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Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve
Korunmasına İlişkin Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti bundan sonra Taraflar olarak
anılacaklardır. Özellikle bir Taraf yatırımcılarının diğer Tarafın ülkesindeki
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 meydana getirmek ve
ekonomik kaynakların en etkin biçimde kullanımlarını 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
Tanıtma
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 ve
merkezi o Tarafın ülkesinde bulunan şirketler, firmalar veya ortaklıklarını
ifade eder.
2. "Yatırım" terimi, ev sahibi Tarafın kanun ve nizamlarına uygun olmak
kaydıyla, her türlü mal varlığını ve sınırlayıcı olmamakla beraber özellikle
aşağıdakileri kapsar:
a) hisse senetleri, tahviller ya da şirketlere katılımın diğer şekilleri,
b) yeniden yatırımda kullanılan hasılatlar, para alacakları veya mali
değeri olup kanunen ifa edilebilen bir yatırımla ilgili diğer haklar,
c) taşınır ve taşınmaz mallar ile ipotek, tedbir, rehin gibi diğer ayni
haklar ile diğer benzer haklar,
d) telif hakkı, patent, lisans, sınai tasarım, teknik proses ile bunların
yanısıra ticari marka, peştemaliye, know-how gibi sınai ve fikri mülkiyet
hakları ile benzer diğer haklar,
e) doğal kaynakların aranması, işlenmesi, istihracı, işletilmesi dahil
olmak üzere her bir Tarafın ülkesinde kanun ya da sözleşme ile verilmiş iş
imtiyazları.
3. "Hasılatlar" terimi, bir yatırımdan elde edilen ve özellikle ancak
sınırlayıcı olmayacak şekilde kar, faiz ve temettüleri içerir.
4. "Ülke" terimi, kara ülkesi ve karasuları ile uluslararası hukuka uygun
olarak yargılama veya egemenlik haklarına sahip olduğu ülke denizlerini ifade
eder.
MADDE II
Yatırımların Teşviki ve Korunması
1. Her bir Taraf, kendi ülkesinde diğer Taraf yatırımcılarının
yatırımlarına ve ilgili faaliyetlerine benzer durumlarda herhangi üçüncü bir
ülkenin yatırımcılarının yatırımlarına kendi kanun ve nizamları çerçevesinde
göstereceği muameleden daha az elverişli olmayacağı şekilde, izin verecektir.
2. Taraflardan her biri kurulmuş olan bu yatırımlara benzer durumlarda
kendi yatırımcılarının yatırımları veya herhangi üçüncü bir 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 kendilerine
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
verilecektir.
(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 maddenin hükümleri, Taraflardan herhangi birinin Taraf olduğu
aşağıdaki anlaşmalar bakımından geçerli olmayacaktır.
(a) mevcut veya gelecekteki herhangi bir gümrük birliği, bölgesel ekonomik
teşkilat veya benzer uluslararası anlaşmalar,
(b) tamamen veya esas olarak vergilendirmeye ilişkin olanlar.
MADDE III
Kamulaştırma ve Tazminat
1. Yatırımlar, yürürlükteki mevzuata ve işbu Anlaşmanın II'nci Maddesinde
konu edilen genel prensiplere uygun olarak, kamu yararına ve ayrımcı
olmayacak biçimde yapılmadıkça ve anında yeterli ve etkin tazminat ödenmedikçe
kamulaştırılmayacak, devletleştirilmeyecek veya doğrudan ya da dolaylı olarak
benzer etkisi olan tedbirlere maruz bırakılmayacaktır.
2. Tazminatın, adil ve uygun olması ve kamulaştırılan yatırımın değerini
yansıtması taraflarca kararlaştırılmıştır. Tazminat gecikmesiz olarak ödenecek
ve Madde IV paragraf 2'de tanımlandığı gibi serbestçe transfer edilebilir
olacaktır.
3. Yatırımları, diğer Tarafın ülkesinde savaş, ayaklanma, iç karışıklık
veya diğer benzer olaylar nedeniyle zarar gören Taraflardan her birinin
yatırımcıları, diğer Tarafça kendi yatırımlarına ya da herhangi üçüncü bir
ülke yatırımcılarına uygulanan muameleden daha az elverişli olmayacak şekilde
bu tür kayıplarla ilgili olarak benimsenecek işlemlerden hangisi en elverişli
ise o muameleye tabi tutulacaklardır.
MADDE IV
Ülkesine İade ve Transfer
1. Taraflardan her biri, iyi niyetle ve kendi mevzuatına uygun olarak, bir
yatırımla ilgili bütün transferlerin kendi ülkesinden içeri ve dışarıya
serbestçe ve gereksiz gecikme olmaksızın yapılmasına izin verecektir. Bu tür
transferler aşağıdakileri içerir:
(a) hasılatlar,
(b) bir yatırımın tamamının veya bir kısmının satışı veya tasfiyesinden
elde edilen kazançlar,
(c) Madde III çerçevesinde tazminat,
(d) yatırımlarla ilgili borçlardan kaynaklanan faiz ödemeleri ve geri
ödemeler,
(e) diğer Tarafın ülkesinde bir yatırımla ilgili çalışma izni almış olan
bir Tarafın vatandaşlarının elde ettikleri maaşlar, haftalık ücretler ve
diğer ödemeler, (f) bir yatırım uyuşmazlığından doğan ödemeler.
2. Transferler, yatırımın yapılmış olduğu konvertibl para birimi veya
yatırımcı ile ev sahibi Taraf arasında aksine bir anlaşma yapılmadığı
takdirde, herhangi bir konvertibl para birimiyle ve 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 sigorta
anlaşmasının şartlarından ileri gelen her türlü halefiyeti diğer Tarafca
tanınacaktır.
2. Sigortalayan, yatırımcının kullanmaya yetkili olabileceği haklar
dışında hiç bir hakkı kullanmaya yetkili olmayacaktır.
3. Bir Taraf ile yatırımcı arasındaki uyuşmazlıklar, bu 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 uygulamalar veya
usullere ya da idari veya yargısal kararlara,
(b) uluslararası hukuki yükümlülüklere, veya
(c) bir yatırım anlaşması veya yatırım izni kapsamındakiler de dahil
olmak üzere, herhangi bir Tarafın üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı
olmayacaktır.

MADDE VII
Bir Taraf ile Diğer Tarafın Yatırımcısı Arasındaki
Uyuşmazlıkların Çözümü
1. Taraflardan biri ile diğer Tarafın bir yatırımcısı arasındaki o
yatırımcının bir yatırımı ile ilgili uyuşmazlıklar, yatırımcı tarafından
ayrıntılı bilgi içerecek şekilde ve yazılı olarak yatırım yapılan Tarafa
bildirilecektir. Yatırımcı ve ilgili Taraf bu tür uyuşmazlıkları, mümkün
olduğunca 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
seçeneğine göre aşağıdaki tahkim kurumlarından birine sunulur.
(a) Her iki Tarafın 18 Mart 1965 tarihinde
Washington D.C.'de, imzalanan Diğer Devletin Vatandaşları ve Devletlerin
Arasındaki Anlaşmazlıkların Çözümü Sözleşmesi'ni imzalayan ülkeler olması
halinde, sözkonusu Sözleşme çerçevesinde kurulan Yatırım Uyuşmazlıklarının
Çözümü Uluslararası Merkezi (ICSID),
(b) Her iki Tarafın da Birleşmiş Milletler üyesi olması halinde, Birleşmiş
Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu'nun Tahkim Kurallarına göre bu
maksatla kurulacak bir tahkim mahkemesi (UNCITRAL),
(c) Paris Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Mahkemesi,
(d) Uluslararası Ticari Tahkim Kahire Bölgesi Merkezi,
(e) İstanbul Ticari Tahkim Merkezi,
Şu şartla ki; yatırımcının uyuşmazlığa taraf olan Tarafın adli
mahkemelerine getirmiş olması halinde ve iki yıl içinde nihai kararın
alınmamış olması gerekir.
3. Tahkim kararı; uyuşmazlığın bütün tarafları için kesin ve bağlayıcı
olacaktır. Her iki Taraf verilen kararları kendi kanunları çerçevesinde
yerine getirecektir.
MADDE VIII
Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü
1. Taraflar, işbu Anlaşmanın yorumu veya uygulaması ile ilgili her türlü
uyuşmazlığa iyi niyet ve işbirliği ruhu içinde, çabuk ve adil çözüm
arayacaklardır. Bu bağlamda, Taraflar bu tür çözümlere ulaşmak için doğrudan
ve ilgili görüşmeler yapmayı kabul ederler. Eğer Taraflar, aralarında
uyuşmazlığın başladığı tarihten itibaren altı ay içinde bu yöntemle uzlaşmaya
varamazlarsa, uyuşmazlık herhangi bir Tarafın talebi üzerine, üç üyeli bir
tahkim heyetine götürülebilir.
2. Her bir Taraf talebin alınmasından itibaren iki ay içinde, birer hakem
tayin edecektir. Bu iki hakem, üçüncü bir ülke vatandaşı olan üçüncü bir
hakemi Başkan olarak seçeceklerdir. Taraflardan biri belirlenen süre içinde
bir hakem tayin edemezse, diğer Taraf, uluslararası Adalet Divanı'nın
Başkanından bu tayini yapmasını talep edebilir.
3. Eğer iki hakem, seçimlerinden 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 konularda 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 üç ay
içinde, işbu Anlaşmanın diğer maddeleriyle tutarlı olacak şekilde usul
kuralları üzerinde anlaşmaya varacaklardır. Böyle bir anlaşmanın sağlanamaması
halinde, Tahkim Heyeti, genelde muteber uluslararası tahkim usulü kurallarını
dikkate alarak daha önceki paragrafta belirlenen parametreler doğrultusunda
usul kurallarını tayin etmesini Uluslararası Adalet Divanı Başkanından talep
edecektir.
6. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, Başkanın seçildiği tarihten
itibaren sekiz ay içinde, bütün beyanlar yapılacak, bütün duruşmalar
tamamlanacak ve Tahkim Heyeti -hangisi daha sonra gerçekleşirse- duruşmaların
bittiği tarihte veya son beyanlardan sonra iki ay içinde karara varılacaktır.
Tahkim Heyeti, nihai ve bağlayıcı olacak kararını oy çokluğu ile alacaktır.
7. Başkanın, diğer hakemlerin masrafları ve yargılama ile ilgili diğer
masraflar Taraflarca eşit olarak ödenecektir. Bununla birlikte, Tahkim Heyeti

giderlerin daha yüksek bir oranının Taraflardan biri tarafından ödenmesine
re'sen karar verebilir.
8. Eğer bir uyuşmazlık, bu Anlaşmanın VII. Maddesi uyarınca bir
uluslararası tahkim heyetine sunulmuş ve hala orada çözüm beklemekte ise,
aynı uyuşmazlık işbu madde hükümleri uyarınca başka bir uluslararası tahkim
heyetine sunulmayacaktır. Bu, her iki Taraf arasında doğrudan ve anlamlı
görüşmeler yoluyla bağlantı kurmayı engellemeyecektir.
MADDE IX
Yürürlüğe Girme
1. İşbu Anlaşma, her bir Tarafın diğerine işbu Anlaşmanın yürürlüğe
girmesi için gerekli tüm dahili hukuki formaliteleri tamamladığını
bildirdikleri 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 olan yatırımlara uygulanacağı gibi, bundan 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 erdirebilir.
3. İşbu Anlaşma Taraflar arasında yazılı bir anlaşma ile değiştirilebilir.
Herhangi bir değişiklik, Taraflardan her birinin diğer Tarafa değişikliğin
yürürlüğe girmesi için gerekli tüm dahili formaliteleri tamamladığını
bildirmesi üzerine yürürlüğe girecektir.
4. İşbu Anlaşmanın sona erme tarihinden önce yapılan ya da gerçekleşen ve
bu Anlaşmanın uygulanacağı yatırımlarla ilgili olarak, bu Anlaşmanın diğer
bütün Maddelerinin hükümleri, sözkonusu sona erme tarihinden itibaren ilave
bir on yıl daha yürürlükte kalacaktır.
İşbu Anlaşmayı her iki Tarafın tam yetkili temsilcileri imzalamışlardır.
4 Ekim 1996 tarihinde Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde hepsi de asıl
olarak imzalanmıştır.
Yorumda farklılık olması halinde İngilizce metin esas alınacaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ADINA
FEHİM ADAK
DEVLET BAKANI

MISIR ARAP CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ADINA
DR. NAWAL ABD EL MONE IM TATAWI
EKONOMİ VE ULUSLARARASI
İŞBİRLİĞİ BAKANI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
OAGY-I/562-6

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Mısır Arap Cumhuriyeti
Büyükelçiliğine saygılarını sunar ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır
Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan "Yatırımların Karşılıklı Teşviki
ve Korunması Anlaşması"nın Bir Taraf ile Diğer Tarafın Yatırımcısı Arasındaki
Anlaşmazlıkların Çözümü başlıklı VII. maddesinin 2. (e) fıkrasında sehven
yeralan "İstanbul Ticar Tahkim Merkezi" ibaresinin, merkezin tam adı olan
"Tahkim, Uzlaştırma ve Hakem Bilirkişilik Müessesesi" olarak değiştirilmesini
önermekten şeref duyar.
Bakanlık, Büyükelçiliğin bu öneri hakkında Mısır makamlarının yanıtını
bildirmesini takdirle karşılayacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bu vesileyle Mısır Arap
Cumhuriyeti Büyükelçiliğine en derin saygılarını yineler.
Ankara, 11 Şubat 1998

Mısır Arap Cumhuriyeti
Büyükelçiliği
ANKARA

MISIR ARAP CUMHURİYETİ
BÜYÜKELÇİLİĞİ
ANKARA
Nota No. 58/98

Mısır Arap Cumhuriyeti Büyükelçiliği Türkiye
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na saygılarını sunar ve
Bakanlığın 11 Şubat 1998 tarihli ve OAGY-I/562 sayılı Notasına
atıfla, Mısır tarafının yukarıda belirtilen Nota'daki öneriyi
kabul ettiğini bildirmekten ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanlığının gerekli tedbirleri almasını rica etmekten şeref
duyar.
Mısır Arap Cumhuriyeti Büyükelçiliği Türkiye
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na bu vesileyle en derin
saygılarını yineler.

Ankara, 17.02.1998

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Agreement Between the Republic of Turkey and the Arab
Republic of EGYPT Concerning the Reciprocal
Promotion and Protection of
Investments
The Arap Republic of Egypt and the Republic of Turkey 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 capital and technology and the economic
development of the Parties.
Agreeinq 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 of investments,
Hereby aqree as follows:
ARTICLE I
Definitions
For the purpose of this Agreement:
1. The term "investor" means:
a) natural persons deriving their status as nationals of either Party
according to its applicable law,
(b) corporations, firms or business associations incorporated or
constituted under the law in force of either of the Parties and having their
headquarters in the territory of that Party.
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 to legitimate
performance having financial value related to an investment,
(c) movable and immovable property, as well as any other rights in rem
such as mortgages, liens, pledges and any other similar rights.
(d) copyrights, industrial and intellectual property rights such as
patents, licenses, 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 to search for, cultivate, extract or exploit natural resources on
the territory of each Party as defined hereafter.
3. The term "returns" means the amounts yielded by an investment and
include particular, though not exclusively profit, interest and dividends.
4. The term "territory" includes the land boundaries, maritime areas and
the continental shelf delimited by mutual agreement between the parties
concerned over which the Party hosting the investment has sovereign rights or
jurisdiction in accordance with international law.
ARTICLE II
Promotion and Protection of Investments
1. Each Party shall permit in its territory investments, and activities
associated therewith, on a basis no less favourable than that accorded in
similar situations to investments of investors of any third country within the
framework of its laws and regulations.
2. Each Party shall accord to these investments, once established,
treatment on 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) National 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 law and
regulations of one Party, and which are investments of investors of other
Party, shall permitted to engage managerial and technical personnel of their
choice, regardless of nationality.
4. The provisions of this Article shall have no effect in relation to
following agreements entered into by either of the Parties:
(a) relating to any existing or future customs unions, regional economic
organization or similar international agreements,
(b) relating wholly or mainly to taxation.
ARTICLE III
Expropriation and Compensation
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
fair compensation, and in accordance with due process of law and the general
principles of treatment provided for in Article II of this Agreement.
2. The parties will take into consideration that Compensation will be fair
and adequate to the value of the expropriated investment before the
expropriatory action was taken or became known. Compensation shall be paid
without unjustified 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 on less
favourable than that accorded to its own investors or to investors of any
third country, which ever is the most favourable treatment, as regards any
measures it adopts in relation to such losses.
ARTICLE IV
Repatriation and Transfer
1. Each Party shall permit in good faith all transfers related to an
investment to be made freely and without unreasonable delay into and out of
its territory such transfers include:
(a) returns,
(b) proceeds from the sale or liquidation of all or any part of an
investments,
(c) compensation pursuant to Article III,
(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 in the host country at the date of transfer, unless
otherwise agreed by the investor and the hosting Party.
ARTICLE V
Subrogation
1. If the investment of an investor of one Party is insured against
non-commercial risks under a system established by law, any subrogation of the
insurer which stems from the terms of the insurance agreement shall be
recognised by the other Party.
2. The insurer shall not be entitled to exercise any rights other than the
rights which the investor would have been entitled to exercise.
3. Disputes between a Party and an insurer shall be settled in accordance
with the provisions of Article VII of this Agreement.
ARTICLE VI
Derogation
This agreement shall not derogate from:
(a) laws and regulations, administrative practices or procedures or
administrative or adjudicatory decisions of either Party,
(b) international legal obligations, or,
(c) obligations assumed by either Party, including those contained in an
investment agreement or an investment authorization,

That entitle investments or associated activities to treatment more
favourable than that accorded by this Agreement in similar situations.
ARTICLE VII
Settlement of Disputes Between One Party and Investors of the
Other Party
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 1, 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" signed in Washington on
March 18th, 1965, in case both Parties of this treaty become signatories of
this Convention,
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), in case both parties are members of U.N.,
c) the court of arbitration of the Paris international chamber of
commerce,
d) the Regional Cairo Center for International Commercial Arbitration.
e) The Istanbul Center for Commercial Arbitration.
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 two years.
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.
ARTICLE VIII
Settlement of Disputes Between the Parties
1. The Parties shall seek in good faith and a spirit of cooperation a
rapid and equitable solution to any dispute between them concerning the
interpretation or application of this Agreement. In this regard, the Parties
agree to engage in direct and meaningful negotiations to arrive at such
solutions. If the Parties cannot reach an agreement within six months after
the beginning of dispute between themselves through the foregoing procedure,
the dispute may be submitted, upon the request of either Party, to an arbitral
tribunal of three members.
Within two months of receipt of a request, each Party shall appoint an
arbitrator. The two arbitrators shall select a third arbitrator as Chairman,
who is a national of a third State. In the event either Party fails to appoint
an arbitrator within the specified time, the other Party may request the
president of the International Court of Justice to make the appointment.
3. If both arbitrators cannot reach an agreement about the choice of the
Chairman within two months after their appointment the Chairman shall be
appointed upon the request of either party by the President of the
International Court of Justice.
4. If, in the cases specified under paragraphs (2) and (3) of this
Article, the President of the International Court of Justices 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.
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 and within the parameters provided for in the previous
para.
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 it 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.
ARTICLE IX
Entry into Force
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.
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 Cairo this 4th day of the month of October, 1996 in two originals
in the Arabic,
Turkish and English Languages, all texts being equality authentic.
In case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF TURKEY
Mr. FEHİM ADAK
MINISTER OF STATE

FOR THE GOVERNMENT OF THE
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
Dr. NAWAL EL TATAWY
MINISTER OF ECONOMY
AND INTERNATIONAL
COOPERATION

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
OF THE REPUBLIC OF TURKEY
OAGY-I/562-6

11 ŞUBAT 1998

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey presents its
compliments to the Embassy of the Arab Republic of Egypt and with reference to
Article VII. 2 (e) of the Agreement concerning the Reciprocal Promotion and
Protection of Investments between the Republic of Turkey and the Arab Republic
of Egypt, has the honour to propose the deletion of the present wording,
namely "the Istanbul Center for Commercial Arbitration" and instead, insertion
of "Institutions of Arbitration, Conciliation and Arbitral Expertise of the
Istanbul Chamber of Commerce".
The Ministry will appreciate it if the Embassy will inform it of the
response of the Egyptian authorities concerning this proposition.
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey avails itself of
this opportunity to renew to the Embassy of the Arab Republic of Egypt the
assurances of its highest consideration.

Ankara, 11 February 1998

THE EMBASSY OF THE ARAB
REPUBLIC OF EGYPT
ANKARA
------

Embassy of The
Arab Republic of
Egyht
Ankara
Note No. 58/98

The Embassy of the Arab Republic of Egypt presents its
compliments to the Ministry of Foreign Affairs, and with reference to the
Ministry's note no. OAGY-I/562, dated 11 February 1998, the Embassy has the
honour to inform the esteemed Ministry that the Egyptian side has agreed to
the suggestions in the above mentioned note, and requests the Turkish Foreign
Ministry to take the necessary steps.
The Embassy of the Arab Republic of Egypt avails itself of this
opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs the assurance of its
highest consideration.

Ankara, 17.02.1998

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
ANKARA
---------------------------

