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TÜRKİVE CUM Hl' IÜVETİH ÜK ÜME'I'İ
İLE

MORİH:US CUMHURİYETİ HÜKUMlQ'İ

ARASINDA
VATIRI.MLARIN
KARŞHJKLlTEŞVi ıd VE KORUNMASINAİLİŞ;KİN
ANLAŞMA

Bundan sonra "Akit rarafüır'; olaitık mıılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hüküırıeti ve
Mmityus Cuınhuriyeti Il ükümcti;
Özellikle bir Akit Taralinyatırırncılarının, diğer Akit Tarafın ülkesindeki yatıritnlan ile ilgin
olarak. Akit Taraflar arnsını:hık;i ekonor:ııik işi: :rliğini artırımı arzusu ile;
Bu gibi yatırımlara tanrnacak mııanıekyc ili~kin bir ıuı!a~ınanm sermaye w teknokıjlakımı
Trırat1arın ekonomik kalkınmasını teşvik edeceğini kabul ederek;

ile Akü

'hıtırımlara adil ve hakkaniyete uygun muamele edilmesinin:. yatırımlar için istikrarlı bir
orııınıııı idamcsi ve ekonomik ka_yn.ak tarın etkin kullaııımın111 eil üst düzeye çık:~rılnıa:sı
açısından :ırıtılı.mır oldu~una

dair nıuıabık kalaı-ak; ve

Yniınmlarm karşılıklı teşviki

ve

könmmasıııa ilişkin

vcnnişö.latak;

Aşağıdaki şekilde anln~ıııaya vm·mışlardır:
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bir

anlüşmanm yapılma~ma

katar

i\jJ\l)})El

'rANlMLARi

L '"Vaıırını"

teriınk .ı.ııun $tirdi ·ekonomik ilişkılcr kunnak aınacıyla bi~ Akit: Tatafırı:
illkt:sindc bu Akit Tarafın kanunlarınıı ve. düzeiılemelorine ııygµn, ohırak edinflen, iş
laaliyctleri ile h-ağlantıh her türlü maı: varhğını ifade eder ve bunlarla ııinırh plniıı.timk U:1.ertı
özellikle aşağı<lakUeri iççıir:
· · ·
·

(a) .taşınır ve: taşınmaz malların yam sffa ipotek, rehın,. kefalet .gibi dığer haklar ve.
ınalvarhğının bı4ltınduğu Akit Tarafın kanun ve düıcrıleme\erinc, .uyg;un oi" ~ıırıliman
:diğer bımzer hak.tar:
(b) ;renklen yatırılan gelirler,
haklar;

para alacakları veya bir yatittmla ilgili mali değeri tilM ıii!,cr

{~) hisseler, hisı.-c senetler! ya da Şirkedere iştirakm diijer her türlü şekll;
(d)

pattıı:nıer, sınai

(c)

dağtıl

tasarnnlat, l'Qknik süreçler .gibi
·

tiµarımarkafar, ticari ilibar ve know.:Jww;

sınai

ve fikri mülkiye\ hal4m yanirida

kaynaklara yôt'ielık lmti~lar da dahil olmak tızcrc:, kanun

Vc):a sözleşme

ile

veıilmrş lşimtiya_zlan~

Şu şartla ki, hu gibi yatırnnlıır; birşirk.etin IY4{0'dıın az hissesinin veya ey balcluron bors:ıt
yoluyla edüfüni nitc]iğindı:! ~ldı):ğunda işbu Anlaşma kapsamma girınez. ·

'larbk,lam:ı yaımJdığı

biçimt~deki ~rl:uwgi

iıir değişiklik, ev

sahilli .AJdt 1\ıratın .kaııuıı ve:

dUzenlernek:rit1e lfykti1 olmHdığı sUrcce, varlıkların işbu Anlaşµrad,a taıııınlandtğı şeki1de
yatının olma niteliğini etkilemez;

2. •"'-tatıı'lmci''tcrin1i,
Üiget Akit tarafın ülkesinde bir yıııınnlyapınış•Olan
(ıı) uy,ğuhımıbilit kmıiınl.aruliı g/.lrc,lıir

Akit Tarafııı vatıındaşbğmi haiz ı:ılan :gerçek k:'işjli,ri;

,,eya
(b) Bir Akit Tar.Hin yürürlükteki mevzuatı çerçevesinde kurnlmuş veya teşekkül etmiş ·ve
yönetim mcrlreıı veya etkili ek,ın~nnik faaHyetkti o Akit tarat)n. ülkesinde .. balunnn
Jaıtulüştarı. firınaları veya iş 91·taklıkluriiıı

ifade eder..
3. "Gelirler'' terimi, bit yatmından: ekle edilen meblagfşri ifaqe eder ve bt•!1larla sınırlı
beraber ô'.<-cllllde, kar, füt7_ ~fti'ıaye ka:n,ınçfaiı, rtıyaltileı; ücretler .ve (emettillen
içe~r.

pJmanıafda
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4. "Ülke" terimi;
{+l) Ti.lrlıiiye C1:1mh:uriy<!ti il~

ilgili qfşrak; kara !llkesfül, iç :sularutıt karasulannı ve bl.ıfılat'!.Jı

sahasmi,.aynı zarı'rartda~ caı,li veya cansJZ; di:ığal kaynakların araştınlmast,
itletilmesi ve ko"ıp.n:ıası amıroıyla Tüddye'ııin uluslaramsı hukuka, J:!,Ygün olaj:ak iiz~riıiiie.
egemen.bak veyetkilere,ş~ip oldt~ı:i.denJ.zıdanlarn:n ffade eder;

Uzerindeki hava

(b) Morityuş;;Cumburiycti ile ilgili olarak~ ülkelerini, kata iilkcsinlı iç sular111ı, lratcisulatınt ve
bunlı\nn üzerindeki hava sall'&sını. ktirasülarının ôtesjndek'.Lalanlar yanını.üt, carill v:era eansıı
dtigal kayır.ıklarm araştırılnlffllı, işfotilmcsi v~ körunfüasi amacıyla Moricyus'.un Anayasasıtia
ve ultislarara.~ı huk:uka ll)'gun olooıi< üz~ı:i11ı;!e egemen· hak ve yetkilere sahip, olduğu deniz
yatağı vı:: altmdaki tgprağ~ kapsayal1 deniz Iıölgelerini ifüdç eder.

MADOt.2
UYGULAMA KAPSAMI
İ:Şbu Arilaşn·uı. I.Wr Akit Taraftn.tilkesinde, bu Akit Ti!irafın rihı,sıtl.kanun ve;dü$lllemde,dne

urgun . ôbırak

diğer

Akit 1hraf yatıtımcıları .tarafuıiılaıı işbu Anlaşınanııı ,yororltığ_e

girmesinden :fölce veya s.ctııra yapilımş o.lan yahnmlanıııı uygulanacaktır, Bununla· birliktı:::;
işbu Anlaşına:. yürfirlüğc.girn:ıesim:len öhce ortay~ çıkan hiybir uyuşmaibga uygulattrı'lai.

MAODE3
YATIIUMLA~ll'il T~Viı<.i VE KORUNMASI

t. Her bfr Akıt Tar-.ı( kumın ve dihıenlemeleri çerçev~i:nde, kendi ülkesinde, diğer Ak!t
Tataf yaurımcilatının yc'itırımları:ı:ıı niUmkün \Jlcl'uğunoa tcşvikedeı:.
•.
2~ f:fer bir Akit Tarafin yatınnfoılannm yatırımlan. diğer Akil Tarafın Ulkesinde her zamaı:ı
adil ve hakkaniyete uyıoo muamele ile tanı koruma ve güvenliğe tabi tlıtu~qr; Al<it
Tumflardan hiçbiri. makul -0hnayan veya ayrımcı tedbirlerle }'atırınıtarın yönetilmes.hıe,
sütdürülmesinı,, kullanımura,. faydalanı~ına$ım1, genişlefilmö5:ine veya eklen çtkaplmasıp.a
hiçbir ifekrldtı engel ofom.az.
·

·MAOUE4
YATIRIMLARAUYC1JLANACAK MUAMELE
L Her bit Akit Tamı: kanünhıtt ve dtizenlemclcri \,etı;ıevesinde, diğet Nkit Tı\'.ri!fıı:ı
y~tımncılım~1111 yaıırımlarmı herhangi bir Uçiiı:ıı:;ti i.illre. yatımncılarının yatınmlar:ına henıer
dlırtirnlarmt,ayguianaıldan daha az el verişli Qlınayaclık ş~lôl~e ulkesiııe- kal,ul eder,

2, Her bir AkitTaraı: kurtilıµı.tş:olari bu yatırımlara, ~endi yatmmcj)arırun yatımnlanyada
herhangi bir üçüncü illkenüt yatmmcılaı'iilın yatırımlarına benzer durı.ımlarda u:yguladıJı
mu~elcden fıangisi en clverişH ise, 'bundan daha ~ elvedşli t)Jmayan bir muamelede
bulunnr.
'
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3, Akft Tarııtlar; yahançılunn ğifişi. gı:çici ikameti ve istihdam cdilnwsi ile ılgilik-0:ndhanun
ve düıcnlemclcri çe~v:esindm
·a) Bir yatırımın kutulınası; gcli~irihnesL yönetHtrie~ veya, işletilmesine ilişkin tavsiyeforı:le
bıılµmııaıtı an:ıaçıyla esasJ1_ miktarda sermaye veya diger kaymıkuırı ayırtnl,lyı taıfü!Jy.t ~iş
\~y.a taah!ıllt etme aşatrıil~nda olan her hir Aıit 'Taraf vatandaş-ının veya onlım istillclıırtı eden
Akit Tarafı ıı yatınmcrsınm giri'Şlm: ve diğer Akit Taraftilkeııind,e kalinaiına i_zin yerir,
--

-

b) Sır Akit tarafın - uygulanabilir kariun ve ct,üzenlemelerfüe -ğôre ya.~ -olanık _~un.tbnıış ve
diğer .ı\lq) tarafın Jatiµınçılannm yatmmlan olan şirketlerine, miH:fyın gtız®1ıeksizfü, füıt
düzey yönttim ve tekntfl p~rs<ın,etıni ke,ndi tercihi doğnıltı.ısunda işe ·alm~ımı: izin veri lir.
4. ~a) !$bu Maddenin hükümleri, bir Akit Tarafüi taınfunert )'ıJ da kısıuet'i Net:giltım_tirnwye
ilişkin herhangi bir uhısl:ararası anlaşma veya diızenleın'e ile tam:m.ış olduğu bit muıtffieteyi,
teı'cihi veya ayrıcaltği, diğiu' Akit t'aı:afın yatırımcılarına da sağlwnalda .y.üki'.fmliı olduğu
;şeklinıje yorut11lmımaz;

{b) ı<;bırAriiaşınamrtayı:ıı11cılikYRRıriama, ulusal ıtiuatı\~le w en çok kayıruan tıluı; ıiluan,eltsi
hOk:ümlı.'fi, Akit 1\,rıdlardat1 herhangi birinin, bit gümrilk birliği; ekonl'ımik birlik vçyaparasıi.l
bittiğe;,. bil' ortak pai,aı·a vcr,ı serbest ticaret bölgesine üyeliğinden vey~ bunla:rfa oı:tıı.klığından
kaynaklanan ve bu Akit Timıfın kendi vatandaşlarına ya da şirketlerine, vtıya bu gibi ~:ir
bidigln. ortak pazarlil ya da- seı'best ticawt bölgesinin üye. !fovletleünin vmandaşlanoos Yeya
~irk-etlerine veya herhangi bir ilçimtil ülke vaıandıışbtrına veya şifke,tlerine fıını,ımşokl:~9 ttlin
mevcut -veyıı._gclet--ektekravant~ilarıHt)<JUfunmaz.
(<:) Bu MııdUc'de yer afan en Çök kayrılaıı ulus 11fuafü:eiesi •. diğer ıifüslaraii.lit yıttitJhı
an4ışmal(U'.inda düu."lllenen yahrmıcı ve devlet .anışmdaJd uyuşmazlık çôtiimO u-suUerini
içctın&z,

(d) İşbu Anlaşnıamn 1 ve4;. Maddelerinin h$ürrılcri, hiçbir l\kit'l'ı;ırıtli, tqprl.\k, gf);yrimenl<ı.d
ve.hunlar uzerindeki ayni hakların edinimi bakımındıttı kerıdi yatırımeılarinın yatırımtıırrmı
uyguladığ_ı muamelı.min aynısını diğer Akit Tarafın yatınm~ılarının yııt1rııritru-ına ııy1,rı,damakJa

yiiküınlU kılımız.

MADDE5

KAMULA$TIRMA
l. Yatmmfar, kıımu yaran giiıtltiforek,.ayrnncı. olmayacak biçimde; anın~~ yeterli ve etkin
tw.mi nat ödenerek, \ıygun hukuki· us-ufe ve iş-bı.ı Aniaşn1ıım!l:o3. ve 4, M~ddes-ind~ ®lirtilen
r:,oenol muanıeie prensiplerine göre yapılanlar liariç ôl-riı~ - ~ le~ulşş.tırrl!liiıaz,
devl~leştfolemez vey,ı d0-ğ111dan yı1 da dohıylı olarak benzer etkisi oian tedbirlere {bundan
-sonrakaınulaştirma olarakatula6ıktü'}marı.,ız bırakılamaz,
SağJtk, güvenlik ve- q,evre gibi halkın reiahım il.gilendiren meşru
amacıyla tllizenlenen :ııe uygulanım ayruneı lilmayan yasal ön1eınkr;

2;

tı,,şkH

cunez,

-
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hedetl~rfü -~orµ11mas1

tlölayh

!wmulaştırına

!t Tazıfiiılat, kapıulıışhnl,ıl yalırmıın kamufaştınna işl~minirı ptptldığı voyı kamuoyuna

du)'U:rlild\Jğu tarihtôn ôncekci ·piyııs;ı dcğı:ri~e eşit olur. Ta,ı:.rriinat gecilµne olmaksı;ı;ın i.~ı:riir
ve 7: Madı;le'dc de. bçtirtildiğı gibiserhestçetrımsfcr edileailiı-.

4.

Ta,,;minatırı

tartlıh:u:ien

pdwıınÇ$fode .gecikme

olfnası

duruinuı1dtl? Meme~ kaını.ılaştırnıa

öderrie tarlhi11e. kadar; kanımı4ı bu gibi bir oran üngöriilmeınişse, her iki

taral~ üı.erinde:atıla~ııart bir öraitdiı rniz içctcccktir.

·

S, Ka111ülııştıtnıadan etkilenen yııtırırtıcı. kan,ulaştıtmayt gerçeldeştirnn Akit1\ır;ı,füı kanunu
rr-erçe.yçşinde, hıı:, Akit Tarafın adli n1ııhke111csi veya diğer bağiıilsıı ve tarafsız mahkemesi
tarafından kaınülnşhrmi\ ilavailının hızlı olarıi, g9zden seçirilmeııi hakkına llilhiJu,lacaktır:

MADDIU,

KAV1llLAR tçlN TAZMİNAT

J1 YatııımJa:rı

diğı:r: Akıt tarafın ülkesinde savaş, :isyan, iç ka,nsşıkltk veya diğer ben7..eri
t'ıfaylaı· nedeniyle z-.ırar gören Akitl'.amfllırdııir her birinin yattrıme:1lrın, di'ğe,r Akit Tarafın bu

gibi kayıplar baktmmdaı.,r aldığı taı.min edici tedbirlere ilişkin olarak, kendi yatirııncılamui
veya herhangi bir UçüncU ülke y~tııımcılarına ı-ıygu!adrğı ım.ıı;ımeleden cfufaı az elverişli
t1hnanıak üı;erc,hangisi en elvcl'işli ise, o:ınuınneleye tabi nıtul:ııt,
2. l~ü Maddenin 1. fıkrası hükümleri sakh kıı;lnıak üzer~; a111lan fıkt;;ı.diı. belirtilen
(lurumlnrdan heth-angi birinde. diğer Akit T~afın ülkesi~tle ,:atar gören ôir Akil taraf
yatınrı1cdarınm

zawdan;

(a) diğer. Akit tıı:r:afoı kuvvetleri veya resmi makamlarınca m.allarma el kQ:ıtulm~ veya
(b) diğer Akil 'ramfınkı:ı:vvctleri vı:yaresmimak:amlarmca maitarınırt çatışma hallnde

de~ifken. ya <,fa duı:um.zonınlu kılmadı~ı hıti~,ttahrip edilınesi .durı.ımunda,
karşılanacak ya da malml bit ın1ktardataz.m1nat ödenecekiir, Hasilttlaıı &lemeler başka bir
para birimine seıtıeıtt~ ç~vıilcbilir ve transfer edilebilir olaellktır.

MAODE7
ÜI,KF:SİNE.İADI<: VE TI{ANSfEJJ

t ller bit' Akit Tarııf, Yergiyle ilgHl ıürn yü,ld.imlülüklerin yerin~ ~irilm~foi mınealdp, bir

yaıınil'ffi iHşkin büfüıı :tnlı'l,~fer!crin ien<.li <ılk:esmden içeri ve dıştınya serbeştÇ,e ve .~ikıne
olmaksızm yapılmasına ;;ı nifetle iziıı~ır. Ru ~ibi transferler, a~jıdakileri'l~erir:

(a) ğefirler;
{b} bir .yatınrntn taınamının veya bir kış!J'itınn ~~$:ı veya tasfı~inderı elde; e:ıdtien
mcb!ajlar,
(c) 5.. vt6. Maddelere llişl<fo tazınihallat',
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(ili ytıtıtttril~rla Hğili kr~dilcriiı ana para ve: lafa ödcınelcıı.
(e) bir Akit Taratın uikesinde bır yatırımla Hgiff çalışma iziııterirıi alınış ı:,ıan
di~et bir Akh Ta:rafin vatandaşlaqnın aldığı maaşlar, ha~hk ,iicrctlet ve <llğer

öcJem@lcr,,

(l) 8.ir yaımın uy.uşntazlıJından kaynaklıfüart &iem'e'leı\

2; Aksi y.atırın:ıtı ve. ev sahibi Akit Taratça' kafarf~'tırJlm;adıkça., trşnsfecler. y~ın

.Y!'tPılımş·t\!9cuğukonve11ibi pımı birimi.veya herhangi bir konvertibl p..'ira
yapıldığı tarihle g;:çerli olanplY,asadöviz kuru ~rin-y:apılfr.

birimiyle, transferfü

3. istisnai durumlt,ırda, itdcmeler ve sermaye haNkd~.rıin ôdem:eler dengesi üzerihde: :tidcli
mtlukltmı sebep olması veya: $ebep olmı:ı tehdidini yı.ı.nı.lmıı.ıı1 halinde; lıey l:ırr A~it Taraf
ayrımı:ılık yapmaıianve iyi, niyeti esas alarak geçici ola.tak traüferfori kısıtıarabilk

MADOE8

HALlsiFİYET

L Eğer· Akit T,m'aflar-0an birt Jatırııncılarınm yatıtınılarırı1 ticiıı:i olmaya:ti risk.fere. katşt
korumak; aınilClyla l>ir kamu sigortası veya garanti pl$ıına sahipse ve bu Aki.t· l'nrafm bir
yıttmıncrsı bu .s;iğortJty1 cclinmiş veya pfııria katıhnışsa~ ~igQlifıı.layanın yatınmeı ile

sigortalayan arasındaki Afğ(}rta sÖ7.leşmc'sinin ş,artlarından kaynaklıınan her rurlti halefıyeti
diğerA:kit Tarafça taıunır;

2. $!gorıalaya11 halcliyettcıı dolayı yahrımcının haklarını kullanmaya ve tiılcplerirü örte
stım1eye yetkilidir ve yiitinm He ifgilt yüküınli,ilüklcri üs,teııir. Halef olunan haklar veya
talepler y,ttırimctmll öıgün hak veya 1ıtleplctiniıışmaz.
3. Bir Akit Taraf ile ııiı,iorrıılayan arnsmdakı uyuşnıaıliklar işbu Anlaşriıwnn tJ'uneu
Maddesinin hükiiı:riforfoe göre çözümlenir.
·
4. I. tikrada beliıtiİdiği şekilde sigortalayan tata!ından bir yatırımcıya yapılanhiçbfr ödeınc;
bıı gi~i hakların uygufa'rıuıaş)mn sigm~ayan tanıfmca tlt,ı fıkra

~{lp~mdaki

halefiyetteı1

kny11ak:lmmn hakkın uygıila'ilinası ile çalüşına:rm1st veya çelişmenie!i koşıılu il,ct bu
ya,tmmcmın, 9. Maddı(ye Q.ygtın olal'ak; ev sahibi Akit Tarafa karşı talep~huluım:ıa:hakkını
etki lcmt,'}'ectkfü.
MADDJ<:9

BİR AKİT TARAF İLE JliĞEK AKifTARAFINYATIRIMCitARI ARASINDAKİ
UVl,JŞMAZ:LlKLARIN ÇÖZÜMÜ
t, A~it TşJ'.aftW'dııil biri ile djğ.er Akit Tarafm bir yaupm~1sı ~smda: bu.;yatmmemın yatJl'tmı
He ilgili oiarak: ·çıkan uyuşinazlıkliiı\ yutınrteı tarafından y!!llrntnn yapıldığı Akit Tarafa
.ı:ynntıl\ lıj{gi içtıreçek şekilde yazılı olarak bildirilir. M.Umkiın olduğu ölçüde, yatırımcı ve
Ugili. ~kit Taraf btı uyuşınazhkları danışmalar ve mfitiıkereter JtOlııyla iyi iiiy~Ie ·~eye
ğayrı:tedcrlcr.
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f> Ou u~aı;bkınrın,. 1.t)krııda beliı'tıfon yazilı 6iid1rlm mrihfoi takip ed~n altı ay iç~risinde
bu $eki ide çii:zürt)lencmemcsi hıılindc, uyuşına?lıklar ya~ınnwının.~çebilcc~i i;iı~: ·

(a,) ''Dcvlctlef ile Diğer Devktlçrin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşma.t!OOarının
Çöiilmü S:rndeşınesi~ ile ktiruhiııış Yiitırıırı Uyuşnıt.ıahklıirinuı Çöz-iltı,ü i-çin
Uluslamrıffil

M~t~e-z'e (ICSIDl:

(b) Birleşmiş MiHetler Uluslaratasl 'fiearet flukuku Kon'ıisyonu {UNCITR.t\L}'nun
Tahkim Usuiü Kurııllarıt1a göre hu rnakşatla kunılaçak bir ad. ltoc hakcrnınahkemesine;

•veya

(<:} Patis Uluslarartısi Ti'faiı-rit ~ı Tatföın Mahkemesine;
sunulabilir.
Yiltırımçırnn uyuşmazlığı iş1,u Ml'\ddenin 2, fı\rasım:la bal:ıscdileı:t ııyuşmazhk Çi}Zlim
yollarından birfüe sunduğu andan: itibaren, bu yoJlaroatı birinfo seçimi nih!Üdir,

3.

4. Bu Mad4e'tıin 2'inci fikrruiuünlı.ük~ml.crine ba.kılma~ızın;
(a) Yalnı7..ca, Tiit~iye Cumhut,yxiti'nfn yabaııeı. sermaye ikrilgili mevzııatına uygtın ölar-~.
herhangi bir i1.nhı bıerekli olm;t$ı halinde, ğetekli izni alınış . ve fiilen başlamış: yatırım.
füaJiycıleri,nden doğrudan. kıl~akianan uyuşmaılıklru:ı Ynıınm Uytışn1azlıkiannın :Çtızüınıı
için Ulüslararası Merkez·e (ICŞID)veya Akıt .Tar.ıllaıJn ~nde \ıılaştılaarı di~r h~m:ııi

bir ul wfüırarası uyuşmazlık çözum mekaniztı-iasına sunl,'ilıi:bi1ir;

·

(b) Türkiye Cuınrıudy~ı'nde yer altın füşföıtıazlar üzerindeki mülkiyet lmkbırı ve ayni
hak.lam. ilişkin uyuşımıilıklar taınaınen Türk mahkemelerinin yargılama yetkisi altmdadır'VXS
hı.ı nedcııle Yatrrını trytj.jmı.ız!ıklal':lmn Ç1$7,ümü için Ulu.slarnra~,. Merkez'e (ICSlD) ya .dtı.
di&ııt heıiıangi. bi'r ultisbırarası uyı:ı~mazltk çöziin1i.i mekanizmasına sunuimnaz;

(e) "Devletler ile Diğ~ Dçvlefleritı Vatandaşlan Atasrrı:i.laki
Ç'ötiirno Sö7)1eşmesi"niıı'64'iiıtcfı:Maddesi ile ilgili olarak:

YiiWnriı, Uyuşınazlıkfatını11

··tJeYletler ile diğer Devletleriıi Vştahdaşi.trı artışmdtiki Yatıtım l/yuşrnazhktarmın Ç.füd.ımt~

Sôırleşmesi''nin yorumµ ya da eygulıınıiuısı ik: ilgili o{anık Akit Taraflar arasında ortaya.
çıkabilecekvlrn!izakerel~ryP!.tfyla çoıümlenenıemiş herhangi bir vyuşn~lık an:Cl:lk her iki

Akit Tamfıt1-11zası. ile Uluslataı-as1 Ada:let Divanı'na:götutillebilir.
5, tahkim kararlan uyuşmai'lır,rın btımn tarafları i~in nib.aive bağlayıcıdır. Her: hif 'AltifTımıf
verilen kararları kendi ulusal kanunları çcrçc,re~tıdi.'l yetıne getiıir.

MA:DfiE Hl

AKİT TARAFLAR, ~R)\SJNU:AKi lJYUŞMAZLIKI.ARIN .ÇöZfrM('J
ı. Akıt Tttrııllat işbu Anlaşirıanin ,yortınıu veya uyğı.ilanınası.yl~ ilgjli aralahiıda: çikan
herhangi bir uyufmazhğ'.ı: ixi niyet ve işbirliği ruhu içinde laızh ve htmkaniyete ı.ıy4,ıun bir
ç&züm. aray~aklardır.. Bu bak,ıın:dart, .Akit Taraflar bı.ı gil>i çöıı;ümlere varlllµk i~ıt:ı <!~<lan
ve anlamiı müiakcrclcrdc \ııuluıımuyı kabul ederler, 13lier Akit Taraflar uyuşmaıhğın
İmştad1ğı tarihten İtibaren altı ay içerisinde yubrıda belirtilen yfüıtemler He ke.mfl~raiarrnda
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;l1it Mlaşmnra varamaı.larsa uyuşmazlık. Akit'l1intt1ardan hetfıa:ııgi biririhı i'ste'~i üzı::riiıe, tı:ç
iiy.el i bit talikini ı;iıahkeı:tıi.t.~ine sunuh.\pfüt.

2, Tafohirt alıritnasınd.an itil1-<ıı'Cl1 iki (2J ay içetiş.lnde, her bit Alfü tarar bir ;hakem t~fü
ed.ccektir. T~yi~ 'edihın bu iki hakem üçlincUbi.iµf;kc vata~~şı ◊lan üçüncU halcemj llaşkan
olarak ~ilt1r4ir. Akit Taraflardan herhaıtgi birinin belirtilen süte içinde lıakeıni
ı,,ı1ayamam:ası halinde, µiğiar Aki.t Tnrııf UJuılararası Adalet I>ivı.tnı Başkanı"ndan ,atamayı
y,ıpına.-.ınr ta!erı cdebtlir.

3... E'ğer h~• :nd hakem atanınıılaıından itibaren lki a:y içeiisi,rıd~ Başkan scçiinincte anlaşmaya
vı4-amazl:ar ise~ ~an ~kit Taraflardan birinin tıüebi üzeritıe Urus:latarası Adalet Dhian1
füışk-anLtaratindatı aumır.

4.Eğcr; bu Maddc'nin 2'ınti ve 1·uncü fıkralarında belirtilen durum.larda,. UluS:Ja~ı
'Ail:alet Divanı Başkanı söz konusu göreviyerit1t1 getirineldcn al*Oll.\ll'Sil ya. 4.3 1;3'aşkan AJ<it
Taı11tlardan biriniıJ~t}lıq;ı.şı is!;'f, atama Aaşk~m Vekili tarafından yıqiılaooktınre cğ,eı- Başkı:ut
Vekili de bu görevi yerine gethınck,fun ahkonur~ ya ~ ~:ı:ışkan Vekili A:ldt 1'ınfl~dan
birinin ~rtandaşı ise, atama Akit Taratlardaıı bırlnin vatandaşı oln1ayıın en kıden1lı Divan
ıtyesit,tratinclan.yıtpılfü

5. Ta,\'ıkhn Mahkemesi r!cyot ~k.ımmn seçildiği tarihtlfn itibaren üç (3) ay içinde. işbu
Arılaşmımın. diğer hükümleriyle tu~lı o1aqak şekfüle, usul kurallan üicrindq; aı~a~•
varacaktır. B{ıylc bir anlaşmanın olmaması haliilde; tahkim Mahk-01nesi, genel kabul gttrmuş
uluslararası tahki.tn usulti. ktırallarmı dikl<:-aıe ,alarak, usul kurallarını tayin etmesini
,
Uluslararası Adale1Divooı Başkatımdiın talep edecektir.

6. Ahi karm'laşlıiilmadıkça. Başkanıtı seçildiği tarihlenJtibaren sekizf8) a;y içerisil)de b~n
beyanlar yapıİacın<ı bütün duruşmalar ıaınamlanacak ve Tahkim Mahkemesi, ~isi daim
.sorıta gerçekleşirsç, $Oil i'.!ı:>)'Mların sunulduğu veya dunışmalarımbittjğt tarlhteq sonı~ iki (2,)
ay içinde karara varac:aktır. tahkim Mabtema,si, niooi ve bağlayicı olacak karaı:ım oy
*ki uğu 't·ICcalacııktır.

.7. 13aşkamn, diğer hakemlerht ma:sraiları ve yıtrgılarna ile il~fü diğer mastaflıir Akit
Tarc1tlıirca eştt olarak ôdenceektir, Bununla. birlik,te, Tat.ikim Mahkemesi gi<.iederın 9~:ha:
yUksck biroramnm Akit T'arat1ardaıi biri tarafından ödenmesine r~'sen karru- yeretımr.
8. Eğer bir uyuşmazlık, ~bu A,,ııışrl:ıanın 9.'uncu Maddesi uyarınca bit uluslararası tabldm
mahkemcsihe sunulmuşsa ve hrila mahkeme önündeyse1 aynı ıty:tışm~hk iŞbu Madde·
htıktinılcri uyarınca başka: b:ir uh.ıslanmısı tahkim mahken:ıeshw,sunuiamaz. Btı:dtır.tım;her iki
Akit Tanıf arasında doğrt1dan ve aııtaniJı gôtüşniefor yohı:yla bağlantı :kuruln1asıni
engellemez.

MADDE- ll

f'.A YOALARIN REDDİ
h Bir Akit Tatafiş:bu Anlaşı:na:'dan lçaynaklıman 'faydal.ınn. diğer Akit 1'1ll'afü1'für:şitketi

olaıı hu Akit 'tarafın bir Jattrın1cısına vı: bu gibi bit yatırını:cırun yatınmlaı:ı,na
uygulanmasmı.. söz k.onı.ısu şirj(etin kanunfan çel'Ç,!!Vesinde kurulnwş olduğu Akit l'arafüı
Anlaşnian1n 'faydalatırtın·· üygutaıu.nasını
'ülkesinde: öı'ı:ernti faaijyettcrinin ölrnaınası

veya
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rıtddeden Atit Tarafın. yatmmeılanmn bu şirkete sahiJ olması veya· idam etmesi .halinde
reddedebilir,

2. Faydaların tımifüi1as:1nı l'edıleden AkitTa,raf; f~alann.<reddinden öı¾l.e mUmk:Un nldu~ı
dı]{li Akitiaran habemat ctlecektir;
. .

ölçüde,

MADOEll

<JENELiSl'İSN4LAR

1. işbu A:rllaşmanı:.ı1 tılç bir l)likmti. tıirı\kit Tarafın:
ıı)

in:Sah, hayvan :yeya p\tki hayatı veya sağlıı1,1rıtn veya çe,1·enfo konmm:ası için. dut.enle'tien
·
·.

vecııy~ulanan;

ayrııncı

olmay,an herhangi :bir htıktiki

e·nget olacak şe:kildc yoruınlanama:r_

i.\riknıi

atmas.ma,.

sOı:dünnesıne ·ya

da uygtıhımasma

·

2. İşbu Anlaşmanın hiç cyil'htıkmfü

Akit Tarafın~ açıklann:1asm1 tenıcl ı,>iivenlik çıkarhtrına aykm t9rdüğü: hetharıgi :bit
bilgiyi açıklamasını veya böyl.e birlıilgiye erişime izin vermesini ger~tirecek şekilde;

(a) bir

(b) füç bit· Akit T~afın,
{i) sil;nh; ccplıan~vc savtlş geı-eçleri

ticarctl ile bir~eri yada di~tr bitgtıvenlikkunıfoşı:ma

'dôğrudan veya dolaylı olarak diğer mal, 1c$hızat, 1rlzrıı~. ve

teknoloji sa.ğl<!ma amacıyla

yapılan tkatetvc işlemlere ilişkin;

(U)sava$ zamanında veya uluslararası ilişkilerlı,ı ilgfü •ı;tiğ~t acil duıumfürda;
veya
(ıii) .nükl~r sUahlatm veya cd1i~t patlayıpı nükleer dfuıı;larm yayıl111.ısınm önlenm~iıw
ilişkin ulus:al politikaların veya uluslar-atası itnlaşn1aliı.r111 uygulanmasıyla ilgili olarak;

kendı·ıeıtıd güvenlik çı!Qil:b~rının :l<:öfllı'i111!\Ş1 için gerekli gördilğil"tedbiflcri a\masıpa cnğ,c1
ol• ~çkilde; veya ·

(c) herhangi bir Akif Tarını, utustararası barış ve güvenliğin •sındürulmesi içm !3irleşıniş
Milletler Şartından kaynaklanan yükümiü!uklerihl yerine.. getimıck amacıyla harekete
:geçmek:ıen alıkoyacak şok'jlde;

yorurntanıımaz.
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MADl)Ell

vtlRURLOĞE G~DEĞişiKLİKVE SONA.ERMf;

Akit Taraflar diploma~ lc~ladaişbıl Antaşmarmi yütürlUğe gimı.csiıte ilişkin gerekli
yasm işlemlerin ta.maml•ndtğJm lnzh bit şekilde birbirine bildirir. İşbu Anlaşma, Akit
·
Taµiflarda.nbiri tarafınca y:a~lan $On l>ildiônı tarih~ ytl!Ütlüğ~ğirer, ·
ı.

2. İşbu. Arılaşma on (19} yıJ}ık bir d.ônem boyuııc.a yürijrlükte ~. ve· bu. 'Mllfi~ıij.lt J~
fıkrasına ~re,sona erditilm'ediğisürece yürürltilctekalma.yadevam eder,,.
1. ~t TMlftatdan Jıer biri,. bir yıl önçesindetı: qiğel' Alcit Ta~a yazılı .bit. bikliritnde
bulunarak ilk on yıiiık dönenıin sonunda veya: bu tarihten sontiL herhangi bit. zamanda
·
Anlaşm~yı feshedebillı:.,
4.Jşbu Anlaşmanın sonae~(gi ta.rihten.öncıe yapılan

*

veya edinilen vedşbu Anlaşmanın 4iğw

bitşe)dlde uygulanacağı y~ıa ilgili olarak, iş!;iu Anlaşmruıuı

tüm Maddelerinin
bükümleri sona emıe tarihinden itibareıı blr on (10) yıl dalıageçerii olmaya devanı eder~

5. lşbti Aıılaştti:a Akit Tarafl.arrnkarşiliklı yazihnzasıyla degiştirilebiiir(Bb değişiklııderişbu
Maddenin 1, fıkr~ında belirtileıı aYJll yasal uşuLçerçeveşiıı® }'tirürliiğl>,gi{er.
Yukati!;llli h~s(ı$1ar .nruvacehe'sinde, İşbu Anlaşma Hukümçtıerine~· yetkililfil:ınıın ve aşa~da
imzası bulunan terrtliileıler tarafmdan imzalanmıştır.
İstanbul' da· 7 Şubat 2013

tarihinde fö nüsha olarak Türkçe ve İngilizce dillerinde, bet iki

metin eşitderecede geçetll olmak uzere iıtYlalannnştır.

.

.

lşoo Anlaşmamn yorumunda farklılık olması halinde. İngiliz~ metin esil$ :aı:ınu,.
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