R UAN DA CUM H U RİYETi H ÜKÜMET I
iLE
TÜRKİYE CU MH URiYETi H ÜKÜMETi

ARASINDA
YATıRıMLARıN

KARŞıLıKLı TEşvi Ki VE KORUNMASıNA iLişKiN
ANLAŞMA

Bundan sonra " Akit Taraflar" olarak
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ;

anı l acak

olan Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti ve

Özellikle bir Akü Tarafın yatınmcı lannın, diğer Akü Tarafın ülkesindeki yatınınlan ile ilgili
olarak, Akü Taraflar arasındaki ekonomik işbirliğini artırma arzusu ile;
yatırımlara tanınacak

Bu gibi
ile Akü

Tarafların

ekonomik

muamelcyc

ili şkin

bir

anlaşmanın

kal kınmasını t eşv ik edeceğini

sermaye ve teknoloji
kabul ederek;

akım ı

Yatmınl ara

adil ve hakkaniyete uygun muamele edilmesin in ; yatınınl ar için i stikrarlı bir
idamesi açısından arz ulanır olduğuna ve ekonomik kaynakların etkin kullanımının en
üst düzeye çıkan l masına ve yaşam st and artlarının geliş t irilmesine katkıda bulunacağına dair
mutabık kalarak; ve
ortamın

Bu amaçlara sağlık, güvenlik ve çevreye i l işkin genel uygulama önlemleri
ulu s larara s ı kabul gönnü ş işçi haklannı zayı flatmadan ulaşı labileeeğine ikna olarak;
Yatınmlann karş ı lıklı
venn i ş

teşviki

ve

korunma s ına ili şkin

olarak;

A şağ ı daki şekilde anlaşmaya vannışlard ı r :

bir

yanında

an laşmanın yapılmasına

karar

MADDE i
Ta nımla.-

i şbu Anlaşmanın amacı bakınıından:

1. "Yatırım" terimi ; bir Akit Tarafin ya tınm cı s ı tarafından d i ğer bir Akit Tarafın ülkesinde,
bu Akit Tara fın kanunlanna ve düzenlemel erine uygun o larak uzun süreli ekonomik iliş kiler
kunnak amacıyl a sahip olunan i ş faaliyetleri ile baiılnntılı her türlü mal varlığını ifade eder
ve bunlarla s ınırlı olmamak üzere özell ikle aşa~ıdakiıeri içerir:
(a)

taşınır

ve

taşı nın az

malvarlığının bulun d uğu

mallann yanı SITa ipotek, rehin, kefalet gibi diğer haklar ve
Ak it Ta ra fın kanun ve düzenlemelerine uygun olarak tanım l anan

diger benzer haklar;
(b) yeniden yatınl nn gelirler, para
diğer hakl ar;
(c) hisseler. hisse senetleri ya da
(d)

veya bir

ş i rketl ere iştirakin

yatınmla

patentler, sınai tasarım lar, teknik süreçler gibi
ticari markalar, ticari itibar ve know-how;

d oğal

ilgili ekonomik

diger her türlü

özeııikle

yanınd a

(e)

alacakları

s ına i

değeri

olan

şekl i;

ve fikri mülki yet

kaynaklar'd yönelik imti yazlar da dahilolmak üzere, kanun veya bir

hakları

söz l eş me

ile

verilmi ş i ş i mti yaz l arı ;

Bu gibi yat ırım l a r; bir ş irke tin % IO' dan az ına karş ı l ı k gelen veya temsi l eden hi ssesinin veya
oy hakkı nın borsa yoluyla edinimi nitelig:inde olması durumunda, i şbu Anla şm a kapsamına
ginnez.

2. "Yatırımc ı " terim i:
Dig:cr Akit

Tarafın

ülkesinde bir yatı rım

(a) kanunlanna göre, bi r Akit

yapmı ş

olan:

Tarafın vatandaş ı

olan gerçek

kişileri ;

(b) kayıtlı i şyerleri ile birlikte esas lı i ş faal iyetl eri bir Akiı Tarafın ülkesinde bulunan ve o
Akit Ta rafın yürürlükteki mevzuan çerçevesinde kurulmu ş veya teş ekkül etmiş ş irk etleri ,
k uru l uşl arı , finnalan veya i ş ortaklıkl arını

ifade eder.
3. "Gelirler" terimi; bir ya t ırımdan elde edilen meblağları ifade eder ve bunlarla suu rl ı
olmamakla beraber özellik le, kar, faiz, sennaye kazançları , royaltiler, ücretl er ve temettüleri
içeri r.

4. "Ü lk e" terimi:
(a) Ruanda Cumhuri yeti ile ilgili olarak ; Ruanda'nın üZerinde egemen hak ve yetkilcre
sahip oldu~u kara ülkesini. içs ulannı , bun lann üzerindeki hava sahas ını ve di ~ e r alanlan
ifade eder.
(b) Türkiye Cumhuriyeti ilc ilgili olarak; kara ülkesini , iç s ul arını, k aras ularım ve bunl arın
üzerindeki hava sahas ını , aynı zamanda, canlı veya cans ız do~al kaynakların araş tınlmas ı ,
işletilmesi ve korunması amacıy l a Türk iye 'nin uluslarara s ı hukuka uygun olarak üzerinde
egemen hak ve yetkilere sahip olduğ u deniz alanlannı ifade eder.

MADDE2
Uyg ulama Kapsamı
lşbu Anl aşma, bir Akit Tarafın ülkesinde, bu Aki t Tarafın kanun ve düzenlemelerine uygun

olarak di ~er Akit Taraf yat ırı mc ıl an tarafından i şbu Anl aşm anı n )lÜrurlüğe girmesinden önce
veya sonra ya p ılmış o lan yatı nml ara uygulanacaktır. Bununla birlikte; işbu Anlaşma,
yürü rl ü~e girmesınden önce ortaya çıkan u yu şınaz l ı klara uygulanmaz.

MADDE 3
ve

Yatırımların Teşv iki

Korunması

i . Her bir Akit Taraf, kanun ve düzenlemeleri çerçevesinde, kendi ülkesinde,
mümkün o ldu ~nca teşvik eder.

diğer

Aki t

Tarafya tı nmc ılarının yatırımla rını

2. Her bir Akit Tarafın yatırımcılannın yatırımlan , dii5.er Akit Tarafin ülkesinde her zaman
adil ve hakkaniyete uygun muamele ile ıam koruma ve !:,>üvenlik de dahilolmak üzere,
ulu slara ras ı hukukun asgari muamele standartlanna uygun bir muameleye tabi tutulur. Akit
Taraflardan hiçbiri, makulolmayan veya aynıncı tedbirlerle yatırı m l arı n yöneti lmesine,
s ürdürülınes ine,

kullanımına ,

tasfiyesine veya elden

fayd al anıl ına sına ,

çıkarı lm asına

iş l etilmes ine,

geni ş l etilmes ine,

s at ı ş ına ,

hiçbir ş ekilde engelolmaz.

Yatırımlara

MADDE4
Uygulanacak Muamele

I. Her bir Akit Taraf. kanun ve düzenlemeleri çerçevesindc, d i ğer Akit Tarafın
herhangi bir üçüncü ülke yatınm cı la rının yatınmıanna benzer
durumlarda uygulanandan daha az elveri şli olmayacak şekilde ulk esine kabul eder.
yatırıme ı larımn yatmm l annı

2. Her bir

Akiı

Taraf,

kuru l muş

olan bu

yatırı mlara, bun ları n yönetilınesinc,

sürdürülmesine,
tasfiyesine veya elden
çıkarı lmasına ilişkin olarak, kend i yatı rı mcılarının yatırıml arı ya da herhangi bir üçüncü
ülkenin ya tınınc ı l arının yatmınlann a benzer durumlarda uYb'Ulad ı ğ l muameleden hangi si en
el veri ş li ise, bundan daha az elveri şli olmayan bir muamelede bulunur.
kuıı a n ım ına, i ş letilmes ine , fayda l anı l mas ına , gen i ş leti lmcsine , satı ş ın a,

3. Akü Taraflar, kanun ve düzenlemelere uygun olarak, bir yatırımın yapılması ve
sürdürülmesiyle ilbril i olarak d iğer Akü Tarafın ülkesi ne ginnek isteyen her bir Akit Taraf
vatandaş mın giri ş i ve geçici ikamcü için yapı l an başvuruları iyi niyetle d eğerlendi ri r.
4. (a) i şbu Maddenin hükümleri, bir Akit Tarafın tamaınen ya da kı smen vergi lendinneye
il iş kin herhangi bi r ulu s lararası anlaşma veya düzenleme ile tanımış o ldu ğu bir muameleyi,
tercihi veya ayrıcaı ı gı , diger Akit Tarafın yatı rımcı larına da sa~l amakla yüküml ü ol d uğu
şeklinde yorumlanmaz.
(b) i şbu Anlaşmanın ayrımcılı k yapmama, Ulusal Muamele ve En Çok Kayırılan Ulus
muamelesi hükümleri, Akit Taraflardan herhangi bi rinin, bir gümriik birligi, ekonomik birlik
veya parasal birlige, bir ortak pazara veya serbest ticaret bölgesine üyel i ğinden veya bunlarla
ortaklı ğın dan kaynaklanan ve bu Akit Tarafın kendi vatand aşlarına ya da şi rk etl erine, veya bu
gi bi bi r b irl iğin , ortak pazarın ya da serbest ti caret bölgesinin üye devletleri nin v atand aşl arın a
veya şirketlerin e veya herhangi bir üçüncü ülke vatandaş l arına vcya şirketl e rin e tanı mış oldUğU
tüm mevcut veya gelecekteki avantaj lara uygul anmaz.
(c) Işbu Maddenin ı ve 2. fıkralan , i şbu Anlaşma veya Akit Taraflardan birin in imza k oyduğu
benzer diğer bir ulu s l araras ı an l aşmada düzenlenen uyuş m azlık çözümü hükümleri bakımın dan
uygulanmaz.
(d) i ş bu An laşmanın 3. ve 4. Maddelerinin hükümleri, Akil Taraflardan herhangi birinin,
toprak, gayrimenkul ve bunlar üzerindeki ayn i hakJarın edi nimi bakımm da n kendi
yatırı m c ı l arının
yat ı rımlarına
u yguladı ~ ı
muamelenin ayn ı s ını diğer Ak ü Tarafın
yatı rım cı l arının ya t ırımlarına uygulamakla yükümlü kı l maz.

MADDES
Genel istisnalar
I. tşbu Anl aşmanın hi çbir hükmü, bir Akit Tarafın :
(a) insan, hayvan veya bi tki haya t ı veya sağ lı ğının veya çevrenin koru nm as ı için
düzenlenen ve uygulanan ;
(b)

canl ı

veya

cansız

tükenebilir d oğal kaynaklann

korunmasıyla

ilgil i;

aynmcı olmayan herhangi bir hukuki önlerni a lmas ına, sürdünnesine ya da uygulamasına
engelolacak şekil d e yorumlanamaz.

2. I şbu Anlaşmanın hiçbi r hükmü:
(a) bir Akit Tarafin, aç ıklanmas ın ı temel güvenlik çıkarlarına ay kırı gördügü herhangi bir
bilgiyi aç ı k l amas ın ı veya böyle bir bil giye e ri ş iıne izin vermesini gerektirecek şeki l de ;
(b) hiçbir A kiı Tarafın ,
(i) silah, cephane ve s avaş gereçleri ticareti ile bir askeri ya da diğer bir güvenlik
kurulu şuna d oğrudan veya dola ylı olarak d iğer mal , teçhizat, hizmet ve teknoloji sağlama
amacı yl a yap ı lan ti caret ve i şlemlere i l i ş k in ;

(ii) savaş

zamanında

veya

ulu s lararas ı ilişkilerl e

ilgil i diger acil durumlarda;

veya
(iii) nükleer s ilahların veya diğer patlayı c ı nükleer cihaz ların yayılmas ının önlenmesine
ilişkin ulusal politikalann veya ulu s l a raras ı anlaşmaların uygulanmasıyla ilgili olarak ;
kendi temel güvenlik
olacak şekilde; veya

çıkarlanrun korunma s ı

için gerekli

gördüğü

tedbirleri

a l mas ına

engel

(c) herhangi bir AkÜ Tarafı , ulus lara ras ı ban ş ve güvenliğin sürdürülmesi için Bir l eşmiş
Milletler Şartından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getimıek amacıyla harekete
geçmekten al ı koyacak şekilde ;
yorumlanamaz.

MA DDE6
Kamulas11rma ve T az minat
ı.

Ynnnmlar, kamu yararı gözetilerek, aynmcı olmayacak biçimde; anında, yeterli ve etkin
ödenerek, uygun hukuki usule ve işbu An l aşmanın 3. Maddesinde belirt ilen genel
muamele prensiplerine göre yapı l anlar hariç olmak üzere kamula ş1ınlamaz,
devl etleştirilemez veya doğrudan ya da dolaylı olarak benzer etkisi olan tedbirlere (bundan
sonra kamulaştımıa olarak anılacaktır) maruz b ı rakılamaz .
tazınina t

2.

Saglık,

güvenlik ve çevre gibi h a l kın refahını ilgilendiren meşru hedeflerin korunmas ı
düzenlenen ve uygulanan a ynıııeı olmayan yasal önlemler, dolaylı kamulaştınn a
etmez.

amacıyla
teşkil

3. Tazminat, kamulaşunlan yaun mın kamulaştınna i ş l eminin yapıldığı veya kamuoyuna
duyuruldugu tarihten önceki piyasa değerine eşit olur. Tazminat gecikme olmaks ı z ın ödenir
ve 8. Maddenin 2.fıkrasınd a da bel irtildiği bıibi serbestçe transfer edilebilir.

uygun olmas ı halinde; yatınlan sennaye, yıpranma payı , halihazırd a
ülkesine iade edilmi ş sennaye, ikame değer, döviz kuru hareketleri ve diger ilbrili elkenler
dikkate almarak, genci kabul gönnüş değerleme ve hakkaniyet ilkeleri doğrultus unda
belirlenir.

4. Piyasa

değeri ;

5. Tazıninaı serbestçe çevrilebilen bir para cinsi ile ödenir ve ödenmesinde gecikme olması
durumunda tazıninat, yatınmelOm kamulaş tınnaom yap ı ldı ~ı tarihte tazminat tutarı nın luzltea
ödenmi ş olm ası halinde olacağı durumdan daha az elveri ş li olmayacak bir durumda olmasını
saglayaeak bir tutarda ödenir.

MADD E 7
Kav ıplar için T azminat

I.

Yatırımları

diger Akü

Tarafı n

ülkesinde

savaş,

karış ı k lı k

isyan, iç

veya diger benzeri
diger Akiı Tarafın bu

olaylar nedeniyle zarar gören Aki ı Taraflardan her bi rinin yatırımc ı ları,
gibi kayıp l ar bakımından a l dığı tazmin edici tedbirlere il i şkin olarak, kendi yatınme ı1 anna
veya herhangi bir üçüncü ülke yatırımcılartna uyguladığı muameleden daha az elverişli
olmamak: üzere, hangisi cn elverişli ise, o muameleye tabi tutulur.
2. I şbu Maddenin 1. fıkras ı hükümleri saklı ka lmak üzere, anılan fıkrada belirtilen
durumlardan herhangi birinde, diger Akİl Tarafın ülkesinde zarar gören bir Akü Taraf
yatırımcılarının zararları:

(a)
(b)

d i~er

Akü

diğer

değilken

Tarafın

kuvvetl eri veya resmi makam lannea

ma ll arın a

cl

konu lm ası ;

Akil Tarafın kuvvetleri veya resmi makamlannca ma ll arının
ya da durum zorunlu kılmad ıgı halde tahri p edilmesi durumunda;

hızlı ,

çatı şma

yeterli ve etkin bir şekilde k arş ılanacak ya da tazminat ödenecektir.
ödemeler başka bir para birimine serbestçe çevrilebil ecektir.

veya
ha linde

Hası lalan

MADD E 8
Ülkesine iade ve Transfer
ı. Her bir Akit Taraf, bir yatırıma ili şkin bütün transferlerin kendi ülkesinden içeri ve dışarıya
serbestçe ve gecikme olmak s ızın yapı l m as ını iyi niyetle garanti eder. Bu gibi transferlcr:

(a) ana sermaye ve

yatırım ı

sürdürmek veya

art ı rmak amaçlı

ek meblaglar;

(b) gelirler;
(c) bi r

yatırımın tamamının

veya bir

kı s mının satışı

veya tasfiyesinden elde edi len

meblağlar;

(d) 6. ve 7. Maddelere il i şkin tazminatlar;
(c) geri ödemeler ve

yatırım l a

ilgili kredilerin fai z ödemeleri;

(f) bir Akit Taratin ülkesinde bir yatırımla ilgili çalışma izinlerini a l m ı ş olan
diğe r bir Ak ü Tarafın vatandaşlarının aldığ ı maaş l ar, haftal ık ücretler ve diğer
ödemeler;
(g) bir yatının

uyuşmazııgından doğan

ödemeleri

ı çerır.

2. Aksi yatınıncı ve ev sahibi Akit Tarafça ka rarlaştınlmadıkça , transferler; yatırımın
yapılmış o l du~u konvert ibI para birimi veya herhangi bir konvertibl para birimiyle, transferin
ya p ıld ı ğ ı tarihte geçerl i olan piyasa döviz kuru üzerinden yap ı lır.

•
3. Ödemeler ve scnnayc hareketlerinin ödemeler dengesi üzerinde cidd i zorluklara sebep
o l duğu ya da olma riskini taş ıdı ğ ı istisnai durumlarda, her bir Akü Taraf a yrım cı lık
yapmamak ve iyi ni yeti esas almak kaydıyla geçici olarak tran sferleri kısıtla ya bilir .
4.

Akİl

ayrııncı

Taraflar aşağı dak i hususlara ili ş kin kanun ve duzenlemelerinin hakkaniyete uygun,
olmayan ve iyi niyet çerçevesindeki uygulamaları kapsamınd a, bir transferi n yapılmasını

önl eyebilır:

(a) iflas. ödeme aczi veya

alaca kl ı haklarının ko runması;

(b) menkul k ıymetler, vadel i
ilgili faaliyet ler;

i şleml er,

opsiyonlar veya türevierin

ih rac ı , ti ca re ıi

ya da bunlarla

(c) kanunla rı n uygulanmas ı ya da fi nansa l düzenleyici kurumlara destek am ac ı yla gerekli olan
hallerde, transferlerin finan salolarak raporlanınas ı ya da ka ydının tutulmas ı ;

(d) cezai suçlar;
(e) adli ya da idari

yargıl a ma kararlarına uyu l mas ının sa ğlanmas ı :

(t) sosyal güvenlik, emeklilik veya zorunlu

veya

tasarrufprogramları .

MA DD E9
Halefi yet

i. E~er Akit Taraflardan biri ya tırım cı l a rının ya tırımlarını ticari olmayan ri sklere karş ı
korumak amac ıyla bir kamu sigo rta s ı veya garanti planına sahipse ve bu Akit Tarafın bir
yatırım cısı bu s i go rtayı ed inmi ş veya plana ka tılmı şsa, si gortalayanın yatırımcı ile
sigortalayan a ras ındaki sigorta sözleşmesin i n şartl arı ndan kaynaklanan her türlü halefı yeti
di ğer Akit Tarafça t anınır .
2. Sigortalayan halefi yctten do l ayı yatı rım c ının haklarını kullanmaya ve taleplerini öne
sünneye yetki lidir ve yatınm ile ilgil i yükümlülükleri üstlenir. Halef olunan hakl ar veya
talepler yatırı mcının özgün hak veya taleplerini aş maz.
3. Bir Aki ı Tarafi le sigortalayan
hüküm leri ne göre çözüm lenir.

arasındaki uyuş m az lıkl ar i şb u Anlaşmarun

LO. Maddesinin

MADD E 10
Bir Akit Ta raf ile Di e;e r Akit

T a ra fın Y atırımc ıl a rı A r as ınd a ki Uv u ş m az lıkt a rın

Çözümü

i . İ şbu Madde, bir Akü Taraf ile di ğer Akit Tarafın bir yatırımcı s ı arasında, Akit Tara fın i şb u
bir yüküml ülüğ ü ihl al ett i ği iddiasıyl a yatı rı mcının veya yatınmının
kayıp veya zarara uiıra mas ına sebep olan uyu şm aılıklara u ygulanacaktır. Akit Taraflardan
biri ile di ğer Akü Tarafın bir ya tırı mcı s ı aras ında bu yatı rı mc ın ın yatınmı ile ilgili olarak
çıkan uyuş m az hklar, yatınmcı tarafından yatınının yapıld ı~ı Akit Tarafa ayrı ntılı bilgi
içerecek şekilde yazı lı olarak bildirilir. Mümkün o lduğ u ölçüde, yatınm cı ve ilgili Akit Taraf
bu uyu ş maıhklan danı şmalar ve müzakereler yoluyla iyi niyetle çözmeye gayret ederler.
Anl aş m a kaps amındaki

•

•
2. Bu uyuş mazlıkIan n , !.fikrada belirti len yazı lı bildirim tarihini takip eden altı (6) ay
içerisinde bu şek i lde çözümlcnememesi halinde, uyuşmazlıklar yatmınem ın seçeb i leceğ i
üzere:

(a) ülkesinde

yatınm yap ı lmış

olan Akü

Tarafın

yetkili mahkemesine;

veya

(b)

i şbu

Maddenin 4 (a) ve (b)

fı kralannda

belirtilen durumlar hariç o lmak üzere;

(i) " Devletler ilc Diger Devletlerin Vatandaşlan Arasındaki Yatının Uyuşmazlıklannın
Çözümü Sözleşmesi " ile kurulmuş Yatırım Uyuşmazlıkl annm Çözümü için Uluslararası
Merkez 'e ( ı eS I D); veya

(ii)

Birleşm i ş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL)'nun Tahkim
Usulü Kurallanna göre bu maksatla kurulacak bir ad hoc hakem mahkemesine

sunulabi lir.
3.

Ya t ırımcının u yuşmazlığı işb u

yollarından

birine

sunduğu

4. Bu Maddenin 2.

Maddenin 2. fıkrasında bahsed ilen uyuşmazlık çözüm
andan itibaren, bu yollardan biri nin seçimi nihaidir.

fıkrasının

hükümlerine

bakılmaksızın ;

ev sahibi Akit Tarafın yabancı sennaye ile ilgi li mevzuatına uygun olarak
h erhanbı1 bir iznin gerekli olması halinde, gerekli izn i almış ve fiilen baş lamış yatırım
faaliyetlerinden dog,rudan ka)11aklanan uyuşmazlıkl ar, Yatı rı m Uyuşmazl ı klarının Çözümü
için U lu s l arara sı Merkez'e (ICSID) veya Aldt Taraftarın üzerinde uz la şt ıkları diğer
herhangi bir ulusl araras ı uyuşmazhk çözüm mekanizmas ına sunulabilir;

(a)

yal nı zca,

(b) ev sahibi Akit Tarafın ülkesindeki taşınmazlar üzerindeki m ülkiyet hakları ve ayni
haklara ilişkin uyu şmazl ı k l ar tamamen bu Akit T araftann mahkemelerinin yargı l ama
yetk isi al tındadı r ve bu nedenle Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü için U l us l ararası
Merkez'e (ICS ID) ya da diğer herhangi bir uluslararas ı uyu şmazlık çözümü
mekanizmasına sunulamaz;

(c) " Devletler ile D i ğe r Devletlerin Vatandaşl arı Arasmduki Yatı rı m Uyuşmazlık l annın
Çözümü Sözleşınesi"n i n 64. Maddesinin uygulamasında aşağıdaki hüküm geçerli
o l acakt ı r:

Tardnar, " Devletler ile dig,er Devletlerin Vat andaşları arasındaki Yatırım
Uyuşmazlıklannın Çözümü Sözleşmesi"nin yorumu ya da uygulanmasına ilişkin, diğer bir
Akü Taraf ile ara l a rında ortnya çıkmış ve görüşmcler yoluyla çözümlenmemi ş herhangi bir
uyuşmaz l ı~n Ulu sl arara s ı Adalet Divanı 'nn götürülmesi ni kabul etmeyecektir.
Akit

5. Tahkiın mahkemesi kararlannı , işbu Anlaşmanın hükümlerine, uyuşmazlı~ın tarafı olan ve
ülkesinde yatınm yapılan Akil Tarafın kanunlarına ve düzenlemelerine (kanunlar i htilafınn
ilişk in kurallar da dahi l olmak üzere) ve her iki Akü Tamfçn kabul edilcn ilgili ulu slararas ı
hukuk ilkelerine uygun o larak alır .

•

•
6. Tahkim kararları uyuşmazl ı ~ın bütün taraflan için nihai ve bağl ayıc ı d ı r. Her bir Akiı
verilen ka rarları kendi ulusal kanunları çerçevesinde yerine getiri r.
7. (a) Tahkim Mahkemesi i şbu Anlaşma kapsamında nihai
birlikte, sadece aşağ ı dakilere hükmedebilir:

kararı verdiğinde, ayrı

Tanıf

ayn veya

(i) parasal zararlar ve uygulanabilir faiz ;
(ii)

mal varlığının

iadesi.

(b) Tahkim Mahkemesi cezalandıncı tazminat kararına veya bir Akİt
kararı tersine çevinnesini gerektirecek yönde bir karara hükmetınez.

Tarafın alınan

tedbir ve

MADD E II

Faydalarm Reddi
1. Her bir Akit Tarafi şb u Anlaşma " dan kaynaklanan faydaların, diger Akit Tarafın bir şirketi
olan bu Akit Tarafin bi r yatırımcısına ve bu gibi bir yatınınemın yatırımlarına
uygulanmasını, söz konusu şi rketin kanun ları çerçevesinde kurulmuş olduğu Akit Tarafın
ülkesinde önemli faaliyetlerinin olmamas ı veya Akü Taraf olmayan bir Tarafın yatı rımcısının
veya Anlaşmarun faydalannın uygulanması nı reddeden Akiı Tarafın yaunmcılannın bu
şirkete sahip o lmas ı veya idare etmesi halinde reddedebilir.

2.

Faydıı l ann tanınmasın ı

reddeden Akü Taraf,
ölçüde, diğer Akit Tarafı haberdar eder.

faydaların

reddinden önce mümkün

oldu ğu

MADDE 12
Akit Ta r afl a r

A r as ındaki Uy u ş m az lıkl a rın

Çözümü

i. Akit Taraflar işbu An l aşmanın yoruınu veya uygulanmas ıyla ilgili araları nda çıkan
herhanbri. bir uyuşmazlıg,a iyi niyet ve i şbirli ği ruhu içinde hızlı ve hakkaniyeıe uygun bir
çözüm arayacaklardır. Bu bakımdan, Akiı Taraflar bu gibi çözümlere vamıak için doğrudan
ve an l amlı müzakerelerde bulunmayı kabul ederler. Eğer Akİ l Taraflar uyuşmazlığın
başl adıg _ tarihten itibaren altı (6) ay içerisinde yukarıda belirti len yöntemler ile kend i
aralarında bir an l aşmaya varamazlarsa uyu şmazlık , Akiı Taraflardan herhangi birinin isteği
üzerine, üç üyeli bir tahkim mahkemesine sunulabilir.

2. Talebin alınmas ından itibaren iki (2) ay içerisinde, her bir Akit Taraf bir hakem tayin
edecektir. Tayin edilen bu iki hakem üçüncü bir ülke vatandaşı olan üçünc ü hakemi Başkan
olarak seçer. Akit Taraflardan herhangi birinin belirtilen süre içinde hakemi a tayamamas ı
halinde, diger Akit Taraf Uluslararası Adalet Divalll Başkanı ' ndan atamayı yapmasını talep
edebilir.
3. E~er her iki hakem atanınalarından itibaren iki (2) ay içerisinde Ba şkan seçiminde
an l aşmaya varamazlar ise, Başkan Akit Taraflardan birinin talebi üzerine U lu s lararası Adalet
Di va nı Ba şkanı taraflndan atanır.

•

•

4. i şbu Maddenin 2.ve 3. fıkralarında belirtilen durumlarda, U lusl ararası Adalet Divanı
Başkanı söz konusu görevi yerine gctinncktcn alıkonursa ya da Başkan Akit Taraflardan
birinin vatandaş ı ise, atama Başkan Vekili tarafından yapılır ve B aşkan Veki li de bu görevi
yerine getirmekten alıkonursa ya da Başkan Vekili Akit Taraflardan birinin vatandaşı ise,
atama Akü Taraflardan birinin vatandaşı olmayan en kıdemli Divan üyesi tarafından yapı l tr.
5. Tahkim Mahkemesi Heyet Başkanının s cçildiği tarihten itibaren üç (3) ay içinde, i şbu
Anlaşmanın diğer hükümleriyle tutarlı olacak şekilde usul kurallan üzerinde anlaşmaya varır.
Böyle bir anlaşmanın o lmam ası halinde, Tahkim Mahkemesi, genel kabul gömıü ş
u l uslararas ı tahkim usulü kurallanm dikkate alarak , usul kurallannı tayin etmesini
Ulus lararas ı Adalet Divanı Başkanından talep eder.
6. Aksi kararlaşıınlmadıkça, B aş k anın scç ildi ıı i tarihten itibaren sekiz (8) ay içerisinde bütün
beyanlar ya pıl acak , bütün duruşmalar tamamlanacak ve Tahk im Mahkemesi , hangisi daha
sonra gerçekleşirse, son beyanlann s unuldu ğu veya duruşmaların bittiği tarihten sonra iki (2)
ay içinde karara vanr. Tahkim Mahkemesi , nihai ve bağlayıcı olacak karannı oy çoklugu ile
alır. Tahkim Mahkemesi , kararını i şbu An l aşmanın hükümleri ve Akit Taraflar arasında
uygulanabilir u luslararası hukuk temelinde alır .
7. Başk a nın , diğer hakem lerin masrafları ve yargılama ile ilgili diger masraflar Akit
Taraflarca eşit olarak öden ir. Bununla birlikte, Tahkim Mahkemesi giderlerin daha yüksek
bir oran ı nın Akit Taraflardan biri tarafından ödenmesine retsen karar verebilir.
8. Egcr bir uyuşmazlık , işbu Anlaşmanın i O. Maddesi uyannca bir u lu s l araras ı tahkim
mahkemesine s unulmuşs a ve hala mahkeme önündeyse, aynı uyuşmazlık işbu Madde
hükümleri uyarınca başka bir ulu slararası tahkim mahkemesine sunulmaz. Bu durum, her iki
Akiı Taraf arasında doğrudan ve anlamlı görüşmeler yoluyla bağ lantı kurulmas ını
en gellerncı .

MADDE 13
Şeffafl ı k

Akü Taraflardan her biri. mümkün olduğu ölçüde işbu Anlaşma kapsamındaki herhangi bir
konuya il i şkin kanun, düzenleme ve genci uygulamalara ili şkin idari kararlarının ivedi bir
şekilde yayımlanmasını veya diger AkÜ Tarafın il gili yatırımcı larının bu kararlardan
haberdar olm as ını sa ğ layacak şekilde ulaşılabilir olmas ını s ağl ar.

•

•
MADDE 14
YürürtüC;e Girme. Yürürlük Süresi, De!.iş iklik ve Yürürlükten

Kaldırma

1. Işbu Anlaşma, Akit Taraflann, yürürlüğe girmeye ili şkin gerekli dahili yasal işlemlerin
dair yazılı ve diplomatik kanallarla yapı l an bildirimlerden sonuncusunun
yapıldığı tarihte yürürlüğe girer.
tamaml and ı gına

2. Anlaşma on (10) yıl l ı k bir dönem boyunca yürürlükte kalacak ve bu Maddenin 2.
göre sona e rd iri lm ediği sürece yürürlükte kalınaya devam eder.

fıkrasına

Anlaşma Akit Taraflann karşılıklı yazılı rızas ı yla herhangi bir zamanda
Bu deği ş iklikler i şbu Maddenin ilk fıkrasında belirtilen aynı yasal usul
çerçevesinde yütiirlüğe girer.

3.

Işbu

değiştirilebilir.

4. Akü Taraflardan her biri , bir yıl öncesinden diğer AkÜ Tarafa yazı lı bir bildirimde
bulunarak ilk on yıllık dönemin sonunda veya bu tarihten sonra herhangi bir zamanda
Anlaşmayı feshedebil ir.
5. Işbu Anlaşmanın sona erdiği tarihten önce yapı lan veya edini len ve işbu Anlaşmanın diğer
bir ş eki lde uygulanacağı yatınmlarla ilgili olarak, işbu Anlaşmanın diğer tüm Maddelerinin
hükümleri sona enne tarihinden itibaren bir 011 ( 10) )'ll daha geçerli olmaya devam eder.
Yukarıdaki hususlar muvacehesinde, Işbu Anlaşma Hükümetlerince yetkili kılınan ve aşağıda
imzası

bulunan temsilci ler tarafından

imzalanmıştır.

İ stanbul'da 3 Kasım 2016 tarihinde iki nüsha olarak Türkçe ve İngilizce dillerinde, tüm
metinler eşit derecede geçerli olmak üzere im za l anm ı şt ı r.
İ şbu Anlaşmanın yorum unda farklılık olması halinde, İngil i zce metin esas alını r.
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