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[ CZECH TEXT – TEXTE TCHÈQUE ]

TŮRKiVE CUMHURÍVETi

iLE
<;EK CUMHURÍVETi
ARASINDA
VATIRIMLARIN KARSILIKLI TEsviKi VE KORUNMASI
ANLASMASI

TUrkiye Cumhuriyeti ile <;ek Cumhuriyeti, (bundan soma 'AkiťTaraflar' olarak
amlacaklardlr. )
O:zellikle bir Akit Tarafm yatmmcIlannm, diger Akit Tarafm ulkesindeki
yatmmlan ile ilgili olarak, aralarmdaki ekonomik i~bírligini artIrrna arzusu ile,
Bu gibi yatmmlara uygulanacak muameleye ili~kin anla~manm sermaye ve
teknoloji aklml ile Akít Taraflarm ekonomik kalkmmasml canlandlracagml kabuI
ederek,
Yatmmlar Ic;m istikrarh bir ortam ve ekonomik kaynaklann etkin ve tam
kullammmm saglanmasl ic;in, yatmmlara adil ve e~it muamele edilmesi
gerektiginde mutablk kalarak, ve
Yatmmlann te~viki ve kar~lhkh korunmasl ile ilgili bir anla~manm ihdasma karar
vermí§ olarak,
A~agldaki ~ekílde anla~maya varml~Iardlr:
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MADDE 1

Tammlar

i;;bu Anla~mamn amacI baktmmdan:
1. "Yatmmcl" terimi:

(a) her bir Akit Tarafm yiiriidiikteki mevzuatlOa gore

vatanda~l

saytlan

ger~ek

ki~ileri,

(b) her bir Akit Tarafm yiirtirliikteki mevzuatI yeryevesinde kurulmu~ veya
bulunan ~irketleri, firmalan

te~ekkiil etmi~ ve merkezi o Akit Taratin iilkesinde
veya i~ ortakhklarl gibi tiizel ki;;ileri ifade eder.

2. "Yatmm" terimi, Uluslararasl Para Fonu'nun tammlamasl yeryevesinde,
iilkesinde yatmm yaptlan Akit TaraflO kanun ve mevzuatlOa uygun olmak
ko~uluyla, bir Akit Tarafm yatmmclsmlO diger Akit TaraflO iilkesinde yaptIgI
dogruc;lan yatmmlan ifade eder ve slmrlaylcl olmayacak. ;;ekilde, her tiidii mal
varhglOl ve ozellikle a~agldakileri iyerir:
(a) bir
;;ekli,

~irketteki

hisseler ve ;;irket tahvilleri ve

~irketlere i~tirakm

diger her tiirlU

(b) yeniden yatmlan geIirler, para alacaklan veya bir yatmmla ilgili mali degeri
olan diger haklar,
(C)

ta~mlr

ve

ta~mmaz

maIlar ve ipotek, tedbir, rehin gibi diger haklar,

(d) patent ve tic~ri marka, ticari isim, teknik yontem, smai tasanm, know-how ve
'gibi slOai ve fikri miilkiyet haklan,

pe~temaliy~

(e) dogal kaynaklar ile iIgili imtiyazlar da dahil olmak Uzere, kanun veya
sozle;;me ile verilmi~ i;; imtiyazlan.

3. "Gelirler" terimi bir yatmmdan elde ediIen meblaglan ifade eder ve ozellikle,
ancak bunlarla slOlflaylcl olmayacak ~ekilde kar, faiz ve temettiileri iyerir.
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4. "Ůlke" terimi :
(a) Tiirkiye Cumhuriyeti bakImmdan, iilkesi ve kara sulan yanmda uluslararasl
hukuka uygun olarak dogal kaynaklann ara~tmlmaSl, kullamlmasl ve korurunasl
ama91anyla iizerinde yargllama yetkisine ve egemenlik haklanna sahip oldugu
deniz alanlanm ifade eder.
(b) <;ek Cumhuriyeti bakImmdan, uluslararasl hukuka gore, <;ek Cumhuriyeti'nin
iizerinde egemenlik, egemenlik haklan ve yargIlama yetkisini kullandlgl <;ek
Cumhuriyeti iilkesini ifade eder.

MADDE2
YatJnmlarm Tesvild ve Korunmasl

1. Her bir Akit Taraf diger Akit Tarafm yatmmcIlanm kendi Ulkesinde yatmm
yapmalan iyin te~vik edecek ve uygun ko~ullan yaratacak ve kanun ve
yonetmelikleri yergevesinde bu gibi yatmmlan kabul edecektir.
2. Her bir Akit Tarafm yatmmcIlarmm yatmmlan her zaman adil ve hakkaniyete
uygun bir muameleye tab i tutulacak ve diger Akit Tarafm iilkesinde tam koruma
ve gUvenlikten yararlanacaktlr. Hi<; bir Akit Taraf makul olmayan ve aynmcl
tedbirlerle bu gibi yatmmlarm i~letilmesine, siirdUriilmesine, kullammma,
faydalamlmasma, geni~letilmesine veya elden ylkanlmasma hi9 bir ~ekilde engel
o lmayacaklardu.
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lYIADDE 3
lYliIIi Muamelc ve En Cok KaYlrJlan Vlus Muamelesi

1. Her bir Akit Taraf kendi Ulkesinde diger Akit Taraf yatmmcllanmn kurulmu~
olan yatmm ve gelirlerine, hangisi daha elveri~li ise, benzer durumlarda kendi
yatmmcIlannm yatmmlanna ve gelir1erine veya herhangi bir U9UncU Ulkenin
yatmmcllarmm yatmmlarma ve gelir1erine tamdlgl muameleden daha az elveri~li
olmayacak ~ekilde adil ve hakkaniyete uygun muamele edecektir.

2. Her bir Akit Taraf kendi Ulkesindeki diger Akit Taraf yatmmcllanna,
yatmmlanmn i~letilmesi, siirdUrUlmesi, kullamml, faydalamlmasl veya elden
91kanlmasl baklmmdan adil ve hakkaniyete uygun ve kendi yatmmcllanna veya
ii9UncU bir Ulkenin yatmmcIlanna tamdlgl muameleden daha az elveri~li
olmayacak ~ekilde, hangisi daha elveri~li ise, o ~ekilde muamele edecektir.

3. Akit Taraf1ann Ulkeye gm~, ge9ici ikamet ve yabancllann ístihdaml
konularmdaki kanun ve yonetmeliklerine tabi olarak;
(a) Akit Taraflardan her birinin vatanda~lanmn, kendilerinin veya kendilerini
istihdam eden Akit Tarafm bir yatmmclslmn gerekli miktarda sennaye veya
b~ka kaynak taahhUdUnde bulundugu veya bulunmak Uzere oldugu bir yatmmm
kurulmasl, geli~tirilmesi, idaresi amaclyla veya i~letilmesine ili~kin tavsiyelerde
bulunmak ·Uzere diger Akit Tarafm Ulkesine girmesine ve kalmasma izin
verilecektir.
(b) bir Akit Tarafm yUrUrlUkteki kanun ve yonetmeliklerine uygun olarak yasal
$ekilde kurulan ve diger Akit Tarafm yatmmcIlanmn yatmml olan ~irket1ere
secrtikleri idari ve teknik personeli, mi1liyeti ne olursa olsun, istihdam etme i7.nl
verilecektir.
4. i~bu Maddenin MiIli Muamele ve En <;ok Kaymlan Ulus Muamelesine dair
hUkUmleri, bir Akit Tarafm bir gUmrUk birligi, ekonomik veya parasal birlik, bir
ortak pazar veya serbest ticaret bolgesi Uyesi olarak, yUkumlii1iikleri crercrevesinde
tamdlgl avantajlara uygulanmayacakhr.
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5. Her bir Akit Taraf diger Akit Tarafm bir giimriik birligi, ekonomik veya parasal
birlik, bir ortak pazar veya serbest ticaret bOlgesi iiyesi olarak yiikiimliiliiklerinin
bu giimriik birligi, ekonomik veya parasal birlik, ortak pazar veya serbest ticaret
bolgesinin bir uluslararasl anla~masl veya kar~lhkhhk anla~masmdan
kaynaklanan yukumliiliikleri ic;erdigini kabul eder.
6. i~bu Anla~manm hiikiimleri, bir Akit TarafI, tamamen ya da ktsmen
vergiIendirmeye i1i~kin herhangi bir uluslararasl anla~ma veya diizenlemeden
kaynaklanan ve bu gibi bir anla~mamn tarafl oIan Akit Tarafc;a saglanan herhangi
bir muameleyi, onceligi veya ayncahgl diger Akit Tarafm yatmmcllarma veya bu
gibi yatmmctlann yatmmlanna veya gelirIerine saglamakla yiikiimlii oldugu
~eklinde yorumlanmayacakttr.

MADDE4
Kamulasttrma ve Tazminat

1. Yatmmlar, kamu yararma ve aynmcI olmayacak bic;imde ve anmda, yeterli,
etkin tazminat odenerek, hukuka ve i~bu Anla~manm 2'nci Maddesinde belirtilen
genel muamele prensiplere uygun olarak yapllanlar dl~mda kamula~t1fllmayacak,
devletle~tirilmeyecek veya dogrudan ya da dolayh olarak benzer etkisi olan
uyguIamalara maruz blrakIlmayacaktlr.

2. Tazminat, kamula~tlfllan yatmmm kamula~tlrma i~leminin yapIldlgl veya
duyuruldugu tarihten onceki gerc;ek piyasa degerine e~it olacaktu. Tazminat
gecikme olmakslzm odenecek ve degi~tirilebilir bir para birimi uzerinden
serbestc;e transfer edilebiIir olacaktlr. Gecikme olmasl halinde, odeme faiz
ie;erecektir.
3. Yatmmlan, diger Akit Tarafm iilkesinde sava~, ayaklaruna, ie; karl~lkhk, veya
diger benzer olaylar nedeniyle zarar goren Akit Taraflardan her birinin
yatmmcIlan, diger Akit Tarafm bu gibi kaYlplar baklmmdan aldlgl tedbirler ile
ilgili olarak, kendi yatmmcIlanna ya da herhangi iic;iincii bir iilke yatmmcllanna
uygulanan muameleden daha az elveri~li olmamak tizere, hangisi en elveri~li ise,
o muameleye tabi tutulacaktlr.
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MADDE5
Ulkesine iadc ve Transfer
I. Avrupa Toplulugu'nca kabul edilecek tedbirler sakh olmak iizere, her bir Akit
Taraf bir yatmmla ilgili blitUn transferlerin serbesttye ve gecikme olmakslzm
kendi iilkesinden ityeri ve dl~an yapllmasma iyi niyetle izin verecektir. Bu gibi
transferler, smulaylcl olmacak ~ekilde, ezellikle a~agldakileri iyine alIr:

(a) gelirler,
(b) bir yatmmm tamammm veya bir klsmmm
kazanylar,

satl~l

veya tasfiyesinden elde edilen

(c) Madde 4 yeryevesinde tazminat,
(d) yatmmlarla baglantlh borylardan dogan ana para ve faiz edemeleri,
(e) diger Akit tarafm Ulkesindeki bir yatmmla ilgili yah~ma iznini alml~ olan bir
Akit tarafm vatanda~larmm elde ettikleri maa~lar, haftahk iicretler ve diger
odemeler,
(f) bir yatmm uyu~mazhgmdan dogan odemeler.

2. Transferler, yatmmm yapIlml~ oldugu ya da yatmmcmm nzaSl olmasl kaydlyla
herhangi bir serbestye degi~tirilebilir para birimi iizerinden transferin yapIldlgl
tarihte geyerli olan deviz kuru esas almarak yapIlacaktlr.
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MADDE6
Halefiyet

1. Eger bir Akit Taraf yatmmclSInm yatmml, ticari olmayan risklere kar$l kanuni
bir sistem dahiIinde sigorta edilmi~se; garantOriin veya sigortalayamn bir
garantinin ~artlanndan, sigorta sozle~mesinden veya yatmmcI ile garantor
arasmdaki diger herhangi bir yasal i~lemden kaynaklanan her tilrIil halefiyeti diger
Akit Taraf~a tanmacakhr.
2. GarantOr veya sigortalayan halefiyetten dolaYI yatmmcmm haklanm
kullanmaya ve taleplerini one silrmeye yetkilidir ve yatmm ile ilgili
sorumluluklan da ilstleneeektir. Halef olunan haklar ve talepler yatmmcmm
orijinal haklanm ve taleplerini ~mayaeaktIr.
3. Bir Akit Taraf ile garantor veya sigortalayan arasmdaki' uyu~mazhklar
8'inei Maddesinín hiikilmlerine gore ~ozilmlenecektir.

i~bu

Anla~mamn

MADDE7
Damsma
Akit Taraflar, i91erinden birinin istegi ilzeríne, i~bu Anl~ma ile iIgili herhangi bir
.engellemek veya 90zmek ya da Anla~manm yorumu veya
uygulanmasl ile ilgili herhangi bir konuyu tartl~mak ilzere derhal dam~malarda
bulunmaya nza gostereceklerdir.

uyu~mazhgl
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MADDE8
Bir Akit Taraf ile DH!er Akit Tarafm YatJrlmcllan Arasmdaki
Uyusmazhklarm Coziimii

1. Bir Akit Taraf ile diger Akit Tarafm yatmmclsl arasmdaki bir yatmm ile i1gili
yatmmcl tarafmdan iilkesinde yatmm yapIlan Akit Tarafa yazIll
olarak bildiriJecektir. BiJdirim uyu~mazhkla ilgili ayrmhh bilgi ifYerecektir.
MUmkUn oldugunca, yatmmcI ile ilgili Akit Taraf bu uyu~mazhklan iyi niyetle
dam~ma ve mtizakereler araclhglyla ~ozmeye gayret edecektir.
uyu~mazhklar,

2. Eger uyu~mazhklar 1'inci paragrafta bahsedilen yazlh oildirim tarihini takip
eden alb ay i~erisinde bu ~ekilde yozUmtenernezse, uyu~mazhk yatmmcmm
seyebiIecegi, a~agldaki yoztim yollanna sunulabilecektir:
uyu~mazhga taraf olan Akit Tarafm yetkili mahkemesi veya idare
(a)
mahkemesi;
Birle~mi~
MilIetler
Uluslararasl
Ticaret
Hukuku
Komisyonu
(b)
(UNCITRAL)'nun Tahkim KuraIIanna gore bu maksatla kurulaeak bir hakem
mahkemesi, uyu~mazhgm taraflan bu kuralIarda degi~iklik yapmaya yazIlI olarak
karar verebilirler.

(e) "Devletler i1e Diger Devletlerin Vatand~lan Arasmdaki Uyu~mazhklann
<;oztimti Sozle~mesi" ile kurulmu~ Yatmm Uyu~mazhklaI1mn <;ozUmU i~in
Uluslararasl Merkez (lCSID).
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3. Tahkim Heyeti, hukuk temelindc, a~agldaki SIra dahilinde hukukun tOm
kaynaklanm dikkate alarak karar verecektir:
(a)

i~bu Anla~mamn

hUkUmleri;

(b) Akit Taraf1ar arasmdaki diger ilgili

Anla~malar;

(e) kanunlar ihtilafl ile ilgili kurallar da dahil olmak Uzere, sozkonusu yatmm
iilkesinde yapllml~ olan Akit Tarafm ulusal kanunlan ve yonetmelikleri~
(d) yatmm ile ilgili ozel anl~malann hiikUmleri.
4. Bu Madde'nin 2'inei paragrafmm hUkiimlerine bakdmakslzm;
2'inci Madde cren;evesinde, yalmzca ilgili mevzuatma uygun olarak
veya onaylanrrll~ ve etkin olarak kurulmu~ yatmmlardan kaynaklanan
uyu~mazhklar, Yatmm Uyu~mazhklannm <;ozUmii i<;in Uluslararasl Merkez'e
(ICSID) veya Akit Taraflarca Uzerinde uzla~llan diger herhangi bir uluslararasl
uyu~mazhk c;ozUm mekanizmasma sunulabilir;
a)

yapIlml~

b)
gayrimenkuller Uzerindeki miilkiyet haklan ve ayní haklara ili~kin
uyu$mazhklar tamamen ev sahibí Akit Tarafm ulusal mahkemelerinin
yargllama yetkisi altmdadlr ve bu nedenle Yatmm Uyu~mazhklan <;o:zUmU ic;in
Uluslararasl Merkez'e (lCSID) ya da diger herhangi bir uluslararasl uyu$mazllk
crozUmU mekanizmasma sunulamaz; ve
ile diger Devletlerin Vatanda$lan arasmdaki Yatmm
Uyu~mazhklannm <;6zUmU S6zle~mesi"nin 64 'UncU Maddesi ile iIgili olarak:

c)

"Devletler

Tiirkiye Cumhuriyeti, "Devletler ile Diger Oevletlerin Vatanda$lan arasmdaki
Yatmm Uyu$mazhklannm <;oziimii Sozle$mesi"nin yorumu ya da
uygulanmaslyla ilgili olarak Akit Taraf1ar arasmda ortaya C;lkrm$ ve gorU$meler
yoluyla c;ozUmlenmemi~ herhangi bir uyu~mazhgm Uluslararasl Adalet
Divant'na gotiiriilmesini kabul etmeyecektir.
5. Tahkim kararlan uyu~mazhgm bUtUn taraflan 19m nihai ve baglaylcl
olacaktlr. Her bir Akit tarafverilen kararlan kendi kanunlan <;en;evesinde yerine
getirecektir.
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MADDE 9

Akit Taraflar Arasmdaki Uyusmazhklarm Coziimii
I. Akit Taraflar i~bu Anla~manm yorumu veya uygulanmaslyla ilgiIi aralannda
ylkan herhangi bir uyu;;mazhga iyi niyet ve i;;birligi ruhu ic;inde hlZh ve
hakkaniyete uygun bir c;ozUm arayacaklardlr. Bu baklmdan, Akit Taraflar bu gibi
yozUmlere varmak iyin dogrudan ve anlamh miizakerelerde bulunrnaYl kabul
ederler. Eger Akit Taraf1ar uyu;;mazhgm ba;;ladlgl tarihten itibaren altl ay
iyerisinde yukanda gec;en yontemler iIe kendi aralannda bir anla;;maya
varamazlarsa uyu;;mazhk, Akit Taraf1ardan herhangi birinin istegi iizerine, ii<;
oyeli tahkim heyetine sunulabiIir.
2. Talebin ahnmasmdan itibaren Uy ay iyerisinde, her bir Akit Taraf bir hakem
tayin edecektir. Tayin edilen bu iki hakem Uc;Uncii bir Ulke vatanda;;l olan u<;uncU
hakemi Ba;;kan olarak seyeceklerdir. Akit Taraf1ann belirtilen sUre ic;inde hakemi
tayin etmemesi halinde, diger Akit TarafUluslararasl Adalet Divam Ba$kanľndan
atamaYl yapmasml isteyebilir.
3. Eger her iki hakem atanmalanndan sonraki iki ay ic;erisinde Ba;;kan sec;iminde
varamazlar ise, Ba$kan Akit Taraf1ardan birinin talebi iizerine
Uluslararasl Adalet Divam Ba$kam tarafmdan atamr.
anla~maya

4. Eger, bu Madde'nin 2'inci ve 3'iincU paragraflannda beIirtiIen durumlarda,
Uluslararasl Adalet Divam Ba;;kam soz konusu olan gorevi yerine getirrnekten
ahkonursa ya da Ba;;kan Akit Taraf1ardan birinin vatanda;;l ise, atama Ba;;kan
Vekili tarafmdan yapdacaktlr ve eger Ba;;kan Vekili de bu gorevi yerine
getirmekten ahkonursa ya da Ba~kan Vekm Akit Taraf1ardan birinin vatanda$i
ise, atama Akit Taraflarm vatanda$l olmayan en kldemli Divan iiyesi taraflI~dan
yaplhr.
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5. Tahkim Heyeti Heyet Ba~kanmm seyildigi tarihten itibaren ur; ay iyinde, i~bu
diger maddeleriyle tutarh olacak ~ekilde usul kurallan iizerinde
anla~maya varacaklardlr. Boyle bir anla~manm olrnarnasl halinde, Tahkim Heyeti,
genel kabul gormii~ uluslararasl tahkirn usulil kurallanm dikkate alarak, usul
kurallanm tayin
etrnesini Uluslararasl Adalet Divam Ba~kanmdan talep
edecektir.
Anl~manm

6. Aksi kararIa~tlf1lmadlkya, Ba~kamn seyildigi tarihten itibaren sekiz ay
iyerisinde biitiin beyanlar yapIlacak, butiin duru~malar tamamlanacak, ve tahkim
heyeti, hangisi daha sonra geryek)e~irse, duru~malarm biUigi tarihten veya son
beyanlardan sonra U9 ay Í9inde karara varacaktlr.
1. Tahkim Heyeti oy yoklugu ile karara varacaktIr. Karar Akit Taraflar iyin nihai
ve baglaylcl olacaktlr.
8. Her bir Akit Taraf kendi iiyesmm ve tahkim duru~rnalanndaki temsilinin
masraflanm iistlenecektir; Ba~kamn rnasraflan ve yargIlama ile ilgili diger
masraflar Akit Taraflarca e~it olarak odenecektir. Bununla bir1ikte, Tahkim
Heyeti giderlerin daha yilksek bir oranmm Akit Taraflardan biri tarafmdan
odenmesine re'sen karar verebilir.
9. Eger bir uyu~mazllk, i~bu Anla~manm 8'inci Maddesi uyannca bir uluslararasl
tahkim mahkemesine sunulmu~sa ve hala mahkeme 6niindeyse, aym uyu~mazhk
i~bu Madde hiikUmleri uyannca b~ka bir uluslararasl tahkim mahkemesine
sunulamaz. Bu, her iki Akit Taraf arasmda dogrudan ve anlamh g6rU~meler
yoluyla baglanh kurmayI engellemeyecektir.
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MADDE 10
Onemli Gi.ivcnJik Haklan

1. i~bu Anla~ma Akit Taraf1ardan her birinin:
(a) kamu diizeninin korunmasl,
(b) uluslararasl ban~ veya giivenligin korunmasl veya yeniden tesisine yonelik
yUkUmliilUklerinin yerine getirilmesi, veya
(e) Akit Tarafm bir giimriik birligi, ekonomik veya parasal birlik, 0l1ak pazar veya
serbest tiearet bolgesine iiyeliginden kaynaklanan haklanm i~erebileeek onemli
gUvenlik haklanmn korunmasl i<;in gerekli tedbirleri almasml engellemez.
2. i~bu Madde'nin l(e) paragrafma uygun olarak, Akit Taraf1ardan birinin, diger
Akit Tarafa kar~l kendisinin bir giimrilk birligi, ekonomik birIik veya parasal
birlige, bir ortak pazara veya bir serbest tiearet bOlgesine Uyeliginden
kaynaklanaTl haklarma dayanaTl herhangi bir eylemde bulunmasl veya tedbir
almasl durumunda, kendisine kar~l bu gibi eylemler veya tedbir1er alman diger
Akit Taraf kar~dlkhhk ilkesi c;eryevesinde ilk Akit Tarafa kar~l benzer eylemlerde
bulunabilir veya tedbirler alabilir. Boyle bir durumda, bu gibi tedbir1erden
etkilenen ilk Akit Tarafm yatmmcIlan bu gibi tedbirler neticesinde gordiikleri
zararIann tazmini amaclyla i~bu Anla~mamn 8'inei Maddesi c;erc;evesinde
uluslararasl tahkime ba;;vuramazlar.

MADDE 11
Vygulama Kapsami
i~bu Anla~ma'nm hiikiimleri bir Akit Taraf yatmmcllan tarafmdan diger Akit
Tarafm iilkesinde gelecekte yaptlacak yatmmlar yamnda i~bu Anla~ma'nm
ylirtirlUge girdigi tarihte Akit Taraf1ann kanunlanna uygun olarak mevcut
bulunan yatmmlara da uygulamr. Bununla birlikte, i~bu Anla~ma'nm hliklimleri,
Anla~manm yiiriir1iige girmesinden once meydana gelmi~ olaylardan kaynaklanan
hak talepleri veya Anla~manm ylirlirliige girmesinden once yozi.ime
kavu~turulmu$ taleplere uygulanmaz.
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MADDE 12
YíiriirliH!e Ginnc, Siire ve Fcsih

I. Her bir Akit T araf, i~bll Anla,manm yilrilrlUge girmesi i9in kcndi Ulkesinde
gerekli gotiilcn anayasal gerckliliklerin tamamlandlgml yazIlI olarak digerinc
biJdireccktir. i.'}bu Anla~ma iki bildirimin sonuncusundan sonra altml~mcl
Anla~rna on yllIIk bir dónem ífin yijriirlukte
Madde'nin 2. paragrafmca yUrilrlilkten kaldmlmadlgl

gtinde yiirtirlUge girecektir.

kalacakllr ve

i~bu

sOrece ytiriirlUkte kalmaya devam edecektir.

2. Her bir Akit Taraf, diger Akit Tarafa bir yll oncesinden yazlh bildirimde
bulunarak, ilk on yIibk donemin sonunda veya bundan sonra herhangi bir
zamanda i~bll Anla~mayl fcshedebilir.
3. i~bu Anla~ma Akit Taraflar arasmdaki yazlh bir anla~ma ile degi,tirilebilir.
Bu gibi bir degi,iklik, her bir Akit Tarafm digerine boyle bir degi,ikligin
ylirlirlUge ginnesi ifin gercken. tiim dahili i~lemleri tamamladlgml
bildirdiginde yiiriirluge gireccktir.

4. t~bu Anla~manm fesih tarihi oncesinde yapIlan veya edinilen ve bu
Anla~ma'mn diger bir 1lckilde uygulanacagl yahnmlar hususunda, i-?bu
Anla~manm I-ll Maddelerinin hiiklimleri fesih tarihinden itibaren bir on yd
daha geycrli olmaya devam edecektir.
5. i~bu Anla,ma'mn ylirlirlUge girdigi tarihle, 30 Nisan 1992 tarihinde
Ankara'da imzalanan "TUrkiye Cumhuriyeti ile (:ek ve Slovak Federal
Cumhuriyeti arasmda Yatlnmlann Kar~lhkll Te~viki ve Korunmasl
Anlru;maSl" yurUrlUkten kalkar.
i~bu Anla~maYl Taraflann yetkili temsilcileri, huzurlannda imzalaIm~t1r.

Prag'da 29 Nisan 2009 tarihinde Turkye, (:ek ve Íngilizce dillerinde,
derecede geycrli olmak tizere imzalanml~hr.
Yorumda farkhhk halinde ingilizce metin gegerli olacaktlf.

TORKÍYE CUMHURiYETi
AD INA

(:EK CUMHURiYETi
AD INA

Eva FILIPI
C;:ek Cumhuriyeti BUyUkel9is~

Koray TARGAY
Ttirkiye Cumhuriyeti Btiytike lyisi
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