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TORKiYE CUMHURIYETI HOKOMETI ARASfNDA

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ТӨВ АРХИВ

MOClOUSTAN l-IUKUMETI

YATIRIMLAIUN KAR$1LIKLI TE$VIKI VE KORUNMASINA ILISKtN
Ai'lLA$MA

Bundan sonra "Taraflar" olarak arnlacak olan Mogolistan Hi.iki.imeti ve
TOrkiye Cumhuriyeti Hoknmeti ,

Ozellikle bir Taraf yatmmctlannm , diger Tarafin i.ilkesinde yapacaklan
yatmmlarla ilgili olmak uzere aralanndaki ekonomik isbirligini artmna
arzusu ile,
Amlan yatmrnlarm tabi olacagi uygulamalara iliskin bir anlasma akdinin,
serrnaye ve teknoloji akirm ile Taraflann ekonornik gclisimini tesvik
edecegini kabul ederek,
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istikrarh bir yatmm ortarm rneydana getirmek ve ekonornik kaynaklann
en etkin bicimde kullantlrnalanm sa~amak uzere, yatmmlann adil ve
hakkaniyete uygun rnuarneleye tabi turulmasmm gcrckti~i hususunda
mutabrk kalarak ve
Yatmmlann karsihkh tesviki ve korunmast icin bir anlasma yapilmast
karanyla,

ЦА

A$ag.daki sekilde anlasmaya varmtstardrr:

I. "Yat1nmc1" terimi:
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1$bu Anlasmada:
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MADDEl
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(a} Taraflardan her birinin yOrtlrlOkteki hukukuna gere vatand1$• saydan
ger9ek ki$ileri,

(b) Taraflardan birinin bir yaunmcisrmn Oncmli bir paya sahip oldugu
o~ncO bir devlette kurulmu$ bulunan tilzel kisiler yamnda, Taraflardan
her birinin yilr1lrlilkteki hukukuna uygun olarak ku.rulm~ $irketleri,
6rmalan ya da i$ onakhklanm ifade eder.

2. 1$bU Madde I 'inci paragrafhOkmOnde at1f yapllan "onemli pay" terimi,
sOz konusu tiizel kisilik nzerinde kontrol ya da kesin bir etki tatbikine izin
verecck kapsamda bir pay anlanuna gelir. Taraflardan her birinin
vatand1$1an ya da tiizel kisileri tara6ndan elde tutulan bir paym "oncmli bir
pay" anlamma gelip gelmedigi, her bir vakada, Taraflar arasmda yapilacak
miizakereler yoluyla kararlasnnlacaknr,
3. "Yatmm" terimi, ev sahibi Tara6n Ulkcsindeki kanun ve nizamlara
uygun olarak her turlii malvarlt~t, bunlarla kisnh olmamak ko~luyla,
ozellikle ~dakileri kapsar.
(i) hisse senetleri, sermaye hisseleri ya da ~ketlere istirakin diger sekilleri;

(ii) yeniden yannmda kullarulan gelirler, para alacaklan veya bir yattnmla
ilgili , mall degeri olup kanunen ita edilebilen diger haklar;
(iii) la$mtr ve taf!nmaz mallar, ayru zamanda diger ayni haklan ;
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(iv) telif haklan,patentler, lisanslar,smai tasarunlar ,teknik prosesler, ayru
:r.amanda ticari markalar, pesternaliye ve know-how gibi smai ve fikri
miilkiyet haklan ve diger benzer haklar;
(v) her bir Tarafin.,ileride tanmtlanan llllcesinde dogal kaynaklann
aranmasi,i$lenmesi,91kanlmasi ya da isletilmesine yonelik imtiyazlan da
kapsayacak $Ckilde, kanunla ya da sozl~eyle saA)anan i$ imtiyazlan.
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4. "Gelirler" tcrimi, bir yatmmdan elde edilen • bunlarla kisith olmamak
kayd1yla: ozelhkle kar, faiz ve temett111eri ifade eder.

5. "Olke" terimi kara simrlan iiyindcki topraklan, deniz alanlanm ve
yaunma ev sahipligi yapan Tarafin uluslararasi hukuka gore O.Zerinde
egemenlik veya kaza hakkmm bulundugu, ilgili taraftar arasindaki karsihkh
an18$ma ile smirlandmlan Ima sahanbgm1 kapsar.
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Yatmmlann Tesviki ve Korunmas1
1. Her bir Taraf

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ТӨВ АРХИВ

MADDE 2

kendi Olkesindeki yatmmlara ve bunlarla baglannh
foaliyetlere, herhangi Oyiincii bir iilkenin yaunrncrlannm yannmlanna
benzer durumda uygulanandan daha az elverisli olmayan kosullarda, ilgili
kanun ve nizamlanna uygun olarak izin verecektir.

2. Her bir taraf gen;ekle$tirilmi$ olan bu yannmlara; kendi yannmcrlannm
ya da herhangi bir ii~Onco iilke yannrncilanrun yannmlanna, benzcr
durumda uygulanandan - hangisi daha clverisli ise- daha az elverisli
olmayan bir muamele uygulanmasuu saglayacakllr.
3. Taraflann Olkelerine yabancilann girmesi • kalmasr ve istihdam edilmesi
ile ilgili kanun ve nizamlanna uygun olarak;

(a) Taraflardan her biri, kendi iilkesindeki bir yaunmm faaliyctc gecmesi
ile ilgili olarak onemli duzeyde scrmaye vc diger sekillerde kaynak
aktarmayi ta.ahhOt eden veya taahhOt ctmc asamasmda olan diger Taraf
vatandaslan veya onlann istihdam ettikleri kisilerin; kurulus, gelistirme,
idare ve darusmanhk maksadsyla, alkesine girmelerinc ve ikamet
etrnelerine izin verccektir.
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(b) Taraflardan birinin yiirOrlOkteki kanun vc nizamlan eercevesinde yasal
olarak kurulan vc diger Tarafm yatrnrncrlarmm yannrm olan kisiliklere,
kendi sectikleri idari ve teknik personeli, milliyctleri ne olursa olsun
istihdam etmclerinc izin verilecektir.
4. lsbu Maddenin hOkUmlerinin, Taraflardan herhangi birinin yaprms
oldugu ~ag1da belinilen anlasmalar ozerinde hi~ bir etkisi olmayacakur:
(a) halihazirda yapilrms ya da gelecekte yapilacak gOmrOk birligi, bolgesel
ekonomik orgOtlenme ya da benzer nitelikte uluslararasi anlasmalar;
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(b) tamamen veya esas olarak vergilcndirmeye iliskin olanlar.
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1. Yatmmlar, kamu yaran amaciyla. aynmci olmayacak bieimde,
zamanmda. yetcrli vc etkin tazminat odcycrck • yururlilkteki hukuk
i;:cri;:cvcsindc vc isbu Anlasmarnn 2.mci Maddcsindc belirtilen gene!
ilkclerc uygun olarak yapilan 1slcmlcr drsmda, kamulasurma
,
devlctlcstinne vcya dogrudan veya dolayh olarak bcnzcn ctkilcri yaratan
uygulamalara maruz brrakilmayacakur

2
Tazmina1 kamulasunlan
yaunmm karnulasnrma
isleminin
uysulanmasmdan vcya ogrcnilmcsindcn oncekr gercek degerine esit
olacakur. Tazminat gecikmesiz olarak odenecek ve 4'iincu Madde'nin
2'inci paragrafinda tammland1g1 gibi serbestce transfer cdilebilir olacakur.

3. Yatmmlan; savas, ayaklanma, ii;: kansrkhklar veya diger benzer
olaylar nedeniyle diger Tarafin Olkesinde zarara ugrayan Taraflardan
birinin yannmcslan .diger Tarafca, soz konusu zararlann karsrlanmasi
bakirmndan kendi yannrncrlanna ya da herhangi bir iii;:iincil Olke
yannmcrlanna gosterdigi muamelcden daha az elverisli olmarnak kaydiyla,
hangisi daha elverisli ise o muameleye tabi tutulacaknr.
MADDE4

Ulkesine iade ve Transfer

I. Her bir Taraf. bir yatmmla ilgili bOtiin transferlerin kendi iilkesinden
iceriye ve disanya serbestce ve makul olmayan bir gecikme olmaksmn
yapllmasma iyi niyetle izin verecektir, Bu rur transfcrler asag1dakileri
icerir:
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(a) gelirler,

(b) bir yatmmm tamammm veya bir kisrmrun sat1s1 veya tasfiyesinden elde
edilcn meblaglar,
(c) Madde Ill cercevesinde Odenecek

tazminatlar,

(d) yaunmlarla ilgili kredilerden kaynaklanan ana para ve faiz odemeteri,
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(e) di!'!cr Tarafin ulkesinde, bir yatmmla ilgili uygun cahsrna izinlerini alrms
olan bir Tarafin vatandaslannm aldrklan rnaas, ilcrct ve diger gelirleri,
2. Aksi yannmci ve ev sahibi Tarafca kararlasnnlmadikca, rransferler,
ya11nm1n yapilm1$ oldugu konvenibl para birimi veya herhangi bir
konvenibl para birimiyle ve transferin yap1ld1g1 tarihte gecerli olan doviz
kuru iizerinden vaprtacaknr.
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llaldiyet
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MADOES

I. Eger bir Taraf yannmcrsmm yaunrru, ticari olmayan risklere kars1
kanuni bir sistcm dahilinde sigorta editnnsse, sigortalayamn llgili sigorta
anla.smasmm sartlanndan kaynaklanan her 10rlO halcliyc1i digcr Tarafca
tamnacaktrr,

2. Sigortalayan. yaunrncmm kullanmaya yetkili olabilcccg! haklar dismda
hiy bir hakki kullanmaya yetktli olmayacakur.
3. Bir Taraf ile sigortalayan arasmdaki uyusmazhklar, is bu Anlasmanm 7.
Maddesi hilkilmlcri uyannca yOzumlcncceklir.

MADDE6
Ayk1nhk
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13u Anlasma, yatmmlan ve ilgili faaliyctlcri, benzer durumlarda bu
Anlasma ile saglanandan daha elverisli bir muameleye tabi kilan:

(a) Taraflardan her birinin kanun ve nizamlan, idari uygulamalan veya
usulleri ya da idari vcya yargisal kararlanna,
(b) uluslararas, hukuki yiikiimlUIOklere,veya
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(c) Taraflardan herhangi biri tarafindan, bir yatmm sozlesmesi veya
yannm izni kapsammdakiler de dahil, ustlenilen yiikiimlilliiklere aykm
olmayacakt1r.
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Uyusmazhklann
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Bir TnrAf ile Dii!er Tarafon Yallnmcm Arasmdaki
Coziimii

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ТӨВ АРХИВ
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1. Taraflardan biri ile diger Tarafin brr yat1nmc1s1 arasmda, o yatmmcmm
yaunrm ilc 1lgili olarak i;1kan ihtilaflar. yaunmcr tarafindan ev sahibi
Tarafa ayrm11h bilgi iccrccek sekrlde yazih olarak bildirileceknr Yannmci
vc ilgili Tarafbu uyusmazhklan, miimkiin oldugunca 1yi niyctlc, kar$1hkh
gorusme ve muzakerelcr yoluyla i;oziimlcmeye i;ah$3caklard1r.

2. Eger uyusmazhklar. birinc: paragrafta belirtilen yazrh bildirim tarihinden
itibaren alu ay icinde, bu yolla "olilmlenemetSc; uyu$ma:d1k, yaunmcmm
secebilecegi 8$ag1daki mcrcilcrc sunulabthr;
a) Devletler ilc Diger Dcvlctlcnn Yatandaslan Arasmdaki
Uyusmaz.hklannm Coziimii Sozlesmesi ile kurulmu$ olan
Uyusmazhktanmn Coz0mo it;in Uluslararasi Merkez (ICSID),

Yaunrn
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(b) Birlesmis Millctlcr Uluslararas1 Ticaret Hukuku Komisyonu'nun
Tahkim Kurallanna gore bu maksatla kurulacak bir tahkim mahkcmesi
(UNCITRAL),
(c) Stockholm Ticarei Odas1 Tahkim Enstiitil5il
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$u sartla ki; yaunmcmm uyusmaz.hg1 uyu$mazhga taraf olan T arafin adli
mahkcmclcrine getirmis olmasr halinde bir yil icinde nihai karann
ahnmarms olmasr gerekir.
3. Tahkim;

(a) Bu Anlasma hOkUmleri,

(b) Kanunlar ihtilafina iliskin kurallar dahil olmak uzere, Olkesinde
yaunm yapilan Tarafin kanun ve nizamlanna dayandmlacakur.

4. Tahkim karan; uyu$mazhjlm bOtOn tarallan icin kesin ve baglayict
ola~aktir ". Her bir Taraf verilen karan milli hukuku cereevesinde yerine
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getirecektir.
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TArafln Arasmdaki

llyusmazhklarm

Cih:iimii
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l. Taraflar, isbu Anla$manm yorumu veya uygulamasi ile ilgili her tOrlO
uyusrnazhga
iyi niyct ve 1sbirligi ruhu icindc, cabuk vc adil cozum
arayacaktard«. Bu bakimdan , Taraflar bu tilr c;:<izOmlerc ulasrnak icin
dogrudan vc anlamh g<irusmelcr yapmayt kabul ederler. Eger Taraflar,
aralannda uyusma7.hgm bll$lad1g1 tarihtcn itibarcn alu ay icinde bu
yontemlc uzlasrnaya varamazlarsa. uyusrnazhk hcrhangi bir Tarafin talebi
uzerine, ii"V Oycli bir tahkim hcyeune g<itur!ilebilir.

2. Her bir Taraf talcbm ahnmasmdan iubaren rki ay icinde, birer hakem
tayin edeccktir. Bu iki hakcm. ucuncu b1r Olke vatandasi olan ucnncu bir
hakemi Baskan olarak seccceklerdu
Taraflardan biri belirlenen sure
icinde bir hakem raym edemezse. diger Taraf, Uluslararasi Adalet
Divam'mn Baskanmdan bu tayini yaprnasirn talep edebilir.
3.Eger iki hakem, atanmalanndan iubaren iki ay icinde Heyct Baskamnm
secimi konusunda antasma saglayamazlarsa; Heyet Baskam, Taraflardan
birinin talebi Ozenne Uluslararas1 Adalct Divam Baskam tarafindan
sceilecektir.
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4. Uluslararasi Adalet Divam B3$kan1, isbu Maddenin (2)inci ve (3)iincii
paragraflannda belirtilen hallerde gorevini yerine gctirmekten ahkonulursa
veya bu $ah1s Taraflardan birinin vatand8$t ise secim Baskan Yardimcisr
tarafindan yapilacaknr ve Baskan Yardrmcrsi da amlan gorevi yerinc
getirmekten ahkonulursa vcya Taraflardan birinin varandasi ise seeim
Taraflardan birinin vatandasr olmayan en kidernli Divan uyesi tara.findan
yapilacaknr.

5. Tahkim Heyeti Heyet Baskammn sec;:ildigi tarihten itibaren iliv ay icinde,
isbu Anlasmamn diger maddeleriyle tutarh olacak sekilde usul kurallan
uzerinde anlasmaya varacaklardir. Boyle bir anlasmamn olrnamasi halinde,
Tahkim Heyeti, uluslararasi tahkim usulu kurallanm dikkate alarak usu!
kurallanm tayin etmesini Uluslararasi Adalet Divam Baskanindan talep
edecektir,

ЦА

6._Aksi kararlasnnlmadikea, Baskamn sec;:ildigi tarihtcn itibaren sekiz ay
icinde, buti.in beyanlar yaptlacak, butiin durusrnalar tamamlanacak ve
Tahkim Heyeti-hangisi daha sonra gerceklesirse- son beyanlardan veya
durusmalann binigi tarihtcn sonra iki ay icinde karara varacakur. Tahkirn
Heyeti, nihai ve baglay1c1 olacak karanm oy coklugu ile alacakur.
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7. Her bir Taraf, Heyeueki kcndi iiycsinin giderlerini ve tahkim sorecindeki
temsiliyle ilgili gidcrleri kar$ilayacakur: Baskamn giderleri vc kalan
giderler Taraflarca ~it olarak halindc k&Jlllanacakur. Bununla
beraber,Tahkim heycti rc'sen giderlerin daha biiyilk bir krsmmm iki
Taraftan birince karsrlanrnasma karar verebilir ve bu karar her iki Taraf
uzcrinde baglayic1 olacaknr.

8. Eger bir uyusmazbk, bu Anl8$manm 7'inci Maddesi uyannca bir
uluslararasr tahkim mahkemesine sunulmus ve hala orada ¢z:Om
beklemekte ise, ayru uyu$mazl1k isbu Madde hOkilmleri uyannca b~ka bir
uluslararasi tahkim mahkemesine sunulmayacal<tlr. Bu, her iki Taraf
arasmda dogrudan ve anlamh gO~meler yoluyla baglanu kunnayi
engellemeyeccktir.

MADDE9

Yiiriidiih Ginne
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I. lsbu An18$ma, onay belgelerinin degi$iminin tarnarnland1gi tarihte
yilrOrlOge girecektir. An18$ma on ytlhk bir dOnem ivin yilrOrlOkte kalacak
ve bu Maddenin 2'inci paragrafina gore sona erdiriJmediAi silrece
yOrilrlOkte kalacakur.l$bU Anl~a, yOrOrlilge ~
wihinden sonra
yaptlan veya gervekle$Cn yatmmlar yamnda yiiriirliige giris tarihindc
mevcut olan yabnmlara da uygulanacakttr.

2. Taraflardan her biri yazih olarak diger Tarafa bir yil oncesinden feshi
ihbarda bulunarak, Anl~mayi ilk on ytlhk dOnemin sonunda veya bundan
sonra her an sona erdirilebilir.
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3. !~bu Anl8$ma Taraflar arasmda yazilt bir anl8$ma ilc degi$tirilebilir.
Herhangi bir degisiklik, Taraflardan her birinin diger Tarafa deg~kligin
yilrOrliige girmesi ivin gerekli ram dahili formaliteleri tarnamladJgm1
bildirmesi uzerine yilriirlUge girecektir.
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Anlasmayr
imzatarmslardrr.

Bu

Taraflann

tam

yetkili

temsilcileri,

huzurlarmda

/J'

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ТӨВ АРХИВ

4. lsbu Anlasmamn sona erme tarihinden Once yapilan ya <la gerceklesen
ve bu Anlasrnamn uygulanacagi yatmmlarla ilgili olarak, bu Anlasmamn
diger bi.iii.in Maddelerinin hi.ikiimlcri, soz konusu sona crme tarihinden
itibaren ilave bir on ytl daha yiirurJOkte kalacakur.

---' da
#A'A<K/f"Ntarihinde Mogolca, Turkce ve lngilizce
dillerinde hepsi de asil olarak imzalanrmstrr.
Yorumda farkhhk olmasi halinde lngilizce metin esas almacakttr.
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