
- projenin cari giderlerini ve 3. maddenin c) bendi uyarınca Almanya
Federal Cumhuriyeti Hükümeti tarafınca üstlenilmediği takdirde projeye ait
otomobillerin işletme ve bakım giderlerini üstlenir,
- gönderilen uzmanların görevlerini yerine getirirken desteklenmelerini
sağlar ve ihtiyaçları olan tüm evrakları temin eder,
- Türkiye'deki yetkili hükümet mercileri ve idari makamlara rapor verir ve
projeyi bu makamlar nezdinde temsil eder;
c) aşağıdaki tedbirleri alır:
- diğer Türk kurum ve makamlarıyla gerekli temasların kurulması ve
bunların yanısıra diğer önemli makamlar ve katkıda bulunan diğer kuruluşlarla
projenin koordinasyonunun sağlanması,
- Türkiye'deki diğer benzer projelerle ve programlarla bilgi ve deneyim
alışverişinin koordine edilmesi ve gerçekleştirilmesi;
d) projenin devamlılığını teminen kendi bütçe planlamasının
gerçekleştirilmesini sağlar;

e) Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti'nin talimatıyla nakledilen
malzemeleri lisans, liman, ithalat ve ihracat ve diğer kamu vergi ve harçları
ile ambar ücretlerinden muaf tutar veya bunların masraflarını üstlenir ve
malzemenin gümrük işlemlerinin derhal yapılmasını temin eder. Aynı husus
uygulayıcı mercilerin talebi üzerine Türkiye Cumhuriyeti'nde temin edilen
malzemeler için de geçerlidir.
5. Proje için Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti'nin talimatıyla
nakledilen malzemeler, Türkiye Cumhuriyeti'ne ulaştıktan sonra veya mahallinde
temin edilmesinden sonra, Ankara'daki KOSGEB merkezinin veya proje mahalindeki
diğer uygulayıcı kurumların mülkiyetine geçer. Bu malzemeler, projenin ve
görevleri çerçevesinde gönderilen uzmanların kullanımına herhangi bir
sınırlama olmaksızın verilir.
6. Almanya'dan gönderilen uzmanlar, Türk partner uzmanlara aşağıdaki
konularda danışmanlık yapar ve destek verir:
- küçük ve orta ölçekli işletmelerin bölgesel, ulusal ve uluslararası
pazarlarda metal, paslanmaz çelik, konfeksiyon ve kırmızı biber üretimi
konusunda geliştirme ve pazarlamaya ilişkin konularda sektöre bağlı olarak
profesyonelleşmesi,
- küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyen özel ve kamu
kuruluşlarının etkinliğinin, taleplere yanıt veren hizmetler sunmalarını temin
edecek şekilde artırılması,
- küçük ve orta ölçekli işletmelerin menfaatlerinin daha fazla
gözetilebilmesi amacıyla sektördeki meslek birlikleri arasında işbirliğinin
iyileştirilmesi,
- Kahramanmaraş ve Malatya'da ekonominin desteklenmesine yönelik yerel ve
bölgesel düzeyde mevcut girişimlerin eşgüdümlü hale getirilmesi.
7. Uygulayıcı kuruluşların bildirilmesi:
a) Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti, yükümlülüklerinin yerine
getirilmesi için Eschborn'daki Alman Teknik İşbirliği Kurumu'nu (GTZ)
görevlendirir.
b) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, projenin uygulanması konusunda Küçük ve
Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nı (KOSGEB)
görevlendirir.
c) (a) ve (b)'de görevlendirilen kurumlar, projenin uygulanmasına ilişkin
ayrıntıları ortaklaşa olarak bir operasyon planıyla veya uygun olan farklı bir
yolla tespit edebilirler ve gerektiğinde bunu projenin gelişmesine uygun hale
getirirler.
8. Proje, uygulanmaması veya sadece kısmen uygulanması halinde, her iki
Hükümetin mutabakatıyla başka bir projeyle ikame edilebilir.
9. Bunun ötesinde, başta anılan 16 Haziran 1970 tarihli Teknik İşbirliği
Anlaşması'nın hükümleri bu Anlaşma için de geçerlidir.
10. Bu Anlaşma, Almanca, Türkçe ve İngilizce olarak tanzim edilmiş olup,
her bir metin aynı ölçüde bağlayıcıdır. Almanca ve Türkçe metnin farklı
şekilde yorumlanması halinde, İngilizce metin belirleyicidir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin 1 inci maddeden 10 uncu maddeye kadar
yapılan önerileri kabul etmesi halinde, bu Nota ve Hükümetinizin mutabakatını
dile getiren Ekselanslarınızın cevabi Nota'sı, Hükümetlerimiz arasında cevabi
Nota'nızın tarihi itibari ile yürürlüğe girecek Anlaşmayı oluşturacaktır.
Sayın Bakan, üstün saygılarımın kabulünü rica ederim.
İmza: Dr. Rudolf Schmidt
Ekselans
Abdullah Gül
Türkiye Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Ankara

No: 2004/EİGY/30081
Ankara, 16 Şubat 2004
Ekselans,
Hükümetlerimiz arasında 16 Haziran 1970 tarihinde imzalanmış olan Teknik
İşbirliği Anlaşması çerçevesinde, "Anadolu'da Ekonominin Desteklenmesi"
başlıklı projeye dair Anlaşmayı teklif eden, selefiniz Dr. Rudolf Schmidt'in
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdullah Gül'e muhatap 8 Nisan
2003 tarih ve WZ 445 E 184 sayılı, metni aşağıda yer alan Notasına atıfta
bulunmaktan ve sözkonusu Anlaşmanın Hükümetimizce kabulünü bildirmekten şeref
duyarım.
"Sayın Bakan,
Almanya Federal Cumhuriyeti adına, 7-9 Kasım 2001 tarihli hükümetlerarası
görüşmelere atfen ve iki Hükümet arasındaki 16 Haziran 1970 tarihli Teknik
İşbirliği Anlaşması'nın ifası çerçevesinde "Anadolu'da Ekonominin
Desteklenmesi" başlıklı projeye dair aşağıdaki Anlaşmayı önermekten onur
duyarım:
1. Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
Kahramanmaraş, Malatya ve Ankara Organize Sanayi Bölgesi Ostim'de ekonomik
yapılaşmanın güçlenmesini birlikte destekleyeceklerdir.
2. Projenin hedefi, küçük ve orta ölçekli ticari işletmelerin ulusal ve
uluslararası düzeyde rekabet güçlerinin iyileştirilmesidir.
3. Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti'nin projeye katkıları:
Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti,
a) - Kahramanmaraş, Malatya ve Ostim'deki proje yerlerinin yönetimi ve
koordinasyonu için azami toplam 42 uzman/aya kadar kalabilecek uzun süreli bir
uzman gönderir,
- gerektiği takdirde, Alman Teknik İşbirliği Kurumu'nun (GTZ) ayrıca
finanse edilen Gençleri Teşvik Programı çerçevesinde kendi eğitim ve ileri
eğitimleri için proje dahilinde çalışan ve proje için belirli görevler
üstlenen proje asistanları veya stajyerler gönderir;
b) - azami toplam 160 uzman/aya kadar 4 uzun süreli yerel uzmanı mahalinde
görevlendirir ve sektöre ilişkin danışmanlık hizmeti verir,
- Kahramanmaraş ve Ostim'de azami toplam 96 uzman/aya kadar yerel
personeli mahalinde görevlendirir;
c) - ilgili sektöre ilişkin enformasyon, eğitim ve ileri eğitim
etkinliklerini gerçekleştirmek üzere azami toplam 38 uzman/aya kadar kısa
süreli uluslararası uzmanlar finanse eder,
- azami toplam 300.000,-- EUR (yazıyla: üçyüzbin Euro) karşılığında
sektörle ilişkili Türk uzman kuruluşları ve uzman personeli finanse eder,
- azami toplam 157.000,-- EUR (yazıyla: yüzelliyedibin Euro) karşılığında
fuarlar, heyet seyahatleri ve sektörlerle ilgili sempozyumları finanse eder,
- azami toplam 260.000,-- EUR (yazıyla: ikiyüzaltmışbin Euro) karşılığında
işletme ve idare giderlerini finanse eder;
d) toplam değeri azami 108.000,-- EUR (yazıyla: yüzsekizbin Euro) olmak
üzere öncelikle aşağıdaki malzemeleri gönderir:
- iki adet otomobil,
- bilgi işlem teçhizatı,
- büro malzemesi,

- tüketim malları,
- ihtisas kitapları,
- fuar ve halka ilişkiler çalışmaları için malzemeler,
- ölçüm aletleri.
e) - Almanya'dan gönderilen uzmanların, kendileri üstlenmedikleri takdirde
konaklama masraflarını üstlenir,
- Almanya'dan gönderilen uzmanlarla yerel uzmanların Türkiye içindeki ve
dışındaki iş seyahatlerinin masraflarını üstlenir,
- d) bendinde anılan malzemelerin proje yerine kadar nakliye ve sigorta
masraflarını üstlenir; 4. maddenin e) bendinde anılan harçlar ve depo
ücretleri buna dahil değildir;
f) daha sonra projede görevlendirilecek ve Almanya'dan gönderilen
uzmanların işlerini kendi başlarına yürütecek partner uzmanlara, bölgesel,
ulusal ve uluslararası alanlarda pazarlama, yatırım stratejileri,
girişimcilere danışmanlık, üretim ve hizmet sektöründe ürün geliştirilmesi,
normlar ve standartlar, kalite güvencesi, proje dahilinde ve dışında kredi
kullanımı konularında eğitim vermeyi kabul eder ve bunun için azami toplam
158.000,-- EUR (yazıyla: yüzellisekizbin Euro) tahsis eder.
4. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin projeye katkıları:
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti,
a) - Kahramanmaraş ve Ostim proje yerlerinde ihtiyaç halinde, Almanya'dan
gönderilen kısa süreli uzmanlar için de olmak üzere ofis, çalışma ve diğer
mekanları Alman tarafınca sağlanmadığı takdirde bütün gerekli donanım ve
teçhizatıyla birlikte temin eder,
- 3. maddenin d) bendinde anılan katkılar çerçevesinde temin edilmeyen
bütün gerekli malzemeleri temin eder;
b) - projeye sağladığı katkıların kamu kurumlarıyla koordinesi ve uyumu
için bir muhatap kişi belirler,
- Kahramanmaraş ve Ankara'da KOSGEB'in (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) gerek duyulan uzman personelini
görevlendirir,
- Alman tarafınca temin edilmediği takdirde, Kahramanmaraş ve Ostim proje
yerlerinde, gerekli idari ve yardımcı personeli sağlar,
- ileri eğitim etkinliklerine katılan personelin, eğitim süresince idari
izinli sayılmasını ve maaş kesintisi yapılmamasını sağlar,
- kendi personelinin seyahat masraflarını karşılar,
- projenin cari giderlerini ve 3. maddenin c) bendi uyarınca Almanya
Federal Cumhuriyeti Hükümeti tarafınca üstlenilmediği takdirde projeye ait
otomobillerin işletme ve bakım giderlerini üstlenir,
- gönderilen uzmanların görevlerini yerine getirirken desteklenmelerini
sağlar ve ihtiyaçları olan tüm evrakları temin eder,
- Türkiye'deki yetkili hükümet mercileri ve idari makamlara rapor verir ve
projeyi bu makamlar nezdinde temsil eder;
c) aşağıdaki tedbirleri alır:
- diğer Türk kurum ve makamlarıyla gerekli temasların kurulması ve
bunların yanısıra diğer önemli makamlar ve katkıda bulunan diğer kuruluşlarla

projenin koordinasyonunun sağlanması,
- Türkiye'deki diğer benzer projelerle ve programlarla bilgi ve deneyim
alışverişinin koordine edilmesi ve gerçekleştirilmesi;
d) projenin devamlılığını teminen kendi bütçe planlamasının
gerçekleştirilmesini sağlar;
e) Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti'nin talimatıyla nakledilen
malzemeleri lisans, liman, ithalat ve ihracat ve diğer kamu vergi ve harçları
ile ambar ücretlerinden muaf tutar veya bunların masraflarını üstlenir ve
malzemenin gümrük işlemlerinin derhal yapılmasını temin eder. Aynı husus uygulayıcı
mercilerin talebi üzerine Türkiye Cumhuriyeti'nde temin edilen malzemeler için de
geçerlidir.
5. Proje için Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti'nin talimatıyla
nakledilen malzemeler, Türkiye Cumhuriyeti'ne ulaştıktan sonra veya mahallinde
temin edilmesinden sonra, Ankara'daki KOSGEB merkezinin veya proje mahalindeki
diğer uygulayıcı kurumların mülkiyetine geçer. Bu malzemeler, projenin ve
görevleri çerçevesinde gönderilen uzmanların kullanımına herhangi bir
sınırlama olmaksızın verilir.
6. Almanya'dan gönderilen uzmanlar, Türk partner uzmanlara aşağıdaki
konularda danışmanlık yapar ve destek verir:
- küçük ve orta ölçekli işletmelerin bölgesel, ulusal ve uluslararası
pazarlarda metal, paslanmaz çelik, konfeksiyon ve kırmızı biber üretimi
konusunda geliştirme ve pazarlamaya ilişkin konularda sektöre bağlı olarak
profesyonelleşmesi,
- küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyen özel ve kamu
kuruluşlarının etkinliğinin, taleplere yanıt veren hizmetler sunmalarını temin
edecek şekilde artırılması,
- Küçük ve orta ölçekli işletmelerin menfaatlerinin daha fazla
gözetilebilmesi amacıyla sektördeki meslek birlikleri arasında işbirliğinin
iyileştirilmesi,
- Kahramanmaraş ve Malatya'da ekonominin desteklenmesine yönelik yerel ve
bölgesel düzeyde mevcut girişimlerin eşgüdümlü hale getirilmesi.
7. Uygulayıcı kuruluşların bildirilmesi:
a) Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti, yükümlülüklerinin yerine
getirilmesi için Eschborn'daki Alman Teknik İşbirliği Kurumu'nu (GTZ)
görevlendirir.
b) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, projenin uygulanması konusunda Küçük ve
Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nı (KOSGEB)
görevlendirir.
c) (a) ve (b)'de görevlendirilen kurumlar, projenin uygulanmasına ilişkin
ayrıntıları ortaklaşa olarak bir operasyon planıyla veya uygun olan farklı bir
yolla tespit edebilirler ve gerektiğinde bunu projenin gelişmesine uygun hale
getirirler.
8. Proje, uygulanmaması veya sadece kısmen uygulanması halinde, her iki
Hükümetin mutabakatıyla başka bir projeyle ikame edilebilir.
9. Bunun ötesinde, başta anılan 16 Haziran 1970 tarihli Teknik İşbirliği
Anlaşması'nın hükümleri bu Anlaşma için de geçerlidir.
10. Bu Anlaşma, Almanca, Türkçe ve İngilizce olarak tanzim edilmiş olup,
her bir metin aynı ölçüde bağlayıcıdır. Almanca ve Türkçe metnin farklı
şekilde yorumlanması halinde, İngilizce metin belirleyicidir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin 1 inci maddeden 10 uncu maddeye kadar
yapılan önerileri kabul etmesi halinde, bu Nota ve Hükümetinizin mutabakatını

dile getiren Ekselanslarınızın cevabi Nota'sı, Hükümetlerimiz arasında cevabi
Nota'nızın tarihi itibari ile yürürlüğe girecek Anlaşmayı oluşturacaktır.
Sayın Bakan, üstün saygılarımın kabulünü rica ederim."
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin yukarıdaki Nota'da yer alan hususları
kabul ettiğini ve sizin Nota'nız ile bu cevabi Nota'nın Hükümetlerimiz
arasında, cevabi Nota'nın tarihi itibariyle projeye ilişkin mutabakatı
oluşturduğunu bildirmekten şeref duyarım.
Ekselans, en derin saygılarımın kabulünü rica ederim.
Alev Kılıç
Büyükelçi
Ekselans
Dr. Wolf-Ruthard Born
Almanya Federal Cumhuriyeti
Büyükelçisi
Ankara

THE AMBASSADOR
OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
Ref: WZ 445 E 184
Excellency,

Ankara, April 8th, 2003

I have the honour to refer to the Summary Record of the intergovernmental
negotiations held from 7 to 9 November 2001 and to propose on behalf of the
Government of the Federal Republic of Germany that, in pursuance of the
Agreement of 16 June 1970 between our two Governments regarding Technical
Cooperation, the following Arrangement concerning the project Economic
Development in Anatolia be concluded.
1. The Government of the Federal Republic of Germany and the Government of
the Republic of Turkey shall jointly promote the strengthening of the economic
framework in Kahramanmaraş, Malatya and Ostim Organized Industrial Zone in
Ankara.
2. The aim of the project is improve the national and international
competitiveness of small and medium-sized enterprises (SMEs).
3. The Government of the Federal Republic of Germany shall make the
following contributions to the project:
It shall
(a) second
- one long-term expert to manage and coordinate the project sites
Kahramanmaraş, Malatya and Ostim for a total of up to 42 expert/months,
- project assistants/guest students, as required, who shall work on the
project as part of their basic and further training and assume specific
project tasks under the separately financed junior staff promotion programme
of the Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH;
(b) provide in situ
- four national long-term experts for sector-specific consultancy for a
total of up to 160 expert/months,
- local personnel at the Kahramanmaraş and Ostim sites for a total of up
to 96 expert/months;
(c) fund
- international short-term experts to undertake sector-specific
information, basic and further-training activities for a total of up to 38
expert/months,
- sector-specific Turkish institutions and specialists up to a total
amount of EUR 300,000 (three hundred thousand euro),
- trade fairs, delegation trips and sector-specific symposia up to a total
amount of EUR 157,000 (one hundred and fifty-seven thousand euro),
- operating and administrative costs up to a total amount of EUR 260,000
(two hundred and sixty thousand euro);
(d) supply inputs, in particular
- two passenger cars,
- electronic data processing equipment,
- office equipment and furnishings,
- expendables,

- specialist literature,
- materials for trade fairs and public relations work,
- measuring equipment,
up to a total value of EUR 108,000 (one hundred and eight thousand euro);
(e) meet the cost of
- accommodation for the seconded experts, in so far as this cost is not
met by the seconded experts themselves,
- official travel by the seconded and the locally provided experts within
and outside the Republic of Turkey,
- transport and insurance to the project site of the inputs referred to in
sub-paragraph (d) above, excluding the charges and storage fees referred to in
paragraph 4 (e) below;
(f) be prepared to provide within and outside the project further training
for counterparts in the fields of regional, national and international
marketing, investment strategy, business consultancy, product development in
the manufacturing and services sectors, norms and standards, quality assurance
and the use of credit lines, who shall be employed on the project upon their
return and carry on the tasks of the seconded experts on their own, and shall
earmark a total of up to EUR 158,000 (one hundred and fifty-eight thousand
euro) for this purpose.
4. The Government of the Republic of Turkey shall make the following
contributions to the project:
It shall
(a) make available
- at the Kahramanmaraş and Ostim sites office premises as required, also
for the seconded short-term experts, as well as work and other rooms,
including the necessary furnishings and equipment, in so far as the latter are
not provided by the German side,
- all necessary materials, in so far as these are not provided as part of
the German contributions pursuant to paragraph 3(d) above;
(b) ensure that
- a contact person is appointed to coordinate and liaise about its project
contribution with state agencies,
- the required specialist personnel are made available from KOSGEB (Küçük
ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Organization for the Development of Small and Medium-Sized Enterprises) in
Kahramanmaraş and Ankara,
- the required administrative and support personnel are made available at
the Kahramanmaraş and Ostim sites, in so far as these are not provided by the
German side,
- personnel are released from their duties on full pay for the duration of
the further-training activities,
- the travel costs of its own personnel are met,
- the ongoing project costs as well as the running and maintenance costs
for project vehicles are met, in so far as they are not assumed by the
Government of the Federal Republic of Germany pursuant to paragraph 3 (c)
above,

- the seconded experts are afforded any assistance they may require in
carrying out their tasks and all necessary records and documents are placed at
their disposal,
- the relevant Turkish government and administrative agencies are briefed
on the project and their assistance is requested;
(c) implement the following measures:
- arranging the necessary contacts with other Turkish institutions and
agencies as well as coordinating the project with these and other relevant
agencies and donor institutions,
coordinating and introducing a system for sharing information and
experience with other relevant programmes and projects in Turkey;
(d) guarantee the project an itemized budget of its own in order to ensure
its smooth implementation;
(e) exempt the inputs to be supplied on behalf of the Government of the
Federal Rebuplic of Germany from licences, harbour dues, import and export
duties and other public charges, as well as storage fees, or meet these costs
itself, and ensure that the inputs are cleared by customs without delay; the
aforementioned exemptions shall, at the request of the implementing agencies,
also apply to inputs procured in the Republic of Turkey.
5. The inputs supplied for the project on behalf of the Government of the
Federal Republic of Germany shall become the property of KOSGEB headquarters
in Ankara or the local implementing agencies upon arrival in the Republic of
Turkey or following procurement locally; they shall be at the unrestricted
disposal of the project and of the seconded experts for the fulfilment of
their tasks.
6. The seconded experts shall advise and assist their Turkish counterparts
in carrying out the following tasks:
- enabling SMEs to professionalize on a sector-specific basic their
development and marketing on regional, national and international markets of
metal, stainless steel and textile products and cayenne peppers,
- improving the capacity of private and public agencies involved in SME
promotion to provide demand-oriented services,
- improving cooperation among sector-specific associations with a view to
creating a more effective lobby for SME concerns,
- giving a more coherent focus to existing local and regional economic
development initiatives at the Kahramanmaraş and Malatya sites.
7. Implementing organizations:
(a) The Government of the Federal Republic of Germany shall charge the
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Eschborn, with
the implementation of its contributions.
(b) The Government of the Republic of Turkey shall charge KOSGEB (Küçük ve
Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı-Organization
for the Development of Small and Medium-Sized Enterprises) with the
implementation of the project.
(c) The agencies charged pursuant to sub-paragraphs (a) and (b) above may
jointly lay down details of project implementation in a plan of operations or
in some other appropriate form, adapting them as necessary in line with the
progress of the project.
8. If the project is not implemented at all, or only in part, it may be
replaced by another project provided both Governments so agree.

9. In all other respects the provisions of the aforementioned Agreement of
16 June 1970 regarding Technical Cooperation shall apply to the present
Arrangement.
10. This Arrangement shall be concluded in the German, Turkish and English
languages, all three texts being authentic. In case of divergent
interpretations of the German and Turkish texts, the English text shall
prevail.
If the Government of the Republic of Turkey agrees to the proposals
contained in paragraphs 1 to 10 above, this Note and Your Excellency's Note in
reply thereto expressing your Government's agreement shall constitute an
Arrangement between our Governments, which shall enter into force on the date
of your Note in reply.
Accept, Excellency, the assurance of my highest consideration.
signed: Dr. Rudolf Schmidt
His Excellency
Mr. Abdullah Gül
Minister of Foreign Affairs
and Deputy Prime Minister
of the Republic of Turkey
Ankara

No: 2004/EİGY/30081
Ankara, February 16, 2004
Excellency,
I have the honour to refer to your Note No: WZ 445 E 184 dated 8 April
2003, from your predecessor Dr. Rudolf Schmidt addressed to H.E. Abdullah Gül,
Minister of Foreign Affairs and Deputy Prime Minister of the Republic of
Turkey, proposing on behalf of the Federal Republic of Germany, the conclusion
of the Arrangement concerning "Economic Development in Anatolia" project, in
pursuance of the Agreement of 16 June 1970 between our two Governments
regarding Technical Cooperation.
I have the pleasure to inform You that the Government of the Republic of
Turkey is in agreement with the proposal as laid down in Your Note, the text
of which reads as follows:
"Excellency,
I have the honour to refer to the Summary Record of the intergovernmental
negotiations held from 7 to 9 November 2001 and to propose on behalf of the
Government of the Federal Republic of Germany that, in pursuance of the
Agreement of 16 June 1970 between our two Governments regarding Technical
Cooperation, the following Arrangement concerning the project Economic
Development in Anatolia be concluded.
1. The Government of the Federal Republic of Germany and the Government of
the Republic of Turkey shall jointly promote the strengthening of the economic
framework in Kahramanmaraş, Malatya and Ostim Organized Industrial Zone in
Ankara.
2. The aim of the project is improve the national and international
competitiveness of small and medium-sized enterprises (SMEs).
3. The Government of the Federal Republic of Germany shall make the
following contributions to the project:
It shall
(a) second
- one long-term expert to manage and coordinate the project sites
Kahramanmaraş, Malatya and Ostim for a total of up to 42 expert/months,
- project assistants/guest students, as required, who shall work on the
project as part of their basic and further training and assume specific
project tasks under the separately financed junior staff promotion programme
of the Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH;
(b) provide in situ
- four national long-term experts for sector-specific consultancy for a
total of up to 160 expert/months,
- local personnel at the Kahramanmaraş and Ostim sites for a total of up
to 96 expert/months;
(c) fund
- international short-term experts to undertake sector-specific
information, basic and further-training activities for a total of up to 38
expert/months,
- sector-specific Turkish institutions and specialists up to a total
amount of EUR 300,000 (three hundred thousand euro),
- trade fairs, delegation trips and sector-specific symposia up to a total
amount of EUR 157,000 (one hundred and fifty-seven thousand euro),

- operating and administrative costs up to a total amount of EUR 260,000
(two hundred and sixty thousand euro);
(d) supply inputs, in particular
- two passenger cars,
- electronic data processing equipment,
- office equipment and furnishings,
- expendables,
- specialist literature,
- materials for trade fairs and public relations work,
- measuring equipment,
up to a total value of EUR 108,000 (one hundred and eight thousand euro);
(e) meet the cost of
- accommodation for the seconded experts, in so far as this cost is not
met by the seconded experts themselves,
- official travel by the seconded and the locally provided experts within
and outside the Republic of Turkey,
- transport and insurance to the project site of the inputs referred to in
sub-paragraph (d) above, excluding the charges and storage fees referred to in
paragraph 4 (e) below;
(f) be prepared to provide within and outside the project further training
for counterparts in the fields of regional, national and international
marketing, investment strategy, business consultancy, product development in
the manufacturing and services sectors, norms and standards, quality assurance
and the use of credit lines, who shall be employed on the project upon their
return and carry on the tasks of the seconded experts on their own, and shall
earmark a total of up to EUR 158,000 (one hundred and fifty-eight thousand
euro) for this purpose.
4. The Government of the Republic of Turkey shall make the following
contributions to the project:
It shall
(a) make available
- at the Kahramanmaraş and Ostim sites office premises as required, also
for the seconded short-term experts, as well as work and other rooms,
including the necessary furnishings and equipment, in so far as the latter are
not provided by the German side,
- all necessary materials, in so far as these are not provided as part of
the German contributions pursuant to paragraph 3 (d) above;
(b) ensure that
- a contact person is appointed to coordinate and liaise about its project
contribution with state agencies,
- the required specialist personnel are made available from KOSGEB (Küçük
ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı-Organization for the Development of Small and Medium-Sized
Enterprises) in Kahramanmaraş and Ankara,

- the required administrative and support personnel are made available at
the Kahramanmaraş and Ostim sites, in so far as these are not provided by the
German side,
- personnel are released from their duties on full pay for the duration of
the furthertraining activities,
- the travel costs of its own personnel are met,
- the ongoing project costs as well as the running and maintenance costs
for project vehicles are met, in so far as they are not assumed by the
Government of the Federal Republic of Germany pursuant to paragraph 3 (c)
above,
- the seconded experts are afforded any assistance they may require in
carrying out their tasks and all necessary records and documents are placed at
their disposal,
- the relevant Turkish government and administrative agencies are briefed
on the project and their assistance is requested;
(c) implement the following measures:
- arranging the necessary contacts with other Turkish institutions and
agencies as well as coordinating the project with these and other relevant
agencies and donor institutions,
- coordinating and introducing a system for sharing information and
experience with other relevant programmes and projects in Turkey;
(d) guarantee the project an itemized budget of its own in order to ensure
its smooth implementation;
(e) exempt the inputs to be supplied on behalf of the Government of the
Federal Republic of Germany from licences, harbour dues, import and export
duties and other public charges, as well as storage fees, or meet these costs
itself, and ensure that the inputs are cleared by customs without delay; the
aforementioned exemptions shall, at the request of the implementing agencies,
also apply to inputs procured in the Republic of Turkey.
5. The inputs supplied for the project on behalf of the Government of the
Federal Republic of Germany shall become the property of KOSGEB headquarters
in Ankara or the local implementing agencies upon arrival in the Republic of
Turkey or following procurement locally; they shall be at the unrestricted
disposal of the project and of the seconded experts for the fulfilment of
their tasks.
6. The seconded experts shall advise and assist their Turkish counterparts
in carrying out the following tasks:
- enabling SMEs to professionalize on a sector-specific basic their
development and marketing on regional, national and international markets of
metal, stainless steel and textile products and cayenne peppers,
- improving the capacity of private and public agencies involved in SME
promotion to provide demand-oriented services,
- improving cooperation among sector-specific associations with a view to
creating a more effective lobby for SME concerns,
- giving a more coherent focus to existing local and regional economic
development initiatives at the Kahramanmaraş and Malatya sites.
7. Implementing organizations:
(a) The Government of the Federal Republic of Germany shall charge the
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Eschborn, with
the implementation of its contributions.

(b) The Government of the Republic of Turkey shall charge KOSGEB (Küçük ve
Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanliği - Organization
for the Development of Small and Medium-Sized Enterprises) with the
implementation of the project.
(c) The agencies charged pursuant to sub-paragraphs (a) and (b) above may
jointly lay down details of project implementation in a plan of operations or
in some other appropriate form, adapting them as necessary in line with the
progress of the project.
8. If the project is not implemented at all, or only in part, it may be
replaced by another project provided both Governments so agree.
9. In all other respects the provisions of the aforementioned Agreement of
16 June 1970 regarding Technical Cooperation shall apply to the present
Arrangement.
10. This Arrangement shall be concluded in the German, Turkish and English
languages, all three texts being authentic. In case of divergent
interpretations of the German and Turkish texts, the English text shall
prevail.
If the Government of the Republic of Turkey agrees to the proposals
contained in paragraphs 1 to 10 above, this Note and Your Excellency's Note in
reply thereto expressing your Government's agreement shall constitute an
Arrangement between our Governments, which shall enter into force on the date
of your Note in reply.
Accept, Excellency, the assurance of my highest consideration."
I have the honour to inform Your Excellency that the Government of the
Republic of Turkey accepts the terms of the foregoing Note and considers this
Note and present reply to thereto as constituting an arrangement between our
two Governments on this project which will enter into force on the date of
this Note.
Accept, Excellency, the assurance of my highest consideration.
Alev Kılıç
Ambassador
His Excellency
Dr. Wolf-Ruthard Born
Ambassador
of the Republic of Germany
Ankara
------

