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Sayı : 2017 –043                                                             İstanbul,  2017  

Konu :  Türkiye’nin taraf olduğu bazı Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmalarının 
onaylanması uygun bulundu. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
Sayın İlgili, 
 
 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmalarının ana amacı, anlaşmaya taraf ülke 
sınırları içinde gerçekleştirilen yabancı sermayeli yatırımların ve ilgili faaliyetlere uygulanacak 
muamelenin belirlenmesi, yatırımların teşvik edilmesi ve korunmasına yönelik uygun koşulların 
yaratılmasıdır. 
 
Türkiye’ye yapılan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının teşviki, korunması ve daha fazla sermaye 
girişinin özendirilebilmesi için, Türkiye’nin yatırım ve ticaret ilişkilerinin yoğun olduğu veya bu 
ilişkilerin gelişme potansiyeline sahip olduğu ülkelerle 1962 yılı itibariyle Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunması Anlaşmalarının imzalanmasına başlanmıştır. 
 
Türkiye'nin bugüne kadar 98 ülkeyle imzalamış olduğu Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 
(YKTK) Anlaşmaları, her bir Akit tarafın ülkesinde, kendi kanun ve düzenlemelerine uygun olarak, diğer 
Akit Taraf yatırımcılarının yatırımlarını anlaşmalarda çerçevesi çizilen ölçütler doğrultusunda oldukça 
teşvik etmeyi ve korumayı amaçlamaktadır 
 
Buna ilaveten YKTK Anlaşmaları uyuşmazlıklar konusunda da uluslararası tahkim yolunu mümkün 
kılması nedeniyle de yatırımcılara güvence vermektedir. 
 
YKTK Anlaşmalarıyla hedeflenen yabancı yatırımcı kitlesi; sermaye ile birlikte teknoloji, know-how, 
yönetim becerisi ve yeni pazar imkanlarını da beraberinde Türkiye’ye getirebilecek olan gelişmiş 
ülkelerin doğrudan yabancı sermaye yatırımcılardır. 
 
Türkiye’nin yakın zamanda bazı ülkelerle imzalamış olduğu ve ilgili kanunlar doğrultusunda uygun 
bulunduğu 9, 16 Mart ve 3 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazetelerde yayımlanan Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunması Anlaşmaları aşağıdaki gibidir: 
 
· Kamerun Cumhuriyeti  
· Guatemala Cumhuriyeti  
· Kolombiya Cumhuriyeti  
· Kenya Cumhuriyeti  
· Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti  
· Birleşik Meksika Devletleri  
· Gine Cumhuriyeti  
· Gambiya Cumhuriyeti.  
· Pakistan İslam Cumhuriyeti 
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İlgili Kanun'un verdiği yetkiye dayanarak çıkartılacak olan Bakanlar Kurulu Kararı, ekindeki anlaşma 
metniyle birlikte Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra, ülkemiz için anlaşmanın yürürlüğe girmesine 
ilişkin anayasal prosedür tamamlanmış olacaktır. 
 
Her iki ülke parlamentoları arasında anlaşmanın onaylandığına ilişkin bildirim yapılmasıyla anlaşma 
yürürlüğe girecektir. 
 
YKTK Anlaşmalarının içeriği, imzacı taraflara göre değişiklik gösterebilmektedir. Mevcut durumda 
yürürlükte olan anlaşmaların listesine ve metinlerine Ekonomi Bakanlığı’nın internet sitesinden 
ulaşılabilmektedir. 
 

 
Saygılarımızla;  
 
 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (0216) 520 00 90 numaralı şirket telofonumuzdan veya 
aşağıda yeralan mail bilgilerinden  temasa geçmenizi rica ederiz. 

 Yılmaz BAYKARA (yzbaykara@globaldenetim.com.tr)   
 VahapBALKAYA (avbalkaya@globaldenetim.com.tr) 
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