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Önsöz 

Günümüzde devletler, altyapı yatırımlarının yapılması, ticari ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesi, yabancı 
sermaye girişinin sağlanması ile teknoloji transferinin teşviki ve yabancı yatırımların korunması ve teşviki amacıy-
la iki ve çok taraflı bölgesel yatırım anlaşmaları imza etmektedir. Çok taraflı bölgesel yatırım anlaşmalarına örnek 
olarak 1994 tarihli Enerji Şartı Anlaşması (Energy Charter Treaty) ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşma-
sı (North American Free Trade Agreement) ile 1972 tarihli İslam İşbirliği Teşkilatı (Islamic Cooperation Treaty) An-
laşması verilebilir. Ancak, yatırımların teşviki ve korunması için çok taraflı bölgesel olmayan yani gerçek anlamda 
uluslararası (multilateral investment treaty) bir anlaşma yoktur. 

İki taraflı yatırım anlaşmalarının (bilateral investment treaties) yani yatırımların karşılıktı teşviki ve korunma-
sına ilişkin iki taraflı anlaşmaların ilk örneği 1959 yılında Almanya ile Pakistan arasında imza edilmiştir. Özely-
likle İkinci Liberalleşme dönemi yani Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonraki dönemde devletler sermayenin 
serbest dolaşımı ve iktisadi gelişmenin sağlanması amacıyla iki taraflı yatırım anlaşmalarını daha çok tercih etmek-
tedir. Akdedilen üç binden fazla iki taraflı yatırım anlaşması bulunmaktadır. Türkiye, yüz otuzdan fazla ikili yatırım 
anlaşması akdetmiştir. 

Geleneksel iki taraflı yatırım anlaşmaları, az sayıda madde içeren mütevazı metinlerdir. Diğer yandan modern 
iki taraflı yatırım anlaşmaları, ayrıntılı hükümler içeren çok daha geniş metinlerdir. İki taraflı yatırım anlaşmala-
rı genel olarak üç bölümden oluşur. Birinci bölüm, özellikle sözleşmenin amacı ile “yatırım” ve “yatırımcı” kav-
ramları gibi sözleşmenin önemli tanımlarını sunmaktadır. İkinci bölüm, yatırımların ve yatırımcıların korunma-
sına ilişkin genel olarak şu maddi koruma hükümlerini içermektedir: yatırımların kabulüne ilişkin hükümler, adil 
ve eşit muamele, tam koruma ve güvenlik, keyfi ve ayrımcı muameleye karşı koruma, ulusal muamele ve en çok 
gözetilen ülke muamelesi garantisi, kamulaştırma durumunda garantiler ve ödemelerin ücretsiz transferi ile ilgili 
garantiler. Üçüncü bölüm, uyuşmazlıkların çözümüne ilişkindir. Çoğu iki taraflı yatırım anlaşması, uyuşmazlık 
çözümüne ilişkin iki ayrı hüküm içerir. İlk hüküm, ev sahibi akit devlet ile yabancı yatırımcılar arasındaki uyuşmaze-
lıkların tahkim veya başkaca uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile uyuşmazlıkların çözümü ile ilgilidir. Diğer hüküm 
ise, anlaşmaya taraf olan iki devlet arasında yer alan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkindir. 

Bu çalışmada, Türkiye’nin akdettiği, ilga edilenler de dahil olmak üzere, tüm ikili yatırım anlaşmaları geçerli 
olan tüm dillerde ve Resmi Gazete’de yayımlanan şekilleriyle bir araya getirilmiştir. Türkiye bugüne kadar yüz otu-
zun üzerinde ikili yatırım anlaşması akdetmiştir. Ancak bu kitabın yayınlandığı tarihte, bu anlaşmaların seksen se-
kizi yürürlükte bulunmaktadır.

Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen Av. Hamza Tüzgen’e de ayrıca teşekkürlerimizi iletiriz.

Prof. Dr. Ali Yeşilırmak 
Arş. Gör. Ömer Faruk Kafalı
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Preface

Today, states conclude bilateral and multilateral regional investment treaties with the aim of devloping infra-
structure, meeting commercial and financial needs, ensuring foreign capital inflows, promoting technology trans-
fer, and protecting and promoting foreign investments. 

Examples of multilateral regional investment agreements are the Energy Charter Treaty of 1994, the North 
American Free Trade Agreement and the 1972 Islamic Cooperation Treaty. However, there is no multilateral 
non-regional investment treaty, in other words,  multilateral investment treaty for the promotion and protection 
of investments.

The first example of a bilateral investment treaty, reciprocal promotion and protection of investment treaty, 
was signed between Germany and Pakistan in 1959. Especially after the second liberalization period, after the col-
lapse of the Soviet Union, states preferred bilateral investment treaties in order to ensure free movement of capital 
and economic development. More than three thousand bilateral investment treaties have been concluded. Turkey 
has concluded more than one hundred and thirty bilateral investment treaties.

Traditional BITs are relatively short texts with only few articles. On the other hand, modern BITs comprise 
of dozens of articles and are much more detailed. Nevertheless, BITs typically consist of three parts. The first 
part offers definitions, especially of the concepts of ‘investment’ and ‘investor’. The second part consists of sub-
stantive standards for the protection of investments and investors. Typically these contain: a provision on ad-
mission of investments; a guarantee of fair and equitable treatment (FET); a guarantee of full protection and 
security; a guarantee against arbitrary and discriminatory treatment; a guarantee of national treatment and a 
guarantee of most-favoured-nation treatment (MFN clause); guarantees in case of expropriation; and guaran-
tees concerning the free transfer of payments. The third part deals with dispute settlement. Most BITs contain 
two separate provisions on dispute settlement. One provides for arbitration in the event of disputes between the 
host state and foreign investors. The other provision on dispute settlement in BITs provides for arbitration be-
tween the two states parties to the treaty.

In this work, all BITs, including abrogated BITs, concluded by Turkey and published in all languages in the Of-
ficial Gazette, have been consolidated. Turkey has concluded over 130 BITs until today. However, at the publishing 
date of this book, 88 of these BITs are in force.

We would also like to thank Att. Hamza Tuzgen who contributed to the preparation of this book.

Prof. Dr. Ali Yeşilırmak 
RA Ömer Faruk Kafalı
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AVUSTRALYA ARASINDA

YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE

KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA

             Türkye Cumhuryet ve Avustralya (“Taraflar”),
             Özellkle br Taraf yatırımcılarının dğer Tarafın ülkesndek yatırımlarıyla lgl olarak, sermaye akışını teşvk
etmenn ekonomk etknlk ve kalkınma açısından önemn kabul ederek ve bu akışın, Tarafların aralarındak
ekonomk lşkler ve teknk şbrlğn gelştrmektek rolünün ayırdında olarak,
             İstkrarlı br yatırım ortamı meydana getrmek ve ekonomk kaynakların en etkn bçmde kullanılmalarını
sağlamak üzere, yatırımların adl ve hakkanyete uygun muameleye tab tutulmasının arzu edldğn kabul ederek;
             Br Taraf yatırımcılarının dğer Tarafın ülkesndek yatırımlarının, bu Tarafın yasaları çerçevesnde
gerçekleştrleceğn kabul ederek; ve
             Bu amaçların takbnn, yatırımların korunmasına yönelk lkelern ve bu lkelern Tarafların ülkelernde daha
etkn br bçmde uygulanması çn tasarlanmış kuralların açık br bçmde fade edlmes le kolaylaşacağını kabul
ederek,
             Aşağıdak şeklde anlaşmaya varmışlardır:

             MADDE 1

             TANIMLAR
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             1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından:
             (a) “yatırım” , taraflardan brnn yatırımcıları tarafından yatırılan ve dğer Tarafça kend hukukuna ve zaman
çnde uygulanan yatırım poltkalarına tab olarak kabul edlen her türden varlığı fade eder ve aşağıdakler kapsar:
             () potek, tedbr, rehn gb hakları çermek üzere madd ve gayr madd mülkyet hakları,
             () hsse senetler ve sermaye hsseler gb, fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, tüzel br kşlğe
katılımın herhang br şekl,
             () para ya da ekonomk değer taşıyan br alacak,
             (v) telf, patent, tcar marka, tcar sm, endüstryel tasarım, tcar sır, know-how ve tcar tbara lşkn
hakları da kapsayan fkr mülkyet hakları,
             (v) tarım, ormancılık, balıkçılık ve hayvancılıkla ştgal etme; doğal kaynakları araştırma veya çıkarma,
ürünler üretme, kullanma ve satma haklarını kapsayan, kanun veya sözleşme le tanınan ekonomk br değer taşıyan ş
mtyazları ve ekonomk faalyet sürdürmek çn gereken dğer haklar,
             (v) tesslern örgütlenme ve operasyonları, fkr mülkyet hakları dahl olmak üzere mülkyet haklarının
ednm, kullanımı ve dares, fon yaratma ve dövz alım satımı gb yatırımlarla lgl faalyetler.
             (b) “hasılat”, br yatırımdan elde edlen ya da türeyen; kar, temettü, faz, sermaye kazançları, royalt
ödemeler, yönetm ya da teknk yardım ödemeler, fkr mülkyet haklarıyla bağlantılı ödemeler ve tüm dğer yasal
gelrler kapsayan br meblağ anlamına gelr.
             (c) “yatırımcı”,
             () br tüzel kş; ya da
             () Türkye Cumhuryet’nn vatandaşı olan br gerçek kş; ya da
             () Avustralya vatandaşı ya da dam mukm olan gerçek kş anlamına gelr.
             (d) “tüzel kş”, madd kazanç çn örgütlenp örgütlenmedğne; özel mülkyete konu olup olmadığına ya da
sınırlı ya da sınırsız sorumlu olarak örgütlendğne bakılmaksızın,
             ) Taraflardan brnn hukuku çerçevesnde; ya da
             ) bu Maddenn 1(d)() paragrafında tanımlanan br yapı ya da paragraf 1(c)() ya da 1(c)()’de tanımlanan
br gerçek kş tarafından sahp olunan ya da kontrol edlen ve üçüncü br ülkenn mevzuatı çerçevesnde;
             kurulan, brleştrlen, oluşturulan ya da dğer bçmlerde usulüne uygun olarak örgütlenen ve şrket, brlk,
ortaklık ya da hukuk olarak tanınan dğer br yapılanma anlamına gelr.
             (e) “dam mukm” Avustralya hukukuna göre Avustralya’dak kamet zamana bağlı tutulmamış gerçek kş
anlamına gelr.
             (f) “serbestçe çevrleblr dövz”, Uluslararası Para Fonu’nca sınıflandığı bçmyle serbestçe kullanılablr
dövz ya da uluslararası dövz pyasalarında yaygın bçmde tcaret yapılan dövz anlamına gelr.
             (g) “ülke”, kara ülkes ve kara suları yanında Taraflardan herbrnn doğal kaynakların araştırılması,
çıkarılması ve korunması amacıyla, uluslararası hukuka uygun olarak, üzernde yargılama veya egemenlk haklarının
bulunduğu denz alanlarını fade eder.
             2. Bu Maddenn 1(a) paragrafının amaçları açısından, yatırıma dönüşmüş hasılatlar, yatırım olarak muamele
görecekler ve varlıkların yatırım veya yenden yatırımda kullanım bçmnde herhang br değşklk, bunların yatırım
olma ntelğn etklemeyecektr.
             3. Paragraf 1 (d) () açısından “sahplk” ya da “kontrol” meseles, özel durumun olgusal özellklerne bağlı
olacaktır. Aşağıdak olgular, dğerler yanında, böyles br mülkyet ya da kontrolün dell olarak kabul edlecektr:
             (a) tüzel kşnn sermayesnde etkn br kontrolü mümkün kılacak esaslı br doğrudan ya da dolaylı ortaklık,
söz gelm, özellkle sermayenn % 50’snden fazlasına doğrudan ya da dolaylı katılım ya da çoğunluk hsselerne
sahp olma; ya da
             (b) aşağıdakler mümkün kılacak bçmde oy haklarının doğrudan ya da dolaylı kontrolü
             () yönetm ya da şleyş üzernde nha erkn crası; ya da
             () yönetm kurulu ya da dğer herhang br yönetsel mercn oluşumu üzernde nha erkn crası.

             MADDE 2

             ANLAŞMANIN UYGULANMASI

             1. Bu Anlaşma ne zaman yapılmış olursa olsun tüm yatırımlara uygulanacaktır. Anlaşma yürürlüğe
grmesnden önce ortaya çıkan uyuşmazlıklara uygulanmayacaktır.
             2. Taraflardan brnn br tüzel kşs, üçüncü br ülkenn br vatandaşı ya da tüzel  kşsnn sahplğ ya da
kontrolü altındaysa, Taraflar kend yasalarına bağlı olarak, bu Anlaşmanın tanıdığı hak ve faydaların böyles br tüzel
kşlğe genşletlmemesne, ortaklaşa stşare le karar vereblrler.
             3. Bu Anlaşma, 1. Maddenn 1 (d) () paragrafı kapsamındak üçüncü br ülkenn mevzuatına göre kurulmuş
olan br tüzel kşye, aynı konuyla lgl olarak bu üçüncü ülkeyle var olan yatırımların korunması anlaşmasının
hükümlerne başvurulmuşsa, uygulanmayacaktır.
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             4. Bu Anlaşma aşağıdak hallerde, Avustralya’nın vatandaşı olmayıp, dam mukm olan gerçek kşlere
uygulanmayacaktır:
             (a) aynı konuyla lgl olarak, Türkye Cumhuryet le bu şahsın yurttaşı olduğu üçüncü ülke arasında var olan
yatırımların korunması anlaşmasının hükümlerne başvurulmuşsa; ya da
             (b) şahıs, Türkye Cumhuryet’nn vatandaşı se.

MADDE 3

             YATIRIMLARIN TEŞVİKİ VE KORUNMASI

             1. Her br Taraf; ülkesnde, dğer Tarafın yatırımcılarının yatırımlarını mümkün olduğunca teşvk edecek ve
kend kanunları ve zaman çnde uygulanan yatırım poltkalarına uygun olarak yatırımları kabul edecektr.
             2. Her br Tarafın yatırımcılarının yatırımları dama adl ve eşt br muameleye tab tutulacak ve dğer Tarafın
ülkesnde tam koruma ve güvenlğe sahp olacaktır. Hç br Taraf, kanunlarına tab olarak, bu gb yatırımların
yönetmne, sürdürülmesne, kullanımına, tasarruffuna, genşletlmesne veya elden çıkarılmasına, keyf veya haklı
olmayan tedbrlerle, hç br şeklde engel olmayacaktır.
             3. İşbu Anlaşma, Taraflardan brnn br yatırımcısının, dğer Tarafın şbu Anlaşmanın hükümlernden daha
elverşl olan herhang br kanun veya poltkasının hükümlernden faydalanmasına engel olmayacaktır.

MADDE 4

YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

             1. Her br Taraf ülkesndek yatırımlara ve bunlarla lgl faalyetlere, kend kanun ve nzamları ve yatırım
poltkaları çerçevesnde, benzer durumlarda üçüncü br ülke yatırımcılarının yatırımlarına tanınandan daha az
elverşl olmayacak br şeklde zn verecektr.
             2. Her br Taraf, kurulmuş olan bu yatırımlara, hangs elverşl se, benzer durumda kend kanunları,
nzamları ve yatırım poltkaları çerçevesnde kend yatırımcılarının yatırımlarına veya herhang br üçüncü ülke
yatırımcılarına tanıdığından daha az elverşl olmayacak br şeklde muamele edecektr.
             3. Her br Taraf, kend kanunlarına uygun olarak, ülkesnde yatırımlar yapan dğer Taraf yatırımcılarının ve
bunlarca yatırımlarla lgl faalyetler çn sthdam edlen personeln, kend yatırımcılarıyla olan uyuşmazlıkları le
lgl dava açmak ve haklarını tatbk etmek maksadıyla, yetkl adl veya dar makamlarına başvurablmesn temn
edecek, kend yatırımcılarının (üçüncü br ülkede gerçekleştrlen tahkm dahl olmak üzere) dğer Tarafın yatırımcıları
le yapılmış yatırımlar le lgl uyuşmazlıkları nasıl çözeceğn belrlemesne zn verecek ve sonuç olarak verlecek
herhang br hükmün veya kararın tanınmasını ve tenfzn sağlayacaktır.
             4. Bu Madde’nn hükümler br Tarafın, Taraflardan brnn taraf olduğu aşağıdak anlaşmalardan kaynaklanan
herhang br muamele, terch veya ayrıcalığı, dğer tarafın yatırımlarına tanımasını gerektrmeyecektr.
             (a) mevcut veya gelecektek gümrük brlkler, serbest tcaret anlaşmaları, bölgesel ekonomk entegrasyon
teşklatları, veya benzer uluslararası anlaşmalar,
             (b) tamamen veya kısmen verglendrme le lgl mevcut veya gelecekte mzalanacak anlaşma.

MADDE 5

PERSONELİN GİRİŞİ VE İKAMETİ

             1. Her br Taraf, vatandaş olmayanların grş ve kamet le lgl zaman çnde uygulanan kanunlarına tab
olarak, dğer Tarafın yatırımcısı olan gerçek kşlern ve bu dğer Tarafın tüzel kşlernce sthdam edlen personeln
yatırımlarla bağlantılı faalyetlerde bulunması amacıyla ülkesne grmesne ve ülkesnde kalmasına zn verecektr.
             2. Her br Taraf, zaman çnde uygulanan kanunlarına tab olarak, ülkesnde yatırım yapmış bulunan dğer
Taraf yatırımcılarının terch ettğ anahtar teknk ve yönetc personel, vatandaşlığı ne olursa olsun, ülkesnde
sthdam etmesne zn verecektr.

MADDE 6

KANUNLARIN ŞEFFAFLIĞI

             Her br Taraf, kanunları, nzamları ve yatırım poltkalarının anlaşılmasını teşvk etme görüşüyle, eğer varsa,
dğer Tarafın yatırımcılarının ülkesndek yatırımları le lgl olan veya bunları etkleyen bu gb kanunları, nzamları
ve yatırım poltkalarını kamuya duyuracak ve çabucak ulaşılablr hale getrecektr.
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MADDE 7

KAMULAŞTIRMA VE DEVLETLEŞTİRME

             1. Hç br Taraf, aşağıda belrtlen koşullara uyulmadıkça, dğer Tarafın yatırımcılarının yatırımlarını
devletleştrmeyecek, kamulaştırmayacak veya devletleştrme veya kamulaştırmaya (bundan sonra “kamulaştırma”
olarak şaret edlecek) eşt etks bulunan önlemlere konu etmeyecektr:
             (a) kamulaştırmanın, kamulaştırmayı yapan Tarafın dahl htyaçları le lgl kamu yararı çn ve yürürlüktek
hukuk çerçevesnde olması;
             (b) kamulaştırmanın ayrımcı olmaması; ve
             (c) hızlı, yeterl ve etkn br tazmnat ödemesnn kamulaştırmaya eşlk etmes.
             2. Bu Madde’nn 1(c) paragrafında bahsedlen tazmnat, yatırımın kamulaştırılması veya olası
kamulaştırmanın halk tarafından alenen öğrenlmesnden hemen öncek pyasa değer esas alınarak hesap edlecektr.
Bu değern çabucak belrlenemedğ durumlarda, tazmnat, genel olarak tanınan değerlendrme prenspler ve yatırılan
sermaye, amortsman, ülkeye ger dönen sermaye, değştrme değer ve dövz kuru hareketler ve dğer lgl faktörler
dkkate alan adl prensplere uygun olarak kararlaştırılacaktır.
             3. Tazmnat, aşırı geckme olmaksızın ödenecek, önlemlern alındığı tarhten ödeme tarhne kadar lgl
geçerl orandan faz çerecek ve tarafların ülkeler arasında serbestçe transfer edleblr olacaktır. Tazmnat esasen
yatırım yapıldığı dövz cnsnden veya, yatırımcı tarafından talep edlrse, dğer herhang br serbestçe çevrleblr
dövz cnsnden ödeneblr olacaktır.

MADDE 8

KAYIPLAR İÇİN TAZMİNAT

             Br Taraf herhang br ülkenn vatandaşları veya şrketlernce ülkesnde yapılan yatırımlarla lgl kayıplara
lşkn, savaş veya dğer slahlı çatışma, htlal, olağanüstü hal, ç karışıklık veya dğer benzer olaylar sebebyle
herhang br tedbr aldığında, zararların ades, tazmn veya dğer br şeklde hall le lgl dğer Tarafın
yatırımcılarına sağladığı muamele, bu Tarafın kend yatırımcılarına veya üçüncü br ülkenn yatırımcılarına
tanıdığından daha az elverşl olmayacaktır.

MADDE 9

TRANSFERLER

             1. Her br Taraf br yatırımla lgl bütün transferlern serbestçe ve geckme olmaksızın ülkes çne ve dışına
yapılmasına y nyetle zn verecektr. Bu gb transferler aşağıdakler kapsar:
             (a) başlangıç sermayesne ek olarak yatırımın dames veya genşletlmes çn kullanılan her şeklde lave
sermaye;
             (b) hasılat;
             (c) br yatırımın tümünün veya br kısmının satışı veya tasfyesnden elde edlen meblağlar;
             (d) Madde 8 çerçevesnde ödenecek tazmnatlar;
             (e) yatırımlarla lgl kredlerden kaynaklanan ana para ve faz ödemeler;
             (f) yatırımla lgl olarak ülke dışından gelen personeln maaş, ücret, harcanmamış kazançları ve dğer
gelrler;
             (g) Madde 13 çerçevesnde br yatırım uyuşmazlığından kaynaklanan ödemeler.
             2. Aks yatırımcı ve ev sahb Tarafça kararlaştırılmadıkça, transferler, yatırımın yapılmış olduğu serbestçe
çevrleblr para brm veya herhang br serbestçe çevrleblr para brmyle ve transfern yapıldığı tarhte geçerl
olan dövz kuru üzernden yapılacaktır.
             3. Paragraf 1, br Tarafın flas ve ödemelern tatl le lgl kanunlarının adl ve ayrımcı olmayacak şeklde
uygulanmasına ve yargısal muameleler sonucundak hükümlern yerne getrlmesne ve tedyesne halel
getrmeyecektr.

MADDE 10

HALEFİYET

             1. Eğer br Taraf yatırımcısının yatırımı, tcar olmayan rsklere karşı kanun br sstem dahlnde sgorta
edlmşse, sgortalayanın lgl sgorta anlaşmasının şartlarından kaynaklanan her türlü halefyet dğer Tarafça
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tanınacaktır.
             2. Sgortalayan, yatırımcının kullanmaya yetkl olableceğ haklar dışında hç br hakkı kullanmaya yetkl
olmayacaktır.
             3. Sgortalayanın sözkonusu Tarafın br yatırımcısına br ödeme yapması ve sözkonusu yatırımcının haklarını
ve taleplern devr almış olması halnde, bu yatırımcı, ödemey yapan sgortalayan adına hareket etmesne zn
verlmedkçe, dğer Tarafa karşı bu hakları ve talepler takp edemez.
             4. Br Taraf le sgortalayan arasındak uyuşmazlıklar, şbu Anlaşmanın 13. Maddes hükümler uyarınca
çözümlenecektr.

MADDE 11

TARAFLAR ARASINDA İSTİŞARELER

             Taraflar, çlernden brnn taleb üzerne, şbu Anlaşmanın yorumu veya uygulanması le lgl konularda
stşarelerde bulunacaklardır.

MADDE 12
TARAFLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

             1. Taraflar, şbu Anlaşmanın yorumu veya uygulaması le lgl her türlü uyuşmazlığa y nyet ve şbrlğ ruhu
çnde, çabuk ve adl br çözüm arayacaklardır. Bu bakımdan, Taraflar bu tür çözümlere ulaşmak çn doğrudan ve
anlamlı görüşmeler yapmayı kabul ederler. Eğer Taraflar, aralarındak uyuşmazlığın başlamasından sonra altı ay çnde
anılan bu yöntemle uzlaşmaya varamazlarsa, uyuşmazlık herhang br Tarafın taleb üzerne, üç üyel br tahkm
heyetne veya Tarafların aralarında anlaştıkları dğer herhang br uyuşmazlıkların çözümü yöntemne götürüleblr.
             2. Tahkm şlemler, bu gb şlemler başlatan Tarafça, dğer Tarafa dplomatk yollardan bldrmde
bulunulması üzerne başlatılacaktır. Bu gb br bldrm, sözkonusu ddanın temeln ve elde edlmeye çalışılan
çarenn tabatını özet olarak öne süren br açıklamayı çerecektr.
             3. Her br Taraf talebn alınmasından tbaren altmış gün çnde, brer hakem tayn edecektr. İk hakem,
kncsnn atanmasından tbaren otuz gün çnde, her k Tarafla dplomatk lşks bulunan üçüncü br devlet
vatandaşı olan üçüncü br hakem Başkan olarak seçeceklerdr. Taraflar üçüncü hakemn seçlmesnden tbaren otuz
gün çnde Tahkm Heyetnn Başkanı olarak hareket edecek bu hakemn seçlmesn onaylayacaklardır.
             4. Taraflardan brnn belrlenen süre çersnde üçüncü hakemn seçlmesn onaylayacak br hakem tayn
edememes halnde, dğer Taraf  Uluslararası Adalet Dvanı Başkanı’ndan sözkonusu atamayı yapmasını talep edeblr.
             5. Eğer k hakem, atanmalarından tbaren k ay çnde Heyet Başkanının seçm konusunda anlaşma
sağlayamazlarsa; Heyet Başkanı, Taraflardan brnn taleb üzerne Uluslararası Adalet Dvanı Başkanı tarafından
seçlecektr.
             6. Uluslararası Adalet Dvanı Başkanı, şbu Maddenn 4’üncü ve 5’nc paragraflarında belrtlen hallerde
görevn yerne getrmekten alıkonursa veya bu şahıs Taraflardan brnn vatandaşı se seçm Başkan Yardımcısı
tarafından yapılacaktır ve Başkan Yardımcısı da anılan görev yerne getrmekten alıkonursa veya Taraflardan brnn
vatandaşı se seçm Taraflardan brnn vatandaşı olmayan en kıdeml Dvan üyes tarafından yapılacaktır.
             7. Bu Madde’de belrtldğ şeklde atanmış hakemlerden brnn stfa etmes veya görevn yerne getrmeye
muktedr olmayacak hale gelmes durumunda, halef br hakem asıl hakemn atanması çn tarf edldğ şeklde
atanacaktır ve halef asıl hakemn tüm yetk ve görevlerne sahp olacaktır.
             8. Tahkm Heyet ehlyet le lgl bütün soruları karara bağlayacak ve Taraflar arasındak herhang br
anlaşmaya tab olarak, kend usul kurallarını belrleyecektr.
             9. Tahkm Heyet, Tahkm Heyet Başkanınca kesnleştrlen zamanda ve yerde toplanacaktır. Bundan sonra,
Tahkm Heyet nerede ve ne zaman toplanacağını kararlaştıracaktır.
             10. Tahkm Heyet Taraflara adl br duruşma sağlayacaktır. Tahkm Heyet br Tarafın yokluğunda br karar
vereblr. Herhang br karar yazılı olarak verlecek ve yasal gerekçesn fade edecektr. Kararın mzalanmış br
nüshası her br Tarafa letlecektr.
             11. Aks kararlaştırılmadıkça, Başkanın seçldğ tarhten tbaren sekz ay çnde, bütün beyanlar yapılacak,
bütün duruşmalar tamamlanacak ve Tahkm Heyet-hangs daha sonra gerçekleşrse- son beyanlardan veya
duruşmaların bttğ tarhten sonra k ay çnde karara varacaktır.
             12. Tahkm Heyet karar almadan önce, duruşmaların herhang br aşamasında Taraflara, uyuşmazlığın
anlaşma yoluyla çözülmesn teklf edeblr. Tahkm Heyet kararını şbu Anlaşmanın hükümlern, her k Tarafın
netcelendrdğ uluslararası anlaşmaları ve uluslararası hukukun genel olarak tanınmış prensplern dkkate alarak
verecektr.
             13. Her br Taraf kend atanmış hakemnn masraflarını karşılayacaktır. Heyet Başkanının masrafları ve
tahkmn yürütülmes le lgl dğer masraflar her k Tarafça eşt olarak üstlenlecektr. Bununla brlkte, Tahkm
Heyet harcamaların daha yüksek br oranının Taraflardan br tarafından üstlenlmesne karar vereblr.
             14. Tahkm Heyet nha ve bağlayıcı olan kararlarını oy çokluğu le verecektr.
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             15. Eğer br uyuşmazlık, bu Anlaşmanın 13. Maddes uyarınca br uluslararası tahkm mahkemesne sunulmuş
ve hala orada çözüm beklemekte se, aynı uyuşmazlık şbu Madde hükümler uyarınca başka br uluslararası tahkm
mahkemesne sunulmayacaktır. Bu, Taraflar arasında doğrudan ve anlamlı görüşmeler yoluyla bağlantı kurmayı
engellemeyecektr.

             MADDE 13

             BİR TARAF İLE DİĞER BİR TARAFIN YATIRIMCISI ARASINDAKİ

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

             1. Br Taraf le dğer br Tarafın br yatırımcısı arasında br yatırımla lgl br uyuşmaz- lık çıkması durumda,
uyuşmazlığın tarafları uyuşmazlığı lk önce danışmalar ve müzakereler yoluyla çözmeye çalışacaklardır.
             2. Eğer sözkonusu uyuşmazlık danışmalar ve müzakereler yoluyla altı ay çnde çözülemezse, yatırımcı
paragraf 4’e tab olarak aşağıdaklerden brn seçeblr:
             a) Eğer her k Taraf uyuşmazlığın çıktığı tarhte 1965 tarhl Devletler le Dğer Devletlern Vatandaşları
Arasındak Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Sözleşmes’ne (“Sözleşme”) taraf se, yatırımcı uyuşmazlığın çözümü
amacıyla Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü çn Uluslararası Merkeze (“Merkez”) Sözleşmenn 28 veya 36.
Maddelerne göre uzlaştırma veya tahkm çn başvurablr;
             b) yatırımcı aşağıda belrtlen şartlara tab olarak uyuşmazlığı Brleşmş Mlletler Uluslararası Tcaret Hukuku
Komsyonu’nun Tahkm Kurallarına (1976) uygun olarak kurulmuş br tahkm heyetne sunablr:
             () Tahkm Heyet üç hakemden oluşacaktır. Her br Taraf br hakem seçecek, ve bu k hakem karşılıklı
anlaşma le üçüncü br devlet vatandaşı olacak üçüncü br hakem, heyet başkanı olarak tayn edeceklerdr. Bütün
hakemler, yatırımcının dğer Tarafa uyuşmazlığı bu alt-paragraf uyarınca tahkme sunma nyetn bldrdğ tarhten
tbaren k ay çnde tayn edleceklerdr.
             () Gerekl atamaların yukarıda belrlenen süre çersnde yapılmaması halnde, uyuşmazlığın her br tarafı,
herhang br dğer anlaşmanın yokluğunda Dam Tahkm Mahkemes Genel Sekreternden gerekl atamaları
yapmasını talep edeblr.
             () Tahkm kararı şbu Anlaşmaya uygun olarak verlecektr.
             (v) Tahkm Heyet kararını oy çokluğu le verecektr.
             (v) Tahkm Heyetnn kararı nha ve bağlayıcı olacak ve uyuşmazlığın tarafları kararın şartlarına taat edecek
ve uyacaklardır.
             (v) Tahkm Heyet kararının temeln fade edecek ve kararının gerekçelern verecektr.
             (v) Uyuşmazlığın her br Tarafı, kend hakemnn ve tahkm duruşmalarındak temslnn masrafını
üstlenecektr. Heyet Başkanı’nın tahkm le lgl görevlern fası sırasındak gderler ve tahkmn dğer masrafları
uyuşmazlığın Taraflarınca eşt olarak üstlenlecektr. Bununla brlkte, Tahkm Heyet gderlern daha fazla br
kısmının uyuşmazlığın taraflarından br veya dğernce üstlenlmesn kararında belrteblr ve bu karar uyuşmazlığın
tarafları üze- rnde bağlayıcı olacaktır.
             c) yatırımcı uyuşmazlığın dğer tarafının onayı le uyuşmazlığı herhang br dğer tahkm mercne sunablr.
             3. Uyuşmazlığın her br tarafı; yatırımı kabul eden Tarafın hukukuna uygun olarak, bu Tarafın yetkl adl veya
dar makamları önünde muhakeme başlatablecektr.
             4. Paragraf 13 (2) çerçevesnde tahkm yolunun seçmnn br ön koşulu olarak, yatırımcı her br Tarafın adl
veya dar makamları önünde aynı konu hakkında grşmde bulunma veya şlemler sürdürme konusundak
haklarından feragat etmek zorundadır.
             5. Br uyuşmazlığın şbu Madde’nn 2 (a) paragrafına uygun olarak br yatırımcı tarafından Merkez’e havale
edlmes halnde:
             a) dğer Taraf, Uzlaştırma ve Tahkm Muhakemeler Kuruluşu çn Merkezn Usul Kurallarının amaçları
bakımından, uyuşmazlığın Merkeze sunulmasına yönelk rızasını vermş sayılacaktır;
             b) uyuşmazlığın ortaya çıktığı Tarafın ülkesnde yürürlükte bulunan hukuka göre kurulmuş veya teşekkül
etmş ve dğer Tarafın yatırımcılarınca hsselernn çoğunluğuna sahp olunan br tüzel kş, Sözleşmenn 25 (2) (b)
Maddesne uygun olarak, Sözleşmenn amaçları bakımından dğer Tarafın tüzel br kşs olarak muamele görecektr.
             6. İşbu Madde’nn 2. ve 3. paragraflarında belrtlen şeklde harekete geçldğnde, hç br Taraf aşağıdak
şartlar oluşmadıkça uyuşmazlığı dplomatk kanallar vasıtasıyla takp etmeyecektr:
             a) lgl adl ve dar makamın, Merkezn Genel Sekreternn, tahkm yetklsnn veya tahkm veya uzlaştırma
komsyonunun sözkonusu uyuşmazlıkla lgl olarak yargılama hakkının olmadığına karar vermes halnde; veya
             b) dğer Tarafın sözkonusu makamca verlen herhang br hükme, karara, emre veya dğer br tayne taat
etmemes veya uymaması halnde.
             7. Br yatırımla lgl br uyuşmazlıkla alakalı herhang br yargılama usulünde, br Taraf sözkonusu
yatırımcının br sgorta veya garant sözleşmesne uygun olarak, tazmnat veya dda edlen kaybın tamamı veya br
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kısmı çn dğer br şeklde tazmnat aldığını veya alacağını savunma, karşı-dda, karşı dava hakkı olarak veya dğer
br şeklde dda edemez.
             8. Taraflardan brnn seçm halnde, 13. Madde sözkonusu Taraf le Dğer tarafın br yatırımcısı arasında
yalnızca yerl menkul kıymetler borsasından yapılan halka açık hsse senetlernn ednmnden oluşan ve yatırımcının
bu şrkette %10’dan daha az hsse ya da oy hakkına sahp olduğu yatırımlardan kaynaklanan uyuşmazlıklara
uygulanmayacaktır.

MADDE 14

YÜRÜRLÜĞE GİRME, SÜRE VE YÜRÜRLÜKTEN KALKMA

             1. İşbu Anlaşma, her k Tarafın şbu Anlaşmanın yürürlüğe grmes çn ülkelernde gerekl anayasal
şlemlern tamamlandığını brbrlerne yazılı olarak bldrdkler tarhte yürürlüğe grecektr. İşbu Anlaşma 15 yıl
süresnce yürürlükte kalacak ve şbu Madde’nn 2. parag- rafına uygun olarak sona erdrlmedkçe yürürlükte
kalacaktır.
             2. Her br Taraf, dğer Tarafa br yıl önceden yazılı olarak bldrmde bulunarak, şbu Anlaşmayı 15 yıllık lk
sürenn btmnde veya daha sonra herhang br zamanda sona erdreblr.
             3. İşbu Anlaşma Taraflar arasında yazılı br anlaşma le değştrleblr. Herhang br değşklk, Taraflardan
her brnn dğer Tarafa değşklğn yürürlüğe grmes çn gerekl tüm dahl formalteler tamamladığını bldrmes
üzerne yürürlüğe grecektr.
             4. İşbu Anlaşmanın sona erme tarhnden önce yapılan ya da gerçekleşen ve bu Anlaşmanın uygulanacağı
yatırımlarla lgl olarak, bu Anlaşmanın dğer bütün Maddelernn hükümler, söz konusu sona erme tarhnden
tbaren lave br onbeş yıl daha yürürlükte kalacaktır.
             Bu Anlaşmayı Taraflar tam yetkl temslcler, huzurlarında mzalamışlardır.
             İk nüsha halnde Kanberra’da 16 Hazran 2005 tarhnde, Türkçe ve İnglzce dllernde, her ks de eşt
derecede geçerl olmak üzere mzalanmıştır.
 
               TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                                AVUSTRALYA HÜKÜMETİ
                     HÜKÜMETİ ADINA                                                                                        ADINA
                                                                                                                                                     
                                     
 
                       Kürşad TÜZMEN                                                                                      Mark VAILE
                          Devlet Bakanı                                                                                      Tcaret Bakanı
 
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTRALYA ARASINDAKİ

YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI

ANLAŞMASI’NA EK PROTOKOL

 

             Türkye Cumhuryet Hükümet ve Avustralya Hükümet arasında Yatırımların Karşılıklı Teşvk ve
Korunması Anlaşması (Anlaşma)’nın mzalanmasında, Anlaşmanın Tarafları:
             (a) İşbu Anlaşmanın amaçları bakımından, Avustralya le lgl olarak, “yatırım poltkaları”nın Yabancı
Yatırımları Gözden Geçrme İdare Heyet tarafından yayımlanan poltkalar olduğunu;
             (b) Anlaşmanın amaçları bakımından, özellkle Avustralya’nın yabancı sermaye poltkalarının oluşturulması
ve uygulanması le lgl olarak, OECD Sermaye Hareketlernn Serbestleştrlmes Kodu çerçevesnde yapmış
oldukları taahhütler tekrar onaylamayı;
             (c) İşbu Anlaşmanın Madde 2 (4)’ünün amaçları bakımından, Avustralya’nın Avustralya’nın yerleşğ olan br
Türk vatandaşının, Avustralya çnde yapılmış yatırımlarla lgl  olarak, br Avustralya vatandaşı le eşt haklara sahp
olacağını tanıdığını not ederek; ve
             (d) İşbu Protokol’ün bu Anlaşmanın ayrılmaz br parçasını oluşturacağını ve bu Anlaşma le aynı tarhte
yürürlüğe greceğn kabul ederler.
             Bu Protokol’ü Tarafların tam yetkl temslcler, huzurlarında mzalamışlardır.
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             İk nüsha halnde Kanberra’da 16 Hazran 2005 tarhnde, Türkçe ve İnglzce dllernde, her ks de eşt
derecede geçerl olmak üzere mzalanmıştır.
 
               TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                                    AVUSTRALYA HÜKÜMETİ
                     HÜKÜMETİ ADINA                                                                                            ADINA
                                     
                                                                                                                                                         
                       Kürşad TÜZMEN                                                                                          Mark VAILE
                          Devlet Bakanı                                                                                          Tcaret Bakanı
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AGREEMENT  
 

BETWEEN 
  

THE REPUBLIC OF TURKEY 
  

AND 
  

AUSTRALIA 
  

ON THE RECIPROCAL PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS 

The Republic of Turkey and Australia ("the Parties"), 

RECOGNISING the importance of promoting the flow of capital for economic activity and 
development and aware of its role in expanding economic relations and technical co-operation 
between them, particularly with respect to investment by investors of one Party in the territory of 
the other Party; 

AGREEING that fair and equitable treatment of investment is desirable in order to maintain a stable 
framework for investment and maximum effective utilisation of economic resources; 

ACKNOWLEDGING that investments of investors of one Party in the territory of the other Party 
would be made within the framework of the laws of that other Party; and 

RECOGNISING that pursuit of these objectives would be facilitated by a clear statement of 
principles relating to the protection of investments, combined with rules designed to render more 
effective application of these principles within the territories of the Parties, 

HAVE AGREED as follows: 
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ARTICLE 1 
 

DEFINITIONS 
 
 

1. For the purposes of this Agreement: 

(a) "investment" means every kind of asset invested by investors of one Party and admitted by the 
other Party subject to its law and investment policies applicable from time to time and includes: 

(i) tangible and intangible property, including rights such as mortgages, liens and other pledges, 

(ii) any form of participation in a legal person such as, but not limited to, shares and stocks, 

(iii) a claim to money or a claim to performance having economic value, 

(iv) intellectual property rights, including rights with respect to copyright, patents, trademarks, 
trade names, industrial designs, trade secrets, know-how and goodwill, 

(v) business concessions and any other rights required to conduct economic activity and having 
economic value conferred by law or under a contract, including rights to engage in agriculture, 
forestry, fisheries and animal husbandry, to search for, extract or exploit natural resources and to 
manufacture, use and sell products, and 

(vi) activities associated with investments, such as the organisation and operation of business 
facilities, the acquisition, exercise and disposition of property rights including intellectual property 
rights, the raising of funds and the purchase and sale of foreign exchange; 

(b) "return" means an amount yielded by or derived from an investment, including profits, 
dividends, interest, capital gains, royalty payments, management or technical assistance fees, 
payments in connection with intellectual property rights, and all other lawful income; 

(c) "investor" means: 

(i) a legal person; or 

(ii) a natural person who is a citizen of the Republic of Turkey; or 

(iii) a natural person who is a citizen or permanent resident of Australia; 

(d) “legal person” means any corporation, association, partnership, or other legally recognised 
entity that is duly incorporated, constituted, set up, or otherwise duly organised: 

(i) under the law of a Party; or 
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(ii) under the law of a third country and is owned or controlled by an entity described in 
paragraph 1(d)(i) of this Article or by a natural person described in paragraph 1(c)(ii) or 1(c)(iii); 
 
regardless of whether or not the entity is organised for pecuniary gain, privately or otherwise 
owned, or organised with limited or unlimited liability; 

(e) "permanent resident" means a natural person whose residence in Australia is not limited as to 
time under Australian law; 

(f) "freely convertible currency" means a convertible currency as classified as freely usable by the 
International Monetary Fund or any currency that is widely traded in international foreign exchange 
markets; 

(g) "territory" means land territory, territorial sea, as well as the maritime areas over which each 
Party has jurisdiction or sovereign rights for the purposes of exploration, exploitation and 
conservation of natural resources, pursuant to international law. 
 
2. For the purposes of paragraph 1(a) of this Article, returns that are invested shall be treated as 
investments and any alteration of the form in which assets are invested or reinvested shall not affect 
their character as investments. 

3. The question of ownership or control with respect to paragraph 1(d)(ii) shall depend on the 
factual circumstances of the particular case.  The following facts, inter alia, shall be accepted as 
evidence of such ownership or control: 

(a) a substantial direct or indirect participation in the capital of the legal person which allows 
for effective control, such as, in particular, a direct or indirect participation of more than 50% of the 
capital or a majority shareholding; or 

(b) direct or indirect control of voting rights allowing for: 

(i) the exercise of a decisive power over management and operations; or 

(ii) the exercise of a decisive power over the composition of the board of directors or of 
any other managing body. 
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ARTICLE 2 
 

APPLICATION OF AGREEMENT 
 
 

1. This Agreement shall apply to investments whenever made. It shall not apply to disputes which 
arose prior to its entry into force. 

2. Where a legal person of a Party is owned or controlled by a citizen or a legal person of any third 
country, the Parties may decide jointly in consultation, subject to their national law, not to extend 
the rights and benefits of this Agreement to such legal person. 

3. This Agreement shall not apply to a legal person organised under the law of a third country 
within the meaning of paragraph 1(d)(ii) of Article 1 where the provisions of an investment 
protection agreement with that country have already been invoked in respect of the same matter. 
 
4. This Agreement shall not apply to a natural person who is a permanent resident but not a citizen 
of Australia where: 

(a) the provisions of an investment protection agreement between the Republic of Turkey and 
the country of which the person is a citizen have already been invoked in respect of the same 
matter; or 

(b) the person is a citizen of the Republic of Turkey. 
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ARTICLE 3 
 

PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS 
 

1. Each Party shall in its territory promote as far as possible investments by investors of the other 
Party and shall, in accordance with its laws and investment policies applicable from time to time, 
admit investments. 
 
2. Investments of investors of each Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment 
and shall enjoy full protection and security in the territory of the other Party.  Neither Party shall, 
subject to its laws, in any way impair by arbitrary or unjustifiable measures the management, 
maintenance, use, enjoyment, extension, or disposal of such investments. 

3. This Agreement shall not prevent an investor of one Party from taking advantage of the 
provisions of any law or policy of the other Party which are more favourable than the provisions of 
this Agreement. 
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ARTICLE 4 
 

TREATMENT OF INVESTMENTS 
 

1. Each Party shall permit in its territory investments, and activities associated therewith, on a basis 
no less favourable that that accorded in similar situations to investments of investors of any third 
country, subject to its laws and regulations and investment policies. 
 
2. Each Party shall accord these investments, once established, treatment no less favourable than 
that accorded in similar situations to investments of its investors, subject to its laws, regulations and 
investment policies, or to investments of investors of any third country, whichever is the most 
favourable.
 
3. Each Party, in accordance with its domestic law, shall provide investors of the other Party who 
have made investments within its territory and personnel employed by them for activities associated 
with investments full access to its competent judicial or administrative bodies in order to assert 
claims and enforce rights in respect of disputes with its own investors, shall permit its investors to 
choose how to settle disputes relating to investments with the investors of the other Party (including 
arbitration conducted in a third country), and shall provide for the recognition and enforcement of 
any resulting judgments or awards. 
 
4. The provisions of this Article shall not require a Party to extend to investments of the other Party 
any treatment, preference or privilege resulting from the following agreements entered into by 
either of the Parties: 

(a) any existing or future customs unions, free trade agreements, regional economic integration 
organisations or similar international agreement, 

(b) any existing or future agreement relating wholly or mainly to taxation.  
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ARTICLE 5 
 

ENTRY AND SOJOURN OF PERSONNEL 
 

1. Each Party shall, subject to its laws applicable from time to time relating to the entry and 
sojourn of non-citizens, permit natural persons who are investors of the other Party and personnel 
employed by legal persons of that other Party to enter and remain in its territory for the purpose of 
engaging in activities connected with investments. 

2. Each Party shall, subject to its laws applicable from time to time, permit investors of the 
other Party who have made investments in the territory of the first Party to employ within its 
territory key technical and managerial personnel of their choice regardless of citizenship. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 6 
 

TRANSPARENCY OF LAWS 
 

Each Party shall, with a view to promoting the understanding of its laws, regulations and investment 
policies, if any, that pertain to or affect investments in its territory by investors of the other Party, 
make such laws, regulations and investment policies, if any, public and readily accessible. 
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ARTICLE 7 
 

EXPROPRIATION AND NATIONALISATION 
 

1. Neither Party shall nationalise, expropriate or subject to measures having effect equivalent 
to nationalisation or expropriation (hereinafter referred to as "expropriation") the investments of 
investors of the other Party unless the following conditions are complied with: 

(a) the expropriation is for a public purpose related to the internal needs of that Party and under 
due process of law; 

(b) the expropriation is non-discriminatory; and 

(c) the expropriation is accompanied by the payment of prompt, adequate and effective 
compensation. 

2. The compensation referred to in paragraph 1(c) of this Article shall be computed on the 
basis of the market value of the investment immediately before the expropriation or impending 
expropriation became public knowledge.  Where that value cannot be readily ascertained, the 
compensation shall be determined in accordance with generally recognised principles of valuation 
and equitable principles taking into account the capital invested, depreciation, capital already 
repatriated, replacement value and currency exchange rate movements and other relevant factors. 

3. The compensation shall be paid without undue delay, shall include interest at the relevant 
prevailing rate from the date the measures were taken to the date of payment and shall be freely 
transferable between the territories of the Parties.  The compensation shall be payable either in the 
currency in which the investment was originally made or, if requested by the investor, in any other 
freely convertible currency. 
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ARTICLE 8 
 

COMPENSATION FOR LOSSES 
 

When a Party adopts any measures relating to losses in respect of investments in its territory by 
citizens or companies of any other country owing to war or other armed conflict, revolution, a state 
of national emergency, civil disturbance or other similar events, the treatment accorded to investors 
of the other Party as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement shall be 
no less favourable than that which the first Party accords to its investors or investors of any third 
country.
 
 
 
 

ARTICLE 9 
 

TRANSFERS 
 

1. Each Party shall permit in good faith all transfers related to an investment to be made freely 
and without delay into and out of its territory.  Such transfers include: 
 
(a) the initial capital plus any additional capital used to maintain or expand the investment; 

(b) returns; 

(c) proceeds from the sale or liquidation of all or any part of an investment; 

(d) compensation pursuant to Article 8; 

(e) reimbursements and interest payments deriving from loans in connection with investments; 

(f) salaries, wages, unspent earnings and other remunerations of personnel engaged from 
abroad in connection with that investment; 

(g) payments arising from an investment dispute pursuant to Article 13. 

2. Transfers shall be made in the freely convertible currency in which the investment has been 
made or in any freely convertible currency at the rate of exchange in force at the date of transfer, 
unless otherwise agreed by the investor and the hosting Party. 

3. Paragraph 1 is without prejudice to the equitable and non-discriminatory application of a 
Party’s laws relating to bankruptcy and insolvency and to ensure the execution and satisfaction of 
judgements in adjudicatory proceedings. 
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ARTICLE 10 
 

SUBROGATION 
 

1. If the investment of an investor of one Party is insured against non-commercial risks under a 
system established by law, any subrogation of the insurer which stems from the terms of the 
insurance agreement shall be recognised by the other Party. 

2. The insurer shall not be entitled to exercise any rights other than the rights which the investor 
would have been entitled to exercise. 

3. Where the insurer has made a payment to an investor of that Party and has taken over rights and 
claims of the investor, that investor shall not, unless authorised to act on behalf of the insurer 
making the payment, pursue those rights and claims against the other Party. 

4. Disputes between a Party and an insurer shall be settled in accordance with the provisions of 
Article 13 of this Agreement. 

ARTICLE 11 

CONSULTATIONS BETWEEN THE PARTIES 
 

The Parties shall consult at the request of either of them on matters concerning the interpretation or 
application of this Agreement. 
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ARTICLE 12 
 

SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN THE PARTIES 
 
 
 

1. The Parties shall seek, in good faith and a spirit of cooperation, rapid and equitable solution 
to any dispute between them concerning the interpretation or application of this Agreement.  In this 
regard, the Parties agree to engage in direct and meaningful negotiations to arrive at such solutions.
If the Parties cannot reach an agreement within six months after the beginning of a dispute between 
themselves through the foregoing procedure, the dispute may be submitted, upon the request of 
either Party, to an arbitral tribunal of three members, or any other dispute settlement procedure 
agreed between them. 

2. Arbitration proceedings shall be instituted upon notice being given through diplomatic 
channels by the Party instituting such proceedings to the other Party.  Such notice shall contain a 
statement setting forth in summary form the grounds of the claim and the nature of the relief sought. 

3.  Within sixty days of receipt of a request, each Party shall appoint an arbitrator.  The two 
arbitrators, within thirty days of the appointment of the second of them, shall select a third arbitrator 
as Chairperson, who shall be a national of a third State which has diplomatic relations with both 
Parties.  The Parties shall, within thirty days of the selection of the third arbitrator, approve the 
selection of that arbitrator who shall act as Chairperson of the Tribunal. 

4 In the event either Party fails, within the specified time, to appoint an arbitrator to approve 
the selection of the third arbitrator, the other Party may request the President of the International 
Court of Justice to make the appointment. 

5. If both arbitrators cannot reach an agreement about the choice of the Chairperson within two 
months after their appointment, the Chairperson shall be appointed upon the request of either Party 
by the President of the International Court of Justice. 

6. If, in the cases specified under paragraphs 4 and 5 of this Article, the President of the 
International Court of Justice is prevented from carrying out the said function or if he is a national 
of either Party, the appointment shall be made by the Vice-President, and if the Vice-President is 
prevented from carrying out the said function or if he is a national of either Party, the appointment 
shall be made by the most senior member of the Court who is not a national of either Party. 

7. In case any arbitrator appointed as provided for in this Article shall resign or become unable to 
act, a successor arbitrator shall be appointed in the same manner as prescribed for the appointment 
of the original arbitrator and the successor shall have all the powers and duties of the original 
arbitrator.
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8. The Arbitral Tribunal shall decide all questions relating to its competence and shall, subject to 
any agreement between the Parties, determine its own procedure. 

9. The Arbitral Tribunal shall convene at such time and place as shall be fixed by the Chairperson 
of the Tribunal.  Thereafter, the Arbitral Tribunal shall determine where and when it shall sit. 

10. The Arbitral Tribunal shall afford to the Parties a fair hearing.  It may render an award on the 
default of a Party.  Any award shall be rendered in writing and shall state its legal basis.  A signed 
counterpart of the award shall be transmitted to each Party. 

11. Unless otherwise agreed, all submissions shall be made and all hearings shall be completed 
within eight months of the date of the selection of the Chairperson, and the tribunal shall render its 
decision within two months of the date of the final submissions or the date of the closing of the 
hearings, whichever is later.

12. Before the Arbitral Tribunal makes a decision, it may at any stage of the proceedings propose to 
the Parties that the dispute be settled amicably.  The Arbitral Tribunal shall reach its award taking 
into account the provisions of this Agreement, the international agreements both Parties have 
concluded and the generally recognised principles of international law. 

13. Each Party shall bear the costs of its appointed arbitrator.  The costs of the Chairperson of 
the Tribunal and other expenses associated with the conduct of the arbitration shall be borne in 
equal parts by both Parties.  The Arbitral Tribunal may decide, however, that a higher proportion of 
costs shall be borne by one of the Parties. 

14. The arbitral tribunal shall reach its decisions, which shall be final and binding, by a majority 
of votes. 

15. A dispute shall not be submitted to an international arbitration tribunal under the provisions of 
this Article, if the same dispute has been brought before another international arbitration court 
under the provisions of Article 13 and is still before that tribunal.  This shall not impair the 
engagement in direct and meaningful negotiations between the Parties. 
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ARTICLE 13 

 
SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN A PARTY AND AN INVESTOR OF THE 

OTHER PARTY 
 

1. In the event of a dispute between a Party and an investor of the other Party relating to an 
investment, the Parties to the dispute shall initially seek to resolve the dispute by consultations and 
negotiations.

2. If the dispute in question cannot be resolved through consultations and negotiations within a 
period of six months, the investor may, subject to paragraph 4, elect to do one of the following: 

(a) if both Parties are at that time Party to the 1965 Convention on the Settlement of Investment 
Disputes between States and Nationals of other States ("the Convention"), refer the dispute to the 
International Centre for Settlement of Investment Disputes ("the Centre") for either conciliation or 
arbitration pursuant to Articles 28 or 36 of the Convention; 

(b) refer the dispute to an ad hoc arbitral tribunal in accordance with the Arbitration Rules of the 
United Nations Commission on International Trade Law (1976) subject to the following provisions: 

(i) The arbitral tribunal shall consist of three arbitrators.  Each Party shall select an arbitrator, 
and those two arbitrators shall then appoint by mutual agreement a third arbitrator, the Chairperson, 
who shall be a national of a third State.  All arbitrators shall be appointed within two months from 
the date when the investor informs the other Party of its intention to submit the dispute to arbitration 
under this sub-paragraph. 

(ii) If the necessary appointments are not made within the period specified above, either Party to 
the dispute may, in the absence of any other agreement, request the Secretary-General of the 
Permanent Court of Arbitration to make the necessary appointments. 

(iii) The arbitral award shall be made in accordance with this Agreement. 

(iv) The arbitral tribunal shall reach its decision by a majority of votes. 

(v) The decision of the arbitral tribunal shall be final and binding and the Parties to the dispute 
shall abide by and comply with the terms of its award. 

(vi) The arbitral tribunal shall state the basis of its decision and give the reasons for its decision. 

(vii) Each Party to the dispute shall bear the cost of its own arbitrator and its representation in the 
arbitral proceedings.  The cost of the Chairperson in discharging his or her duties in relation to the 
arbitration and the remaining costs of the arbitration shall be borne equally by the Parties to the 
dispute.  The arbitral tribunal may, however, direct in its decision that a higher proportion of costs 
shall be borne by one or other of the Parties to the dispute, and this award shall be binding on the 
Parties to the dispute. 

(c) by agreement with the other Party to the dispute, refer the dispute to any other arbitral 
authority.
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3. Either Party to the dispute may, in accordance with the law of the Party which admitted the 
investment, initiate proceedings before that Party's competent judicial or administrative bodies. 

4  As a precondition to electing arbitration under paragraph 13(2), the investor must waive any right 
it may have to initiate or continue proceedings on the same matter before judicial or administrative 
bodies of either Party. 

5. Where a dispute is referred to the Centre by an investor pursuant to paragraph 2(a) of this Article: 

(a) the other Party shall, for the purposes of the Centre’s Rules of Procedure for the Institution 
of Conciliation and Arbitration Proceedings, be deemed to have given its consent to the submission 
of the dispute to the Centre; 

(b) a legal person which is constituted or incorporated under the law in force in the territory of 
one Party and in which before the dispute arises the majority of the shares are owned by investors of 
the other Party shall, in accordance with Article 25(2)(b) of the Convention, be treated for the 
purposes of the Convention as a legal person of the other Party. 
 
6. Once an action referred to in paragraphs 2 and 3 of this Article has been taken, neither Party shall 
pursue the dispute through diplomatic channels unless: 

(a) the relevant judicial or administrative body, the Secretary-General of the Centre, the arbitral 
authority or tribunal or the conciliation commission, as the case may be, has decided that it has no 
jurisdiction in relation to the dispute in question; or 

(b) the other Party has failed to abide by or comply with any judgment, award, order or other 
determination made by the body in question. 

7. In any proceeding involving a dispute relating to an investment, a Party shall not assert, as a 
defence, counter-claim, right of set-off or otherwise, that the investor concerned has received or will 
receive, pursuant to an insurance or guarantee contract, indemnification or other compensation for 
all or part of any alleged loss. 

8. If a Party so elects, Article 13 shall not apply in relation to a dispute between that Party and 
an investor of the other Party relating to an investment where that investment consists solely of the 
acquisition of publicly listed shares in a company made through a domestic stock exchange and 
where the investor of the other Party owns less than 10 percent of the shares or voting power in that 
company. 
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ARTICLE 14 
 

ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION 
 

 
1 This Agreement shall enter into force on the date on which both Parties have notified each other 
in writing of the completion of the constitutional formalities required in their respective territories 
for the entry into force of this Agreement.  It shall remain in force for a period of fifteen years and 
shall continue in force unless terminated in accordance with paragraph 2 of this Article. 
 
2. Either Party may, by giving one year's written notice to the other Party, terminate this Agreement 
at the end of the initial fifteen year period or at any time thereafter. 
 
3. This Agreement may be amended by written agreement between the Parties.  Any amendment 
shall enter into force when each Party has notified the other that it has completed all internal 
requirements for entry into force of such amendment. 
 
4. With respect to investments made or acquired prior to the date of termination of this Agreement 
and to which this Agreement otherwise applies, the provisions of all of the other Articles of this 
Agreement shall thereafter continue to be effective for a further period of fifteen years from such 
date of termination. 
 
IN WITNESS WHEREOF, the respective plenipotentiaries have signed this Agreement. 
 
DONE in duplicate at Ankara on the sixteenth day of June, Two thousand and five, in the Turkish 
and English languages, both texts being equally authoritative. 

FOR THE GOVERNMENT                                               FOR THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF TURKEY     OF AUSTRALIA                                                      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

     Kürşad TÜZMEN               Mark VAILE 
      Minister of State                          Minister for Trade 
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PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF TURKEY AND 
AUSTRALIA ON THE RECIPROCAL PROMOTION AND PROTECTION OF 

INVESTMENTS 
 
 

On signing the Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Government 
of Australia on the Reciprocal Promotion and Protection of Investments, (the Agreement), the 
Parties to the Agreement: 

(a) agreed that for the purposes of the Agreement, “investment policies” in relation to 
Australia means those policies published by the Foreign Investment Review Board; 

(b) agreed to reaffirm, for the purposes of the Agreement, the commitments they have made 
under the OECD Code of Liberalisation of Capital Movements, particularly in relation to 
the formation and application of Australia’s foreign investment policies; 

(c) noted that, for the purposes of Article 2(4) of the Agreement, Australia recognises that a 
Turkish citizen who is a permanent resident of Australia enjoys identical rights to an 
Australian citizen in relation to investments made within Australia; and 

(d) agreed that this Protocol shall form an integral part of the Agreement and shall enter into 
force on the same date as the Agreement. 

IN WITNESS WHEREOF, the respective plenipotentiaries have signed this Protocol 
 
DONE in duplicate at Ankara on the sixteenth day of  June 2005 , in the Turkish and English 
languages, both texts being equally authoritative. 

 FOR THE GOVERNMENT                                             FOR THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF TURKEY             OF AUSTRALIA                                                     
   
   

         Kürşad TÜZMEN            Mark VAILE 
         Minister of State                        Minister for Trade 
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Karar Sayısı : 2017/10202

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                                S. SOYLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

              M. ÖZHASEKİ                                      B. BOZDAĞ                                  A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.        Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                  R. AKDAĞ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı               Kültür ve Turizm Bakanı V.

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                                  F. ÇELİK

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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15 Hazran 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27965

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2011/1810
             28 Eylül 2005 tarhnde Abu Dhab’de mzalanan ve 22/2/2011 tarhl ve 6129 sayılı Kanunla onaylanması
uygun bulunan ekl “Türkye Cumhuryet ve Brleşk Arap Emrlkler Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşvk ve
Korunmasına İlşkn Anlaşma”nın onaylanması; Dışşler Bakanlığının 30/3/2011 tarhl ve HUMŞ/1147832 sayılı
yazısı üzerne, 31/5/1963 tarhl ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesne göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2011
tarhnde kararlaştırılmıştır.
 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyp ERDOĞAN
            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                             A. BABACAN                            M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                       M. Z. ÇAĞLAYAN                         F. ÇELİK
        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı

         C. YILMAZ                            S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                         A. KAHRAMAN
     Devlet Bakanı V.                        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                            O. GÜNEŞ                         A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK
Mll Savunma Bakanı                    İçşler Bakanı                        Dışşler Bakanı                         Malye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                               R. AKDAĞ                            M. H. SOLUK
   Mll Eğtm Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                              N. ERGÜN                               T. YILDIZ
Tarım ve Köyşler Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı      Sanay ve Tcaret Bakanı   Enerj ve Tab Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                           V. EROĞLU
                                      Kültür ve Turzm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE

KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA

Bundan sonra Taraflar olarak anılacak olan Türkye Cumhuryet ve Brleşk Arap Emrlkler,

Özellkle br Taraf yatırımcılarının, dğer Tarafın ülkesnde yapacakları yatırımlarla lgl olmak üzere
aralarındak ekonomk şbrlğn artırma arzusu le,

Anılan yatırımların tab olacağı uygulamalara lşkn br anlaşma akdnn, sermaye ve teknoloj akımı le
Tarafların ekonomk gelşmesn teşvk edeceğn kabul ederek,

İstkrarlı br yatırım ortamı meydana getrmek ve ekonomk kaynakların en etkn bçmde kullanılmalarını
sağlamak üzere, yatırımların adl ve hakkanyete uygun muameleye tab tutulmasının gerektğ hususunda mutabık
kalarak, ve

Yatırımların karşılıklı teşvk edlmes ve korunması çn br anlaşma yapılması kararıyla,

Aşağıdak şeklde anlaşmaya varmışlardır:
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MADDE 1

Tanımlar

İşbu Anlaşma’nın amaçları bakımından:

1. “Yatırımcı” term:

(a) Her br Tarafın uygulanan yasalarına göre vatandaşı sayılan gerçek kşler,

(b) Her br Tarafın hükümetnce tamamen veya kısmen sahp olunanlar da dahl olmak üzere, Taraflardan
herhang brnn yürürlüktek yasalarına uygun olarak kurulmuş veya teşekkül ettrlmş ve genel dare merkez o
Tarafın ülkesnde bulunan şrketler, frmalar ya da ş ortaklıkları gb tüzel kşler, fade eder.

2. (a) “Yatırım” term, ev sahb Tarafın ülkesndek yasalara ve mevzuata uygun olarak yatırılmış doğrudan
yabancı yatırım anlamına gelr ve bunlarla kısıtlı olmamak koşuluyla, her türlü kıymet çerr:

. hsse senetler, tahvller ya da şrketlere katılımın dğer şekller,

. yenden yatırımda kullanılan gelrler, para alacakları veya br yatırımla lgl dğer haklar,

. taşınır ve taşınmaz mülkler yanında, potek, htyat hacz, rehn ve mülkün ülkesnde bulunduğu Tarafın
kanunlarına ve mevzuatına uyumlu olarak tanımlanmış dğer benzer haklar,

v. telf hakları, sına ve fkr mülkyet hakları, patentler, sına tasarımlar, tcar markalar, peştemalye, know-
how ve benzer dğer haklar,

v. doğal kaynaklarla lgl mtyazları da çermek üzere, yasa veya sözleşmeyle sağlanmış ş mtyazları.

(b) bahs geçen term, yatırımların yapıldığı Tarafın ülkesndek kanunlar le dğer mevzuata uygun olarak
yapılmış yatırımları fade eder.

3. “Gelrler” term, br yatırımdan elde edlen, ve özellkle bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, kar, faz,
temettü ve royaltler fade eder.

4. “Serbestçe çevrleblr dövz” term, uluslararası şlemlerle lgl ödemelerde yaygın olarak kullanılan dövz
le önde gelen uluslararası dövz pyasalarında hazır alıcısı bulunan dövz fade eder.

5. “İlgl faalyetler”, tüzel kşler, şubeler, acentalar, bürolar, fabrkalar ve ş yapmak çn gerekl dğer
tesslern organzasyonu, kontrolü, şletlmes, bakımı ve elden çıkarılması; sözleşmelern yapılması, yürütülmes ve
uygulanması; fkr ve sına mülkyet hakları da dahl her türlü malın ednm, kullanımı, korunması ve elden
çıkarılması; ve borç alınması, hsse sened hracı ve satın alınması le thalat çn dövz satın alınması faalyetlern
htva eder.

6. Ülke term;

1. Türkye bakımından: Türk kara ülkes, karasuları le uluslararası hukuk çerçevesnde tab kaynakların
araştırılması, şletlmes ve korunması konularında Türkye Cumhuryet’nn, üzernde egemenlk veya kaza hakkının
bulunduğu denz alanlarını,

2. Brleşk Arap Emrlkler bakımından: uluslararası hukuka uygun olarak, Brleşk Arap Emrlkler’nn,
üzernde egemenlk ve yargılama hakkının bulunduğu, adalar, denz sahası, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomk
bölge de dahl olmak üzere kara ülkesn,

fade eder.

MADDE 2

Yatırımların Teşvk ve Korunması
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1. Her br Taraf, kend ülkesndek yatırımları ve bunlarla lgl faalyetler, herhang br üçüncü ülkenn
yatırımcılarının yatırımlarına, benzer durumda uygulanandan daha az elverşl olmayan koşullarda, lgl yasaları ve
dğer mevzuatına uygun olarak teşvk edecek ve zn verecektr.

2. Her br Taraf, (1.) paragrafta belrtlen yatırımlara; bunlar gerçekleştğnde, kend yatırımcılarının ya da
herhang br üçüncü ülkenn yatırımcılarının yatırımlarına benzer durumda uygulanandan, hangs daha elverşl se,
daha az elverşl olmayan br muamele uygulanmasını sağlayacak ve bu yatırımlar tam koruma ve güvenlkten stfade
edecektr.

3. Tarafların ülkelerne yabancıların grmes, kalması ve sthdam edlmes le lgl yasaları ve mevzuatına
uygun olarak:

(a) Taraflardan her brnn vatandaşlarının, br yatırımın kurulması, gelştrlmes, dare edlmes veya
şletlmesyle lgl danışmanlık maksadıyla, dğer Tarafın ülkesne grmelerne ve kamet etmelerne zn verlecektr.

(b) Taraflardan brnn, yürürlüktek yasaları ve dğer mevzuatı çerçevesnde kurulmuş ve dğer Taraf
yatırımcılarının yatırımı olan şrketlern, kend seçtkler dar ve teknk personel, mllyetler ne olursa olsun sthdam
etmelerne zn verlecektr.

4. Bu maddenn hükümlernn, Taraflardan herhang brnn yapmış olduğu aşağıda belrtlen türdek
anlaşmalarla lgl olarak etks bulunmayacaktır:

(a) Halhazırda yapılmış ya da gelecekte yapılacak herhang br gümrük brlğ, bölgesel veya kısm-bölgesel
ekonomk örgütlenme ya da benzer ntelkte uluslararası anlaşmalar,

(b) Tamamen ya da esas tbarıyla verglendrme le lgl olanlar.

MADDE 3

Kamulaştırma ve Tazmnat

1. Yatırımlar, kamu yararı amacıyla, kanuna uygun olarak, ayrımcı olmayan, zamanında, yeterl ve etkn
tazmnat ödeyerek yapılan şlemler dışında, devletleştrlmeyecek, kamulaştırılmayacak veya dondurulmayacak,
engellenmeyecek veya el konmayacak veya doğrudan ya da dolaylı olarak kamulaştırma benzer etkler yaratan
uygulamalara tab tutulmayacaktır.

2. Kamulaştırmaya maruz kalan yatırımcı, tazmnat mktarı le böyles kamulaştırma veya benzer
uygulamaların hukuk olup olmadığının gözden geçrlmes çn, kamulaştırmayı yapan Tarafın kanununa göre,
sözkonusu Tarafın adl merclerne başvuru hakkına sahp olacaktır.

3. Tazmnat, kamulaştırılan yatırımın kamulaştırma şlemnn uygulanması ya da bldrlmes sırasındak
gerçek pyasa değerne eşt olacak ve pyasa değer, genel kabul görmüş değerleme yöntemlerne uygun olarak
belrlenecektr. Tazmnat, geckme olmaksızın ödenecek ve serbestçe transfer edleblr olacaktır. Geckme durumunda
tazmnat, yatırımcıyı kamulaştırma veya devletleştrmenn yapıldığı tarhten hemen sonra ödeme yapılmış olması
halndek konumundan daha az elverşl olmayan br konumda tutacak olan mktarda ödenecektr. Bu amaca ulaşmak
çn, tazmnat devletleştrme veya kamulaştırma le ödeme günü arasında geçen süreye kadar, Taraflar arasında
üzernde anlaşmaya varılmış br faz de htva edecektr.

MADDE 4

Zararlar ve Kayıplar

1. Savaş, syan, ç karışıklık veya benzer dğer olaylar nedenyle dğer Tarafın ülkesndek yatırımları zarar
gören br Taraf yatırımcıları, dğer Tarafın bu gb zararlarla lgl olarak aldığı herhang br tedbrle bağlantılı olarak,
hangs elverşl se, dğer Tarafın kend yatırımcılarına veya herhang br üçüncü ülke yatırımcılarına uyguladığından
daha az elverşl olmayan br muameleye tab tutulacaklardır.

2. Bu Maddenn (1.) paragrafına halel getrmemek üzere, anılan paragrafta zkredlen durumlardan herhang
brnde, dğer Tarafın ülkesnde aşağıda sayılanlar sebebyle zarar gören br Taraf yatırımcılarının;



4 1 0

(a) dğer Tarafın kuvvetler veya resm makamlarınca mülk veya yatırımlarına el konulması,

(b) dğer Tarafın kuvvetler veya resm makamlarınca yatırımlarının veya mülklernn çatışma eylemnn
sonucu veya durum gerektrmedğ halde tahrp edlmes durumunda,

el koyma süresnce veya mülkün tahrp edlmes sonucu uğranılan zarar ve kayıpları, zamanında ve yeterl şeklde
tazmn edlecektr. Böyles ödemeler geckme olmaksızın, serbestçe transfer edleblr dövz üzernden transfer
edleblr olacaktır.

MADDE 5

Ülkeye İade ve Transferler

1. Her br Taraf, br yatırımla lgl bütün transferlern kend ülkesnden çer ve dışarıya makul olmayan br
geckme olmaksızın yapılmasına, zn verecektr. Bu transferlere aşağıdakler dahldr:

(a) gelrler,

(b) br yatırımın tamamının veya br kısmının satılması veya tasfye edlmesnden elde edlen meblağlar,

(c) Madde 3 çerçevesnde ödenecek tazmnatlar,

(d) br Taraf vatandaşlarının, dğer Tarafın ülkesnde br yatırıma lşkn çalışma znler alınmak suretyle elde
ettkler maaş, ücret ve dğer gelrler,

(e) yatırımlarla lgl olarak alınmış kredlern ana para ve faz ödemeler,

(f) br yatırım uyuşmazlığından kaynaklanan ödemeler.

2. Transferler, yatırımın yapıldığı konvertbl para brm üzernden veya yatırımcı tarafından kabul edldğ
takdrde herhang br konvertbl para brm le transfer tarhnde geçerl olan kambyo kuru üzernden yapılacaktır.

MADDE 6

Halefyet

1. Taraflardan brnn br yatırımcısının yaptığı yatırım, yasalara uygun olarak oluşturulmuş br sstem
dahlnde tcar olmayan rsklere karşı sgorta ettrlmş se, sgortalayanın lgl sgorta anlaşması şartlarından
kaynaklanan halefyet hakkı dğer Tarafça kabul edlecektr.

2. Sgortalayan, yatırımcının sahp olduğu hakların üzernde br hakka sahp olmayacaktır.

3. Taraflardan br le sgortalayan arasında çıkablecek uyuşmazlıklar, şbu Anlaşmanın 9. Maddesnde
belrtlen koşullara uygun olarak çözümlenecektr.

4. Halefyet sadece, grş aşamasında ev sahb Tarafça zn verlen yatırımlara uygulanacaktır.

MADDE 7

Dğer Kuralların Uygulanması

1. Her br Tarafın hukuku veya Taraflar arasında şu anda mevcut olan veya bu Anlaşmaya ek olarak bundan
sonra Taraflar arasında tess edlecek uluslararası hukuktan doğacak yükümlülüklernn, dğer Taraf yatırımcılarının
yatırımları açısından, genel veya özel olsun, bu Anlaşma le sağlanandan daha elverşl br muameleye lşkn br
düzenleme çermes halnde, bu düzenleme daha elverşl olduğu ölçüde, bu Anlaşmaya üstün gelecektr.

2. Her br Taraf, dğer Taraf yatırımcısının özel br yatırımıyla lgl olarak grdğ herhang br yükümlülük
veya taahhüdü yerne getrecektr.



4 1 1

MADDE 8

Danışmalar

Taraflar, bu Anlaşmayla lgl herhang br uyuşmazlığın çözülmes veya bu Anlaşmanın yorumu ya da
uygulamasıyla lgl herhang br konunun tartışılması maksadıyla, herhang brnn taleb üzerne, brbrlerne
vedlkle danışmak konusunda mutabakata varmışlardır.

MADDE 9

Taraflardan Br le Dğer Tarafın Yatırımcıları Arasında Çıkan

Uyuşmazlıkların Çözümlenmes

1. Taraflardan br le dğer Tarafın br yatırımcısı arasında o yatırımcının yatırımı le lgl olarak çıkan
uyuşmazlıklar, yatırımcı tarafından ev sahb Tarafa ayrıntılı br şeklde yazılı olarak bldrlecektr. Yatırımcı le lgl
Taraf, söz konusu htlafları mümkün olduğunca brbrlerne danışarak ve karşılıklı y nyetl görüşmeler yaparak
çözüme kavuşturmak çn gayret edeceklerdr.

2. Bu uyuşmazlıkların, yukarıda 1’nc paragrafta belrtlen şeklde, yazılı bldrm tarhnden tbaren altı ay
çnde çözüme kavuşturulamaması halnde, uyuşmazlık yatırımcının seçeceğ aşağıda belrtlen yargı makamlarına
sunulablr:

(a) yetkl yerel mahkemeler,

(b) ICSID Sözleşmes Madde 25 (1)’e uygun olarak, “Devletler le Dğer Devletlern Vatandaşları Arasındak
Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmes Hakkında Sözleşme” le kurulmuş olan Uluslararası Yatırım
Uyuşmazlıklarının Çözümü çn Uluslararası Merkez (ICSID),

(c) Brleşmş Mlletler Uluslararası Tcaret Hukuku Komsyonu (UNCITRAL)’nun Tahkm Usulü Kuralları
uyarınca, bu amaçla kurulacak br hakem mahkemes,

3. Tahkm Kararları, uyuşmazlığın bütün tarafları çn bağlayıcı ve kesn olacaktır. Her br Taraf, sözkonusu
kararı ulusal yasalarına göre yerne getrmeye kendn adayacaktır.

MADDE 10

Taraflar Arasındak Uyuşmazlıkların Çözümlenmes

1. Taraflar, şbu Anlaşmanın yorumlanması ya da uygulanması le lgl olarak aralarında çıkablecek
uyuşmazlıkları y nyetle hareket ederek ve şbrlğ çersnde süratle ve adl şeklde çözüme kavuşturmaya
çalışacaklardır. Bu bağlamda, Taraflar söz konusu çözüme varmak çn doğrudan ve anlamlı görüşmeler yapmayı
kabul ederler. Eğer Taraflar aralarında br uyuşmazlık çıkmasından tbaren altı ay çersnde yukarıda belrtlen
şeklde br çözüme varamazlarsa, uyuşmazlık, taraflardan brnn steğ üzerne üç üyeden oluşan br tahkm kuruluna
sunulablr.

2. Böyle br steğn alınmasından tbaren k ay çnde, her br Taraf brer hakem tayn edeceklerdr. Bu k
hakem üçüncü br hakem Başkan olarak seçeceklerdr. Taraflardan brnn belrtlen sürede br hakem tayn
edememes halnde, karşı Taraf, Uluslararası Adalet Dvanı Başkanından br hakem tayn etmesn steyeblr.

3. Eğer k hakem, atanmalarından tbaren k ay çnde br Başkan seçemezlerse, her k ülkenn de
dplomatk lşklernn bulunduğu üçüncü br ülkenn vatandaşı olacak Başkan, Taraflardan brnn steğ üzerne
Uluslararası Adalet Dvanı Başkanı tarafından tayn edlecektr.

4. Eğer şbu maddenn yukarıdak (2)’nc ve (3)’üncü paragraflarında belrtlen hallerde, Uluslararası Adalet
Dvanı Başkanının söz konusu görev yerne getrmesnde engel bulunuyorsa, ya da Taraflardan brnn vatandaşı se,
bu atama, Başkan Yardımcısı tarafından yapılacaktır, ve eğer Başkan Yardımcısının da söz konusu görev yerne
getrmesnde engel bulunuyorsa ya da Taraflardan brnn vatandaşı se bu atama, Uluslararası Adalet Dvanının en
kıdeml ve Taraflardan brnn vatandaşı olmayan br üyes tarafından yapılacaktır.
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5. Tahkm Kurulu, Başkanın seçlmesnden tbaren üç ay çnde, şbu Anlaşmanın dğer hükümlerne uygun
olacak şeklde usul kuralları üzernde anlaşacaklardır. Böyle br anlaşmanın yokluğu halnde, Tahkm Kurulu,
Uluslararası Adalet Dvanı Başkanından, genel olarak kabul görmüş uluslararası tahkm usulü kurallarını göz önünde
bulundurarak usul kurallarını belrlemesn steyecektr.

6. Aks kabul edlmedğ takdrde, tüm şlemler ve duruşmalar, üçüncü hakemn seçldğ tarhten tbaren
sekz ay çnde tamamlanacaktır ve tahkm kurulu, son şlem tarhnden ya da son duruşma tarhnden tbaren, hangs
sonra se, k ay çnde kararını verecektr. Tahkm Kurulu, nha ve bağlayıcı olan kararını oy çokluğu le alacaktır.

7. Başkan ve dğer hakemlern masrafları ve yargılama le lgl dğer gderler, Taraflarca eşt oranda
ödenecektr. Ancak, Tahkm Kurulu, re’sen Taraflardan brnn bu masrafların daha yüksek br oranını ödemesn
kararlaştırablr.

8. Eğer br htlaf, Madde 9 koşullarına uygun olarak br yargı mercne götürülmüşse ve hala o merc önünde
se, şbu madde koşulları uyarınca başka br uluslararası tahkm mahkemesne götürülmeyecektr. Bu durum, Taraflar
arasında doğrudan ve anlamlı görüşmeler yapılmasını önlemeyecektr.

MADDE 11

Yürürlüğe Grme

Her br Taraf, bu Anlaşmanın ülkesnde yürürlüğe grmesne lşkn anayasal prosedürlernn tamamlandığını
yazılı olarak dğer Tarafa bldrecektr. Bu Anlaşma bu k yazılı bldrmden sonuncusunun tarhnde yürürlüğe
grecektr. Anlaşma on yıl süre le yürürlükte kalacak ve Madde 12 uyarınca sona erdrlmedğ takdrde yürürlükte
kalmaya devam edecektr. Anlaşma yürürlüğe grdğ sırada mevcut yatırımlar le yürürlük tarhnden sonra yapılan ya
da ktsap edlen bütün yatırımlara da uygulanacaktır.

MADDE 12

Yürürlükten Kaldırma

1. Taraflardan her br, on yıllık sürenn sonunda ya da bu süreden sonra herhang br zamanda, karşı Tarafa br
yıl önceden yazılı br bldrm vererek şbu Anlaşmayı sona erdreblr.

2. İşbu Anlaşma, Taraflar arasındak danışmalar yoluyla, herhang br zamanda değştrleblr. Böyle br
değşklk, her br Tarafın bu gb br değşklğn yürürlüğe grmes çn gereken bütün ç yükümlülüklern
tamamlandığını dğer Tarafa bldrdğ tarhte yürürlüğe grecektr.

3. İşbu Anlaşmanın sona erdğ tarhten önce yapılan ya da ktsap edlen ve şbu Anlaşmanın dğer br şeklde
uygulanacağı yatırımlarla lgl olarak, şbu Anlaşmanın tüm dğer maddelernn hükümler, sona erme tarhnden
tbaren on yıl süre le geçerl olacaktır.

İşbu Anlaşma, Tarafların yetkl temslcler tarafından mzalanmıştır.

Abu Dhab’da 28 Eylül 2005 tarhnde, Türkçe, Arapça ve İnglzce dllernde heps de aynı derecede geçerl
olacak şeklde akdedlmştr.

Yorumda farklılık olması halnde, İnglzce metn esas alınacaktır.

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                   BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

HÜKÜMETİ ADINA                                                                HÜKÜMETİ ADINA
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI

TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No.
4985 

Kabul Tarh : 16.10.2003 

MADDE 1. - 3.6.1998 tarhnde Ankara'da mzalanan "Türkye Cumhuryet Hükümet le Cezayr
Demokratk Halk Cumhuryet Hükümet Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşvk ve Korunmasına İlşkn
Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarhnde yürürlüğe grer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlern Bakanlar Kurulu yürütür.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

İLE

CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA

YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA

Türkye Cumhuryet Hükümet ve Cezayr Demokratk Halk Cumhuryet Hükümet bundan sonra
"Taraflar" olarak anılacaklardır.

Özellkle br Tarafın yatırımcılarının, dğer Tarafın ülkesndek yatırımları le lgl olarak, aralarında
ekonomk şbrlğn artırma arzusu le,

Anlaşmanın yatırımlara uygulanmasının sermaye ve teknoloj akışını ve Tarafların ekonomk
kalkınmasını canlandıracağını kabul ederek,
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Yatırımlara adl ve hakkanyetle muamelenn, yatırımlar çn stkrarlı br ortamın ve ekonomk
kaynakların en etkn kullanımının temn çn gerektğne nanarak, ve

Yatırımların karşılıklı teşvk ve korunması le lgl br anlaşmanın hdasına karar vermş olarak,

Aşağıdak şeklde anlaşmaya varmışlardır.

MADDE I

Tanımlar

Bu Anlaşmanın amacı bakımından :

1. (a) "Yatırım" term, ev sahb Tarafın kanun ve nzamlarına uygun olmak kaydıyla, her türlü mal
varlığını ve sınırlayıcı olmamakla beraber özellkle aşağıdakler kapsar :

  () paylar, hsse senetler, veya şrketlere katılımın dğer şekller,

 () yenden yatırımda kullanılan hasılatlar, para alacakları veya malî değer olup kanunen fa edleblen
br yatırımla lgl her türlü dğer haklar,

() taşınır ve taşınmaz mallar, aynı zamanda potek, tedbr, rehn gb dğer aynî haklar ve dğer benzer
haklar,

(v) telf hakkı, patent, lsans, sına tasarım, teknk proses olduğu gb, tcarî marka, peştemalye, know-
how gb sına ve fkr haklar ve dğer benzer haklar,

 (v) doğal kaynakların aranması, şlenmes, çıkarılması veya şletlmes dahl olmak üzere kanun veya
sözleşme le verlmş ş mtyazları,

(b) Mal varlıklarının yatırım ve yenden yatırım şeklndek herhang br değşklk, onların yatırım olma
vasfını etklemez.

2. "Yatırımcı" term :

 (a) her br Tarafın yürürlüktek mevzuatına göre vatandaşı sayılan gerçek kşler,

 (b) Taraflardan her brnn yürürlüktek mevzuatı çerçevesnde kurulmuş ve merkez o Tarafın ülkesnde
bulunan şrketler, frmalar veya ş ortaklıklarını fade eder.

3. "Hasılatlar" term, br yatırımdan elde edlen ve özellkle ancak sınırlayıcı olmayacak şeklde kâr, faz
ve temettüler fade eder.

4. "Ülke" term, kara ülkes, kara suları le yatırıma ev sahplğ yapan Tarafın, uluslararası hukuka
uygun olarak doğal kaynakların araştırılması, şletlmes ve saklanması amaçlarıyla üzernde yargılama ve
egemenlk haklarına sahp olduğu denz alanlarını da fade eder.

MADDE II

Yatırımların Teşvk ve Korunması

1. Her br Taraf, ülkesndek yatırımlara ve yatırımlarla lgl faalyetlere, benzer durumlarda herhang
üçüncü br ülkenn yatırımcılarının yatırımlarına, kend kanun ve nzamları çerçevesnde göstereceğ
muameleden daha az elverşl olmayacak şeklde, zn verecektr.

2. Her br Taraf, kurulmuş olan bu yatırımlara benzer durumlarda kend yatırımcılarının yatırımlarına
veya herhang üçüncü br ülkenn yatırımcılarının yatırımlarına gösterlen muameleden hangs en elverşl
se, o muameleden daha az elverşl olmayan br muamele uygulayacaktır.



5 4 9

3. Tarafların, yabancıların ülkeye grş, geçc kamet ve sthdamı le lgl kanun ve nzamlarına uygun
olarak;

 (a) Taraflardan her brnn vatandaşlarının, kendlernn veya kendlern sthdam eden Tarafın br
yatırımcısının öneml br mktar sermaye veya başka kaynak taahhüdünde bulunduğu veya bulunmak üzere
olduğu br yatırımın kurulması, gelştrlmes, dares amacıyla veya şletlmesne lşkn tavsyelerde
bulunmak üzere dğer Tarafın ülkesne grmesne ve kalmasına zn verlecektr.

 (b) br Tarafın yürürlüktek kanun ve nzamlarına uygun olarak kurulan ve dğer Tarafın yatırımcılarının
yatırımı olan şrketler seçtkler dar ve teknk personel sthdam etmeye mezun olacaklardır.

4. İşbu maddenn hükümler, Taraflardan herhang brnn taraf olduğu aşağıdak anlaşmalar bakımından
geçerl olmayacaktır.

 (a) mevcut veya gelecektek herhang br gümrük brlğ, bölgesel ekonomk teşklât veya benzer
uluslararası anlaşmalar,

 (b) tamamen veya esas olarak verglendrmeye lşkn olanlar.

MADDE III

Kamulaştırma ve Tazmnat

1. Yatırımlar, yürürlüktek mevzuata ve bu Anlaşmanın II'nc Maddesnde belrtlen genel prensplere
uygun olarak, kamu yararına ve ayırımcı olmayacak bçmde yapılmadıkça ve anında yeterl, etkn tazmnat
ödenmedkçe kamulaştırılmayacak, devletleştrlmeyecek veya doğrudan ya da dolaylı olarak benzer etks
olan uygulamalara maruz bırakılmayacaktır.

2. Tazmnat, kamulaştırılan yatırımın kamulaştırma şlemnn yapıldığı veya bldrldğ tarhten öncek
gerçek pyasa değerne eşt olacaktır. Tazmnat beklenmedk geckme olmaksızın ödenecek ve Madde IV
paragraf 2'de tanımlandığı gb serbestçe transfer edleblr olacaktır.

3. Yatırımları, dğer Tarafın ülkesnde savaş, ayaklanma, ç karışıklık veya dğer benzer olaylar nedenyle
zarar gören Taraflardan her brnn yatırımcıları, dğer Tarafça kend yatırımcılarına ya da herhang üçüncü
br ülke yatırımcılarına uygulanan muameleden daha az elverşl olmayacak şeklde bu tür kayıplarla lgl
olarak benmsenecek şlemlerden hangs en elverşl se o muameleye tâb tutulacaklardır.

MADDE IV

Ülkesne İade ve Transfer

1. Taraflardan her br, y nyetle br yatırımla lgl bütün transferlern tüm malî yükümlülüklern yerne
getrlmesnden sonra, kend ülkesnden çer ve dışarı yapılmasına zn verecektr. Bu tür transferler
aşağıdakler çerr :

 (a) hâsılatlar,

 (b) br yatırımın tamamının veya br kısmının satışı veya tasfyesnden elde edlen kazançlar,

 (c) Madde III çerçevesnde tazmnat,

 (d) yatırımlarla lgl olarak yapılan mutad sözleşmeler sonucu doğan borçlardan kaynaklanan faz
ödemeler ve ger ödemeler,

 (e) br yatırım uyuşmazlığının çözümü sonucunda doğan ödemeler,

 (f) dğer Tarafın ülkesnde, br yatırımla lgl çalışma zn almış olan br Tarafın vatandaşlarının elde
ettkler maaşlar, haftalık ücretler ve dğer ödemeler,
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2. Transferler, yatırımın yapılmış olduğu konvertbl para brm veya yatırımcının rızası olması kaydıyla
herhang br konvertbl para brm üzernden transfern yapıldığı tarhte geçerl olan dövz kuru esas alınarak
yapılacaktır.

MADDE V

Halefyet

1. Eğer br Taraf yatırımcısının yatırımı, tcarî olmayan rsklere karşı kanunî br sstem dahlnde sgorta
edlmşse, sgortalayanın sgorta anlaşmasının şartlarından ler gelen her türlü halefyet dğer Tarafca
tanınacaktır.

2. Sgortalayan, yatırımcının kullanmaya yetkl olableceğ haklar dışında hçbr hakkı kullanmaya
yetkl olmayacaktır.

3. Br Taraf le sgortalayan arasındak uyuşmazlıklar, şbu Anlaşmanın VII. Maddes hükümler uyarınca
çözümlenecektr.

MADDE VI

Aykırılık

Bu Anlaşma, yatırımları benzer durumlarda bu Anlaşma le sağlanandan daha elverşl br muameleye
tab kılan,

 (a) Taraflardan her brnn kanun ve nzamları, dar uygulamalar veya usuller ya da dar veya yargısal
kararlara,

 (b) uluslararası hukukî yükümlülüklere, veya

 (c) br yatırım anlaşması veya yatırım zn kapsamındakler de dahl olmak üzere, herhang br Tarafın
üstlenmş olduğu yükümlülüklere aykırı olmayacaktır.

MADDE VII

Br Taraf le Dğer Tarafın Yatırımcıları Arasındak

Uyuşmazlıkların Çözümü

1. Taraflardan br le dğer Tarafın br yatırımcısı arasında o yatırımcının br yatırımı le lgl
uyuşmazlıklar, yatırımcı tarafından ayrıntılı blg çerecek şeklde ve yazılı olarak yatırım yapılan Tarafa
bldrlecektr. Yatırımcı ve lgl Taraf bu tür uyuşmazlıkları, mümkün olduğunca y nyetle, karşılıklı
görüşme ve müzakereler yoluyla çözümlemeye çalışacaklardır.

2. Eğer uyuşmazlıklar, brnc paragrafta belrtlen yazılı bldrm tarhnden tbaren altı ay çnde, bu
yolla çözümlenemezse; uyuşmazlık, yatırımcının seçebleceğ ve seçmnden sonra nha olacak şeklde
aşağıdak merclerden brne sunulablr.

 a) yetkl yerel mahkemeler, veya

 b) uluslararası tahkm,

3. Uyuşmazlık çn uluslararası tahkme başvurulduğu durumlarda, uyuşmazlığa taraf olan lgl Tarafın
yatırımcısı aşağıdak merclerden brne başvurmayı kabul eder :

 () her k Tarafın da bu Merkeze üye olmaları halnde, Devletler le Dğer Devletlern Vatandaşları
Arasında Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Sözleşmes le kurulmuş olan Uluslararası Yatırım
Uyuşmazlıkları Çözüm Merkez (ICSID),
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 () Brleşmş Mlletler Uluslararası Tcaret Hukuku Komsyonu'nun Tahkm Kurallarına göre bu
maksatla kurulacak br hakem mahkemes (UNCITRAL).

Uyuşmazlığa taraf olan Taraflar, karşılıklı anlaşma le yukarıdak mercler değştreblrler.

4. Tahkm kararları uyuşmazlığın bütün tarafları çn kesn ve bağlayıcı olacaktır. Her k Taraf verlen
kararları kend kanunları çerçevesnde yerne getrecektr.

MADDE VIII

Âkt Taraflar Arasındak Uyuşmazlıkların Çözümü

1. Taraflar, şbu Anlaşmanın yorumu veya uygulaması konusunda aralarında vak olan herhang br
uyuşmazlığı y nyet ve şbrlğ ruhu çnde, çabuk ve adl br şeklde çözümlemeye çalışacaklardır. Bu
bakımdan, Taraflar bu gb çözümlere varmak çn doğrudan ve anlamlı müzakerelerde bulunmayı kabul
ederler. Eğer Âkt Taraflar, uyuşmazlığın ortaya çıkmasından tbaren altı ay çnde sözü edlen yöntemle
anlaşmaya varamazlarsa, Taraflardan herhang brnn taleb üzerne, uyuşmazlık üç üyel br tahkm heyetne
götürüleblr.

2. Her br Taraf talebn alınmasından tbaren k ay çnde, brer hakem tayn edecektr. Bu k hakem,
üçüncü br ülke vatandaşı olan üçüncü br hakem Başkan olarak seçeceklerdr. Taraflardan br belrlenen
süre çnde br hakem tayn edemezse, dğer Taraf, Uluslararası Adalet Dvanı'nın Başkanından bu tayn
yapmasını talep edeblr.

3. Eğer k hakem, seçmlernden tbaren k ay çnde Heyet Başkanının seçm konusunda anlaşma
sağlayamazlarsa, Heyet Başkanı, Taraflardan brnn taleb üzerne Uluslararası Adalet Dvanı Başkanı
tarafından seçlecektr.

4. Uluslararası Adalet Dvanı Başkanı, şbu Maddenn knc ve üçüncü paragraflarında belrtlen
durumlarda görevn yerne getrmekten alıkonulursa veya bu şahıs Taraflardan brnn vatandaşı se seçm
Başkan Yardımcısı tarafından yapılacaktır ve Başkan Yardımcısı da anılan görev yerne getrmekten
alıkonulursa veya Taraflardan brnn vatandaşı se seçm Taraflardan brnn vatandaşı olmayan en kıdeml
Dvan üyes tarafından yapılacaktır.

5. Tahkm Heyet Heyet Başkanının seçldğ tarhten tbaren üç ay çnde, şbu Anlaşmanın dğer
maddeleryle tutarlı olacak şeklde usul kuralları üzernde anlaşmaya varacaklardır. Böyle br anlaşmanın
sağlanmaması halnde, Tahkm Heyet, uluslararası tahkm usulü kurallarını dkkate alarak usul kurallarını
tayn etmesn Uluslararası Adalet Dvanı Başkanından talep edecektr.

6. Aks kararlaştırılmadıkça, Başkanın seçldğ tarhten tbaren sekz ay çnde, bütün beyanlar
yapılacak, bütün duruşmalar tamamlanacak ve Tahkm Heyet -hangs daha sonra geçekleşrse- duruşmaların
bttğ tarhte veya son beyanlardan sonra k ay çnde karara varacaktır. Tahkm Heyet, nha ve bağlayıcı
olarak kararını oy çokluğu le alacaktır.

7. Başkanın, dğer hakemlern masrafları ve yargılama le lgl dğer masraflar Taraflarca eşt olarak
ödenecektr. Bununla brlkte, Tahkm Heyet gderlern daha yüksek br oranının Taraflardan br tarafından
ödenmesne re'sen karar vereblr.

8. Eğer br uyuşmazlık, bu Anlaşmanın VII. Maddes uyarınca br uluslararası tahkm mahkemesne
sunulmuş ve hâlâ orada çözüm beklemekte se, aynı uyuşmazlık şbu madde hükümler uyarınca başka br
uluslararası tahkm mahkemesne sunulmayacaktır. Bu, her k Taraf arasında doğrudan ve anlamlı
görüşmeler yoluyla bağlantı kurmayı engellemeyecektr.

MADDE IX

Yürürlüğe Grme

1. İşbu Anlaşma, onay belgelernn teatsnn tamamlandığı tarhten br ay sonra yürürlüğe grecektr.
Anlaşma on yıllık br dönem çn yürürlükte kalacak ve bu Maddenn knc paragrafına göre sona
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erdrlmedğ sürece yürürlükte kalacaktır. İşbu Anlaşma, yürürlüğe grş tarhnde mevcut olan yatırımlara
uygulanacağı gb, bundan sonra yapılan veya gerçekleşen yatırımlara da, bu yatırımların, şbu Anlaşmanın
mzalandığı tarhte ev sahb Tarafın ülkesnde geçerl olan kanun ve nzamlara uygun olması kaydıyla
uygulanacaktır.

2. Taraflardan her br yazılı olarak dğer Tarafa br yıl öncesnden fesh hbarda bulunarak, Anlaşmayı lk
on yıllık dönemn sonunda veya bundan sonra her an sona erdrleblr.

3. İşbu Anlaşma Taraflar arasında yazılı br anlaşma le değştrleblr. Herhang br değşklk,
Taraflardan her brnn dğer Tarafa değşklğn yürürlüğe grmes çn gerekl tüm dahl formalteler
tamamladığını bldrmes üzerne yürürlüğe grecektr.

4. İşbu Anlaşmanın sona erme tarhnden önce yapılan ya da gerçekleşen ve bu Anlaşmanın uygulanacağı
yatırımlarla lgl olarak, bu Anlaşmanın dğer bütün Maddelernn hükümler, söz konusu sona erme
tarhnden tbaren lave br on yıl daha yürürlükte kalacaktır.

Bu Anlaşmayı Tarafların tam yetkl temslcler, huzurlarında mzalamışlardır.

Ankara'da, 03.06.1998 tarhnde Türkçe, Arapça, Fransızca ve İnglzce dllernde, heps de aynı derecede
geçerl olarak akdedlmştr.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ                 CEZAYİR DEMOKRATİK

      HÜKÜMETİ ADINA                         HALK CUMHURİYETİ

                   (İmza)                                       HÜKÜMETİ ADINA

                                                                               (İmza)
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AAGGRREEEEMMEENNTT  BBEETTWWEEEENN TTHHEE  GGOOVVEERRNNMMEENNTT  OOFF  TTHHEE  RREEPPUUBBLLIICC  OOFF  TTUURRKKEEYY 

AANNDD TTHHEE  GGOOVVEERRNNMMEENNTT  OOFF  TTHHEE  DDEEMMOOCCRRAATTIICC  AANNDD  PPOOPPUULLAARR  RREEPPUUBBLLIICC  OOFF 

AALLGGEERRIIAA CCOONNCCEERRNNIINNGG  TTHHEE  RREECCIIPPRROOCCAALL  PPRROOMMOOTTIIOONN  AANNDD  PPRROOTTEECCTTIIOONN 

OOFF  IINNVVEESSTTMMEENNTTSS 

  

The Government of The Republic of Turkey and The Government of The Democratic 

and Popular Republic of Algeria , hereinafter called the Parties. 

Desiring to promote greater economic cooperation between them, particularly with 

respect to investment by investors of one Party in the territory of the other Party. 

Recognizing that agreement upon the treatment to be accorded such investment will 

stimulate the flow of capital and technology and the economic development of the 

Parties. 

Agreeing that fair and equitable treatment of investment is desirable in order to 

maintain a stable framework for investment and maximum effective utilization of 

economic resources, and 

Having resolved to conclude an agreement concerning the encouragement and 

reciprocal protection of investments, 

Hereby agree as follows: 

  

AARRTTIICCLLEE  11  

DDeeffiinniittiioonnss  

  

For the purpose of this Agreement; 

1. (a) The term “investment”, in conformity with the hosting Party’s laws and 

regulations, shall include every kind of asset in particular, but not exclusively: 
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(i) shares, stocks or any other form of participation in companies, 

(ii) returns reinvested, claims to money or any other rights to legitimate performance 

having financial value related to an investment. 

(iii) movable and immovable property, as well as any other property rights such as 

mortgages, liens, pledges and any other similar rights. 

(iv) copyrights, industrial and intellectual property rights such as patents, licences, 

industrial designs, technical processes, as well as trademarks, goodwill , know-how 

and other similar rights, 

(v) business concessions conferred by law or by contract, including concessions to 

search for, cultivate, extract, or exploit natural resources on the territory of each Party 

as defined hereafter. 

(b) Any change in the form in which assets are invested or reinvested shall not affect 

their character as an investment. 

2. The term “investor” means: 

(a) physical persons deriving their status as nationals of either Party according to its 

applicable law, 

(b) corporations, firms or business associations incorporated or constituted under the 

law in force of either of the Parties and having their headquarters in the territory of 

that Party. 

3. The term “ returns” means the amounts yielded by an investment and includes in 

particular, though not exclusively, profit, interest ,and dividends. 

4. The term “ territory” means the land territory, territorial sea as well as the maritime 

areas over which the Party hosting the investment has jurisdiction or sovereign rights 

for the purposes of exploration, exploitation and conservation of natural resources, 

pursuant to international law. 

  



5 5 5

AARRTTIICCLLEE  IIII  

PPrroommoottiioonn  aanndd  PPrrootteeccttiioonn  ooff  IInnvveessttmmeennttss  

  

1. Each Party shall permit in its territory investments, and activities associated 

therewith, on a basis no less favourable than that accorded in similar situations to 

investments of investors of any third country, within the framework of its laws and 

regulations . 

2. Each Party shall accord to these investments , once established, treatment no less 

favourable than that accorded in similar situations to investments of its investors or to 

investments of investors of any third country, whichever is the most favourable. 

3. Subject to the laws and regulations of the Parties relating to the entry, sojourn and 

employment of aliens; 

(a) nationals of either Party shall be permitted to enter and remain in the territory of 

the other Party for purposes of establishing, developing, administering or advising on 

the operation of an investment to which they, or an investor of the first Party that 

employs them, have committed or are in the process of committing a substantial 

amount of capital or other resources, 

(b) companies which are legally constituted under the applicable laws and regulations 

of one Party , and which are investments of investors of other Party, shall be 

permitted to engage managerial and technical personnel of their choice. 

4. The provisions of this Article shall have no effect in relation to following 

agreements entered into by either of the Parties. 

(a) relating to any existing or future customs unions, regional economic organization 

or similar international agreements, 

(b) relating wholly or mainly to taxation. 
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AARRTTIICCLLEE  IIIIII  

EExxpprroopprriiaattiioonn  aanndd  CCoommppeennssaattiioonn  

  

1. Investments shall not be expropriated, nationalized or subject, directly or indirectly, 

to measures of similar effects except for a public purpose, in a non-discriminatory 

manner, upon payment of prompt, adequate and effective compensation, and in 

accordance with due process of law and the general principles of treatment provided 

for in Article II of this Agreement. 

2. Compensation shall be equivalent to the real market value of the expropriated 

investment before the expropriatory action was taken or announced. Compensation 

shall be paid without undue delay and be freely transferable as described in 

paragraph.2 Article IV. 

3. Investors of either Party whose investments suffer losses in the territory of the 

other Party owing to war, insurrection, civil disturbance or other similar events shall 

be accorded by such other Party treatment not less favourable than that accorded to 

its own investors or to investors of any third country, whichever is the most 

favourable treatment, as regards any measures it adopts in relation to such losses. 

  

AARRTTIICCLLEE  IIVV  

RReeppaattrriiaattiioonn  aanndd  TTrraannssffeerr  

  

1. Each Party shall permit in good faith all transfers related to an investment to be 

made freely and without unreasonable delay into and out of its territory, after the 

fulfillment of all fiscal obligations. Such transfers include: 

(a) returns, 

(b) proceeds from the sale or liquidation of all or any part of an investment, 
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(c) compensation pursuant to Article III, 

(d) reimbursements and interest payments deriving from regularly contracted loans in 

connection with investments, 

(e) payments arising from the settlement of an investment dispute, 

(f) salaries, wages and other remunerations received by the nationals of one Party 

who have obtained in the territory of the other Party the corresponding work permits 

relative to an investment. 

2. Transfers shall be made in the convertible currency in which the investment has 

been made or in any convertible currency if so agreed by the investor and at the rate 

of exchange in force at the date of transfer. 

  

AARRTTIICCLLEE  VV  

SSuubbrrooggaattiioonn  

  

1. If the investment of an investor of one Party is insured against non- commercial 

risks under a system established by law, any subrogation of the insurer which stems 

from the terms of the insurance agreement shall be recognized by the other Party. 

2. The insurer shall not be entitled to exercise any rights other than the rights which 

the investor would have been entitled to exercise. 

3. Disputes between a Party and an insurer shall be settled in accordance with the 

provisions of Article VII of this Agreement. 

  

AARRTTIICCLLEE  VVII  

DDeerrooggaattiioonn  
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This agreement shall not derogate from: 

(a) laws and regulations, administrative practices or procedures or administrative or 

adjudicatory decisions of either Party, 

(b) international legal obligations, or 

(c) obligations assumed by either Party, including those contained in an investment 

agreement or an investment authorization, 

that entitle the investments to treatment more favourable than that accorded by this 

Agreement in like situations. 

  

AARRTTIICCLLEE  VVIIII  

SSeettttlleemmeenntt  ooff  DDiissppuutteess  BBeettwweeeenn  

OOnnee  PPaarrttyy  aanndd  IInnvveessttoorrss  OOff  TThhee  OOtthheerr  PPaarrttyy 

  

1. Disputes between one of the Parties and one investor of the other Party, in 

connection with his investment, shall be notified in writing, including a detailed 

information, by the investor to the recipient Party of the investment. As far as 

possible, the investor and the concerned Party shall endeavour to settle these 

disputes by consultations and negotiations in good faith. 

2. If these disputes cannot be settled in this way within six months following the date 

of the written notification mentioned in paragraph 1, the dispute can be submitted, as 

the investor may choose, to: 

(a) competent local courts , or 

(b) international arbitration, 
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the choice of either procedure remaining final. 

3. Where the dispute is referred to international arbitration, the investor of the Party 

concerned in the dispute may agree to refer the dispute either to: 

(i) the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) set up by 

the “Convention on Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals 

of other States”, in case both Parties become signatories of this Convention, or, 

(ii) an ad hoc court of arbitration laid down under the Arbitration Rules of Procedure 

of the United Nations Commission for International Trade Law (UNCITRAL) which the 

parties to the dispute can modify in writing by mutual consent. 

4. The arbitration awards shall be final and binding for all parties in dispute. Each 

Party commits itself to execute the award according to its national law. 

  

AARRTTIICCLLEE  VVIIIIII  

SSeettttlleemmeenntt  ooff  DDiissppuutteess  BBeettwweeeenn  TThhee  PPaarrttiieess  

    

1. The Parties shall seek in good faith and a spirit of cooperation a rapid and 

equitable solution to any dispute between them concerning the interpretation or 

application of this Agreement. In this regard, the Parties agree to engage in direct 

and meaningful negotiations to arrive at such solutions. If the Parties cannot reach an 

agreement within six months after the beginning of dispute between themselves 

through the foregoing procedure, the dispute may be submitted, upon the request of 

either Party, to an arbitral tribunal of three members. 

2. Within two months of receipt of a request , each Party shall appoint an arbitrator. 

The two arbitrators shall select a third arbitrator as Chairman , who is a national of a 

third State. In the event either Party fails to appoint an arbitrator within the specified 

time, the other Party may request the President of the International Court of Justice 

to make the appointment. 
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3. If both arbitrators cannot reach an agreement about the choice of the Chairman 

within two months after their appointment, the Chairman shall be appointed upon the 

request of either Party by the President of the International Court of Justice. 

4. If , in the cases specified under paragraphs (2) and (3) of this Article, the President 

of the International Court of Justice is prevented from carrying out the said function or 

if he is a national of either Party, the appointment shall be made by the Vice- 

President, and if the Vice-President is prevented from carrying out the said function 

or if he is a national of either Party, the appointment shall be made by the most 

senior member of the Court who is not a national of either Party. 

5. The tribunal shall have three months from the date of the selection of the 

Chairman to agree upon rules of procedure consistent with the other provisions of 

this Agreement. In the absence of such agreement, the tribunal shall request the 

President of the International Court of Justice to designate rules of procedure, taking 

into account generally recognized rules of international arbitral procedure. 

6. Unless otherwise agreed, all submissions shall be made and all hearings shall be 

completed within eight months of the date of selection of the third arbitrator, and the 

tribunal shall render its decision within two months after the date of the final 

submissions or the date of the closing of the hearings, whichever is later. The arbitral 

tribunal shall reach its decisions, which shall be final and binding, by a majority of 

votes. 

7. Expenses incurred by the Chairman, the other arbitrators, and other costs of the 

proceedings shall be paid for equally by the Parties. The tribunal may, however, at its 

discreation, decide that a higher proportion of the costs be paid by one of the Parties. 

8. A dispute shall not be submitted to an international arbitration court under the 

provisions of this Article, if the same dispute has been brought before another 

international arbitration court under the provisions of Article VII and is still before the 

court. This will not impair the engagement in direct and meaningful negotiations 

between both Parties. 

AARRTTIICCLLEE  IIXX  
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EEnntteerriinngg  iinnttoo  FFoorrccee  

    

1. This Agreement shall enter into force one month after the exchange of instruments 

of ratification has been completed. It shall remain in force for a period of ten years 

and shall continue in force unless terminated in accordance with paragraph 2 of this 

Article. It shall apply to investments existing at the time of entry into force of this 

Agreement as well as to investments made or acquired thereafter, provided that 

these investments conform to the laws and regulations of the hosting Party prevailing 

on the date of signature of this Agreement 

2. Either Party may, by giving one year’s written notice to the other Party, terminate 

this Agreement at the end of the initial ten year period or at any time thereafter. 

3. This Agreement may be amended by written agreement between the Parties. Any 

amendment shall enter into force when each Party has notified the other that it has 

completed all internal requirements for entry into force of such amendment. 

4. With respect to investments made or acquired prior to the date of termination of 

this Agreement and to which this Agreement otherwise applies, the provisions of all 

of the other Articles of this Agreement shall thereafter continue to be effective for a 

further period of ten years from such date of termination. 

IN WITNESS WHEREOF, the respective plenipotentiaries have signed this 

Agreement.  

Done at Ankara on the day of 3th June in the Turkish, Arabic, French and, English 

languages all of which are equally authentic. 

FFOORR  TTHHEE  GGOOVVEERRNNMMEENNTT  OOFF                                FFOORR  TTHHEE  GGOOVVEERRNNMMEENNTT  OOFF   

TTHHEE  RREEPPUUBBLLIICC  OOFF  TTUURRKKEEYY                                    TTHHEE  DDEEMMOOCCRRAATTIICC  AANNDD   

                                                                                                                                              PPOOPPUULLAARR    RREEBBUUPPLLIICC  OOFF  AALLGGEERRIIAA 

 





T Ü R K I Y E & CI BU T I
T U R K E Y & DJ I BOU T I

Yürürlüğe Giriş - Kalkış Tarihi
05.07.2020 - Devam Ediyor

Date for entry into force - Date for repeal
05.07.2020 - Still in force
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MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 2257

4 Mart 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

5 Mart 2020 PERŞEMBE                       Resmî Gazete                                        Sayı : 31059



5 6 6



5 6 7



5 6 8



5 6 9



5 7 0



5 7 1



5 7 2



5 7 3



5 7 4



5 7 5



5 7 6



5 7 7



5 7 8



5 7 9



5 8 0



5 8 1



5 8 2



5 8 3



5 8 4



5 8 5



5 8 6



5 8 7



5 8 8



5 8 9



5 9 0



5 9 1



5 9 2



5 9 3



5 9 4



5 9 5



5 9 6



5 9 7
























