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T.C.

Başbakanlık

Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 9/1/2012

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-419/110

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Dışişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu’nca 28/11/2011
tarihinde kararlaştırılan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

Recep Tayyip Erdoğan
Başbakan

GEREKÇE

Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasına ilişkin anlaşmaların temel amacı; beraberinde yalnızca
sermaye değil aynı zamanda teknoloji, yönetim becerisi, uluslararası pazarlara giriş imkanı da getiren
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını taraf ülkeler arasında teşvik etmek ve ilgili ülkenin hukuki
düzeni içinde bu yatırımların korunmasını sağlamaktır.

Ülkemizin müteşebbis ve sermayesinin dış ülkelere açılması aynı zamanda yabancı yatırım ve ileri
teknolojinin ülkemize gelmesi yoluyla ekonomimizin küreselleşen dünya ekonomisi içinde etkin bir
şekilde yer alması genel ekonomik politikamızın ana hedefleri arasındadır. Bu çerçevede, ülkemizde
yapılan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının korunması ve daha fazla yabancı sermaye girişinin
özendirilmesi için yatırım ve ticari ilişkilerimizin yoğun olduğu veya bu ilişkilerin geliştirilmesine
yönelik potansiyele sahip olduğu düşünülen ülkelerle yatırım ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla
yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarının imzalanmasına 1962 yılında başlanmıştır.
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HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(1/548)                                                                                                                            

ESAS Dışişleri Komisyonu
                                                                                                                            

TALİ Plan ve Bütçe Komisyonu
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji
Komisyonu



Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın temel esasları;

Anlaşmaya taraf ülke sınırları içerisinde gerçekleştirilen yabancı sermaye yatırımlarının ve ilgili
faaliyetlerin tabi olacağı muameleyi belirleyerek ekonomik işbirliği için uygun koşulları oluşturmak,

Türkiye ve Tanzanya'da yabancı yatırımların kamulaştırma ve devletleştirme yönünden tabi olacağı
muamele ve sahip olduğu haklara açıklık getirmek,

Her iki ülkede, özel teşebbüsle devlet arasında yatırımlarla ilgili çıkabilecek ihtilafların çözüm
yollarını tespit etmek, olarak öngörülmüştür.

Ayrıca iki ülke arasında istikrarlı bir sermaye akışı öngören bu Anlaşma ile birlikte taraf ülkeler
arasında sermaye akışında da artış beklenmektedir. Anlaşma ile yatırımcılara ekonomik ve yasal güvence
getirilirken, ilgili ülkelere herhangi bir yük getirilmemektedir.
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Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar,

Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 1/2/2012

Esas No: 1/548

Karar No: 6

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca, 9/1/2012 tarihinde Başkanlığa
sunulan ve Başkanlıkça 18/1/2012 tarihinde esas komisyon olarak Dışişleri Komisyonuna ve tali
komisyon olarak da Plan ve Bütçe Komisyonu ile Komisyonumuza havale edilen 1/548 esas numaralı
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı"; Komisyonumuzun 26/1/2012 tarihinde Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Orman ve Su
İşleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımlarıyla yaptığı 5 inci Birleşiminde incelenip
görüşülmüştür.

Bilindiği gibi; genel ekonomik politikamızın ana hedefleri arasında, ülkemiz müteşebbisi ve
sermayesinin dış ülkelere açılması, yabancı sermaye ve teknolojinin ise ülkemize gelmesi suretiyle, ülke
ekonomisinin dünya ekonomisi ile entegre edilmesi hususu yer almaktadır. Bu çerçevede, ülkemizde
yatırım yapan yabancı sermayeli kuruluşların çalışma esaslarını belirlemek ve teşvik etmek amacıyla,
yatırım   ve  ticarî  ilişkilerimizin  yoğun  olduğu  veya  bu  konularda  potansiyel  görülen  ülkelerle,
1962 yılında başlatılan yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarının imzalanması
hızlandırılmış ve birçok ülkeyle sözkonusu anlaşmalar imzalanmıştır.

Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarının temel amacı, taraf ülkeler arasında
sermaye ve teknoloji akışını teşvik ve ilgili ülkenin hukuk düzeni içinde nasıl korunduğunu tespit
etmektir.

Ülkemiz ile jeo-stratejik konumu itibariyle Doğu Afrika'nın "giriş kapısı" niteliğinde bulunan
Birleşik  Tanzanya  Cumhuriyeti  Arasında  Yatırımların  Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması,
11 Mart 2011 tarihinde imzalanmıştır. Anlaşma ile; iki ülke arasında istikrarlı bir sermaye akışının
sağlanması amaçlanmıştır. Anlaşma uyarınca her iki taraf ülke; kendi yasal mevzuatı çerçevesinde, diğer
anlaşma tarafı ülke yatırımcılarının yatırımını teşvik edecek, adil ve eşit muamele ile uluslararası
hukukun asgari muamele standartlarına uygun muamelede bulunacaktır. Anlaşmada ayrıca, yabancı
yatırımların kamulaştırma ve devletleştirme yönünden tabi olacağı hak ve usule ilişkin hükümler ve
çıkabilecek ihtilafların çözüm yolları düzenlenmiştir.

İçtüzüğün 23 üncü maddesi hükmü uyarınca alınan karar gereğince, Tasarının geneli üzerinde
görüşme yapılmasına karar verilmiştir.

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde Tasarının olumlu görüş ile esas komisyona bildirilmesi
kabul edilmiştir.
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Raporumuz, esas komisyon olan Dışişleri Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı
ile arz olunur.

Başkan Başkanvekili Sözcü

Mahmut Mücahit Fındıklı Hüseyin Üzülmez İbrahim Halil Mazıcıoğlu

Malatya Konya Gaziantep

Üye Üye Üye

Ümit Özgümüş Bahattin Şeker Ali Ercoşkun

Adana Bilecik Bolu

(Muhalefet şerhi ektedir)

Üye Üye Üye

Mustafa Öztürk Hüseyin Filiz Emin Haluk Ayhan

Bursa Çankırı Denizli

(Muhalefet şerhi ektedir)

Üye Üye Üye

Mehmet Galip Ensarioğlu Mehmet Erdoğan Orhan Karasayar

Diyarbakır Gaziantep Hatay

Üye Üye Üye

Ünal Kacır Metin Külünk Nurettin Nebati

İstanbul İstanbul İstanbul

Üye Üye Üye

Mehmet Ali Susam Alim Işık Ahmet Erdal Feralan

İzmir Kütahya Nevşehir

(Muhalefet şerhimiz vardır)

Üye

Ömer Selvi

Niğde
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MUHALEFET ŞERHİ

Komisyonumuzun, gündemindeki maddeleri tali komisyon sıfatıyla görüşmek üzere yaptığı
26.01.2012 tarihli toplantısında aldığı kararlara aşağıda belirtilen gerekçelerle muhalifiz.

Komisyon Başkanının 19.01.2012 tarihli çağrı yazısı ekinde yer alan 7 adet Uluslararası anlaşmaya
ait Kanun Tasarısından 4., 6. ve 7. sıralarda bulunanlar, Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel
Müdürünün yaptığı açıklamaların ardından Komisyon gündeminden çıkarılarak geri kalan maddelerin
görüşülmesine karar verilmiştir.

Bu uygulama, Komisyonumuzun ve üyelerinin önceden bilgilendirilmemesinin yanında Esas
Komisyon olan Dışişleri Komisyonu ile Tali Komisyon olan Komisyonumuz arasında bir iletişim
kopukluğunun yaşanmasına ve "Komisyonun gündemine hakim olması" konusunda tereddüt
yaşanmasına yol açmıştır.

Anılan Genel Müdürün Komisyonumuza yaptığı açıklamalar sırasında kullandığı; "... Bugün
gündemde yedi madde var. Bunlardan 4'üncü madde Komorlar'la ilgili olanın biz uygun görürseniz
ertelenmesini, 6 ve 7'nci maddelerin de gündemden düşürülmesini takdirlerinize sunmak isteyeceğiz. ...
6'da malumunuz Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Kalkınma Bankası arasındaki bir anlaşmadan
söz ediliyor. Bu, Sayın Meclisimize sunulduktan sonra, özellikle 6'ncı maddesi Dışişleri Komisyonunda
usule uygun olmadığı gerekçesiyle iade edilmişti efendim. Daha sonra İslam Kalkınma Bankasının
kendi içerisinde bazı değişiklikler oldu. Finansman sağlanması konusunda yeni birimler kuruldu.
Dolayısıyla bu anlaşmanın yenilenmesi gerekti. En son Sayın Bakanımızın Suudi Arabistan'a ziyaretinde
de İslam Kalkınma Bankası Başkanı da aynı arzusunu dile getirince biz yeni bir anlaşma üzerinde
çalıştık, şimdi onun müzakereleri sürüyor. Dolayısıyla 6'ncı gündem maddesinin düşürülmesini
dikkatlerinize sunacaktık. 7'nci konu efendim, tercihli ticaret anlaşması efendim Gürcistan'la ilgili
olarak. Şimdi, efendim, malumunuz bu imzalandığı tarih 2003 tarihi. Biz ondan sonra Gürcistan'la bir
serbest ticaret anlaşması imzaladık. Dolayısıyla tercihli ticaret anlaşması o günkü koşullarda bir tercihti
çünkü Avrupa Birliğinin Gürcistan'la böyle bir anlaşması yoktu, biz arzu etmiştik o pazara girmek için
ancak daha sonra serbest ticaret anlaşması, çok daha kapsamlı bir anlaşma imzalanınca artık bu tercihli
ticaret anlaşmasının da burada olmasına gerek olmayacak efendim. Dolayısıyla onu da takdirlerinize
sunacaktık zamanı geldiğinde, bugün. 4'üncü gündem maddesi, Komorlar'la ilgili olandı, şöyle bir
problem var: Dışişleri Komisyonumuz yine biraz önce arz ettiğim bu İslam Kalkınma Bankasındaki gibi,
usule uygun olmadığı bazı maddeler üzerinde durmuştu. Biz onu Komorlar'la yeniden imzalanmaya
gerek kalmadan nota teatisiyle değiştirmeyi arzu ettik. Dışişleri Bakanlığımız da sağ olsun uygun
gördüler. Bu süreç hâlâ devam ediyor. Dolayısıyla eğer uygun görürseniz bunun ertelenmesinde de yarar
olacağını düşünüyoruz. Bunları arz edeyim istedim ama onların dışında bizim Bakanlığımızı ilgilendiren
Mısır Arap Cumhuriyetiyle tesis edilen anlaşmayla ilgili bir kanun tasarımız var, bu menşe
kümülasyonuyla ilgili bir değişiklikti, onun ve 5 'inci gündem maddesinde yer alan Tanzanya’yla ilgili
yatırımların karşılıklı korunması ve teşviki anlaşması, bunların gündemde kabul edilmesini takdirlerinize
sunacaktık efendim." ifadeleri, Komisyon üyeleri tarafından tartışılarak değerlendirilmiştir.
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Nitekim iktidar partisi milletvekillerinden İstanbul Milletvekili Sayın Ünal KACIR da; "Sayın
Başkanım usul hakkında bir şey söyleyeceğim. Şimdi, Ekonomi Bakanlığını temsilen gelen arkadaşımızın
söylediğine göre "Şunu görüşün, şunu görüşmeyin. " gibi tavsiye ediyorlar. Bu usul yanlış bir usul. Bir
de ne derecede yetkilidir arkadaşımız?" şeklindeki ifadelerle görüşmelerin usul yönünden doğru
olmadığına dikkat çekmiştir.

Gündemdeki maddelerle ilgili olarak yapılan açıklama ve tartışmaların ardından, Komisyon üyesi
muhalefet milletvekillerinin, gündem maddelerinin Komisyon Başkanlığınca tekrar düzenlendikten
sonra görüşülmesi yönündeki taleplerine ve yapıcı eleştirilerine rağmen iktidar partisi milletvekillerinin
oylarıyla görüşmelere devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu tutum üzerine muhalefet partilerine mensup
milletvekilleri görüşmelerin devamına katılmayarak toplantıdan ayrılmışlardır.

Komisyonda yaşanan usul tartışmaları ve iktidar partisinin muhalefet partilerinin görüşlerini
önemsemeyen, oy çoğunluğuna dayanan demokrasi anlayışı, belki de ilk kez olmak üzere Komisyon
çalışmalarında farklı tartışmalara yol açmıştır.

Belirtilen nedenlerle Komisyon raporuna muhalefet ediyoruz. Saygılarımızla.      

01.02.2012

Prof. Dr. Alim Işık Emin Haluk Ayhan Bahattin Şeker

Kütahya Denizli Bilecik
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Dışişleri Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Dışişleri Komisyonu 12 Mart 2012

Esas No: 1/548

Karar No: 173

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 9/1/2012 tarihinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 18/1/2012 tarihinde tali komisyon olarak Plan ve
Bütçe Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna, esas
komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik
Tanzanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 1/3/2012 tarihli 23 üncü
toplantısında Dışişleri Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla görüşülmüştür.

Komisyona havale edilen metinler incelendiğinde, Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Tanzanya
Cumhuriyeti arasında 11 Mart 2011 tarihinde Darüsselam'da imzalanan Anlaşmanın iki ülke sınırları
içerisinde gerçekleştirilen yabancı sermaye yatırımlarının tabi olacağı muameleyi belirleyerek ekonomik
iş birliği için uygun koşulları oluşturmak amacıyla hazırlandığı anlaşılmıştır.

Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde;

- Anlaşma ile yabancı sermayeli yatırımların ve ilgili faaliyetlerin tabi olacağı muamele belirlenerek
ekonomik iş birliği için uygun koşullar yaratılacağı, Türkiye ve Tanzanya'da yabancı yatırımların
kamulaştırma ve devletleştirme yönünden tabi olacağı muamele ve sahip olduğu haklara açıklık
getirileceği, her iki ülkede özel teşebbüsle devlet arasında yatırımlarla ilgili olarak çıkabilecek ihtilafların
çözüm yollarının tespit edileceği,

- On üç maddeden oluşan Anlaşma ile teknoloji, know-how, yönetim becerisi ve yeni pazar
imkanlarını da beraberinde getiren doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının da hedeflendiği, böylece,
Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle artacak karşılıklı yatırımlar sonucunda iki ülke ekonomileri açısından
üretim, istihdam ve vergi gelirlerinde artış sağlanacağı,

- Tanzanya tarafında Anlaşmanın onay sürecinin tamamlanmış olduğu

ifade edilmiştir.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca
benimsenerek oy birliği ile maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.

Tasarının 1 inci, 2 nci, 3 üncü maddeleri ile tümü aynen ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Komisyon üyelerinden Rize Milletvekili Hasan Karal ve İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar
Komisyonumuz tarafından Tasarıyla ilgili özel sözcüler olarak seçilmişlerdir.
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Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Başkan Başkanvekili Sözcü

Volkan Bozkır Muhammed Çetin Osman Aşkın Bak

İstanbul İstanbul İstanbul

Üye Üye Üye

Osman Faruk Loğoğlu Ali Rıza Alaboyun Emrullah İşler

Adana Aksaray Ankara

Üye Üye Üye

Mehmet Ali Ediboğlu Ahmet Berat Çonkar İsmail Safi

Hatay İstanbul İstanbul

(Bu raporun özel sözcüsü)

Üye Üye Üye

Mehmet Muş Osman Oktay Ekşi Osman Taney Korutürk

İstanbul İstanbul İstanbul

Üye Üye Üye

Abdullah Çalışkan İdris Bal Hasan Karal

Kırşehir Kütahya Rize

(Bu raporun özel sözcüsü)

Üye Üye Üye

Akif Çağatay Kılıç Burhan Kayatürk Nazmi Gür

Samsun Van Van

– 11 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 190)



– 12 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 190)

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
İLE BİRLEŞİK TANZANYA CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN
KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI
ANLAŞMASININ    ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 

TASARISI

MADDE 1- (1) 11 Mart 2011 tarihinde
Darüsselam’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki
ve Korunması Anlaşması”nın onaylanması uygun
bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
İLE BİRLEŞİK TANZANYA CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN
KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI
ANLAŞMASININ    ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 

TASARISI

MADDE 1- Tasarının 1 inci maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2- Tasarının 2 nci maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3- Tasarının 3 üncü maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Recep Tay yip Er doðan
Baþ bakan

Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı V.
B. Arınç A. Babacan F. Çelik

Başbakan Yardımcısı Adalet Bakanı V. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
B. Bozdağ İ. Yılmaz F. Şahin

Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
E. Bağış Ö. Dinçer F. Çelik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı
E. Bayraktar A. Davutoğlu M. Z. Çağlayan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
T. Yıldız S. Kılıç M. M. Eker

Gümrük ve Ticaret Bakanı İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı
H. Yazıcı İ. N. Şahin C. Yılmaz

Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı
E. Günay M. Şimşek Ö. Dinçer

Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı Sağlık Bakanı
İ. Yılmaz V. Eroğlu R. Akdağ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
B. Yıldırım
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