TÜRKİYE, CCMHllRİYtTl IlÜKi)M:ıni
İLE

çlN HALK CtıMtnJRIVETİ HÜKÜMl:tTi
ARASlNDA
YATIRIMLARIN
KARŞll,IKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA iIJŞKİN
ANLAŞMA

Bundan sonra "'Akit Taraflar'~ olarak adlandırılacak olan Türkiye C11mhuriyeti Hükümetf ve
Çin Halk Cu:ınhuriyeti Hükumeti,

Özellikle bir Akit Tarafın yatırımcıiarımn, diğer Akit Tarafın ülkesindeki yatırımları He ilgili
olarak, Akit Taraflar arasındaki ekonomik işbirliğini artırma arzusu He,
Bu gibi yatırı:ınlara·uygufanacakmuameleye ilişkin anlaşmruun sermaye ve teknoloji akışı ile
Akit Tarafların ekonomik kalkınmasını teşvik edeceğini kabul ederek;
Yatınnıhı:rm karşılıklı teşviki

ve

koruı:ıması

vermiş olarak,

Aşağıdaki şekilde ımlaşmaya varmışlardır:

ile ilgili bir

anlaşmanın ak:dedilıneııine

karar

L "Yatırım'' terimi: bir Akit Tarafm yatmıncısmca iş faaliyeiletiyle ilgili olarak diğer Akit
Tarafm ülkesinde hu AkH Tarafın kanunlarına ve düzenlemelerine uyguıı olarak yatırılmı 1 her
türfü rna! varlığım Yt' bunlarla kısıtlı ulmaımık üzere özellikle aşağıdakileri içerir:
(a) taşımr ve
haklar;
(b) yeniden
haklar;

uışmmaı malların

yatırılan

gelirler, para

yanı

sım

alacakları

ipotek, rehin, kefalet ve

veya bir

yatırımla

diğer

benzer

ilgili. mali değeri oları

diğer

(c) hisseler, hisse senetleri ya da şirketlere iştirakin diğer her türliI şekli;
(d) patentler; smal tasaı·ımlar, teknik sureçler ık markalar, ticari itibar, ktı<ıw-how ve diğer
benzer haklar gibi fikri ve smai mülkiyet haklan;
(e)

doğal

kaynaklarla

ıfgili

olarak vetilıniş

imtiyazları

da kapsayacak

şekilde,

kanunla

veyıı

sözleşmeyle sağlanan iş imtiyazları;

(f) anahtar teslim, inşaat, yclnetim, üretim ve gefü payla~ma sözle$meleti dahil olmak üzete,
sözleşmelerden doğım haklar.

Bununla birlikte; bir şirketin yüzde onundan (l O) daha az hissesine veya oy hakkına tekabiil
edei1 ve borsa yoluyla edinilnıiş kalıcı ekonomik ilişkiler kurmayan yatırımlar bu Aıılaşma
kapsamma girmeyecektir.
2. "Yatırnncı'' terimi, Diğer Akit Tarafın ütkesinde yatırım yapmış,
{a) kımunlanna güre bir Akit Tarafın

vafandaşltğmı haiz olan

gerçek kişileri,

(b) Akit Taraflardan birinin hukuku çerçevesinde kurulmuş veya teşekkül etmiş ve kay1th
yfüıetim merkezieri He birlikte yeterli seviyedtki iş fualiyeüeri söz kmmsu Akit Tarafm
ülkesinde bukmın şirketleri, firmaları veya iş ortaklıklarını,

(c) Akit Taraflardan biri olmayan bir ülkenin yasıı!a:nmı göre kurulmuş ya da teşekkül etmiş
a.rıcak paragrııf (a)'da yer alan vainndaşlar ya da paragraf (b)'de yer ahm işletmeler tıırnfından
doğı:udan sahip otunun ya da idare edilen şirketleri, finnaları vcy,ı iş ortak!ıldarım ifade eder.

3. "Gelirler'' terimi bir yatmmdarı elde edilen meblağları ifade eder ve özellikle, ancak
1,ımılarıa
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Halk Cumhuriyeti ik ilgili ölarak. k:ım lılkesl, iç sulan, bırasuları dahil ülkesini
üstündeki hava saJıası ile kıırnsulilrmm öiesiııd" yer alan, Çin H::ıJk
Cumhuriyeıi'nin Çin Hukuluı ve Uluslarnrnsı Hukuka göre deniz yatağı, toprak altı
kaynaklarımn ve bunların üstündeki su a1anlarmdakl kaynakların araştırılması ve kullamlması
bakımından egemen haklara sahip olduğu bütün alanları ifade eder.

(h)
ve

bunların

MAODE2
~ııtması

1. Her bir Akit Taraf, kendi kanun ve düzenlemelerine tabi olarak, ülkeşinde diğer Akit Taraf
yatırımcılat1111n yatmnılarıni mümkün olduğunca teşvik edecektir.

2. Her bir Akit TaraJin yatımncılarmm yatmmlan, diğer Akit Tarafın ülkesinde her zaman
hukuktm ilkelerine uygtın olarak adil ve hakkaniyete uygun bir muameleye tabi
tutulacak ve tam konıına ve güvenlikten faydalanacaktır. Akit Taraflardan hiçbiri makul
olmayan veya ayrımcı tedbirlerle bu gibi yatırımların. yönetilmesine, sürdtirülmesine,
kullanırruruı, bunlardan faydalarıilmasma veya bunlarıtı elden çıkanhnasına hiç bir şekilde
engel olmayacaktır.

ulusiararası

3, "Adil ve hakk:aııiyete uygun muamele", bir Akit Tarafın yatmmcılarmın diğer Akit Taratça
adil yargılama sürecinden mahrum edilmemesini ya da açıkça ayrımcı ve keyfi tedbirlerle
muamele edilememesini gerektirir.

4. "Tam koruma ve r:,rüvenlik" Akit Taraflarm yatıı:ımlarm korunması ve gföıeıiliğini sağlama
gorevini yerine getirirken makul ve gerekli emniyet tedbirlerini almasını gerektirir.

5.

tşbu Anlaşmanın diğer Maddeiedı:ıin

edildiğinin saptanması

ya da başka anht1mafatıı, maddelerinin ilılal
bu Maddenin ihlal edildiği anlamına gelmez.

ıVIAl)UJ;

3

Yatırımlıı.ra UvroıJanacak Muamele

1. Ev Rahibi Akit Tarııfoı kmıun ve düzenlemeleri çerçeve~inde her bir Akit Tarai: yatmmlan.
bir üçüncü ülkenin yatırmıetl.annm y;,lwmlanm; benwr dtırı,mlarda uygnlanand:u,
datm az dver•şli olmayan koşsıllard.ı, ülk<~Jin::: ka!ml ede,:ekti.r.
her.hmıgi
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2. li'~r hır Akıt israf, kum,mtış ohm ya.H,rnıh,nı ve dıger .Akıt larafm y~ıwnci½:r~~in bu
y,ıtu·ırııhırla ilgili faaliyeflerine, kendi yatmrıınlanrun )'iltınmlanııa ,,; faı6i
· l~r.'5er,
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(b) uynmiıı olmayan bu gihi tedbirlerin 117atı!masına:
r,c) uyumlu (ıltnııynn bn tedbirlerde y,ıpılmı değişik!iklere, hn lic~i~iklikler sö:.::,
h~dbirlerin uynm!u o!mm,ı,ı nitelikkl'int DJ1tıımnchğı iakdir<k

koııı.ısıı

uygu!amnaz.
Ak.it

Tarafüır

uyumlu olmayan

tı:;dbirlerin

tedricen

kaldırılması

için uygun

adımları

atacaklardır.

4. Akit Taraflardan hıçbiri diğer Akit Tarafm yatrrımlarmı veyatırınıcılarııun bu yatırımlarla
ilgili faaliyetlerini, ben.zer durumlarda, üçüncü devletlerin yatınmlarma ve yatırımcılarının
ilgili faaliyetlerine uyguladığından daha az elverişli bir muameleye tabi tutmayacaktır.

5.(a) Bu Maddenin hükümleri, bir Akit Tarafın kısmen ya da tamamıyla vergilendirme ile
ilgili olarak yapmış olduğu bir uluslararası anlaşma veya {iüzenlenıeden kaynaklanan bir
muanıeleyle sağlanan bir faydayı, tercihi veya ayncaJığı diğer Akit Tarafın yatırımcılarına
uygulaması gerektiği anlamında yorumlanamaz,
(b) İşbu Maddenin ulusal muamele ve en çok kayıtıfaıı ulus muamelesi lıüldimleri, bir Akit
Tarafın, bir gümrük birliği, ekonomik veya parasal birliğe, bir ortak pazara veya serbest
ticaret bölgesiııe üyeliğinden kaynaklıını:ın yükilınlüJüklerinden dnlayı tanıdığı avantajlara
uygulanmayacaktır.

(c) Bu Maddenin 4. paragrafı bir Akifrarafin smır bölgelerinde küçük ölçek!l sınır ticareti ile
ilgili olarak yapmış olduğu düzenkme!erden kaymıklaııan bir muameleyle sağlanan bir
faydayı, tercihi veya ayrıcalığı diğer Akit 'Tarafın yatırımcılarına uygulaması gerektiği
anlamında yorumlanamaz.
(d) Bu Maddenin L ve 4, Paragrafları, işbu Anlaşma ile ve Akit Taraflardan birinin imzacısı
olduğu benzer başka bir uluslararası anlaşma ile getirilen uyuşmazhk!aruı çöıilmune ilişki11
hükümlere uygulımıtıaz
6, Akit Taraflar, bir yatırımın yapılması ve yüri.ilülmesi ile ilgili okll'ak bir Akit Tarafın
kişilerinin diğer Akit Tarafın ülke,1ine girmek ya da geı;ici ölarak ikamet etmek için yaptıkları
başvuruları kendi ulusal me.vzuatlaı:ı çerçevesinde olumlu yaklaşımla değerlendirecektir; aym
şey, bir yatmmla bağlantılı olarak ç,1lışmak üzere bir Akit Tarafm ülkesine girerek geçici
olarak ikamet etmek isteyen diğer Akit Tarnfuı vatandaşları için de geçerlidir.

l, lşbu
(il) üısıın, hayvıw VC)',1

hir hükmı\ hit Akit Tarafırı:
foıyııtı

veya sağlığı veya çcv1tnü1 k9nmmasl

dtizeıılencn

v,::

uyguhınan;

{b) cıuılı veya cansız tükeııebifü doğal kaynakların koruıı:masıylailgfü:
ayrımcı

olmayan ve gerekli herhangi bir önlemi almasına, sürdüımesinc ya da nyg:ulaırıtıslha
engel olacak şekilde yonunl:anatnaz.

2. İşbu Anlaşma:
Tarafı ifşasını temel g1ivenlik çıkaı-larına aykırı gördüğll herhangi
açıklamasını '"-eya btı bilgiye ulaşılmasına izin vermesini sağlayacak şekilde;

(a) bit Akit

bir bilgiyi,

(b) bir Akit Tarafın kendi iç hukukuna göre ve ayrımcı olm-ayan bir şekilde kendi temel
güvenlik çıkarlarının korunması. için gerekli gördüğü tedbirleri alıtıasma engel olacak şekilde;
(c) ülkesinde yatırım. yapıfaıı. Akit Tarafr, uluslararası barış ve gUve.nliğin sürdürülmesi
Birleşmiş Milletler Şartından kaynaklanacak görevleri sürdürmekten alıkoyacak şekilde;

için

yoruı11lartmrıaz.

MADDES
Kamulaaiırma

ve Tazminat

1, Kamu yararı atnlicıyla, ayrımcı olmayacak biçimde ve anında ve etkin tazminat l.ldenerek\
uygun hukuki usule ve iç hukuk ile işbu Anlaşmanın J, Maddesinde belirtilen 1;;enel muıunele
prensiplerine uygun o.tarak yapılanlar hariç olmak üzere, yatırımlar karnulaştınlmayacak,
devletleştirilmeyecek yeya doğrudan ya da dolaylı olarak benzer etkisi olan tedbirlere (bundan
sonra kamuitlŞtırma olarak anılacaktır) nıaruz btrakilmayacaktır;
2, lfa Akit Tarafın aldığı bir tedbirin veya tedbirler dizisinin L paragraita. belirtılcrı dolaylı
kamulaştırmayı meydana gctirip getimıediğinin befülenınesi, diğer hususiarla birlikte
aşağıdaki husııslan da göz önüne .ıııan durum bazında ve gerç.eklt--re dayanan bir ine.eleme
gerektirir:
(a) tedhirirı. veya tedbirler dizisinin ekonomik etkisi; Akit Taraflardan birinin aldığı bir tedbir
veya tedbirler dizisinin yatmmlarıı:ı ekonomik değeri üzerinde ülınmmz etkisi olsa bile tek
başma dolaylı kanmhıştlrma yapıldığmı göstermez.

(b) tedbiıiı:ı veya tedbirler dizisinin diğer Akit Tatafm yatırımc1latı ve 1~ n l a h
tiZerinde kapsam ya da uygı.ıluına bakımından ne derece ayrımcı olduğu~
~
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tr,:dhü"ill
yatınrrt

veyn
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bu

ve

hedet1eı:i

ile kamu yaran amm;lan
ile 1muıtılı ohıp

l Kamu refahının makul düzeyde kcrunnıasmm sağlanması gereğini ciddi bir düzeyd<' aşan
tedbirler alınması gibi nadir dunımhır dışında, kamu sağlığı, güvenlik ve çevre gıbi meşru
kamu yat'arı amacıyla bir Akit Tarafça alınmış ayrımcı olmayan yasal tedbirler gibi tedbirler,
dolaylı kamulaştırma oluştu:rmaz.
kamulaştmlan yatırınnn kamulaŞtım1ıının yapılnıasından veya kamuoyumm
kamulaştmnaya ilişkin bilgi sahibi olmasından önceki piyasa değerine eşit olacaktır. Tazminat
gecikme olmaksıı1n ödenecek ve 7. Maddenin 2. paragrafında belirtildiği şekilde serbestçe
transfer edilebilir olacaktır.

4. Tazminat,

5. Tazminatın ödetıme.~iı:ı.de gecıkn:ıe olması halinde tazminat kamulaştırma tarihinden ödeme
tarihine kadar faize tabi tutulacaktır. B:u oranın kanun ile belirlenmeınesi halinde her iki
tarafın da liıetiııde anlaşma sağlayacağı bir oran uygulanacaktır.

MADDE{;
Kayınlariçin Tazmiııat

I . Diğer Akü tarafın ülkesindeki yatırımlan bu Akit Tarafın :ülkesinde savaş; silahh çatı:şma,
acil durum, isyan veya diğer benzer olaylar nedeniyle zarar gören Akit Tarafın yatırımellan,
eski haline getirme, zatarm ödenmesi, tazıtı.inat ve diğer çözümlerle ile ilgUi olarak, diğer
Akit Tarafça kendi ya da herhangi bir üçüncü ülke yatıl'.ımcısına uygulanan muaıneleden daha
az elverişli olmamak üzere, söz konusu yatırımcıyı hııngisi en elverişli ise, o muameleye tabi
tutulacaktır.

2, Bu Maddenin L paragrafında belirtilen durumlardan herhangi birinde, bir Akit Tarafın
yatırımcılarının yatırımlarının veya bunların bir kısmmm diğer Akit Tarafın silahlı kuvvetleri
veya resmi makamlarınca çatışma eyleminin sonucunda olmanıasına rağmen imha edilmesi
veya dunım gerektirmediği halde el konulması yüzünden bu Akit Tarafın ülkesinde kayba
uğrayan yatırımları eski halln.e getirilecek veya uygun tazıninat ödenecektir.
MAUDJı.:..7

Ülkesin~ iıuie ve T:r.ımst~
L Tüm vergi yükümlU:1ükferinin yerine geti!'üı:nesiniıı ardındaıı; her bit Akit Taraf bir y1ıtmm1a
ilgill hütun tıtınsferlcrin kendi ülkesinden içe.fi ve dış:ınyn se:rbestç..e ve gecikme olınaksıım
yapılmasına iyi niyetle izin ver~cektir. Bu gibi traıısferler şunlaıı içerir:
(ı:ı) gelirler;

(b) biı: yatmmm tıımaımmn veyabfr krnıırn1n1

(r.:) bir 11'.klt ·1'::.~ru f ülke/.lndı:~ bir yatrn1ni2 i iişkH! oLırnk

.

'
'
'
'
"
.
i/'Hı.ı-e:rtn: .1JGtnrnış

T1·ara.f v~tam.hl~ianu~n~ u1aa:;ıl;u·ı; üçretk~ri vt.~ diğ_e1·'ge!id.eri;

2. Aksi

yatmınci

ve ülkesinde

yatırını ynpılan

Akit Tarafça kararlaştırılmadıkça, transferler,

yatırımın yapılmış olduğu konvertibl para birimi veya herhaı1gi bir konvertibl para birimiyle,

transferin yapıldığı tarihte geçerli olan döviz kuru iizerindenyapılacaktır.
3. işbu Anfaşmanm yukarıdaki hükümlerine rağmen, bir Akit Taraf aşağıdaki konulıırla ilgili
olarak, ulusal kaı11.ml.arırun, hakkaniyete uygun bir şekilde, ayrımcı olmadan ve iyi niyetll

olarak uygulanması suretiyle bir transferi eııgeUeyebilir:
(a) iflas, ödeme aczi veya alacakhfarm haklamım korunımısı;

(b) tahvil, vadeli işlemler, opsiyonlar ve diğer türevlerin: ihracı, alım-satımı veya ticareti;
(c) şüpheli cezai vt,ya idari suçlar;
(d) nakit veya diğer par~~aı ataçlarm transferlerinin bildirimleri; ya da
(e) yargısal ve idari s!lreçler!e uyumun sağlanması.

4, İşbu Anlaşmada yer alan diğer hükümlere bakılmakstzm, her bir Akit Taraf, kendi
ve düzenlemelerine göre bu Madde' de yer alan yükürn1ülükleri ile uyumsuz ölsa bile:
(a) ciddi ödemeler dt,'Ugesi ve dış fmansal

zoı:foklar

kamın

ya da bunların olması tehdidi halinde; ya

da
(b) istisnai durumlarda, semıaye hareketlerinin özellikle para ve döviz kum politikaları

tizerinde olmak üzere, makro ekonomi yönetiminde ciddi zorluklara sebep olduğu ya da sebep
olma tehdidini yaratttğı duruntlarda;
önfomler alabilir veya sürdürebilir,
5.

Yukarıdaki

(a)

Akiı Tarafların

Anlaşınas.ınm

(b}

4, paragrafla değinilen önlemler:

ytıka.rHla

aşmayacaktır;

çekince koydukları maddeler hariç olmak
Maddderi ile uyumlu ulac,ıktır;

4~

prıtagrafttı

belirtilen

koşul1ann

tızerc

Ulu,.lararn.s1 Para Form

çözüntü iç.i1t gerel,Jl oiat1 iinlemleri

hu ,vıa.1:ın,::,1e bdirıikn
Akit Tw•ıiÜn
6. Akit
kmmn ve dUzı::·nlemderi ih: ·'"'"'"'""'''"'" ilgfü usullere uyacaktır.

ktmtroHı

lk ilglli

Bu usı.ıHer;

(a) Akıt Tarafın işbu Anlaşma ile
yolu olarak kullanılmayacaktır.
(h) Hiçbir

gir<liğt taahhütkrlııden

durunıda, işbu Anlaşmaıun yürürlüğe

veya yükümlülüklerinden kaçınma

girmesi

sırasında

gerekli olandan daha

smır!ayıcı olmayacaktır.

Transfer usullerinin tan:ıamlanınas1 için geı--ekeı) süre gel'ekli yardımcı belgelerle birlikte
kambiyo yetkililerine yazılı bir dilekçe su,ımlduğu günden itibaren başlayacaktır. Gerekli
izinler, bir aylık bir süre içinde verilmelidir ve hiçbir dlll'umda iki ayi aşamayacaktır.

MADDE8
Halefiyet
1. Eğ.er bir Akit Tarafın yatırın:ıcısıtım yatırımı, ticari olmayatı. risklere karşı. kanuni bir sistem
dahilinde sigortıılarumşsa, s.igortalayanın, yatırımcı ile sigortalayan arasındaki sigorta
anlaşına.wıda:n doğan herhangi bir halefiyet hakkı, diğer Akit Ta:rafçatıınmacaktlr.

2. Sigortafayan hale:fiyetten dolayı yatırımcıınıı haklarını kullanmaya ve taleplerini öne
sürmeye yetkilidir ve sigortalayan yatrrımla ilgili sotunıluluklan da üstlenecektir. Halef
olunan haklar veya talepler yatırımcının özgnn haklarını veya taleplerini aşmayacaktır.

MADDE9
Bir Akit 'faraf ile Diğer Aki~J.)trafın )'"aııruncuarı Araımıdaki Uyuşınazlddarnı
·
Çözümü
L Akit Taraflatdan biri ile diğer Akit Tarann bir yatrrnncm atasında, Sôz konusu yatmmcmın
He ilgili uyuşmazhklar, ulusal idari inçeleme süreçleri için yatırımcı tarafından
iilkesinde yatının yapılan Akit Tarafa ayrıntılı bilgi içerecek şekilde yazılı olarak
bildirilecektir. Mümkün olduğu ölçüde, yatırrıncı ve ilgili Akit Taraf bu uyu~azhklaı-1
damşmalar ve müzakere:ler yoluyla iyi niyetle çözıtıeye gaytet edeceklerdil'.

yatırınu

Akit Taraf yatıtırncrnımn diğer Akit Tarafm Madde 2 ile 8 arasındaki bir
ihlal ettiği iddiasıyla Maya çikHn uyuşmazlık, L paragrafta ~ 'len yazılı
bildirim tarihini takip eden altı (6) ay içerisinde bu Maddenin 1.
·
müzakereler ve tdusal idari inceleme süreçleri ifo çôzilleınez ise, llY'
·. ı J. ı nt}\,ın
.. v• aş .. nıuaı.u
ı .. ,
.,
1··b·ı·
,, ......" ,. ~.., ,,,''
seçebıleı;,egı
mercıscre sıınu a tıtr:
--:.ı .. .,,,,,_.,~
95
2.

Eğer bir

yükürol:ülüğtinü

,j

.'. 'fatırırc1,,;,,,.ı:, uyu:,,:tü 1 :;:ığı işl.:, \:adderıi;, i. pnraglii.:.1,c,:la bah,;.;,ii: .n
yollarmdun birin;; sunduğu aJdan itiban;n, hu tercih nıhai hak gelir.

uyıı~I:1cdı1t

çfü.. ı,,'.

! Eu Maik:.i:ı 2, ptır-<:n/ının 1:' .ü.nlerine \,:• 1:ılmaks:::;·ı:
(J)

sadece, v sahibi Ak:t
1.0

al:r!a koşuluı,t:ı1

Tarafın y::bmıcı ,ç.:r;rıaye

bııluı::1ıa,;1 hafüı, :;:,

gerekli izni

ile ilgili

almış

mevzuatına uyıun

\ ' " liilen

o!arak, izin

ha;,i:,Jmş dorrnı:Ln yatılım

faallyetierindcn kaynaklanan uyuşmaz) ıklar, Yatıı ım Uyuşmazlıklanrnn Çözümü için
Uluslararası M~·rke/e (ICSlD) veya Akit Tarafların üzerind,: nzhştıklan diğer herhangi bir
ulu:;lararaoı ,; ,. uşmazlıl, r;0:.dim mdur:izmas,ın ımnulacaktır.
(b) guyriıncııkııJkı· üzerindeki ınülkiyıot hakları ve ayni haklara ilişkin uyuşrnf\7.hklar
tamamen ey sahibi Akit Taraf :Hahkemeleriı,in yargıfama yetkisi dundadır VC' bu nedscnk
Yatırım Uyuşmaılıkbn Çözümü için Uluslrırarnsı Merk,:lc (ICSID) ya da diğp herhangi bir
uluslararası uyuşmazlık çözümü mekanizmasına surıulrımaz.

hükiirnkrinc, tilL2sim:e yatint:ı yapılan ve
tarnf olan Akit TarııJm kanunları ve düzenleme!erine (kanunlar ihtilafına ilişkin
brallar da dahil olmak üzere) w her iki Akit Tarafça kabul edilen il 0ili uluslarnnm hukuk
ilkderine Gyp:n olarcik alır.

5. Tahkim

krnılu k;ırndarım, i:;bı: Anlaşmar:m

uyııŞmi:lzhğa

6. Bir

uyuşmazlık, yatırımcının uyuşmazlığa

edindiği

veya makul olarak bilgi
geçtikten sonra tahkime sunulamaz.

edinmiş

sebep olan olaylar hakk;nda ilk kez bilgi
o\rnast gerekliği tarihıı.:n itibaren heş (5) yıl

.Ln tarai'.·,:·:·,ca ak i ',;,,·arlaşt;r;;,,Hidığı
talı.ki,:, '.:Jrarı h ,\kit
Anla~,, , Lapsaır,,:, .'.« yükiir,• '.iiliiklerin:
ettiğbi <')it ettiğ'.:;d ·, tahkh Lnru1u sa 1 ,
aşağıdakilere a:r rı ayn veya aşağıdakiktin tı.ummma birlikte hükmedebilir:
i.

tJyuşmJ.:c

(b) zara,.r g?)ren. 1Jnıl-vad1~,1.n11ı esJ.j h:1\inc: g-etirihnt::ü~ hu dururnda karar eski halh1e
,1e ödç '., :ecek
ı.ara . , • 'e tekı::ı ; , den fa ·:
belirt::' i:,,

getfrilıne

yüditühı1t~s'inc ·i.H.şki-ı1

t~eri külan rYH!S.tl~t1ar uyuşnt:tzhğın tnn-!.f!an aras-01.da
o1arak
Tahkim f n,ııhı hi c 1ıynşmaz!ık taı-;ıi ının (tılrn yüksek Prm,d;; ın:;~r:dbn
üstl:en.rn-eslru:) hükrneck"ibiiir vı::: bunu iHşkin açıldm:na yapabilir.
hthkinı kuru.i.u, dtı\•'acıı1tn
iddiasının veya davahran J·nra~~ırurı yer:frı. oldnğLına hükn11~d~rS"'-\ kayb•::dcn tnrafın ınakul bit
neden ile iti.ra::: eden -veya itiraza karşı ~~-ıkan ve davay-ı k:aı.nı.1~:_111 tarafın .ı.n::1kul nwsra.tlatui.1 -ve
t1vukatl1k. ücrE~t.lı;;rini' Ust-lenaıt::·:Jne kt~r~u· ver~bilir.
paylaşiırı !acaktıt.

9. Tahk1m kararlan uyuşmazlığın hutün tarafları için nihai ve bağlayıcıdır. Iler bir Akit Taraf
verilen kararlan kendi ulusal kanunları çer~:evesinde yerine getirmeyi taahhüt .c:der.

MADDElO
Akit Tataflar Arıısındakl ~
1. Aldt Tarafiar işbu Anlaşmanın yorumu veya uygulanmasıyla ilgili olarak antlarında
herhangi bir uyuşmazlığa iyi niyet ve işbirliği mlm içinde hızlı ve adil bir çözüm
arayacaklardır.
Bu bakımdan, Akit Taraflar hu gibi ç.özfunfore varnıak
için doğrudan ve anlamlı müzakerelerde bulunmayı kabul ederler. Eğer Akit Taraflar
uyuşmazhğın baş!adığ1 tarihten itibaren altı (6) ay içerisinde yukımda beliıiilen yöntemler
ile kendi aralarında bir anlaşmaya varamazlarsa uyuşmazlık, Akit Taraflardan herhangi
birinin isteği ü7..etine, üç üyeli bir tahkim heyethıe sunulabilir.
çıkan

alınınas1tıdan itibaren iki (2) ay içerisinde, her bir Akit Taraf bir
tayin edecektir. Tayin t>,dilen bu iki hakem üçıincü bir ülke vatandaşı ôlaıı
hakemi Başkan olarak seçeceklerdir, Akit Taraflardan birinin belirtilen sfu'e
hakemi tayin etmemesi halinde, diğer Akit Taraf Uluslarara.~ı Adalet
Başkam'ndan atamayı yapmasını isteyebilir.

2, Talebin

hakem
üçüncü
içinde
Divam

aiamalarından itibaren iki (2) ay içerisinde Başkan
anlaşma)"d vanırmızlar ise, Başkan Akit Itıtaflatdan bitinin talebi üzerine
Ulushmıı:ası Adalet Divanı Başkanı tatafından atanır.

3.

Eğer

her iki hakem

seçiminde

4. Eğer, bu Maddc'niı:ı 2'inci ve 3'Hncü paragraflarında belirtilen durumlarda, Uluslararası
Divanı Başkanı söz konusu görevi yeri.ue getim1ekten alıkonursa ya da Başkan Akit

Adalet

vatandaşı ise. atama Başkan Yıırdımcısı tarafından yapılacaktır ve eğer
de bu görevi yerine getirmekten ahkomırsa ya da Başkan Yan.lın1eıSi Akit
Taratlatdan birinin vatandaşı ise, atama Akit Tanı.flardım birinin vatandaşı olmayaıı en
kıdemli Divan üyesi tarafından yapılır.

Taraflardan birinin
Başkan Yardımcısı

5, Tahkim Heyeti Heyet Başkııııının seçildiği tarihl.c:n itibaren üç (3) ay içinde, işbt,
hükümkriyle tutarlı olacak şekilde usul hırnlları üzerinde anfaşmaya
varaı;ukür. Böyle biı- anla5nıanm o!mamas.ı halinde trıbkim heyeti, genel kabul gönrıüş
uhıslanırası tahkim usulü kurallarım dikkate alarak, usul kurallarım tayin etınesLrıi
Uluslararası A.da!et Divam B:ı;ıkımından takp t;de,;ektir.
Anlaşmanın diğer

6, Aksi kararlaştırıimııdıkça, Baş!mnırı seçildiği tarihıon
içerisinde bliHln beyanlar yrıpıl.acak_, bütün duruşrnaJ.ıü- rartıa:ıtütü1ücak
h:ıingisi -dnhtt -:;öıtra gerç,ekie-şir~e, son beyan:lani1 sunuJdnk\u v,~ya

h~\k(;:tı~tn \'i.! LaLkiın

s;-Ju::!nd1ki te111s.Uind~~n kayırnkla:r.1,:n

rnasrafitln1 u kıırlı hı.ytc.nk t it
o1z11:nk öd(~l\eçc"ktir,
Eğer

8.

uluslararası

uyuşmazlık

li'.\:i,·.\Srafları

bir uyuşmazlık, işbu Aıı!u.şmrmın 9
tahkim heyetine smnılınuşsa ve hala
işbu Madde hükümleri uyarınca başka bir

f\kit 'fa.ran~\t'C{)

i\faddesi uyarınca bir
heyet öı1ündeyse, aynı
uluslararası tahkim heyetine

sumılamaz.

l\ılADDElI

~
işbu Anlaşma,

bir Akit Tata:fm yatırımc1larrnın diğer Akit Taratın ülkesinde, bu
girmesinden önce ya da sonra, o ülkenin ıılusıll kanun ve
dü.7..enfomeledııe göte yapılan yatınrnlarıtıa uygulanır. Bununla birlikte; işbu Anlaşma
yürürlüğe girmesinden önce ortaya çıkan uyuşmazlıklara uygulanmaz.
L

Anlaşnıanın yfüurlüğe

İşbu Anlaşma, ev sahihi Akit Taraf ve bir üçiincü ülke arasmda bir yatırımların

2.

karşılıklı teşviki

ve. kütunması anlaşması olmaı;ı duruı.nunda, bu Anlaşmanın biı:inci
maddesinin 2 (c) paragrafı kapsammda bu üçüncü ülkenin kanunlarına göre kumlmuş veya
teşek:ki.11 etmiş bir şirkete, firmaya veya iş ortaklıklarına uygulanmaz.

MADDEU
Yil riirliiğc Girme
L Akit Taraflar

işbu Anlruımanm onaylanmasına

işlemlerinin taımunlandığntı

ve yürürlüğe girmesine ilişkin iç yasal
diplomatik katıaUardan yazı.h olarak birbirlerine bildirecekletdir.

İşbu Anlaşma son bi.ldiri:min alıtımasını takip eden otuzuncu

gün yürürlüğe girecektir:
on (10) yıllık bir dönem için yürürlükte kalacak ve işbu Madde'nin 2. paragrafına
uygun olarak yürurlükten kaldmlmadığı sürece yürüdükte kalmaya devanı edecektir.
Anlaşma

2. Her bit Akit Taraf, diğer Akit Tarafa bir yıl öncesinden yazılı bildirimde buhmarak, ilk o:n
dönemin sontmda veya hundan sonra herhangi bir zamanda bu Anlaşmayı feshedebilir.

yıllık

3 İşbu Anhışma Akit Tarafların karşılıklı yazıh rızasıyla her zmnan değiştirilebilir. Bu
degişiklikler, işbu Maddenin ilk parngı:afinda belirtilen aynı ya.sal w,ul çcr\:ıcveslııde yüıi.irlüğe
girer,

vey,1 ı;:dio.ilmiş ve işbu Anlaşmanın
olan diğer yatmrnlarla ilgili ofarak, işbu Anlaşmanın diğer tünı maddelerinin
hükümleri sona em1e larihind,:m itibm-eı:ı 011 (IO) yıliık bir süre için d a f l ~ olmay,,
devam eder,
~ 6~~~

4.

İşbu J\1ılaşmanın sona erme tarihinden önce yapılmı~

kap~amında

·· ·· .. · i-3H'f:Jgı
· ,.... lannte~
·, 1··urKtyt
· · C.uı:rıı.n.:nyc:tı
·· · · · ve\.• ·uı ,ı·iaıK
...
huny·cü
· ·
1• tun1
).· ı·şbu An ı aşn1antn y11n1rlu~e
arnsmdr, 13 Ka~mı 1990 indhiııdr P.:kin'ı.k iın.·,ıbnmış obn Yatınrnlnrm Karşılıklı Teşviki
v•:; Korunıt!ll$! /ı.nhışrnrı~ı ( 1Hııdan sonrn ·'önceki Aıılıı)ma·• olarak adtandmfac~1kt1r)
ylirürHikh:n irnlkacıı.ktır. İ~bu Anlaşınanm yürürlüge girnıe :arihindcn önce ortaya çıkmış
nyuşmıdıklara Önceki Arıh~ma hiikümkri ı,ygulamr. İşrııı Anhşmaıım ytırütHiğe gimıc
tarihinden seımı orta:ra çıkruı lı,'rhımgi bir uyuşrnaılık lşbıt An!ıışmanm hükümlerine uygun
olat'ak çöztfülr.
YUKARlDAKİ HUSUSLAR MUVACEHESİNDE, işbu Anlaşma tam yetkili temsilcileri

tara.findan illl7;ilımmıştır.
Pekin' de, 29 Temmuz 20 l 5 tarihinde iki nüsha olarak Türkçe, Çince ve İngilizce dillerinde,
tüm metinler eşit derecede geçerli olınak üıete hnzatru:ımıştır.
İşbu Anlaşmanın yommunda farklılık olması halinde, İngilizce metin esas alınacaktır.

TÜRKiYE CUMIIURİYETİ
IIÖKUMETİ ADINA

NiRAT ZE\'BEKCl

EKONOMİ BAKANI

ÇIN HALK CUMHURİYETİ
HÜKUMETİ ADINA

GAO HUCHENG
TİCARET BAI{ANI

Yal1nrnlann
T't.\iVik-i v,~ t:~on1nn-ü~-n k.onnsunda.ki i\.nlaşc1anuı ürrı.ahı.nn.1as1 ha.susun.da, usulü
da.lr~·:ündt: yetki v.eı·ik:11 aşag·ıda intta~_-ı bulunan terns.iL:Her: aşrığıda yer a.l_t~rt hüknıün. bt1h::d
ge~en /"nlttşrann.nı ayt1lı-naz hit 1J:tr(;.a:si oLd-uğ:unu knhuI ctrnişlerd.ir,
:Km·ş!,.lı.kh

"Devletle!' ile

diğer

Sözieşmesi"nin

Devletlerin Vatandaşlan arasındaki Yatırım Uyuşmazhklıırının Çözümü
64 'üncü Maddesinin uygulannıasmda aşağıda yer alan hüküm uygulanır:

türkiye Cumhuriyeti, "Devfotfor ile Diğer Devletlerin Vatandaşları amsmdaki Yatırım
Çözümü Sözleşnıesi''nin yorumu ya da uygulanmasıyla ilgili olarak
Türkiye Cumhuriyeti ile diğer Akit Devletler arasında ottaya çıkan ve müza.lı;_ereler yoluyla
çöztılemeyen uyuşmaziıldarı.n Uluslararası Adalet Divanı'na götürülmesini kabul
etmeyecektir,
U:y1ışmuzlıklarm111

Pekin' de, 29 Temmuz 2015 tarihinde Tüı'kçe, Çince ve İngilizce dillerinde, bütfüı metinler
eşit derecede

geçerli olmak üzere akdedilmiştir.

Yoruında farklılık halinde İngilizce meti11 esas ahnacıtktır.

TÜRKİYE ClJMffiJRİYETİ
HÜKÜMETİ ADINA

NİHAT '.lJi:YllEKCİ
ıı:KONOMİ BAKANI

ÇİN HALK CU1\ılllURİYETİ
HllKÜMETİ AD.INA

{~AO lHJCHRNG
'fİCARET BAKANI

