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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
İLE

VİETNAM SOSYALİST CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA
YATIRIMLARIN
KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN
ANLAŞMA

Bwıdan sonra "Akit Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve
Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti:

Özellikle bir Akit Tarafın yatırımcılarının, diğer Akit Tarafın ülkesindeki yatırımları ile
ilgili olarak, aralarındaki ekonomik işbirliğini artırma arzusu ile;
Bu gibi yatırımlara uygulanacak muameleye ilişkin anlaşmanın sermaye ve teknoloji akımı
ile Akit Tarafların ekonomik kalkınmasını canlandıracağını kabul ederek;
Bu gibi yatırımların teşvik edilmesi ve karşılıklı olarak korunmasının her iki Akit Taraftaki
iş girişimlerine yardımcı olacağını ve refahı arttıracağını onaylayarak; ve
Bu amaçlara, sağlık, güvenlik ve çevreyle ilgili genel uygulama önlemleri zayıflatılmadan
ulaşılabileceğine ikna olarak;
Yatırımların teşviki
vermiş

ve

karşılıklı korunması

olarak;

Aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır:

ile ilgili bir

anlaşmanın yapılmasına

karar
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MADDEl
Tanımlar

İşbu Anlaşmanın amacı bakımından:

l. "Yatının" terimi; Akit Taraflardan birinin ülkesinde bu Akit Tarafın kanunları ve
düzenlemelerine uygun olarak diğer Akit Tarafın bir yatırımcısı tarafından ev sahibi Akit
Tarafın ülkesinde uzun süreli ekonomik ilişkiler kurmak amacıyla, iş faaliyetleri ile
bağlantılı olarak edinilen her türlü mal varlığını ifade eder ve bunlarla kısıtlı olmamak
koşuluyla özellikle aşağıdakileri içerir:
(a)

taşınır

Tarafın

ve taşınmaz malların yanı sıra ipotek, rehin ve malvarlığının bulunduğu Akit
kanun ve düzenlemelerine uygun olarak tanımlanan diğer benzer mülkiyet hakları,

(b) yeniden yatırılan gelirler, para alacakları veya bir yatırımla ilgili mali
haklar,

değeri

olan diğer

(c) hisseler, hisse senetleri ya da şirketlere iştirakin diğer herhangi bir şekli,
(d) patentler, endüstriyel tasarımlar, teknik süreçler gibi fikri ve sınai mülkiyet
ticari markalar, peştemaliye, know-how ve diğer benzer haklar,

haklarının

yanında,

(e)

doğal

kaynaklara yönelik imtiyazlar da dahil olmak üzere, kanun veya bir
ile verilmiş iş imtiyazları;

yatırım

sözleşmesi

Şu şartla ki, bu gibi yatırımlar; bir şirketin % 1O' dan azına karşılık gelen veya temsil eden
hissesinin veya oy halckmın borsa yoluyla edinimi niteliğinde olduğunda işbu Anlaşma
kapsamına girmez.

Varlıkların yatırıldığı

veya tekrar yatırıldığı biçimdeki herhangi bir değişiklik, bu gibi bir
ülkesinde yatırım yapılan Akit Tarafın kanun ve düzenlemelerine uygun olarak
gerçekleşmiş olması koşulu ile, bunların yatırım olarak nitelendirilmesini etkilemez.

değişikliğin

2. "Yatırımcı" terimi:
diğer

Akit Tarafın ülkesinde yatırım yapmış olan,

(a) her bir Akit
kişileri,

Tarafın kanunları

ve düzenlemelerine göre

vatandaşlan sayılan

gerçek

·

(b) Akit Taraflardan birinin yürürlükteki kanunları çerçevesinde kurulmuş veya teşekkül
etmiş ve kayıtlı ofisi ile birlikte esaslı iş faaliyetleri o Akit Tarafın ülkesinde bulunan
şirketleri, firmaları veya iş ortaklıklarını ifade eder.
3. "Gelirler" terimi bir yatırımdan elde edilen meblağları ifade eder ve bunlarla kısıtlı
olmamak kaydıyla özellikle, kar, faiz, sermaye kazançları, royaltiler, ücretler ve temettüleri
içerir.
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4. "Ülke" terimi :
(a) Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili olarak; kara ülkesini, iç sularını, karasularını ve bunların
üzerinde yer alan hava sahasını, aynı zamanda, canlı veya cansız doğal kaynakların
araştırılması, kullanılması ve korunması amacıyla Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun
olarak üzerinde egemenlik veya kaza hakkına sahip olduğu deniz alanlarını ifade eder.
(b) Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti ile ilgili olarak; kara ülkesini, adalarını, iç sularını,
karasularını ve üzerlerinde yer alan hava sahasının yanısıra doğal kaynakların araştırılması,
kullanılması ve korunması amacıyla Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'nin ulusal mevzuatına
ve uluslararası hukuka uygun olarak üzerinde egemenlik veya kaza hakkının veya
egemenliğinin bulunduğu deniz yatağı ve altındaki toprakları da içermek üzere karasuları
ötesindeki deniz sahalarını ifade eder.
5. "Serbestçe çevrilebilir döviz", uluslararası işlemlerde yaygın olarak ödeme yapmada
ve başlıca uluslararası döviz piyasalarında yaygın biçimde ticareti yapılan döviz
anlamına gelir.

kullanılan

MADDE2
ve Korunması

Yatırımların Teşviki

l. Her bir Akit Taraf, ülkesinde, diğer Akit Taraf yatırımcılarının yatırımlarını kendi kanun
ve düzenlemelerine uygun olarak, mümkün olduğunca teşvik eder.
2. Her bir Akit Tarafın yatırımcılarının yatırımları her zaman adil ve hakkaniyete uygun bir
muameleye tabi tutulur ve diğer Akit Tarafın ülkesinde tam korumadan yararlanır. Hiç bir
Akit Taraf makul olmayan veya ayrımcı tedbirlerle bu gibi yatırımların yönetilmesine,
sürdürülmesine, kullanımına, faydalanılmasına, genişletilmesine veya elden çıkarılmasına
hiç bir şekilde engel olmayacaktır.

Yatırımlara

MADDE3
Uygulanacak Muamele

1. Her bir Akit Taraf, kendi kanun ve düzenlemeleri çerçevesinde, yatırımları üçüncü ülke
yatırımcılarının yatırımlarına benzer durumlarda uygulanandan daha az elverişli olmayan
bir şekilde ülkesine kabul eder.
2. Her bir Akit Taraf, kendi kanun ve düzenlemeleri çerçevesinde, diğer Akit Tarafın
yatırımcıları tarafından kurulmuş olan bu yatırımlara, kendi yatırımcılarının yatırımlarına
benzer durumlarda uyguladığı muameleden daha az elverişli olmayan bir muamele
uygular.
3. Her bir Akit Taraf, diğer Akit Tarafın yatırımcıları tarafından kurulmuş olan bu
üçüncü bir ülke yatırımcılarının yatırımlarına benzer durumlarda uyguladığı
muameleden daha az elverişli olmayan bir muamele uygular.

yatırımlara,
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4. Akit Taraflar, kendi ulusal mevzuatları çerçevesinde, bir yatırımın yapılması ve
sürdürülmesiyle ilgili olarak diğer Akit Tarafın ülkesine girmek isteyen her bir Akit taraf
vatandaşının geçici ikamet ve girişi için yapılan başvuruları iyi niyetle değerlendirir; aynı
muamele, bir yatırımla bağlantılı olarak çalışmak için diğer Akit Tarafın ülkesine girmek
ve geçici ikamet etmek isteyen her bir Akit Taraf vatandaşlarına da gösterilecektir.
Çalışma izinleri için yapılan başvurular da iyi niyetle değerlendirilir.
5. (a) İşbu Maddenin hükümleri, bir Akit Tarafı, tamamen ya da kısmen vergilendirmeye
ilişkin herhangi bir uluslararası anlaşma veya düzenlemeden kaynaklanan ve bu gibi bir
anlaşmanın veya düzenlemenin tarafı olan Akit Tarafça sağlanan herhangi bir muameleyi,
tercihi veya ayrıcalığı diğer Akit Tarafın yatırımcılarına sağlamakla yükümlü olduğu
şeklinde yorumlanmaz.
(b) İşbu Anlaşmanın ayrımcılık yapmama, ulusal muamele ve en çok kayınları ulus
muamelesi hükümleri, her bir Akit Tarafın bir gümrük birliği, ekonomik birlik veya parasal
birliğe, bir ortak pazara veya serbest ticaret bölgesine üyeliğinden veya bıınlarla
ortaklığından kaynaklanan ve bu Akit Tarafın kendi yatırımcılarına veya şirketlerine, bu
gibi bir birliğin, ortak pazarm veya serbest ticaret bölgesinin üye devletlerinin
vatandaşlarına veya şirketlerine veya herhangi bir üçüncü ülke vatandaşlarına veya
şirketlerine tanıdığı mevcut veya gelecekteki avantajlara uygulanmaz.
(c) Daha

açık

bir ifade ile, işbu Madde'deki yükümlülük bir Akit Tarafça diğer Akit
bu Anlaşmada belirlenen uyuşmazlık çözümü prosedürlerinden
başka bir uyuşmazlık çözümü prosedürünün uygulanmasına yönelik bir gereklilik içermez.
Tarafın yatırımcılarına

(d) İşbu Anlaşmanın 2. ve 3. Maddelerinin hükümleri, bir Akit Tarafı, toprak ve taşınmaz
edinimi ve bıınlar üzerinde ayni hak edinimi bakımından kendi yatırımcılarının
yatırımlarına uyguladığı muamelenin aynısını diğer Akit Tarafın yatırımcılarının
yatırımlarına uygulamakla yükümlü kılmaz.

MADDE4
Düzenleme Hakkı
1. İşbu Anlaşmanın hiç bir hükmü, bir Akit Tarafı;
(a) insan, hayvan veya bitki
veya düzenlenen;

hayatı

ya da

sağlığı;

veya çevrenin

korunması

için uygulanan

(b) tükenebilir canlı veya cansız doğal kaynakların korıınmasıyla ilgili olan;
(c) sanatsal, tarihi ve arkeolojik
olarak uygulanan;
ayrımcı
şekilde

değere

olmayan herhangi bir önlemi
yorumlanamaz.

sahip olan ulusal hazinelerin
almayı,

sürdürmeyi ya da

korunmasına

uygulamayı

yönelik

önleyecek
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2. İşbu Anlaşmanın hiç bir hükmü,
(a) hiç bir Akit Tarafı kendi temel güvenlik çıkarlarına aykırı gelecek herhangi bir bilginin
açıklanmasının sağlanmasını veya buna yol açmasını gerektirecek,
(b) hiç bir Akit Tarafı, kendi temel güvenlik çıkarlarının korunması için
(i) silah, cephane ve savaş gereçleri ve askeri ya da diğer bir güvenlik kuruluşuna
doğrudan ya da dolaylı tedarik sağlama amacıyla girişilen mal, teçhizat, hizmet ve
teknoloji alım ve işlemleri ile ilgili,
(ii)

savaş zamanında

(iii)
.

haberleşme,

altyapı

tesislerini

ya da uluslararası

acil durumlarda,

altyapılarını

enerji ve su
kullanılamaz

kasıtlı girişimlerden

ilişkilerdeki

da içeren kritik öneme haiz kamuya ait
hale getirecek veya bu gibi altyapılara zarar verecek

korumakla amacıyla;

veya
(iv) nükleer silah ve diğer nükleer patlayıcı cihazların yayılmasının önlenmesine
ulusal politikaların ya da uluslararası Anlaşmaların uygulanmasıyla ilgili olarak,

ilişkin

gerekli olduğunu düşündüğü herhangi bir tedbiri almasını önleyecek, veya
(c) herhangi bir Akit Tarafı, Birleşmiş Milletler Şartının uluslararası barış ve güvenliğin
sürdürülmesi yükümlülüklerinin yerine getirilmesine yönelik eylemde bulunmayı
engelleyecek,
şekilde yorumlanamaz.

MADDES
ve Tazminat

Kamulaştırma

1. Yatırımlar, kaınu yararı gözetilerek ve ayrımcı olmayacak biçimde ve anında, yeterli,
etkin tazminat ödenerek, hukuka ve işbu Anlaşmanın 3 'üncü Maddesinde belirtilen genel
muamele prensiplere uygun olarak yapılanlar dışında kaınulaştırılamaz, devletleştirilemez
veya doğrudan ya da dolaylı olarak benzer etkisi olan uygulamalara (bundan soma
kamulaştırma olarak anılacaktır) maruz bırakılamaz.
2. Sağlık, güvenlik ve çevre gibi kamusal refaha ilişkin meşru hedeflerin korunması için
düzenlenen ve uygulanan ayrımcı olmayan yasal önlemler, dolaylı kamulaştırma teşkil
etmez.
3. Tazminat, kamulaştırılan yatınmın kamulaştırma işleminin yapıldığı veya duyurulduğu
tarihten önceki piyasa değerine eşit olur. Tazminat gecikme olmaksızın ödenir ve işbu
Anlaşmanın 7. Maddesinde belirtildiği şekilde serbestçe transfer edilebilir.
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4. Tazminatın ödenmesinde gecikme olması durumunda ödeme, kamulaştınna tarihinden
ödeme tarihine kadar, kanun ve düzenlemelerde bu gibi bir oran öngörülmemişse, her iki
tarafça üzerinde anlaşılan bir oran üzerinden faiz içerir.
5. İşbu Madde'nin l 'inci, 2'nci ve 3'üncü paragraflarının hükümlerine bakılmaksızın; arazi
ve tazminatın ödenmesiyle
ilgili esaslar kamulaştırmayı gerçekleştiren Akit Tarafın kanun ve düzenlemelerine tabidir.

kamulaştırmaları kapsamında kamulaştırmanın koşullarıyla

MADDE6
Zararlar İçin Tazminat
Yatırımları diğer Akit Tarafın ülkesinde savaş, ayaklanma, iç karışıklık veya diğer benzer
olaylar nedeniyle zarar gören Akit Taraflardan her birinin yatırımcıları, diğer Akit Tarafın
bu gibi kayıplar bakımından aldığı tedbirler ile ilgili olarak, kendi yatırımcılarına ya da
herhangi üçüncü bir ülke yatırımcılarına uygulanan muameleden daha az elverişli olmamak
üzere, hangisi en elverişli ise, o muameleye tabi tutulur.

MADDE7
Ülkesine İade ve Transfer
1. Vergisel tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinin ardından, her bir Akit Taraf bir
yatırımla ilgili bütün transferlerin kendi ülkesinden içeri ve dışarıya serbestçe ve gecikme
olmaksızın yapılmasına iyi niyetle izin verir. Bu gibi transferler aşağıdakileri içerir:
(a) gelirler,
(b) bir

yatırımın tamamının

veya bir

kısmının satışı

veya tasfiyesinden elde edilen

meblağlar,

(c) Madde 5 çerçevesinde ödenecek tazminatlar,
(d) yatırımlarla ilgili olarak alınmış kredilerin ana para ve faiz ödemeleri,
(e) bir Akit Tarafın ülkesinde bir yatırımla ilgili uygun çalışma izinlerini
diğer Akit Taraf vatandaşlarının aldıkları maaşlar, ücretler ve diğer gelirleri,

edinmiş

olan

(f) bir yatırım uyuşmazlığından kaynaklanan ödemeler.
ve ev sahibi Akit Tarafça kararlaştırılmadıkça, transferler, yatırımın
konvertibl para birimi veya herhangi bir konvertibl para birimiyle,
transferin yapıldığı tarihte geçerli olan döviz kuru üzerinden yapılır.

2. Aksi

yatırımcı

yapılmış olduğu

3. Yukarıda yer alan 1'inci ve 2'nci paragraflar bir Akit Tarafın iflas ve ödeme aczine
yönelik eşit ve ayrımcı olmayan kanun ve düzenlemelerinin uygulanmasına ve adli ve idari
kovuşturmalara yönelik yargı kararlarının icra ve ifasının temin edilmesine halel getirmez.
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MADDE8
Halefiyet
1. Eğer bir Akit Taraf yatırımcısının yatırımı, ticari olmayan risklere karşı kanuni bir sistem
dahilinde sigorta edilmişse; sigortalayanın yatırımcı ile sigortalayan arasındaki sigorta
sözleşmesinin şartlarından kaynaklanan her türlü halefi yeti diğer Akit Tarafça tanınır.
2. Sigortalayan halefiyetten dolayı yatırımcının haklarını kullanmaya ve taleplerini öne
sünneye yetkilidir ve yatırım ile ilgili sorumlulukları da üstlenir. Halef olunan haklar ya da
talepler yatırımcının özgün haklarını ya da taleplerini aşamaz.

3. Bir Akit Taraf ile sigortalayan arasındaki uyuşmazlıklar işbu Anlaşmanın 9'uncu
Maddesinin hükümlerine göre çözümlenir. Sigortalayanın yatırımcıya bir ödeme yaptığı ve
yatırımcının haklarını ve alacaklarını devraldığı durumlarda yatırımcı Akit Tarafa karşı bu
hak ve taleplerini öne süremez.

MADDE9
Bir Akit Taraf ile Diğer Akit Tarafın Yatırımcıları Arasındaki Uyuşmazlıkların
Çözümü
1. Bir Akit Taraf ile diğer Akit Tarafın bir yatırımcısı arasında, doğrudan bir yatırımdan
kaynaklanan, bahsi geçen yatırımda kayıp veya zarara sebep olan ve bir Akit Tarafın işbu
Anlaşmaya bağlı bir sorumluluğunu ihlaline ilişkin herhangi bir hukuki uyuşmazlık
yatırımcı ile ilgili Akit Taraf arasında iyi niyetli danışmalar ve müzakereler aracılığıyla
çözülmeye gayret edilir. Bu amaçla müzakerelere ait detaylı bilgileri içeren yazılı bir
tebligat yatırımcı tarafından ev sahibi Akit Tarafa iletilir.
2. Eğer bu uyuşmazlıklar ! 'inci paragrafta bahsedilen yazılı bildirim tarihini takip eden altı
(6) ay içerisinde bu şekilde çözümlenemezse, uyuşmazlık, yatırımcı tarafından
seçilebilecek aşağıdaki mekanizmalara sunulabilir:
(a) ülkesinde yatırım yapılan Akit Tarafın yetkili mahkemesi,
(b) Her iki Akit Tarafın Sözleşmeye taraf olması durumunda, "Devletler ile Diğer
Devletlerin Vatandaşlan Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Sözleşmesi"
(Sözleşme) ile kurulmuş Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü için Uluslararası Merkez
(Merkez),
(c) Akit Taraflardan yalmzca birinin
İmkanı; veya

Sözleşmeye

taraf olması durumunda Merkez'in Ek

(d) Bir ad hoc hakem mahkemesine, aksi taraflarca kararlaştırılmadığı durumlarda, bu
hakem heyetinin Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu
(UNCITRAL)'in Tahkim Usulü Kurallarına göre kurulması ile.
3.

bu Maddenin 2. paragrafında bahsedilen uyuşmazlık çözüm
birine sunmuş olması durumunda, bu yollardan birinin seçimi nihaidir.

Yatırımcının uyuşmazlığı

yollarından
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4. Tahkim Kurulu kararını işbu Anlaşmanın hükümlerine, yatırımın ülkesinde yapıldığı ve
uyuşmazlığa taraf olan Akit Tarafın kanunlar ihtilafına ilişkin kurallarını da içeren ulusal
hukukuna ve her iki Ak.it Tarafça kabul edilen uluslararası hukukun ilgili prensiplerine
dayandırır.

5. Bu Madde' nin 2' inci paragrafının hükümlerine bakılmaksızın;
(a) yalnızca, gerekli izni almış (izin gerekmesi halinde) ve ev sahibi Akit Tarafın yabancı
sermaye ile ilgili mevzuatına uygun olarak ve fiilen başlamış yatırım faaliyetlerinden
doğrudan kaynaklanan uyuşmazlıklar, Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü için
Uluslararası Merkez'e (ICSID) veya Akit Tarafların üzerinde uzlaştıkları ve işbu
Maddenin 2. paragrafında bahsedilen diğer herhangi bir uluslararası uyuşmazlık çözüm
mekanizmasına sunulabilir.
(b) taşınmazlar üzerindeki mülkiyet hakları ve ayni haklara ilişkin uyuşmazlıklar tamamen
ev sahibi Akit Tarafın mahkemelerinin yargılama yetkisi altındadır ve bu nedenle Yatırım
Uyuşmazlıkları Çözümü için Uluslararası Merkez'e (ICSID) ya da diğer herhangi bir
uluslararası uyuşmazlık çözümü mekanizmasına sunulamaz; ve
(c) "Devletler ile diğer Devletlerin Vatandaşları arasındaki
Çözümü Sözleşmesi"nin 64 'üncü Maddesi ile ilgili olarak:

Yatırım Uyuşmazlıklarının

Türkiye Cumhuriyeti, "Devletler ile diğer Devletlerin Vatandaşları arasındaki Yatırım
Uyuşmazlıklarının Çözümü Sözleşmesi"nin yorumu ya da uygulanmasıyla ilgili olarak
Türkiye Cumhuriyeti ve diğer herhangi bir Akit Devlet arasında ortaya çıkmış ve
görüşmeler yoluyla çözümlenmemiş herhangi bir uyuşmazlığın Uluslararası Adalet
Divanı'na götürülmesini kabul etmez.
6. Tahkim kararları uyuşmazlığın bütün tarafları için nihai ve bağlayıcı olur. Her bir Akit
Taraf verilen kararları kendi kanunları çerçevesinde yerine getirir.

MADDElO
Akit Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü

1. Akit Taraflar işbu Anlaşmanın yorumu veya uygulanmasıyla ilgili aralarında çıkan
herhangi bir uyuşmazlığa iyi niyet ve işbirliği ruhu içinde hızlı Ve hakkaniyete uygun bir
çözüm arayacaklardır. Bu bakımdan, Akit Taraflar bu gibi çözümlere varmak için
doğrudan ve anlamlı müzakerelerde bulunmayı kabul ederler. Eğer Akit Taraflar
uyuşmazlığın başladığı tarihten itibaren altı (6) ay içerisinde yukarıda belirtilen yöntemler
ile kendi aralarında bir anlaşmaya varamazlarsa uyuşmazlık, Akit Taraflardan herhangi
birinin isteği üzerine, üç üyeli bir tahkim heyetine sunulabilir.
2. Talebin alınmasından itibaren iki (2) ay içerisinde, her bir Akit Taraf bir hakem tayin
edecektir. Tayin edilen bu iki hakem üçüncü bir ülke vatandaşı olan üçüncü hakemi
Başkan olarak seçer. Akit Taraflardan birinin belirtilen süre içinde hakemi tayin etmemesi
halinde, diğer Akit Taraf Uluslararası Adalet Divanı Başkanı'ndan atamayı yapmasını
isteyebilir.
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Eğer her iki hakem atanmalarından itibaren iki (2) ay içerisinde Başkan seçiminde
anlaşmaya varamazlar ise, Başkan Akit Taraflardan birinin talebi üzerine Uluslararası

3.

Adalet Divanı Başkanı tarafından atanır.
4. Eğer, bu Madde'nin 2'inci ve 3'üncü paragraflarında belirtilen durumlarda, Uluslararası
Adalet Divanı Başkanı söz konusu görevi yerine getirmekten alıkomırsa 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 Taraflardan birinin vatandaşı olmayan en
kıdemli Divan üyesi tarafından yapılır.
5. Aksi kararlaştırılmadıkça, Tahkim Heyeti Heyet Başkanının seçildiği tarihten itibaren üç
(3) ay içinde, işbu Anlaşmanın diğer hükümleriyle tutarlı olacak şekilde usul kuralları
üzerinde anlaşmaya varacaktır. Bu gibi bir anlaşmanın olmaması halinde, Tahkim Heyeti,
genel kabul görmüş uluslararası tahkim usulü kurallarını dikkate alarak, usul kurallarını
tayin etmesini Uluslararası Adalet Divanı Başkanından talep eder.
6. Aksi kararlaştırılmadıkça, Başkanın seçildiği tarihten itibaren sekiz (8) ay içerisinde
bütün beyanlar yapılacak, bütün duruşmalar tamamlanacak ve tahkim heyeti, hangisi daha
sonra gerçekleşirse, son beyanların sunulduğu veya duruşmaların bittiği tarihten sonra iki
(2) ay içinde karara varacaktır. Tahkim heyeti, nihai ve bağlayıcı olacak kararını oy
çokluğu ile alır.
7. Başkanın, diğer hakemlerin masrafları ve yargılama ile ilgili diğer masraflar Akit
Taraflarca eşit olarak ödenecektir. Bununla birlikte, Tahkim Heyeti giderlerin daha yüksek
bir oranının Akit Taraflardan biri tarafından ödenmesine re'sen karar verebilir.
8. Eğer bir uyuşmazlık, işbu Anlaşmanın 9'uncu Maddesi uyarınca bir uluslararası tahkim
mahkemesine sunulmuşsa ve hala mahkeme önündeyse, aynı uyuşmazlık işbu Madde
hükümleri uyarınca başka bir uluslararası tahkim mahkemesine sunulamaz. Bu, her iki
Akit Taraf arasında doğrudan ve anlamlı görüşmeler yoluyla bağlantı kurulmasını
engellemeyecektir.

MADDEll
Uygulama Kapsamı
İşbu Anlaşma, bir Akit Tarafın ülkesinde, kanun ve düzenlemelerine uygun olarak diğer
Akit Tarafın yatırımcılarınca işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce veya sonra
yapılmış yatırımlara uygulanır.

Bununla birlikte, işbu Anlaşma,
girmesinden önce ortaya çıkan uyuşmazlıklara uygulanmaz.

Anlaşmanın yürürlüğe
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MADDE 12
Yürürlüğe

Girme

1. İşbu Anlaşma, Akit Tarafların, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal
usullerinin tamamlandığını birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı
bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecektir. Anlaşma on (10) yıllık bir dönem için
yürürlükte kalacak ve işbu Madde'nin 2. paragrafına uygun olarak yürürlükten
kaldırılmadığı sürece yürürlükte kalmaya devam eder.
2. Her bir Akit Taraf, diğer Akit Tarafa bir yıl öncesinden yazıh bildirimde bulunarak, ilk
on yıllık dönemin sonunda veya bundan sonra herhangi bir zamanda işbu Anlaşmayı
feshedebilir.
Akit Taraflar arasındaki yazılı bir anlaşma ile herhangi bir zamanda
Maddenin l. paragrafında belirtilen aynı yasal usule
uygun olarak yürürlüğe girer.

3.

İşbu Anlaşma

değiştirilebilir. Değişiklikler, işbu

4. İşbu Anlaşmanın fesih tarihi öncesinde yapılan veya edinilen ve bu Anlaşmanın diğer bir
şekilde uygulanacağı yatırımlar hususunda, işbu Anlaşmanın diğer tüm Maddelerinin
hükümleri fesih tarihinden itibaren bir on (10) yıl daha geçerli olmaya devam eder.
İşbu

Anlaşmayı

Tarafların

Hükürnetlerince

görevlendirilen

yetkili

temsilcileri,

huzurlarında imzalamıştır.

Ankara'da 15 Ocak 2014 tarihinde Türkçe, Vietnamca ve İngilizce dillerinde, tüm metinler
eşit derecede geçerli olmak üzere imzalanmıştır.
Yorumunda farklılık olması halinde, İngilizce metin esas alınır.
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