
 
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ  

İLE  

FRANSA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ  

ARASINDA  

YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI 

  

  

  

            Bundan sonra "Akit Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve 
Fransa Cumhuriyeti Hükümeti, 

             İki devlet arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek ve Türkiye'deki Fransız 
yatırımları ve Fransa'daki Türk yatırımları için uygun koşullar yaratmak arzusu ile, 

             Bu yatırımların teşviki ve korunmasının, ekonomik kalkınmalarının yararına olarak, 
iki ülke arasındaki sermaye ve teknoloji transferinin teşvikinde başarılı olacağını kabul 
ederek, 

             Aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır: 

  

MADDE I 

 Tanımlar 

 İş bu Anlaşmada: 

 1-"Yatırım" terimi, bir Akit tarafın yatırımcısı tarafından diğer Akit Taraf ülkesinde, bu Akit 
Tarafın mevzuatına uygun olarak yatırılan her türlü varlığı ve bunlarla kısıtlı olmamak 
koşuluyla, özellikle, aşağıdakileri kapsar: 

 a)taşınır ve taşınmaz mallar, aynı zamanda ipotek, ihtiyati haciz, intifa hakkı, rehin ve 
benzeri haklar gibi diğer ayni haklar; 

 b)hisse senetleri, pay senetleri ve şirketlere iştirakin diğer doğrudan veya dolaylı şekilleri; 



 c)yeniden yatırımda kullanılan gelirler, para alacakları ve bir yatırımla ilgili finansal değeri 
olan diğer haklar, özellikle, yukarıdaki paragrafta belirtilen şirketlere iştirakle ilişkili 
borçlardan kaynaklanan alacaklar; 

 d) fikri ve sınai mülkiyet hakları (patentler, lisanslar, ticari markalar, sınai modeller ve 
maketler gibi) teknik işlemler, ticari isimler ve peştemaliye; 

 e) aşağıda tanımlandığı gibi, her bir Akit Tarafın Ülkesinde doğal kaynakların aranması, 
geliştirilmesi, çıkarılması veya işletilmesi imtiyazlarını da içerecek şekilde, kanun veya 
sözleşme ile tanınan iş imtiyazları; 

 Varlıkların yatırım biçiminde herhangi bir değişiklik, ülkesinde yatırım yapılan Akit Tarafın 
mevzuatına aykırı olmadığı sürece, bunların yatırım olma niteliğini etkilemeyecektir. 

  

2- "Yatırımcı" terimi: 

 a)bir Akit Tarafın vatandaşlığını haiz olan gerçek kişiler, 

 b)bir Akit Tarafın ülkesinde bu Akit Tarafın mevzuatına uygun olarak kurulmuş bulunan ve 
yönetim merkezi veya etkin iktisadi faaliyetleri o Akit Tarafın ülkesinde bulunan şirketleri 
ifade eder. 

   

3-  Merkezi üçüncü bir ülkede bulunan ve bir Akit Taraf yatırımcıları tarafından doğrudan 
veya dolaylı olarak yönetilen bir şirket; bu üçüncü ülke ile ülkesinde yatırım yapılan Akit 
Taraf arasında yatırımların korunması ve teşvikine yönelik yürürlükte bir anlaşma olmadığı 
sürece, söz konusu anlaşmanın yatırımlara bu Anlaşma ile olduğundan daha elverişli bir 
muamele tanıdığı düzeye kadar, bu Anlaşma ile sağlanan korumadan yararlanacaktır. 

 4- "Gelirler" terimi, belirli bir dönem boyunca yatırım sonucu ortaya çıkan karlar, royaltiler 
ve faiz ve temettüler gibi tüm meblağları ifade eder. 

 5- "Ülke" terimi, her iki Akit Taraf açısından, ülkesini, karasularını, aynı zamanda 
uluslararası hukuka uygun olarak üzerinde doğal kaynakların keşfedilmesi, işletilmesi ve 
korunması amaçları için üzerinde yargılama veya egemenlik haklarına sahip olduğu deniz 
alanlarını ifade eder. 

  

  

MADDE 2  

Uygulama Alanı 

Bu Anlaşma, yürürlüğe girdiği tarihte mevcut bulunan yatırımlar yanında, yürürlüğe 
girmesinden sonra gerçekleştirilmiş yatırımlara da uygulanacaktır. 



   

MADDE 3 

Yatırımların Teşviki, Korunması ve Uygulanacak Muamele 

1-Her bir Akit Taraf, kendi ülkesinde, diğer Akit Taraf yatırımcılarının yatırımlarını teşvik 
edecek, bunlar için uygun koşullar yaratacak ve bu tür yatırımları, mevzuatın tanıdığı yetkileri 
kullanma hakkı saklı kalmak üzere, herhangi bir üçüncü devletin yatırımcılarına benzeri 
durumlarda sağlanan koşullardan daha az elverişli olmayacak biçimde kabul edecektir. 

2- Her bir Akit Taraf, gelirler de dahil olmak üzere, diğer Akit Taraf yatırımcıları tarafından 
kendi ülkesinde yapılan yatırımlara, uluslararası hukuk ilkelerine uygun olarak adil ve eşit 
muamelede bulunacak ve hangisi daha elverişli ise, kendi yatırımcılarının veya herhangi bir 
üçüncü ülke yatırımcılarının yatırımlarına uyguladığından daha az elverişli olmayan bir 
muamale tanıyacaktır. 

3- Her bir Akit Taraf kendi ülkesi dahilinde, diğer Akit Taraf yatırımcısına, yatırımları ve 
yatırımlarla ilgili faaliyetlerine ilişkin olarak, hangisi daha elverişli ise, kendi yatırımcılarına 
ya da herhangi bir üçüncü ülke yatırımcılarına gösterilen muameleyi tanıyacaktır. Bu kural, 
bir yatırıma ilişkin profesyonel faaliyetler çerçevesinde, diğer Akit Taraf ülkesinde çalışmaya 
izinli bir Akit Tarafın vatandaşlarına da uygulanacaktır. 

4- Bu muamele, bir Akit Taraf tarafından üçüncü bir ülke yatırımcısına bir serbest ticaret 
bölgesine, gümrük birliğine, ortak pazara ya da diğer herhangi bir biçimdeki bölgesel iktisadi 
organizasyonlara iştiraki ya da onlarla ilişkisi  nedeniyle tanınan imtiyazları içermeyecektir. 

5- Bu madde hükümleri, vergi konularına uygulanmayacaktır. 

6-Bu sözleşmenin hükümleri, Akit Tarafları, yabancı şirketlerin yatırımlarını ve bu şirketlerin 
görsel-işitsel ürünler başta olmak üzere, kültürel ürünlere ilişkin faaliyet koşullarını 
düzenleyici her türlü önlemi almasını engelleyecek şekilde yorumlanamaz. 

7-Kendi iç mevzuatları çerçevesinde Akit Taraflar, bir Akit Taraf vatandaşlarının diğer Akit 
Taraf ülkesinde bulunan yatırımla ilgili giriş ve ikamet izni, çalışma ve seyahat izin taleplerini 
lehe olacak şekilde inceleyecektir. 

  

  

MADDE 4 

 Kamulaştırma ve Tazminat 

  

  



 1- Bir Akit Taraf yatırımcıları tarafından gerçekleştirilen yatırımlar, diğer Akit Tarafın 
ülkesinde tam ve eksiksiz korumadan ve güvenlikten yararlanacaktır.  

  

 2- Hiçbir Akit Taraf, kamu yararına, hukuki sürece uygun olarak ve bu tedbirlerin 
ayrımcı olmaması durumu hariç, diğer Akit Taraf yatırımcılarının kendi ülkesinde 
bulunan yatırımları için, doğrudan veya dolaylı olarak, kamulaştırma veya 
devletleştirme veya el koyma etkisi doğuracak diğer herhangi bir önlem almayacaktır. 

  

Alınması muhtemel el koymaya yönelik tüm tedbirler, miktarı, ilgili yatırımların gerçek 
değeri esas alınarak hesaplanacak ve bu önlemler kamu bilgisine sunulmadan hemen önce 
geçerli bulunan normal iktisadi duruma uygun olarak belirlenecek hızlı ve yeterli tazminata 
neden teşkil edecektir. 

Bahsi geçen tazminatlar, miktarlar ve ödeme koşulları, el koyma tarihinden daha geç 
olmayacak şekilde belirlenecektir. Bu tazminat etkin olarak gerçekleştirilebilir olmalı, 
gecikme olmaksızın ödenmeli ve serbestçe transfer edilebilir olmalıdır. Ödeme tarihine kadar 
tazminat, uygun bir faiz oranı üzerinden hesaplanacak faiz getirisi sağlayacaktır. 

 3-Yatırımları, diğer Akit Tarafın ülkesinde meydana gelen savaş veya diğer silahlı çatışma, iç 
karışıklık, olağanüstü hal veya ayaklanma nedeniyle zarar gören bir Akit Taraf yatırımcıları, 
diğer Akit Tarafça kendi yatırımcılarına veya en çok kayırılan ülke yatırımcılarına 
uygulanandan daha az elverişli olmayacak muameleden faydalanacaktır. 

  

MADDE 5 

Ülkesine İade ve Transfer 

  

1-Her bir Akit Taraf, bir yatırımla ilgili bütün transferlerin, kendi ülkesinden yurtdışına veya 
yurtdışından kendi ülkesine, serbestçe ve gecikme olmaksızın yapılmasına izin verecektir. Bu 
gibi transferler  aşağıdakileri içerir: 

a)gelirler; 

b)bir yatırımla ilgili yasal olarak bağıtlanmış bulunan borçlardan doğan anapara ve faiz 
ödemeleri; 

c)yatırılan sermaye üzerinden sermaye kazançları da dahil olmak üzere, yatırımın kısmen 
veya tamamen tasfiyesinden elde edilen kazanç; 

d)yukarıdaki  4. Maddede öngörülen tazminat; 

e)bir yatırım uyuşmazlığından kaynaklanan ödemeler; 



f) onaylanmış bir yatırımın sonucu olarak diğer Akit Taraf ülkesinde çalışmasına izin verilmiş 
her bir Akit Taraf vatandaşlarının kazancı, 

2-Transferler, transfer tarihinde geçerli olan piyasa döviz kuru üzerinden serbestçe çevrilebilir 
bir para birimiyle yapılacaktır. 

3-Ciddi ödemeler dengesi güçlükleri ve dış finansal zorluklar veya bunların tehdidi 
durumunda, her bir Akit Taraf transferleri, geçici olarak, aşağıdaki şekilde olmak koşuluyla 
sınırlayabilir : 

a)diğer Akit Tarafa derhal bildirilecek; 

b)Uluslararası Para Fonu Anlaşması hükümleriyle uyumlu olacak; 

c)her durumda 6 ayı aşmayacak; 

d)adil, ayrımsız ve iyiniyet temelinde uygulanacaktır.  

  

MADDE 6 

Halefiyet 

  

Bir Akit Tarafın sigortalayanı, bir Akit Taraf yatırımcısı tarafından diğer Akit Taraf ülkesinde 
yapılan yatırım için ticari olmayan risklere karşı verilen garantinin sonucu olarak bunlara 
ödeme yaparsa, bu durumda sigortalayan, bahsi geçen yatırımcının hakları ve eylemleri 
açısından tam halef olma hakkına sahiptir. 

Bahsi geçen ödemeler, garantiden yararlanan yatırımcının, yatırımın sigorta sözleşmesi 
kapsamında yer almayan kısmı için ICSID'e başvuru hakkını etkilemez. 

Bir Akit Taraf ile sigortalayan arasındaki uyuşmazlıklar, bu Anlaşmanın 8 inci maddesi 
hükümlerine uygun olarak çözümlenecektir. 

  

MADDE 7 

 Daha Elverişli Düzenlemeler 

Bu Anlaşma, yatırımlara veya ilgili faaliyetlere, benzer durumlarda bu Anlaşma ile 
benimsenenden daha elverişli muameleye tabi tutan: 

a) Her bir Akit Tarafın kanun ve tüzüklerine, idari uygulama veya yöntemlerine ya da idari 
veya yargısal kararlarına, 



b)Uluslararası yasal yükümlülüklere, 

c) Bir yatırım anlaşması veya yatırım izni kapsamındakiler de dahil olmak üzere, Akit 
Taraflardan biri tarafından üstlenilen yükümlülüklere aykırılık teşkil etmeyecektir. 

 MADDE 8 

                       Bir Akit Taraf ile Diğer Akit Tarafın Yatırımcıları Arasındaki       

                                                 Uyuşmazlıkların Çözümü   

  

1-Bir Akit Taraf ile diğer Akit Tarafın yatırımcısı arasında yatırımcının Akit Taraf ülkesinde 
bu Anlaşma kapsamında gerçekleştirdiği yatırıma ilişkin her türlü uyuşmazlık, ilgili taraflar 
arasında dostane bir  şekilde çözümlenecektir. 

2- Anlaşmazlık taraflardan biri veya diğeri tarafindan ileri sürülmesinden itibaren 6 aylık bir 
süre içinde çözümlenemezse, yatırımcının talebi üzerine, anlaşmazlığa taraf bulunan Akit 
Tarafın mahkemelerine veya Washington'da 18 Mart 1965 `te imzaya açılan Devletlerle Diğer 
Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Sözleşmesi ile 
oluşturulan Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID) tahkimine 
sunulabilir. Yatırımcı uyuşmazlığı, mahkeme ya da tahkime sunduğunda ya da sunmayı kabul 
ettiğinde, seçmiş olduğu prosedür nihai olacaktır. 

   

MADDE 9 

   Akit Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü 

  

1-Bu Anlaşmanın yorumu ya da uygulanmasına ilişkin anlaşmazlıklar, doğrudan ve anlamlı 
müzakereler yoluyla giderilecektir. 

2-Eğer anlaşmazlık bir Akit Tarafça ileri sürülmesinden itibaren 6 aylık bir süre içinde 
çözümlenemezse, iki taraftan birinin talebiyle bir hakem mahkemesine sunulabilir. 

3-Bahsi geçen Mahkeme, her bir özel olay için, aşağıdaki şekilde oluşturulacaktır:  

Her Akit Taraf bir hakem seçecektir ve böylece seçilen iki hakem, karşılıklı anlaşma ile, 
üçüncü bir ülke vatandaşı olması gereken ve Akit Taraflarca Mahkemenin başkanı olarak 
atanacak üçüncü bir hakem seçecektir. Tüm hakemler, bir Akit Tarafın anlaşmazlığı tahkime 
götürme niyetini diğer Akit Tarafa bildirmesinden itibaren 2 ay içinde seçilmelidir.  

4-Yukarıdaki paragraf 3'te belirtilen sürelerin yerine getirilmemesi halinde her iki Akit Taraf, 
herhangi bir diğer Anlaşmanın yokluğunda, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreterini 
gerekli atamaları yapması için davet edecektir. Genel Sekreterin taraflardan birinin vatandaşı 



olması halinde ya da bahsi geçen görevi yerine getirmesinin başka şekilde engellenmesi 
durumunda, kıdem olarak Genel Sekreter'den sonra gelen Sekreter Yardımcısı gerekli 
atamaları yapacaktır. 

5-Mahkeme oy çokluğu ile karar verecektir. Kararlar nihai ve Akit Tarafları yasal olarak 
bağlayıcı olacaktır. 

Mahkeme kendi usul kurallarını oluşturacaktır. Akit Tarafların talebi halinde yargılamayı 
yorumlayacaktır. Özel durum ve koşullar nedeniyle, Mahkeme tarafından aksi 
kararlaştırılmadığı takdirde, hakem ücretlerini de içeren yargılama masrafları, her iki Akit 
Taraf arasında eşit olarak paylaştırılacaktır. 

6-Uyuşmazlık çözüm yöntemi her iki Akit Tarafın ülkesel statüsüne ilişkin sorunlara 
uygulanmayacaktır. 

7-Uyuşmazlık, aynı uyuşmazlığın madde 8 kapsamında daha önceden bir başka uluslararası 
tahkim merkezine sunulması halinde, bu madde hükümlerine göre uluslararası tahkim 
merkezine sunulmayacaktır. Bu durum, her iki Akit Taraf arasındaki doğrudan ve anlamlı 
müzakereleri engellemeyecektir. 

  MADDE 10 

 Yürürlüğe Giriş 

  

Her bir  Akit Taraf diğer Tarafa, son bildirimin alınması tarihinden itibaren 1 ay sonra 
yürürlüğe girecek Anlaşmanın, yürürlüğe girmesine ilişkin anayasal prosedürlerinin 
tamamlandığını bildirecektir. 

İşbu Anlaşma, başlangıç olarak 10 yıllık bir süre için geçerli olacaktır. Bu sürenin bitiminden 
sonra Anlaşma, taraflardan biri, diplomatik kanallar yoluyla 1 yıllık yazılı fesih bildiriminde 
bulunmadığı sürece yürürlükte kalacaktır. 

İşbu Anlaşmanın geçerlilik süresinin sona erdirilmesi durumunda, Anlaşmanın yürürlükte 
olduğu sırada yapılan yatırımlar, Anlaşma hükümlerinin korumasından ek bir 15 yıllık süre 
boyunca faydalanmaya devam edecektir. 

İş bu Anlaşma Ankara'da, 15 Haziran 2006 tarihinde iki suret halinde Türkçe ve Fransızca 
dillerinde, her iki metin de eşit asıllar olarak imzalanmıştır.   

  

  

  

  

Türkiye Cumhuriyeti                                                    Fransa Cumhuriyeti 



  Hükümeti Adına                                                         Hükümeti Adına 

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                           

   Ali BABACAN                                                                         Christine LAGARDE 

    Devlet Bakanı                                             Dış Ticaretten Sorumlu Delege Bakan 

  

  

  

  

  

  

PROTOKOL 

  

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin bu Anlaşmanın, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanması esnasında, Akit Taraflar, 
işbu Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını oluşturan aşağıdaki hususlarla ilgili olarak da 
mutabakata varmışlardır: 

  

5. Madde ile ilgili olarak: 

  

Bu Madde'nin bentlerinde yer alan düzenlemeler, bir Akit Tarafın, bir serbest ticaret alanına, 
bir gümrük birliğine, bir ortak pazara, bir ekonomik veya parasal birliğe veya herhangi başka 
bir bölgesel işbirliği veya entegrasyon teşekkülüne katılımı ya da ortaklığından kaynaklanan 



hak ve yükümlülükleri ile uluslararası yükümlülüklerinin iyi niyetle icrasına engel 
oluşturmaz. 

  

8. Madde ile ilgili olarak: 

  

"Devletlerle, diğer Devletlerin Vatandaşları arasındaki Yatırım İhtilaflarının Çözümüne 
İlişkin Sözleşme" nin  25. Maddesi'nin 4. bendine uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 
Mart 1989 tarihinde, Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü için Uluslararası Merkez (ICSID)'e 
sunmuş olduğu bildirime uygun olarak,     

  

 (a) Türkiye Cumhuriyeti'nin yabancı sermaye konusundaki ilgili mevzuatına uygun 
olarak, eğer varsa, gerekli izni almış olan ve etkin olarak başlamış doğrudan yatırım 
faaliyetlerinden kaynaklanan ihtilaflar, Merkezin (ICSID) yetkisine tabi olacaktır.  

  

 (b) Gayrimenkul mallar üzerindeki mülkiyet hakları ve ayni haklara ilişkin ihtilaflar, 
tamamen Türk mahkemelerinin yetkisi altındadır ve bu sebeple bu uyuşmazlıklar 
Merkeze (ICSID) veya diğer herhangi bir uluslararası uyuşmazlıkların çözümü 
mekanizmasına sunulmayacaktır. 

  

  

İşbu Protokol Ankara'da, 15 Haziran 2006 tarihinde, iki suret halinde Türkçe ve Fransızca 
dillerinde, her iki metin de eşit asıllar olarak imzalanmıştır.   

  

  

Türkiye Cumhuriyeti                                                 Fransa Cumhuriyeti 

             Hükümeti Adına                                                        Hükümeti Adına 

  

  

  

  



            Ali BABACAN                                                      Christine LAGARDE 

  Devlet Bakanı                                              Dış Ticaretten Sorumlu Delege Bakan 

 


