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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve 

Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti 

Arasındaki İki l i İşbirliğine İlişkin 

Mutabakat Zaptı 

Türkiye Cumhur iyet i Hükümeti ile Büyük Bri tanya ve K u z e y İrlanda 
Birleşik Krallığı Hükümeti (bundan sonra "Taraf lar" olarak anılacaktır) 

• Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki güçlü ve öneml i ikili ilişkiyi göz 
önüne alarak; 

• İki ülkenin hükümetler i ve özel sektörler i arasında halihazırda var 
olan ekonomik, ticari ve mali bağların d a h a da güçlendir i lmesine ilgi 
duyarak; ve 

• Ekonomik bağlan geliştirmeyi ve güçlendi rmeyi hedef leyen sermaye 
yatırımları projelerinde ikili işbirliğini teşvik ederek 

aşağıda yer a lan hususlar üzerinde mutabakata varmışlardır: 

1. Taraflar, ikili ekonomik, ticari ve mali işbirl iğinin güçlendir i lmesi ve 
Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki iki yönlü yatırımların teşvik 
edi lmesine olan ilgilerini teyid ederler. 

2. Taraf lar enerji, ulaştırma ve çevre sektörler inin yanısıra küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin destek lenmesin in muhtemel bir ikili işbirliği için 
öncelikl i a lanlara dahil edi lmeleri konusunda mutabakata 
varmışlardır. 

3. İkinci paragrafta bahsedi len ikili işbirliği yapı labi lecek muhtemel 
alanlardaki yatırım olanakları, anahtar tesl imi bazında veya YİD 
(Yap-Işlet-Devret), Yİ (Yap İşlet), İHD ( İşletme Hakkı Devri) veya 
kamu-özel ortaklığı modelleri alt ında veya diğer esas la ra göre 
gerçekleştiri lebilir. 

4. Taraflar, kendi ülkelerinde faaliyet gösteren işletmelere öncelikli 
sektörlerde yer a lan altyapı projelerine mühendisl ik ve danışmanlık 
hizmeti vermenin yanısıra sözkonusu projelerin yapımında, 
işlet i lmesinde bakımında yer almaları hususunu değerlendirmelerini 
tavsiye ederler. 

5. Öncelikli sektörlere ait projeleri gerçekleşt i rmek için sözleşme 
imzalayan İngiliz f irmaları ve içinde yer aldıkları konsors iyumlar 
uygun olan hal lerde, sözkonusu projelerin maliyetlerine katkıda 
bulunmak veya karşı lamak üzere, Türk Hükümeti 'n in kabul edeceği 
koşul larda, f inansman sağlamaya çalışmalıdır lar. 
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6. Bunun yanısıra Taraflar, özel sektör işletmelerine ülkelerindeki 
se rmaye yatır ım projelerine h isse katı l ımı sağlamaları hususunu 
değer lendi rmeye çağırmaktadır,. 

7. Birleşik Krallık Hükümet i , R e s m i İhracat Kredi Sigorta Kuruluşu 
(Export Cred i ts Guarantee Departmer#, E C G D ) aracılığıyla uygun 
olan hal lerde, İngiliz ihracatçı f i rmalarının yer aldığı projelerin 
des tek lenmes in i ve Türkiye'deki ingi l iz yatırımcılara sigorta 
sağ lanmasını , E C G D ' n i n normal prosedürü çerçevesinde 
değerlendirecekt ir . 

8. Türk Hükümet i , Türk Ex imbank aracı l ığı ile, uygun olan hal lerde, 
Türk ihracatçı f irmalarının yer aldığı projelerin destek lenmesin i ve 
Birleşik Krallık'taki Türk yatırımcılara sigorta sağlanmasını , Türk 
Ex imbank 'ın normal prosedürü çerçeves inde değerlendirecektir. 

9. Taraf lar, f i rmalarının uluslararası p iyasa la rda sahip olduğu tecrübeyi 
dikkate alarak, üçüncü ülkelerde gerçekleşt i r i lecek diğer projelerde 
İngiliz- Türk işbirliğinin sağlanmasının iki ülkenin rekabet gücünü 
birleştirerek yeni iş imkanları doğuracağını belirtmişlerdir. 

10. Taraf lar, bu amaçla oluşturulacak bir forum çerçevesinde, özel 
sektörün temsilci leriyle birlikte, ikili işbir l iğindeki gel işmeleri görüşmek 
amacıyla düzenl i olarak konsül tasyonlarda bulunacaklardır. 

İşbu Mutabakat Zaptı gerekl i hukuki işlemlerin 
tamamlanmasından sonra yürürlüğe girecektir . 

Yukar ıda belirtilen hususlar Türk iye Cumhuriyet i Hükümet i ile 
Büyük Br i tanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti arasında 
üzerinde anlaşı lan konuları yansıtmaktadır. 

İki kopya olarak 13 Mayıs 1999 tarihinde Ankara 'da İngil izce ve 
Türkçe olarak imzalanmıştır. İki metin aynı de recede geçerlidir. 

Türkiye Cumhur iyet i Birleşik Krallık 
Hükümet i adına Hükümet i adına 
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Memorandum of Understanding on Bilateral Cooperation 

Between the Government of the United Kİngdom of 

Great Britain and Northern Ireland and the 

Government of the Rebublic of Turkey 

The Government of the United Kİngdom of Great Britain and Northern Ireland and the 

Government of the Republic of Turkey (hereinafter called "the Participants") 

• Bearing in mind the strong and important bilateral relationship betvveen the United 

Kİngdom and Turkey; 

• Interested in building on the economic, commercial and fınancial links already 

established betvveen the two governments and their respective private sectors, and 

• Desiring to promote bilateral co-operation on capital investment projects aimed at 

developing and strengthening economic ties 

Have reached the follovving understanding: 

1. The Participants confirm their interest in strengthening bilateral economic, 

commercial and fınancial cooperation and encouraging two way investment betvveen 

the United Kİngdom and Turkey. 

2. The Participants have agreed that the sectors of energy, environment and transport, 

as well as support for small and medium sized enterprises, will be included among 

the priorities for possible bilateral co-operation. 

3 . İnvestment opportunities in the possible areas of bilateral cooperation stated in 

paragraph 2 may be realised on a turnkey basis or under BOT (Build-Operate-

Transfer), B O O (Build-Own-Operatej, T O R (Transfer of Operating Rights), or by 

means of public-private partnership modalities or other basis. 

4. The Participants recommend that businesses established in their respective 

countries consider providing engineering and consultancy services for infrastructure 

projects in the priority sectors, as well as participating in the construction, operation 

and maintenance of such projects. 

5. British companies and consortia avvarded contracts to realise projects in these 

sectors in Turkey should seek to secure financing to contribute to or cover, vvhere 

appropriate, the cost of the projects - under terms acceptable to the Government of 

Turkey. 
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6. The Participants furthermore invite private sector businesses to consider taking 

equity participations in capital investment projects in their respective countries. 

7. The Government of the United Kİngdom, through the medium of its Export Credits 

Guarantee Department (ECGD) will consider the provision of support for projects 

involving UK-based suppliers and insurance for UK investors in Turkey, vvhere 

appropriate, and in accordance with the normal operations of E C G D . 

8. The Government of Turkey, through the medium of Turkish Eximbank, will consider 

the provision of support for projects involving Turkish-based suppliers and insurance 

for Turkish investors in the United Kingdom, vvhere appropriate, and in accordance 

with the normal operations of Turkish Eximbank. 

9. The Participants recognise the experience of their companies in intemational 

markets and recognise that British-Turkish cooperation on other projects in third 

countries would combine the competitive strengths of both countries and develop 

business. 

10. The Participants undertake to hold regular consultations to discuss progress on 

bilateral cooperation, together vvitfo representatives of the private sector, through a 

designated forum vvhich will be established for this purpose. 

This Memorandum of Understanding takes effect upon completion of the necessary legal 

procedures. 

The foregoing record represents the understandings reached betvveen the Government 

of the United Kİngdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the 

Republic of Turkey upon the matters referred to therein. 

Signed in duplicate at Ankara, on 13"1 May, 1999 in the English and Turkish languages, 

both texts having equal validity. 

For the Government of the United Kİngdom 
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For the Government of the 

Republic of Turkey 


