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TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA

Gelen Kağıtlar Listesi'nde yayımlanan 427460 evrak numaralı "Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Karnboçya Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve
Korunmasına İlişkin Aıılaşma"nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi ve
gerekçesi ekte sunulmuştur.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETi İLE KAMBOÇY A KRALLIGI
HÜKÜMETi ARASINDA YATIRIMLARlN KARŞlLlKLI TEŞVİKİ VE
KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASlNIN UYGUN
BULUNDUGUNA DAiR KANUN TEKLiFi

MADDE 1- (1) 21 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Kamboçya Krallığı Hükümeti Arasında Yatınmların Karşılıklı Teşviki ve
Korumnasına İlişkin Anlaşma"mn onaylanması uygun bulurınıuştur.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
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TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA

21 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Kamboçya Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına
İlişkin Anlaşma"yı Anayasanın 90 ıncı maddesi gereğince onaylanması uygun bulunmak
üzere ilişikte bilgilerinize sunarım.

Recep Tayyip ERDOÖAN
Cumhurbaşkanı

Ek:
1- Anlaşma (Türkçe, Krnerce, İngilizce)

2- Genel Gerekçe
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GENEL GEREKÇE

Yatınmların Karşılıklı Teşviki

ana amacı; tarafülkeler
yönetim becerisi ve uluslararası pazarlara
giriş imkanı oluşturacak uluslararası doğrudan yatınmları teşvik etmek ve ilgili ülkenin hukuki
düzeni içinde bu yatırımların korunmasını sağlamaktır.
Ülkemiz müteşebbis ve sermayesinin dış ülkelere açılması, aynı zamanda yabancı
yatırım ve ileri teknolojinin ülkemize gelmesi yolu ile ekonomimizin küreselleşen dünya
ekonomisi içinde etkin bir şekilde yer alması, genel ekonomik politikamızın ana hedefleri
arasındadır. Bu çerçevede, ülkemizde yapılan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının
korunması ve daha fazla yabancı sermaye girişinin özendirilebilmesi için, yatırım ve ticaret
ilişkilerimizin yoğun olduğu veya bu ilişkilerin gelişmesine yönelik potansiyele sahip olduğu
düşünülen ülkelerle, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmalarının
imzalanmasına 1962 yılında başlanmıştır. Ülkemizin sermaye ihraç eder hale gelmesi ile bu
süreç hızlandırılmıştır.
Bu itibarla 21 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Kamboçya Krallığı Hükümeti Arasında Yatınmların Karşılıklı Teşviki ve
Korurunasına İlişkin Anlaşma"nın temel esasları aşağıda özetlemniştir:
1. Anlaşmaya taraf ülke sırurları içinde gerçekleştirilen uluslararası doğrudan
yatınmların ve yatırımlarla ilgili faaliyetlerin tabi olacağı muameleyi belirleyerek ekonomik
işbirliği için uygun şartları oluşturmak.
2. Türkiye ve Kamboçya'da uluslararası doğrudan yatırımların kamulaştırma ve
devletleştirme yönünden tabi olacağı muamele ve sahip olduğu haklara açıklık getirmek.
3. Her iki ülkede, tarafülke yatırımcıları ile ev sahibi devlet arasında yatırımlarla ilgili
çıkabilecek ihtilalların çözüm yollarım tespit etmek.
4. Her iki ülkenin yatırımcılarının elde ettiği karların ve diğer gelirlerin gecikme
olmaksızın transfer edilmesini güvence altına almak.
Daha istikrarlı bir yatınm ortamımn teminini öngören söz konusu Anlaşma ile iki ülke
arasındaki sermaye akışında artış gerçekleşmesi beklemnektedir. Anlaşma ile yatırımcılara
ekonomik ve yasal güvence sağlanırken aynı zamanda taraf ülkelere insan ve bitki sağlığı, çevre
ve güvenlik konularında düzenleyici önlemler alma hakkı tanımnaktadır.
arasında

sermaye ve teknoloji

ve

Korunması Anlaşmalarımn

akışını hızlandıracak,

TÜRKİYE CUMHURİYI<~Tİ HÜKÜMETi
İLE

KAMBOÇY A KRALLIG I HÜKÜMETi
ARASINDA
YATIRIMLARIN
KARŞlLlKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN
ANLAŞMA

Bundan sorıra "Akit Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve
Kamboçya Krallığı Hükümeti:
Özellikle bir Akit Tarafın yatınmcılarının, diğer Akit Taraün ülkesindeki yatırımları ile ilgili
olarak, Akit Taraflar arasındaki ekonomik işbirliğini artırma arzusu ile;
Bu gibi yatırımlara tanınacak muameleye ilişkin bir anlaşmanın sermaye ve teknoloji akımı
ile Akit Tarafların ekonomik kalkınmasını teşvik edeceğini kabul ederek;
Yatırımlara adil ve hakkaniyete uygun muamele edilmesinin; yatırımlar için istikrarlı bir
oıiamın idamesi açısından arzutanır olduğuna ve ekonomik kaynakların etkin kullanımının
en üst düzeye çıkarılmasına ve yaşam standartlarının geliştirilmesine katkıda bulunacağına

dair mutabık kalarak; ve
Bu amaçlara sağlık, güvenlik ve çevreye ilişkin genel uygulama önlemlerini ve uluslararası
• kabul gören işçi haklarını zayıftatmadan ulaşılabileceği ne ikna olarak;
Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasına ilişkin bir anlaşmanın yapılmasına karar
vermiş

olarak;

Aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır:

MADDE I
Tanımlar

işbu Anlaşmanın amacı bakımından:

1. "Yatmm" teriırti; uzun süreli ekonomik ilişkiler kurmak amacıyla bir Akit Tarafın
ülkesinde bu Akit Tarafın kanuniarına ve düzenlemelerine uygun olarak edinilen, iş
faaliyetleri ile bağlantılı her türlü mal varlığııtı ifade eder ve bunlarla sınırlı olmamak üzere
özellikle aşağıdakileri içerir:

(a)

taşınır

ve

taşınmaz malların yanı sıra

malvarlığının bulunduğL!
diğer

Akit

Tarafın

ipotek, rehin, kefalet gibi diğer haklar ve
kanun ve düzenlemelerine uygun olarak tanıınianan

benzer haklar;

(b) yeniden yatırılan gelirler, para
diğer haklar;
(c) hisseler, hisse senetleri ya da

alacakları

veya bir

yatırımla

şirketlere iştirakin diğer

ilgili finansal

her türlü

(d) özellikle patentler, sınai tasarımlar, teknik süreçler gibi
yanında ticari markalar, ticari itibar ve know-how;

sınai

değeri

olan

şekli;

ve fikri mülkiyet

hakları

(e) doğal kaynaklara yönelik imtiyazlar da dahil olmak üzere, kanun veya bir sözleşme ile
verilmiş iş imtiyazları.

Şu şartla ki, bu gibi yatırımlar; bir şirketin % 10' dan azına karşı h k gelen veya temsil eden
hissesinin veya oy hakkının borsa yoluyla edinimi niteliğinde olduğunda işbu Anlaşma
kapsamına girmez.

2.

"Yatırımcı"

Diğer

terimi:

Akit Tarafın ülkesinde bir yatırım

yapmış

olan

(a) kanunianna göre, bir Akit Tarafın vatandaşı olan gerçek kişileri,
(b) kayıtlı işyerleri ile birlikte esaslı iş faaliyetleri bir Ak it Tarafın ülkesinde bulunan ve o
Akit Tarafın yürürlükteki mevzuatı çerçevesinde kurulmuş veya teşekkül etmiş şirketleri,
kuruluşları, firmaları veya iş ortaklıklarını
ifade eder.
3. "Gelirler" terimi, bir yatırımdan .elde edilen meblağları ifade eder ve bunlarla sınırlı
olmamakla beraber özellikle, kar, faiz, sermaye kazançları, royaltil er, ücretler ve temettüleri
içerir.
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4. "Ülke'' terimi;
(a) Türkiye Cumhuriyeti açısından; kara ülkesini, iç. sularını, karasularını ve bunların
üzerindeki hava sahasını, aynı zamanda, canlı veya cansız doğal kaynakların araştırılması,
işletilll1esive korunması amacıyla Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun olarak üzerinde
egemen hak veya yetkilere sahip olduğu deniz alanlarını ifade eder.
(b) Kamboçya Krallığı açısından; tüm kara topraklarını, karasul arı, deniz yatağı ve toprak
altı ile bunların üzerlerinde Kamboçya Krallığı 'nın uluslararası hukuka uygun olarak
egemen hak ve yetkiler kullandığı hava sahasını ifade eder.

MADDE2
ve

Yatırımların Teşviki

Korunması

1. Mevzuatına ve düzenlemelerine uygun olmak koşuluyla, herbir Akit Taraf, kendi
ülkesinde diğer Akit Tarafın yatırımcılarının yatırımlarını mümkün olduğu ölçüde teşvik
eder.

2. Herbir Akit Tarafın yatırımcılarının yatırımları, diğer Akit Tarafın ülkesinde her zaman
uluslararası hukukun asgari muamele standartlarına uygun olarak adil ve hakkaniyete uygun
muamele ile tam koruma ve güvenliğe tabi tutulur. Akit TaraHardan hiçbiri, makul olmayan
veya aynmcı tedbirlerle yatırımların yönetilmesinc, sürdürülmesine, kullanımına,
işletilmesine, faydalanılmasına, genişletilmesine veya elden çıkanlmasına hiçbir şekilde
engel olmaz.

Yatırımlara

MADDE3
Uygulanacak Muamele

1. Herbir Akit Taraf, kanunları ve düzenlemeleri çerçevesinde, diğer Akit Tarafin
yatırımcılarının yatırımlarını herhangi bir üçüncü ülke yatırımcılarının yatırımiarına benzer
durumlarda uygulanandan daha az elverişli olmayacak şekilde ülkesine kabul eder.
2. Herbir Akit Taraf, kurulmuş olan bu yatırımlara, bunların yönetilmesine, sürdürülmesine,
kullanımına, faydalanılmasma, genişletilmesine veya elden çıkarılmasına ilişkin olarak,
kendi yatırımcılarının yatırımları ya da herhangi bir üçüncü ülkenin yatırımcılannın
yatırımiarına benzer durumlarda uyguladığı muameleden hangisi en elverişli ise, bundan
daha az elverişli olmayan bir muamelede bulunur.
3. Akit Taraflar, kendi ulusal mevzuatları çerçevesinde, ülkelerine girmek isteyen diğer Akit
Taraf yatırımcılarının ülkeye girişine ve geçici ikameüne i lişkin başvuruları elverişli olarak
değerlendirir.

(b) İşbıı Anlaşmanın ayrımcılık yapmama, ulusal muamele ve en çok kayırılan ulus
muamelesi hükümleri, Akit Taraflardan herhangi birinin, birgümrük birliği, ekonomik birlik
veya parasal birliğe, bir ortak pazara veya serbest ticaret bölgcsil1e üyeliğinden veya bunlarla
ortaklığından kaynaklanan ve bu Akit Tarafın kendi vatandaşlarına ya da şirketlerine, veya
bu gibi bir birliğin, ortak pazann ya da serbest ticaret bölgesinin üye devletlerinin
vatandaşlarına veya şirketlerine veya herhangi bir üçüncü ülke vatandaşlarına veya
şirketlerine tanımış olduğu tüm mevcut veya gelecekteki avantajiara uygulanmaz.
(c) işbu Maddenin 1 ve 2. fıkraları, işbu Anlaşma veya Akit Taraflardan birinin inJZacı
olduğu benzer diğer bir uluslararası anlaşmada düzenlenen yatırımc.ı ile cv sahibi Akit Taraf
arasındaki uyuşmazlığın çözümü hükümleri bakımından uygulanmaz.
(d) işbu Aniaşınanın 2. ve 3. Maddelerinin hükümleri, Akiriarafları toprak, gayrimenkul ve
bunlar üzerindeki ayni hakların edinimi bakımından kendi yatırımcılarının yatırımiarına
uyguladığı muamelenin aynısını diğer Akit Tarafın yatırımcılarının yatırımiarına
uygulamakla yükümlü kılmaz.
MADDE4
Genel İstisnalar
1. işbu Anlaşmanın hiçbir hükmü, bir Akit Taraflli:
(a) insan, hayvan veya bitki hayatı veya sağlığının veya çevrenin korunması için düzenlenen
ve uygulanan;
(b)

canlı

veya cansız tükenchilir

doğal

kaynaklann

korunmasıyla

ilgili;

aynmcı

olmayan herhangi bir hukuki önlcmi almasına, sürdürmesine ya da uygulamasına
engel olacak şekilde yoruınlanamaz.
2. İşbu Anlaşmanın hiçbir hükmü:
(a) bir Akit Tarafın, açıklanmasını temel güvenlik çıkarlarına aykırı gördüğü herhangi bir
bilgiyi açıklamasını veya böyle bir bilgiye erişime izin vermesini gerektirecek şekilde;
(b) hiçbir Akit

Tarafın,

(i) silah, cephane ve savaş gereçleri ticareti ilc bir askeri ya da diğer bir güvenlik kuruluşuna
veya dalaylı olarak diğer mal, teçhizat, hizmet ve teknoloji sağlama amacıyla
yapılan ticaret ve işlemlere ilişkin;
doğrudan

(ii)

savaş zamanında

veya

veya uluslararası

ilişkilerle

ilgili

diğer

acil durumlarda;

(c~ herhangi

bir Akit Tarafı, uluslararası barış ve güvenliğin sürdürülmesi için Birleşmiş
Mılletler Şartından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla harekete
geçmekten alıkoyacak şekilde;

1
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yoruınlanamaz.

MADDE S
ve Tazminat

Kamulaştırma

L Yatırımlar, kamu yararı gözetilerek, ayrımcı olinayacak biçimde; anında, yeterli ve etkin
tazminat ödenerek, uygun hukuki usule ve işbu Anlaşmanın 3. Maddesinde belirtilen genel
muamele prensiplerine göre yapılanlar hariç olmak üzere kamulaştırılamaz,
devletleştirilemez veya doğrudan ya da dolaylı olarak benzer etkisi olan tedbirlere (bundan
sonrakamulaştırma olarak anılacaktır) maruz bırakılamaz.
2.

Sağlık,

güvenlik ve çevre gibi halkın reüıhını ilgilendiren meşru hedet1erin korunınası
düzenlenen ve uygulanan aynıncı olmayan yasal önlemler, dotaylı kamulaştırma
etmez.

amacıyla
teşkil

3. Tazminat,

kamulaştırılan yatırımm kamulaştırma işleminin yapıldığı

duyumlduğu

tarihten önceki piyasa değerine eşit olur. Tazminat gecikme
ve 7. Maddenin 2.fıkrasında belirtildiği gibi serbestçe transfer edilebilir.

veya kamuoyuna
ödenir

olmaksızın

4. Tazminat serbestçe çevrilebilen bir para cinsi ile ödenir ve ödenmesinde gecikme olması
durumunda tazminat, ev sahibi Akit Tarafın ülkesinde kamu alacaklarına ödenen en yüksek
faiz oranına eşit oranda bir faiz oranını içerir.

MADDE6
Kayıpların Tazmini

Akit TaraHardan herhangi birinin yatırımcılarının yatırımları savaş, ayaklanma, iç karışıklık
veya diğer benzer olaylar nedeniyle diğer Akit Tarafın ülkesinde zarar gördüğünde; bu
yatırımcılar, diğer Akit Tarafça, bu gibi kayıplara ilişkin alınan herhangi bir tedbir açısından,
kendi yatırımcıianna veya herhangi bir üçüncü ülke yatırımcıianna uyguladığı muameleden
daha az elverişli olmayan bir muan1eleye tabi tutulur.

1
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MADDE7
Ülkesine İade ve Transfer

ı

L Herbir Akit Taraf, tüm vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden sonra, bir yatırıma
ilişkin tüm transferierin kendi ülkesinden içeri ve dışanya serbestçe ve gecikme olmaksızın
yapılınasına iyi niyetle izin verir. Bu gibi transferler:
(a) gelirler,
yatırımın tamamının

(b)

(c)5. Madde
yatırımla

(d)

veya bir kısmının

kapsamındaki

satışı

veya tasfiyesinden elde edilen

tazminat ödemeleri,

ilgili kredilerden kaynaklanan geri ödemeler ve faiz ödemeleri,

(e) bir Akit Tarafın ülkesinde bir yatırımla ilgili, gerekli çalışına izinlerini
Akit Tarafın vatandaşlarının aldığı maaşlar, ücretler ve diğer ödemeler,
(f) bir

meblağlar,

yatırım uyuşmazlığından doğan

almış

olan

diğer

ödemeleri

içerir.
Yatırımcı

ve ev sahibi Akit Tarai'ça aksi kararlaştırılmadıkça, transferler; yatırımın
serbestçe çevrilebilir para birimi veya herhangi bir serbestçe çevrilebilir
para birimi yle, transterin yapıldığı tarihte geçerli olan piyasa döviz kuru üzerinden yapılır.
2.

yapılmış olduğu

3. Ödemeler ve sermaye hareketlerinin ödemeler dengesi üzerinde ciddi zorluklara sebep
veya sebep olma tehdidini.yarattığı istisnai duruınlarda, herbir Akit Tarafayrımcılık
yapmamak ve iyi niyeti esas almak kaydıyla geçici olarak transferleri kısıtlayabilir.
olduğu

yer alan 1'inci, 2'inci ve 3 'üncü tikralara bağlı kalınmaksızın, bir Ak it Taraf
hususlara ilişkin kanunlannın hakkaniyete uygun, ayrımcı olmayan ve iyi niyet
çerçevesindeki uygulamaları kapsamında, bir transterin yapılmasını önleyebilir:

4.

Yukarıda

aşağıdaki

(a) iflas, ödeme aczi ya da
(b) menkul
faaliyetler;

kıymetler,

alacaklıların haklarııun korunması;

opsiyonlar veya türevlerin

ihracı,

ticareti veya bunlarla ilgili

(c) cezai suÇlar;
(d) finansal raporlama ya da transferierin
(e)

yargısal

süreçlerde

kaydının tutulması;

kararların uygulanmasının sağlanması.

MADDE S
Halefiyet
yatırımcılarının yatırımlarını ticari olmayan riskiere karşı korumak
veya garanti planına sahipse ve bu Akit Tarafın bir yatırımcısı
bu sigortayı edinmiş veya plana katılmışsa, sigortalayanın yatırımcı ile sigortalayan
arasındaki sigorta sözleşmesinin şaıtlarından kaynaklanan her türlü halefıyeti diğer Akit
Tarafça tanınır.

1. Akit TaraHardan biri,

amacıyla

bir kamu

sigortası

2. Sigortalayan halefıyetten dolayı yatırımcının haklarını kullanmaya ve taleplerini öne
sürmeye yetkilidir ve yatırım .ile ilgili yükümlülükleri üstlenir. Halef olunan haklar veya
talepler yatmmcının asıl hak veya taleplerini aşmaz.
3. Bir Akit Taraf ile sigortalayan arasındaki
Maddesinin hükümlerine göre çözümlenir.

uyuşmazlıklar işbu Anlaşmanın

9'uncu

MADDE9
Bir Akit Tarafile

Diğer

Akit Tarafın Yatırımcıları
Çözümü

Arasındaki Uyuşmazlıkların

1. Akit Taraf1ardaı1 biri ile diğer Akit Tarafın bir yatırımcısı arasında bu yatırımcının yatırımı
ile ilgili olarak çıkan uyuşmazlıklar, yatırımcı tarafından yatırımın yapıldığı Akit Tarafa
ayrıntılı bilgi içerecek şekilde yazılı olarak bildirilir. Mümkün olduğu ölçüde, yatırımcı ve
ilgili Ak it Taraf bu uyuşmazlıkları danışmalar ve müzakereler yoluyla iyi niyetle çözmeye
gayret ederler.
2. Bu uyuşmazlıkların, l.fıkrada belirtilen yazılı bildirim tarihini takip eden altı (6) ay
içerisinde bu şekilde çözümleneınemesi halinde, uyuşmazlıklar yatırımcının seçebileceği
üzere:

(a) ülkesinde

yatırım yapılmış

olanAkit Tarafın yetkili mahkemesine,

veya
(b} işbu Madde'nin 4 (a) ve (b) fıkralarında belirtilen durumlar hariç olmak üzere,
(i) "Devletler ile Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım 1Jyuşmazlıklarının
Çözümü Sözleşmesi" ile kurulmuş Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü için Uluslararası
Merkez' e (ICSID),
(ii) Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaı·et Hukuku Komisyonu (UNCITRAL)'nun Tahkim
Usulü Kurallarına göre bu maksatla kurulacak bir ad hoc hakem mahkemesine
sunulah ilir.
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4. Bu Madde'nin 2'inci fıkrasının hükümlerine bakılmaksızın;
(a) Yalnızca, Türkiye Cumhuriyeti'nin yabancı sermaye ile ilgili mevzuatına uygun olarak,
herhangi bir iznin gerekli olması halinde, gerekli izni alınış ve fiilen başlamış yatırım
faaliyetlerinden doğrudan kaynaklanan uyuşmazlıklar, Vatının Uyuşmazlıklannın Çözümü
için Uluslararası Merkez'e (ICSID) veya Akit Taratların üzerinde uzlaştıkları diğer herhangi
bir uluslararası uyuşmazlık çözüm mekanizmasına sunulabilir;
(b) taşınmazlar üzerindeki mülkiyet haklan ve ayni haklara ilişkin uyuşmazlıklar tamamen
ülkesinde yatırım yapılmış olan Akit Tarafın yetkili mahkemelerinin yargılama yetkisi
altındadır ve bu nedenle Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü için Uluslararası Merkez'e
(ICSID) ya da diğer herhangi bir uluslararası uyuşmazlık çözümü mekanizmasına
sunulamaze
(c) "Devletler ile Diğer Devletlerin Vatandaşları arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü
Sözleşmesi"nin 64. 'üncü maddesinin uygulanmasında aşağıdaki hüküm geçerli olacaktır:
Akit Taraflar, "Devletler ile Diğer Devletlerin Vatandaşları arasındaki Uyuşmazlıkların
Çözümü Sözleşmesi"nin yorumlanması ya da uygulanması ile ilgili olarak aralannda
çıkacak, müzakere yoluyla çözümlenemeyen, herhangi bir uyuşmazlığın Uluslararası Adalet
Divanı 'na yönlendirilmesini kabul etmeyeceklerdİr.
(5) Tahkim mahkemesi hukuk temelinde ve hukukun tüm kaynaklarını dikkate alarak
karar alır:

aşağıdaki sırayla

(a)

işbu Anlaşmanın

hükümleri,

(b) uyuşmazlığın tarafı olan ve ülkesinde yatırımın yapıldığı Akit Taraf'ın kanunları ve
düzenlemeleri (kan unlar ihtilafına ilişkin kurallar da dahil olmak üzere) ve
(c) her iki Akit Tarafça kabul edilen uluslararası hukukun ilgili ilkeleri.

6. Tahkim kararları uyuşmazlığın bütüntarafları için nihai ve bağlayıcıdır. Fferbir Akit Taraf,
ulusal hukukuna uygun olarak kararı uygulamayı taahhüt eder.

MADUE 10
Akit Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü
1. Akit Taraflar işbu Anlaşmanın yorumu veya uygulanmasıyla ilgili aralarında çıkan
herhangi bir uyuşmazlığa iyi niyet ve işbirliği ruhu içiüde hızlı ve hakkaniyete uygun bir
çözüm ararlar. Bu bakımdan, Akit TaraJ1ar bu gibi çözümlere varmak için doğrudan ve
anlamlı müzakerelerde bulunmayı kabul ederler. Eğer Akit TaraHar uyuşmazlığın başladığı
tarihten itibaren altı (6) ay içerisinde yukarıda belirtilen yöntemler ilc kendi aralarında bir
anlaşmaya varamazlarsa uyuşmazlık, Akit Taraflardan herhangi birinin isteği üzerine, üç
üyeli bir tahkim mahkemesine sunulabilir.
1~: T~ebi~alınma_sı~dan itib~_re.~ ik.~ (2) a.~ içerisinde, herbir ~~i~ T~:af bir h~kem tayin eder.,_
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3. Eğer her iki hakem atanmalarından itibaren iki (2) ay içerisinde Başkan seçiminde
anlaşmaya varamazlar ise, BaşkanAkit Taraflardan birinin talebi üzerine Uluslararası Adalet
Divanı Başkanı tarafından atanır.

4. Eğer, bu Madde'nin 2'inci ve 3'üncü fıkralarında belirtilen durumlarda, Uluslararası
Adalet Divam Başkanı söz konusu görevi yerine getirmekten alıkonursa ya da Başkan Akit
Taraflardan birinin vatandaşı ise, atama Başkan Vekili tarafından yapılacaktır ve eğer
Başkan Vekili de bu görevi yerine getirmekten alıkonursa ya da Başkan Vekili Akit
Taraflardan birinin vatandaşı ise, atama Akit TaraHardan birinin vatandaşı olmayan en
kıdemli Divan üyesi tarafından yapılır.
5. Tahkim Mahkemesi Heyet Başkanının seçildiği tarihten itibaren üç (3) ay içinde, işbu
Anlaşmanın diğer hükümleriyle tutarlı olacak şekilde usul kuralları üzerinde anlaşmaya
varır. Böyle bir anlaşmaya vanlmaması halinde, Tahkim Mahkemesi, genel kabul görmüş
uluslararası tahkim usulü kurallarını dikkate alarak, usul kurallarını tayin etmesini
Uluslararası Adalet Divanı Başkanından talep eder.
6. Aksi kararlaştırılmadıkça, Başkanın seç.ildiği tarihten itibaren sekiz (8) ay içerisinde bütün
beyanlar yapılır, bütün duruşmalar tan1amlanır ve Tahkim Mahkemesi, hangisi daha sonra
gerçekleşirse, son beyanların sunulduğu veya duruşınalann bittiği tarihten sonra iki (2) ay
içinde karara varır. Tahkim Mahkemesi, nihai ve bağlayıcı olacak kararını oy çokluğu ile
alır.

7. Başkanın, diğer hakemierin masraf1an ve yargılama ile ilgili diğer ınasraf1ar Akit
Taraf1arca eşit olarak ödenir. Bununla birlikte, Tahkim Mahkemesi giderlerin daha yüksek
bir oranınınAkit Taraf1ardan biri tarafından ödenınesine karar verebilir.
8. Eğer bir uyuşmazlık, işbu Anlaşmanın 9'uncu Maddesi uyarınca bir uluslararası tahkim
mahkemesine sunulınuşsa ve hala mahkeme öni.indeyse, aynı uyuşmazlık işbu Madde
hükümleri uyarınca başka bir uluslararası tahkim mahkemesine sunulamaz. Bu durum, her
iki Akit Taraf arasında doğrudan ve anlamlı görüşmeler yoluyla bağlantı kurulmasını
engellemez.

MADDE ll
Uygulama
İşbu Anlaşma,

Kapsaını

bir Akit Tarafın ülkesinde, bu Akit Tarafın ulusal kanunlan ve
düzenlemelerine uygun olarak diğer Akit Taraf yatırımcıları tarafından işbu Anlaşmanın
yürürlüğe girmesinden önce veya sonra yapılmış yatırımlara uygulanacaktır. Bununla
birlikte; işbu Anlaşma, yürürlüğe girmesinden önce ortaya çıkan uyuşmazlıklam
uygulanmaz.

MADDE 12
Yürürlüğe Giriş

1. işbu Anlaşma, Akit Tarafların, yürürlüğe girmeye ilişkin gerekli dahili yasal işlemlerin
dair yazılı ve diplomatik kanallarla yapılan bildirimlerden sonuncusunun
yapıldığı tarihte yürürlüğe girecektir. Anlaşma on ( 1O) yıllık bir dönem boyunca yürürlükte
kalacak ve işbu Maddenin 2. fıkrasına göre sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya
devam eder.

tamamlandığııı.a

2. Akit Taraflardan her biri, bir yıl öncesinden diğer Akit Tarafa yazılı bir bildirimde
bulunarak ilk on yıllık dönemin sonunda veya bu tarihten sonra herhangi bir zamanda
Anlaşmayı feshedebilir.
3. işbu Anlaşma Akit Tarafların karşılıkLı yazılı rızasıyla herhangi bir zamanda
değiştirilebilir. Bu değişiklikler işbu Maddenin ilk fıkrasında belirtilen aynı yasal usul
çerçevesinde yürürlüğe girer.
4. işbu Anlaşmanın sona erdiği tarihten önce yapılan veya edinilen ve işbu Anlaşmanın diğer
bir şekilde uygulanacağı yatırımlarla ilgili olarak, işbu Anlaşmanın diğer tüm Maddelerinin
hükümleri sona erme tarihinden itibaren bir on (lO) yıl daha geçerli olmaya devam eder.

Yukarıdaki

hususlar muvacehesinde, işbu Anlaşma Hükümetlerince yetkili
aşağıda imzası bulunan temsilciler tarafından imzalanmıştır.

kılınan

ve

istanbul' da, 21 Ekim 2018 tarihinde üç nüsha olarak Türkçe, Kmerce ve İngilizce dillerinde,
tüm metinler eşit derecede geçerli olmak üzere imzalanmıştır.
işbu Anlaşmanın yorumunda farklılık olması halinde, .İngilizce metin esas alınır.
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