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[ TURKISH TEXT – TEXTE TURC ]
TÜRKİYE CllMHVRİvETİ HÜKÜMf.Ti VE ROMANYA HÜKÜMETi ARASI!\DA
YATıRıMLARıN

KARŞıLıKLı

TEşviKİ

VE

iLişKİN

KORUNMASI!'JA

A\L\~!VL\

Ilirki: c ('umhuriycti Hükümeti vc

Romaııya

Hükürncti, hundan sonra

"Akiı T,ır~llla('

obrdk

<11111ac;:ıkıır.

Iki ülke

arasındaki

mevcut ekonomik

işbirliği ilişkilerini geliştirme

arzusu ik.

Türki ye Cumhuri yeti' nin ülkesindeki Romen yatırımcıların yatmmları III VL' I<..oman y'Ll '11111
ülkesindeki Türkiye Cumhuriyeti yatırımcılarının yatırımlarını teşvik etmeye ve bıınkır ı~iıı
ch t'rişli koşullar yaratmaya kararlı olarak.
Bu

Anlaşma kapsamında yatırımların korunmasınııı

bu alandaki

girişimleri tqvik

cdccq;.i

\1:'

hcr iki ülkenin de ekonomik reÜılıınl artıracağını kabul ederek.
Aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır:

MADDE 1
Tanımlar

Işbu :'\nl<ışl11al1ln amaçları bakımından:

(a) "bir Akit Tarafın yatırımcısı" terimi. her bir Akiı Taraf ile ilgili olarak, diğer Akıı Imal'ın
ülkesinde hu Akiı Tarafın ulusal kamll1 ve nİzamlarına uygun olarak yatırım yapaıı \L'
aşağıda yçr alan kişileri ifade eder:
(i)

uygıılmıabilir

CUll1huriycti

ulusal kanunlarına göre

vatandaşı

olan gerçek

Romanya vatandaşı ya d,ı

nirk iye

kişi:

(ii) söz konusu Akiı Tarafın ulusa! kanunları ve nizamları çer~Tvesinde kurulımış \·;1
da haşk<ı hir şekilde usulüne uygun olarak örgütlenmiş ve yönetim merkcı! gerçek
ek()nomik baliydlcriyle birlikte o Akit Tarafın i.ilkesinde hulıınan ::;ırketkrl.
kuruluşları Vt iş ortaklıklarını da kapsayan tüzc! kişiler.
(bı "yaıırI111" cv sahihi Akiı Tarafın ulusal kanun ve nizamlarına uyguıı her çeşit nwharlığ,lıı1
ve buıılarla sınırlı olmamak üzere aşağ'ıdakileri içerir:

(i) hisseler veya hir şirkete katılımııı diğer şekilleri;

(ii) taşınır ve taşınınaz mallar ile ipotek. tcdbir. rehin gihi mülkiyet hakları ve);ı
beıızer mülkiyet hakları:
(i i i) yeniden yaıı rıında kullanılan,~~Jirler:
(iv) para abcakları veya ~J. *~ -ı.y~ıyan \ıe bir yatırımla ilişkili oLın celim
alacakları :
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patentler. ticari markalar, ticari isimler, endüstriyel tasarımlar. "know-how" ve
dahil sınai mülkiyet hakları ve fikri mülkiyet hakları:
(vi) kanun veya sÖ7.lcşmeyle tanınan. özeııikle doğal kaynaklarııı araşurılm:ısı.
çıkarılması ve kııllanılması ilc ilgili imtiyazlar.
(v)

pe~temaliye

Adı

geçen terim yatırımın yapıldığı /\kit Tarafın ülkesindeki kanunlarına ve. nizanılanna
uygun olarak yapılmış bütün doğrudan yatırımları İÜ1.de eder. '{atırımlar terimi. hir ,\kit
Tarafın ülkesinde işhu Anlaşmanın yürürlüğe ginnesinden önce veya sonra yapılmı!? hütün
iyatınmıarı kapsar
(e) '"gelirler" terimi. hir yatırımdan elde edilen ve bunlarla sınırlı olmamak Ü7.ere özellikle
kar. temetlli. j~liz. imtiyaz ücret[. sermaye kazançları veya ücretleri il~ıdc eder.
her Akit Tarafile ilgili olmak üzere, kara ülkesini, karasuJarıııı \e h\lnların
hukuka uygun olarak. egeıııeıılik.
egemenlik hakları veya yargı yetkisini kullanmaya yetkili olduğ.u denjz ve deııizaltı
alanlarını ifade eder.
(d) "ülke"

tanımı.

(ıstiindeki ha\,ı sahası yanında Akiı Tarafların uluslararası

MADDE 2
Yatınmların Teşviki

ve

Korunması

( i ) Her bir Akiı Taraf ulusal kanunlarına ve nizamlanna uygun olarak ülkesindeki diğ(T Akİl
I"arafııı yatırımcılarının yatırımlarını teşvik

edecek ve

bunları

kabul edecektir.

(2) Avrupa 8irliği'niıı alacağı tedbirler saklı kalmak kO~L11Llyla. hcr bir /\kit Taral'ın
yatırımcılarının yatırımları her zaman adil ve eşit l11uamdeye tabi olacık Ve dif~cr Akİl
I"ararın ülkesinde tam korumadan yararlanacaktır. Hiçbir Akiı Taraf ımıkul 0Inl<1:<.111 \Cl \.1.1
,ayrımcı

tedbirlerle bu gihi yatırımların yönetimine, devamına. kullanımına, tasalTufulld.
"eya elden çıkarılmasına hiçbir şekilde kısıtlama getiremu.

ılıli) üıülmesine

MADDE 3
Milli Muamele ve En Çok Gözetilen Ulus

Kaydı

( ı)

i kr bir Akit TaraL kendi ülkesindeki diğer Akİt Tarafın yatırımcılarınııı yntırlll1larına.
kendi :-/utırınıcı!arınll1 yatırımlarına ya da herhangi bİr üçüncü devletin yatırııncl!<ırıl1ll1
yatırımlarına uyguladığıııdan daha az elverişli olmayan bir ınuamcledt:: bulunacaktır.

milli muamele ve en çok gözetilen ulus kaydı hükümlen. hn bir .'\ki:
gümrük birliğine. ~konoınık veya parasal hirliğe. bir ortak pa7.ara \cy,ı SlTb\.:SI
ticaret bi)lgesine üyeliğinden vcya ..~tAk.·II8J~.~d.(~:1.kayr:akıalıan ve k~ndi yatırın:cıIarli1:l. hu tiı~
bırlık. onak pazar veya serhe;;Y'tI~ı~t ~)~esıne tlye devletlerın veYd dıgeı lI\'lI11Cll bır
devletin yatırımcılarına lIyglıla;aQ~ül)1.}n.eyclıl. veya gelecekte ortaya çıkabilecek avaııtajlarel
(:2)

13u

/\llla:;;lllanın

Tararın bır
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\l)~ııl:lIlnıaf

Bu gihi hir IlHldınde her hir Akiı Tararın ('ifte Vcnıilendirnıl..'llll1 ()lılcnll1\..·sl y:ı
ii);! i li kar!;>ılıldılık temelindeki diğer anlaşmaya day,mar:ı}.; bir il(,'liııcıı
y<.ıtırllllcılarına
uyguladığı
herhangi
hir <1\ <1l1tal3 yöııelik \)Lır~)k d,)

(Lı \ (r~i koııularıyl,)

ülkenin

ll) ~ııl;ll1m;ı~'aCah:lır

(,) i kr bir Akİı Taraf diğer Akiı Tarafın yatırımcıları tarafından ülkesinde yapılan
yatırımlarla

ilgili olarak

üstleniimiş diğer

yükümlülüklere riayet edecektir.

MADDE 4
Kaınulaşttrma

ve Tazminat

hir Akit Tarafın yatırımcıları tarafından diğer Akj!
ülkesinde yapılan yatırımlar, kamulaştırılaınaz ya da millilcştirilcl1lcL ) a d:ı beıver
bir dkiye sahip diğer tedbirlere tabi (utulamaz
(1)

A:;;ağ.ıdaki koşullar gerçekleşmedikçe,

Tarafın

(a) önlemlerin kamu yararı amacıyla kanuna uygun olarak
(b) önlemlerin ayrııncı olmaması.

alınmış olması

(:2) 'laZl11inaL hangisi daha erken gerçekleşirse, kamulaştınmının yapıldığı ya da kamuya
andaki yatınının gerçek piyasa değerine tekabül edecek ve etkili bir ~ekılde
gcrçcklcştirilcbilir. serbestçe transfer edilebilir olacak ve gecikmeksizin ödenecektir.

duyurulduğu
lanninatın

ödenmesinin gecikmesi durumunda, yatırımcı ödemenin
olmnyan gecikme süresi için faize hak kazanacaktır.

yapılmasındaki m,ıkul

(.1) \'atırımcının talebi üzerine. tazminat miktarı, yatırımın yapıldığı yerdeki Akit
mahkemesi ya da diğer bir yetkili organı tarafından yeniden takdir edilebilir.

ıvIA()OE

T~ır,ll'ın

5

Zararlar i~'in Tazıııiııaf

Hir Akiı Tarafın. diğer Akİl Tarafın ülkesinde savaş ya da diğer silahlı çaıışma. ulağanüstü
haL. isyan. ayaklanma ya da kargaşa nedeniyle yatırımı zarara uğrayan yatırımcıiarı. diğer
Akiı Tarafça. tazmina! ya da diğer çözümler hususunda. söz konusu Akit Tarafın I\cndi
yatırımcılarına ya da herhangi bir üçüncü ülkenin yatırımcılarına uyguladığındaJl daha :v
eht.'ri~li olmayan bir ımwmclcye tabi tutulacaktır. Avrupa Rirliği tarafından alınan ıedbırler
saklı kalmak şartıyla, mevcut olması halinde, bu Madde kaynaklı ödemder serbestçe transfcr
edilebilir olacaktır.
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MADDE 6
Yatırım ıyu~ınazlıklann

Çözümlenmesi

(1) BLI J\'iadelenin amaçları bakımından bir
uyu)ınal.lık olarak tanımlanmaktadır:
(;1)

hir

/\].;it

hir

bir

'[,:ırafın

y,lılrıınclsll1<1
(hı

yatırım uyu~ma7.Jığı a~ağıdakileri kapsayaıı

~atırıl11b

yabancı yatırım otoritesi tarafından di,Qer /\kiı Tar:ı!'ııı hiı
\crilen herhangi bir yatırım izninin yorumu veya uygul<.ınnıa:,ı' \a cb
ilgili nlarak işbu Anlaşmayla verilen ya da tanınan herhangı bir h~ıkkııı

ıhlali.

(2) Bir Akiı Taraf jle diğer Akİl Tarafın bir yatırımcısı arasında. ilk Akü Tarafın ülkesindeki

söz konusu yatırımcının yatırımıyla ilgili herhangi bir uyuşmazlık, uyuşmazlığın taranan
mümkün olduğunca dostça görüşmeler ve mÜ7.akereler yoluyla çözümlenecektir.

arasında.

(3) Eğer bir l1Yl1şl1l<.lI.hk çözümlenmesi talep edildiği tarihten itiharen allı ay içerisinde
görii~mcler

ve müzakereler yoluyla çözümlcnemczse.
yerlere sunulacaktır:

uyuşmazlık

yatırınıcıl1ll1

tercıhı

doğrultusunda a~ağıdaki

(a) i ler iki Akiı Tarafın da Sözleşmeye taraf olması durumunda, i () "'-ları i C)(ı) 'te
Washington' da imzalanan "Devletler ilc Diğt:r Devletlerin Vataııdaşları
Ardsındaki Yatırım Uytl,5mazlıklarının Çözümü Sö/.leşmesi" ile kuruLu) Yatırım
liyuşrnazlıklarınınÇözümü için Uluslararası Merkez. (leSiD).
(b)

(4)

Rirlcşnıiş Milletler lJllıs]ararası Ticaret Hukuku Komisyonu (l ;\i('rıı~/-\l.)
Tahkim Usulü Kurallarına göre bu maksatla kurulacak bir tahkim mahkcmt:sı
(liNeITRAI,),

Yatırım

uyuşrnazlıklarının.

Yatırım

Uyuşmazlıklarının

Çözümü için

Uluslararası

Merkez'c sunulması 18 Mart J 965'tc Washington'da in1Zaya açılan "Devletler ile Diğer
Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümli SözlqlllL'si"nde
öngörülen prosedüre uygUf1 olarak yapılacaktı!'.
(5)

ralıkim

bıılııııdurarak,

heyeti hukuk kaynaklarını aşağıdaki öncelik sırasına gör ..' giiz Öıııiıııh.'
hukuk temelinde karar vçrccektir:

işbu Anlaşmanın

hükümleri ve Akiı Tamnar arasındaki diğer ilgili
Tarafin yiiriirlüktehi hukuku:
yatırımlarla ilgili özd anlaşmaların hükümleri:
hcl' iki Akil larafça tanınan uluslararası hukukun genel ilkeleri.
ilgili

Arılaşm~ıla!':

Akiı

(Cı) ı~lI ı\1 aadel1in 3, \C 4. paragral1arınll1 hükümlerine rağmen:

Türkiye Cumhuriyeti tarafından: • 1Mttlt......,ı 989'da, "Devletler ilc Diğer Devktlerin
Vatandaşları Arasındaki Yat)l'llYt lh.:..u~ı;;lılıklarının Çözümü Sözleşmesı"nin 2::; (:..I-)
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i\bddesine göre:' Y;ılırım Uyu~mazlıklarının Çözümü için Uluslararası IVierkeı' c.', (humbıı
"f\1l'rkcz" olmak anılacaktır) sunulan bildirime uygun olarak:

~ı\l1rıı

:'alııı/ca

(])

Türkiye Cumhuriyetinin

yabancı

scrmaye' kÜl1l1sundaki ilgili nW\!lI:lllll;1
i/ni elde ctnıi~ yatırım lııaliyeık'riıııkıı

uyguııolarak, ıııcveuı olması lıalinde, t!l'rcklı

duğrudal1 kaynaklanan ve fiilen başlamış u)uşnıazlıklac Merkc/iıı )',lrgılalKi
yetkisine veya diğer uluslararası uyuşmazlık çözüm mekanizmasına sunuLihiliL Ye.'

b)

gayrimenkuller üzerindeki mülkiyet hakları ve ayni haklara ilişkin uyuşmazl ık lar
tamamen Türk mahkemelerinin yargılama yetkisindedir ve bu nedenle ":\krke7"(' ya
da diğer herhangi bir uluslararası uyuşmazlık çözümü mekanizmasına sUl1l1laııı;lı: \ l'
Dnlctler ile diger Devletlerin Vatandaşları arasındaki
64, ıvIaddesi ile ilgili olaral\:

c)

Yatırım Uyuşına7.lıklarıııın

(,'(izılI11ü Sözkşmesinin

lLirkiye Cumhuriyeti, "Devletler İle Diğer Lkvletkrin Vatanda~!arı uıa:-;ınd<tki
Çözümü Sözleşmesi"nin yorumu ya da uygulanımısı: 1,1
ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti vc dİğer herlıangi bir /\kİt Devlet arasında (lrıil~;ı
çıkmı~ ve
görüşmeler yoluyla çözümknmeıniş herhangi
hir U) 1I~lııd711~llı
Uluslararası Adalet Divanı'na götürülmesini kabul d11lcyeccktir.
Yatırım Uyuşmazlıklarının

(7) Tahkim kararlan, uyuşmazlığın hütün taraf1arı için nihai ve bağlayıcı olacakıır. i kr biı
tahkim kararını kendi ulusal kanunları doğrultusunda yerine g.ctirınekk

f ,Akİt Taraf

;:yüküIlIllidCır.

:.MADDE 7
Transferler
~L)

Avrupa Birliği tarafından alman tedbirler saklı kalmak üzere. her bir Akiı Tarar hir
ilgili bütün transferlerin ülkesinden içeri ya dn dışarı serhestçe ve gecikıııe
tolııwksızııı yapılmasma izin verecektir. Bu gibi transferler aşağıdakileri içerir:
~y(\tırJIlI18

(a)

gelirler:

(b)

yatırımın

(c)

yatırımlar

tasfiyesinden veya tamamen ya da
için

(cL) ~iönctill1 v~

(l.')

diğer

alınmış

teknik

:\kiı

vatandaşlarııı

yardım

Tarafııı

net

krediler ve buna

bağlı

kısmen satı~ındal1

faizler için

elde edilen gdider:

yapılan

ödemeler:

ücretleri:

ülkesinde

yapılmış

yatırımlarda

çalışmasına

iZlıı

\çıikn

kazançları,

(2) Tldııskrkl. transkr tarihinde ~çeııılı'lol~ kul'. ü/erindı:n, yatırımııı yaptldl!2i kOI1\c.'1"l1 hi
para birimi ya da yatırımcı tarafın~aıı)mut1.lbtk kalınan herhangi bir k\)lIvertibl paru birimi ik
gecikme olmaksızın yapılacaktır.
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MADDE S
Ha Icfiyl't
~

kanunla klınllmlI~ bir siSceın dalııiiJ)(k
olmayan risklerc karşı sigortalanmışsa. sigortalayanın adı geçen yatırımcıııın haklarına.
:akpkrine ve davalarına bu tip sigortanın hükümlerine ~öre haldiycıi diger Akiı 1;ır;.ır(;~ı
tanınacaktır. Buna karşın. haklarını sigortayana dcvretmekle, yatırımcı yatırımla ilgili
yiik iiml lil Liklerinden kurtulamaz.
i)

I'ğeı biı Akiı Tarafın yatırımcısının yatırımları

illCa!1

(2) Eğer Akit Taraflardan biri. diğer Akit Tarafın ülkesinde yapılan bir yatırım için ticarı

olmayan risklere karşı verilen bir garantiye dayanarak kendi yatırımcılarına ödeıııe y·ap;ırs<1.
bu Akıı Taral bu gibi bir garantinin hükümlerine göre, adı geçen yatırımcının hakların,!.
lalcplerinc ve davalarımı olduğu kadar bu gibi haklarla bağlantılı yüklimlülüklcrinc de haıc!"
olacaktır.

n) Sigortalayan ya da garanlör yatırımcının kuııanmaya yetkili olduğu haklardan
~ıakkı

haşka

hir

kullanmaya yetkili olamaz.

(4) 1311'

Akiı

Taraf ilc sigortalayan veya garantör

arasındaki uyuşma;:1ıklar işhu /\ııLt~ınanın.

Jıaııgi::;i Uygıııı ise. 6. veya i O. Madde hükümlerine uygun olarak yÖ7ülecekıır.

MADDE 9
Mevcut Yatınmlar
~şbıı Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce. bir Akit Tarafın yatırımcıları tamfından diğer

lA.kit

Tarafın

kar~ın.

bu

ülkesinde
Anlaşma.

yapılan yatırımlar
yürürlüğe

bu Anlaşmanın hükümlerine tabi
girmesinden önce oı1aya çıkan

olacaktır.

RlIna

uyuşmazlıkiar,ı

~I: gıılaıını~ı:ac(lktır .

.[\IIAI)DE i ()

Akit

Tanıtlar Anısınd41ki liyuşmazlıklar

Akiı Tarallar arasındaki işbu Anlaşmanın yorumlanması ya da uygulanmasıııdan
kaynaklanan uyuşmazlıklar. mümkün olduğunca. iki Taraf arasındaki doğrudan ve l1nlanıll
nıü/.akcrekr yoluyla çözümlenmelidir. Eğer bu gibi bir uyuşmazlık müzakerelerin
başlangıcından sonra altı ay içerisinde çözümlenemezse. o zaman, Akit Taraibrdan hirinııı
isteğiyle. uyuşmazl ık bir tahkim heyetine sunulur.

[I)

(1) BL! gibi bir tahkim heyeti

hcı;1ı~{ ayı:] dlw~

Iy'in
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ıfahkim

talebinin alınmasından itibaren iiç ay içinde, her Akit Taraf tahkim heyetinin bir
tayin cde<.:cktir. nu iki üye daha sonra üçüncü bir devlet vatandaşını seçecekler ve
!\kit larallarlıı onayı üzerine bu kişi lleyet Başkanı olarak tayin edilecektir. He),-~ı B<1:;;bııl
?liğcr iki üyenin tayin edildiği tarihten itibaren üç ay içinde tayin edilecektir. Eğer
hdirlel1l1liş zaman içinde gerekli atamalar yapılmamışsa. h\..:r bir Akit Taraf. başka hir
Imlaşma yoksa. Uluslararası Adalet Divanı Başkanı'nı gerekli atamaları yapması için davet
~debilir. Eğer Başkan Akit Taraflardan birinin vatandaşıysa ya da sözü edilen gö\'\..:vi yerine
ketirmesinde bir başka engel mevcut ise, Başkan Yardımcısı gerekli atamaları yapması için
Ha vet edilecektir. Eğer Başkan Yardımcısı Akİt Tarat1ardan birinin vatandaşıysa ya da onun
(:la g<irevi yerine getirmesinde bir engel varsa, Akü Taraflardan herhangi birinin vatanda:;;ı
hImayan Uluslararası Adalet Divanı'nın en kıdemli üyesi gerekli atamaları yapması için
rlmet edilecektir.
liy~sini

13) Tahkim heyeti kararını bu Anlaşmanın ve Akit Taraflar arasında yapılmı~ ve yürürlükte

bulunan

diğer anlaşmaların

hükümlerinin yanı sıra
da esas alarak verecektir. Tahkim heyeti
nihai ve bağlayıcı olacaktır.

~ıır<ıllarını

!,araıürı

t-+)

uluslararası

hukukun genel ilke ve
alacak ve

kararlarını oyçokluğuyla

Akİl 'rmatlardan her biri kendi hakemi ilc tahkim işlemlerimil.' teınsil edilmesinden

doğan

tahkim masral1arınl karşılayacaktır.
V\kit Tarafça eşit şekilde Ust1cnileccktir.

Başkanın masrafLın

diğer

ve

masrunar. her iki

(5) Tahkim Kurulu kendi usulünli belirleyecektir

!MADDE II
Yürürlüğe

Girme,

Değişiklik, Anlaşmanın

Süresi ve Sona Ermesi

(I) I·kr bir Akit Taraf işbu Anlaşmanın ülkesinde yürürlüğe girmesi için gereklİ İç yasal
prosı'dürün tamamlandığını yazılı olarak diğer Akjı Tarafa bildirecektir. İşhu Anlaşma iki
bıldİrimden

sonuncusunun

yapıldığı

tarihte

yürürlüğe

girecektir.

(2) i~bıı Anlaşma on yıllık bir süre için yürürlükte kalacak ve ilk on yıllık sürenin hitiminden
sonra Akit Taranardan biri Anlaşmayı birinne niyetini diğer Akit Tarat~ı ya%ılı olarak
bildirınedİği takdirde yürürlükte kalmaya devam edecektir. Fcshi-i ihbar diğer Akİt Tarafça
alındığı tarihten bir yıl soma yürürlük kazanacaktır.
(3) I~bu Anlaşmanın son geçerlilik tarihine kadar yapılan yatırımlar bakımından. ht!
Anla~Jllanll1 hükümleri sona erme tarihinden
kalmaya devam edecektir.

başlamak

üzere on

yıl

süresince ylirürlükte

Bu maddenin ikinci paragraf'ına aykırı olmak üzere, Avrupa Birliği hukukunda gelecekte
bir gdi:$ın~ olması ya da Türkiv.e.:.ıpp .:~vrupa Birliği'ne katılması durumunda, eğcr
gcrckliyse, işbu Anlaşmanın lltlKünıi.er(} ~Rit Taraf1arın karşılıklı görüş birliğiyk.
Romanya'nın ya da Türki}ft'qil1 ~~upa Blıliği'ne üyelik statüsünden kaynaldanan
\. iiklimlülüklcriııc uyumlu olınatırı.(s~~m~iamacıyla
ıadil edileceklİr.
.
(-+)
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Eğer

bu gibi bir görüş birliğine varılamazsa, Akit Taraf1ardan her birinin anlaşmayı feshetme
olacaktır. Anlaşma fesih bildiriminin alınmasından üç ay sonra yürürlükten
kalkacaktır. Anlaşmanın tesih tarihinden önce yapılmış ya da edinilmiş ya da Anlaşmanın
başka türlü uygulandığı yatırımlar bakımından, bu Anlaşmanın diğer maddelerindeki bütün
hükümler fesih tarihinden itibaren bir on yıllık süre için daha yürürlükte kalmaya devam
edecektir.

hakkı

:5) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti arasında 24 Ocak 1991 tarihinde
I\nkara'da imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korurunası Anlaşması bu
I\nlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kalkacaktır.
Bükreş'tc ,.3 ...... Mart 2008 tarihinde, iki kopya olarak, her biri eşit asıllar olmak üzere,
Türkçe, Romence ve İngilizce dillerinde akdedilmiştir.

Yorumdaki farklılık durumunda, İngilizce metin üstün gelecektir.

rürkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Kürşad

Tüzmen

Devlet

Bakanı

Adına

Romanya Hükümeti

Adına

Ovidiu Silaghi
KOBİ'ler, Ticaret, Turizm ve
Serbest Mesleklerden Sorumlu
Bakan
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