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Karar Sayısı : 2017/10141

                                                                                                                              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                         M. ÇAVUŞOĞLU

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

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

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

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

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

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Yürürlüğe Giriş - Kalkış Tarihi
18.03.2020 - Devam Ediyor

Date for entry into force - Date for repeal
18.03.2020 - Still in force
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Karar Sayısı : 2017/10668

                                                                                                                              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                              V. EROĞLU

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

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                R. AKDAĞ

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

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

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

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Yürürlüğe Giriş - Kalkış Tarihi
15.10.2015 - Devam Ediyor

Date for entry into force - Date for repeal
15.10.2015 - Still in force
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10 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27668

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2010/712
             7 Nsan 2006 tarhnde Ankara’da mzalanan ve 16/3/2010 tarhl ve 5969 sayılı Kanunla onaylanması uygun
bulunan ekl “Türkye Cumhuryet Hükümet ve Kosova Öz-Yönetm Geçc Kurumları Adına Hareket Eden
Brleşmş Mlletler Kosova Geçc Yönetm Msyonu (UNMIK) Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşvk ve
Korunmasına İlşkn Anlaşma”nın onaylanması; Dışşler Bakanlığının 11/6/2010 tarhl ve HUMŞ/397239 sayılı
yazısı üzerne, 31/5/1963 tarhl ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesne göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/7/2010
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

         F. N. ÖZAK                             F. N. ÖZAK                   M. Z. ÇAĞLAYAN                              F. ÇELİK
     Devlet Bakanı V.                        Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                              Devlet  Bakanı

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                                   S. ERGİN
       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                    A. DAVUTOĞLU                             M. ŞİMŞEK
  Mll Savunma Bakanı                    İçşler Bakanı                     Dışşler Bakanı                             Malye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                           R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM
   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 HÜKÜMETİ VE KOSOVA ÖZ-YÖNETİM

GEÇİCİ KURUMLARI ADINA HAREKET EDEN BİRLEŞMİŞ

MİLLETLER KOSOVA GEÇİCİ YÖNETİM MİSYONU (UNMIK)

ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE

KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA

             Türkye Cumhuryet Hükümet ve Kosova Öz-Yönetm Geçc Kurumları adına hareket eden Brleşmş
Mlletler Kosova Geçc Yönetm Msyonu (UNMIK) bundan sonra "Akt Taraflar" olarak anılacaklardır.

             Özellkle br Akt Taraf yatırımcılarının, dğer Akt 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 Akt
Tarafların ekonomk gelşmn 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
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             Yatırımların karşılıklı teşvk ve korunması çn br anlaşma yapılması kararıyla,

             Aşağıdak şeklde anlaşmaya varmışlardır:

MADDE I

Tanımlar

             İşbu Anlaşmada:

             1. "Yatırımcı" term:

             (a) İlgl Akt Tarafın hukukuna göre, Türkye Cumhuryet'nn br vatandaşı olan veya Kosova'da dam
mukm br gerçek kş,

             (b) Akt Taraflardan brnn yürürlüktek hukukuna veya nzamlarına göre kurulmuş veya dğer br şeklde
teşekkül ettrlmş ve genel dare merkezler o Akt Tarafın ülkesnde bulunan, şrketler, ortaklıklar, frmalar ya da ş
ortaklıkları da dahl olmak üzere grşmler fade eder.

             2. "Yatırım" term, ev sahb Akt Tarafın kanunlarına ve nzamlarına uygun olarak, br

yatırımcının kâr amacıyla sahp olduğu paralar veya eşdeğerler gb, br Akt Tarafın yatırımcısı le dğer br Akt
Tarafın br teşebbüsü arasında uzun süre devam eden ekonomk br çıkar veya lşknn kurulması amacıyla grşlen
ekonomk faalyetler le bağlantılı her türlü malvarlığını, ve özellkle, bunlarla kısıtlı olmamak koşuluyla, aşağıdakler
çerr:

             (a) hsseler, hsse senetler ya da şrketlere veya frmalara ştrakn dğer şekller;

             (b) yenden yatırımda kullanılan gelrler, para alacakları veya br yatırımla lgl mal değer olan dğer haklar;

             (c) mülkün ülkesnde bulunduğu Akt Tarafın kanunlarına ve nzamlarına uygun olarak tanımlanmış taşınır ve
taşınmaz mallar, aynı zamanda potek, hacz, rehn ve dğer benzer haklar;

             (d) patentler, sına tasarımlar, teknk prosesler gb sına ve fkr mülkyet hakları yanında tcar markalar,
peştemalye ve know-how ve dğer benzer haklar;

             (e) doğal kaynaklarla lgl olarak verlmş mtyazlarını da kapsayacak şeklde, kanunla veya sözleşmeyle
sağlanan ş mtyazları.

             Anılan term, ülkesnde yatırım yapılan Akt Tarafın uygulanablr kanunlarına ve nzamlarına uygun olarak
yapılan tüm doğrudan yatırımları fade etmektedr. "Yatırım" term, şbu Anlaşmanın yürürlüğe grme tarhnden önce
veya daha sonra, br Akt Tarafın ülkesnde yapılmış tüm yatırımları kapsar.

             3. "Gelrler" term, br yatırımdan elde edlen tutarları ve bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, özellkle kâr,
faz, sermaye kazançları, ücretler ve temettüler fade eder.

             4. "Ülke" term; a) Türkye Cumhuryet le lgl olarak, ülkesn, karasularını aynı zamanda uluslararası
hukuka göre tab kaynakların araştırılması, şletlmes ve korunması amaçlarıyla üzernde egemenlk veya kaza
hakkının bulunduğu denz alanlarını fade eder.

             b) Kosova le lgl olarak, Brleşmş Mlletler Güvenlk Konsey’nn 10 Hazran 1999 tarhl 1244 (1999)
sayılı Kararında tanımlandığı şeklde, UNMIK geçc yönetm altındak toprakları fade eder.

MADDE II

Yatırımların Teşvk ve Korunması

             1. Her br Akt Taraf ülkesndek dğer Akt Tarafın yatırımcılarının yatırımlarını mümkün olduğunca teşvk
edecektr.
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             2. Her br Akt Tarafın yatırımcılarının yatırımları her zaman adl ve eşt br muameleye tab tutulacak ve dğer
Akt Tarafın ülkesnde tam korumaya sahp olacaktır. Hç br Akt Taraf bu gb yatırımların yönetmne,
sürdürülmesne, kullanımına, faydalanılmasına, genşletlmesne veya elden çıkarılmasına hç br şeklde makul
olmayan veya ayrımcı tedbrlerle engel olmayacaktır.

MADDE III

Yatırımlara Uygulanacak Muamele

             1. Her br Akt Taraf, yatırımları ve bunlarla bağlantılı faalyetler, herhang üçüncü br Akt Tarafın
yatırımcılarının yatırımlarına benzer durumda uygulanandan daha az elverşl olmayan koşullarda, lgl kanun ve
nzamlarına uygun olarak ülkesne kabul edecektr.

             2. Her br Akt Taraf, gerçekleştrlmş olan bu yatırımlara; kend yatırımcılarının ya da herhang br üçüncü
ülke yatırımcılarının yatırımlarına, benzer durumda uygulanandan -hangs daha elverşl se- daha az elverşl
olmayan br muamele uygulamayacaktır.

             3. İşbu Anlaşmanın hükümler Akt Taraflardan herhang brnn taraf olduğu aşağıda yer alan anlaşmalarla
lgl olarak etkde bulunmayacaktır:

             (a) herhang br mevcut veya gelecekte kurulacak gümrük brlğ, bölgesel ekonomk teşklat veya benzer
uluslararası anlaşmalar,

             (b) tamamen veya kısmen verglendrme le lgl anlaşmalar.

MADDE IV

Kamulaştırma ve Tazmnat

             1. Her br Akt Tarafın yatırımcılarının dğer Akt Tarafın ülkesndek yatırımları, kamu yararına,
kamulaştırmayı yapan Akt Tarafın hukukuna uygun olarak, ayrımcı olmayacak şeklde ve zamanında, yeterl ve etkn
tazmnat ödeyerek yapılanların dışında, br Akt Taraf çn hang term geçerlyse, (bundan sonra "el koyma" olarak
anılacaktır) kamulaştırmaya veya el koymaya konu edlmeyecek, veya kamulaştırmaya benzer etkler olan şlemlere
konu edlmeyecektr.

             2. Kamulaştırmadan etklenen yatırımcı el koymayı gerçekleştren Akt Tarafın hukukuna ve nzamlarına göre,
bu gb br el koymanın geçerl olup olmadığına ve yatırımının değernn belrlenmesnn şbu Madde'de belrlenen
lkelere uyup uymadığına karar vermes amacıyla, kamulaştırmayı yapan Akt Tarafın adl veya dğer yetkl ve
bağımsız otortes tarafından davasının hızlı br şeklde değerlendrlmes hakkına sahp olacaktır.

             3. Tazmnat el koyma şlemne konu olan yatırımın, el koyma şlemnn hemen öncesndek, veya yatırımcının
terch etmes halnde, el koyma şlemnn kamuoyu tarafından öğrenlmesnden öncek pazar değerne tekabül
edecektr. Tazmnat el koyma şlem tarhnden ödeme gününe kadar ödemede gerçekleşeblecek herhang br
geckmey yeternce telaf edecek şeklde faz çerecektr.

             4. Yatırımları, savaş, ayaklanma, ç karışıklıklar veya dğer benzer olaylar nedenyle dğer Akt Tarafın
ülkesnde zarara uğrayan Akt Taraflardan brnn yatırımcıları, dğer Akt Tarafça, söz konusu zararların karşılanması
bakımından kend yatırımcılarına ya da herhang br üçüncü ülke yatırımcılarına gösterdğ muameleden daha az
elverşl olmamak kaydıyla, hangs daha elverşl se, o muameleye tab tutulacaktır.

MADDE V

Ülkesne İade ve Transfer

             1. Her br Akt Taraf, br yatırımla lgl bütün transferlern kend ülkesnden çer ve dışarıya serbestçe ve
geckme olmaksızın yapılmasına y nyetle zn verecektr. Bu gb transferler aşağıdakler çerr:

             (a) gelrler,
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             (b) br yatırımın tamamının veya br kısmının satışı veya tasfyesnden elde edlen meblağlar,

             (c) Madde IV çerçevesnde ödenecek tazmnatlar,

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

             (e) dğer Akt Tarafın ülkesnde, br yatırımla lgl uygun çalışma znlern almış olan br Akt Tarafın
vatandaşlarının veya mukmlernn aldıkları maaş, ücret ve dğer gelrler,

             (f) br yatırım uyuşmazlığından doğan ödemeler.

             2. Aks yatırımcı ve ev sahb Akt Tarafça kararlaştırılmadıkça, transferler, yatırımın yapılmış olduğu
konvertbl para brm veya herhang br konvertbl para brmyle transfern yapıldığı tarhte geçerl olan dövz kuru
üzernden yapılacaktır.

MADDE VI

Halefyet

             1. Eğer br Akt Taraf yatırımcısının yatırımı, tcar olmayan rsklere karşı kanun br sstem dahlnde sgorta
edlmşse, sgortalayanın lgl sgorta anlaşmasının şartlarından kaynaklanan her türlü halefyet dğer Akt Tarafça
tanınacaktır.

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

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

MADDE VII

Br Akt Taraf le Dğer Akt Tarafın Yatırımcısı Arasındak Uyuşmazlıkların Çözümü

             1. Akt Taraflardan br le dğer Akt Tarafın br yatırımcısı arasında o yatırımcının yatırımı le lgl olarak
çıkan htlaflar, yatırımcı tarafından ev sahb Akt Tarafa ayrıntılı blg çerecek şeklde yazılı olarak bldrlecektr.
Mümkün olduğunca, yatırımcı ve lgl Akt Taraf bu uyuşmazlıkları, y nyetl br şeklde, karşılıklı görüşme ve
müzakereler yoluyla çözümlemeye çalışacaklardır.

             2. Eğer uyuşmazlıklar, brnc paragrafta belrtlen yazılı bldrm tarhnden tbaren altı ay çnde, bu yolla
çözümlenemezse; yatırımcının seçebleceğ aşağıdak merclere sunulablr:

             a) ülkesnde yatırım yapılan Akt Tarafın yetkl br mahkemes,

             b) Her k Tarafında bu Sözleşmeye mzacı olmaları halnde, "Devletler le Dğer Devletlern Vatandaşları
Arasındak Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Sözleşmes" le kurulmuş olan Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü
çn Uluslararası Merkez (ICSID),

             c) Brleşmş Mlletler Uluslararası Tcaret Hukuku Komsyonu'nun Tahkm Kurallarına göre bu maksatla
kurulacak br tahkm mahkemes (UNCITRAL).

             3. Tahkm kararı; nha ve uyuşmazlık açısından bağlayıcı br karar olacaktır. Her br Akt Taraf verlen kararı
uygulanablr kanun ve nzamlarına göre yerne getrmeye kendn adayacaktır.

MADDE VIII

Akt Taraflar Arasındak Uyuşmazlıkların Çözümü

             1. Akt Taraflar, şbu Anlaşmanın yorumu veya uygulaması le lgl aralarındak her türlü uyuşmazlığa y
nyet ve şbrlğ ruhu çnde, çabuk ve adl br çözüm arayacaklardır. Bu bakımdan, Akt Taraflar bu tür çözümlere
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ulaşmak çn doğrudan ve anlamlı görüşmeler yapmayı kabul ederler. Eğer Akt Taraflar, aralarında uyuşmazlığın
başladığı tarhten tbaren altı ay çnde bu yöntemle uzlaşmaya varamazlarsa, uyuşmazlık Taraflardan brnn taleb
üzerne, üç hakemden oluşan br tahkm heyetne sunulablr.

             2. Talebn alınmasından tbaren k ay çnde, her br Akt Taraf brer hakem tayn edecektr. Bu k hakem,
Türkye Cumhuryet vatandaşı veya Kosova'da dam mukm olmayan üçüncü br hakem Başkan olarak
seçeceklerdr. Akt Taraflardan br belrlenen süre çnde br hakem tayn edemezse, dğer Akt Taraf, Uluslararası
Adalet Dvanı Başkanından bu tayn yapmasını talep edeblr.

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

             4. Uluslararası Adalet Dvanı Başkanı, şbu Maddenn knc ve üçüncü paragraflarında belrtlen hallerde
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 Akt Taraflardan
brnn vatandaşı veya mukm se seçm Türkye Cumhuryet vatandaşı veya Kosova'da dam mukm olmayan en
kıdeml Dvan üyes tarafından yapılacaktır.

             5. Tahkm Heyet Heyet Başkanının seçldğ tarhten tbaren terchen üç ay çnde, şbu Anlaşmanın dğer
maddeleryle tutarlı olacak şeklde usul kuralları üzernde anlaşmaya varacaklardır. Böyle br anlaşmanın
sağlanmaması halnde, Tahkm Heyet, uluslararası tahkm usulünün genel kabul görmüş 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 gerçekleşrse- son beyanlardan veya
duruşmaların bttğ tarhten sonra k ay çnde karara varacaktır. Tahkm Heyet, nha ve bağlayıcı olacak kararını oy
çokluğu le alacaktır.

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

             8. Eğer br uyuşmazlık, şbu Anlaşmanın VII. Maddes uyarınca br uluslararası tahkm mahkemesne
sunulmuşsa ve hala mahkeme önündeyse, aynı uyuşmazlık şbu Madde hükümler uyarınca başka br uluslararası
tahkm mahkemesne sunulmayacaktır. Bu, her k Akt Taraf arasında doğrudan ve anlamlı görüşmeler yoluyla
bağlantı kurmayı engellemeyecektr.

MADDE IX

Yürürlüğe Grme

             l. Her br Akt Taraf şbu Anlaşmanın ülkesnde yürürlüğe grmes çn gerekl dahl şlemlern ve
formaltelern tamamlandığını yazılı olarak dğer Akt Tarafa bldrecektr. İşbu Anlaşma k bldrmden
sonuncusunun tarhnde yürürlüğe grecektr. Anlaşma şbu Maddenn knc paragrafına göre sona erdrlmedğ
sürece on yıllık br dönem çn yürürlükte kalacaktır. İşbu Anlaşma, yürürlüğe grş tarhnde mevcut yatırımlar
yanında bu tarhten sonra yapılan veya gerçekleşen yatırımlara da uygulanacaktır.

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

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

             4. İşbu Anlaşmanın sona erme tarhnden önce yapılan ya da gerçekleşen yatırımlarla lgl olarak, bu
Anlaşmanın dğer bütün Maddelernn hükümler, söz konusu sona erme tarhnden tbaren lave br on yıl daha
yürürlükte kalacaktır.
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             Bu Anlaşmayı Tarafların tam yetkl temslcler, huzurlarında mzalamışlardır.

             07 Nsan 2006 tarhnde, Ankara'da, her br eşt asıllar olmak üzere, Türkçe ve İnglzce dllernde
mzalanmıştır.

             Yorumda uyuşmazlık halnde İnglzce metn esas alınacaktır.

 

              TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                        KOSOVA ÖZ-YÖNETİM GEÇİCİ

                    HÜKÜMETİ ADINA                                                         KURUMLARI ADINA HAREKET EDEN

                                                                                                                   BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KOSOVA

                                                                                                                  GEÇİCİ MİSYONU (UNMIK) ADINA

 

                          Cavt Dağdaş                                                                                      Joachm Rücker

              Hazne Müsteşar Yardımcısı                                                BM Genel Sekreter Özel Temslcs Yardımcısı

Andlaşmanın yabancı dl metnn görmek çn tıklayınız
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MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2011/2655
             27 Mayıs 2010 tarhnde Kuveyt’te mzalanan ve 25/10/2011 tarhl ve 6243 sayılı Kanunla on
uygun bulunan ekl “Türkye Cumhuryet Hükümet le Kuveyt Devlet Hükümet Arasında Yatırımların
Teşvk ve Korunması Anlaşması”nın onaylanması; Dışşler Bakanlığının 28/11/2011 tarhl ve HUMŞ/400
yazısı üzerne, 31/5/1963 tarhl ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesne göre, Bakanlar Kurulu’nca 2
tarhnde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                                 Abdullah GÜL
                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI
 
  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                               

BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan

 

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                   

ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanay

Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                        

ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonom

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                

YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Tica

 

                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                                  E. GÜNAY                                

ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  M

 

                                                                Ö. DİNÇER                                            İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                                         Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Baka

 

                                                                                               R. AKDAĞ                                                B. YILDIRIM

                                                                                             Sağlık Bakanı                Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUVEYT DEVLETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE

KORUNMASI ANLAŞMASI

Türkye Cumhuryet Hükümet ve Kuveyt Devlet Hükümet bundan sonra "Akt Taraflar" olarak an

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

Bu gb yatırımlara uygulanacak muameleye lşkn anlaşmanın sermaye ve teknoloj akımı le Akt 
ekonomk kalkınmasını canlandıracağını kabul ederek,
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUVEYT DEVLETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE

KORUNMASI ANLAŞMASI

Türkye Cumhuryet Hükümet ve Kuveyt Devlet Hükümet bundan sonra "Akt Taraflar" olarak an

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

Bu gb yatırımlara uygulanacak muameleye lşkn anlaşmanın sermaye ve teknoloj akımı le Akt 
ekonomk kalkınmasını canlandıracağını kabul ederek,
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Yatırımların teşvk ve karşılıklı korunması le lgl br anlaşmanın yapılması kararıyla,

Aşağıdak şeklde anlaşmaya varmışlardır:

MADDE 1

Tanımlar

İşbu Anlaşmanın amacı bakımından:

1. "Yatırım" term, Akt Taraflardan brnn ülkesnde, bu Akt Tarafın kanun ve düzenlemelerne uy
olarak, uzun sürel ekonomk lşkler kurma amacıyla ednlmş, ş faalyetleryle bağlantılı olarak dğer Ak
br yatırımcısı tarafından sahp olunan veya doğrudan kontrol edlen her türlü mal varlığını ve bunlarla kısıtl
koşuluyla özellkle aşağıdakler çerr:

(a) taşınır ve taşınmaz malların yanında potek, haps hakkı, rehn ve malvarlığının bulunduğu Akt T
kanun ve düzenlemelerne uygun olarak tanımlanan dğer benzer haklar;

(b) yenden yatırılan gelrler, para alacakları veya br yatırımla lgl mal değer olan dğer haklar;

(c) hsseler, hsse senetler ya da şrketlere ştrakn dğer her türlü şekl;

(d) patentler, sına tasarımlar, teknk yöntemler gb sına ve fkr mülkyet haklarının yanında, tcar
peştemalye, know-how ve benzer dğer haklar;

(e) doğal kaynakların araştırılması, keşfedlmes, çıkarılması veya kullanılmasına yönelk mtyazlar
olmak üzere, kanun veya sözleşme le verlmş ş mtyazları.

Şu şartla k, bu gb yatırımlar, br şrketn şbu Anlaşma kapsamına grmeyecek olan %10'dan az hs
oy hakkının borsa yoluyla ednm (portföy yatırımları) ntelğnde olmayacaktır.

2. "Yatırımcı" term:

Dğer Akt Tarafın ülkesnde br yatırım yapmış olan,

(a) Her br Akt Tarafın kanunlarına göre vatandaşları sayılan gerçek kşler;

(b) Her br Akt Tarafın Hükümetlernce tamamen veya kısmen sahp olunanları da çermek üzere, A
Taraflardan brnn yürürlüktek kanunları çerçevesnde kurulmuş veya teşekkül etmş ve dar merkezler o 
Tarafın ülkesnde bulunan şrketler, frmalar veya ş ortaklıkları gb tüzel kşler fade eder.

3. "Gelrler" term, ödenme şekllerne bakılmaksızın, br yatırımdan elde edlen meblağları fade ed
bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla özellkle, kâr, faz, sermaye kazançları, royaltler, ücretler ve temettüler 

4. "Ülke" term,

(a) Türkye Cumhuryet bakımından;

Ülkes ve kara suları yanında uluslararası hukuka uygun olarak doğal kaynakların araştırılması, kulla
ve korunması amaçlarıyla üzernde yargılama yetksne ve egemenlk haklarına sahp olduğu denz alanların
eder.

(b) Kuveyt Devlet bakımından;

"Kuveyt" term Kuveyt Devlet anlamına gelr ve karasularının ötesnde, uluslararası hukuka uygun
Kuveyt kanunlarına göre, Kuveyt'n egemenlk veya yargılama yetksn cra edebldğ br bölge olarak bel
veya belrleneblecek herhang br bölgey çerr.

5 "Serbestçe çevrleblr dövz" term uluslararası şlemlere yönelk ödemelern yapılması çn yayg

6. "geckme olmaksızın" term ödemelern transfer çn gerekl şlemlern tamamlanması çn norm
gereken zaman dlm anlamına gelr.

MADDE 2

Yatırımların Teşvk ve Korunması

1. Kend kanun ve düzenlemelerne uygun olarak, her br Akt Taraf, ülkesnde, dğer Akt Taraf
yatırımcılarının yatırımlarını mümkün olduğunca teşvk edecektr.

2. Her br Akt Tarafın yatırımcılarının yatırımları her zaman adl ve eşt br muameleye tab tutulaca
Akt Tarafın ülkesnde tam korumadan yararlanacaktır. Hç br Akt Taraf makul olmayan veya ayrımcı tedb
gb yatırımların yönetlmesne, sürdürülmesne, kullanımına, faydalanılmasına, genşletlmesne veya elden
çıkarılmasına hç br şeklde engel olmayacaktır.

3. Akt Taraflardan her brnn yatırımcılarının yatırımları, kuruldukları andan tbaren, bunların
sürdürüleblrlğne zarar verc veya bu yatırımların kullanımını, yönetmn, sürdürülmesn, şlemesn,
genşlemesn, satışını veya dğer br şeklde elden çıkarılmasını olumsuz şeklde etkleyecek ek performans
tab tutulmaz.

MADDE 3

Yatırımlara Uygulanacak Muamele

1. Her br Akt Taraf, kend kanun ve düzenlemeler çerçevesnde, yatırımları, herhang br üçüncü ü
yatırımcılarının yatırımlarına benzer durumlarda uygulanandan daha az elverşl olmayacak şeklde ülkesne
edecektr.

2. Her br Akt Taraf, kurulmuş olan bu yatırımları, kend yatırımcılarının yatırımlarına ya da herhan
üçüncü br ülke yatırımcılarının yatırımlarına benzer durumlarda uyguladığı muameleden, hangs en elverş
bundan daha az elverşl olmayan br muameleye tab tutulacaktır.

3. Akt Taraflar, kend ulusal mevzuatları çerçevesnde, br yatırımın yapılması ve sürdürülmesyle 
dğer Akt Tarafın ülkesne grmek steyen her br Akt taraf vatandaşının ülkeye grş ve geçc kamet çn
başvuruları y nyetle nceleyecektr; aynı y nyet br yatırımla bağlantılı olarak dğer Akt Tarafın ülkesne
ve geçc kamet etmek steyen her br Akt Taraf vatandaşlarına da gösterlecektr. Çalışma zn başvuruları 
nyetle ncelenecektr.

4. (a) İşbu Maddenn hükümler, br Akt Tarafı, tamamen ya da kısmen verglendrmeye lşkn herh
uluslararası anlaşma veya düzenlemeden kaynaklanan ve bu gb br anlaşmanın veya düzenlemenn tarafı o
Tarafça sağlanan herhang br muameley, terch veya ayrıcalığı dğer Akt Tarafın yatırımcılarına sağlamak
yükümlü olduğu şeklnde yorumlanmaz.

(b) İşbu Anlaşmanın ayrımcılık yapmama, ulusal muamele ve en çok kayırılan ulus muameles hükü
br Akt Tarafın br gümrük brlğ, ekonomk brlk veya parasal brlğe, br ortak pazara veya serbest tcare
üyelğnden veya bunlarla ortaklığından kaynaklanan ve bu Akt Tarafın kend yatırımcılarına veya şrketler
gb br brlğn, ortak pazarın veya serbest tcaret bölgesnn üye devletlernn vatandaşlarına veya şrketler
herhang br üçüncü ülke vatandaşlarına veya şrketlerne tanıdığı mevcut veya gelecektek avantajlara uygu

(c) Bu Maddenn 1'nc ve 2'nc paragrafları, şbu Anlaşma le eş anlı olarak Akt Taraflardan brnn
koyduğu dğer benzer br uluslararası anlaşma tarafınca düzenlenen usule yönelk haklar bakımından uygula

(d) İşbu Anlaşmanın 2'nc ve 3'üncü Maddelernn hükümler, her br Akt Tarafın, dğer Akt Tarafın
yatırımcılarınca toprak, taşınmaz ve bunlar üzerndek ayn hakların ednm bakımından, yatırımın yapıldığ
tarafın kanun ve düzenlemelerne uygun olarak aldığı herhang br ayrımcı olmayan tedbr kabul etmesne,
sürdürmesne veya uygulamasına engel olduğu şeklnde yorumlanmaz.

MADDE 4
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6. "geckme olmaksızın" term ödemelern transfer çn gerekl şlemlern tamamlanması çn norm
gereken zaman dlm anlamına gelr.

MADDE 2

Yatırımların Teşvk ve Korunması

1. Kend kanun ve düzenlemelerne uygun olarak, her br Akt Taraf, ülkesnde, dğer Akt Taraf
yatırımcılarının yatırımlarını mümkün olduğunca teşvk edecektr.

2. Her br Akt Tarafın yatırımcılarının yatırımları her zaman adl ve eşt br muameleye tab tutulaca
Akt Tarafın ülkesnde tam korumadan yararlanacaktır. Hç br Akt Taraf makul olmayan veya ayrımcı tedb
gb yatırımların yönetlmesne, sürdürülmesne, kullanımına, faydalanılmasına, genşletlmesne veya elden
çıkarılmasına hç br şeklde engel olmayacaktır.

3. Akt Taraflardan her brnn yatırımcılarının yatırımları, kuruldukları andan tbaren, bunların
sürdürüleblrlğne zarar verc veya bu yatırımların kullanımını, yönetmn, sürdürülmesn, şlemesn,
genşlemesn, satışını veya dğer br şeklde elden çıkarılmasını olumsuz şeklde etkleyecek ek performans
tab tutulmaz.

MADDE 3

Yatırımlara Uygulanacak Muamele

1. Her br Akt Taraf, kend kanun ve düzenlemeler çerçevesnde, yatırımları, herhang br üçüncü ü
yatırımcılarının yatırımlarına benzer durumlarda uygulanandan daha az elverşl olmayacak şeklde ülkesne
edecektr.

2. Her br Akt Taraf, kurulmuş olan bu yatırımları, kend yatırımcılarının yatırımlarına ya da herhan
üçüncü br ülke yatırımcılarının yatırımlarına benzer durumlarda uyguladığı muameleden, hangs en elverş
bundan daha az elverşl olmayan br muameleye tab tutulacaktır.

3. Akt Taraflar, kend ulusal mevzuatları çerçevesnde, br yatırımın yapılması ve sürdürülmesyle 
dğer Akt Tarafın ülkesne grmek steyen her br Akt taraf vatandaşının ülkeye grş ve geçc kamet çn
başvuruları y nyetle nceleyecektr; aynı y nyet br yatırımla bağlantılı olarak dğer Akt Tarafın ülkesne
ve geçc kamet etmek steyen her br Akt Taraf vatandaşlarına da gösterlecektr. Çalışma zn başvuruları 
nyetle ncelenecektr.

4. (a) İşbu Maddenn hükümler, br Akt Tarafı, tamamen ya da kısmen verglendrmeye lşkn herh
uluslararası anlaşma veya düzenlemeden kaynaklanan ve bu gb br anlaşmanın veya düzenlemenn tarafı o
Tarafça sağlanan herhang br muameley, terch veya ayrıcalığı dğer Akt Tarafın yatırımcılarına sağlamak
yükümlü olduğu şeklnde yorumlanmaz.

(b) İşbu Anlaşmanın ayrımcılık yapmama, ulusal muamele ve en çok kayırılan ulus muameles hükü
br Akt Tarafın br gümrük brlğ, ekonomk brlk veya parasal brlğe, br ortak pazara veya serbest tcare
üyelğnden veya bunlarla ortaklığından kaynaklanan ve bu Akt Tarafın kend yatırımcılarına veya şrketler
gb br brlğn, ortak pazarın veya serbest tcaret bölgesnn üye devletlernn vatandaşlarına veya şrketler
herhang br üçüncü ülke vatandaşlarına veya şrketlerne tanıdığı mevcut veya gelecektek avantajlara uygu

(c) Bu Maddenn 1'nc ve 2'nc paragrafları, şbu Anlaşma le eş anlı olarak Akt Taraflardan brnn
koyduğu dğer benzer br uluslararası anlaşma tarafınca düzenlenen usule yönelk haklar bakımından uygula

(d) İşbu Anlaşmanın 2'nc ve 3'üncü Maddelernn hükümler, her br Akt Tarafın, dğer Akt Tarafın
yatırımcılarınca toprak, taşınmaz ve bunlar üzerndek ayn hakların ednm bakımından, yatırımın yapıldığ
tarafın kanun ve düzenlemelerne uygun olarak aldığı herhang br ayrımcı olmayan tedbr kabul etmesne,
sürdürmesne veya uygulamasına engel olduğu şeklnde yorumlanmaz.

MADDE 4
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1. Yatırımlar, kamu yararı amacıyla, ayrımcı olmayacak bçmde, anında, yeterl ve etkn tazmnat öd
hukuk usule ve şbu Anlaşmanın 3'üncü Maddesnde belrtlen genel muamele prensplerne uygun olarak y
dışında kamulaştırılmayacak, devletleştrlmeyecek veya doğrudan ya da dolaylı olarak dondurma veya enge
yatırımcının yatırım üzerndek sahplğnden veya kontrolünden yoksun bırakablecek benzer etks olan
uygulamalara (bundan sonra kamulaştırma olarak anılacaktır) maruz bırakılmayacaktır.

2. Sağlık, güvenlk ve çevre gb kamusal refaha lşkn yasal hedeflern korunması çn düzenlenen v
uygulanan ayrımcı olmayan yasal önlemler, dolaylı kamulaştırma teşkl etmez.

3. Tazmnat, kamulaştırılan yatırımın kamulaştırma şlemnn yapıldığı veya duyurulduğu tarhten ön
pyasa değerne eşt olacaktır. Tazmnat geckme olmaksızın ödenecek ve 6'ncı Maddenn 2'nc paragrafında
belrtldğ şeklde serbestçe transfer edleblr olacaktır.

4. Tazmnatın ödenmesnde geckme olması durumunda ödeme, kamulaştırma tarhnden ödeme tar
kadar, kanunda bu gb br oran öngörülmemşse, her k tarafça üzernde anlaşılan br oranda faz çerecekt

MADDE 5

Zararlar İçn Tazmnat

Yatırımları dğer Akt Tarafın ülkesnde savaş, ayaklanma, ç karışıklık veya dğer benzer olaylar ne
zarar gören Akt Taraflardan her brnn yatırımcıları, dğer Akt Tarafın esk halne getrme, zararın karşılan
tazmnat ödenmes veya bu gb kayıplar bakımından aldığı dğer tedbrler le lgl olarak, kend yatırımcıla
herhang üçüncü br devlet yatırımcılarına uygulanan muameleden daha az elverşl olmamak üzere, hangs
elverşl se, o muameleye tab tutulacaktır.

MADDE 6

Ülkesne İade ve Transfer

1. Vergsel yükümlülüklern tümünün yerne getrlmesnn ardından, her br Akt Taraf br yatırımla
bütün transferlern kend ülkesnden çer ve dışarı serbestçe ve geckme olmaksızın yapılmasına y nyetle 
verecektr. Bu gb transferler aşağıdakler çerr:

(a) gelrler;

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

(c) Madde 4 çerçevesnde ödenecek tazmnatlar;

(d) yatırımlarla lgl olarak alınmış kredden kaynaklanan ana para ve faz ödemeler;

(e) dğer Akt Tarafın ülkesnde, br yatırımla lgl uygun çalışma znlern ednmş olan br Akt Ta
vatandaşlarının aldıkları maaş, ücret ve dğer gelrler;

(f) br yatırım uyuşmazlığından kaynaklanan ödemeler.

2. Aks yatırımcı ve ev sahb Akt Tarafça kararlaştırılmadıkça, transferler, yatırımın yapılmış olduğ
konvertbl para brm veya herhang br konvertbl para brmyle, transfern yapıldığı tarhte geçerl olan dö
üzernden yapılacaktır.

MADDE 7

Halefyet

1. Eğer br Akt Taraf yatırımcısının yatırımı, tcar olmayan rsklere karşı kanun br sstem dahlnd
edlmşse; yatırımcı le tazmn eden Taraf arasındak sgorta veya garant sözleşmesnn şartlarından kaynak
türlü halefyet dğer Akt Tarafça tanınacaktır.

haklarını ya da taleplern aşmayacaktır.

3. Br Akt Taraf le tazmn eden Tarafın arasındak uyuşmazlıklar şbu Anlaşmanın 8'nc Maddesn
hükümlerne göre çözümlenecektr.

MADDE 8

Br Akt Taraf le Dğer Akt Tarafın Yatırımcıları Arasındak

Uyuşmazlıkların Çözümü

1. Br Akt Taraf le dğer Akt Tarafın br yatırımcısı arasındak, yatırımcının yatırımı le lgl uyuşm
yatırımcı tarafından ülkesnde yatırım yapılan Akt Tarafa ayrıntılı blg çerecek şeklde yazılı olarak bldr
Mümkün olduğunca, yatırımcı le lgl Akt Taraf bu uyuşmazlıkları y nyetl danışmalar ve müzakereler a
çözmeye gayret edecektr.

2. Eğer bu uyuşmazlıklar l'nc paragrafta bahsedlen yazılı bldrm tarhn takp eden altı (6) ay çe
şeklde çözümlenemezse, uyuşmazlık, yatırımcının seçebleceğ aşağıdak mekanzmalara sunulablecektr:

(a) Ülkesnde yatırım yapılan Akt Tarafın yetkl mahkemesne;

(b) Her k Akt Tarafın Sözleşmeye mza koymuş olması durumunda, "Devletler le Dğer Devletler
Vatandaşları Arasındak Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Sözleşmes" le kurulmuş Yatırım Uyuşmazlıkl
Çözümü çn Uluslararası Merkez (ICSID);

(c) Brleşmş Mlletler Uluslararası Tcaret Hukuku Komsyonu (UNCITRAL)'nun Tahkm Usulü K
göre bu maksatla kurulacak br hakem mahkemes.

3. Yatırımcının uyuşmazlığı bu Maddenn 2'nc paragrafında bahsedlen uyuşmazlık çözüm yollarınd
sunmuş olması durumunda, bu yollardan brnn seçm nhadr.

4. Bu Madde'nn 2'nc paragrafının hükümlerne bakılmaksızın;

a) yalnızca, mevcut olması halnde, gerekl zn almış ve Türkye Cumhuryet'nn yabancı sermaye 
mevzuatına uygun olan, flen başlamış ve doğrudan yatırım faalyetlernden kaynaklanan uyuşmazlıklar, Ya
Uyuşmazlıklarının Çözümü çn Uluslararası Merkez'e (ICSID) veya Akt Tarafların üzernde uzlaştıkları d
herhang br uluslararası uyuşmazlık çözüm mekanzmasına sunulablr;

b) taşınmazlar üzerndek mülkyet hakları ve ayn haklara lşkn uyuşmazlıklar tamamen ülkesnde
yapılan Akt Tarafın yargılama yetks altındadır ve bu nedenle, Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü çn Ulu
Merkez'e (ICSID) ya da dğer herhang br uluslararası uyuşmazlık çözümü mekanzmasına sunulamaz.

5. Tahkm kararları uyuşmazlığın bütün tarafları çn nha ve bağlayıcı olacaktır. Her br Akt taraf v
kararları kend kanunları çerçevesnde yerne getrecektr.

6. Br Akt Taraf le dğer Akt Tarafın br yatırımcısı arasındak br yatırım uyuşmazlığı le lgl her
adl yargılama veya tahkm sürec sırasında veya herhang br kararın yerne getrlmes sırasında, Br Akt T
mutlak dokunulmazlığını br savunma olarak öne sürmeyecektr. Tahkm duruşmalarının herhang br safhas
br tahkm kararının yerne getrlmes esnasında, uyuşmazlığın tarafı olan Akt Taraflardan hçbr uyuşmaz
tarafı olan yatırımcının İşbu Anlaşma'nın 7'nc Maddes'nde sağlanan br güvence veya garantye göre kayıp
tamamını veya br kısmını karşılayacak br tazmnat aldığını br traz konusu olarak öne sürmeyecektr. Bun
brlkte, daha önce yatırımcı tarafından uluslararası tahkme sunulmuş olan br uyuşmazlık, Tazmnat ödeyen
şbu Anlaşma'nın hükümler çerçevesnde uluslararası tahkme sunulmaz.

MADDE 9

Akt Taraflar Arasındak Uyuşmazlıkların Çözümü

1 Akt Taraflar şbu Anlaşmanın yorumu veya uygulanmasıyla lgl aralarında çıkan herhang br
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haklarını ya da taleplern aşmayacaktır.

3. Br Akt Taraf le tazmn eden Tarafın arasındak uyuşmazlıklar şbu Anlaşmanın 8'nc Maddesn
hükümlerne göre çözümlenecektr.

MADDE 8

Br Akt Taraf le Dğer Akt Tarafın Yatırımcıları Arasındak

Uyuşmazlıkların Çözümü

1. Br Akt Taraf le dğer Akt Tarafın br yatırımcısı arasındak, yatırımcının yatırımı le lgl uyuşm
yatırımcı tarafından ülkesnde yatırım yapılan Akt Tarafa ayrıntılı blg çerecek şeklde yazılı olarak bldr
Mümkün olduğunca, yatırımcı le lgl Akt Taraf bu uyuşmazlıkları y nyetl danışmalar ve müzakereler a
çözmeye gayret edecektr.

2. Eğer bu uyuşmazlıklar l'nc paragrafta bahsedlen yazılı bldrm tarhn takp eden altı (6) ay çe
şeklde çözümlenemezse, uyuşmazlık, yatırımcının seçebleceğ aşağıdak mekanzmalara sunulablecektr:

(a) Ülkesnde yatırım yapılan Akt Tarafın yetkl mahkemesne;

(b) Her k Akt Tarafın Sözleşmeye mza koymuş olması durumunda, "Devletler le Dğer Devletler
Vatandaşları Arasındak Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Sözleşmes" le kurulmuş Yatırım Uyuşmazlıkl
Çözümü çn Uluslararası Merkez (ICSID);

(c) Brleşmş Mlletler Uluslararası Tcaret Hukuku Komsyonu (UNCITRAL)'nun Tahkm Usulü K
göre bu maksatla kurulacak br hakem mahkemes.

3. Yatırımcının uyuşmazlığı bu Maddenn 2'nc paragrafında bahsedlen uyuşmazlık çözüm yollarınd
sunmuş olması durumunda, bu yollardan brnn seçm nhadr.

4. Bu Madde'nn 2'nc paragrafının hükümlerne bakılmaksızın;

a) yalnızca, mevcut olması halnde, gerekl zn almış ve Türkye Cumhuryet'nn yabancı sermaye 
mevzuatına uygun olan, flen başlamış ve doğrudan yatırım faalyetlernden kaynaklanan uyuşmazlıklar, Ya
Uyuşmazlıklarının Çözümü çn Uluslararası Merkez'e (ICSID) veya Akt Tarafların üzernde uzlaştıkları d
herhang br uluslararası uyuşmazlık çözüm mekanzmasına sunulablr;

b) taşınmazlar üzerndek mülkyet hakları ve ayn haklara lşkn uyuşmazlıklar tamamen ülkesnde
yapılan Akt Tarafın yargılama yetks altındadır ve bu nedenle, Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü çn Ulu
Merkez'e (ICSID) ya da dğer herhang br uluslararası uyuşmazlık çözümü mekanzmasına sunulamaz.

5. Tahkm kararları uyuşmazlığın bütün tarafları çn nha ve bağlayıcı olacaktır. Her br Akt taraf v
kararları kend kanunları çerçevesnde yerne getrecektr.

6. Br Akt Taraf le dğer Akt Tarafın br yatırımcısı arasındak br yatırım uyuşmazlığı le lgl her
adl yargılama veya tahkm sürec sırasında veya herhang br kararın yerne getrlmes sırasında, Br Akt T
mutlak dokunulmazlığını br savunma olarak öne sürmeyecektr. Tahkm duruşmalarının herhang br safhas
br tahkm kararının yerne getrlmes esnasında, uyuşmazlığın tarafı olan Akt Taraflardan hçbr uyuşmaz
tarafı olan yatırımcının İşbu Anlaşma'nın 7'nc Maddes'nde sağlanan br güvence veya garantye göre kayıp
tamamını veya br kısmını karşılayacak br tazmnat aldığını br traz konusu olarak öne sürmeyecektr. Bun
brlkte, daha önce yatırımcı tarafından uluslararası tahkme sunulmuş olan br uyuşmazlık, Tazmnat ödeyen
şbu Anlaşma'nın hükümler çerçevesnde uluslararası tahkme sunulmaz.

MADDE 9

Akt Taraflar Arasındak Uyuşmazlıkların Çözümü

1 Akt Taraflar şbu Anlaşmanın yorumu veya uygulanmasıyla lgl aralarında çıkan herhang br
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Taraflar uyuşmazlığın başladığı tarhten tbaren altı (6) ay çersnde yukarıda belrtlen yöntemler le kend
br anlaşmaya varamazlarsa uyuşmazlık, Akt Taraflardan herhang brnn steğ üzerne, üç üyel br tahkm
sunulablr.

2. Talebn alınmasından tbaren k (2) ay çersnde, her br Akt Taraf br hakem tayn edecektr. Ta
bu k hakem üçüncü br ülke vatandaşı olan üçüncü hakem Başkan olarak seçer. Akt Taraflardan brnn be
süre çnde hakem tayn etmemes halnde, dğer Akt Taraf Uluslararası Adalet Dvanı Başkanı'ndan atama
yapmasını steyeblr.

3. Eğer her k hakem atanmalarından tbaren k ay çersnde Başkan seçmnde anlaşmaya varama
Başkan Akt Taraflardan brnn taleb üzerne Uluslararası Adalet Dvanı Başkanı tarafından atanır.

4. Eğer, bu Madde'nn 2'nc ve 3'üncü paragraflarında belrtlen durumlarda, Uluslararası Adalet Dv
Başkanı söz konusu görev yerne getrmekten alıkonursa ya da Başkan Akt Taraflardan brnn vatandaşı s
Başkan Vekl tarafından yapılır ve eğer Başkan Vekl de bu görev yerne getrmekten alıkonursa ya da Baş
Akt Taraflardan brnn vatandaşı se, atama Akt Taraflardan brnn vatandaşı olmayan en kıdeml Dvan ü
tarafından yapılır.

5. Tahkm Heyet Heyet Başkanının seçldğ tarhten tbaren üç (3) ay çnde, şbu Anlaşmanın dğe
hükümleryle tutarlı olacak şeklde usul kuralları üzernde anlaşmaya varacaktır. Böyle br anlaşmanın olma
halnde, Tahkm Heyet, genel kabul görmüş uluslararası tahkm usulü kurallarını dkkate alarak, usul kurall
etmesn Uluslararası Adalet Dvanı Başkanından talep edecektr.

6. Tahkm heyet, kararını oy çokluğu le alacaktır. Bu gb br karar şbu Anlaşma'ya ve uluslararası
uygulanablr tanınmış kurallarına uygun olarak alınır ve her br Akt Taraf üzernde nha ve bağlayıcıdır. H
Taraf kend tarafından tahkm heyetne atanan üyenn masraflarını ve tahkm duruşmaları sırasındak temsl
gerektrdğ masrafları üstlenr. Başkanın masrafları ve yargılama le lgl dğer masraflar Akt Taraflarca eş
halnde üstlenlr. Bununla brlkte, Tahkm Heyet gderlern daha yüksek br oranının veya tamamının Akt
Taraflardan br tarafından ödenmesne re'sen karar vereblr. Tüm dğer konularda, tahkm heyet usul kural
kends karar verr.

7. Eğer br uyuşmazlık, şbu Anlaşmanın 8'nc Maddes uyarınca br uluslararası tahkm mahkemes
sunulmuşsa ve hala mahkeme önündeyse, aynı uyuşmazlık şbu Madde hükümler uyarınca başka br uluslar
tahkm mahkemesne sunulamaz.

MADDE 10

Uygulama Kapsamı

İşbu Anlaşma, br Akt Tarafın ülkesnde kanun ve düzenlemelerne uygun olarak dğer Akt Tarafın
yatırımcılarınca şbu Anlaşmanın yürürlüğe grmesnden önce veya sonra yapılmış yatırımlara uygulanacakt

MADDE 11

Akt Taraflar Arasındak İlşkler

İşbu Anlaşma'nın hükümler Akt Taraflar arasında dplomatk veya konsüler lşklern olup olmadığ
bakılmaksızın uygulanır.

MADDE 12

Yürürlüğe Grme

1. İşbu Anlaşma, Akt Tarafların, yürürlüğe grmeye lşkn gerekl ç yasal şlemlern tamamlandığı
yazılı ve dplomatk kanallarla yapılan bldrmlerden sonuncusunun tarhnde yürürlüğe grecektr. Anlaşma
(15) yıllık br dönem çn yürürlükte kalacak ve şbu Madde'nn 2'nc paragrafına uygun olarak yürürlükten
kaldırılmadığı sürece yürürlükte kalmaya devam edecektr.

2 Her br Akt Taraf dğer Akt Tarafa br yıl öncesnden yazılı bldrmde bulunarak lk on beş yıll

3. İşbu Anlaşma Akt Taraflar arasındak yazılı br anlaşma le değştrleblr. Değşklkler, şbu Ma
1'nc paragrafında belrtlen usule uygun olarak yürürlüğe grecektr.

4. İşbu Anlaşmanın fesh tarh öncesnde yapılan veya ednlen ve bu Anlaşmanın aks takdrde uyg
yatırımlar hususunda, şbu Anlaşmanın dğer tüm Maddelernn hükümler fesh tarhnden tbaren br on (1
geçerl olmaya devam edecektr.

5. İşbu Anlaşma, şbu Anlaşma'nın yürürlüğe grme tarhnde yürürlükten kaldırılacak olan, 27 Ekm
tarhnde Ankara'da mzalanan ve 25 Nsan 1992 tarhnde yürürlüğe gren Türkye Cumhuryet le Kuveyt 
arasında Yatırımların Karşılıklı Teşvk ve Korunması Anlaşması (bundan sonra "Öncek Anlaşma" olarak
anılacaktır)'nı kame eder ve yern alır. İşbu Anlaşma'nın yürürlüğe grme tarhnden önce ortaya çıkan
uyuşmazlıklara Öncek Anlaşma'nın hükümler uygulanır. İşbu Anlaşma'nın yürürlüğe grme tarhnden sonr
çıkan uyuşmazlıklar şbu Anlaşma'nın hükümlerne uygun olarak çözülür.

İşbu Anlaşmayı Tarafların yetkl temslcler, huzurlarında mzalamıştır.

Kuveyt'de, 13 Cemazyel Ahr 1431'e tekabül eden 27 Mayıs 2010 tarhnde, her br eşt asıllar olar
orjnal metn halnde Türkçe, Arapça ve İnglzce dllernde, tüm metnler eşt derecede geçerl olmak üzere
mzalanmıştır.

Yorumda uyuşmazlık halnde, İnglzce metn üstün gelr.

 

                           TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                            KUVEYT DEVLETİ

                                 HÜKÜMETİ ADINA                                                HÜKÜMETİ ADINA

 

                                      Mehmet Şmşek                                                  Ahmad Rashed Al-Haroun

                                       Malye Bakanı                                                     Tcaret ve Sanay Bakanı

 
 

Yabancı dil metin için tıklayınız.
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3. İşbu Anlaşma Akt Taraflar arasındak yazılı br anlaşma le değştrleblr. Değşklkler, şbu Ma
1'nc paragrafında belrtlen usule uygun olarak yürürlüğe grecektr.

4. İşbu Anlaşmanın fesh tarh öncesnde yapılan veya ednlen ve bu Anlaşmanın aks takdrde uyg
yatırımlar hususunda, şbu Anlaşmanın dğer tüm Maddelernn hükümler fesh tarhnden tbaren br on (1
geçerl olmaya devam edecektr.

5. İşbu Anlaşma, şbu Anlaşma'nın yürürlüğe grme tarhnde yürürlükten kaldırılacak olan, 27 Ekm
tarhnde Ankara'da mzalanan ve 25 Nsan 1992 tarhnde yürürlüğe gren Türkye Cumhuryet le Kuveyt 
arasında Yatırımların Karşılıklı Teşvk ve Korunması Anlaşması (bundan sonra "Öncek Anlaşma" olarak
anılacaktır)'nı kame eder ve yern alır. İşbu Anlaşma'nın yürürlüğe grme tarhnden önce ortaya çıkan
uyuşmazlıklara Öncek Anlaşma'nın hükümler uygulanır. İşbu Anlaşma'nın yürürlüğe grme tarhnden sonr
çıkan uyuşmazlıklar şbu Anlaşma'nın hükümlerne uygun olarak çözülür.

İşbu Anlaşmayı Tarafların yetkl temslcler, huzurlarında mzalamıştır.

Kuveyt'de, 13 Cemazyel Ahr 1431'e tekabül eden 27 Mayıs 2010 tarhnde, her br eşt asıllar olar
orjnal metn halnde Türkçe, Arapça ve İnglzce dllernde, tüm metnler eşt derecede geçerl olmak üzere
mzalanmıştır.

Yorumda uyuşmazlık halnde, İnglzce metn üstün gelr.

 

                           TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                            KUVEYT DEVLETİ

                                 HÜKÜMETİ ADINA                                                HÜKÜMETİ ADINA

 

                                      Mehmet Şmşek                                                  Ahmad Rashed Al-Haroun

                                       Malye Bakanı                                                     Tcaret ve Sanay Bakanı

 
 

Yabancı dil metin için tıklayınız.
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not final and are provided for information only. 

Turquie
et

Jamahiriya arabe libyenne

Accord entre la République turque et la Grande Jamahiriya arabe libyenne 
populaire et socialiste concernant l'encouragement et la protection réciproques 
des investissements. Tripoli, 25 novembre 2009

Entrée en vigueur :  22 avril 2011 par notification, conformément à l'article 12 
Textes authentiques :  arabe, anglais et turc
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Turquie, 12 septembre 

2011
* Numéro de volume RTNU n'a pas encore été établie pour ce dossier. Les  textes reproduits ci-dessous, s'ils 

sont disponibles, sont les textes authentiques de l'accord/pièce jointe d'action tel que soumises pour 
l’enregistrement et publication au Secrétariat. Pour référence, ils ont été présentés sous forme de la 
pagination consécutive. Les traductions, s'ils sont inclus, ne sont pas en form finale et sont fournies 
uniquement à titre d'information.
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Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti Arasında 

Yatırımların Teşviki ve Karşılıklı Korunmasına 

İlişkin Anlaşma 

Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti bundan sonra "Akit Taraflar" olarak 
anılacaklardır, 

Her iki Devletin de karşılıklı mefaatine ekonomik işbirliğini teşvik etme arzusuyla, 

Bir Akit Tarafın yatırımcılarının, diğer Akit Tarafın ülkesindeki yatırımları için elverişli 
koşullar yaratmayı ve bu koşulları sürdürmeyi niyet ederek, 

Bu gibi yatırımları teşvik etmenin ve akdi olarak korunmanın özel girişimleri teşvik edeceğini 
ve her iki Devletin refahını artıracağını kabul ederek, 

Aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır: 

MADDE 1 

Tanımlar 

İşbu Anlaşmanın amaçları bakımından: 

1. Her iki Akit Taraf ile ilgili olarak "Yatırımcı" terimi diğer Akit Tarafın ülkesinde bir
yatırım yapmış olan:

(a) Akit Tarafın hukukuna göre vatandaşı sayılan gerçek kişileri,

(b) firmalar, şirketler, iş ortaklıkları ve holding veya offshore şirketler de dahil olmak üzere
diğer kuruluşları da içerecek şekilde, Akit Tarafın hukukuna göre kurulmuş veya diğer
şekillerde teşekkül ettirilmiş ve yönetim merkezleri bu Tarafın ülkesinde bulunan, her iki Akit
Tarafta kayıtlı tüzel kişileri ifade eder.
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2. "Yatırım" terimi, bir Akit Tarafın bir yatırımcısı tarafından diğer Akit Tarafın ülkesinde, bu 
Akit Tarafın kanunlarına ve nizamlarına uygun olarak kurulan veya edinilen her türlü 
malvarlığını, ve özellikle, bunlarla kısıtlı olmamak koşuluyla, aşağıdakileri içerir: 

(a) taşınır ve taşınmaz mallar, aynı zamanda ipotek, rehin gibi diğer ayni haklar; 

(b) hisseler, hisse senetleri ya da şirketlere iştirakin diğer şekilleri; 

(c) para alacakları veya bir yatırımla ilgili mali değeri olan diğer haklar; 

(d) telif hakları, patentler, sınai tasarımlar veya modeller, ticari veya hizmet markaları, ticari 
isimler, teknik prosesler, know-how ve peştemaliye yanında Akit Tarafların kanunlarınca 
tanınan diğer benzer haklar; ve 

(e) doğal kaynakların aranması, çıkarılması veya kullanılması yanında, kanun, sözleşme veya 
hukuka uygun olarak ilgili yetkili merciin kararı ile verilmiş imtiyazları da kapsayacak 
şekilde, kanuni iş imtiyazları. 

Malvarlıklarının yatırıldığı veya tekrar yatırıldığı biçimdeki herhangi bir değişiklik bunların 
yatırım olarak nitelendirilmesini etkilemez. 

Anılan terim, ülkesinde yatırım yapılan Tarafın kanunlarına ve nizamlarına uygun olarak 
yapılan tüm doğrudan yatırımları ifade etmektedir. 

3. "Doğrudan yatırımlar" terimi Akit Taraflardan birinin yatırımcısınca diğer Akit Tarafın 
ülkesinde kurulmuş veya teşekkül ettirilmiş bir müessesede, sıradan hisselerin veya oy 
gücünün yüzde 10'unun veya daha fazlasına tekabül eden sermaye payının sahipliğinin elde 
edilerek uzun dönemli bir menfaat edinilmesi anlamına gelir. 

4. "Gelirler" terimi, bir yatırımdan elde edilen ve bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, kâr, 
temettüler, faiz, sermaye kazançları, royaltiler, yönetim ve teknik yardım ücretleri veya diğer 
ücretleri ifade eder. 

5. "Ülke" terimi, karasuları yanında, Akit Tarafın uluslararası hukuka uygun olarak, deniz  
yatağına bitişik suların ve deniz yatağının veya altındaki toprağın, canlı veya cansız tabii 
kaynaklarının araştırılması ve işletilmesi, korunması ve yönetilmesi amacıyla, üzerinde 
egemenlik  haklarını  icra ettiği münhasır ekonomik bölgeyi de içermek üzere, her bir Akit 
Tarafın ülkesini ifade eder. 

  

MADDE 2 

Yatırımların Teşviki ve Korunması 

  

1. Her bir Akit Taraf, kendi ülkesindeki diğer Akit Tarafın yatırımcılarının yatırımlarını teşvik 
edecek ve bu gibi yatırımları, herhangi üçüncü bir ülkenin yatırımcılarının yatırımlarına 
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2. "Yatırım" terimi, bir Akit Tarafın bir yatırımcısı tarafından diğer Akit Tarafın ülkesinde, bu 
Akit Tarafın kanunlarına ve nizamlarına uygun olarak kurulan veya edinilen her türlü 
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isimler, teknik prosesler, know-how ve peştemaliye yanında Akit Tarafların kanunlarınca 
tanınan diğer benzer haklar; ve 
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yapılan tüm doğrudan yatırımları ifade etmektedir. 
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ülkesinde kurulmuş veya teşekkül ettirilmiş bir müessesede, sıradan hisselerin veya oy 
gücünün yüzde 10'unun veya daha fazlasına tekabül eden sermaye payının sahipliğinin elde 
edilerek uzun dönemli bir menfaat edinilmesi anlamına gelir. 

4. "Gelirler" terimi, bir yatırımdan elde edilen ve bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, kâr, 
temettüler, faiz, sermaye kazançları, royaltiler, yönetim ve teknik yardım ücretleri veya diğer 
ücretleri ifade eder. 

5. "Ülke" terimi, karasuları yanında, Akit Tarafın uluslararası hukuka uygun olarak, deniz  
yatağına bitişik suların ve deniz yatağının veya altındaki toprağın, canlı veya cansız tabii 
kaynaklarının araştırılması ve işletilmesi, korunması ve yönetilmesi amacıyla, üzerinde 
egemenlik  haklarını  icra ettiği münhasır ekonomik bölgeyi de içermek üzere, her bir Akit 
Tarafın ülkesini ifade eder. 

  

MADDE 2 

Yatırımların Teşviki ve Korunması 

  

1. Her bir Akit Taraf, kendi ülkesindeki diğer Akit Tarafın yatırımcılarının yatırımlarını teşvik 
edecek ve bu gibi yatırımları, herhangi üçüncü bir ülkenin yatırımcılarının yatırımlarına 

benzer durumda uygulanandan daha az elverişli olmayan koşullarda, ilgili kanun ve 
nizamlarına uygun olarak kabul edecektir. 

2. Bir Akit Taraf ülkesine bir yatırımı kabul ettiğinde, milliyetleri ne olursa olsun, 
yatırımcıların tercihleri olan üst düzey yönetici ve teknik personeli istihdam etmek için 
gerekli izinler de dahil olmak üzere, bu gibi bir yatırımla bağlantılı gerekli izinleri kanun ve 
nizamlarına uygun olarak verecektir. 

3. Her iki Akit Tarafın yatırımcılarının yatırımları diğer Akit Tarafın ülkesinde tam koruma 
ve güvenliğe sahip olacaktır. Her bir Akit Taraf diğer Akit Tarafın yatırımcılarınca kanun ve 
nizamlarına uygun olarak ülkesinde yapılmış yatırımları koruyacak ve bu gibi yatırımların 
yönetimine, sürdürülmesine, kullanılmasına, faydalanılmasına, genişletilmesine, satışına veya 
tasviye edilmesine makul olmayan veya ayrımcı tedbirlerle engel olmayacaktır. 

MADDE 3 

Yatırımlara Uygulanacak Muamele 

  

1. Her bir Akit Taraf ülkesindeki diğer Akit Tarafın yatırımcılarının yatırımlarına adil ve eşit 
bir muameleyi garanti edecektir. Bu muamele, her bir Akit Tarafın ülkesinde kendi 
yatırımcılarınca yapılan yatırımlara garanti ettiği muameleden, veya, eğer bu muamele daha 
elverişli ise, her bir Akit Tarafın ülkesinde herhangi bir üçüncü devlet yatırımcılarınca yapılan 
yatırımlara garanti ettiğinden daha az elverişli olmayacaktır. 

2. En Ziyade Müsadeye Mazhar Millet muamelesi bir Akit Tarafın diğer Akit Tarafın 

yatırımcılarına ve yatırımlarına aşağıda sayılanlardan kaynaklanan bir avantajı sağlamakla 
yükümlü olduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. 

a) Akit  Taraflardan  her  ikisinin  de üye olduğu veya olacağı, herhangi bir mevcut veya 
gelecekte kurulacak gümrük birliği veya ekonomik birlik, serbest ticaret bölgesi veya bölgesel 
ekonomik teşkilat, 

b) Tamamen  veya  genel  olarak  vergilendirme ile ilişkili herhangi bir uluslararası anlaşma 
veya düzenleme. 

3. İşbu Madde'nin birinci paragrafının hükümleri, Akit Tarafların her ikisinin de gayrimenkul 
sahipliği ve diğer ayni haklarla ilgili olarak kendi yatırımcılarına garanti ettiği muameleyi 
diğer Akit Tarafın yatırımcılarına ve yatırımlarına tanımak zorunda olduğu şeklinde 
yorumlanmayacaktır. Ayrıca, Akit Taraflar gayrimenkul sahipliği ve diğer ayni haklarla ilgili 
olarak, işbu Madde'nin birinci paragrafını karşılıklı olarak uygulayacaklardır. 

  

MADDE 4 

Kamulaştırma ve Tazminat 



3 9 0

  

1. Akit Taraflardan hiçbiri, kanunda tespit edildiği şekilde kamu yararına, ayrımcı olmayacak 
biçimde ve hukuka ve işbu Anlaşma'nın üçüncü Maddesi'nin hükümlerine uygun olarak 
tedbirler alınmadıkça ve etkin ve yeterli tazminat öngören şartlar sağlanmadıkça, diğer Akit 
Tarafın yatırımcılarının yatırımlarına karşı, doğrudan veya dolaylı olarak, kamulaştırma, 
millileştirme veya benzer özellikte olan veya etkide bulunan tedbirler almayacaktır. 

2. Bu gibi bir tazminat, kamulaştırılan yatırımın, gerçekleşen veya olması yakın 
kamulaştırma, millileştirme veya benzer tedbirlerin kamuya ilanından hemen önceki tarihteki 
piyasa değerine eşit olacaktır. Tazminat kamulaştırma tarihinde ödenecektir. Gecikme 
halinde, tazminat ödeme tarihine kadar eşit vadeli kamu borçları için ödenen en yüksek faiz 
üzerinden bir faiz oranı içerecek, etkin olarak gerçekleştirilebilir ve serbestçe transfer 
edilebilir olacaktır. Bu gibi bir kamulaştırma, millileştirme veya benzer tedbirin yasallığı ve 
tazminat miktarı hukuk çerçevesinde gözden geçirilebilir olacaktır. 

  

MADDE 5 

Zararlar veya Kayıplar için Tazminat 

  

Yatırımları savaş veya diğer silahlı çatışma, devrim, olağanüstü hal, veya isyan sebebiyle 
diğer Akit Tarafın ülkesinde zarara uğrayan her bir Akit Tarafın yatırımcıları, tazminat 
ödenmesi veya diğer değerlendirmeler ile ilgili olarak, hangisi daha elverişli ise, ülkesinde 
yatırım yapılan Akit Tarafın kendi yatırımcılarına veya herhangi bir üçüncü ülke 
yatırımcılarına uyguladığından daha az elverişli olmayan bir muameleye tabi tutulacaktır. Bu 
gibi ödemeler serbestçe transfer edilebilir olacaktır. 

MADDE 6 

Serbest Transfer 

  

1. Her bir Akit Taraf, diğer Akit Tarafın yatırımcılarınca yapılan yatırımlarla ilgili bütün 
ödemelerin kendi ülkesinden içeri ve dışarıya gecikme olmaksızın serbestçe transfer 
edilmesini garanti edecektir. Bu tür transferler bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla özellikle 
aşağıdakileri içerir: 

(a) sermaye ve gelirler, 

(b) yatırımla ilgili kredilerle bağlantılı meblağlar veya üstlenilmiş diğer akdi yükümlülükler, 

(c) bir yatırımın tamamının veya bir kısmının satışı veya tasfiyesinden elde edilen meblağlar, 

(d) diğer Akit Tarafın ülkesindeki bir yatırımla ilgili olarak çalışmasına izin verilmiş yabancı 
personelin kazançları ve diğer tazminatları, 
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1. Akit Taraflardan hiçbiri, kanunda tespit edildiği şekilde kamu yararına, ayrımcı olmayacak 
biçimde ve hukuka ve işbu Anlaşma'nın üçüncü Maddesi'nin hükümlerine uygun olarak 
tedbirler alınmadıkça ve etkin ve yeterli tazminat öngören şartlar sağlanmadıkça, diğer Akit 
Tarafın yatırımcılarının yatırımlarına karşı, doğrudan veya dolaylı olarak, kamulaştırma, 
millileştirme veya benzer özellikte olan veya etkide bulunan tedbirler almayacaktır. 

2. Bu gibi bir tazminat, kamulaştırılan yatırımın, gerçekleşen veya olması yakın 
kamulaştırma, millileştirme veya benzer tedbirlerin kamuya ilanından hemen önceki tarihteki 
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halinde, tazminat ödeme tarihine kadar eşit vadeli kamu borçları için ödenen en yüksek faiz 
üzerinden bir faiz oranı içerecek, etkin olarak gerçekleştirilebilir ve serbestçe transfer 
edilebilir olacaktır. Bu gibi bir kamulaştırma, millileştirme veya benzer tedbirin yasallığı ve 
tazminat miktarı hukuk çerçevesinde gözden geçirilebilir olacaktır. 

  

MADDE 5 

Zararlar veya Kayıplar için Tazminat 

  

Yatırımları savaş veya diğer silahlı çatışma, devrim, olağanüstü hal, veya isyan sebebiyle 
diğer Akit Tarafın ülkesinde zarara uğrayan her bir Akit Tarafın yatırımcıları, tazminat 
ödenmesi veya diğer değerlendirmeler ile ilgili olarak, hangisi daha elverişli ise, ülkesinde 
yatırım yapılan Akit Tarafın kendi yatırımcılarına veya herhangi bir üçüncü ülke 
yatırımcılarına uyguladığından daha az elverişli olmayan bir muameleye tabi tutulacaktır. Bu 
gibi ödemeler serbestçe transfer edilebilir olacaktır. 

MADDE 6 

Serbest Transfer 

  

1. Her bir Akit Taraf, diğer Akit Tarafın yatırımcılarınca yapılan yatırımlarla ilgili bütün 
ödemelerin kendi ülkesinden içeri ve dışarıya gecikme olmaksızın serbestçe transfer 
edilmesini garanti edecektir. Bu tür transferler bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla özellikle 
aşağıdakileri içerir: 

(a) sermaye ve gelirler, 

(b) yatırımla ilgili kredilerle bağlantılı meblağlar veya üstlenilmiş diğer akdi yükümlülükler, 

(c) bir yatırımın tamamının veya bir kısmının satışı veya tasfiyesinden elde edilen meblağlar, 

(d) diğer Akit Tarafın ülkesindeki bir yatırımla ilgili olarak çalışmasına izin verilmiş yabancı 
personelin kazançları ve diğer tazminatları, 

(e) sermaye ve yatırımı sürdürmek veya artırmak için ek meblağlar, 

(f) İşbu Anlaşmanın 4. ve 5. Maddeleri çerçevesinde ödenecek tazminatlar, ve 

(g) bir yatırım uyuşmazlığının çözümünden kaynaklanan ödemeler. 

2.  Aksi yatırımcı ve evsahibi Akit Tarafça kararlaştırılmadıkça, transferler, transfer tarihinde 
geçerli piyasa kuru üzerinde herhangi bir konvertibl para birimi üzerinden yapılacaktır. 

  

MADDE 7 

Halefiyet Prensibi 

  

1. Bir Akit Tarafın yatırımcısı, kanunla kurulmuş bir sistem dahilinde, bir yatırımla ilgili 
olarak taraf olduğu ticari olmayan risklere karşı bir sigorta sözleşmesi kapsamında bir ödeme 
aldığında, diğer Akit Taraf sigortalayanın lehine olmak üzere sigortalayanın yatırımcının 
sahip olduğu herhangi bir hak veya ünvana halefiyetini tanıyacaktır. 

2. Diğer Akit Taraf sigortalayanın bu gibi herhangi bir hak veya ünvana halefiyetinden dolayı 
yatırımcı ile aynı dereceye kadar hak iddia etmesini de tanıyacaktır. 

3. Bir Akit Taraf ile sigortalayan arasındaki uyuşmazlıklar, işbu Anlaşmanın 8. Maddesi 
hükümleri uyarınca çözümlenecektir. 

  

MADDE 8 

Bir Akit Taraf ile Diğer Akit Tarafın Bir Yatırımcısı Arasındaki Uyuşmazlıkların 

Çözümü 

  

1. Akit Taraflardan biri ile diğer Akit Tarafın bir yatırımcısı arasında, yatırımlarla ilgili olarak 
ihtilaf çıkması halinde, sözkonusu uyuşmazlığı çözmeye yönelik olarak ilgili taraflar arasında 
mümkün olduğunca iyi niyetli görüşmeler yapılacaktır. 

2. Eğer uyuşmazlıklar, çözüm için yazılı talep tarihinden itibaren altı ay içinde çözümle 
sonuçlanmazsa; yatırımcı, kendi kararı uyarınca, uyuşmazlığı çözüm için aşağıdaki mercilere 
sunulabilir: 

a) ülkesinde sözkonusu yatırımın yapıldığı Akit Tarafın yetkili mahkemesi, veya 
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b) 18 Mart 1965 tarihinde Washington'da imzaya açılan "Devletler ile Diğer Devletlerin 
Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Sözleşmesi" ile kurulmuş olan 
Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü için Uluslararası Merkez (ICSID), 

(c) Aksi uyuşmazlığın taraflarınca kararlaştırılmadıkça, Birleşmiş Milletler Uluslar-arası 
Ticaret Hukuku Komisyonu'nun Tahkim Kurallarına (UNCITRAL) göre kurulacak bir tahkim 
mahkemesi. 

3. Yukarıda alt paragraf a, b ve c'de yapılan seçimler nihai olacaktır. 

4. Tahkim Heyeti uyuşmazlık için vereceği kararı, işbu Anlaşmanın hükümlerine uluslararası 
hukukun uygulanabilir kural ve prensiplerine ve uygulanabilir olduğu takdirde ulusal hukuka 
uygun olarak alacaktır. Tahkim kararı nihai olacak ve uyuşmazlığın tarafları için bağlayıcı 
olacaktır. Her bir Akit Taraf bu gibi herhangi bir kararı gecikme olmaksızın uygulayacak ve 
bu gibi bir kararı iç hukukuna uygun olarak tatbik edecektir. 

5. Uyuşmazlığa taraf olan Akit Taraf, yatırım uyuşmazlığı ile ilgili duruşmalar süresince, hiç 
bir zaman, hiç bir şekilde dokunulmazlığını veya sözkonusu yatırımcının meydana gelen 
zararın tümünü veya bir kısmını kapsayan bir sigorta sözleşmesi çerçevesinde tazminat almış 
olmasını bir savunma olarak öne süremez. 

  

MADDE 9 

Akit Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü 

  

1. Akit Taraflar arasında işbu Anlaşmanın hükümlerinin yorumlanması veya uygulanması ile 
ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklar diplomatik yollardan çözülecektir. 

2. Eğer Akit Taraflar, görüşmelerin başlamasından itibaren altı ay içinde bir anlaşmaya 
ulaşamazlarsa, sözkonusu uyuşmazlık Akit Taraflardan birinin talebi üzerine üç üyeli bir 
tahkim heyetine sunulacaktır. Her bir Akit Taraf bir hakemi atayacak, ve atanmış bu iki 
hakem üçüncü bir devlet vatandaşını başkan olarak tayin edeceklerdir. 

3. Eğer Akit Taraflardan birisi iki ay içinde kendi hakemini tayin etmemişse ve diğer Akit 
Tarafın bu atamayı yapma davetine icabet etmemişse, bu hakem diğer Akit Tarafın talebi 
üzerine Uluslararası Adalet Divanı Başkanı tarafınca atanacaktır. 

4. Eğer iki hakem, atanmalarından itibaren iki ay içinde Heyet Başkanının seçimi konusunda 
anlaşma sağlayamazlarsa, Heyet Başkanı, Akit Taraflardan birinin talebi üzerine Uluslararası 
Adalet Divanı Başkanı tarafından seçilecektir. 

5. Uluslararası Adalet Divanı Başkanı, işbu Maddenin üçüncü ve dördüncü paragraflarında 
belirtilen hallerde görevini yerine getirmekten alıkonulursa veya bu şahıs Akit Taraflardan 
birinin vatandaşı ise, seçim Başkan Yardımcısı tarafından yapılacaktır ve eğer Başkan 
Yardımcısı da anılan görevi yerine getirmekten alıkonulursa veya Akit Taraflardan birinin 
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3. Yukarıda alt paragraf a, b ve c'de yapılan seçimler nihai olacaktır. 

4. Tahkim Heyeti uyuşmazlık için vereceği kararı, işbu Anlaşmanın hükümlerine uluslararası 
hukukun uygulanabilir kural ve prensiplerine ve uygulanabilir olduğu takdirde ulusal hukuka 
uygun olarak alacaktır. Tahkim kararı nihai olacak ve uyuşmazlığın tarafları için bağlayıcı 
olacaktır. Her bir Akit Taraf bu gibi herhangi bir kararı gecikme olmaksızın uygulayacak ve 
bu gibi bir kararı iç hukukuna uygun olarak tatbik edecektir. 

5. Uyuşmazlığa taraf olan Akit Taraf, yatırım uyuşmazlığı ile ilgili duruşmalar süresince, hiç 
bir zaman, hiç bir şekilde dokunulmazlığını veya sözkonusu yatırımcının meydana gelen 
zararın tümünü veya bir kısmını kapsayan bir sigorta sözleşmesi çerçevesinde tazminat almış 
olmasını bir savunma olarak öne süremez. 

  

MADDE 9 

Akit Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü 

  

1. Akit Taraflar arasında işbu Anlaşmanın hükümlerinin yorumlanması veya uygulanması ile 
ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklar diplomatik yollardan çözülecektir. 

2. Eğer Akit Taraflar, görüşmelerin başlamasından itibaren altı ay içinde bir anlaşmaya 
ulaşamazlarsa, sözkonusu uyuşmazlık Akit Taraflardan birinin talebi üzerine üç üyeli bir 
tahkim heyetine sunulacaktır. Her bir Akit Taraf bir hakemi atayacak, ve atanmış bu iki 
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4. Eğer iki hakem, atanmalarından itibaren iki ay içinde Heyet Başkanının seçimi konusunda 
anlaşma sağlayamazlarsa, Heyet Başkanı, Akit Taraflardan birinin talebi üzerine Uluslararası 
Adalet Divanı Başkanı tarafından seçilecektir. 

5. Uluslararası Adalet Divanı Başkanı, işbu Maddenin üçüncü ve dördüncü paragraflarında 
belirtilen hallerde görevini yerine getirmekten alıkonulursa veya bu şahıs Akit Taraflardan 
birinin vatandaşı ise, seçim Başkan Yardımcısı tarafından yapılacaktır ve eğer Başkan 
Yardımcısı da anılan görevi yerine getirmekten alıkonulursa veya Akit Taraflardan birinin 

vatandaşı ise seçim Akit Taraflardan birinin vatandaşı olmayan en kıdemli Divan üyesi 
tarafından yapılacaktır. 

6. Tahkim Heyeti kararlarını oy çokluğu ile alacaktır. 

7. Tahkim Heyeti kararını, iç hukuk ile işbu Anlaşmanın hükümleri yanında uluslar-arası 
hukukun evrensel olarak kabul edilmiş prensiplerine saygı temelinde verecektir. 

8. Akit Taraflarca yapılacak diğer hükümlere tabii olarak, Tahkim Heyeti usul kurallarını 
belirleyecektir. 

9. Her bir Akit Taraf atadığı hakemin ve tahkim sırasındaki temsilinden kaynaklanan 
masraflarını karşılayacaktır. Başkan'ın masrafları ve diğer kalan masraflar Akit Taraflarca eşit 
olarak üstlenilecektir. Tahkim Heyeti masraflarla ilgili olarak farklı bir düzenleme 
yapabilecektir. 

10. Tahkim Heyeti'nin kararları her bir Akit Taraf için nihai ve bağlayıcı olacaktır. 

11. Eğer bir uyuşmazlık, işbu Anlaşmanın 8. Maddesi uyarınca bir uluslararası tahkim 
mahkemesine sunulmuşsa ve hala mahkeme önündeyse, aynı uyuşmazlık işbu Madde 
hükümleri uyarınca başka bir uluslararası tahkim mahkemesine sunulmayacaktır. Bu, her iki 
Taraf arasında doğrudan ve anlamlı görüşmeler yoluyla bağlantı kurmayı engellemeyecektir. 

  

MADDE 10 

Diğer Yükümlülükler 

  

1. Eğer Akit Taraflardan birinin mevzuatı veya uluslararası hukuk çerçevesinde mevcut veya 
işbu Anlaşmaya ek olarak Akit Taraflar arasında tesis edilmiş bir yükümlülük, diğer Akit 
Tarafın yatırımcılarının yatırımlarına işbu Anlaşma ile sağlanandan daha elverişli bir 
muameleyi öngören, genel veya özgül bir hüküm ihtiva ediyorsa, bu gibi bir hüküm daha 
elverişli olduğu ölçüye kadar işbu Anlaşmadan üstün olacaktır. 

2. Her bir Akit Taraf diğer Akit Tarafın yatırımcılarının ülkesindeki yatırımları ile ilgili 
üslenmiş olduğu herhangi bir diğer yükümlülüğe riayet edecektir. 

  

MADDE 11 

Anlaşmanın Uygulanması 

  

İşbu Anlaşma, Akit Taraflardan birinin ülkesinde, bu Akit Tarafın kanunlarına ve nizamlarına 
uygun olarak diğer Akit Tarafın yatırımcılarınca işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden 
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önce yapılanlar yanında sonrasında yapılmış yatırımlara da uygulanacaktır. İşbu Anlaşma, 
çözülmüş hak talepleri veya işbu Anlaşma'nın yürürlüğe girmesinden önce başlatılmış 
işlemlere uygulanmayacaktır. 

  

MADDE 12 

Nihai Hükümler 

  

1. Her bir Taraf diğerine, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ülkesinde gereken anayasal 
işlemlerin tamamlandığını yazılı olarak bildirecektir. İşbu Anlaşma, iki bildirimden 
sonuncusunun tarihinde yürürlüğe girecektir. 

2. Anlaşma on yıllık bir dönem için yürürlükte kalacaktır. On yıllık dönemin ardından 
Anlaşma, Akit Taraflardan biri 12 ay öncesinden yazılı olarak feshi ihbarda bulunmadıkça 
süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. 

3. İşbu Anlaşma Akit Taraflar arasında yazılı bir anlaşma ile değiştirilebilir. Herhangi bir 
değişiklik, Akit Taraflardan her birinin diğerine değişikliğin yürürlüğe girmesi için gerekli 
tüm anayasal işlemlerin tamamladığını haber veren bildirim mektuplarının sonuncusunun 
tarihinde yürürlüğe girecektir. 

4. İşbu  Anlaşmanın  sona  erme  tarihinden  önce  yapılan ya da gerçekleşen ve bu 
Anlaşmanın uygulanacağı yatırımlarla ilgili olarak, bu Anlaşmanın diğer bütün Maddelerinin 
hükümleri, söz konusu sona erme tarihinden itibaren ilave bir on yıl daha yürürlükte 
kalacaktır. 

Bu Anlaşmayı Tarafların tam yetkili temsilcileri, huzurlarında imzalamışlardır. 

Ankara'da, 12 Mayıs 2004 tarihinde, İngilizce dilinde iki asıl olarak ve her biri eşit derecede 
olmak üzere imzalanmıştır. 

  

  

  

  

Kürşad TÜZMEN                                                                                Fouad SİNİORA 

  

TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                             LÜBNAN 
CUMHURİYETİ 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                             LÜBNAN 
CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİ ADINA                                                                        HÜKÜMETİ ADINA 

  

Bu andlaşmanın İngilizce dilindeki metni 28/12/2005  tarihli Resmî Gazete'de 
yayımlanmıştır. 
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AGREEMENT 
BETWEEN THE LEBANESE REPUBLIC AND  

THE REPUBLIC OF TURKEY ON THE PROMOTION AND 
RECIPROCAL PROTECTION 

OF INVESTMENTS 
 
 
 The Lebanese Republic and the Republic of Turkey herein referred to 
as the "Contracting Parties", 
 
 Desiring to encourage economic cooperation to the mutual benefit of 
both States, 
 
 Intending to create and maintain favourable conditions for investments 
by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting 
Party, 
 
 Recognizing that the encouragement and contractual protection of such 
investments are apt to stimulate private business initiative and to increase the 
prosperity of both States, 
 
 Have agreed as follows: 
 
 
 

ARTICLE 1 
DEFINITIONS 

 
 
For the purposes of this Agreement: 
 1- The term "investor" means with regard to either Contracting Party: 

a) natural persons who, according to the law of that Contracting Party, 
are considered to be its nationals; 

 
b) legal entities, including companies, corporations, business 

associations and other organizations, including holding or offshore 
companies registered in either of the Contracting Parties which are 
constituted or otherwise duly organized under the law of that 
Contracting Party and having their headquarters in the territory of 
that Party; 

 
who have made an investment in the territory of the other Contracting 
Party. 
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 2- The term "investment" means every kind of asset established or acquired 
by an investor of one Contracting Party in the territory of the other 
Contracting Party in accordance with the laws and regulations of the 
latter and shall include particularly, but not exclusively: 

 
  a) movable and immovable property as well as any other rights in rem, 

 such as mortgages, liens, and pledges; 
 
  b) shares and stocks in companies and other kinds of participation in 

companies; 
 
  c) claims to money or any other rights having financial value related to 

an investment; 
 
  d) intellectual property rights, such as copyrights, patents, industrial 

 designs or models, trade or service marks, trade names, technical 
 processes, know-how and goodwill, as well as other similar rights 
 recognized by the laws of the Contracting Parties; and 

   
  e) business concessions under law, including concessions to search, 

extract or exploit natural resources as well as all other rights given 
by law, by contract or by decision of the authority in accordance 
with the law. 

 
Any alteration of the form in which assets are invested or reinvested shall not 
affect their character as investment. 
 
The said term shall refer to all direct investments made in accordance with the 
laws and regulations in the territory of the Party where the investments are 
made.   
 

3- The term "direct investment" means obtaining a lasting interest by the 
investor of one Contracting Party in an enterprise established or 
incorporated in the territory of the other Contracting Party, by having an 
ownership of an equity capital stake of 10% or more of the ordinary 
shares or voting power. 

 
 4- The term "returns" means amounts yielded by an investment and in 

particular, though not exclusively, includes profits, dividends, interest, 
capital gains, royalties, management and technical assistance or other 
fees. 

  
5- The term "territory" means the territory of each Contracting Party 

including its territorial sea, as well as the exclusive economic zone over 
which the Contracting Party exercises in accordance with international 
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law, sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, 
conserving and managing the natural resources, whether living or non-
living, of the waters superjacent to the sea bed and of the sea bed and its 
sub-soil. 

 
 
 

ARTICLE 2 
PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS 

 
 
1- Each Contracting Party shall in its territory promote investments by 

investors of the other Contracting Party and admit such investments in 
accordance with its laws and regulations on a basis not less favourable 
than that accorded in similar situations to investments of investors of any 
third country. 

 
2- When a Contracting Party shall have admitted an investment on its 

territory, it shall, in accordance with its laws and regulations, issue the 
necessary permits in connection with such an investment, including 
authorizations for engaging top managerial and technical personnel of 
their choice, regardless of nationality. 

 
3- Investments by investors of either Contracting Party shall enjoy full 

protection and security in the territory of the other Contracting Party. 
Each Contracting Party shall protect within its territory investments made 
in accordance with its laws and regulations by investors of the other 
Contracting Party and shall not impair by unreasonable or discriminatory 
measures the management, maintenance, use, enjoyment, extension, sale 
or liquidation of such investments.  

 
 
 

ARTICLE 3 
TREATMENT OF INVESTMENTS 

 
 
1- Each Contracting Party shall ensure fair and equitable treatment within 

its territory of the investments of the other Contracting Party. This 
treatment shall not be less favourable than that granted by each 
Contracting Party to the investments made within its territory by its own 
investors, or than that granted by each Contracting Party to the 
investments made within its territory by investors of any third state, if 
this latter treatment is more favourable.  
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2- The most favoured nation treatment shall not be construed so as to oblige 
a Contracting Party to extend to the investors and investments of the 
other Contracting Party the advantages resulting from: 

a) any existing or future customs or economic union, a free trade 
area or regional economic organization, to which either of the 
Contracting Parties is or becomes a member; or 

b( any international agreement or arrangement relating wholly or 
mainly to taxation.  

 
3- The provisions of paragraph 1 of this Article shall not be construed so as 

to oblige either Contracting Parties to extend to the investors and 
investments of the other Contracting Party the treatment granted to its 
own investor regarding ownership of real estate and other real rights. 
Furthermore, Contracting Parties shall apply paragraph 1 of this Article 
on a reciprocal basis as regard ownership of real estate and other real 
rights. 

 
 
 

ARTICLE 4 
EXPROPRIATION AND COMPENSATION 

 
 
1- Neither of the Contracting Parties shall take, either directly or indirectly, 

measures of expropriation, nationalization or any other measures having 
the same nature or the same effect against investments of investors of the 
other Contracting Party, unless the measures are taken in the public 
interest as established by law, on a non-discriminatory basis, and under 
due process of law, and the provisions of Article 3 of this Agreement, 
provided that provisions be made for effective and adequate 
compensation.  

 
2-  Such compensation shall be equivalent to the market value of the 

expropriated investment immediately before the date on which the actual 
or impending expropriation, nationalization or comparable measure has 
become publicly known. The compensation shall be paid at the date of 
expropriation. Incase of delay it shall carry an interest rate equivalent to 
the highest interest paid on the public debt for equivalent maturity until 
the date of payment; it shall be effectively realizable and freely 
transferable. The legality of any such expropriation, nationalization or 
comparable measure and the amount of compensation shall be subject to 
review by due process of law.  
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ARTICLE 5 

COMPENSATION FOR DAMAGES OR LOSSES 
 
 
 Investors of either Contracting Party whose investments suffer losses in the 

territory of the other Contracting Party owing to war or other armed conflict, 
revolution, a state of national emergency, or revolt, shall be accorded 
treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other 
valuable consideration, no less favourable than that which the latter 
Contracting Party accords to its own investors or to investors of any third 
State whichever is more favourable. Such payments shall be freely 
transferable. 

 
 
 

ARTICLE 6 
FREE TRANSFER 

 
 
 1- Either Contracting Party shall ensure that payments relating to 

investments made by investors of the other Contracting Party, may be 
freely transferred without delay into and out of its territory. Such 
transfers include in particular though not exclusively:  
a) initial capital, and returns; 

   
b) amounts relating to loans incurred, or other contractual obligations 
 undertaken, for the investment; 

   
  c) proceeds accruing from the total or partial sale, alienation or

 liquidation of an investment; 
   

d) the earnings and other compensations of foreign personnel who are 
allowed to work in connection with an investment in the territory of 
the other Contracting Party; 

   
  e) capital and additional amounts to maintain or increase the 

 investment;  
   

f) payment of compensation under Articles 4 and 5 of this Agreement; 
and 

 
  g) payments arising out of settlement of an investment dispute. 
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2- Transfers shall be made in any convertible currency at the market rate of 
exchange in force at the date of transfer, unless otherwise agreed by the 
investor and the hosting Contracting Party. 

 
 
 

ARTICLE 7 
PRINCIPLE OF SUBROGATION 

 
 

1-   If an investor of one Contracting Party receives a payment according 
to an insurance contract against non-commercial risks under a system 
established by law, he has entered into in respect of an investment, the 
other Contracting Party shall recognize the validity of the subrogation 
in favor of the insurer to any right or title held by the investor. 

 
2- The other Contracting Party shall also recognize the subrogation of the 

insurer to any such right or title which that insurer shall be entitled to 
assert to the same extent as the investor.  

 
3- Disputes between a contracting Party and an insurer shall be settled in 

accordance with the provisions of Article 8 of this Agreement.  
 
 
 

ARTICLE 8 
SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN  A CONTRACTING PARTY 

AND AN INVESTOR OF THE OTHER CONTRACTING PARTY 
 
 
1- In case of disputes regarding investments between a Contracting Party 

and an investor of the other Contracting Party, consultations will take 
place between the parties concerned with a view to solving the case, as 
far as possible, amicably. 

 
2- If these consultations do not result in a solution within six months from 

the date of written request for settlement, the investor may submit the 
dispute, at his choice, for settlement to: 
a) the competent court of the Contracting Party in the territory of which 

the investment has been made; or 
 
b) the International Center for Settlement of Investment Disputes 

(ICSID) provided for by the Convention on the Settlement of 
Investment disputes between States and Nationals of the other States, 
opened for signature at Washington, on March 18, 1965; or 
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c) an ad hoc' arbitral tribunal which, unless otherwise agreed upon by the 
parties to the dispute, shall be established under the arbitration rules 
of the United Nations Commission on International Trade Law 
(UNCITRAL) 

 
3- The choice made as per subparagraphs a, b, and  c herein above is final. 
 
4- The arbitral tribunal shall decide the dispute in accordance with the 

provisions of this Agreement, the applicable rules and principles of 
International law, and the national law when applicable. The awards of 
arbitration shall be final and binding on both parties to the dispute. Each 
Contracting Party shall carry out without delay any such award and such 
award shall be enforced in accordance with domestic law. 

 
5- The Contracting Party which is a party to the dispute shall, at no time 

whatsoever during the procedures involving investment disputes, assert 
as a defense its immunity or the fact that the investor has received 
compensation under an insurance contract covering the whole or part of 
the incurred damage or loss. 

 
 
 

ARTICLE 9 
SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN 

CONTRACTING PARTIES 
 

 
1- Disputes between Contracting Parties regarding the interpretation or 

application of the provisions of this Agreement shall be settled through 
diplomatic channels. 

 
2- If both Contracting Parties cannot reach an agreement within six months 

from the start of the negotiations, the dispute shall, upon request of either 
Contracting Party, be submitted to an arbitral tribunal of three members. 
Each Contracting Party shall appoint one arbitrator, and these two 
arbitrators shall nominate a chairman who shall be a national of a third 
State. 

 
3- If one of the Contracting Parties has not appointed its arbitrator and has 

not followed the invitation of the other Contracting Party to make that 
appointment within two months, the arbitrator shall be appointed upon 
the request of that Contracting Party by the President of the International 
Court of Justice. 
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4- If both arbitrators cannot reach an agreement about the choice of the 
chairman within two months after their appointment, the latter shall be 
appointed upon the request of either Contracting Party by the President 
of the International Court of Justice. 

 
5- If, in the cases specified under paragraphs 3 and 4 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 Contracting Party, the 
appointment shall be made by the Vice-President, and if the latter is 
prevented from carrying out the said function or if he is a national of 
either Contracting Party, the appointment shall be made by the most 
senior Judge of the Court who is not national of either Contracting Party. 

 
6- The tribunal shall reach its decision by a majority of votes. 
 
7- The tribunal shall issue its decision on the basis of respect for the 

national law,  the provisions of this Agreement, as well as of the 
universally accepted principles of international law. 

 
8- Subject to other provisions made by the Contracting Parties, the tribunal 

shall determine its procedure. 
 
9- Each Contracting Party shall bear the cost of the arbitrator it has 

appointed and of its representation in the arbitral proceedings. The cost 
of the chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by 
the Contracting Parties. The arbitration tribunal may make a different 
regulation concerning costs. 

 
10- The decisions of the tribunal are final and binding for each Contracting 

Party. 
 
11- 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 8 and is still before the court. This will not impair the engagement 
in direct and meaningful negotiations between both Contracting Parties. 

 
 
 

ARTICLE 10 
OTHER OBLIGATIONS 

 
 
1- If the legislation of either Contracting Party or obligations under 

international law existing at present or established hereafter between the 
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Contracting Parties in addition to this Agreement contain a provision, 
whether general or specific, entitling investments by investors of the 
other Contracting Party to treatment more favourable than is provided for 
by this Agreement, such a provision shall, to the extent that it is more 
favourable, prevail over this Agreement. 

 
2- Each Contracting Party shall observe any other obligation it has assumed 

with regard to investments in its territory by investors of the other 
Contracting Party. 

 
 
 

ARTICLE 11 
APPLICATION OF THE AGREEMENT 

 
 

The present Agreement shall apply to investments in the territory of a 
Contracting Party made in accordance with its laws and regulations by 
investors of the other Contracting Party prior as well as after to the entry into 
force of this Agreement. The Agreement shall not apply to claims which 
have been settled or procedures which have been initiated prior to its entry 
into force. 

 
 
 

ARTICLE 12 
FINAL PROVISIONS 

 
 
1- Each Contracting Party shall notify the other in writing of the completion 

of the constitutional formalities required in its territory for the entry into 
force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the 
date of the last letter of notification. 

 
2- This Agreement shall remain in force for a period of ten years. 

Thereafter, it shall remain in force for an unlimited period unless 
denounced in writing by either Contracting Party twelve months in 
advance. 

 
3- This Agreement may be amended by written agreement between the 

Contracting Parties. Any amendment shall enter into force on the date of 
the last letter of notification of the completion of the constitutional 
formalities required in the territory of each Contracting Party. 

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

termination of this Agreement and to which this Agreement otherwise 
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applies, the provisions of all 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 Undersigned, being duly authorized by their 
respective Governments, have signed this Agreement. 
 
 
Done at Ankara, on the …….of May, 2004 in two originals in the English 
language, each one being equally authentic.  
 
 
 
FOR THE GOVERNMENT OF                     FOR THE GOVERNMENT OF  
THE LEBANESE REPUBLIC THE REPUBLIC OF TURKEY 
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Karar Sayısı : 2004/7499
10 Ekim 2003 tarihinde Antalya’da imzalanan ve 29/4/2004 tarihli ve 5159 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ve Malta Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 7/6/2004
tarihli ve EİGY/204461 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/6/2004 tarihinde
kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

A.GÜL A. ŞENER C. ÇİÇEK B. ATALAY
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V. Devlet Bakanı

A. BABACAN H. ÇELİK G. AKŞİT K. TÜZMEN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK M. V.GÖNÜL A.AKSU K.UNAKITAN
Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Maliye Bakanı

H.ÇELİK Z. ERGEZEN R.AKDAĞ B. YILDIRIM
Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ M. BAŞESGİOĞLU A. AKSU
Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

M.H.GÜLER E. MUMCU O. PEPE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malta Hükümeti
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve

Korunmasına İlişkin Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti ve Malta Hükümeti bundan sonra "Taraflar" olarak anılacaklardır.
Özellikle bir Taraf yatırımcılarının, diğer Tarafın ülkesinde yapacakları yatırımlarla ilgili olmak üzere aralarındaki ekonomik işbirliğini artırma arzusu ile,
Anılan yatırımların tabi olacağı uygulamalara ilişkin bir anlaşma akdinin, sermaye ve teknoloji akımı ile Tarafların ekonomik gelişimini teşvik edeceğini

kabul ederek,
İstikrarlı bir yatırım ortamı meydana getirmek ve ekonomik kaynakların en etkin biçimde kullanılmalarını sağlamak üzere, yatırımların adil ve hakkaniyete

uygun muameleye tabi tutulmasının gerektiği hususunda mutabık kalarak ve
Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması için bir anlaşma yapılması kararıyla,
Aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır:

MADDE I
Tanımlar

İşbu Anlaşmada :
1. "Yatırımcı" terimi:
(a) Taraflardan her birinin yürürlükteki hukukuna göre vatandaşı sayılan gerçek kişileri,
(b) "Yatırımcı" teriminin şube, irtibat veya temsilcilik ofislerini içermemesi koşuluyla, Taraflardan her birinin yürürlükteki hukukuna uygun olarak

kurulmuş, kayıtlı ofisleri veya genel idare merkezleri o Tarafın ülkesinde bulunan, şirketleri, firmaları ya da iş ortaklıklarını ifade eder.
2. "Yatırım" terimi, bir Tarafın yatırımcısı tarafından diğer Tarafın ülkesinde bu Tarafın mevzuatına uygun olarak yatırılan her türlü malvarlığını, ve

özellikle, bunlarla kısıtlı olmamak koşuluyla, aşağıdakileri içerir:
(a) hisseler, hisse senetleri ya da şirketlere iştirakin diğer şekilleri;
(b) yeniden yatırımda kullanılan gelirler, para alacakları veya bir yatırımla ilgili mali değeri olan diğer haklar;
(c) mülkün ülkesinde bulunduğu Tarafın kanunlarına ve mevzuatına uygun olarak tanımlanmış taşınır ve taşınmaz mallar, aynı zamanda ipotek, haciz, rehin

ve diğer benzeri hakları;
(d) patentler, sınai tasarımlar, teknik prosesler gibi sınai ve fikri mülkiyet hakları yanında ticari markalar, peştemaliye ve know-how ve diğer benzer haklar;
(e) doğal kaynaklarla ilgili olarak verilmiş imtiyazlarını da kapsayacak şekilde, kanunla veya sözleşmeyle sağlanan iş imtiyazları.
Anılan terim, ülkesinde yatırım yapılan Tarafın kanunlarına ve nizamlarına uygun olarak yapılan tüm doğrudan yatırımları ifade etmektedir. "Yatırım"

terimi, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girme tarihinde mevcut bulunan bütün yatırımlar yanında bu tarihten sonra edinilenleri de kapsar.
3. "Gelirler" terimi, bir yatırımdan elde edilen ve bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, kar, faiz ve temettüleri ifade eder.
4. "Ülke" terimi, her bir Tarafla ilgili olarak, kara ülkesini, karasularını aynı zamanda uluslararası hukuka göre tabii kaynakların araştırılması, işletilmesi ve

korunması konularında üzerinde egemenlik veya kaza hakkının bulunduğu deniz alanlarını ifade eder.
MADDE II

Yatırımların Teşviki ve Korunması
1. Her bir Taraf, kendi ülkesindeki yatırımlara ve bunlarla bağlantılı faaliyetlere, herhangi üçüncü bir ülkenin yatırımcılarının yatırımlarına benzer durumda

uygulanandan daha az elverişli olmayan koşullarda, ilgili kanun ve nizamlarına uygun olarak izin verecektir.
2. Her bir taraf, gerçekleştirilmiş olan bu yatırımlara; kendi yatırımcılarının ya da herhangi bir üçüncü ülke yatırımcılarının yatırımlarına, benzer durumda

uygulanandan - hangisi daha elverişli ise- daha az elverişli olmayan bir muamele uygulanmasını sağlayacaktır.
3. Tarafların ülkelerine yabancıların girmesi, kalması ve istihdam edilmesi ile ilgili kanun ve nizamlarına uygun olarak;
(a) Taraflardan her biri, kendi ülkesindeki bir yatırımın faaliyete geçmesi ile ilgili olarak önemli düzeyde sermaye ve diğer şekillerde kaynak aktarmayı

taahhüt eden veya taahhüt etme aşamasında olan diğer Taraf vatandaşları veya onların istihdam ettikleri kişilerin; kuruluş, geliştirme, idare ve danışmanlık
maksadıyla, ülkesine girmelerine ve ikamet etmelerine izin verecektir.

(b) Taraflardan birinin yürürlükteki kanun ve nizamları çerçevesinde yasal olarak kurulan ve diğer Tarafın yatırımcılarının yatırımı olan şirketlere, kendi
seçtikleri idari ve teknik personeli, milliyetleri ne olursa olsun istihdam etmelerine izin verilecektir.

4. Eğer Taraflardan biri herhangi bir üçüncü devletin yatırımcılarına, serbest ticaret bölgesi, gümrük birliği, ortak pazar üyeliği veya ortaklığı veya bu gibi
birliklere veya kurumlara yol açan geçici anlaşmalar temelinde özel ayrıcalıklar tanıması halinde, bu Taraf böyle ayrıcalıkları diğer Tarafın yatırımcılarına
tanımaya zorunlu olmayacaktır.

5. Bu Madde hükümleri altında garanti edilen muamele; Taraflardan birinin üçüncü bir devlet yatırımcılarına Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi veya mali
konulardaki diğer anlaşmalar sebebiyle tanıdığı vergiler, ücretler, harçlar ve mali indirim ve istisnalar açısından tanınmayacaktır.

MADDE III
Kamulaştırma ve Tazminat

1. Yatırımlar, kamu yararı amacıyla, ayrımcı olmayacak biçimde, zamanında, yeterli ve etkin tazminat ödeyerek ve yürürlükteki hukuk çerçevesinde ve işbu
Anlaşmanın II’nci Maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak yapılan işlemler dışında, kamulaştırma, devletleştirme veya doğrudan veya dolaylı olarak
benzeri etkileri yaratan uygulamalara maruz bırakılmayacaktır.

2. Söz konusu tazminat, kamulaştırılan yatırımın kamulaştırma işleminin uygulanmasından veya kamulaştırmanın öğrenilmesinden hemen önceki gerçek
değerine eşit olacaktır. Tazminat gecikmesiz olarak ödenecek ve Madde IV paragraf 2'de tanımlandığı gibi serbestçe transfer edilebilir olacaktır.

3. Yatırımları, savaş, ayaklanma, iç karışıklıklar veya diğer benzer olaylar nedeniyle diğer Tarafın ülkesinde zarara uğrayan Taraflardan birinin
yatırımcıları, diğer Tarafça, söz konusu zararların karşılanması bakımından kendi yatırımcılarına ya da herhangi bir üçüncü ülke yatırımcılarına gösterdiği
muameleden daha az elverişli olmamak kaydıyla, hangisi daha elverişli ise, o muameleye tabi tutulacaktır.

MADDE IV
Ülkesine İade ve Transfer

1. Her bir Taraf, ülkesinde diğer Tarafın yatırımcılarınca yapılan bir yatırımla ilgili bütün transferlerin kendi ülkesinden içeri ve dışarıya serbestçe ve
gecikme olmaksızın yapılmasına iyi niyetle izin verecektir. Bu tür transferler aşağıdakileri içerir:

(a) gelirler,
(b) bir yatırımın tamamının veya bir kısmının satışı veya tasfiyesinden elde edilen meblağlar,
(c) Madde III çerçevesinde ödenecek tazminatlar,
(d) yatırımlarla ilgili olarak alınmış kredilerin ana para ve faiz ödemeleri,
(e) diğer Tarafın ülkesinde, bir yatırımla ilgili uygun çalışma izinlerini almış olan bir Tarafın vatandaşlarının aldıkları maaş, ücret ve diğer gelirleri,
(f) bir yatırım uyuşmazlığından doğan ödemeler.
2. Transferler, yatırımın yapılmış olduğu konvertibl para birimi veya herhangi bir konvertibl para birimiyle transferin yapıldığı tarihte geçerli olan döviz

kuru üzerinden yapılacaktır.
MADDE V
Halefiyet

1. Eğer bir Taraf yatırımcısının yatırımı, ticari olmayan risklere karşı kanuni bir sistem dahilinde sigorta edilmişse, sigortalayanın ilgili sigorta anlaşmasının
şartlarından kaynaklanan her türlü halefiyeti diğer Tarafça tanınacaktır.

2. Sigortalayan, yatırımcının kullanmaya yetkili olabileceği haklar dışında hiç bir hakkı kullanmaya yetkili olmayacaktır.
3. Bir Taraf ile sigortalayan arasındaki uyuşmazlıklar, iş bu Anlaşmanın VI. Maddesi hükümleri uyarınca çözümlenecektir.

MADDE VI
Bir Taraf ile Diğer Tarafın Yatırımcısı Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü

1. Taraflardan biri ile diğer Tarafın bir yatırımcısı arasındaki o yatırımcının yatırımı ile ilgili olarak çıkan ihtilaflar, yatırımcı tarafından ev sahibi Tarafa
ayrıntılı bilgi içerecek şekilde yazılı olarak bildirilecektir. Mümkün olduğunca, yatırımcı ve ilgili Taraf bu uyuşmazlıkları, iyi niyetli karşılıklı görüşme ve
müzakereler yoluyla çözümlemeye çalışacaklardır.

2. Eğer uyuşmazlıklar, birinci paragrafta belirtilen yazılı bildirim tarihinden itibaren altı ay içinde, bu yolla çözümlenemezse; uyuşmazlık, yatırımcının
seçebileceği aşağıdaki mercilere sunulabilir:
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(a) Her iki Tarafın da bu Sözleşmeye imzacı olmaları halinde, "Devletler ile Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü
Sözleşmesi" ile kurulmuş olan Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü için Uluslararası Merkezi (ICSID),

(b) Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu’nun Tahkim Kurallarına göre bu maksatla kurulacak bir tahkim mahkemesi (UNCITRAL),
veya

(c) Paris Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Mahkemesi.
3. Tahkim kararı; uyuşmazlığın bütün tarafları için kesin ve bağlayıcı olacaktır. Herbir Taraf verilen kararı milli hukuku çerçevesinde yerine getirecektir.

MADDE VII
Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü

1. Taraflar, işbu Anlaşmanın yorumu veya uygulaması ile ilgili aralarındaki her türlü uyuşmazlığa iyi niyet ve işbirliği ruhu içinde, çabuk ve adil çözüm
arayacaklardır. Bu bakımdan, Taraflar bu tür çözümlere ulaşmak için doğrudan ve anlamlı görüşmeler yapmayı kabul ederler. Eğer Taraflar, aralarında
uyuşmazlığın başladığı tarihten itibaren altı ay içinde bu yöntemle uzlaşmaya varamazlarsa, uyuşmazlık Taraflardan birinin talebi üzerine, üç üyeli bir tahkim
heyetine sunulabilir.

2. Talebin alınmasından itibaren iki ay içinde, her bir Taraf birer hakem tayin edecektir. Bu iki hakem, üçüncü bir ülke vatandaşı olan üçüncü bir hakemi
Başkan olarak seçeceklerdir. Taraflardan biri belirlenen süre içinde bir hakem tayin edemezse, diğer Taraf, Uluslararası Adalet Divanı Başkanından bu tayini
yapmasını talep edebilir.

3. Eğer iki hakem, atanmalarından itibaren iki ay içinde Heyet Başkanının seçimi konusunda anlaşma sağlayamazlarsa, Heyet Başkanı, Taraflardan birinin
talebi üzerine Uluslararası Adalet Divanı Başkanı tarafından seçilecektir.

4. Uluslararası Adalet Divanı Başkanı, işbu Maddenin ikinci ve üçüncü paragraflarında belirtilen hallerde görevini yerine getirmekten alıkonulursa veya bu
şahıs Taraflardan birinin vatandaşı ise seçim Başkan Yardımcısı tarafından yapılacaktır ve Başkan Yardımcısı da anılan görevi yerine getirmekten alıkonulursa
veya Taraflardan birinin vatandaşı ise seçim Taraflardan birinin vatandaşı olmayan en kıdemli Divan üyesi tarafından yapılacaktır.

5. Tahkim Heyeti Heyet Başkanının seçildiği tarihten itibaren tercihen üç ay içinde, işbu Anlaşmanın diğer maddeleriyle tutarlı olacak şekilde usul kuralları
üzerinde anlaşmaya varacaklardır. Böyle bir anlaşmanın sağlanmaması halinde, Tahkim Heyeti, uluslararası tahkim usulü kurallarını dikkate alarak usul
kurallarını tayin etmesini Uluslararası Adalet Divanı Başkanından talep edecektir.

6. Aksi kararlaştırılmadıkça, Başkanın seçildiği tarihten itibaren sekiz ay içinde, bütün beyanlar yapılacak, bütün duruşmalar tamamlanacak ve Tahkim
Heyeti-hangisi daha sonra gerçekleşirse- son beyanlardan veya duruşmaların bittiği tarihten sonra iki ay içinde karara varacaktır. Tahkim Heyeti, nihai ve
bağlayıcı olacak kararını oy çokluğu ile alacaktır.

7. Başkanın, diğer hakemlerin masrafları ve yargılama ile ilgili diğer masraflar Taraflarca eşit olarak ödenecektir. Bununla birlikte, Tahkim Heyeti
giderlerin daha yüksek bir oranının Taraflardan biri tarafından ödenmesine re'sen karar verebilir.

8. Eğer bir uyuşmazlık, bu Anlaşmanın VI. Maddesi uyarınca bir uluslararası tahkim mahkemesine sunulmuşsa, aynı uyuşmazlık VII. Madde hükümleri
uyarınca başka bir uluslararası tahkim mahkemesine sunulmayacaktır. Bu, her iki Taraf arasında doğrudan ve anlamlı görüşmeler yoluyla bağlantı kurmayı
engellemeyecektir.

MADDE VIII
Yürürlüğe Girme

l. Her bir Taraf diğerine, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ülkesinde gereken anayasal işlemlerin tamamlandığını yazılı olarak bildirecektir. İşbu
Anlaşma, iki bildirimden sonuncusunun tarihinde yürürlüğe girecektir. Anlaşma on yıllık bir dönem için yürürlükte kalacak ve bu Maddenin ikinci paragrafına
göre sona erdirilemediği sürece yürürlükte kalacaktır. İşbu Anlaşma, yürürlüğe giriş tarihinde mevcut yatırımlar yanında bu tarihten sonra yapılan veya
gerçekleşen yatırımlara da uygulanacaktır. Bununla birlikte, Anlaşma yürürlüğe girişinden önce ortaya çıkan uyuşmazlıklara uygulanmayacaktır.

2. Taraflardan her biri yazılı olarak diğer Tarafa bir yıl öncesinden feshi ihbarda bulunarak, Anlaşmayı ilk on yıllık dönemin sonunda veya bundan sonra
her an sona erdirilebilir.

3. İşbu Anlaşma Taraflar arasında yazılı bir anlaşma ile değiştirilebilir. Herhangi bir değişiklik, Taraflardan her birinin diğer Tarafa değişikliğin yürürlüğe
girmesi için gerekli tüm dahili formaliteleri tamamladığını bildirmesi üzerine yürürlüğe girecektir.

4. İşbu Anlaşmanın sona erme tarihinden önce yapılan ya da gerçekleşen ve bu Anlaşmanın uygulanacağı yatırımlarla ilgili olarak, bu Anlaşmanın diğer
bütün Maddelerinin hükümleri, söz konusu sona erme tarihinden itibaren ilave bir on yıl daha yürürlükte kalacaktır.

Bu Anlaşmayı Tarafların tam yetkili temsilcileri, huzurlarında imzalamışlardır.
10 Ekim 2003 tarihinde, Antalya’da, her ikisi de aynı derecede asıl olmak üzere Türkçe ve İngilizce dillerinde imzalanmıştır.
Yorumlamada uyuşmazlık halinde İngilizce metin esas alınacaktır.

 

 TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALTA HÜKÜMETİ

 HÜKÜMETİ ADINA ADINA
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Karar Sayısı : 2004/7507
10 Mayıs 2004 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye-Suriye Karma Ulaştırma Komisyonu Toplantısı Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri

Bakanlığı’nın 24/5/2004 tarihli ve İEGY/208495 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 14/6/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN    
Başbakan    

A. GÜL A. ŞENER M. A. ŞAHİN B. ATALAY
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı

A. BABACAN M. AYDIN G. AKŞİT K. TÜZMEN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK M. V. GÖNÜL M. V. GÖNÜL K. UNAKITAN
Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı V. Maliye Bakanı

H.ÇELİK Z. ERGEZEN R.AKDAĞ B. YILDIRIM
Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı










