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T.C.
Resmî Gazete

http://www.basbakanlik.gov.tr                                                     e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                           İçindekiler 1416. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2017/10555

                                                                                                                              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

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

15 Ağustos 2017
SALI
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 19 Şubat 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27498

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2010/21
             19 Şubat 2008 tarhnde Sngapur’da mzalanan ve 19/11/2009 tarhl ve 5926 sayılı Kanun le onaylanması
uygun bulunan ekl “Türkye Cumhuryet Hükümet le Sngapur Cumhuryet Hükümet Arasında Yatırımların
Karşılıklı Teşvk ve Korunmasına İlşkn Anlaşma”nın onaylanması; Dışşler Bakanlığının 10/12/2009 tarhl ve
HUMŞ/1620 sayılı yazısı üzerne, 31/5/1963 tarhl ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesne göre, Bakanlar
Kurulu’nca 4/1/2010 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

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

İLE

SİNGAPUR CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA

YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN

ANLAŞMA

             Türkye Cumhuryet Hükümet ve Sngapur Cumhuryet Hükümet (her br bundan sonra br “Akt Taraf”
olarak anılacaktır),
             Özellkle br Akt Taraf yatırımcılarının dğer Akt Tarafın ülkesndek yatırımlarıyla lgl olarak aralarındak
ekonomk şbrlğn artırma arzusu le,
             Anılan yatırımlara tanınacak muameleye lşkn br anlaşmanın, sermaye ve teknoloj akımı le Akt Tarafların
ekonomk gelşmn teşvk edeceğn kabul ederek,
             Yatırımlar çn stkrarlı br yatırım ortamını sürdürmenn ve ekonomk kaynakların en etkn bçmde
kullanılmasını sağlamak üzere, yatırımların adl ve hakkanyete uygun muameleye tab tutulmasının arzulanır
olduğunda mutabık kalarak ve
             Yatırımların teşvk ve karşılıklı korunmasına yönelk br anlaşma yapılması kararını almış olarak,
             Aşağıdak şeklde anlaşmaya varmışlardır:
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MADDE 1

TANIMLAR

             İşbu Anlaşma'nın amaçları bakımından:
             1. "Yatırımcı" term:
             (a) Akt Taraflardan her brnn yürürlüktek hukukuna göre vatandaş statüsünde bulunan gerçek kşler,
             (b) Akt Taraflardan her brnn yürürlüktek hukukuna uygun olarak kurulmuş veya teşekkül etmş şrketler,
frmaları ya da ş ortaklıklarını fade eder.
             2. "Yatırım" term, kanunlarına ve nzamlarına uygun olarak her br Akt Tarafça zn verlmş her türlü
malvarlığı anlamına gelr ve bunlarla kısıtlı olmamak koşuluyla, aşağıdakler çerr:
             (a) taşınır ve taşınmaz mallar le potek, tedbr veya rehn gb dğer mülkyet hakları;
             (b) hsseler ve hsse senetler, tahvller ve şrketlerdek benzer paylar;
             (c) para alacakları veya mal br değere sahp sözleşmeye dayanan herhang br edme yönelk alacaklar;
             (d) telf hakları, patentler, tasarımlar, tcar markalar, peştemalye ve know-how gb sına ve fkr mülkyet
hakları ve dğer benzer haklar; ve
             (e) doğal kaynaklarla lgl olarak verlmş mtyazları da kapsayacak şeklde, kanunla veya sözleşmeyle
sağlanan ş mtyazları.
             Anılan term, ülkesnde yatırım yapılan Akt Tarafın ülkesnde geçerl kanunlarına ve nzamlarına uygun
olarak yapılan tüm doğrudan yatırımları fade etmektedr. "Yatırım" term şbu Anlaşmanın yürürlüğe grdğ anda
mevcut olan yatırımlar yanında, Anlaşma yürürlüğe grdkten sonra ednlmş yatırımları da kapsar.
             3. "Ülke" term, her br Akt Taraf çn geçerl olmak üzere, kara ülkesn, karasuları yanında uluslararası
hukuka uygun olarak tab kaynakların araştırılması, şletlmes, korunması ve yönetlmes amacıyla Akt Tarafların
üzernde egemenlk veya kaza hakkının bulunduğu denz alanlarını da fade eder.
             4. "Gelrler" term, br yatırımdan elde edlen ve bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, kar, faz, sermaye
kazançları, temettü, royalt veya ücretler fade eder.
             5. "Serbestçe çevrleblr dövz", uluslararası şlemlerde yaygın olarak ödeme yapmada kullanılan ve başlıca
uluslararası dövz pyasalarında yaygın bçmde tcaret yapılan dövz anlamına gelr.
             6. "Serbestçe kullanılablr dövz", Uluslararası Para Fonu'nca, IMF Anlaşması'nın Maddelernde ve orada
yapılan değşklklere göre, kararlaştırıldığı şeklde "serbestçe kullanılablr dövz" anlamına gelr.

MADDE 2

ANLAŞMANIN UYGULANABİLİRLİĞİ

             Bu Anlaşma Akt Taraflardan brnn ülkesnde, dğer Akt Tarafın yatırımcılarınca, ulusal kanun ve
nzamlarına veya atanmış yetkller tarafından yazılı olarak belrl br bçmde verlmş onaya uygun olarak, şbu
Anlaşmanın yürürlüğe grmesnden önce veya sonra yapılmış yatırımlara uygulanır. Bununla brlkte, şbu Anlaşma,
yürürlüğe grmesnden önce br yatırımla lgl ortaya çıkmış herhang br uyuşmazlığa veya çözüme bağlanmış
herhang br hak talebne uygulanmaz.

MADDE 3

YATIRIMLARIN TEŞVİKİ VE KORUNMASI

             1. Her br Akt Taraf, dğer Akt Tarafın yatırımcılarını ülkesnde yatırım yapmaları çn teşvk eder ve uygun
koşulları yaratır.
             2. Her br Akt Taraf, ülkesndek yatırımlara, herhang üçüncü br ülkenn yatırımcılarının yatırımlarına
benzer durumda uygulanandan daha az elverşl olmayan koşullarda, kanun ve nzamları çerçevesnde zn verecektr.
             3. Madde 2'ye göre yapılan ya da onaylanan yatırımlar şbu Anlaşmaya uygun olarak adl ve eşt muamele ve
korumaya tab tutulacaktır.
             4. Akt Taraflar, br yatırımın yapılması veya sürdürülmesyle bağlantılı olarak ülkesne grmek steyen dğer
Akt Tarafın gerçek kşlernn, ülkelerne grş ve kamet çn yaptığı başvuruları, ulusal mevzuatları çerçevesnde y
nyetle değerlendrecektr; aynı muamele, br yatırımla lgl olarak dğer Akt Tarafın ülkesne grmey ve orada
çalışmak amacıyla kamet etmey arzu eden her br Akt Tarafın vatandaşlarına ve her br Akt Tarafın yatırımcılarının
sthdam ettğ personele de uygulanacaktır. Çalışma znler çn yapılacak başvurular da y nyetle
değerlendrlecektr.

MADDE 4
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YATIRIMLARA UYGULANACAK MUAMELE

             1. Her br Akt Taraf, Madde 2'nn hükümlerne uygun olarak yapılmış veya onaylanmış yatırımlara ya da
yatırımcıların gelrlerne, hangs en elverşl se, kanunlarına ve nzamlarına uygun olarak yapılmış kend
yatırımcılarının yatırımlarına veya gelrlerne veya herhang üçüncü br ülkenn yatırımcılarının yatırımlarına veya
yatırımcılarının gelrlerne benzer durumda uygulanandan daha az elverşl olmayan br muamelede bulunacaktır.
             2. Eğer br Akt Taraf, paragraf 1'e uygun olarak, Madde 2 çerçevesnde dğer Akt Tarafın yatırımcısı
tarafından yapılmış veya bunların onaylanmış yatırımlarına mll muameleden daha az elverşl muamele uygularsa,
dğer Akt Taraf brnc Akt Tarafın yatırımcılarının yatırımlarına benzer br muameley uygulama hakkını saklı tutar.
Bu bağlamda, brnc Akt Tarafın etklenen yatırımcısı maruz kaldığı muamele le lgl olarak uluslararası tahkme
başvurma hakkına sahp olmayacaktır.
             3. Akt Taraflardan hçbr, kanunlarına tab olarak, hçbr şeklde bu gb yatırımların daresne,
sürdürülmesne, kullanımına, faydalanılmasına, genşletlmesne veya tasarrufuna keyf ve haksız tedbrlerle zarar
vermeyeceklerdr.

MADDE 5

İSTİSNALAR

             1. Bu Anlaşmanın herhang br üçüncü ülke yatırımcısına uygulanandan daha az elverşl muamele
uygulamama le lgl hükümler; br Akt Tarafın dğer Akt Tarafın yatırımcılarına; Akt Taraflardan herhang brnn
üyes olduğu ya da lerde üyes olableceğ herhang br mevcut ya da lerde oluşablecek gümrük brlğ, serbest
tcaret anlaşması (gelecekte br serbest tcaret bölgesne yol açacak şeklde tasarlanmış herhang br anlaşmayı da
çerecek şeklde) ya da Akt Taraflardan herhang brnn taraf olableceğ benzer uluslararası anlaşmalardan veya
Sngapur Cumhuryet tarafından 1991'den önce taraf olunan yatırım garant anlaşmalarındak kamulaştırma le lgl
herhang br hükümden kaynaklanan herhang br muamele, terch ya da ayrıcalığı uygulamak zorunda olduğu
şeklnde yorumlanamaz.
             2. Bu Anlaşmanın hükümler her br Akt Tarafın ülkesndek verglendrme le lgl konulara uygulanmaz.

MADDE 6

KAMULAŞTIRMA

             1. Akt Taraflardan hçbr, yasalarca zn verlen herhang br amaca dayanan, ayrımcı olmayan, kanunlarına
uygun olarak alınmış tedbrlere eşlk eden, etkn bçmde gerçekleştrlen ve makul olmayan br geckme olmadan
ödenen tazmnat ödenmekszn, dğer Akt Tarafın yatırımcılarının yatırımlarına karşı, kamulaştırma, mllleştrme
veya mllleştrme ya da kamulaştırma le eşdeğer etkde bulunan tedbrler (bundan sonra "kamulaştırma" olarak
anılacaktır) almayacaktır. Bahse konu tazmnat, her br Akt Tarafın kanunlarına tab olarak, kamulaştırmadan hemen
öncek pyasa değernde olacaktır. Hasıl olan tazmnat serbestçe değştrleblr ve transfer edleblr olacaktır.
             2. Herhang br kamulaştırma veya değerleme tedbr, kamulaştırmadan etklenen yatırımcının talebyle,
kanunlarınca emredlen usule göre tedbr alan Akt Tarafın br adl ya da dğer br bağımsız otortes tarafından gözden
geçrleblr.
             3. Br Akt Tarafın, ülkesnn herhang br bölgesnde, yürürlüktek kanunlarına göre tüzel kşlk kazanmış ya
da kurulmuş ve dğer Akt Tarafın yatırımcılarının da hsses olduğu br şrketn malvarlığını kamulaştırması
durumunda, kamulaştırmayı yapan Akt Taraf şbu Madde'nn 1. paragraf hükümlernn, sözkonusu hsselere sahp
dğer Akt Tarafın yatırımcılarına anılan paragrafta belrlendğ şeklde tazmnat ödenmesn garant ettğ dereceye
kadar uygulanmasını temn edecektr.

MADDE 7

ZARARLARIN TAZMİNİ

             Savaş, syan, ç karışıklık veya benzer dğer olaylar nedenyle dğer Akt Tarafın ülkesndek yatırımları zarar
gören her br Akt Tarafın yatırımcıları, tazmnat veya dğer çözümler le lgl olarak, dğer Akt Tarafça, mevcut
olması halnde, hangs en elverşl muamele se, sözkonusu dğer Akt Tarafın kend yatırımcılarına ya da herhang br
üçüncü devletn yatırımcılarına tanıdığından daha az elverşl olmayan br muameleye tab tutulacaktır. Hasıl olan
tazmnat, ev sahb ülkenn kanun ve nzamlarına uygun olacak ve yabancı ve yerl yatırımcılara aynı şeklde
uygulanacaktır. Tazmnat serbestçe çevrleblr ve transfer edleblr olacaktır.
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MADDE 8

ÜLKESİNE İADE VE TRANSFERLER

             1. Her br Akt Taraf, yatırımcılara, ayrım gözetmekszn, anapara ve herhang br yatırımdan kaynaklanan
gelrlern transfer etmesne zn verecektr. Transferler, herhang br kısıtlama veya geckme olmaksızın, transfern
gerçekleştğ tarhte geçerl pyasa fyatlarında, serbestçe kullanılablr dövz üzernden yapılacaktır. Bu gb transferler
bunlarla kısıtlı olmamak koşuluyla, özellkle aşağıdakler çerr:
             a) karlar, sermaye kazançları, sermaye hsseler, royaltler, faz ve br yatırımdan kaynaklanan dğer car
gelrler;
             b) br yatırımın tamamının veya br kısmının tasfyesnden elde edlen gelrler;
             c) br yatırımla bağlantılı kred anlaşmasına uygun olarak yapılan ger ödemeler;
             d) lsans veya fkr mülkyet haklarıyla lşkl dğer ücretler, know-how veya Madde l(2)(d) dek konularla
bağlantılı peştamalye;
             e) teknk destek, teknk hzmet ve yönetm gderleryle lgl ödemeler;
             f) sözleşmeye bağlanmış projelerle bağlantılı ödemeler;
             g) lk bahsedlen Akt Tarafın ülkesndek br yatırımla bağlantılı olarak çalışan dğer Akt Tarafın
vatandaşlarının kazançları.
             2. Bu Maddenn 1. paragrafındak hç br hüküm, şbu Anlaşmanın 6. ve 7. Maddelerne göre ödenen
tazmnatların serbestçe transfer edlmesn etklemeyecektr.
             3. Bu Maddenn 1. ve 2. paragrafına karşın, eğer yatırımcılar kanun yükümlülüklerne rayet etmyorlarsa, br
Akt Taraf, kanunlarının eşt, ayrımcı olmayacak bçmde ve ynyet lkeler çerçevesnde uygulanması yoluyla br
transfer erteleyeblr ya da engelleyeblr.

MADDE 9

KANUNLAR

             Herhang br şüpheye yer vermemek çn, şbu Anlaşmaya tab olarak, bütün yatırımların, bu gb yatırımların
yapıldığı Akt Tarafın ülkesnde yürürlüktek kanunlara tab olacağı lan olunur.

MADDE 10

HALEFİYET

             1. Her br Akt Tarafın veya o Akt Tarafça (bundan sonra "sgortalayan" olarak anılacaktır) atanan herhang
br acente, kuruluş, resm organ ya da şrketn, br yatırımla veya yatırımın br parçasıyla lgl verlmş br temnatın
sonucu olarak yatırımcılara şbu Anlaşma kapsamındak talepler le lgl olarak br ödeme yapması halnde, dğer
Akt Taraf, Sgortalayanın tcar olmayan rsklere karşı yatırımcıların haklarını kullanmaya veya ddalarını öne
sürmeye halefyetten dolayı yetklendrldğn kabul eder. Halef olunan haklar ya da ddalar söz konusu yatırımcının
gerçek hak ve ddalarından daha fazla olmayacaktır.
             2. Sgortalayan tarafından yatırımcılara yapılan hç br ödeme, bu gb yatırımcıların şbu Maddenn 1.
paragrafınca belrlenen temnatın kapsanmadığı yatırımın parçası çn Madde 11’e uygun olarak dğer Akt Tarafa
karşı talepte bulunma hakkını etklemeyecektr.

MADDE 11

YATIRIM UYUŞMAZLIKLARI

             1. Br Akt Tarafın yatırımcısı le dğer Akt Taraf arasında, bu Akt Tarafın ülkesndek br yatırımla bağlantılı
herhang br uyuşmazlık, mümkün olduğunca, uyuşmazlığın tarafları arasındak y nyetl görüşmeler yoluyla
çözümlenmeye çalışılacaktır. Bu gb br uyuşmazlığı görüşmeler yoluyla çözümlemek steyen taraf, nyetn yazılı
bldrm le dğer tarafa letecektr.
             2. Eğer uyuşmazlık şbu Maddenn 1. paragrafında öngörüldüğü şeklde, uyuşmazlığın herhang br tarafınca
verlen bldrm tarhnden tbaren 6 ay çersnde çözümlenemezse, taraflar aksn kararlaştırmadıkça, uyuşmazlık
aşağıdaklerden herhang brne sunulablr:
             a) ülkesnde yatırım yapılmış Akt Tarafın yetkl br mahkemes;
             b) Vaşngton'da 18 Mart 1965'te mzaya açılan "Devletler le dğer Devletlern Vatandaşları arasındak Yatırım
Uyuşmazlıklarının Çözümü Sözleşmes" (bu anlaşmada "Sözleşme" olarak anılacaktır) le kurulan Yatırım



8 9

Anlaşmazlıklarının Çözümü çn Uluslararası Merkez (bu Anlaşmada "Merkez" olarak anılacaktır) yoluyla uzlaştırma
ya da tahkm. Bu Maddenn 4 (a) paragrafına tab olarak, her br Akt Taraf, Sözleşmenn 25. Maddes'ne göre peşnen
ve ger dönülmez br şeklde, bu Maddenn 4 (b) paragrafı'nda tanımlanan uyuşmazlıklar harç olmak üzere, herhang
br uyuşmazlığın Merkeze sunulmasına onay verr;
             c) 1980 tarhl Brleşmş Mlletler Uluslararası Tcaret Hukuku Komsyonu Uzlaştırma Kurallarına göre
uzlaştırma veya 1976 tarhl Brleşmş Mlletler Uluslararası Tcaret Hukuku Komsyonu Tahkm Kurallarına göre
tahkm.
             3. Uyuşmazlık çözüm yöntemnn seçmnde farklılık olması durumunda yatırımcının terch geçerl olacaktır.
             4. Bu Maddenn 2. paragrafının hükümlerne rağmen;
             (a) sadece lgl mevzuata uygun olarak yapılmış veya 2. Madde'ye göre onaylanmış ve blfl başlamış br
yatırımla lgl doğan uyuşmazlıklar Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü çn Uluslararası Merkez'e veya Akt
Tarafların üzernde anlaştığı dğer herhang br uluslararası uyuşmazlık çözüm mercne sunulablr;
             (b) gayrımenkuller ve gayrmenkuller le bağlantılı haklar le lgl uyuşmazlıklar lgl Akt Tarafın yetkl
mahkemelernn münhasır yargı yetksnde olduğundan, bu uyuşmazlıklar Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü çn
Uluslararası Merkez'e veya dğer herhang br uluslararası uyuşmazlık çözüm mercne sunulamaz; ve
             (c) Devletler le dğer Devletlern Vatandaşları arasındak Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Sözleşmesnn
64. Maddes le lgl olarak, Akt Taraflar ayrı ayrı belrtr k:
             ) Türkye Cumhuryet, Türkye Cumhuryet ve Sngapur Cumhuryet arasındak Devletler le dğer
Devletlern Vatandaşları arasındak Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Sözleşmesnn yorumlanması veya
uygulanmasından kaynaklanan, müzakere yoluyla çözülememş herhang br uyuşmazlığın Uluslararası Adalet
Dvanına götürülmesn kabul etmeyecektr.
             ) Sngapur Cumhuryet, Sngapur Cumhuryet ve Türkye Cumhuryet arasındak Devletler le dğer
Devletlern Vatandaşları arasındak Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Sözleşmesnn yorumlanması veya
uygulanmasından kaynaklanan, müzakere yoluyla çözülememş uyuşmazlıkların Uluslararası Adalet Dvanına
götürülmesn sadece her k Akt Tarafın onayı le yapılmışsa kabul eder.
             5. Herhang br mahkeme hükmü, tahkm kararı veya uzlaşmaya uygun olarak varılan br çözüm uyuşmazlığın
tarafları çn nha ve bağlayıcı olacaktır. Her br taraf, varılan hükmü, alınan kararı veya ulaşılan çözümü kend ulusal
kanunları doğrultusunda yerne getrmekle yükümlüdür.

MADDE 12

AKİT TARAFLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLAR

             1. Akt Taraflar arasında, şbu Anlaşmanın yorumu veya uygulanmasıyla lgl herhang br uyuşmazlık,
mümkün olduğunca, müzakere yoluyla çözülecektr.
             2. Eğer uyuşmazlık bu şeklde çözülemezse, uyuşmazlık Akt Taraflardan brnn taleb üzerne tahkme
sunulablr. Tahkm Kurulu (bundan sonra "Kurul" olarak anılacaktır), her br Akt Tarafça atanmış brer hakem ve
Kurul başkanı olacak, Akt Tarafların anlaşmasıyla atanmış üçüncü br hakemden oluşan üç hakemden oluşur.
             3. Tahkm talebnn alınmasından tbaren k ay çnde, her br Akt Taraf br hakem tayn eder, ve bu k
hakemn atamasını takben k ay çnde, Akt Taraflar üçüncü hakem tayn eder.
             4. Eğer tahkm talebnn alınmasından tbaren dört ay, çnde Kurul oluşturulmamışsa, başka br anlaşmanın
yokluğunda, Akt Taraflardan br henüz atanmamış hakem veya hakemlern atanması çn Uluslararası Adalet Dvanı
Başkanına başvurablr. Eğer Başkan, Akt Taraflardan bryle aynı vatandaşlığa sahpse veya bu atamayı
yapamayacaksa, Başkan yardımcısına da atamayı yapması çn başvurulablr. Eğer Başkan Yardımcısı Akt
Taraflardan bryle aynı vatandaşlığa sahpse veya bu atamayı yapamayacaksa, bu atamaların yapılması çn, Akt
Taraflardan bryle aynı vatandaşlığa sahp olmayan Uluslararası Adalet Dvanı'nın br sonrak kıdeml üyesne
başvurulur.
             5. Kurul kararlarını oy çokluğuyla verr.
             6. Kurulun kararı kesn olacak ve Akt Taraflar bu kararın hükümler le bağlı olacak ve bunlara uyacaktır.
             7. Her br Akt Taraf, Kuruldak kend üyesnn ve tahkm sürecndek temsl masraflarının tamamını ve Kurul
Başkanının masraflarıyla dğer masrafların yarısını karşılayacaktır. Bununla brlkte Kurul, kararında masrafları Akt
Taraflardan brne daha yüksek oranda yükleyeblr ve bu karar her k Akt Taraf çn de bağlayıcı olacaktır.
             8. Yukarıdaklerden ayrı olarak Kurul kend usul kurallarını belrler.

MADDE 13

DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
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             Eğer Akt Taraflardan brnn mevzuatı veya şbu Anlaşmaya ek olarak Akt Taraflar arasında mevcut veya
bundan sonra kurulacak uluslararası yükümlülükler, dğer Akt Taraf vatandaşlarına şbu Anlaşma le sağlanandan
daha elverşl br muamele uygulanmasını sağlayan br durumdaysa, böyle br durum şbu Anlaşmadan
etklenmeyecektr. Her br Akt Taraf, bu Anlaşmada belrtlenlere ek olarak, dğer Akt Tarafın yatırımcılarının
yatırımlarıyla lgl olarak kanunlarına uygun olarak verlmş herhang br taahhüde rayet edecektr.

MADDE 14

YÜRÜRLÜĞE GİRME, SÜRE VE YÜRÜRLÜKTEN KALKMA

             1. Her br Akt Taraf, şbu Anlaşmanın yürürlüğe grmes çn gerekl ç hukuk prosedürlern tamamladığını
dğer Akt Tarafa bldrecektr. Bu Anlaşma, Akt Taraflarca yapılan son
bldrm tarhnden tbaren otuzuncu günde yürürlüğe grer.
             2. Bu Anlaşma, on yıllık br süre çn yürürlükte kalacak ve dokuz yıllık sürenn btmnden sonra, Akt
Taraflardan herhang br dğer Akt Tarafa Anlaşmayı feshetme nyetn yazılı olarak bldrmedğ takdrde, yürürlükte
kalmaya devam edecektr. Fesh- hbar, dğer Akt Tarafça alındığı tarhten br yıl sonra yürürlük kazanacaktır.
             3. Bu Anlaşmayla lgl fesh- hbarın yürürlüğe grmesnden önce yapılan yatırımlar bakımından, l'den 13'e
kadar olan (Madde 13 dahldr) Maddelern hükümler, bahsekonu tarhten tbaren lave br on yıl süre çn yürürlükte
kalacaktır.
             Bu Anlaşma, Hükümetlernce tam olarak yetklendrlmş ve aşağıda mzaları bulunan temslcler tarafından
mzalanmıştır.
             Türkçe ve İnglzce dllernde, Sngapur'da 19 Şubat 2008 tarhnde akdedlmştr.
             Yorumdak farklılık durumunda, İnglzce metn esas alınacaktır.
 
              TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                         SİNGAPUR CUMHURİYETİ
                    HÜKÜMETİ ADINA                                                      HÜKÜMETİ ADINA
 
 
                        Bnal Yıldırım                                                              Lm Hng Kang
                      Ulaştırma Bakanı                                                   Tcaret ve Sanay Bakanı

Andlaşmanın yabancı dl metnn görmek çn tıklayınız
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE SLOVAK CUMHURİYETİ ARASINDA

YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN

ANLAŞMA

Bundan sonra “Taraflar” olarak anılacak olan Türkye Cumhuryet ve Slovak Cumhuryet;

Özellkle br Taraf yatırımcılarının, dğer Tarafın ülkesnde yapacakları yatırımlarla lgl olmak üzere aralarındak ekonomk şbrlğn
artırma arzusu le,
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Anılan yatırımların tâb olacağı uygulamalara lşkn br anlaşma akdnn, sermaye ve teknoloj akımı le 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 tâb tutulmasının gerektğ hususunda mutabık kalarak ve

Yatırımların karşılıklı teşvk ve korunması çn br anlaşma yapılması kararıyla,

Aşağıdak şeklde anlaşmaya varmışlardır :

MADDE 1

Tanımlar

İşbu Anlaşmada :

1. “Yatırımcı” term, dğer Tarafın ülkesnde yatırım yapan herhang br gerçek veya tüzel kşy fade eder.

(a) “Gerçek kş” term, kanunlarına uygun olarak Taraflardan herbrnn vatandaşlığını haz herhang br gerçek kşy fade eder.

(b) “Tüzel kş” term, Taraflardan brnn kanunlarına göre kurulmuş veya teşekkül etmş, yönetm merkez Taraflardan brnn ülkesnde
bulunan ve kanunlarınca tanınan herhang br varlığı fade eder.

2. “Yatırım” term, ev sahb Tarafın ülkesndek kanun ve nzamlara uygun olarak her türlü malvarlığını, bunlarla kısıtlı olmamak
koşuluyla, özellkle aşağıdakler kapsar.

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

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

(c) taşınır ve taşınmaz mallar, potek, tedbr, rehn ve dğer benzer haklar gb dğer haklar;

(d) sınaî ve fkrî mülkyet hakları;

(e) doğal kaynaklarla lgl mtyazları da çerecek şeklde, kanun veya sözleşme le verlmş ş mtyazları.

Söz konusu term yatırımın yapıldığı Tarafın ülkesndek kanun ve nzamlarına uygun olarak yapılmış tüm yatırımları kapsar.

3. “Gelrler” term, br yatırımdan elde edlen meblağları ve özellkle kâr, faz, sermaye kazançları, temettüler ve dğer gelrler fade eder.

4. “Ülke” term;

(a) Türkye Cumhuryet le lgl olarak, Türk ülkesn, karasularını, aynı zamanda uluslararası hukuka uygun olarak üzernde doğal
kaynakların aranması, şletlmes ve korunması amaçları çn yargılama ve egemenlk haklarına sahp olduğu denz alanlarını fade eder.

(b) Slovak Cumhuryet le lgl olarak, Slovak Cumhuryetnn uluslararası hukuka uygun olarak, doğal kaynakların aranması, şletlmes ve
korunması amaçları çn egemenlğn, yargı veya egemenlk haklarını tatbk ettğ kara parçasını fade eder.

MADDE II

Yatırımların Teşvk ve Korunması

1. Her br Taraf dğer Tarafın yatırımcılarının yatırımlarını teşvk edecek ve ülkesnde bu yatırımlar çn uygun ekonomk ve yasal koşulları
yaratacak ve bu gb yatırımları kanunlarına ve nzamlarına uygun olarak kabul edecektr.

2. Br Taraf ülkesndek br yatırımı kabul ettğnde, her br Taraf kanun ve nzamlarına uygun olarak bu gb yatırımlarla ve lsans
anlaşmalarının ve teknk, tcarî ve darî yardım sözleşmelernn uygulanması le lgl gerekl znler garant edecektr.

3. Her br Tarafın yatırımcılarının yatırımlarına her zaman adl ve eşt muameleye tâb tutulacaktır.

MADDE III

Mllî ve En Çok Kayırılan Ulus Muameleler

1. Her br Taraf dğer Tarafın yatırımcılarınca kurulmuş bulunan yatırımları ve dğer Tarafın yatırımcılarının gelrlerne, ülkesnde adl ve
eşt ve hangs daha elverşl se, kend yatırımcılarının yatırımlarına veya gelrlerne veya herhang br üçüncü ülke yatırımcılarının yatırımlarına
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veya gelrlerne uyguladığı muameleden daha az elverşl olmayan br muamele tanıyacaktır.

2. Her br Taraf ülkesndek dğer Tarafın yatırımcılarına, bunların yatırımlarının yönetm, sürdürülmes, kullanımı, faydalanılması veya
elden çıkarılması le lgl olarak adl ve eşt olan ve hangs daha elverşl se, kend yatırımcılarına veya herhang br üçüncü ülke yatırımcılarına
uyguladığı muameleden daha az elverşl olmayan br muamele tanıyacaktır.

3. İşbu Maddenn 1 nc ve 2 nc paragrafının hükümler br Tarafın dğer Tarafın yatırımcılarını aşağıda sayılan anlaşmalarla lgl herhang
br muamelenn, terchn veya ayrıcalığın faydalarından yararlandırmaya zorunlu olduğu anlamında yorumlanmayacaktır :

(a) herhang br gümrük brlğ veya serbest tcaret alanı veya br parasal brlk veya Taraflardan brnn taraf olduğu veya olableceğ bu gb
brlklere veya kurumlara veya dğer bölgesel ekonomk şbrlğ bçmlerne öncülük eden benzer uluslararası anlaşmalar;

(b) tamamen veya esas olarak verglendrme le lgl herhang br uluslararası anlaşma veya düzenleme.

4. Tarafların ülkelerne yabancıların grmes, kalması, ş faalyetler ve sthdam edlmes le lgl kanun ve nzamlarına uygun olarak;

(a) Taraflardan her br, kend ülkesndek br yatırımın faalyete geçmes le lgl olarak öneml düzeyde sermaye ve dğer şekllerde kaynak
aktarmayı taahhüt eden veya taahhüt etme aşamasında olan dğer Taraf vatandaşları veya onların sthdam ettkler kşlern; kuruluş, gelştrme,
dare ve danışmanlık maksadıyla, ülkesne grmelerne ve kamet etmelerne zn verecektr.

(b) Taraflardan brnn yürürlüktek kanun ve nzamları çerçevesnde yasal olarak kurulan ve dğer Tarafın yatırımcılarının yatırımı olan
şrketlern, kend seçtkler üst düzey darî ve teknk personel, mllyetler ne olursa olsun sthdam etmelerne zn verlecektr.

Her br tarafın vatandaşları yerleşk olmayanların ülkeye grş ve kalması le lgl tüm kural ve nzamlara uymakla yükümlüdürler.

MADDE IV

Kamulaştırma

1. Her br Tarafın yatırımcılarının yatırımları kamu yararı amacıyla yapılanlar dışında dğer Tarafın ülkesnde mllleştrlmeyecek,
kamulaştırılmayacak veya mllleştrme veya kamulaştırmaya (bundan sonra kamulaştırma olarak anılacaktır) benzer etklere sahp tedbrlere tâb
tutulmayacaktır. Kamulaştırma yürürlüktek hukuka göre, ayrımcı olmayacak br şeklde gerçekleştrlecek ve zamanında, yeterl ve etkn
tazmnat ödemes çn hükümler kamulaştırmaya eşlk edecektr. Bu gb br tazmnat, hangs önce se, kamulaştırılan yatırımın
kamulaştırılmadan hemen öncek veya muhtemel kamulaştırmanın kamuoyu tarafından öğrenlmesnden öncek pyasa değerne eşt olacak,
kamulaştırma tarhnden tbaren uygun faz çerecek, geckme olmaksızın ödenecek, etkn olarak gerçekleştrleblr olacak ve serbestçe
değştrleblr br dövz üzernden transfer edleblr olacaktır.

2. Kamulaştırmadan etklenen yatırımcı, kamulaştırmayı gerçekleştren tarafın adlî yetkllernce davasının ve yatırımının değerlenmesnn
bu maddede ortaya konan lkelere uygun olarak hızlı olarak gözden geçrlmes hakkına sahp olacaktır.

MADDE V

Kayıpların Tazmn

Taraflardan brnn yatırımcılarınca yapılan yatırımlar savaş, slâhlı çatışma, olağanüstü hal durumu, ayaklanma, başkaldırma, syan veya
dğer benzer olaylar sebebyle dğer Tarafın ülkesnde zarar gördüğünde, zararların tazmn veya dğer düzenlemelerle lgl olarak, tazmnat
ödeyecek Tarafça, bu Tarafın kend yatırımcıları veya üçüncü br ülke yatırımcılarına tanıdığından daha az elverşl olmayacak şeklde muamele
tanınacaktır. Ödemeler, geckme olmaksızın serbestçe değştrleblr br dövz le transfer edleblr olacaktır.

MADDE VI

Transferler

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

(a) Madde I’de tanımlandığı şeklde gelrler,

(b) royaltler veya ücretler,

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

(d) Madde IV ve V çerçevesnde ödenecek tazmnatlar,

(e) yatırımlarla lgl kredlerden kaynaklanan ana para ve faz ödemeler,
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(f) dğer Tarafın ülkesnde, br yatırımla lgl uygun çalışma znlern almış olan br Tarafın vatandaşlarının aldıkları maaş, ücret ve dğer
gelrler,

(g) br yatırım uyuşmazlığından kaynaklanan ödemeler.

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

MADDE VII

Halefyet

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

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

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

MADDE VIII

Br Taraf le Dğer Tarafın Yatırımcısı Arasındak Uyuşmazlıkların Çözümü

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

2. Eğer uyuşmazlıklar, brnc paragrafta belrtlen yazılı bldrm tarhnden tbaren altı ay çnde, bu yolla çözümlenemezse; yatırımcı
uyuşmazlığı ev sahb Tarafın yetkl mahkemesne sunablr, veya aks takdrde uyuşmazlık yatırımcının seçebleceğ aşağıdak merclere
sunulablr :

a) Devletler le Dğer Devletlern Vatandaşları Arasındak Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Sözleşmes le kurulmuş olan Yatırım
Uyuşmazlıklarının Çözümü İçn Uluslararası Merkez (ICSID),

(b) Brleşmş Mlletler Uluslararası Tcaret Hukuku Komsyonunun Tahkm Kurallarına göre bu maksatla kurulacak br tahkm mahkemes
(UNCITRAL),

(c) Pars Uluslararası Tcaret Odası Tahkm Mahkemes

3. Tahkm kararı; uyuşmazlığın bütün tarafları çn kesn ve bağlayıcı olacaktır. Her br Taraf verlen kararın mllî hukuku çerçevesnde
yerne getrecektr.

MADDE IX

Taraflar Arasındak Uyuşmazlıkların Çözümü

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

2. Her br Taraf talebn alınmasından tbaren k ay çnde, brer hakem tayn edecektr. Bu k hakem üçüncü br devlet vatandaşı olan
üçüncü br hakem başkan olarak seçecektr. Taraflardan br belrlenen süre çnde br hakem tayn edemezse, dğer Taraf, Uluslararası Adalet
Dvanının Başkanından bu tayn yapmasını talep edeblr.

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

4. Uluslararası Adalet Dvanı Başkanı, şbu Maddenn (2) nc ve (3) üncü 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 Taraflardan brnn vatandaşı se seçm Taraflardan brnn vatandaşı olmayan en kıdeml Dvan üyes
tarafından yapılacaktır.

5. Tahkm Heyet Heyet Başkanının seçldğ tarhten tbaren üç ay çnde, şbu Anlaşmanın dğer maddeleryle tutarlı olacak şeklde usul
kuralları üzernde anlaşmaya varacaktır. Böyle br anlaşmanın olmaması halnde, Tahkm Heyet, genel olarak kabul edlmş uluslararası tahkm
usulü kurallarını dkkate alarak usul kurallarını tayn etmesn Uluslararası Adalet Dvanı Başkanından talep edecektr.
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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, nhaî ve bağlayıcı olacak kararını oy çokluğu le alacaktır.

7. Başkan ve dğer hakemler tarafından yapılan harcamalar, dava le lgl dğer masraflar Taraflarca eşt olarak ödenecektr. Bununla
beraber, Tahkm Heyet re’sen gderlern daha büyük br kısmının k Taraftan brnce karşılanmasına karar vereblr.

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

MADDE X

Dğer Kuralların Uygulanması ve Özel Taahhütler

1. Br konu hem bu Anlaşma hem tarafların mzacı olduğu br dğer uluslararası anlaşma tarafından brlkte düzenlendğnde, İşbu
Anlaşmadak hç br şey Taraflardan her brnn veya dğer Âkt Tarafın ülkesnde yatırımları bulunan yatırımcılardan herhang brnn davası çn
daha elverşl olan kuralların avantajından faydalanmasına engel olmayacaktır.

2. Eğer br Tarafın, dğer Tarafın yatırımcılarının yatırımlarına kanunlarına ve nzamlarına veya sözleşmelern dğer belrl hükümlerne
uygun olarak tanıdığı muamele şbu Anlaşmanın tanıdığından daha elverşl se, daha elverşl olan tanınacaktır.

MADDE XI

Anlaşmanın Uygulanablrlğ

İşbu Anlaşmanın hükümler Taraflardan brnn ülkesnde, kanunlarına uygun olarak dğer Tarafın yatırımcılarına şbu Anlaşmanın yürürlüğe
grmesnden sonra yapılanlar yanında önce yapılan yatırımlara da uygulanacak, fakat şbu Anlaşmanın yürürlüğe grşnden önce br yatırımla
lgl ortaya çıkan herhang br uyuşmazlık, veya çözülmüş herhang br ddaya uygulanmayacaktır.

MADDE XII

Yürürlüğe Grme, Süre, Yürürlükten Kalkma

1. Her br Taraf dğerne şbu Anlaşmanın yürürlüğe grmes çn kanununun gerektrdğ şlemlern tamamlandığını yazılı olarak
bldrecektr. İşbu Anlaşma knc bldrm tarhnde yürürlüğe grecektr.

2. İşbu Anlaşma on yıllık br süre çn yürürlükte kalacak ve Taraflardan brnn dğerne, lk veya daha sonrak herhang br dönemn sona
ermesnden br yıl önce şbu Anlaşmayı sona erdrme nyetn yazılı olarak bldrmemes halnde br on yıl daha yürürlükte kalmaya devam
edecektr.

3. İşbu Anlaşmanın sona ermesnden önce yapılan yatırımlarla lgl olarak, Anlaşmanın I. Maddesnden XI. Maddesne kadar olan
hükümler sona erme tarhnden tbaren br on yıllık süre daha geçerl olmaya devam edecektr.

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

Bu Anlaşmayı Tarafların tam yetkl temslcler, huzurlarında mzalamışlardır.

Ankara’da, 9.10.2000 tarhnde k asıl olarak Türkçe, Slovakça ve İnglzce dllernde heps de eşt asıl olarak mzalanmıştır.

Yorumda farklılık olması halnde İnglzce metn esas alınacaktır.
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Türkiye Cumhuriyeti ve Slovenya Cumhuriyeti 

Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına 

İlişkin Anlaşma 

Bundan sonra Akit Taraflar olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ve Slovenya Cumhuriyeti,  

Her iki ülkenin karşılıklı menfatine ekonomik işbirliğini artırma ve bir Akit Taraf yatırımcılarının diğer Akit Tarafın 

ülkesindeki yatırımları için eşit ve adil şartları sürdürmek arzusu ile, 

Bu Anlaşma temelinde yatırımların teşviki ve korunmasının, teşebbüsleri canlandıracağını kabul ederek, 

Aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır: 

Madde 1 

Tanımlar 
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Bu Anlaşmanın amaçları bakımından: 

1. "yatırımcı" terimi: 

a) her bir Akit Tarafın yürürlükteki hukukuna göre, vatandaşı sayılan gerçek kişileri, 

b) bir Akit Tarafın mevzuatı çerçevesinde iş amacıyla kurulmuş ve merkezi o Akit Tarafın ülkesinde bulunan şirketler, 

firmalar veya iş ortaklıkları gibi tüzel kişileri ifade eder. 

2. "Yatırım" terimi, yatırımın yapıldığı Akit Tarafın ülkesindeki kanun ve mevzuata uygun olarak, bir Akit Taraf 

yatırımcılarınca diğer Akit Taraf ülkesinde yatırılan her türlü değeri ifade eder ve sınırlayıcı olmamakla birlikte, özellikle 

aşağıdakileri kapsar: 

a) taşınır ve taşınmaz mallar ile kira, ipotek, ihtiyati haciz ve rehin gibi diğer ayni hakları; 

b) hisseler, hisse senetleri veya bir şirkete ortaklığın diğer şekilleri; 

c) yeniden yatırımda kullanılan hasılatlar, para alacakları veya ekonomik değeri olan edim alacakları; 

d) fikri mülkiyet alanındaki haklar; ve 

e) doğal kaynakları araştırma, geliştirme, çıkarma ve kullanma dahil, olmak üzere hukuken, idari tasarruf olarak veya 

sözleşme ile yetkili makamlarca tanınan iş imtiyazları. 

Varlıkların yatırım veya yeniden yatırımda kullanım biçiminde herhangi bir değişiklik, bunların yatırım olma niteliğini 

etkilemez. 

3. "Hasılat" terimi, yatırımlardan elde edilen meblağları ifade eder ve, bunlarla sınırlı olmamak üzere, kâr, temettü, faiz, 

royalti, sermaye kazancı ve yatırımlarla ilgili diğer gelirleri kapsar. 

4. "Ülke" terimi, 

a) Türkiye Cumhuriyeti bakımından, kara ülkesi ve kara suları ile doğal kaynakların araştırılması, çıkarılması ve korunması 

amacıyla, uluslararası hukuka uygun olarak, üzerinde yargılama veya egemenlik haklarının bulunduğu deniz alanlarını ifade 

eder. 

b) Slovenya Cumhuriyeti bakımından, uluslararası hukuka uygun olarak, üzerinde egemenlik ve yargılama haklarını icra 

ettiği deniz alanları da dahil olmak üzere, egemenliği altında bulunan ülkesini ifade eder. 

  

Madde 2 

Yatırımların Teşviki ve Korunması 

1. Her bir Akit Taraf; diğer Akit Tarafın yatırımcılarınca ülkesinde yapılan yatırımları mümkün olduğunca teşvik edecek ve 

bu gibi yatırımları ülkesine kendi kanun ve nizamlarına uygun olarak, benzer durumlarda herhangi bir üçüncü ülke 

yatırımcılarının yatırımlarına tanıdığından daha az elverişli olmayacak şekilde kabul edecektir. 

2. Her bir Akit Taraf, ülkesindeki diğer Akit Taraf yatırımcılarının yatırımlarına adil ve eşit muamele ile tam ve daimi 

koruma sağlayacaktır. 
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Bu Anlaşmanın amaçları bakımından: 

1. "yatırımcı" terimi: 

a) her bir Akit Tarafın yürürlükteki hukukuna göre, vatandaşı sayılan gerçek kişileri, 

b) bir Akit Tarafın mevzuatı çerçevesinde iş amacıyla kurulmuş ve merkezi o Akit Tarafın ülkesinde bulunan şirketler, 

firmalar veya iş ortaklıkları gibi tüzel kişileri ifade eder. 

2. "Yatırım" terimi, yatırımın yapıldığı Akit Tarafın ülkesindeki kanun ve mevzuata uygun olarak, bir Akit Taraf 

yatırımcılarınca diğer Akit Taraf ülkesinde yatırılan her türlü değeri ifade eder ve sınırlayıcı olmamakla birlikte, özellikle 

aşağıdakileri kapsar: 

a) taşınır ve taşınmaz mallar ile kira, ipotek, ihtiyati haciz ve rehin gibi diğer ayni hakları; 

b) hisseler, hisse senetleri veya bir şirkete ortaklığın diğer şekilleri; 

c) yeniden yatırımda kullanılan hasılatlar, para alacakları veya ekonomik değeri olan edim alacakları; 

d) fikri mülkiyet alanındaki haklar; ve 

e) doğal kaynakları araştırma, geliştirme, çıkarma ve kullanma dahil, olmak üzere hukuken, idari tasarruf olarak veya 

sözleşme ile yetkili makamlarca tanınan iş imtiyazları. 

Varlıkların yatırım veya yeniden yatırımda kullanım biçiminde herhangi bir değişiklik, bunların yatırım olma niteliğini 

etkilemez. 

3. "Hasılat" terimi, yatırımlardan elde edilen meblağları ifade eder ve, bunlarla sınırlı olmamak üzere, kâr, temettü, faiz, 

royalti, sermaye kazancı ve yatırımlarla ilgili diğer gelirleri kapsar. 

4. "Ülke" terimi, 

a) Türkiye Cumhuriyeti bakımından, kara ülkesi ve kara suları ile doğal kaynakların araştırılması, çıkarılması ve korunması 

amacıyla, uluslararası hukuka uygun olarak, üzerinde yargılama veya egemenlik haklarının bulunduğu deniz alanlarını ifade 

eder. 

b) Slovenya Cumhuriyeti bakımından, uluslararası hukuka uygun olarak, üzerinde egemenlik ve yargılama haklarını icra 

ettiği deniz alanları da dahil olmak üzere, egemenliği altında bulunan ülkesini ifade eder. 

  

Madde 2 

Yatırımların Teşviki ve Korunması 

1. Her bir Akit Taraf; diğer Akit Tarafın yatırımcılarınca ülkesinde yapılan yatırımları mümkün olduğunca teşvik edecek ve 

bu gibi yatırımları ülkesine kendi kanun ve nizamlarına uygun olarak, benzer durumlarda herhangi bir üçüncü ülke 

yatırımcılarının yatırımlarına tanıdığından daha az elverişli olmayacak şekilde kabul edecektir. 

2. Her bir Akit Taraf, ülkesindeki diğer Akit Taraf yatırımcılarının yatırımlarına adil ve eşit muamele ile tam ve daimi 

koruma sağlayacaktır. 

3. Akit Taraflar, ülkelerindeki diğer Akit Taraf yatırımcılarının yatırımlarının yönetim, idame, kullanım, tasarruf ya da 

tasfiyesine, makul olmayan, keyfi veya ayırımcı tedbirlerle engel olmayacaktır. 

4. Akit Tarafların, yabancıların ülkeye giriş, geçici ikamet ve istihdamı ile ilgili kanun ve nizamlarına tabi olarak, her bir Akit 

Taraf; 

a) kendilerinin veya kendilerini istihdam eden Birinci Akit Tarafın yatırımcısının önemli bir miktar sermaye veya başka 

kaynak taahhüdünde bulunduğu veya bulunmak üzere olduğu bir yatırımın kurulması, geliştirilmesi, idaresi amacıyla veya 

işletilmesine ilişkin tavsiyelerde bulunmak üzere diğer Akit Tarafın bölgesine girecek ve geçici olarak kalacak Akit 

Taraflardan her birinin vatandaşlarının, 

b) bir Akit Tarafın yürürlükteki kanun ve nizamlarına uygun olarak kurulan ve diğer Akit Taraf yatırımcılarının yatırımları 

olan, seçtikleri idari ve teknik personeli tabiyetlerine bakılmaksızın istihdam etmeye mezun şirketlerinin müracaatlarını iyi 

niyetle inceleyecektir: 

  

Madde 3 

Ulusal Muamele ve En Cok Kayırılan Ülke Muamelesi 

1. Akit Taraflardan birinin yatırımcılarınca diğer Akit Tarafın ülkesinde yapılan yatırımlar, veya bunlarla ilgili gelirler, 

hangisi daha elverişli ise, Akit Tarafın kendi yatırımcılarınca veya herhangi bir üçüncü ülke yatırımcısınca yapılan 

yatırımlara ve gelirlerine tanınan muameleden daha az elverişli olmayan bir muameleye tabi tutulacaktır. 

2. Bir Akit Tarafın yatırımcıları, diğer Akit Tarafça, yatırımlarının yönetimi, idamesi; kullanımı, tasarrufu ya da tasfiyesi 

açısından, hangisi daha elverişli ise, kendi yatırımcılarına ya da herhangi bir üçüncü ülke yatırımcısına uyguladığı 

muameleden daha az elverişli olmayan bir muameleye tabi tutulacaktır. 

3. Bu Maddenin hükümleri, bir Akit Tarafın diğer Akit Tarafın yatırımcılarına ve bunların yatırımlarına aşağıda 

belirtilenlerden dolayı herhangi bir muamelenin faydalarını, önceliğini veya ayrıcalığını tanımaya zorunlu olduğu şeklinde 

yorumlanmayacaktır. 

a) mevcut veya gelecekte oluşturulacak serbest ticaret bölgesi, gümrük birliği ya da herhangi bir Akit Tarafın üye olduğu 

veya olabileceği ortak pazar, 

b) kısmen veya tamamen vergilendirme ile ilgili uluslararası anlaşmalar. 

  

Madde 4 

Kamulaştırma 

1. Bir Akit Taraf yatırımcıları tarafından diğer Akit Taraf ülkesinde yapılan yatırımlar, kamu yararına olmadıkça, ayrımcı 

olmayacak biçimde yapılmadıkça ilgili yasa hükümlerine uygun olarak ve anında, yeterli ve etkin tazminat ödenmedikçe, 

kamulaştırılmayacak, devletleştirilmeyecek veya kamulaştırma ya da devletleştirmeye (bundan sonra "kamulaştırma" olarak 

anılacaktır) benzer etkisi olan tedbirlere konu edilmeyecektir. 

2. Bu gibi tazminat, kamulaştırılan yatırımın kamulaştırma kararının alınması veya kamulaştırma yapılacağının 

duyulmasından hemen önceki gerçek piyasa değerine eşit olacaktır. 

3. Tazminat gecikme olmaksızın ödenecektir. Gecikme durumunda tazminat, kanunda belirtildiği şekilde, kamulaştırma ile 

ödeme günü arasında geçen süreyle ilgili faizi ihtiva edecektir. 



2 1 6

4. Yatırımları kamulaştırılan yatırımcı, bu Maddede belirtilen prensipler çerçevesinde işlemin kendisini veyatırım 

değerlemesini, Akit Tarafın adli veya diğer yetkili makamlarınca gözden geçirilmesini isteme hakkına sahiptir.  

  

Madde 5 

Zararların Tazmini 

Ev sahibi Tarafın ülkesindeki savaş veya diğer silahlı çatışma, devrim, iç karışıklık, olağanüstü hal veya diğer benzer olaylar 

nedeniyle yatırımları zarar gören bir Akit Taraf yatırımcıları bu nevi zararlarla ilgili olarak, tazminat veya iadeyi de içerecek 

şekilde, hangisi yatırımcıya daha elverişli ise, diğer Akit Tarafın kendi yatırımcıları veya üçüncü ülke yatırımcılarına 

uyguladığından daha az elverişli olmayan bir muameleye tabi tutulacaktır. Bu Maddeden doğan herhangi bir ödeme hemen 

gerçekleştirilebilir ve serbestçe transfer edilebilir olacaktır. 

  

Madde 6 

Ödemelerin Transferi 

1. Her bir Akit Taraf diğer Akit Tarafın yatırımcılarına, yatırımlarıyla ilgili fonlar ile, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, 

aşağıdakilerin serbestçe transferine izin verecektir: 

a) başlangıç sermayesi ile yatırımların idamesi veya gelişimi için yapılan ilave katkılar; 

b) hasılatlar; 

c) bir yatırımla ilgili kredi geri ödemelerinden doğan fonlar; 

d) yatırımın tamamının ya da bir kısmının tasfiye ya da satış bedeli; 

e) herhangi bir tazminat veya bu Anlaşmanın 4 ve 5. Maddelerinden kaynaklanan diğer ödemeler; 

f) bir uyuşmazlığın karara bağlanmasından doğan ödemeler; 

g) yatırımlarla ilgili olarak vatandaşların yurtdışından elde ettikleri ücret ve diğer kazançlar. 

2. Her bir Akit Taraf, transferlerin, transfer edilecek para biriminin transfer tarihinde geçerli olan piyasa döviz kuru 

üzerinden, yapılmasına da izin verecektir. 

  

Madde 7 

Halefiyet 

Eğer bir Akit Taraf veya onun atanmış temsilcisi, ya da kendi kontrolündeki tüzel kişilik (bundan sonra "sigortalayan" olarak 

anılacaktır) kendi yatırımcılarına, diğer Akit Tarafın bölgesindeki bir yatırımla ilgili olarak verilmiş bir garanti kapsamında 

ödeme yaparsa, diğer Akit Taraf: 

a) ister kanuni olarak, isterse sigortalayanın ülkesindeki bir sözleşmeye uygun olarak, yatırımcının her türlü hak veya 

alacağının sigortalayana temliki yanısıra, 
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4. Yatırımları kamulaştırılan yatırımcı, bu Maddede belirtilen prensipler çerçevesinde işlemin kendisini veyatırım 

değerlemesini, Akit Tarafın adli veya diğer yetkili makamlarınca gözden geçirilmesini isteme hakkına sahiptir.  

  

Madde 5 

Zararların Tazmini 

Ev sahibi Tarafın ülkesindeki savaş veya diğer silahlı çatışma, devrim, iç karışıklık, olağanüstü hal veya diğer benzer olaylar 

nedeniyle yatırımları zarar gören bir Akit Taraf yatırımcıları bu nevi zararlarla ilgili olarak, tazminat veya iadeyi de içerecek 

şekilde, hangisi yatırımcıya daha elverişli ise, diğer Akit Tarafın kendi yatırımcıları veya üçüncü ülke yatırımcılarına 

uyguladığından daha az elverişli olmayan bir muameleye tabi tutulacaktır. Bu Maddeden doğan herhangi bir ödeme hemen 

gerçekleştirilebilir ve serbestçe transfer edilebilir olacaktır. 

  

Madde 6 

Ödemelerin Transferi 

1. Her bir Akit Taraf diğer Akit Tarafın yatırımcılarına, yatırımlarıyla ilgili fonlar ile, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, 

aşağıdakilerin serbestçe transferine izin verecektir: 

a) başlangıç sermayesi ile yatırımların idamesi veya gelişimi için yapılan ilave katkılar; 

b) hasılatlar; 

c) bir yatırımla ilgili kredi geri ödemelerinden doğan fonlar; 

d) yatırımın tamamının ya da bir kısmının tasfiye ya da satış bedeli; 

e) herhangi bir tazminat veya bu Anlaşmanın 4 ve 5. Maddelerinden kaynaklanan diğer ödemeler; 

f) bir uyuşmazlığın karara bağlanmasından doğan ödemeler; 

g) yatırımlarla ilgili olarak vatandaşların yurtdışından elde ettikleri ücret ve diğer kazançlar. 

2. Her bir Akit Taraf, transferlerin, transfer edilecek para biriminin transfer tarihinde geçerli olan piyasa döviz kuru 

üzerinden, yapılmasına da izin verecektir. 

  

Madde 7 

Halefiyet 

Eğer bir Akit Taraf veya onun atanmış temsilcisi, ya da kendi kontrolündeki tüzel kişilik (bundan sonra "sigortalayan" olarak 

anılacaktır) kendi yatırımcılarına, diğer Akit Tarafın bölgesindeki bir yatırımla ilgili olarak verilmiş bir garanti kapsamında 

ödeme yaparsa, diğer Akit Taraf: 

a) ister kanuni olarak, isterse sigortalayanın ülkesindeki bir sözleşmeye uygun olarak, yatırımcının her türlü hak veya 

alacağının sigortalayana temliki yanısıra, 

b) sigortalayanın, halefiyetten dolayı, yatırımcıyla aynı ölçüde hakka sahip olduğunu ve bu yatırımcının alacaklarını talep 

etmeye yetkili olduğunu kabul edecektir. 

  

Madde 8 

Bir Akit Taraf ile Diğer Akit Tarafın Yatırımcıları Arasında Uyuşmazlıkların Çözümü 

1. Bir Akit Tarafın yatırımcısı ile diğer Akit Taraf arasındaki herhangi bir uyuşmazlık, dostça çözümlenecektir. 

2. Eğer bu tür bir uyuşmazlık yazılı bir çözüm talebi tarihinden itibaren üç (3) ay içerisinde çözümlenemezse, ilgili yatırımcı 

uyuşmazlığı aşağıdakilerden birine götürebilir:  

a) Akit Tarafın yetkili mahkemesi; veya 

b) uzlaşma veya tahkim için, Washington'da 18 Mart 1965?de imzaya açılmış olan Devletler ile Diğer Devletlerin 

Vatandaşları Arasında Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Sözleşmesi'ne dayanarak kurulmuş olan Uluslararası Yatırım 

Uyuşmazlıkları Çözümü Merkezi (ICSID), veya 

c) uyuşmazlığın taraflarınca aksi kararlaştırılmadıkça, Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu'nun 

tahkim kurallarına göre bu maksatla kurulacak bir tahkim mahkemesi (UNCITRAL). 

3. Böylece her bir Akit Taraf, bir yatırım uyuşmazlığının uluslararası uzlaşma ve tahkime götürülmesine şartsız olarak rıza 

göstermektedir. 

4. Karar uyuşmazlığın her iki tarafı için de nihai ve bağlayıcı olacak ve millî hukuku çerçevesinde tanınacak ve 

uygulanacaktır. 

  

Madde 9 

Akit Taraflar Arasında Uyuşmazlıkların Çözümü 

1. Bu Anlaşmanın yorumu ve uygulanması ile ilgili Akit Taraflar arasındaki uyuşmazlıklar, mümkün olduğunca, müzakereler 

yoluyla çözülmelidir. 

2. Şayet uyuşmazlık, herhangi bir Akit Tarafça böylesi bir müzakere talebinde bulunulmasını takip eden altı (6) ay içerisinde 

çözülemezse, herhangi bir Akit Tarafın talebi üzerine bir Tahkim Kuruluna götürülecektir. 

3. Bu tür bir Tahkim Kurulu her bir olay için şu şekilde oluşturulacaktır. Tahkim talebinin alınmasından itibaren iki (2) ay 

içinde, Akit Taraflardan her biri bir üye tayin edecektir. İki Akit Tarafın onayı ile bu iki üye üçüncü bir ülke vatandaşını, 

Kurul Başkanı olarak seçeceklerdir. Başkan diğer iki üyenin atanmasından itibaren üç (3) ay içerisinde atanacaktır. 

4. Eğer bu Maddenin 3. paragrafında belirtilen süreler içerisinde gerekli atamalar yapılmamışsa, Akit Taraflardan her biri, 

başka herhangi bir anlaşmanın olmaması durumunda, Uluslararası Adalet Divanı Başkanını gerekli tayinleri yapmaya davet 

edebilir. Eğer Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Akit Taraflardan birinin vatandaşı ise veya söz konusu görevi yerine 

getirmekten alıkonulursa, Uluslararası Adalet Divanı'nın kıdem olarak sonra gelen, Akit Taraflardan birinin vatandaşı 

olmayan veya söz konusu görevi yerine getirmekten alıkonulmayan, üyesi gerekli atamaları yapmaya davet edilecektir. 

5. Başkanın seçilmesinden itibaren üç ay içerisinde Kurul, bu Anlaşmanın diğer hükümleri ile tutarlı olacak şekilde, usul 

kuralları üzerinde karara varır. Böylesi bir kararın verilmemesi durumunda, Kurul Uluslararası Adalet Divanı Başkanından 

genel olarak tanınmış uluslararası tahkim usulü kurallarını dikkate alarak usul kurallarını belirlemesini talep edecektir. 
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6. Aksi kararlaştırılmadıkça, Başkanın seçildiği tarihten itibaren sekiz ay içinde bütün sunuşlar yapılacak, bütün duruşmalar 

tamamlanacak ve Kurul kararını nihai sunuşlar yapıldıktan veya duruşmaların tamamlanmasından itibaren, hangisi sonra 

geliyorsa, iki ay içinde verecektir. Kurul, nihai ve bağlayıcı olan kararlarını oy çokluğu ile alacaktır. 

7. Eğer bir uyuşmazlık, 8. Madde hükümleri çerçevesinde bir uluslararası tahkim heyetine sunulmuş ve hala orada çözüm 

beklemekte ise, işbu Maddenin hükümleri çerçevesinde başka bir uluslararası tahkim heyetine sunulamayacaktır. Bu, Akit 

Taraflar arasında doğrudan ve anlamlı müzakerelere girilmesine engel teşkil etmeyecektir. 

8. Başkan ve diğer hakemlerin masrafları ile tahkim işlemleriyle ilgili diğer masraflar Akit Taraflarca eşit olarak 

üstlenilecektir. Ancak Kurul, kendi yetkisinde olmak üzere, Akit Taraflardan birinin masraflardan daha fazlasını ödemesine 

hükmedebilir. 

  

Madde 10 

Diğer Kuralların Uygulanması 

Eğer bir Akit Tarafın milli hukukunun hükümleri ya da halihazırda mevcut veya bundan sonra Akit Taraflar arasındaki işbu 

Anlaşmaya ek olarak tesis edilmiş uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülükler, diğer Akit Tarafın yatırımcılarının 

yatırımlarına bu Anlaşma ile sağlanandan daha iyi bir muameleye tabi olmalarını sağlayan, genel ya da özel, bir düzenleme 

ihtiva ediyorsa, bu tür bir düzenleme, daha elverişli olduğu ölçüde işbu Anlaşmanın üstünde bir etkinliğe sahip olacaktır. 

  

Madde 11 

Anlaşmanın Uygulanması 

İşbu Anlaşma mevcut ve gelecekte yapılacak bütün doğrudan yatırımlara uygulanacak, ancak yürürlüğe girmesinden önce 

ortaya çıkmış bir yatırımla ilgili herhangi bir anlaşmazlık ya da yatırımla ilgili üzerinde uzlaşma sağlanmış herhangi bir 

alacağa uygulanmayacaktır. 

  

Madde 12 

Yürürlüğe Girme, Süre ve Yürürlükten Kaldırma 

1. Akit Taraflar bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli anayasal şartların tamamlanmasını müteakip birbirlerini 

haberdar edeceklerdir. Anlaşma, son bildirimin alınması tarihinden itibaren otuzuncu (30) gün yürürlüğe girecektir. 

2. İşbu Anlaşma, başlangıç olarak onbeş (15) yıllık bir süre ile yürürlükte kalacak ve herhangi bir Akit Taraf, sona erme 

tarihinden en az oniki (12) ay önce sona erdirme niyetiyle ilgili diğer Tarafa yazılı bir bildirimde bulunmadıkça, aynı 

şartlarda onbeş (15) yıl ve dahası uzatıldığı anlaşılacaktır. 

3. Bu Anlaşma, Akit Taraflar arasında yazılı bir anlaşma ile değiştirilebilir. Bu gibi değişikliklerin yürürlüğe girmesi 

hususunda, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile ilgili usullerin aynısı uygulanır. 

4. Bu Anlaşmanın sona erme tarihinden önce yapılmış yatırımlarla ilgili olarak, işbu Anlaşmanın Madde 1-11 hükümleri, 

sona erme tarihinden itibaren ilave bir onbeş (15) yıl daha yürürlükte olmaya devam edecektir. 
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6. Aksi kararlaştırılmadıkça, Başkanın seçildiği tarihten itibaren sekiz ay içinde bütün sunuşlar yapılacak, bütün duruşmalar 

tamamlanacak ve Kurul kararını nihai sunuşlar yapıldıktan veya duruşmaların tamamlanmasından itibaren, hangisi sonra 

geliyorsa, iki ay içinde verecektir. Kurul, nihai ve bağlayıcı olan kararlarını oy çokluğu ile alacaktır. 

7. Eğer bir uyuşmazlık, 8. Madde hükümleri çerçevesinde bir uluslararası tahkim heyetine sunulmuş ve hala orada çözüm 

beklemekte ise, işbu Maddenin hükümleri çerçevesinde başka bir uluslararası tahkim heyetine sunulamayacaktır. Bu, Akit 

Taraflar arasında doğrudan ve anlamlı müzakerelere girilmesine engel teşkil etmeyecektir. 

8. Başkan ve diğer hakemlerin masrafları ile tahkim işlemleriyle ilgili diğer masraflar Akit Taraflarca eşit olarak 

üstlenilecektir. Ancak Kurul, kendi yetkisinde olmak üzere, Akit Taraflardan birinin masraflardan daha fazlasını ödemesine 

hükmedebilir. 

  

Madde 10 

Diğer Kuralların Uygulanması 

Eğer bir Akit Tarafın milli hukukunun hükümleri ya da halihazırda mevcut veya bundan sonra Akit Taraflar arasındaki işbu 

Anlaşmaya ek olarak tesis edilmiş uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülükler, diğer Akit Tarafın yatırımcılarının 

yatırımlarına bu Anlaşma ile sağlanandan daha iyi bir muameleye tabi olmalarını sağlayan, genel ya da özel, bir düzenleme 

ihtiva ediyorsa, bu tür bir düzenleme, daha elverişli olduğu ölçüde işbu Anlaşmanın üstünde bir etkinliğe sahip olacaktır. 

  

Madde 11 

Anlaşmanın Uygulanması 

İşbu Anlaşma mevcut ve gelecekte yapılacak bütün doğrudan yatırımlara uygulanacak, ancak yürürlüğe girmesinden önce 

ortaya çıkmış bir yatırımla ilgili herhangi bir anlaşmazlık ya da yatırımla ilgili üzerinde uzlaşma sağlanmış herhangi bir 

alacağa uygulanmayacaktır. 

  

Madde 12 

Yürürlüğe Girme, Süre ve Yürürlükten Kaldırma 

1. Akit Taraflar bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli anayasal şartların tamamlanmasını müteakip birbirlerini 

haberdar edeceklerdir. Anlaşma, son bildirimin alınması tarihinden itibaren otuzuncu (30) gün yürürlüğe girecektir. 

2. İşbu Anlaşma, başlangıç olarak onbeş (15) yıllık bir süre ile yürürlükte kalacak ve herhangi bir Akit Taraf, sona erme 

tarihinden en az oniki (12) ay önce sona erdirme niyetiyle ilgili diğer Tarafa yazılı bir bildirimde bulunmadıkça, aynı 

şartlarda onbeş (15) yıl ve dahası uzatıldığı anlaşılacaktır. 

3. Bu Anlaşma, Akit Taraflar arasında yazılı bir anlaşma ile değiştirilebilir. Bu gibi değişikliklerin yürürlüğe girmesi 

hususunda, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile ilgili usullerin aynısı uygulanır. 

4. Bu Anlaşmanın sona erme tarihinden önce yapılmış yatırımlarla ilgili olarak, işbu Anlaşmanın Madde 1-11 hükümleri, 

sona erme tarihinden itibaren ilave bir onbeş (15) yıl daha yürürlükte olmaya devam edecektir. 

  

Bu Anlaşmayı Akit Tarafların tam yetkili temsilcileri huzurlarında imzalamışlardır. 

Ankara'da 23/3/2004 tarihinde Türkçe, Slovence ve İngilizce dillerinde ikişer asıl olarak ve hepsi de aynı derecede geçerli 

olacak şekilde akdedilmiştir. Yorumda farklılık olması halinde, İngilizce metin esas alınacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Adına Slovenya Cumhuriyeti Adına 

Bu andlaşmanın Slovence ve İngilizce dillerdeki metinleri 4/9/2005 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 
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Karar Sayısı : 2016/9634

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan
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AAGGRREEEEMMEENNTT  BBEETTWWEEEENN  TTHHEE  RREEPPUUBBLLIICC  OOFF  TTUURRKKEEYY  AANNDD  TTHHEE  RREEPPUUBBLLIICC  OOFF  

TTHHEE  SSUUDDAANN  CCOONNCCEERRNNIINNGG  TTHHEE  RREECCIIPPRROOCCAALL  PPRROOMMOOTTIIOONN  AANNDD  PPRROOTTEECCTTIIOONN  

OOFF  IINNVVEESSTTMMEENNTTSS 

  

The Republic of Turkey and the Republic of the Sudan, hereinafter called the Parties. 

Desiring to promote greater economic cooperation between them, particularly with 

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

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

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

Parties. 

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

maintain a stable framework for investment and maximum effective utilization of 

economic resources, and 

Having resolved to conclude an agreement concerning the encouragement and 

reciprocal protection of investments, 

Hereby agree as follows: 

  

AARRTTIICCLLEE  11 

DDeeffiinniittiioonnss 

For the purpose of this Agreement; 

l. The term "investor" means: 

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

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

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

that Party. 

2. The term "investment", in conformity with the hosting Party's laws and regulations, 

shall include every kind of asset in particular, but not exclusively: 

(a) shares, stocks or any other form of participation in companies, 

(b) returns reinvested, claims to money or any other rights having financial value 

related to an investment. 

(c) movable and immovable property, as well as any other rights as mortgages, liens, 

pledges and any other similar rights as defined in conformity with the laws and 

regulations of the Party in whose territory the property is stuated, 

(d) industrial and intellectual property rights such as patents, industrial designs, 

technical processes, as well as trademarks, goodwill, know-how and other similar 

rights, 

(e) business concessions conferred by law or by contract, including concessions 

related to natural resources. 

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. The 

term “investment” covers all investments made in the territory of a Party before or 

after enter into force of this Agreement. 

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

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

4. The term “territory” means; 

with respect to the Republic of Turkey, the Turkish territory, territorial sea, as well as 

the maritime areas over which it has jurisdiction or sovereign rights for the purposes 

of exploitation and conservation of natural resources, pursuant to international law. 
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with respect to the Republic of the Sudan, land areas of the Sudan , adjacent 

territorial waters including the continental shelf over which the Sudan has sovereignty 

and airspace above such land areas , territorial waters and continental shelf in 

accordance with international law. 

  

AARRTTIICCLLEE  IIII 

PPrroommoottiioonn  aanndd  PPrrootteeccttiioonn  ooff  IInnvveessttmmeennttss 

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

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

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

regulations. 

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

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

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

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

employment of aliens: 

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

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

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

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

amount of capital or other resources, 

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

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

permitted to engage top managerial and technical personnel of their choice according 

to the governing labour laws and regulations of each Party. 

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

agreements entered into by either of the Parties: 
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(a) relating to any existing or future customs unions, regional economic organization 

or similar international agreements, 

(b) relating wholly or mainly to taxation. 

  

AARRTTIICCLLEE  IIIIII 

EExxpprroopprriiaattiioonn  aanndd  CCoommppeennssaattiioonn 

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

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

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

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

for in Article II of this Agreement. 

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

before the expropriatory action was taken or become known. Compensation shall be 

paid without delay and be freely transferable as described in paragraph 2 Article IV. 

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

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

shall be accorded by such other Party treatment no less favourable than that 

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

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

losses. 
  

AARRTTIICCLLEE  IIVV 

RReeppaattrriiaattiioonn  aanndd  TTrraannssffeerr 

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

made freely and without delay into and out of its territory. Such transfers include: 

(a) returns, 

(b) proceeds from the sale or liquidation of all or any part of an investment, 

(c) compensation pursuant to Article III, 
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(d) reimbursements and interest payments deriving from loans in connection with 

investments, 

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

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

relative to an investment, 

(f) payments arising from an investment dispute. 

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

been made or in any convertible currency at the rate of exchange in force at the date 

of transfer, unless otherwise agreed by the investor and the hosting Party. 
  

AARRTTIICCLLEE  VV 

SSuubbrrooggaattiioonn 

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

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

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

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

the investor would have been entitled to exercise. 

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

provisions of Article VII of this Agreement. 
  

AARRTTIICCLLEE  VVII 

SSeettttlleemmeenntt  ooff  DDiissppuutteess  BBeettwweeeenn  OOnnee  PPaarrttyy  aanndd  IInnvveessttoorrss  ooff  tthhee  OOtthheerr  PPaarrttyy 

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

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

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

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

disputes by consultations and negotiations in good faith. 

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

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

the investor may choose, to: 

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

the " Convention on Settlement of Investment Disputes Between States and 

Nationals of other States", in case both Parties become signatories of this 

Convention, 
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(b) an ad hoc court of arbitration laid down under the Arbitration Rules of Procedure 

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

(c) the Court of Arbitration of the Paris International Chamber of Commerce, 

provided that, if the investor concerned has brought the dispute before the courts of 

justice of the Party that is a party to the dispute and a final award has not been 

rendered within one year.  

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

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

AARRTTIICCLLEE  VVIIII 

SSeettttlleemmeenntt  ooff  DDiissppuutteess  BBeettwweeeenn  tthhee  PPaarrttiieess 

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

equitable solution to any dispute between them concerning the interpretation or 

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

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

agreement within six months after the beginning of disputes between themselves 

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

either Party, to an arbitral tribunal of three members. 

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

the event either Party fails to appoint an arbitrator within the specified time, the other 

Party may request the President of the International Court of Justice to make the 

appointment. 

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

a third State. If both arbitrators cannot reach an agreement about the choice of the 

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

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

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

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

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

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

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

senior member of the Court who is not a national of either Party. 
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5. The tribunal shall have three months from the date of the selection of the 

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

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

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

into account generally recognized rules of international arbitral procedure. 

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

completed within eight months of the date of selection of the Chairman, and the 

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

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

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

votes. 

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

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

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

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

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

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

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

between both Parties. 
  

AARRTTIICCLLEE  VVIIIIII 

EEnntteerriinngg  iinnttoo  FFoorrccee 

1. This Agreement shall enter into force on the date on which the exchange of 

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

ten years and shall continue in force unless terminated in accordance with paragraph 

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

well as to investments made or acquired thereafter. 

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

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

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

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

completed all internal requirements for entry into force of such amendment. 
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4. With respect to investments made or acquired prior to the date of termination of 

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

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

further period of ten years from such date of termination. 
  
IN WITNESS WHEREOF, the respective plenipotentiaries have signed this 

Agreement. 

DONE at Khartoum on December 19,1999 in two copies in the English language both 

texts being equally authentic. 

In case of divergence of interpretation the English text shall prevail. 
  
FOR THE GOVERNMENT OF                      FOR THE GOVERNMENT OF 

THE REPUBLIC OF TURKEY                       THE REPUBLIC OF THE SUDAN 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Milletlerarası Andlaşmalar

Karar Sayısı : 2003/6516
21/8/1998 tarihinde Santiago’da imzalanan ve 2/10/2003 tarihli ve 4974 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti

Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma” ve eki Protokolün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 6/11/2003 tarihli ve ALGY/455150
sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/11/2003 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. A. ŞAHİN G. AKŞİT K. TÜZMEN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK M. V.GÖNÜL A.AKSU E. MUMCU
Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Maliye Bakanı V.
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H.ÇELİK Z. ERGEZEN R.AKDAĞ B. YILDIRIM
Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ C. ÇİÇEK B. YILDIRIM  
Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V. 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 ve Haşimi Ürdün Krallığı Arasında Yatırımların 

Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma 

Türkiye Cumhuriyeti ve Haşimi Ürdün Krallığı bundan sonra "Taraflar" olarak anılacaklardır. 

Özellikle bir Taraf yatırımcılarının, diğer Tarafın ülkesinde yatırımlarıyla ilgili olarak, 
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 meydan getirmek ve ekonomik kaynakların en etkin biçimde 
kullanılmalarını sağlamak üzere, yatırımların adil ve hakkaniyete uygun muameleye tabi 
tutulmasının arzu edileceğini kabul ederek, ve 

Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması için bir anlaşmanın imzalanması kararıyla, 

Aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır: 

  

MADDE I 

Tanımlar 

İşbu Anlaşmanın amacı bakımından; 

1. "Yatırımcı" terimi: 

(a) Her bir Tarafın yürürlükteki mevzuatına göre vatandaşı sayılan gerçek kişileri, 

(b) Taraflardan her birinin yürürlükteki mevzuatı çerçevesinde kurulmuş veya teşekkül 
ettirilmiş ve merkezi o Tarafın ülkesinde bulunan, şirketler, firmaları ya da iş ortaklıklarını 
ifade eder. 

2. "Yatırım" terimi, ev sahibi Tarafın kanunlarına ve nizamlarına uygun olarak, her türlü 
malvarlığını, ve bunlarla kısıtlı olmamak koşuluyla, özellikle aşağıdakileri içerir: 

(i) hisseler, tahviller ya da şirketlere iştirakin diğer şekilleri, 

(ii) yeniden yatırımda kullanılan gelirler, para alacakları veya mali değeri olup kanunen ifa 
edilebilen bir yatırımla ilgili diğer haklar, 

(iii) taşınır ve taşınmaz mallar, aynı zamanda ipotek, tedbir, rehin ve diğer herhangi benzer 
haklar gibi diğer ayni haklar, 
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(iv) telif hakları, patentler, lisanslar, sınai tasarımlar, teknik prosesler yanında markalar, 
peştemaliye, know-how ve diğer benzer haklar gibi sınai ve fikri mülkiyet hakları, 

(v) her bir Tarafın, bundan sonra tanımlandığı şekilde, ülkesindeki doğal kaynakların 
aranması, işlenmesi, istihracı, işletilmesi dahil olmak üzere kanun veya sözleşme ile verilmiş 
iş imtiyazları. 

3. "Hasılatlar" terimi, bir yatırımdan elde edilen ve özellikle, ancak bunlarla kısıtlı olmamak 
kaydıyla, kâr, faiz ve temettüleri içerir. 

4. "Ülke" terimi, kara sınırları, deniz alanları ve ülkesinde yatırım yapılan Tarafın uluslararası 
hukuka uygun olarak üzerinde egemenlik veya yargılama haklarına sahip olduğu ve ilgili 
Taraflar arasında karşılıklı anlaşmayla sınırlı kıta sahanlığını ifade eder. 

  

MADDE II  

Yatırımların Teşviki ve Korunması 

1. Her bir Taraf kendi ülkesinde yatırımlara ve bunlarla bağlantılı faaliyetlere, benzer 
durumlarda herhangi üçüncü bir ülkenin yatırımcılarının yatırımlarına, kendi kanun ve 
nizamları çerçevesinde göstereceği muameleden daha az elverişli olmayacak şekilde, izin 
verecektir. 

2. Taraflardan her biri kurulmuş olan bu yatırımlara; benzer durumlarda kendi yatırımcılarının 
yatırımlarına ya da herhangi bir üçüncü ülke yatırımcılarının yatırımlarına uyguladığı 
muameleden, hangisi en elverişli ise, o muameleden daha az elverişli olmayan bir muamele 
uygulayacaktır. 

3. Tarafların, yabancıların ülkeye giriş, geçici ikamet ve istihdamı ile ilgili kanun ve 
nizamlarına uygun olarak; 

(a) Taraflardan her birinin vatandaşlarının, kendilerinin veya kendilerini istihdam eden 
Tarafın yatırımcısının önemli bir miktar sermaye veya başka kaynak taahhüdünde bulunduğu 
veya bulunmak üzere olduğu bir yatırımın kurulması, geliştirilmesi, idaresi amacıyla veya 
işletilmesine ilişkin tavsiyelerde bulunmak üzere diğer Tarafın ülkesine girmesine ve 
kalmasına izin verecektir. 

(b) Bir Tarafın yürürlükteki kanun ve nizamlarına uygun olarak kurulan ve diğer Taraf 
yatırımcılarının yatırımları olan şirketler seçtikleri idari ve teknik personeli tabiyetlerine 
bakılmaksızın istihdam etmeye mezun olacaklardır. 

4. İşbu Anlaşmanın hükümleri, Taraflardan herhangi birinin taraf olduğu aşağıda yer alan 
anlaşmalarla ilgili olarak geçerli olmayacaktır. 

(a) herhangi bir mevcut veya gelecekte kurulacak gümrük birliği, bölgesel ekonomik teşkilat 
veya benzer uluslararası anlaşmalar, 

(b) tamamen veya esas olarak vergilendirmeye ilişkin olanlar. 
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(iv) telif hakları, patentler, lisanslar, sınai tasarımlar, teknik prosesler yanında markalar, 
peştemaliye, know-how ve diğer benzer haklar gibi sınai ve fikri mülkiyet hakları, 

(v) her bir Tarafın, bundan sonra tanımlandığı şekilde, ülkesindeki doğal kaynakların 
aranması, işlenmesi, istihracı, işletilmesi dahil olmak üzere kanun veya sözleşme ile verilmiş 
iş imtiyazları. 

3. "Hasılatlar" terimi, bir yatırımdan elde edilen ve özellikle, ancak bunlarla kısıtlı olmamak 
kaydıyla, kâr, faiz ve temettüleri içerir. 

4. "Ülke" terimi, kara sınırları, deniz alanları ve ülkesinde yatırım yapılan Tarafın uluslararası 
hukuka uygun olarak üzerinde egemenlik veya yargılama haklarına sahip olduğu ve ilgili 
Taraflar arasında karşılıklı anlaşmayla sınırlı kıta sahanlığını ifade eder. 

  

MADDE II  

Yatırımların Teşviki ve Korunması 

1. Her bir Taraf kendi ülkesinde yatırımlara ve bunlarla bağlantılı faaliyetlere, benzer 
durumlarda herhangi üçüncü bir ülkenin yatırımcılarının yatırımlarına, kendi kanun ve 
nizamları çerçevesinde göstereceği muameleden daha az elverişli olmayacak şekilde, izin 
verecektir. 

2. Taraflardan her biri kurulmuş olan bu yatırımlara; benzer durumlarda kendi yatırımcılarının 
yatırımlarına ya da herhangi bir üçüncü ülke yatırımcılarının yatırımlarına uyguladığı 
muameleden, hangisi en elverişli ise, o muameleden daha az elverişli olmayan bir muamele 
uygulayacaktır. 

3. Tarafların, yabancıların ülkeye giriş, geçici ikamet ve istihdamı ile ilgili kanun ve 
nizamlarına uygun olarak; 

(a) Taraflardan her birinin vatandaşlarının, kendilerinin veya kendilerini istihdam eden 
Tarafın yatırımcısının önemli bir miktar sermaye veya başka kaynak taahhüdünde bulunduğu 
veya bulunmak üzere olduğu bir yatırımın kurulması, geliştirilmesi, idaresi amacıyla veya 
işletilmesine ilişkin tavsiyelerde bulunmak üzere diğer Tarafın ülkesine girmesine ve 
kalmasına izin verecektir. 

(b) Bir Tarafın yürürlükteki kanun ve nizamlarına uygun olarak kurulan ve diğer Taraf 
yatırımcılarının yatırımları olan şirketler seçtikleri idari ve teknik personeli tabiyetlerine 
bakılmaksızın istihdam etmeye mezun olacaklardır. 

4. İşbu Anlaşmanın hükümleri, Taraflardan herhangi birinin taraf olduğu aşağıda yer alan 
anlaşmalarla ilgili olarak geçerli olmayacaktır. 

(a) herhangi bir mevcut veya gelecekte kurulacak gümrük birliği, bölgesel ekonomik teşkilat 
veya benzer uluslararası anlaşmalar, 

(b) tamamen veya esas olarak vergilendirmeye ilişkin olanlar. 

  

  

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 en 
elverişli ise, o muameleye tabi tutulacaktır. 

  

MADDE IV  

Ülkesine İade ve Transfer 

1. Her bir Taraf, bir yatırımla ilgili bütün transferlerin kendi ülkesinden içeri ve dışarıya 
serbestçe ve makul olmayan bir gecikme olmaksızın yapılmasına iyi niyetle izin verecektir. 
Bu gibi transferler aşağıdakileri içerir: 

(a) gelirler, 

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

(c) Madde III çerçevesinde tazminatlar, 

(d) geri ödemeler ve yatırımlarla ilgili olarak alınmış borçlardan kaynaklanan 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. 
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2. Aksi yatırımcı ve ev sahibi Tarafça kararlaştırılmadıkça, 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, işbu Anlaşmanın VII. Maddesi 
hükümleri uyarınca çözümlenecektir. 

  

MADDE VI  

Aykırılık 

Bu Anlaşma, yatırımları ve ilgili faaliyetleri benzer durumlarda bu Anlaşma ile sağlanandan 
daha elverişli bir muameleye tabi kılan, 

(a) Taraflardan her birinin kanun ve nizamları, idari uygulamaları ya da idari veya yargısal 
kararlarına, 

(b) Uluslararası yasal yükümlülüklerine, veya 

(c) bir yatırım anlaşması veya yatırım izni kapsamındakiler de dahil olmak üzere, herhangi bir 
Tarafın üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırılık teşkil etmeyecektir. 

  

MADDE VII  

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 niyetle karşılıklı görüşme ve müzakereler yoluyla çözümlemeye çalışacaklardır. 

2. Eğer uyuşmazlıklar, birinci paragrafta belirtilen yazılı bildirim tarihinden itibaren altı ay 
içinde, bu yolla çözümlenemezse; yatırımcının seçebileceği aşağıdaki mercilere sunulabilir: 
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2. Aksi yatırımcı ve ev sahibi Tarafça kararlaştırılmadıkça, 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, işbu Anlaşmanın VII. Maddesi 
hükümleri uyarınca çözümlenecektir. 

  

MADDE VI  

Aykırılık 

Bu Anlaşma, yatırımları ve ilgili faaliyetleri benzer durumlarda bu Anlaşma ile sağlanandan 
daha elverişli bir muameleye tabi kılan, 

(a) Taraflardan her birinin kanun ve nizamları, idari uygulamaları ya da idari veya yargısal 
kararlarına, 

(b) Uluslararası yasal yükümlülüklerine, veya 

(c) bir yatırım anlaşması veya yatırım izni kapsamındakiler de dahil olmak üzere, herhangi bir 
Tarafın üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırılık teşkil etmeyecektir. 

  

MADDE VII  

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 niyetle karşılıklı görüşme ve müzakereler yoluyla çözümlemeye çalışacaklardır. 

2. Eğer uyuşmazlıklar, birinci paragrafta belirtilen yazılı bildirim tarihinden itibaren altı ay 
içinde, bu yolla çözümlenemezse; yatırımcının seçebileceği aşağıdaki mercilere sunulabilir: 

a) Her iki Tarafın da bu Sözleşmeye imzacı olmaları halinde, "Devletler ile Diğer Devletlerin 
Vatandaşları Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü Sözleşmesi" ile kurulmuş olan Yatırım 
Uyuşmazlıklarının Çözümü için Uluslararası Merkezi (ICSID), 

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

Yatırımcı, ihtilafa taraf olanın mahkemelerine uyuşmazlığı taşımış ve bir yıl içerisinde nihai 
karar verilmemiş ise, 

c) Paris Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Mahkemesi 

3. Tahkim kararı; uyuşmazlığın bütün tarafları için kesin ve bağlayıcı olacaktır. Her bir Taraf 
verilen kararı milli hukuku çerçevesinde yerine getirecektir. 

  

MADDE VIII 

Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü 

1. Taraflar, işbu Anlaşmanın yorumu ve uygulaması ile ilgili aralarındaki her türlü 
uyuşmazlığa iyi niyet ve işbirliği ruhu içinde, çabuk ve adil bir 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 devlet 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, genel olarak 
kabul görmüş uluslararası tahkim usulü kurallarını dikkate alarak, usul kurallarını tayin 
etmesini Uluslararası Adalet Divanı Başkanından talep edecektir. 
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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, işbu Anlaşmanın VII. 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 IX  

Yürürlüğe Girme 

1. İşbu Anlaşma onay belgelerinin teatisinin tamamlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. 
Anlaşma on yıllık bir dönem için yürürlükte kalacak ve bu Maddenin ikinci paragrafına göre 
sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalacaktır. İşbu Anlaşma, yürürlüğe giriş tarihinde 
mevcut yatırımlar yanında, bu tarihten sonra yapılan veya gerçekleşen yatırımlara da 
uygulanacaktır. 

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 bir 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 
sözkonusu sona erme tarihinden itibaren ilave bir on yıl daha yürürlükte kalacaktır. 

Bu Anlaşmayı Tarafların tam yetkili temsilcileri, huzurlarında imzalamışlardır. 

İstanbul'da, 2 Ağustos 1993 tarihinde İngilizce olarak imzalanmıştır. 

  

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAŞİMİ ÜRDÜN KRALLIĞI 

HÜKÜMETİ ADINA HÜKÜMETİ ADINA 

HİKMET ÇETİN TALAL AL HASAN 
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  بين اتفاقية
   ترآيا جمهورية

   الهاشمية االردنية والمملكة
   وحماية االستثمار المتبادل لتشجيع 

  
  
  ترآيا والمملكة األردنية الهاشمية تسميان الحقا باالطراف المتعاقدة جمهورية ان
   

ثمرين من احد  بخصوص االستثمارات من قبل مستخصيصا ترويج تعاون اقتصادي اآبر بينهما في  منهما رغبة
  .االطراف في اراضي الطرف االخر 

   
   

 والتطوير والتكنولوجيا االتفاقية بخصوص المعاملة التي تقدم للمستثمر ستحفز على تدفق رأس المال أن اعترافا
  االقتصادي للطرفين 

 فاعلية وتعظيم  المعاملة المنصفة والعادلة لالستثمار هو مرغوب به للمحافظة على اطار االستثماران باالتفاق
   االقتصادية للمصادراالستخدام  

   
   على توقيع اتفاقية بخصوص تشجيع وحماية االستثمار المتبادلة اتفقا قد
  :  على ما يلياتفقا قد
  

  التعاريف االولى المادة
      
 : االتفاقيةهذه لغايات   ا

  يعني"  مستثمر  " المصطلح ان
      
 .ني أي من االطراف بناء على القانون النافذ طبيعي من مواطشخص أي ا  
      
 مؤسسة قائمة او مؤسسة تحت قانون نافذ لي من االطراف ويكون مكتبها الرئيسي او شرآة ب  

 . ذلك الطرفاراضيفي 
      
بالتوافق مع قوانين ولوائح الطرف المضيف تشمل جميع انواع " استثمار " المصطلح ان ا 2

 :بدون تحديد  وخصيصااالصول 
      
 . لشرآات واي نوع من المشارآة في شرآات وسندات اسهم 1  
      
 .  مشروع ذات قيمة مالية لالستثمارالداء استثمار ومطالبات مالية او أي حقوق  اعادة عوائد 2  
      
جز على  الحوحق وغير المنقولة وآذلك أي حقوق اخرى مثل الرهن   المنقولة الممتلكات 3  

 .مشابهةأموال المدين واي حقوق 
     
 وملكية الحقوق الفكرية مثل براءة االخاراعات والرخص والتصميم الصناعي النشر حقوق 4  

 المشابهة الفنية وآذلك المارآات التجارية والسمعة والمعرفة وجميع الحقوق والعمليات
      
 عقِد من ضمن ذلك امتيازات البحث والتنمية  َمنحْت بالقانوِن أو تحتعمِل إمتيازات 5  

  مصادر طبيعية في اراضي آل من االطراف آما هي معرفة الحقا استغاللواستخالص او 
      
يعني أي مبلغ محقق باالستثمار ويشمل بدون تحدي الربح والفوائد " عوائد " المصطلح   3

 . األرباح وتوزيعاالرباح 
      
يشمل حدود االرض والمناطق البحرية والمياه االقليمية المحددة " اراضي " المصطلح ان   4
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 مشترآة بين االطراف بخصوص أي طرف مضيف له السيادة القانونية بناء على باتفاقية
 . الدوليالقانون

  
  االستثماراتوحماية ترويج الثانية المادة

      
لمعلقة في اراضيها على اساس ال اقض  االطراف تسمح لالستثمارات والنشاطات امن آل   1

 ظروف مشابهة الستثمارات لمستثمري بلد ثالث ، ضمن اطار قوانينها فيتفضيال 
 . وتشريعاتها

      
 يمنح لهذه االستثمارات عند تأسيسها ،معاملة ال تقل تفضيال من معاملة الستثمارات طرف آل   2

 .ايهما اآثر تفضيال.الث او استثمارات لمستثمرين من بلد ثلمستثمريها
      
 :  ولوائح االطراف المتعلقة بالدخول واالقامة والعمل لألجانبلقوانين خضوعا   3
      
 أي من االطراف دخول والبقاء في اراضي الطرف االخر لغايات تأسيس لمواطني يسمح ا  

 االول الذي  او تقديم المشورة بخصوص استثمارهم او استثمار الطرفوادارةوتطوير 
 . مصادر اخرىاو سيلتزمون يمباغ آبيرة لرأس مال او  التزموايوظفهم ، قد 

      
 قانونيا حسب القوانين واللوائح احدى االطراف وهي استثمارات لمستثمرين مؤسسة شرآات ب  

 ،يسمح لها العمل بإدارة والتوظيف افني من اختيارها بغض النظر عن االخرالطرف 
 .جنسيتها

      
 .اطراف التالية دخلت بها أي االتفاقيات هذه االتفاقية اثر بخصوص  لشروط  ليس   4
      
 اتحاد جمرآي قائم او مستقبلي او منظمة اقتصادية إقليمية ام دولية مشابهة أي بخصوص ا  

  .لالتفاقيات
      
 . او جزئيا بالضرائبآليا متعلقة ب  
  

 عويض   والّتالملكية نزع الثالثة المادة
      
 ملكية االستثمارات او تأمم بشكل مباشر او غير مباشر تعرض إلجراءات ذات تنزع لن   1

 عند الدفع الفوري والمناسب تمييزي بشكل ما عدا لغايات المصلحة العامة  مشابهاثر 
سب  عامة للمعاملة حومبادىءوالتعويض الفعال ويناء على إجراءات قانونية صحيحة 

 . من هذه االتفاقية2شروط المادة 
      
 معادال للقيمة الحقيقية لالستثمار المنزوع الملكية قبل نوع الملكية او التعويض يكون   2

يدفع التعويض بدون تأخير ويحول بحرية آما هو موصوف في .  العامة المعرفةقبل 
  .4 المادة من 2الفقرة 

      
 الطرف االخر بسبب اراضي فيطراف الذين يتكبدون خسارة   أي االمن المستثمرين   3

 بمثل هذه معالجِة َسَتْقبُلالحرب ، والتمرد واالضطرابات المدنيِة أو أحداِث مشابهِة 
 الخاصين أو ِإلى مستثمريهالطرف األخرِى َليسْت أقَل تفضيال من المعاملة ِإلى 

 يتعلق أي مقياِس َيتبّنى فيما فيماتشجيعًا، مستثمرين أي البلِد الثالث، أيها معالجُة األآثر 
 .يتعلق بمثل هذه الخسائِر

  
  والنقل التحويل الرابعة المادة

      
 َسُيجيُز بنوايا طيبة التحويل الحر لالستثماِر بدون تأخير غير معقول الى خارج طرف آل   1

 :مثل هذه التحويالت َتتضّمُن. إقليمه
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  العوائد ا  
      
 .االستثمار من او تصفية آل او جزء  بيع عائد ب  
      
  3 على المادة بناء التعويض ج  
      
 . الفوائد المشتقة من القروِض المرتبطة باالستثماراتوُدْفعات الّتعويضات د  
      
 في  وتعويضات اخرى مستلمة من قبل مواطني احد االطراف الذين حصلواواجور رواتب ـه  

 . لتصريح عمل متعلقة باستثماراالخراراضي الطرف 
      
 . عن فض نزاعناشئة مدفوعات و  
      
 بسعر بعملِة قابلة للتحويِل التي تم اإلستثماِر بها أو بأي عملِة قابلة للتحويِل التحويل يتم   2

  .المضّيِفمِر والطرف  ِقبل المستثِمن عليه  يَوافَق تأريِخ التحويل ، ما لم فيصرف نافذ  
  

  الدائنمحل الحلول الخامسة المادة
      
 األخطاِر غيِر الّتجارِية تحت ضد استثمار مستثمِر احد االطراف مؤمن عليه  آان إذا   1

 بها َسَيعترُف المنبثق عن شروط اتفاقية التأمين  للمؤّمِننظاِم أسس بالقانوِن، أي تسديد  
 ِ.الطرف االخر 

      
 للمؤمن ان يمارس أي حقوق اخرى غير الحقوق المستحقة للمستثمر آحق يحق لن   2

 .ممارسة
      
 .االتفاقية من هذه 7 النزاعات بين الطرف ومؤمن بناء على شروط المادة تسوية تتم   3
  

 االنتقاص السادسة المادة
 :  لن تنتقص مناالتفاقية هذه    
      
 االدارية اإلجراءات  او وممارسات لقرارات أي من الطرفين اإلدارية  ائحولو قوانين ا  

  .القانونيةاو 
      
  دولية قانونية التزامات ب  
      
 الي من االطراف شاملة المحتوى في اتفاقية استثمار او تخويل مفترضة التزامات ج  

 . الستثمار
فقة لمعاملة اآثر تفضيال من المقدمة غي هذه  لالستثمار او النشاطات المراتحق التي    

 . في ظرف مشابهاالتفاقية
  

  بين احد االطراف ومستثمرين الطرف االخر النزاعات تسوية السابعة المادة
      
 احد االطراف واحد المستثمرين من الطرف االخر بخصوص استثماره ، بين النزاعات   1

.  المستلم لالستثمار الطرف قبل المستثمر الى منيل   شامال التفاصخطيايتم االشعار به 
 بالمشورة  النزاعاتبما هو ممكنا المستثمر المعني والطرف المختص فض هذه 

 .  بحسن نيةوالمفاوضات
      
 ضمن ستة شهور َتْتلي تأريَخ الّتبليِغ الطريقة بهذه يمكن تسوية هذه الّنزاعاِت  ال إذا   2

 : َأْن ُيَقّدَم حسي اختيار المستثمِر ِإلىُيمكُننزاع , 1 الفقرِة المكتوِب المذآور في
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 تم إنشاؤه بناء على اتفاقية تسوية الذي منازعات االستثمار  لتسوية  الدولي المرآز ا  

 حالة آون االطراف في بين الدول ومواطني الدول االخرى  االستثمارمنازعات 
 .موقعي لهذه االتفاقية

      
 تنشئ بموجب قواعد التحكيم لقانون هيئة االمم للتجارة الدولية تحكيم محكمة ب  

 ) يونسترال(
      
 . في باريس غرفة التجارة الدوليةالتحكيم محكمة ج  
      
 الذي الطرف  العدالِة اذا آان المستثمر المعني قد تقدم بالنزاع الى محكمة  انه بشرط    

 . ضمن سنة واحدةنهائِيّنزاِع وتم اقرار   الِإلىهو طرف في   
      
 آل طرف بتنفيذ الحكم بناء على ويلتزم نهائيا وملزم على جميع االطراف  يكون الحكم   3

 .القانون الوطني
  

  بين االطرافالنزاعات تسوية الثامنة المادة
      
 نزاع اليعادلة سريعة   بحسن نية وروح التعاون للوصول الى تسوية االطراف تسعى   1

بهذا الخصوص توافق االطراف ان .االتفاقيةبين المعنيين بخصوص تفسير وتطبيق هذه 
اذا لم تتمكن االطراف .  الحلولالى  للوصولتنخرط بمفاوضات مباشرة ذات مغزى 

 الوصول الى اتفاقية خالل ستة شهور من بداية النزاع بين بعضهم من خالل من
 مكونة أي من االطراف ال هيئة تحكيم  بطلب  النزاعيمكن ان يقدم   ، التالياألجراء 

 .من ثالثة اعضاء 
      
يختار المحكمان محكم ثالث .  من استالم الطلِب آل طرف َسُيعّيُن محكم شهران  خالل   2

 أن ُيعّيَن حكَم ضمن في طرف  َيْفشُلفي حالة  . آرئيِس، الذي هو مواطن دولة ثالثة 
 رئيس محكمة العدل الدوليِة َأْن منلمحّدد، الطرف االخر اآلخر َلُرَبما َيْطلُب الوقت ا

 .يقوم بالّتعيين
      
 حول إختياِر الّرئيِس ضمن شهران إتفاقية ُيمكُن َأْن َيتوصَال إلى ال المحكمين  آال إذا   3

ِس محكمة العدل  من االطراف ِمن ِقبل رئيأيبعد تعيينهم، يعين الّرئيس بناء على طلِب 
 .الدوليِة

      
 محكمِة رئيسمن هذه المادة تمنع  ) 3(  و) 2(   الحاالِت المحّددِة تحت فقرِة في إذا   4

 ِمن ِقبل التعين يتم إذا آان هو من مواطنُي أي طرف  أوالعدل الّدوليِة من َتنفيِذ المهام 
 آان هو من مواطنُي إذاِذ المهام أو نائب الرئيِس وإذا آان ما يمنع نائب الرئيَس من َتنفي

 أي من مواطنيأي االطراف يتم الّتعيين من قبل العضو األآثر قدما وليَس من 
 .االطراف 

      
 ثالثة شهوُر من تأريِخ اختيار الّرئيِس َأْن ُتوافَق على قواعِد اإلجراِء الّدولية للمحكمة   5

 َسَتْطلُب في غياِب مثل هذه اإلتفاقيِة، المحكمة . مع الّشروط األخرى هذه اإلتفاقيِةمّتسقة
 قواعد عمومًا الحسبانرئيس محكمة العدل الدوليِة َأْن ُيعّيَن قواعد اإلجراِء وَتْأخُذ في 

 .معترف بها إلجراِء الّتحكيِم الّدولِي
      
ر من تأريِخ  سُتكتمُل ضمن ثمانية شهوالجلساِت وآل يَوافَق عليه ، آل المرافعات  لم ما   6

 ضمن شهران بعد تأريِخ المرافعات الّنهائيِة أو قرارهاإختياِر الّرئيِس وتعد المحكمِة 
 َسَتُكوُن نهائية التيتصل محكمة الّتحكيم قراراتها . تالُي  أيهماتأريِخ إغالِق الجلساِت، 

 .بأغلبيِة األصواِت
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 اآلخرين والكلف األخرى في اإلجراءاِتَ َتْدفِع  ِمن ِقبل الّرئيس والحّكامالمحملة الّنفقات   7
 حد سواء من قبل االطراف ولكن للمحكمة على أية حال في تعقلها ان ُتقّرُر بأّن على
 . أعلَى من الكلِف تَدفع من قبل احد االطرافنسبَة

  
      
س الّنزاَع قد  نزاع ِإلى محكمِة تحكيِم دوليِة تحت شروِط هذه المادة إذا آان نفيقدم لن   8

 وما زاَل قبل المحكمةِ ، 7 امام محكمِة الّتحكيِم الّدوليِة األخرِى تحت شروِط المادة  قدم
 .  في المفاوضاِت المباشرِة وذات مغزِى بين آلتا األحزاِباالنخراطهذه َلْن ُيضعَف 

  
  حيز التنفيذاالتفاقية دخول التاسعة المادة

      
َ َ اإلتفاقيِة هذه   1  ساريةوتبقى . َتْدخُل حيز التنفيذ في ّتأريِخ إآمال تبادِل وثائق الّتصديِق

 هذه 2 بالفقرِةالمفعول لفترِة عْشرة َسَنواِت َوَتستمرُّ بقوِة ما لم تنتهي حسب الموافقِة 
 ِ  القائمة في وقت من الّدخوِل حيز التنفيذ وأيضا االستثماراتوتطبق على  . المادة

 . الجديدة أو اآتسبْت فيما بعداراتلالستثمبالنسبة 
      
 طرف إْعطاِء إنذاِر خطي مدته سنِة واحدة ِإلى الطرف األخر بإنهاء هذه الي يحق   2

 .  في نهايِة فترة العَشر سنوات االولى أو بأي وقت فيما بعداإلتفاقيِة
      
 آليِلَ َيْدخُل حيز التنفيذ عندما أي تعد.  اإلتفاقيِة باتفاقيِة خطية بين األطراف هذه تعدل   3

 التنفيذطرف َقْد اشعَر الطرف األخرى اآتمال آل المتطلباِت الّداخليِة للّدخوِل في حيز 
 .لهذا الّتعديِل

  
      
 تقدم باقامة استثمار أو استثمار مكتسَب قبل تأريِخ إنهاِء هذه اإلتفاقيِة والذي يتعلق فيما   4

 فّعالَة وَتُكوَن ّشروط آل من المواد األخرِى لهذه اإلتفاقيِةُ  فيما بعد هذه اإلتفاقيِة تستمر
 .االتفاقيةلفترِة أخرِى من عْشرة َسَنواِت من تأريِخ إنهاِء هذه 

  
  لقد وقع المفوضين على هذه االتفاقية لذلك اشهادا

   
  1993 آب 2 استنبول في حررت

    
  جمهورية ترآيا حكومة عن

  تشتن حكمت
.                                       للشؤون الخارجيةدولة وزير

 مية  المملكة االردنية الهاشحكومة عن
   الحسن سطعان طالل
                                             الخارجية وزير

        

  
 





T Ü R K I Y E & V I ET NA M
T U R K E Y & V I ET N A M

Yürürlüğe Giriş - Kalkış Tarihi
19.6.2017 - Devam Ediyor

Date for entry into force - Date for repeal
19.6.2017 - Still in force





5 8 3

7 Haziran 2017 – Sayı : 30089 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 191



5 8 4

Sayfa : 192                             RESMÎ GAZETE           7 Haziran 2017 – Sayı : 30089 (Mükerrer)



5 8 5

7 Haziran 2017 – Sayı : 30089 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 193



5 8 6

Sayfa : 194                             RESMÎ GAZETE           7 Haziran 2017 – Sayı : 30089 (Mükerrer)



5 8 7

7 Haziran 2017 – Sayı : 30089 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 195



5 8 8

Sayfa : 196                             RESMÎ GAZETE           7 Haziran 2017 – Sayı : 30089 (Mükerrer)



5 8 9

7 Haziran 2017 – Sayı : 30089 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 197



5 9 0

Sayfa : 198                             RESMÎ GAZETE           7 Haziran 2017 – Sayı : 30089 (Mükerrer)



5 9 1

7 Haziran 2017 – Sayı : 30089 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 199



5 9 2

Sayfa : 200                             RESMÎ GAZETE           7 Haziran 2017 – Sayı : 30089 (Mükerrer)



5 9 3



5 9 4



5 9 5



5 9 6



5 9 7



5 9 8



5 9 9



6 0 0



6 0 1



6 0 2



6 0 3

7 Haziran 2017 – Sayı : 30089 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 201



6 0 4

Sayfa : 202                             RESMÎ GAZETE           7 Haziran 2017 – Sayı : 30089 (Mükerrer)



6 0 5

7 Haziran 2017 – Sayı : 30089 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 203



6 0 6

Sayfa : 204                             RESMÎ GAZETE           7 Haziran 2017 – Sayı : 30089 (Mükerrer)



6 0 7

7 Haziran 2017 – Sayı : 30089 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 205



6 0 8

Sayfa : 206                             RESMÎ GAZETE           7 Haziran 2017 – Sayı : 30089 (Mükerrer)



6 0 9

7 Haziran 2017 – Sayı : 30089 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 207



6 1 0

Sayfa : 208                             RESMÎ GAZETE           7 Haziran 2017 – Sayı : 30089 (Mükerrer)



6 1 1

7 Haziran 2017 – Sayı : 30089 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 209



6 1 2

Sayfa : 210                             RESMÎ GAZETE           7 Haziran 2017 – Sayı : 30089 (Mükerrer)



6 1 3

7 Haziran 2017 – Sayı : 30089 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 211



6 1 4

Sayfa : 212                             RESMÎ GAZETE           7 Haziran 2017 – Sayı : 30089 (Mükerrer)



6 1 5

7 Haziran 2017 – Sayı : 30089 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 213





T Ü R K I Y E & Y EM EN
T U R K E Y & Y EM EN

Yürürlüğe Giriş - Kalkış Tarihi
31.3.2011 - Devam Ediyor

Date for entry into force - Date for repeal
31.3.2011 - Still in force





6 1 9



6 2 0



6 2 1



6 2 2



6 2 3



6 2 4



6 2 5



6 2 6



6 2 7



6 2 8



6 2 9



6 3 0



6 3 1



6 3 2



6 3 3



6 3 4



6 3 5

Sayfa Başı

 Milletlerarası Sözleşme
 





T Ü R K I Y E & Y U NA N ISTA N
T U R K E Y & GR EECE

Yürürlüğe Giriş - Kalkış Tarihi
24.11.2001 - Devam Ediyor

Date for entry into force - Date for repeal
24.11.2001 - Still in force





6 3 9



6 4 0



6 4 1



6 4 2



6 4 3



6 4 4



6 4 5



6 4 6



6 4 7



6 4 8



6 4 9



6 5 0



6 5 1



6 5 2



6 5 3



6 5 4



6 5 5



6 5 6



6 5 7



6 5 8



6 5 9



6 6 0



6 6 1



6 6 2



6 6 3



6 6 4



6 6 5

Sayfa Başı

Yönetmelikler
Devlet Bakanlığından :

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, hizmet gerekleri ile liyakat ve kariyer ilkeleri esas alınarak Çay İşletmeleri Genel

Müdürlüğü memur ve sözleşmeli personelinin atama ve görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı hariç Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde görev yapan

memur ve sözleşmeli personelin atanma ve görevde yükselmeleri ile görev grupları arasındaki geçişlerine ilişkin esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarının Görevde Yükselme
Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” hükümlerine dayandırılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
a) Teşekkül: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,
b) Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların guruplandırılmasını,
c) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,
d) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte

geçen süreleri,





T Ü R K I Y E & Z A M BI YA
T U R K E Y & Z A M BI A

Yürürlüğe Giriş - Kalkış Tarihi
06.05.2020 - Devam Ediyor

Date for entry into force - Date for repeal
06.05.2020 - Still in force





6 6 9

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 2471

21 Nisan 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

22 Nisan 2020 ÇARŞAMBA                   Resmî Gazete                                         Sayı : 31107



6 7 0



6 7 1



6 7 2



6 7 3



6 7 4



6 7 5



6 7 6



6 7 7



6 7 8



6 7 9



6 8 0



6 8 1



6 8 2



6 8 3



6 8 4



6 8 5



6 8 6



6 8 7



6 8 8



6 8 9



6 9 0



6 9 1




























