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[ TURKISH TEXT – TEXTE TURC ]

TÜRKİYE CUıvlHURİYETi HÜKÜlV1ETU

VE
OMAN SULTANLIGI HÜKÜMETi
ARASINDA
YATıRıMLARıN KARŞII.. IKLI TEşvİKi VE KORUNMASINA İLİşKİN
ANLAŞl\-fA

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Oman Sultanlığı HükUmeti bundan sonra "Akit
Taraflar" ve her birisi" Akit Taraf' olarak anılacaklardır.
iki ülke arasındaki mevcut ekonomik işbirliğini karşılıklı yararlanna olmak üzere
genişletmek ve güçlendirmek ve bir Akit Taraf yatırımcılarının, diğer Akit Tarafın
ülkesindeki yatırımlarını artırmasını teşvik edici koşulları yaratmak arzusu ile,
Yatırımların teşviki
iş girişimlerinin

ve korunmasının ekonomik kalkmmalan çıkarına iki ıilke arasındaki
ve sermaye ve teknoloji transferinin canlanmasına yardım edeceğini

kabul ederek;
Aşağıdaki şekilde anlaşmaya vannışlardır:
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l\1ADDE 1

işbu 1\.nıa~manın amaçları baklfnmdan:

1. "Yatırım" terimi. tilkesine yatırımı kabul eden Akit Tarafın kanunlanna ve nizanılarına
uygun olarak yatırım olarak gerçeldeştirilmiş, her türlü malvarlığı anlamına gelir, ve
özelJikle, bunlarla kısıtlı olmamak koşuluyla, aşağıdakileri içerir:
(a) ü1kesinde sözkonusu mülkiin bulunduğu Akiı Tarafın kanunlarına ve mevzuatına
uygun olarak tanımlanmış taşınır ve taşınmaz mallar yanında ipotek, haciz ve benzer
haklan gibi diğer ayni haklar;

(b) hisseler, hisse senetleri üzerindeki getiriler ve
paylar;

şi.rketlcrdc

mevcut

diğer

benzer

şekillerdeki

(c) gelirle.r, para
(d) patentler,

alacakları

veya bir yatırımla ilgili mali

sılıai tasarımlar,

teknik prosesler gibi

değeri

sınai

olan

diğer

haklar;

ve fikri mülkiyet

yanında ticari markJlar, peştemaliye, know-how ve diğer benzer haklar;

hakları

(e) doğal kaynakların aranması, çıkarılması, işlenmesİ veya işletilmesine yönelik
da kapsayacak şekilde, kanunla veya sözleşmeyle verilmiş iş imtiyazlan.

imtiyazlarını

:A.nılan terİm, ülkesinde yatırım yapılan Tarafın kanunlarına ve niz.amlarına uygun olarak
yapılmış tUm doğrudan yatırımlan ifade eder. "Yannın" terimi işbu Anlaşmanın yürürlüğe
girinesinden önce veya sonra bir Akit Tarafın ülkesinde yapılmış tUrn yatırımları kapsar.
Varlıkların yatırıldığı veya yeniden yaıırıldığı biçimdeki herhangi bir değişiklik, bu gihi
bir değişikliğin ülkesinde yatırım yapılmış olan Akıt Tarafın mevzuatı ile çelişmediği
sürece, bunların yatırım olarak nitelendirilmesini etkilerneı.

2.

"Yatırımcı"

terimi:

(a) yürürlükteki hukukiarına göre Akit Taraflardan herbirinin vatandaşlığı statüsünü
gerçek kişileri,

kazanmış

(b) Akü Taraflardan her birinin yürürlükteki hukukuna göre kurulmuş ve gene] idare
merkezleri o Akit Tarafın ülkesinde bulunan, şirketleri, firmaları ya da iş ortaklıklarını
ifade eder.

3. "Gelirler" terimi, bir yatırımdan veya idari ve teknik hizmetlere yapılan yatırımları da
içe.rmek üzere gelirlerin tekrar yatırılması ile elde edilen ve kar, royaltiler, .sermaye
kazançları,

faiz ve ücretleri ifade eder.
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.:'1. "Ulke" terimi:

(a)
Cumhuriyeti ile ilgili o]arak~ Türk ülkesini, karasuları yanında TürkiY '2
Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuka göre t.abii kaynakların araştırılması, işletilmesi ve
korunması amacıyla üzerinde egemenlik veya kaza h[tkkının bulunduğu deniz alanlarını,
Sultanlığı ile, ilgili olarak, Oman SultanlJğı'nın ülkesi ve ülkesine ait adalar,
da dahil olmak üzere, Oman Sultanlığı'nın üzerinde uluslararası hukuka uygun
olarak deniz yatağı ve altındaki toprak ve üzerinde yer alan sulardaki doğal kaynakların
araştırılması ve işletilmesine yönelik egemenJik haklannın bulunduğu karasuları dışındaki
. herhangi bir bölgeyi ifade eder.

(b) Oman
karasuları

lVIADDE 2
ve Korunması

Yatırımların Teşviki

ı,

ve bunlarla ba~lantılı faaliyetleri, herhangi liçüncü bir
benzer durumda uygulanandan daha az elverişli
kanun ve nizamları çerçevesinde ülkesine kabul edecektir.

Her bir Akü Taraf,

ülkenin
olmayan

yatırımları

yatırımcılarının yatırımlarına
koşullarda,

2. Her bir Akit Taraf, gerçekleştirilmiş olan bu yatırımlara, hangisi daha elverişli ise~
kendi yatırımcılarınm ya da herhangi bir üçüncü ülke yatırımcılarının yatırımlarına,
benzer durumda uygulanandan, daha az elverişli olmayan bir muameleyi kanun ve
nizamları çerçevesinde tanır.
3. Her bir Akit Taraf, diğer Akit Tarafın yatırımcı/anna, sözkonusu yatırımcının
yatırımlarının yönetimi, sürdürülmesi, işlemesi, faydalanılması veya elden çıkarılması ile
ilgili olarak. hangisi yatırımcı için daha elverişli ise. kendi yatırımcılarına ya da herhangi
bir üçüncü ülkenin yatırımcılarına tanıdığından daha az elverişli olmayan bir muamele,
tanır,

4. Akü

Tarafların, yabancıların

nil,aınlarına

Ulkeye

giriş,

geçici ikamet ve

istihdamı

ilc ilgili kanun ve

tabi olarak,

a) her bir Akit Tarafın vatandaşlarının, kendilerinin veya kendilerini istihdam eden Akit
Tarafın bir yatırımcısının önemli bir miktar sermaye veya başka kaynak taahhüdünde
bulunduğu veya hulunmak üzere olduğu bil' yatırımın kurulması, geliştirilmesi, ıdaresi
amacıyla veya işletilmesine ilişkin tavsiyelerde bulunmak üzere diğer Akü Tarafın
ülkesine girmesine ve

kalmasına,

b) bir Akit Tarafın yürürlükteki kanun ve nizamlarına uygun olarak yasal bir şekilde
kumlan ve diğer Akit Taraf yatırımcılarının yatırımları olan şirketlerin kendi
olan üst düzey idari ve teknik personeli tabiyetlerine haktlmaksızın istihdam eunelerini:';
izi n verilecektir.
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5. İşbu Madde'nin hükümleri bir Akit Tarafın diğer Akit Tarafın yatırımcılarına., önceki
Akh Tarafça tamamen veya genelolarak vergilendinne ilc ilgili herhangi bir ull.ls1amr8.sı
anlaşma veya düzenleme sebebiyle tanımış olduğu herhangi bir muamele, tercib veya
ayrıcalığın faydalarını tanımakla yükUmlü olduğu şeklinde yorumlanmayacaktır.
6. İşbu Anlaşma'nın ayrımcılık yapmama, ulusal muamele ve en çok kayırılan ulu,:;
muamelesi hükümleri, her bir Akit Tarafın bir gümriik birliğine, ekonomik veya parasal
birliğe, bir ortak pazara veya bir serbest ticaret bölgesine üyeliğinden ve.ya bunlarla
ortaklığından kaynaklanan ve bu Akh Tarafın kendi yatırımcılarına veya şirketlerine, nu
gibi bir birliğin, ortak pazarın veya serbest ticaret bölgesinin üye devletlerinİn
vatandaşlarına veya şirketlerine veya herhangi bir üçüncü ülke vatandaşlarına veya
şirketlerine tanıdığı mevcut veya ge.lecekteki avantajlara uygulanmayacaktır.

MADDE 3
ve Kamutaştırma

MiIIileştirme

1.

Akiı

Tarafın

Taraflardan birinin vatandaşlan veya şirketlerince
ülkesinde tam ve eksiksiz korumadan faydalanır.

yapılmış yatırımlar diğer Akiı

Akit Tarafın ülkesinde kamu
olmayacak biçimde, yürürlükteki hukuk çerçevesinde ve işbu
2'inci Maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak yapılan işlemler

2. Her bil' Akit

Tarafın yatırımcılarının yatırımları diğer

yararı amacıyla, ayrımcı

Anlaşmanın

dışmda millileştirilme.ye.cek, kamulaştırılmayacak

eşit

etkide işlemlere
edilmeyecektir.

(bundan

sonra

veya

millileştirme

"kamulaştırma"

olarak

veya

kamulaştıfmaya

anılacaktır)

konu

3. Alınabilecek herhangi bir kamulaştırma tedbiri, yatırımın kamulaştırma kararının ilan
edilmesinden veya kamu tarafından öğrenildiği zamandan hemen önceki adil piyasa
değeri üzerinden hesap edilecek bir miktarda hızlı, yeterli ve etkin ıazminatı
gerektirecektir. Piyasa değerinin hazır olarak belirlenemediği durumlarda, tazminat genel
olarak kabul görmUş değerleme Hkelerine ve, diğerleri arasında, yatırılmış sem1aye,
amortisman, kaynağına geri gönderilen sermaye, yerine koyma değeri ve diğer ilgili
faktörler hesaba katılarak oluşturulan adil ilkelere göre belirlenecektir.

a. Oman SuItanlığl ülkesindeki Türk yatmmlan ile ilgili olarak: tazminat kamulaştırma
tarihinden ödeme tarihine kadar kamulaştırılan yatmmırı yapılmış olduğu para birimine
uygulanacak cari LIBOR oranı üzerinde faiı içerecektir.
b. Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesindeki Oman yatırımlarıyla ilgili olarak: tazminat
ödemesinin gecikmesi halinde, bu gibi bir oran kanun taraflıldan belirlenme.miş ise,
tazminat kamutaştırma tarihinden ödeme tarihine kadar üzerinde tanıf1area arasında
anlaşılmış ge.çerli bir oran üzerinden faiz içerecektir
Söz konusu tazminat, etkin olarak gerçekleştirilebilir olacak, gecikme
ödenecek ve serbestçe transfer edilebilir olacaktır.
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MADDE,,~

Zararlar idn Tuımhıış.!
1. y'" <ıtınmları,

diğer

silahlı çatışma,

devrim,

Akit Tarafın ülkesinde meydana gelen savaş, veya diğer herhangi bir
olağanüstü hal veya ayaklanma nedeniyle zarara uğrayan bir Akit
Tarafın yatırımcıları, sözkonusu yatırımcı için hangisi daha elverişli ise, ülkesinde
yukarıda sayılan dunnnlar yaşanan Akit Tarafın kendi yatırımcılarına veya şirketlerine
veya herhangi bir üçüncü devlet vaıandaşlarına veya şirketlerine tanıdığından daha az
elverişli olmayan bir muameleden faydalanacaklardır.

2. İşbu Madde'nin ı. paragrafının hükümleri diğer Akit Tarafın ülkesinde ı. paragrafta
belirtilen herhangi bir durumda aşağıdakilerden kaynaklanan sebeplerle zarar gören bir
Akit Tarafın yatırımcılarına uygulanacaktır:

(a) ülkesinde ] .paragrafta belirtilen durumlar
yetkilileri

tarafından

sözkonusu

yaşanan

Akit

Tarafın

yatırımcının ma!varlıklarına

el

güçleri veya
veya

konması,

(b) sözkonusu yatınemın malvarlıkıarınını ülkesinde L paragrafta belirtilen
durumlar yaşanan Akiı Tarafın güçleri veya yetkililerince, silahlı çatışma
neticesinde olmadığı veya durum gerektirmediği halde tahrip edilmesi.

MADDES
Transferler
1. Ülkesinde diğer Akjt Tarafın yatırımcılarınca yatırım yapılmış btılunan her bir Akil
Taraf, bu yatınmcıların mali yükümlülüklerİni yerine getirmelerinin ardından aşağ.ıda
sıralananların serbestçe transfer edjlmesini güvence aHına alır:
(a) gelirler,

(b) dOzenli olarak sözleşmeye bağlanmış yatmmlar ile ilgili kredilerin geri ödemesi,

Cc)

yatırılmış

yatırımın kısmen

sermayeden kaynaklanan sermaye kazançları da dahil olmak üzeTe,
veya tamamen tasfiyesinden elde edilen bedeller veya kaınulaştırma

bedeli;
(cl) 3. ve 4. Maddelerde tanımlandığı şekilde kamulaştırına veya zararlar için ödenen
tazminat,
(e) onaylanmış bir yatırımın sonucu olarak diğer Akü Tarafın ülkesinde. çalışmasına
izin verilmiş her bir Akit Tarafın yatırımcılarının kazançları,

(O

sem1uye ve· mevcut yarlflmların sürdürülmesi, a.rtırılmaSI veya genişletiime.si
ek meblağlar,

amacıyla kullanılmış diğer
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(g) bir yatırım

(h)

izin

diğer

Akit

verilmiş

çÖi~ürrıüncten l\aj1DakJanan

Tarafın vatandaşlarmm

bir

ödemeler,

yatırımla bağlantıh

ve bir

ücretleri ve

devletin

olarak

çahşıT!s~.ln;l

alacakbrio

yapıldığı tarihte geçerli olan döviz kuru üzerinden yatmmm
konvertibi para birimi veya herhangi bir konvertibl para birimiyle

'2. Transferler, transferin
yaptlmış olduğu
yapılacaktır.

MADDE 6
Halefivet

1. Eğer bİr Akü Taraf yatırımcısının yatırımı, tk ari olmayan risklcre karşı kanuni bir
sistem dahilinde sigorta edilmişse, sigortalayanın ilgili sigorta anlaşmasının şartlarından
'(aynaklanan her türlü halefiyeti diğeT Akit Tarafça tanınacaktır.

2. Sigortalayan, yatırımcının kullanmaya yetkili
':\ullanmaya yetkili olmayacaktır.
3. Bir Akit Taraf ile sigortalayan arasındaki
hükümleri uyarınca çözümlenecektir.

olabileceği

haklar

dışında

hiç bir

uyuşmazlıklar, işbu Anlaşmanın

hakkı

9. Maddesi

MADDE 7
Özel Taahhütler
'Sir Akit Tan\fça diğer Akit Tarafın yatırımcıları ile ilgili olarak verilmiş özel bir
J,aahhüdün konusu olmuş yatırımlar, işbu Anlaşma'nın hükümlerine halel gelmeksizin işbu
Anlaşma' dan daha elverişli hükümler içermekte olan ~özkünusu taahhüdün şartları
çerçevesinde idare edilir.

ıvlADDES

Diğer Kuralların Uvgulanması

Eğer Akü Taraflardan birinin kanunları veya uluslararası hukuk çerçevesinde mevcut veya
işbu Anlaşmaya ek ola.rak Akit Taraflar arasında tesİs edilmiş yükiimlülükleri, diğer Akİl
Tarafın yatırımcılarının yatırımlarına işbu Anlaşma ile. sağlanandan daha elverişli bir
muumeleyi öngören genel veya özgül kurallar ihtiva ediyorsa, bu gibi kurallar dabıir
elverişli olduklan ölçüye kadar işbu Anlaşmadan UstUn olacaktır.
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MADDE 9
Bir ABdi T.ml'af Be Diğer Akit Tarafın YabrınICKlar]
Uvusmnzhklarm Çözümü

Ara:mu:J1~Hd

1. Akit Taraflardan biri ile diğer Akit Tarafın bir yatırımcıs! arasındaki o yatırımcının
ile ilgili olarak çıkan ihtilaflar, yatırımcı tarafından ev sahibi Akit Tarafa ayrıntılı

yalırımı

bilgi içerecek

şekilde yazılı

olarak bildirilecektir.
mümkün olduğunca, iyi niyetli
yoluyla çözümlemeye çalışacaklardır.

uyuşmazlıkları,

Yatırımcı

ve ilgili Akit Taraf bu
ve müzakereler

karşılıklı görüşme

2. Eğer uYl1şmazhklar, birinci paragrafta belirtilen yazılı bildirim tarihinden itiharen altı
ay \çinde, bu yolla çözümlenemezse; yatırımcının seçebileceği aşağıdaki mercilere
sunulabilir:
(a) ülke.sinde yatırım
(b)

Uluslararası

(i)

yapılmış

obn Akit Tarafın yetkili mahkemesi; veya

tahkim:
Tarafın

Her iki

ilc

Diğer

da bu

Sözleşmeye imzacı olmaları

Devletlerin

Vatandaşları

halinde, "Devletler

Arasındaki

Uyuşmazlıklarının

Yatırım

Çözümü Sözleşmesi" ile kurulmuş olan
UyuşmazlıkJarının Çözümü için Uluslararası Me.rkezi (lCSI0),

Yatırım

(ii)

Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu'nun
Tahkim Kurallarına göre bu maksat la kurulacak bir tahkim mahkemesi
(UNCITRAL),

(iii)

Paris

Uluslararası

uyuşmazlığın

çözümü

Ticaret

taraflarının

Odası

üzerinde

(fCe) tahkim mahkemesi veya
anlaştığı

diğer

bir

uyuşmazlık

şekli.

sözkonusu uyuşmazlık 2. paragraf uyarınca Akit Tarafın yetkili mahkemesine
ise, uyuşmazlığın tarafı olan yatırımcı aynı zamanda uluslararası tahkim yolunu
izleyemez. Eğer uyuşmazlık tahkime !\unulmuş ise, tahkim kararı bağlayıcı olacak ve
anılan Sözleşmenin öngördüğünün dışında herhangi bir temyiz veya çöziim yöntemine
konu edilmeyecektir. Tahkim karan iç hukuka uygun olarak yerine getirilir.

3.

Eğer

sunulmuş

4. İşbu Madde'nin 2. paragraf hükümlerine rağmen;

(a)

yalnızca Oman Sultanlığı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti'nın ilgili mevzuatına
uygun olarak yasalolarak kabul edilmiş ve etkin olarak başlamış yatırım

kaynaklanan
ll)1.ışmazlıklar
Yatırım
Çözümü için Uluslararası tv1erkez (lCSID) veya Akit
Taranarea üzerinde mutabık kahnan diğer herhangi bir uluslararası uyuşmazlık.
çözümü mekanizmasının yetkisine tabi olacaktır.

faaliyetlerinden

doğrudan

Uyuşmazlıklurının
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(b) gayrimenkuller
uyuşmazlıklar,

üzerindeki

mülkiyet

hakları

tamamen yatırım ülkesinde

tabidir ve bu sebeple bu

-ve

yapılmış

ayni

ilişkin

haklara

olan Akit Tarafın yetkisine

uyuşmazbklar Yatırım Uyuşmaz]ıklannın

Çözümü

için Uluslararası i..lferkez'e (JCSID) veya diğer herhangi bir uh.:ıslawmsı
uyuşmazlıklann

(c) "Devletler

çözümü

ile

Uyuşmazlıklanmn

mekanizIlıasma

sunulmaz: ve

Devletlerin

Vatandaşları

Diğer

Çözümü

Sözleşmesİ"nin

Arasındaki

Yatırım

64. Maddesi ile ilgili olarak:

Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım U}'uşmazJıklarının
yorumu veya uygulanması ile ilgili olarak Akit Taranar arasında
ortaya çıkabilecek ve müzakereler yoluyla çözümlenememiş herhangi bir uyuşmazlık
ancak her iki Akit Tarafın rızası ile Uluslararası Adalet Divanı'na ~umııabilir.

"Devlerler jle

Diğer

Çözünıü Sözleşmesi"nin

uyuşmazlığın tarafı

olan bir Akit Taraf tahkim muamelelerinin veya bir tahkim
yerine getirilmesinin herhangi bir aşaması sırasında uyuşmazlığın diğer tarafı
olan yatırımcının bir garanti veya sigorta sözleşmesinden dolayı zararının tamamını veya
bir kısmını kapsayan bir tazmİnaı almış olmasını bir itiraz sebebi olarak ileri
sürmeyecektir.

5. Bir

kararının

6. Tabkim Kararları, uyuşmazlığın bütün tarafları için bağlayıcı ve kesin olacaktır. Her bir
Akit Taraf, sözkonusu tahkim kararını ulusal hukukuna göre yerine getirmeye kendini
adar.

MADDE 10

Akit Tarafla!' Arasmdaki

Uyuşmazlıklann

ÇÖzümü

1. Akit Taraflar, işbu Anlaşmanın yorumu veya uygulaması ile ilgili aralarındaki her türlü
iyi niyet ve işbirliği ruhu içinde, çabuk ve adil çözüm arayacaklardır. Bu
bakımdan, .Akit Taraflar bu tür çözümlere ulaşmak için doğrudan ve anlamlı görüşmeler
yapmayı kabul ederler. Eğer Akit Taraflar, aralarında uyuşmazlığın başladığı tarihten
itibaren altı ay içinde bu yöntemle uzlaşmaya varamazlarsa, uyuşmazlık Akit Taraflardan
birinin takbi üzerine, üç. üyeli bir tahkim heyetine sunulabilir.
uyuşmazlığa

2. Talebin alınmasından itibaren iki ay içinde, her bir Akir Taraf birer hakem tayin
edecektir. Bu iki hakem üçüncü bir devlet vatandaşı olan üçüncü bir hakemi Başkan
olarak se-çcceklerdir. Akit Taraflardan biri belirlenen süre içinde bir hakem tayin
edemezse, diğer Akİl Taraf, Uluslararası Adalet Divanı Başkanından bu tayini yapmasını
talep edebilir.
3. Eğer iki hakem, atanmalarından itibaren iki ay içinde Heyet Başkanının seçirni
konusunda anlaşma sağlayamazlarsa, Heyet Başkanı, Akit Taraflardan birinin talebi
üzerine Uluslararası Adalet Divanı Başkanı tarafından seçilecektir.
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4. Uluslaramsı Adalet Dİvanı Başkanı, işbu f\'1adden.in ikinci ve üç:üncü paragraflarmda
belirtilen hanerde göre.vini yerine getirmekten ahkonulursa veya bu şahıs Akit Taraflardan
birinin

'vatandaşı

Yardımcısı

da

ise seçim Başkan Yardımcısı tarafından yapllacaktır ve Başkan
görevi yerine getirmekten alıkonulursa veya Akü Taratlnrdan
ise seçim Akü Taraflardan birinin vatandaşı olmayan en kıdemli Divan

anılan

birinin vatandaşı
üyesi tarafından yapı]acaktır.

5. Tahkim Heyeti Heyet Başkanının seç il diği tarihten itibaren üç ay içinde, işbu
maddeleriyle tutarlı olacak şekilde usul kuralları üzerinde anlaşmay:ı
varacaklardtL Böyle bir anlaşmanın sağlanmamusı halinde, Tahkim Heyeti, uluslararası
tahkim usulü kuralhmnı dikkate alarak usul kuraııarını tayin etmesini Uluslararası Adalet
Divanı Başkanından talep edecektir.

Anlaşmanın diğer

6.Aksi kararlaştınlmadıkça, Başkanın seçiJdiği tarihten itibaren sekiz ay içinde, bütün
beyanlar yapılacak, bütün duruşmalar tamamlanacak ve Tahkim Heyeti-hangisi daha
sonra gerçekleşirse- son beyanlardan veya duruşmaların bittiği tarihten sonra iki ay
ıçinde karara varacaktır. Tahkim Heyeti, nihai ve bağlayıcı olacak kararını oy çokluğu ile
alacaktır.

7. Başkanın, diğer hakemlerin masrafları ve yargılama i1e ilgjJi diğer masraflar Akit
Taraf1arca eşit olarak ödenecektir. Bununla birlikte, Tahkim Heyeti giderlerin daha
yüksek bir oranının Akü Taraflardan biri tarafından ödenmesine re'sen karar verebilir.

8. Eğer bir uyuşmazlık, işbu Anlaşmanın 9. Maddesi uyannca bir uluslararası tahkim
mahkemesine sunulmuşsa ve hala mahkeme önündeyse, aynı uyuşmazhk işbu Madde
hükümleri uyarınca başka bir uluslararası tahkim mahkemesine sunulmayacaktıL Bu, her
iki Akit Taraf arasında doğrudan ve anlamlı görüşmeler yoluyla bağlantı kurmayı
engellemeyecektir.

MADDE 11
Uygulama

Alanı

Bu Anlaşma Akiı Taraflardan birinin ülkesinde, ulusal kanun ve. nizamlarına uygun
olarak, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce veya sonra diğer Akü Tarafın
yatırımcılarınca yapılmış doğrudan yatırımlara uygulanır. Bununla birlikte, bu Anlaşma
yürürlüğe girmesinden önc.e ortaya çıkmış herhangi bir uyuşmazlığa uygulanmaz.
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l\l..ı\DDE 12
Yürü:rUlğe

Ginn{;:

ı. Bu Anlaşma Akit Taraflardan herbirinin diğerine işbu Anlaşmanın yürürlüğe gimıesİ
için gerekli yasa] gerekliliklerin yerine getirildiğini diplomatik kanallar vasıtasıyla
bildirdiği tarihten bir sonraki itibariyle yürürlüğe girer.

2. Bu Anlaşma on yıllık bir dönem için yürürlükte kalacak ve Akit Taraflardan biri
Anlaşmanın hitamından en az bir yıl önce yazılı olarak yürürlükten
i<aldınlmadığ~ sürece eşit bir süre daha veya süreler iç İn yürürlükte kalmaya devam eder.
~arafından

Akit Taraflar arasında yazılı bir anlaşma ile değiştirilebilir. Herhangi bir
her birinin diğer Akit Tarafa bu gibi bir değişikliğin yürürlüğe
ginnesi için gerekli tüm dahili gerekliliklerin tamamladığını bildirmesi üzerİne yürürlüğe

3. Bu

Anlaşma

değişiklik, Akİt Taraflardan

girer.
Anlaşmanın sona erme
Anlaşmanın 1. Madde'den 12.

tarihinden önce yapılan yatırımlar ile ilgili olarak, bu
Madde'ye kadar olan hükümleri, Anlaşmanın sona enne
tarihinden itibaren ilave bir on beş yıl daha geçerli olmaya devam eder.

4. Bu

'13u

Anlaşma

aşağıda

imzalan bulunan ve Hükümetleri tarafından yetkilendirilmiş

temsilcilerce huzurlarında imzalanmıştır.
tki kopya olarak, Muscat'da, 4 Subat 2007 tarihinde i Hicri ..................... , Türkçe, Arapça
ve İngilizce dillerinde her biri eşit asıllar olmak üzere imzalanmıştır. Yonımda
uyuşmazhk halinde İngilizce metin esas alınır.
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