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Tahkim	

Tahkim	 bir	 yargı	 yoludur.	 Bir	 uyuşmazlık	 çıkınca	 esas	 itibariyle	 gördüğümüz	
kadarıyla	 kişiler	 mahkemelere	 yani	 devlet	 yargısına	 gider	 ve	 uyuşmazlığın	
çözüm	 yoluna	 başvururlar.	 Asıl	 makamlar	 uyuşmazlık	 çözümünde	
mahkemelerdir	 ve	 buna	 devlet	 yargısı	 denir.	 Her	 uyuşmazlık	 bakımından	 esas	
olan	yetkili	mahkemeye	gidilmesidir.	Öte	yandan	tahkim	dediğimiz	süreç	devlet	
yargısının	 dışında	 bir	 süreçtir.	 Uyuşmazlık	 çıktığı	 zaman	 devlet	 yargısına	
gitmeyip	 özel	 yargı	 yoluna	 başvurulmasıdır.	 Devlet	 yargınsın	 dışında	 kalan	 bu	
mekanizmalar	 alternatif	 uyuşmazlık	 çözüm	yöntemleri	 olarak	 adlandırılıyor	 ve	
tahkim	de	buna	dahildir.		
Yani	 asıl	 olan	 devlet	 yargısına	 gitmektir	 ama	 devlet	 yargısı	 dışında	 alternatif	
çözüm	 yolları	 da	 vardır	 mesela	 arabuluculuk,	 uzlaşma,	 dostane	 çözüm	
yöntemleri	gibi	ve	bunlardan	en	yaygını	tahkimdir.	Peki,	taraflar	neden	tahkimi	
tercih	ediyor?	Çünkü	tahkim	kararları	bağlayıcıdır.	Arabulucu	kararları	bağlayıcı	
değildir	 mesela.	 Tahkim	 yoluna	 gidildiğinde	 bir	 daha	 mahkemeye	 gidilmez	
gidilse	 bile	 karşı	 taraf	 yetki	 itirazında	 bulunur.	 Tahkim	 kararları	 aynen	 bir	
mahkeme	kararı	gibidir.		Yani	tercih	edilme	sebebi	hakem	kararlarının	bağlayıcı	
olmasıdır.	
Taraflar	 her	 türlü	 uyuşmazlık	 bakımından	 tahkime	 gidemez.	 Bir	 uyuşmazlığın	
tahkime	 gidebilmesi	 için	 o	 uyuşmazlığın	 tahkime	 elverişli	 olması	 lazımdır.	
Örneğin	 Türkiye’deki	 bir	 taşınmazın	 aynına	 ilişkin	 bir	 uyuşmazlıkta,	 velayet	
davalarında	 vs.	 tahkime	 gidilmez.	Her	 hukuk	 düzeni	 hangi	 tür	 uyuşmazlıkların	
tahkime	 götürüleceği	 konusunda	 düzenleme	 yapmakta	 serbesttir	 ama	 özü	
itibariyle	 tarafların	 üzerinde	 tasarruf	 edebileceği	 uyuşmazlıklar	 bakımından	
gidilebileceği	 söylenebilir.	Esas	 itibariyle	sözleşmeler	hukuku	alanında	 tahkime	
gidilmektedir.		

Tahkim	Türleri	
Tahkim	dediğimizde	değişik	tahkim	türleri	akla	gelir.	Mecburi	tahkim	ve	ihtiyari	
tahkim	vardır.		

1. Mecburi	Tahkim

Kanunda	 bazı	 uyuşmazlıkların	 tahkim	 yoluyla	 çözüleceği	 kararlaştırıldıysa	
taraflar	mecburen	tahkim	yoluna	gidecektir.	Bunlara	mecburi	tahkim	denir.		

2. İhtiyari	Tahkim

İhtiyari	 tahkim	 ise	 bizim	 üzerinde	 durduğumuz	 tahkim	 türüdür	 ve	 asıl	 olan	
tarafların	 iradesidir.	 Tarafların	 iradesi	 olmadan	 hiç	 bir	 şekilde	 tahkim	 yoluna	
başvurulamaz.	 Uyuşmazlık	 çıktığında	 tarafların	 tahkime	 gitme	 konusunda	 bir	
iradesi	varsa	tahkime	gidilir	yoksa	tahkime	zorlayacak	bir	sistem	yoktur.	Aslolan	
da	ihtiyari	tahkimdir.		
Tahkim	 denildiğinde	 tarafların	 uyuşmazlığın	 hakem	 önünde	 görüleceği	
konusunda	uzlaşmış	olması	olmazsa	olmaz	unsurdur.		

Bir	başka	ayrım	ise	milli	tahkim	ve	milletlerarası	tahkim	ayrımıdır.	



www.yirmisekiz.net	

a. Milli	Tahkim

Genelde	yabancı	unsur	olmayan	 ilişkiler	bakımından	yapılan	 tahkime	 iç	 tahkim	
yani	milli	tahkim	denir.	

b. Milletlerarası	Tahkim

	Eğer	 uyuşmazlıkta	 yabancı	 unsur	 varsa	 taraflar	 milletlerarası	 tahkimi	
seçebilirler.	Biz	milletlerarası	tahkim	üzerinde	duracağız.		
Yatırım	 tahkimi-	 ticari	 tahkim	 gibi	 bir	 ayrım	 da	 vardır.	 Bu	 ayrımda	 bizi	
ilgilendiren	yatırım	tahkimidir.		
Öte	 yandan	 tahkim	 yargılamanın	 yapılışı	 bakımından	 ad-hoc	 tahkim	 dediğimiz	
geçici	tahkim	ve	de	kurumsal	tahkimler	ayrımı	vardır.	

A. Ad	Hoc	Tahkim

	Ad	 hoc	 tahkimde	 uyuşmazlık	 çıktığında	 birkaç	 hakem	 tayin	 edilir	 ya	 da	 bir	
hakem	 tayin	 edilir	 ve	 onlar	 uyuşmazlığı	 çözerler	 sonra	 görevleri	 biter.	
Uygulanacak	 kurallar	 tarafların	 seçtiği	 kurallardır.	 Mesela	 taraflar	 HMK	
uygulansın	diyebilir	veya	uluslararası	anlamda	kabul	görmüş	uncitral	dediğimiz	
bir	 kurumun	 tahkim	 kurallarını	 uygulamayı	 seçebilirler.	 Ad	 hoc	 tahkime	
gidildiğinde	 taraflar	 istediyse	 uncitral	 kuralları	 da	 uygulanabilir	 ama	 taraflar	
hiçbir	 belirleme	 yapmadılarsa	 hakemler	 o	 yargılamayı	 hangi	 usule	 göre	
yürütürler?	 Bir	 seçim	 yapılmadı	 ise	 tahkim	 yerinde	 geçerli	 olan	 kurallar	
uygulanacaktır.	Yani	 iki	kişi	de	kendi	hakemini	belirliyor	sonra	başhakem	tayin	
ediliyor	 ve	 olay	 çözülüyor.	 3	 hakem	 seçilir	 dedik	 tek	 de	 olabilir	 ama	 hep	 tek	
sayıda	hakem	olur	ve	genelde	3	hakem	seçilir.	Böyle	bir	 seçim	yapıldığı	zaman	
uyuşmazlığı	bu	hakemler	çözer	hakemleri	bağlayan	herhangi	bir	kurum	yoktur	
dolayısıyla	yargılamada	tebligatları	hakemler	yaptırır	her	türlü	işleyişi	hakemler	
yapar.	

B. Kurumsal	Tahkim

Kurumsal	 tahkimde	 de	 uluslararası	 ya	 da	 ulusal	 tahkim	 kuruluşları	 vardır	 ve	
bunların	 kendi	 tahkim	 kuralları	 vardır.	 Her	 şey	 kurum	 çerçevesinde,	 kurumun	
yardımıyla	ve	kurumun	kurallarının	uygulanmasıyla	gerçekleştirilir.	Mesela	MTO	
(ICC)	 ticari	 tahkim	 konusunda	 ilk	 akla	 gelen	 tahkim	 kurumudur.	 Yine	 değişik	
devletlerin	 bünyesinde	 oluşturulan	 uluslararası	 tahkim	 kuruluşları	 vardır	 SCC	
gibi.	 CEPANİ,	 AAA,	 LAA,	 Singapur,	 Kahire	 bir	 de	 İstanbul	Milletlerarası	 tahkim	
merkezi	vardır.	Bu	kuruluşların	her	birinin	kendi	sekreteryaları,	kendi	tüzükleri	
var	ayrıca	 tahkim	kuralları	vardır.	Yani	 taraflar	uyuşmazlık	 çıktığı	 zaman	onun	
kurallarını	uygular	ve	taraflar	birbiriyle	muhatap	olmazlar.	Tabi	bütün	bunların	
yanında	bizim	için	önemli	olan	yatırım	tahkiminde	çok	başvurulan	İCSİD	vardır.		
Yani	 tarafların	 önünde	 iki	 seçenek	 vardır.	 Ya	 kuruluşlara	 para	 ödemek	
istemediklerinden	 ad	 hoc	 tahkime	 gitmek	 ya	 da	 diğer	 ama	 yine	 de	 kurumsal	
tahkim	 daha	 çok	 tercih	 ediliyor.	 Bu	 tür	 kuruluşlara	 başvurulmasının	 nedeni	
nedir?	 Çünkü	 o	 kuruluşların	 nezdinde	 yürütülen	 tahkimlerde	 hakem	 kararları	
icraya	 koyulacağı	 zaman	 daha	 itibarlı	 olmaktadır.	 Bizim	 açımızdan	 yani	 enerji	
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yatırımları	bakımından	ikisi	de	olabilir	genelde	İCSİD	önünde	zaman	zaman	İCC	
önünde	görülür	ama	ad	hoc	 tahkime	de	gidilmektedir.	Yani	uluslararası	olunca	
mutlaka	kurumsal	tahkime	gidilmesi	gerekmiyor.		
Kurumsal	tahkimde	bir	kurum	seçtiklerinde	mesela	İCC’yi	seçtiler	diyelim	Türk	
usul	 hukuku	 kuralları	 uygulanacaktır	 denilebilir	 yani	 usul	 bakımından	 taraflar	
istedikleri	 devletin	 usul	 kurallarını	 seçebilirler	 ancak	 taraflar	 seçim	
yapmamışlarsa	zaten	 icc	kendi	kurallarını	uygular.	Orada	da	bir	hüküm	yok	 ise	
ne	olacak?		O	zaman	hakemler	esas	itibariyle	kendi	belirledikleri	usul	kurallarını	
uygularlar	o	da	genelde	tahkim	yerinin	usul	kurallarıdır.		
Bu	noktada	demiştik	ki	tahkim	iradidir	tarafların	anlaşması	yoksa	tahkim	yoluna	
başvurulamaz.	Olmazsa	olmaz	dediğimiz	şey	tarafların	anlaşmasıdır.	Dolayısıyla	
tahkim	 rızaidir	 rıza	 olmadan	 tahkim	 yoluna	 gitme	 imkanı	 yoktur	 peki,	 bu	 rıza	
nasıl	verilir?	
Rıza	 tarafların	 yaptığı	 bir	 anlaşmaya	 dayanır	 bu	 tahkim	 anlaşması	 adını	 alır.	
Sözleşmeden	kaynaklanan	uyuşmazlıkların	tahkim	yoluyla	çözüleceği	konusunda	
anlaşmaya	 varılmalıdır	 sözleşme	 yapıldığında	 uyuşmazlık	 olmayabilir	 ortaya	
çıkması	 muhtemel	 uyuşmazlıklar	 için	 böyle	 bir	 anlaşma	 yapılır.	 Sözleşmenin	
içinde	 uyuşmazlığın	 çözümüne	 ilişkin	 bir	 madde	 olacaktır.	 Mesela	 satım	
sözleşmesi	 olsun	 ve	 içinde	 bir	 hüküm	 vardır	 çıkacak	 uyuşmazlıkların	 tahkim	
yoluyla	çözüleceğine	ilişkin	ve	bu	satım	sözleşmesinde	olsa	bile	başlı	başına	usul	
hukukuna	 ilişkin	bir	sözleşmedir.	Bazıları	maddi	hukuka	 ilişkin	dese	de	 tahkim	
maddesi	 sözleşmenin	 içinde	 bir	 sözleşme	 hükmü	 olarak	 yer	 alsa	 da	 kendisi	
bağımsız	bir	usul	hukuku	 sözleşmesidir.	Biz	bir	 sözleşmenin	 içine	bağımsız	bir	
şekilde	dercedilen	tahkim	anlaşmasına	tahkim	kaydı	tahkim	clause’u	diyoruz.	Bu	
bir	 sözleşme	maddesi	 olarak	 yer	 alsa	 bile	 kendisi	 başlı	 başına	bir	 sözleşmedir.	
Dolayısıyla	ana	sözleşme	geçersiz	 ise	mesela	konusu	adaba	aykırı	 ise	veya	 ifası	
imkansız	ise	de	tahkim	kaydının	geçerliliği	etkilenmez.	Eğer	tahkim	kaydı	geçerli	
bir	şekilde	yapıldıysa	geçersiz	olmayacaktır.	Tahkim	kaydı	geçersiz	ise,	tahkime	
gidilmeyecek	bir	konu	ise	bu	da	ana	sözleşmenin	geçerliliğini	ya	da	geçersizliğini	
etkilemeyecektir.	Ama	bazen	taraflar	ana	sözleşmenin	içine	tahkime	gidileceğine	
ilişkin	 iradelerini	 koymayabilirler	 ayrıca	 bağımsız	 bir	 anlaşma	 yaparlar.	 Bu	 da	
mümkündür	buna	da	tahkim	anlaşması,	tahkimname	denir.	Diğeri	tahkim	kaydı	
idi.	 İster	 ayrı	 ister	 sözleşmenin	 bir	 hükmü	 olsun	 bu	 başlı	 başına	 bağımsız	 bir	
sözleşmedir	 onun	 geçerliliği	 ya	 da	 geçersizliği	 ana	 sözleşme	 ile	 bağlı	 değildir.	
Tamamen	bağımsız	bir	sözleşmedir.		
Taraflar	genellikle	bu	sözleşmeyle	ilgili	veya	bu	sözleşmeden	kaynaklanabilecek	
olan	 uyuşmazlıklar	 hakem	 marifetiyle	 çözülecektir,	 İCC	 kuralları	 çerçevesinde	
çözülecektir,	 tahkim	 dili	 İngilizce’dir,	 yeri	 Zürih’tir,	 deliller	 ne	 şekilde	 ikame	
edilecektir		her	şeyi	taraflar	belirlerler.		
Tahkim	 şartı	 bağımsızdır	 dedik,	 öyle	 bir	 tahkim	 şartı	 varsa	 ve	 uyuşmazlık	
hakemler	 önüne	 götürüldüyse	 ama	 biri	 hakemlerin	 yetkisi	 yok	 ben	 onun	
kastetmedim	böyle	bir	tahkim	anlaşması	yok	vs.	diyebilir.	Hal	böyle	olsa	bile	asla	
unutulmamalıdır	ki	competenz	kuralı	vardır.	Bu	kural;	her	ne	şartta	olursa	olsun	
hakemlerin	 yetkili	 olup	 olmadığına	 ilişkin	 karar	 bizzat	 hakem	 tarafından	
verilmesi	anlamına	gelir.		
Taraflar	tahkim	yolunu	tercih	ettiyse,	ayrı	bir	anlaşma	ile	ya	da	kayıt	ile	o	zaman	
davacı	 normalde	 hakem	 önüne	 gitmelidir	 uyuşmazlık	 durumunda	 peki	 ya	
tahkime	gitmemiş	de	devlet	yargısına	gittiyse?	Bu	durumda	devlet	mahkemeleri	
davayı	 yetki	 bakımından	 reddetmelidir	 ama	 re’sen	 yapamazlar	 dolayısıyla	
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davalının	 itirazda	 bulunması	 gerekir.	 Bu	 itiraz	 üzerine	 mahkeme	 davayı	
reddedecektir.	 Davalı	 itiraz	 etmezse	 yapmış	 olduğu	 tahkim	 anlaşmasından	
zımnen	vazgeçmiş	olur.	Sonuçta	tahkim	de	bir	yargılamadır.	Hakemler	de	devlet	
mahkemelerindeki	gibi	ciddi	şekilde	kurallara	uyar	ve	yargılama	yaparlar.	Ancak	
esas	 itibariyle	 Türkiye’de	 bir	 hakem	 kararı	 verildi	 diyelim	 verildikten	 sonra	
doğrudan	 doğruya	 gidilip	 icraya	 koyulabilir	mi	 bu	 bir	 ad	 hoc	 tahkim	 olsun	 ne	
yapılacak?	 Yabancı	 bir	 hakem	 kararı	 ise	 tanıma	 tenfiz	 davası	 açılmalıdır	 Türk	
mahkemelerinde.	Peki,	yerel	bir	hakem	kararı	ise	bu	direkt	icraya	koyulabilir	mi?	
Genelde	 iç	 hakem	 kararları	 o	 ülke	 mahkemelerinin	 onayına	 sunulur.	 Asliye	
ticaret	mahkemesi	bakar	hakem	kararını	tasdik	eder	ve	aynen	mahkeme	kararı	
gibi	 hakem	 kararları	 da	 icra	 edilir.	 Yabancı	 bir	 hakem	 kararı	 ise	 Türkiye’ye	
gelince	 tanınıp	 tenfiz	 edilmeden	 doğrudan	 icra	 edilmezler.	 Önce	 o	 ülkede	
tanınacak	 sora	 tanıma	 tenfiz	 davası	 açılmalıdır.	 Bunun	 tek	 istisnası	 İCSİD	
nezdinde	 verilen	 hakem	 kararlarıdır.	 Onlar	 iCSİD’e	 üye	 devletler	 arasında	
doğrudan	 tanınıp	 tenfiz	 edilmiş	 sayılacaktır.	 Hakem	 kararı	 verildikten,	 onama	
işlemi	 yapıldıktan	 sonra	 icra	 edilecektir	 mahkeme	 kararı	 gibi	 muamele	
görecektir.		
Tahkime	gitme	nedenlerinden	biri	gizlilik,	ucuzluk	deniyor	ama	hakemlere	para	
ödeniyor	 dolayısıyla	 ucuzluk	 meselesi	 kısa	 sürede	 uzman	 kişiler	 tarafından	
görülmesi	bakımından	düşünülmelidir.	Mesela	dava	yatırılırken	harç	yatırılır	ve	
dava	 da	 normal	 mahkemelerde	 uzun	 sürebildiğinden	 daha	 pahalıya	 gelebilir.	
Tahkimde	harç	yoktur.	Öyle	olunca	da	tahkim	daha	ucuz	oluyor	özellikle	yüksek	
meblağlı	davalar	için.	Ayrıca	normal	davalar	adli	tatilde	görülmüyor	ama	tahkim	
önündeki	 davalar	 adli	 tatil	 zamanında	 da	 görülüyor	 bu	 da	 bir	 başka	 tercih	
sebebidir.		

Yatırım	

Yatırım	 sözcüğünü	 yanlış	 anlamamak	 lazım.	 Ortada	 ilk	 olarak	 bir	 devlet	
olmalıdır.	 Bu	devlet	 yatırımın	 yapıldığı	 devlet	 olmalıdır	 veya	bizim	deyişimizle	
ev	 sahibi	 devlet	 (host	 country).	 Özel	 bir	 öneme	 sahip	 çünkü	 diğer	 hiçbir	
yatırım	 devletle	 ilişkiyi	 gerektirmiyorsa	 o	 bizi	 ilgilendirmez.	 Ev	 sahibi	 devlet	
olmalı	 ve	 yatırımcı	 olmalı.	 Bu	 yatırımcı	 da	 herhangi	 bir	 yatırımcı	 değildir,	 o	
devletin	 tabiyetinde	 veya	 vatandaşlığında	 olması	 halinde	 biz	 bununla	 da	
ilgilenmeyiz.	 Yatırımcı	 bizde	 yabancı	 olmalı.	 Yabancı	 bir	 gerçek	 veya	 tüzel	 kişi	
olmalı	yatırımcı.		

Bizim	 alanımıza	 giren	 husus	 yabancı	 bir	 yatırımcının	 başka	 bir	 devlete	 gidip	
yatırım	 yapmasıdır.	 Bu	 yatırım	 tabi	 ki	 çok	 büyük	 ölçekte	 olur.	 onun	 dışındaki	
uyuşmazlıklar,	 bir	 devlet	 vatandaşının	 kendi	 ülkesindeki	 yatırımları...	 bizi	
ilgilendirmez.	 Dolayısıyla	 yabancılık	 arayacağız.	 Ama	 bu	 yatırım	 ilişkisini	
tamamlayabilmek	için	üçlü	bir	ilişki	söz	konusu.	Başka	bir	devlet	daha	var	o	da	
kaynak	 devlet	 (home	 country).	 Kaynak	 devlt	 yatırımcının	 menup	 olduğu	
devlettir.	 Yatırımcı	ABD’den	 geliyorsa,	 ABD	home	 country	 ya	 da	 kaynak	devlet	
olur.		

Dolayısıyla	üçlü	bir	ilişki	söz	konusudur.	Peki	kaynak	devletin	ne	alakası	var?	
Bu	 hukuken	 sağlanacak	 koruma	 bakımından	 önemli.	 Çünkü	 daha	 sonra	
göreceğimiz	 gibi	 bir	 yabancı	 yatırımcının	 ev	 sahibi	 devlette	 yaptığı	 yatırım	
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nedeni	 ile	 ortaya	 çıkan	 uyuşmazlığın	 uluslararası	 kurallara	 göre	 çözülebilmesi	
için	ev	sahibi	devletle	kaynak	devlet	arasında	bir	anlaşma	olması	gerekir.	Elbette	
bu	 yatırım	 akışı	 bir	 devlet	 ve	 diğer	 devlet	 arasında	 siyasi	 ilişki..	 doğurabilir.	
Mesela	bir	devletin	yatırımcılarının	%50si	başka	bir	devlette	yatırım	yapıyor	ise	
bu	 durumda	 birinin	 diğeri	 üzerindeki	 kontrolü	 yadsımamak	 gerekir.	 Bizim	
bundan	sonra	karşımıza	bu	3	devlet	çıkacak	dolayısıyla.	

Uyuşmazlık	Hallerinde	Başvurulan	Kaynaklar	

• İlk	 olarak	 her	 yabancı	 yatırımcı	 bir	 devlette	 yatırım	 yaparsa	 ,	 yatırım
yaptığı	 devletin	 hukukuna	 tabi	 olacağına	 bilir.	 Bu	 nedenle	 ev	 sahibi
devletin	hukuku	bizim	için	kaynaktır.	Ev	sahibi	devletin	milli	mevzuatı	bu
nedenle	bizim	bakımımızdan	kaynak	teşkil	eder.

• Ev	 sahibi	 devlette	 yatırım	 yapıldığı	 zaman	 uluslararası	 anlaşmalara	 da
başvururuz.	 UA	 anlaşmalar	 zaten	 UA	 hukukun	 da	 kaynağı.	 UA	 adalet
divanı	 statüsüne	göre	de	bağlayıcı.	Yabancı	yatırımcı	 ile	ev	sahibi	devlet
arasında	bir	uyuşmazlık	çıkarsa	buna	da	başvurulur.

o İki	Taraflı
o Çok	Taraflı

• Ev	sahibi	ile	yatırımcı	arasında	yapılan	yatırım	mukavelesi.	Bunu	yatırım
anlaşmaları	 ile	 karıştırmamak	 gerekir	 bu	 nedenle	 mukavele	 diyeceğiz.
BK’ya	 göre	 zaten	 taraflar	 arasındaki	 bir	 sözleşme	 bu	 kişiler	 arasındaki
ilişkiyi	 düzenler.	 Hukuka	 uygun	 bir	 şekilde	 akdedilen	 sözleşme	 taraflar
arasında	 uygulanır.	 Yoruma	 ihtiyaç	 duyulmadıkça...	 taraflar	 arasındaki
kanun	 gibidir	 bu	 sözleşme.	 Bu	 mukavele	 ev	 sahibi	 devletle	 yatırımcı
arasında	yapılır	ve	UA	sözleşme	değildir.	Taraflar	arasındaki	 sözleşmeyi
tüm	boyutları	ile	düzenleyen	bir	sözleşmedir.

Dolayısıyla	bu	3lü	bir	uyuşmazlık	çıktığında	uyuşmazlığı	çözecek	olan	makamın	
baktığı	kaynaklardır.		

Ev	sahibi	bir	mevzuatın	milli	mevzuatı	sadece	ev	sahibi	devleti	ilgilendirir.	Yani	
hangi	 koşullarda	 o	 yatırımcının	 ülkeye	 geleceği..	 	 ev	 sahibi	 devleti	 ilgilendirir.	
Egemen	devlet	sıfatı	ile	bunu	uygular.		

Uluslararası	 anlaşmalar	 bakımından	 ise	 yer	 alan	 aktörler	 ev	 sahibi	 devlet	 ve	
kaynak	devlettir.	İki	taraflı	ise	bu	anlaşma	(bilateral	investment	treaty),	taraflar	
sadece	bu	ikisidir.	Ama	kimi	zaman	bu	anlaşma	çok	taraflı	da	olabilir.		

Yatırım	 mukavelesinde	 ise	 ev	 sahibi	 devlet	 ve	 yabancı	 yatırımcı	 aktör	
konumundadır.		

Bu	şemayı	hep	hatırlamak	gerekir.	

Yatırımların	Tarihsel	Süreci	

Yatırımlarla	ilgili	dünya	çapındaki	en	büyük	yatırımları	enerji	oluşturur.	Ama	bu	
noktaya	 gelinmesi	 elbette	 kolay	olmadı.	 Yatırım	dediğimiz	 şey	 ilk	 kez	 sömürge	
hareketi	 ile	 birlikte	 ortaya	 çıkmıştır.	 Emperyalist	 devletlerin	 tacirlerinin	 başka	
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ülkelere	 gidip	 yatırım	 yapması	 ile	 ortaya	 çıkmıştır	 bu	 nedenle	 çoğunlukla	
sömürgeciliği	ifade	eder.		

Yatırımların	niteliği	de	bu	konuda	çok	önemli.	Yatırımcının	başka	ülkede	yatırım	
yapması	 olumlu	 görünse	 de	 yatırımın	 yapılma	 şekli	 rahatsızlık	 yaratır.	 Gidilen	
ülkenin	doğal	kaynaklarına	yönelen	ve	kendi	ülkelerine	taşıyan	bir	yatırım	süreci	
yaratmış	 ve	 sömürgeciliği	 körüklemiştir.	 Bu	 nedenle	 de	 yatırımların	 olumlu	
anlaşılması	çok	uzun	bir	süreç	gerektirmiştir.	Dolayısıyla	sömürgecilikle	birlikte	
başlayan	bir	dönem	olarak	anılır	yatırım	süreci.		

Bu	çerçevede	yatırımcıyı	korumaya	gerek	de	yoktur.	Yatırımcıya	bir	zarar	gelirse	
bu	düzende	genelde	emperyalist	devletin	bir	görevlisi	atanır	ve	sömürge	devleti	
yönetir.	Ve	kendi	ülkelerinin	çıkarını	korur.	Nitekim	sömürgeci	kaynak	devlet	ev	
sahibi	 devlete	 halihazırda	 hakimdir	 ve	 UA	 hukuka	 bu	 aşamada	 ihtiyaç	
duyulmamıştır.	 Ancak	 dünyada	 her	 devlet	 sömürge	 olmamıştır.	 Ama	 bu	
devletlerde	de	genelde	kaynak	devlet	dikta	rejimleri	sayesinde	ev	sahibi	devlet	
üzerinde	 baskı	 kurmuştur.	Mesela	 Latin	 Amerika	Devletleri	 ve	 ABD	 arasındaki	
ilişki	yıllarca	bu	olmuştur.	Ev	sahibi	devletin	diktası	tatmin	edildikçe	yatırımcı	da	
korunmuştur.	 Ama	 yeni	 bir	 yönetimin	 iş	 başına	 gelmesi	 için	 askeri	 darbeler	
yapılmış	ve	emperyalist	devlet	askeri	darbelerle	yönetimi	tekrar	ele	geçirmiştir.	
Şilinin	başına	bu	gelmiştir	mesela.		
Orta	 doğu	 ülkelerinde	 ise	 bazıları	 hala	 sıkı	 sıkıya	 ABD’ye	 bağlıdır.	 Ancak	
bazılarında	 mesela	 İran’da	 bu	 çok	 takip	 edilmemiştir.	 Hollandalı	 devletlere..	
devredilmişti	enerji	sektörü.	Hak	bu	kaynaklardan	alamıyordu	payını.	Şah	da	bu	
durumu	 koruyordu.	 O	 dönemde	 de	 Musaddık	 iktidara	 geliyor	 ve	 Şili’deki	 gibi	
imtiyaz	 sözleşmelerinin	 adil	 olmadığını	 vurgulayarak	 değiştirmek	 istiyor	
durumu.	Musaddık	 ise	aynı	şekilde	darbe	sonucu	indirilmiştir	tahttan	ve	tekrar	
şah	iş	başına	gelmiştir.		

Herhangi	bir	UA	hukuk	kuralından	ziyade	güç	kullanımı	burada	etkili	olmuştur.	
Mısır’da	 da	 aynı	 şekilde	 bir	 zenginlik	 söz	 konusu	 ancak	 yabancılara	 imtiyaz	
sözleşmeleri	söz	konusudur.	Aynı	süreç	Mısır’da	da	yaşandı.	Tüm	bunlar	olurken	
halk	 arasında	 da	 emperyal	 güçlere	 karşı	 da	 düşmanlık	 oluştu.	 Bütün	 bunları	
yaşadığını	kabul	etmeyen	ülkeler	de	var.	Ama	aslında	bunu	savunan	ülkeler	de	
bu	şekilde	sömürüldü.		

Türkiye’nin	 durumunu	 da	 düşünürsek	 bizde	 de	 kapitülasyonlar	 söz	 konusu.	
Yabancı	yatırım	bizde	de	kapitülasyonları	akla	getirir.	En	son	gelinen	nokta	artık	
ülkemizin	kapitülasyonların	tanındığı	ülkeler	tarafından	bizim	ülkemizin	kontrol	
edilmesi	 haline	 gelmiştir.	 Yabancı	 yatırımcı	 ile	 yapılan	 anlaşmalar	 söz	 konusu	
olduğunda	bizde	de	bu	nedenle	bir	muhalefet	söz	konusudur.		

Bu	gelişimin	de	şöyle	bir	durumu	var.	UA	hukuk	kuralları	kabul	edilsin	 tamam	
ama	her	iki	tarafın	da	korunması	gerekir.	Bu	dengenin	kurulması	gerektiğinden	
yabancı	yatırımların	korunması	için	tüm	devletleri	bağlayan	bir	UA	anlaşma	hala	
yoktur.	Çünkü	böyle	bir	anlaşma	olsa	olsa	BM	çatısı	altında	yapılabilirdi.	Herkes	
taraf	 olur	 ve	 yatırımcılar	 korunabilirdi	 ancak	 böyle	 bir	 şey	 mümkün	 olmadı.	
Çünkü	 sömürgecilikten	 kurtulup	 bağımsız	 devlet	 olan	 devletlerin	 sayısı	 çok	
fazladır.	Emperyalist	devletler	de	çok	fazla.	Bir	de	sosyalist	devletler	var.	Bir	de	
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bağımsızlar	 var.	 Bu	 nedenle	 de	 BM’den	 bağlayıcı	 bir	 UA	 sözleşme	 anlaşılarak	
çıkarılmamıştır.	Ve	herhangi	bir	UA	hukuk	kuralı	oluşmamıştır.		

OECD	 nezlinde	 böyle	 bir	 girişim	 söz	 konusu	 olmuş	 ve	 MAI	 (Multilateral	
Investment	 Agreement)	 taslağı	 hazırlanmış	 ve	 taslak	 yıllarca	 gizlice	
hazırlanmıştır.	Ama	bu	taslak	da	imzalanamamıştır.		

Dünya	ticaret	örgütü	de	aynı	girişimde	bulunmuş	ama	o	da	tamamlanamamıştır.	

Elbette	 bu	 konuda	 bazı	 UA	 anlaşmalar	 söz	 konusudur.	 Birleşmiş	 Milletler’de	
milletlerarası	 sözleşmeye	 taraf	 olunamadığını	 söylemiştik.	 Ancak	 bazı	
resolutionlar	çıkarılmaya	çalışılmıştır.	Soft	 law	niteliğindedir	bu	ve	bağlayıcılığı	
yoktur.	 Resolution	 örneğin	 yatırım	 akışını	 hızlandırmak	 amacı	 ile	 yapılmaya	
başlamış	 ve	 sonuç	 başarısızlık	 olmuştur.	 Dolayısıyla	 bunlar	 da	 çok	 yararlı	
olmamıştır.	 Yeni	 dünya	 düzeni	 adı	 altında	 yapılan	 girişimler	 de	 mağlubiyete	
uğramıştır.	

Dolayısıyla	 bu	 girişimleri	 diğer	 mecralarda	 denemek	 gerekir.	 Ancak	 Dünya	
Bankası	bu	alanda	bir	başarı	 sergilemiştir.	Dünya	Bankasında	yeterli	 korumayı	
sağlayacak	bir	 anlaşma	elbette	 sağlanamamıştır	 ancak	yatırımın	bazı	 alanlarını	
koruyan	bir	düzen	sağlanmıştır.	Ama	belirtmek	gerekir	ki	dünya	bankasında	da	
devletler	katkıda	bulundukları	miktar	oranında	dünya	bankasında	söz	sahibidir.	
Bu	 nedenle	 de	 tarihsel	 süreçte	 iki	 girişim	 başarı	 ile	 sonuçlanmıştır	 ama	 bu	
girişimler	de	başlatan	için	başarıya	ulaşmıştır.		

1. ICSID	(International	Center	for	Settlement	of	Investment	Disputes).	Hem
kuruluşun	organizasyonunu	hem	de	yatırım	uyuşmazlıklarının	çözümünü
öngören	 bir	 sözleşmedir.	 Washington	 sözleşmesi	 olarak	 da	 anılır	 ama
literatürde	 genelde	 ICSID	 sözleşmesi	 olarak	 duyarsınız.	 ICSID	 mutlak
suretle	bir	başarı	olarak	kabul	edilmiştir.	Türkiye	de	1980lerde	imzalamış
ve	iç	hukukun	bir	kaynağı	haline	getirmiştir.	Tek	bir	boyut	bu	sözleşmede
düzenlenmiştir.	State	Investment	Disputes.	Yani	uyuşmazlığın	taraflardan
birinin	ev	sahibi	devlet	diğerinin	de	başka	bir	devletin	yatırımcısı	olması
gerekir.	Neden	bizim	için	önemli?	Devlet	ve	yatırımcıların	korunması	için
bu	 sözleşme	 önemli	 olduğundan,	 uyuşmazlıkların	 büyük	 çoğunluğu
burada	 çözülür.	 Ayrıca	 ICSID	 önünde	 görülen	 uyuşmazlıkların	 çoğu	 da
enerji	 yatırımlarından	 oluşur.	 Yıllardan	 beri	 böyle	 bir	 düzenlemeyi
istemeyen	 devletler	 ICSID	 sözleşmesine	 taraf	 olmuşlardır.	 Çünkü	 dış
borçları	 çok	 fazladır	 ve	 yatırım	 yapamadıklarından	 yabancı	 yatırımcı
çekmek	 isterler	 ve	 dünya	 bankasına	 ve	 IMF’ye	 muhtaçtırlar.	 Kredi
verirken	 IMF	 de	 bu	 sözleşmeye	 taraf	 olmayı	 şart	 koşmuştur	 ve
sözleşmenin	tarafları	artmıştır.	ICSID	investor	friendly	bir	kuruluş	olarak
karşımıza	çıkmaktadır.

2. MIGA	 (Multilateral	 Investment	 Guarantee	 Agency).	 Bu	 da	 ev	 sahibi
devlete	 gayri	 ticari	 risklerde	 (savaş,	 yağmalama...)	 yatırımların	 çöpe
gitmesini	 önlemek	 için	 kurulmuştur.	 Bu	 sayede	 bu	 yatırımların	 belli	 bir
oranda	sigortalanmasını	ve	yatırımı	teşvik	etmeyi	amaçlamıştır.	MIGA’nın
parası	 ise	 taraf	 devletlerin	 her	 sene	 yatırdığı	 miktardan	 gelir.	 Tabi	 ki
yatırımların	 tümü	 bu	 kuruluş	 tarafından	 sigortalanmaz	 ama	 en	 azından
belli	bir	miktarı	kurtarır	ve	yeniden	yatırıma	teşvik	eder.
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Bizi	asıl	ICSID	ilgilendirir.	Ama	ikisinin	de	başarı	olduğunu	kabul	etmek	gerekir	
her	ne	kadar	bazı	devletler	mecburiyetten	imzalamış	olsalar	da.	

ICSID’e	taraf	olmakla	da	olay	tamamen	çözülmüyor.	Başka	bir	mekanizma,	başka	
anlaşmaalar	 da	 var	 ve	 en	 önemlileri	 Bilateral	 investment	 treaties	 (BİT).	
Devletlerin	 birbirleri	 ile	 yapmış	 oldukları	 iki	 taraflı	 anlaşmalar	 söz	 konusu.	 İlk	
anlaşmalardan	 biri	 Federal	 Almanya	 ile	 Pakistan	 arasındadır.	 2000li	 yıllara	
kadar	böyle	bir	akım	olsa	da	asıl	patlama	2000lerde	olmuş	ve	BİTlerin	sayısı	7ye	
katlanmıştır.	Her	devletin	diğer	devletlerle	yaptığı	anlaşmalar	vardır.	2500	BİTle	
her	devlet	birbirine	bağlanmıştır.		

Yatırımların	 karşılıklı	 korunması	 ve	 teşviki	 anlaşmalarıdır	 bunlar.	 Yatırım	
anlaşmaları	diye	de	anılır.	Bu	anlaşmalar	bir	yatırımın	ev	sahibi	devlete	girdikten	
sonra	 çıkana	 kadarki	 tüm	 hukuki	 korumasını	 sağlar.	 Çok	 taraflı	 olamıyorsa	
herkes	kendi	arasında	yapsın	denilmiştir.	

BİTler	 uyuşmazlığın	 çözümü	 ile	 ilgili	 şuana	 kadar	 elimizde	 bulunan	 en	 güçlü	
kaynaklardır.	Tek	kelime	ile	bunlar	birbirinin	carbon	copysi	gibidir.	Türkiye’nin	
BİTleri	 hemen	 hemen	 hep	 aynıdır.	 Dolayısıyla	 güçlü	 olmayan	 devletler	
kendilerine	ait	bir	BİT	modeli	bile	oluşturamamışlardır.			
BİTler	 dışında,	 dünya	 çapında	 bağlayıcı	 olmasa	 bile	 çok	 taraf	 oluşturan	
sözleşmeler	 de	 vardır.	 Bunun	 bir	 istisnası	 var	 ECT	 (energy	 charter	 treaty).	
Türkiye	 bu	 anlaşmaya	 taraf	 ama	 sektörel	 bir	 sözleşme	 bu	 ve	 tüm	 dünya	
ülkelerini	 kapsamaz.	 Tam	 bir	 istisna	 bile	 denemez	 dolayısıyla.	 Bunun	 dışında	
yatırım	 uyuşmazlıklarının	 çözümünü	 içeren	 UA	 anlaşmalar	 var	 ama	 bunlar	 da	
bölgesel	ve	biz	bunlara	taraf	değiliz.	

BİTlere	de	kısaca	değinmek	gerekirse,	
Devletlerin	yıllarca	 istemediği	hükümlerin	BİTlerle	mecburen	yatırıma	duyulan	
ihtiyaçtan	 dolayı	 kabul	 edildiğini	 görüyoruz.	 Tabi	 bu	 çok	 tartışmalara	 neden	
olmuş	ve	BİTlerin	yeni	sömürü	düzeni	getireceği	savunulmuştur.		

Birkaç	soru	üzerinde	durmak	gerekir?	
ü Neden	yabancı	yatırımcı	başka	bir	ülkeye	giderek	yatırım	yapar?

o Kendi	 pazarında	 yeterli	 yatırımcı	 vardır	 ama	 yabancı	 ülkede
yeterli	yatırımcı	yoktur.

o Vergi	indirimi	olabilir	yabancı	ülkede.
o O	ülkede	daha	ucuz	olabilir	yatırımcının	yapmak	istediği	maliyet.
o İş	gücü	daha	ucuz	olabilir...
Yani	 yabancı	 yatırımcı	 kısacası	 KAR	 gözeterek	 başka	 bir	 ülkede
yatırım	 yapıyor	 olabilir.	 tüm	 riskleri	 göz	 önünde	 bulundurarak
yatırımcı	bu	nedenle	yabancı	ülkeye	gider	ve	orada	yatırım	yapar.	Kar
maksimizasyonu	burada	temel	amaçtır.

ü Ev	sahibi	devlet	neden	yabancı	yatırımcıyı	kendi	ülkesine	çekmek	ister?
o Ülkede	öyle	olmayan	bir	para	geliyor	ülkeye.
o Ev	 sahibi	 ülkedeki	 istihdam	 potansiyelinin	 artması	 söz	 konusu

oluyor.
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o GSYİH’ya	destek	sağlar.
o Temel	 nedenlerden	bir	 başkası	 da	 kendi	 kaynakları	 olmamasıdır.

Bu	 tür	 yatırımları	 yapabilecek	 bir	 yatırımcı	 port	 folyosu,
teknolojisi,	know-how’ı	yoktur.

o Rekabet	sağlamak	istiyor	olabilir.
o Bir	 devlet	 kendi	 ülkesinde	 ileri	 teknolojiyi	 gerektiren	 bir	 yatırım

yapmak	 istiyor,	 teknolojisi	var	ama	parası	yok.	borç	alırsa	da	 faiz
ödeyecek	geri.	Ama	eğer	yabancı	yatırımcı	yaparsa	faiz	ödemediği
gibi	para	bile	kazanacak.

o Yabancı	 ülkeden	 gelen	 bir	 yatırımcı	 çok	 büyük	 bir	 devlet
yapıyorsa,	 ev	 sahibi	 ülkenin	 bu	 yatırım	 üzerindeki	 siyasi	 gücü
kaynak	 devlete	 karşı	 siyasi	 olarak	 kullanılabilir.	 Bu	 nedenle	 bir
başka	 devlet	 üzerinde	 koz	 sahibi	 olmak	 için	 de	 bunu	 isteyebilir.
Ama	kaynak	devlet	de	aynı	imkana	sahiptir.

ü Neden	 kaynak	 devlet	 yatırımcıyı	 başka	 ülkeye	 göndermek	 ister	 ve
destekler?

o O	ülkeleri	kontrol	etmek	isterler
o Eğer	 kaynak	 devlette	 sermaye	 doydu	 ise,	 kaynak	 fazlası	 var	 ise

bunu	yönlendirirler.
o Yapılacak	yatırımın	kendi	ülkesine	zarar	vermesini	istemiyor	ise...

Atıkları..	başka	bir	ülkeye	göndermek	istiyor	ise	yine	başka	ülkeye
gitmesi	için	yatırımcıyı	destekler.

o Yeni	 bir	 sömürgeleşme	 devrinin	 geldiği,	 Amerikan	 kültürünün
dünyaya	 yayılmaya	 başladığını	 görürsünüz.	 Coca-colonisation
olarak	da	bunu	metinlerde	görürsünüz.	Kültürleri	dünya	üzerinde
domine	etmek	de	yatırımcıyı	başka	ülkelere	gitmeye	teşvik	etmeye
neden	olan	yollardan	bir	tanesidir.

o Temel	 nedenlerden	 bir	 başkası	 da	 ev	 sahibi	 devletleri	 kendi
yatırımcılarına	 bağımlı	 kılmaktır.	 İki	 ülke	 arasındaki	 ilişkiler	 az
önce	 dediğimiz	 gibi	 çok	 yoğundur.	 Bu	 yolla	 kendi	 ülkesindeki
yatırımcıya	ülkeyi	mecbur	kılmak	istiyor	olabilir.

o Kendi	 enerji	 kaynaklarını	 tüketmek	 istemiyor,	 kademeli	 olarak
kullanmak	 istiyor	 ve	 petrolü	 satmak	 yerine	 başka	 ülkede
çıkarmayı	 tercih	 ediyor.	 Kendi	 kaynaklarını	 doğru	 idare	 etmek
amaçlı	davranıyor.

Demek	ki	bu	3	aktör	çeşitli	nedenlerle	de	olsa	bu	yatırım	akışından	memnunlar.	
Her	 tarafın	da	gönü	olunca	dünyada	hızla	artıyor.	Bu	yatırımlar	 ile	globalleşme	
artıyor.	Ülkeler	arasındaki	dengelerde	bu	yatırımlar	ile	sağlanıyor.		

Kaynaklar	

Yabancı	 yatırımcı	 bir	 ülkeye	 geldiğinde	 yatırımlarla	 ilgili	 olarak	 hangi	 hukuki	
çerçevede	davranmalı?	Ona	hukuki	olarak	çerçeve	çizen	kaynaklar	nelerdir?	

Ama	 bu	 süreci	 izlerken	 3	 temel	 aktörü	 asla	 unutmayacağız.	 Ev	 sahibi	 devlet,	
yabancı	 yatırımcı	 ve	 kaynak	 devlet.	 Yatırımcının	 tabi	 olacağı	 hukuki	 çerçevede	
esasen	3	kaynak	vardır;	
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1. Milletlerarası	sözleşmeler	(iki	veya	çok	taraflı).	Aktörüler	ev	sahibi	devlet
ve	kaynak	devlettir.

2. Ev	sahibi	devletin	milli	mevzuatı.	Ev	sahibi	devlet	aktördür.	Her	devletin
milli	 mevzuatının	 taşıdığı	 ortak	 özellikler	 söz	 konusudur.	 Her	 yatırımcı
milli	mevzuata	 tabi	olacağını	bilerek	bu	ülkeye	gelir.	Dolayısıyla	yabancı
yatırımcılar	 için	 de	 milli	 mevzuatın	 içeriği	 çok	 önemlidir.	 Kendilerini
ilgilendiren	mevzuatı	çok	iyi	bilmek	isterler.

3. Yatırım	mukavelesi.	Ev	sahibi	devlet	ve	yatırımcı	aktördür.
Kaynaklar	bu	3üdür.	

Ama	 bir	 şeyi	 de	 unutmamak	 gerekir.	 Yatırım	 iklimi	 dediğimiz	 bir	 durum	 söz	
konusudur.	 Yatırım	 kararı	 verilirken	 yatırım	 ikliminin	müsait	 olup	 olmadığına	
bakar	ve	bu	iklim	sadece	mevzuat	ile	belirlenemez	3	kalemi	vardır;	

a. Siyasi	iklim.	Burada	siyasi	istikrar	aranır	yatırımcı	tarafından.
b. Ekonomik	 iklim.	 Siyasi	 açıdan	 son	 derece	 istikrarlı	 ama	 ekonomisi

kötü.	Ekonomik	açıdan	feasible	bir	ortam	arar	yatırımcı.
c. Hukuki	 iklim.	Eğer	siyasi	ve	ekonomik	açıdan	uygunsa	hukuki	 iklime

bakılır.	Mevzuata	bu	noktada	bakılır.
d. Uygun	 bir	 coğrafi	 iklim	 de	 gereklidir.	 Stratejik	 ve	 coğrafi	 uygunluk

aranır.	(Hocaya	göre	bakılması	gereken	bir	unsurdur).
Bunların	tümü	yatırım	kararı	bakımından	önemlidir.	

Türkiye	bakımından	siyasi	ve	ekonomik	 iklim	yeterince	uygun	değildir.	Hukuki	
açıdan	 teşvik	 için	 son	 derece	 kapsamlı	 çalışmalar	 yapılsa	 da	 bu	 istikrarsızlık	
nedeni	 ile	 Türkiye	 yeterince	 yatırımcı	 çekememektedir.	 Nitekim	 Türkiye’de	
oturmamış	bir	toplum	söz	konusudur.		

Ev	Sahibi	Devletin	Mevzuatının	Önemi	

Ev	 sahibi	 devletin	 bir	mevzuatı	 vardır	 ve	 yatırımcılar	 buna	 güvenerek	 yatırım	
yapmış	 olabilir.	 Yatırımcılar	 bu	ülkeye	 geldikten	 sonra	mevzuat	 değiştirilebilir.	
Bunu	yatırımcılar	tarihsel	süreçte	önlemek	istemiştir.	İki	yolu	vardır	

a. Stabilization	 clause.	 İstikrar	 clause’u	 anlamına	 gelir.	 Bir	 anlaşma	 yapıp
ülkeye	gelen	yatırımcı,	kendi	lehine	olan	hukuki	şartları	dondurmak	ister.
Ev	sahibi	devletler	ise	değiştirme	imkanına	her	zaman	sahiptir	egemenlik
yetkisi	 dolayısı	 ile.	 Ama	 stabilization	 clause	 varsa,	 devlet	 yatırımcının
sahip	olduğu	olumlu	çerçeveyi	hiçbir	zaman	değiştirmeyecektir.	Ama	bu
bir	 taraftan	 da	 ev	 sahibi	 devletin	 egemenlik	 ilkesini	 ihlal	 eder.	 Milli
mevzuat	ne	kadar	elverişli	olursa	olsun	olumlu	iklimin	korunmasını	ister
yabancı	yatırımcılar.	Bu	çok	politik	tartışmalara	da	neden	olmuştur.

b. Hukuk	seçimi.	Böylece	ev	sahibi	devletin	hukukundan	kurtularak	seçilen
başka	 bir	 devlet	 hukukuna	 tabi	 olmuştur	 yatırımcı.	 Choice	 of	 law	 diye
bilinir.

Tarihsel	süreçte	bu	 iki	clause	çok	tartışılmıştır.	Ancak	artık	bunlara	pek	 ihtiyaç	
kalmamıştır.	Zaten	milletlerarası	anlaşmalar	artık	yabancı	yatırımcının	istediğini	
elde	 etmesine	 yol	 açmıştır.	 BİT’ler	 de	 artık	 son	 derece	 yaygın	 olduğundan,	
teminat	 artık	 bu	 anlaşmalar	 ile	 sağlanmaktadır	 ve	 uluslararası	 taahhütler	 söz	
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konusu	olmaktadır.	Dolayısıyla	tarihsel	süreçte	çok	fazla	tartışmalara	konu	olan	
bu	formüller	günümüzde	zaten	giderilmiştir	ve	eski	önemini	taşımamaktadır.		

Dünyada	 ekonomik	 tercihleri	 farklı	 olan	 devlet	 sayısı	 azdır	 genelde	 serbest	
piyasa	 ekonomisi	 yaygındır.	 Sonuçta	 ev	 sahibi	 devletlerin	 milli	 mevzuatına	
baktığımızda	 bu	 nedenle	 ortak	 konular	 gözlemleriz.	 Bu	 konular	 her	 ülkede	
düzenlenmiştir.	

Ortak	konular;	

A. Yatırımın	 ülkeye	 girişi.	 Her	 devlet	 yatırımcının	 ülkesine	 hangi
koşullar	 ile	 gireceğini	 düzenler.	 Yatırımcının	 ülkesine	 girmesine
müsaade	eder	ama	bu	ülkeden	ülkeye	farklılık	göstermektedir.
1. Bazen	 devletler	 bölgesel	 olarak	 yatırımı	 yasaklar.	 Yani	 yabancı

yatırımcı	 kafasına	 göre	 her	 yerde	 yatırım	 yapamaz.	 Dolayısıyla
ülkeler	 coğrafi	 bakımdan	 sınırlamalar	 getirebilir.	 Bizde	 ise	 şuan
için	herhangi	bir	coğrafi	sınırlama	söz	konusu	değildir.

2. Sektör	 açısından	 getirilen	 sınırlar.	 Mesela	 telekomünikasyonda
yabancı	 yatırımcıya	 izin	 vermez,	 milli	 güvenlikte,	 hassas
sektörlerde...	 izin	 vermez	 yabancı	 yatırımcıya.	 Türkiye'de	 ise
serbest	 giriş	 sistemi	 söz	 konusudur.	 Yabancı	 yatırımcılar
istedikleri	alanda	yatırım	yapabilirler.

3. Bazen	 ülkeler	 ancak	 bazı	 formlarda	 yabancı	 yatırıma	 izin	 verir
mesela	 yalnızca	 joint	 venturela	 yatırım	 yapabilirsin	 derler...	 Bu
anlamda	devletlerin	UA	hukuk	bakımından	bir	sınırlaması	yoktur.
Türkiye	bakımından	da	böyle	bir	sınırlama	söz	konusu	değildir.

4. Yabancı	 yatırımcının	 bir	 hayli	 parayı	 gözden	 çıkarması	 gerekir
ülkeye	 gelmek	 için.	 Bu	 nedenle	 bazı	 ülkeler	 asgari	 bir	 miktar
getirir	 yabancı	 yatırımcıya	 ve	 bu	 miktarı	 getirmek	 zorunda
olduklarını	 söyler.	 Ama	 bizde	 bu	 sınır	 da	 yoktur.	 Bir	 lira	 ile	 bile
yatırım	yapılabilir.

5. Bazı	ülkeler	kendi	ülkelerine	gelecek	yatırımcının	yaptığı	yatırımın
tekel	olmasını	 istemez.	Bu	nedenle	pek	 çok	ülke	 sınır	 getirmiştir.
Bizde	bu	konuda	da	sınır	yok.

6. Kendi	özel	sektörüne	açık	olan	alanlarda	yatırıma	izin	verir	zaten
devletler	 ama	 bazı	 alanlar	 özel	 sektöre	 açık	 değilse	 devlette	 bu
alanlarda	yabancı	yatırımcıya	izin	verilmemektedir.	Ama	bizde	bu
sınır	da	yok.

7. Bazı	 ülkeler	 ise	 yabancı	 yatırımcının	 ülkeye	 girebilmesi	 için	 izin
almasını	 ister.	 Bizde	 burada	 da	 bir	 sınır	 yoktur.	 2002’den	 sonra
izin	kaldırıldı.

Bizim	kanun	dünyanın	en	liberal	kanunu	seçilmiştir.	
B. Standart	 of	 Treatment.	 Muamelenin	 kriteri	 nedir.	 Yabancı

yatırımcıya	 karşı	 takınılacak	 tavır	 burada	 dikkate	 alınır.	 burada
national	 treatment	 genelde	 esas	 alınır.	 yabancı	 ve	 yerli	 yatırımcı
arasında	 bir	 ayrım	 yapılmaması	 anlamına	 gelir.	 Bu	 iki	 yatırımcının
eşitliği	 sağlanır.	 Yerli	 ve	 yabancıyı	 eşit	 tutmak	 aslında	 yabancı
tarafından	 pek	 de	 bir	 şey	 ifade	 etmez.	 Az	 gelişmiş	 dünya	 muamele
standartlarından	national	treatment’da	 ısrar	ederler.	Ama	gelişmekte
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olan	 devletler	 bundan	 memnun	 değil,	 çünkü	 o	 ülkelerin	 kendi	
vatandaşına	 gösterdiğin	 standart	 zaten	 kötü,	 kötü	 ile	 eşitlik	 işe	
yaramaz	 ki.	 Asgari	 standart	 bu	 ülkelerde	 sağlanmalıdır.	 Yani	
uluslararası	 hukukta	 en	 çok	 yer	 işgal	 eden	 hallerden	 bir	 tanesi	 de	
yatırımcıya	 milli	 muamelenin	 mi	 yoksa	 asgari	 standardın	 mı	
sağlanacağıdır.		

C. Kamulaştırmaya	 karşı	 güvence.	 İdare	 hukukunda	 bunu	 gördük.
Ama	 burada,	 bu	 alandaki	 kamulaştırma	 bizim	 bildiğimiz
kamulaştırmadan	 daha	 geniştir.	 Devletleştirme,	 sosyalleştirme	 hatta
hiç	 hayal	 etmediğiniz	 şeyler	 de	 kamulaştırma	 anlamına	 gelebilir.
Yüksek	vergi	konulması	bile	kamulaştırma	olabilir.	rekabet	hukukuna
ilişkin	 bir	 düzenlemenin....	 kamulaştırma	 olduğunu	 söyleyebilir.
Yatırımcının	 gördüğü	 her	 zarar	 kamulaştırma	 olarak	 kabul	 edilir.
dolayısıyla	 idare	 hukukundaki	 kamulaştırma	 burada	 devede	 kulak
kalır.	 Expropriation	 burada	 geniş	 olarak	 anlaşılmaktadır	 ve	 her	 ülke
buna	 karşı	 güvence	 getirmektedir.	 Artık	 bu	 alan	 uluslararası	 teamül
haline	gelmiştir.

D. Uyuşmazlıkların	 çözümü.	 	 Burada	 mesela	 3	 yılda	 milli	 mahkeme
uyuşmazlığa	 çözüm	 getirmezse..	 diye	 hükümler	 olur.	 Bizde	 2002’ye
kadar	 bu	 yatırımlarda	 imtiyaz	 sözleşmesi	 kişiliği	 nedeni	 ile	 tahkim
kapalı	 idi	 ama	 bizde	 bu	 yol	 artık	 açıldı.	 Tahkim	 yolu	 bizde	 de
açılmıştır.

E. Yatırım	 ve	 yatırımcının	 tanımı.	Hangi	durumda	şirket	veya	kişinin
yatırımcı	 olarak	 kabul	 edilebileceğinin	 anlaşılması	 için	 getirilen	 bir
hükümdür.
o Yatırımcı	 tanımı	 yapılırken	 gerçek	 ve	 tüzel	 kişi	 yatırımcı	 ayrılır.

Gerçek	 kişilerde	 kriter	 vatandaşlık	 unsurudur.	 Ancak	 bazen
yabancı	olmamasına	 rağmen	bazı	 şartları	 sağlayan	yerli	 yatırımcı
da	yabancı	sayılır.

o Yatırım	tanımı	yapılır.	Hangi	faaliyetlerin	yatırım	olacağı	belirlenir.
Yatırım	tanımı	hem	UA	anlaşmalarda	hem	de	milli	mevzuatta	çok
ayrıntılı	düzenlenmektedir.

F. Yabancı	personelin	istihdamı.
G. Kar	transferi.	Bir	kısmını	transfer	edebilir,	bir	kısmını	mutlaka	tekrar

yatırım	 yapmak	 zorundadır....	 denebilir.	 Ama	 bizde	 de	 tüm	 kar
istendiği	gibi	transfer	edilebilir.

Milletlerarası	Anlaşmalar	

İki	 taraflı	 anlaşmalarda	yer	alan	ortak	hükümler	üzerinde	duracağız.	Bunlar	az	
çok	 milli	 mevzuattakilere	 benzer	 ama	 buna	 rağmen	 en	 çok	 anlaşma	 yapılan	
konulardan	 biri	 yatırım	 anlaşmalarıdır.	 Bu	 anlaşmalar	 niçin	 yapılmaktadır	
madem	 milli	 mevzuatta	 benzer	 noktalarda	 benzer	 hükümler	 var?	 Ev	 sahibi	
devletlerin	milli	mevzuatı	 önemlidir,	 devletler	 özellikle	 yatırımcıları	 ülkelerine	
çekebilmek	için	bu	alanda	hüküm	verirler	ama	sonuçta	bir	egemen	devletle	karşı	
karşıyayız	 ve	 egemen	 devlet	 bu	 kolaylaştırıcı,	 yatırımcı	 dostu	 hükümleri	 her	
zaman	egemenlik	yetkilerine	dayalı	olarak	değiştirebilir.	Bu	nedenle	yatırımcılar	
ev	 sahibi	 devletlerin	 getirdiği	 milli	 taahhütlerin	 uluslararası	 taahhütler	
konumuna	 getirilmesini	 istemektedir.	 İki	 taraflı	 bir	 anlaşmadaki	 taahhütlerini	
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ihlal	ederse	devlet,	uluslararası	sorumlulukları	ortaya	çıkacaktır.	Bu	nedenledir	
ki	çok	sayıda	iki	taraflı	ve	çok	taraflı	yatırım	anlaşmalarıyla	karşılaşırız.	

İki	taraflı	yatırım	anlaşmaları	

Uluslararası	anlaşmalar	esas	itibariyle	uzun	ya	da	kısa	pek	çok	hükümden	oluşur	
ama	 her	 anlaşmanın	 “dibace”	 denilen	 bir	 bölümü	 vardır.	 Burada	 anlaşmanın	
maddeleri	 daha	 başlamamıştır,	 anlaşmanın	 tarafı	 olan	 devletler	 bu	 anlaşmayı	
hangi	niyetle	yaptıklarını	ifade	etmektedirler.		
İki	 taraflı	 yatırım	 anlaşmalarının	 dibacelerinde	 genelde	 şöyle	 hükümlere	
rastlarız	 her	 biri	 kendi	 ülkesine	 gelen	 yatırımcılar	 için	 uygun	 yatırım	 ortamını	
sağlayacaktır	vs.	Dibace	mademki	anlaşma	hükümlerinden	bağımsızdır	o	zaman	
acaba	dibacenin	hukuki	metinde	yer	almalarından	dolayı	bağlayıcı	olmaları	gibi	
bir	durum	söz	konusu	olur	mu?	Dibaceler	bağlayıcı	değildir	ancak	anlaşmaların	
diğer	 hükümlerinde	 tereddüt	 ortaya	 çıktığında	 yorum	 için	 falan	 dibaceye	
başvurulur.	Hakem	heyetleri	hep	dibaceye	atıfta	bulunmaktadır	çünkü	anlaşma	
metninde	 yeterli	 açıklık	 görmemektedir.	 Dolayısıyla	 dibace	 aynı	 zamanda	
anlaşmanın	diğer	hükümlerinin	yorumlanmasında	önem	arz	eder.		

Bu	anlaşmalarda	düzenlenen	hususlar	

1. Yatırım	ve	yatırımcı

Yatırım	 ve	 yatırımcı	 tanımı	 kapsamına	 girmeyen	 bir	 uyuşmazlığın	 uluslararası	
tahkimde	 görülmesi	 mümkün	 değildir.	 Libenanco	 davası	 vardır	 ICSID	 tahkimi	
önüne	 gelmiştir	 ve	 bu	 dava	 ortada	 bir	 yatırım	 yok	 denilerek	 tanıma	
uymadığından	 reddedilmiştir.	 Bazı	 uyuşmazlıklarda	 da	 davalar	 yatırımcı	
olmadığı	 için	 reddedilmektedir.	 İki	 taraflı	 yatırım	 anlaşmalarının	 yatırım	 ve	
yatırımcı	bakımından	takındığı	tavra	bakarsak;	

Yatırım;		yabancı	bir	yatırımcının	para	getirerek	ülkedeki	bir	şirketten	pay	satın	
alması,	 şirket	 kurması,	 doğal	 kaynakların	 çıkarılması,	 işlenmesi	 gibi	 hususlar	
olabilir.	Bundan	başka	 fiziksel	olarak	bir	 tesisin	 inşa	edilmesi	olabilir,	 taşınmaz	
alınması,	 ülkede	 bulunan	 bir	 enerji	 şirketinin	 paylarının	 satın	 alınması,	
devletlerle	 yapılmış	 olan	 imtiyaz	 sözleşmeleri,	 işletmenin	 devrine	 ilişkin	 diğer	
sözleşmeler	 de	 yatırımdır.	 Dolayısıyla	 iki	 taraflı	 yatırım	 anlaşmalarının	 kabul	
ettiği	yatırım	türleri	son	derece	çeşitlidir.	Genellikle	tanım	da	yapılmamaktadır.	
Milletlerarası	 antlaşmaların	 tercih	 ettiği	 yöntem	 tek	 tek	 saymadır.	 Bu	 sınırlı	
sayıda	 bir	 sayma	 değildir.	 Sayılan	 şeylere	 baktığımızda	 da	 oldukça	 geniş	 bir	
yatırım	 tanımının	 yapılmış	 olduğunu	 görüyoruz.	 Geniş	 yapılmasının	 da	 bir	
manası	 vardır.	 İki	 taraflı	 yatırım	 anlaşmaları	 yatırım	 ve	 yatırımcıyı	
koruduğundan	ne	kadar	geniş	tutulursa	o	kadar	iyidir.		

Yatırımcı;	iki	kategoriye	ayrılır.	Ya	gerçek	kişi	yatırımcı	ya	da	tüzel	kişi	yatırımcı	
olabilir.	Gerçek	kişi	yatırımcı	açısından	önemli	olan	ev	sahibi	devlete	giden	ve	o	
devletin	 vatandaşı	 olmayan	 kişi	 yabancı	 yatırımcı	 olarak	 kabul	 edilir.	 Ancak	
mesela	Türk	mevzuatına	göre	yılın	büyük	bölümünü	yurt	dışında	geçirdiği	 için	
bazı	 kişilerin	 yabancı	 yatırımcı	 olarak	 kabul	 edildiği	 ve	 korumalardan	
yararlandığı	görülmektedir.	Ancak	iki	taraflı	yatırım	anlaşmalarına	bakınca	bazı	
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ülkeler	karşı	devletin	vatandaşı	olması	dışında	da	vasıflar	arar.	Örneğin	İsrail	ile	
Türkiye	 arasında	 yapılan	 yatırım	 anlaşmasında	 kişinin	 Türk	 olması	 ve	 gidip	
İsrail’de	 yatırım	 yapması	 yabancı	 yatırımcı	 sayılması	 için	 yeterli	 değildir.	 Ama	
genel	olarak	iki	taraflı	bir	yatırım	anlaşmasında	karşı	ülkenin	vatandaşı	kişi	gelip	
yatırım	yaparsa	yabancı	yatırımcı	olarak	kabul	edilir.		
Her	ne	kadar	yatırımın	kapsamı	çok	geniştir,	sözleşmelerden	doğal	kaynakların	
çıkarılmasına	kadar	her	şeyin	yatırım	kapsamı	içinde	olduğu	söylense	de	bunun	
içinde	hiç	bir	zaman	ticaret	sayılmaz.	Yatırım	dediğimizde	doğrudan	yatırım	ve	
dolaylı	yatırımlar	vardır.	

	Doğrudan	yatırım	dediğimiz	şey	esas	itibarıyla	bir	yatırımcının	bir	ülkeye	gidip	
doğrudan	 doğruya	 risk	 alarak,	 onun	 fiziksel	 varlığını	 gerektiren	 yatırımdır.	
Yabancı	bir	şirketin	kurulması,	o	ülkede	alt	yapı	yatırımlarında	bulunması	hatta	
o ülkede	 bizzat	 bulunması	 doğrudan	 yatırımdır.	 Yatırımların	 faziletinden
bahsederken	 esas	 itibariyle	 doğrudan	 yatırım	 olarak	 olaya	 bakıldığında
doğrudan	 yatırımlar,	 teorik	 olarak	 bu	 ihtiyacı	 karşılar	 çünkü	 o	 ülkenin
ekonomisine	gerçek	anlamda	katkıda	bulunur,	o	ülkenin	isithdamının	artmasına
katkıda	 bulunur,	 o	 ülkenin	 kıt	 olan	 kaynaklarının	 yatırım	 yapılmayla
kapatılmasını	sağlar.	Yani	ev	sahibi	devletler	yatırımları	kendi	ülkelerine	çekmek
isterlerken	 niyetleri	 doğrudan	 yabancı	 yatırımları	 çekmektir.	 Ev	 sahibi	 devlet
kendini	 daha	 güvende	 hisseder.	 Çünkü	 yabancı	 yatırımcı	 bir	 yanlış	 yaptığında
devletin	 elinin	 altındadır	 iş	 makineleriyle,	 şirketiyle	 ve	 devlet	 ona	 müdahale
etme	 imkanına	 sahiptir.	 Yatırımcının	 risk	 kokusu	 aldığında	 birden	 kaçması
mümkün	değildir.	Dolayısıyla	doğrudan	yabancı	yatırımcılar	için	bir	uluslararası
korumanın	gerçekten	de	gerekli	olup	olmadığı	sorusuna	gereklidir	deriz.	Çünkü
riskin	 altına	 girmiş,	 o	 ülke	 ekonomisine	 katkıda	 bulunana	 ve	 bir	 sorun
olduğunda	kaçamayacaktır.

Bir	 de	 portföy	 yatırımları	 dediğimiz	 dolaylı	 yatırımlar	 vardır.	 Bunlar	 ise	
tamamen	 farklı	 niteliktedir.	 Bir	 kere	 yatırımcının	 o	 ülkeye	 gelmesine	 gerek	
yoktur.	 Ülkenin	 ekonomisine	 de	 ciddi	 anlamda	 bir	 katkısı	 yoktur.	 Bunun	 tabi	
olduğu	 bir	 risk	 yoktur	 dolayısıyla	 korunması	 da	 gerekmez.	 İşlemleri	 günlük	
bazda	yapar,	riskin	kokusunu	aldığı	anda	ev	sahibi	devletin	müdahalesine	gerek	
kalamadan	 ülkeden	 hızla	 çıkışı	 sağlayabilirler.	 Bu	 aynı	 zamanda	 sıcak	 para	
olarak	 da	 anılır.	 Latin	 Amerika	 ülkelerinde	 sıcak	 para	 yatırımları	 sebebiyle	
günlük	 enflasyon	 oranı	 yüzde	 bin	 beş	 yüze	 çıkmıştır	 ve	 ekonomileri	
mahvolmuştur.	Yani	belki	de	sıcak	paraya	karşı	ev	sahibi	devletler	korunmalıdır.	
Dolayısıyla	 uluslararası	 çapta	 yatırımların	 korunmasına	 ilişkin	 bir	 girişim	
engellenmiştir	 çünkü	 gelişmiş	 devletler	 doğrudan	 yatırımlar	 gibi	 portföy	
yatırımlarının	 da	 korunmasını	 istemiştir.	 Halbuki	 diğer	 devletler	 portföy	
yatırımlarının	 korunmaya	 gereksinim	 duymadığını	 bu	 nedenle	 korunması	
gerektiğini	 düşünmemişleridir.	 Ama	 iş	 iki	 taraflı	 yatırım	 anlaşmalarına	 gelince	
devletler	 portföy	 yatırımlarını	 da	 sokmuşlardır.	 Yani	 iki	 taraflı	 yatırım	
anlaşmaları	hem	dolaylı	hem	doğrudan	yatırımları	korumayı	amaçlar.	

Yatırımcıya	tekrar	dönüyoruz;	bir	de	tüzel	kişi	yatırımcılar	vardır.	Yabancı	devlet	
şirketinin	 yatırımcı	 kabul	 edilip	 edilemeyeceğine	 ilişkindir.	 AB	 ülkelerinin	
birçoğunda	bir	şirketin	o	ülke	tabiiyetinde	sayılması	için	o	ülke	kanunlarına	göre	
o ülkede	 kurulması	 lazım.	 Yani	 pek	 çok	 devlet	 bir	 şirketi	 bir	 devlete	 ait	 kabul
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edip	etmeme	konusunda	kuruluş	yeri	sistemini	kabul	eder.	Dolayısıyla	bir	şirket	
hangi	 ülkenin	 kanunlarına	 göre	 kurulduysa	 o	 ülkenin	 şirketi	 sayılır.	 5	 tük	
Hollanda’da	 bir	 şirket	 kurarsa	 o	 şirket	 Hollanda	 şirketi	 sayılır	 ve	 Türkiye’de	
yatırım	yaparlarsa	yabancı	yatırımcı	sayılırlar.	Diğer	bir	sistem	ise	merkez	yeri	
sistemidir.	 Biz	 bunu	 kabul	 ediyoruz.	 Merkez	 yerinden	 ne	 anlaşılması	 gerektiği	
tartışmalıdır	 ama	 biz	 idare	 merkezi	 diyoruz.	 Buna	 göre	 gerçek	 anlamda	 idare	
merkezi	neredeyse	o	şirket	o	ülkenin	tabiiyetinde	kabul	edilir.	Örneğin	Türkler	
tarafından	Seyman	adalarında	kurulan	bir	şirket	orada	sadece	kağıt	üzerindedir	
ama	 merkezi	 Türkiye’de	 ise	 kararlar	 Türkiye’de	 alınıyorsa	 şirket	 Türk	
hukukunun	bakış	açısına	göre	başka	bir	ülkede	kurulsa	dahi	Türk	şirketidir.	 İki	
taraflı	anlaşma	yapıldığı	zaman	durum	nedir	o	zaman?	Çünkü	iki	farklı	sistemden	
bahsettik	iki	taraflı	anlaşmalar	için	hangi	kriter	kabul	edilir?	Genelde	bu	konuda	
uzlaşma	 sağlanır.	Bazı	 ülkelerle	de	 ikisi	 birden	kabul	 edilir.	 Türkiye’de	merkez	
yeri	 kabul	 edilmiş	 olmakla	 beraber	 kuruluş	 yeri	 de	 zımnen	 kabul	 edilmiştir.	
Bizim	açımızdan	iki	kriter	birleşmiştir	diyebiliriz.		
Merkez	 yeri	 Bulgaristan’da	 olan	 bir	 şirket	 Türkiye’ye	 gelip	 yatırım	 yaparsa	
Türkiye	bakımından	yabancı	yatırımcı	sayılacaktır.		
Yabancı	devletle	Türkiye	arasında	çıkan	bir	enerji	uyuşmazlığında	yabancı	şirket	
gerçekten	de	Hollanda’da	kurulmuştur,	Hollanda	kanunlarına	göre	kurulmuştur,	
Hollandalılar	 kurmuştur	 ama	hala	daha	bunun	yabancı	 yatırımcı	 olup	olmadığı	
tartışılabilir.		
Türkiye	 Japonya	 uluslararası	 yatırım	 anlaşması	 yatırım	 tanımı	 okundu;	 hisse	
almak,	şirkete	katılmanın	diğer	yolları	(portföy	yatırımı),	devletten	para	alacağı	
varsa	yabancı	şirketin	o	da	yatırımdır,	taşınır	ve	taşınmaz	mallarla	ilgili	haklar	da	
yatırımdır,	 patentler,	 ticari	 isimler,	 ticari	 etiketler	 yani	 tüm	 fikri	 sınai	 haklar	
yatırımdır,	 tabi	 kaynakların	 çıkarılması	 için	 alınmış	 olan	 lisans	 yatırımdır.	
Ticaret	asla	bu	kapsama	girmez!	
Bulgaristan’la	olan	yatırım	anlaşmamızın	yatırım	tanımı	okundu;	

"Yatırım"	 terimi,	 ev	 sahibi	 Akit	 Tarafın	 kanunları	 ve	 nizamları	 çerçevesinde	 elde	
edilen	her	 türlü	mal	 varlığını	 ifade	 eder	 ve	 esas	 olarak	aşağıdakileri	 kapsar:	 (i)	
hisseler,	 hisse	 senetleri	 veya	 şirketlere	 katılımın	 diğer	 şekilleri,	 (ii)	 yeniden	
yatırımda	 kullanılan	 hasılatlar,	 para	 alacakları	 veya	 yatırımla	 ilgili	 ekonomik	
değeri	 olan	 diğer	 haklar,	 (iii)	 mülkiyet	 ve	 ipotek,	 ihtiyati	 haciz	 ve	 rehin	 gibi	
mülkiyet	hakları,	(iv)	telif	hakları,	patent,	lisans,	sınai	tasarım,	teknik	prosesler	gibi	
sınai	ve	fikri	mülkiyet	haklarının	yanı	sıra	ticari	marka,	peştemaliye,	know-how	ve	
diğer	 benzer	 haklar,	 (v)	 aşağıda	 tanımlandığı	 gibi	 Akit	 Taraflardan	 her	 birinin	
ülkesinde,	 doğal	 kaynakları	 araştırma,	 çıkarma	 ve	 kullanma	 dahil	 olmak	 üzere	
hukuken	veya	sözleşme	ile	tanınan	iş	imtiyazları.		
Rusya	ile	olan	yatırım	anlaşmasının	da	yatırım	tanımı	okundu.		
Genel	 olarak	 bunların	 hepsinde	 farklı	modeller	 vardır	 her	 devlet	 kendine	 göre	
saymıştır	ortak	noktalar	vardır	ama	dilleri	farklıdır.	Sayılan	yatırım	türleri	sınırlı	
sayıda	değildir.		

ABD	 ve	 Türkiye	 arasındaki	 yatırımların	 karşılıklı	 korunması	 ve	 teşvikiyle	 ilgili	
sözleşmedeki	 yatırım	 tanımı	 tamamen	 farklı	 bir	 modeldir.	 Yatırımcı	 tanımı	
okundu.		
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“İşbu	Antlaşmada	 :	 (a)	"Şirket"	 ,	kâr	gayesi	 taşısın	veya	taşımasın;	 ister	özel	 ister	
kamu	 kuruluşu	 olsun;	mevzuata	 göre	 sınırlı	 veya	 sınırsız	 sorumluluğu	 haiz	 tüzel	
kişi	olarak	kurulmuş,	teşekkül	etmiş	veya	başka	bir	şekilde	teşkil	edilmiş	şirketleri,	
iş	 ortaklıkları	 veya	diğer	 teşekküller	 dahil	 bir	 hukuki	 varlığı	 ifade	 eder.	 (b)	 "Bi	 r	
Tarafın	 Şirketi"	 ,	 bir	 Tarafta	 veya	 mülki,	 mahalli	 organlarında	 yürürlükte	 olan	
kanun	ve	mevzuata	uygun	olarak	kurulmuş,	tüzel	kişilik	kazanmış	veya	başka	bir	
şekilde	 teşkil	 edilmiş	 ve	 söz	 konusu	 Tarafın	 veya	 mülki,	 mahalli	 organların	
tesbitine	 göre,	 (i)	 söz	 konusu	 Tarafın	 vatandaşı	 olan	 gerçek	 kişiler,	 veya	 (ii)	 söz	
konusu	Tarafın	veya	mülki,	mahalli	organların	veya	onların	tesbitine	göre	temsilci	
veya	aracı	organlarının	kayda	değer	menfaatlerinin	bulunduğu	şirketi	 ifade	eder.	
Bir	Ta		rafın	Şirketinin	hukuki	statüsü	karşı	Taraf	ve	mülki,	mahalli	organlarınca	
tanınacaktır.	(c)	"Yatırım"	,	bir	Tarafın	vatandaşları	veya	şirketlerince	dolaylı	veya	
dolaysız	mâlik	olunan	veya	kontrol	edilen	ve	mal	varlığı,	özvarlık,	borç,	alacak	ve	
hizmet	 ve	 yatırım	 sözleşmeleri	 dahil,	 diğer	Tarafın	ülkesindeki	 her	 türlü	 yatırımı	
ifade	eder	ve	aşağıdakileri	ihtiva	eder	:	(i)	ipotek,	ihtiyati	haciz	ve	rehin	gibi	haklar	
dahil	 olmak	 üzere	maddi	 ve	 gayrimaddi	 her	 türlü	mameleki;	 (ii)	 bir	 şirketi	 veya	
hisse	senetlerini	veya	bir	şirketteki	başka	menfaatleri	veya	mal	varlığından	doğan	
diğer	 menfaatleri;	 (iii)	 bir	 para	 alacağım	 veya	 ekonomik	 değeri	 olan	 ve	 bir	
yatırımla	ilişkili	bulunan	bir	işlemin	yapılması	talebini;	(iv)	telif	hakları,	patentler,	
markalar,	 ticari	 unvanlar,	 endüstri	 tasarımları,	 ticari	 sırlar	 ve	 "know-how"	 ve	
peştemaliye	dahil,	fikri	ve	sınai	mülkiyet	haklarını;	(v)	kanun	veya	sözleşme	ile	elde	
edilen	her	türlü	hakkı	ve	kanuna	uygun	olarak	sağlanan	tüm	lisans	ve	izinleri;	(vi)	
hasılatın	 ve	 kredi	 anlaşmalarından	 doğan	 anapara	 ve	 faiz	 ödemelerinin	 yeniden	
yatırımı,	 (d)	 "malik	 olmak	 veya	 kontrol	 etmek",	 her	 nerede	 bulunursa	 bulunsun,	
bağlı	 şirketleri	 veya	 iştirakleri	 yoluyla	 dahi	 dolaylı	 veya	 dolaysız	 mülkiyeti	 veya	
kontrolü	 ifade	 eder.	 (e)	 Bir	 Tarafın	 "vatandaş"	 ı	 yürürlükteki	mevzuata	 göre	 bir	
Tarafın	vatandaşı	olan	gerçek	kişiyi	ifade	eder.	(0	"hasılat"	,	kâr;	temettü;	sermaye	
kazana;	royalti	ödemesi;	idari	ve	teknik	yardım	veya	başka	ücret	ve	aynı	ödemeler	
dahil,	bir	yatırımdan	veya	bir	yatırım	ile	ilgili	olarak	elde	edilen	bir	meblağı	ifade	
eder.		 (g)	 "ilgili	 faaliyetler",	 işin	 yürütülmesi;	 sözleşmelerin	 yapılması,	 ifası	 ve	
infazı;	 fikir	 ve	 sınai	 mülkiyet	 hakları	 dahil	 her	 türlü	 malın	 iktisabı,	 kullanımı,	
muhafazası	ve	tasarrufu;	fonların	ödünç	alınması,	hisse	senetlerinin	satın	alınması	
ve	 ihraç	 edilmesi	 ve-ithalatta	 döviz	 satın	 alınması	 için	 şirketlerin,	 şubelerin,	
temsilciliklerin,	 büroların,	 fabrikaların	 veya	 diğer	 tesislerin	 organizasyonu,	
kontrolü,	 işletilmesi,	 bakımı	 ve	 tasfiyesini	 ifade	 eder.	 2.Taraflardan	 her	 biri,	
herhangi	 bir	 üçüncü	 ülke	 vatandaşları	 tarafından	 kontrol	 edilen	 kendi	
şirketlerinden	 herhangi	 birine	 veya	 karşı	 Tarafın	 bir	 şirketine,	 bu	 Antlaşma	 ile	
sağlanan	 avantajları	 tanımamak	 hakkım	 mahfuz	 tutar.	 Ancak	 Taraflardan	 her	
biri,	 bu	 nedenle,	 işbu	 Antlaşmanın	 sağladığı	 menfaatlerin	 karşı	 Tarafın	 bir	
şirketine	 teşmil	 edilmemesini	kararlaştırırsa,	duruma	her	 iki	 taraf	 için	 tatminkâr	
bir	çözüm	aramak	üzere	karşı	Tarafla	vakit	geçirmeden	istişareye	girişecektir.	Bu	
hak,	 hukuki	 statünün	 tanınması	 ve	 adli	 mercilere	 başvurma	 hallerinde	
uygulanmaz.	3.	Mal	varlıklarının	yatırımı	veya	yeniden	yatırım	biçiminde	herhangi	
bir	değişiklik,	bunların	yatırım	olma	niteliğini	bozmaz.”	

Dikkat	 ederseniz	 yatırım	 dediğimizde	 bunun	 dışında	 kalan	 hiçbir	 şey	 yok.	
Amerika	tüm	ülkelerle	aynı	sözleşmeyi	yapıyor.	Müzakerelerde	pazarlık	gücünün	
çok	 yüksek	 olması	 ona	 bu	 imkanı	 veriyor.	 Rusya	 ve	 Japonya	 ile,	 İngiltere	 ile	
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yaptığı	anlaşmalar	daha	farklı	olabilir	çünkü	müzakere	gücüyle	ilgili	durumlardır	
bunlar.	

Şimdi	yatırımcı	tanımlarına	bakalım;	

Bulgaristan	ile	olan	sözleşme	tanımı	okundu.	

“Her	 bir	 Akit	 Taraf	 açısından	 "yatırımcı	 terimi":	 a)	 bir	 Akit	 Tarafın	 yürürlükteki	
hukukuna	göre,	vatandaşı	sayılan	bir	gerçek	kişiyi,	b)	bir	Akit	Tarafın,	yürürlükteki	
hukukuna	 göre	 kurulan	 veya	 teşekkül	 ettirilen	 ve	 merkezi	 o	 ülkede	 bulunan	
herhangi	 bir	 şirket,	 firma,	 ortaklık,	 organizasyon	 veya	 birliği	 ifade	 eder.	
Gerçekleşmiş	olan	yatırımların	şeklinde	sonradan	yapılacak	herhangi	bir	değişiklik,	
böyle	 bir	 değişikliğin	 ev	 sahibi	 Akit	 Tarafın	 hukukuna	 aykırı	 olmaması	 şartıyla,	
yatırımın	esasını	etkilemeyecektir	“	
Gerçek	 kişiler	 bakımından	 bir	 sorun	 yoktur.	 Ayrıca	 yabancı	 yatırımcı	
kriterlerinin	de	her	ikisi	kabul	edilmiştir.		

Japonya	 ve	 Rusya	 tanımı	 da	 okundu.	 Buna	 göre	 Japonya	 için	 de	 kuruluş	 ve	
merkez	yeri	aynı	anda	kabul	edilmiştir.	Bunlar	örnek	olması	açısından	okundu.	
Önünüze	 bir	 uyuşmazlık	 geldiğinde	 gerçekten	 o	 uyuşmazlıkta	 bir	 yatırım	 ve	
yatırımcı	olup	olmadığını	bu	anlaşmalara	göre	belirleyeceksiniz.	Anlaşma	yoksa	
ne	 olacak?	 Mesela	 Güney	 Kıbrıs	 ile	 Türkiye	 arasında	 iki	 taraflı	 bir	 yatırım	
anlaşması	yoktur.	Çünkü	Güney	Kıbrıs’ı	tanımıyoruz	ama	ikisinin	de	taraf	olduğu	
Enerji	şartı	anlaşması	adında	çok	taraflı	bir	anlaşma	vardır.	Bu	durumda	oradaki	
tanıma	bakılacaktır.	

2. Anlaşmalarda	 yer	 alan	 diğer	 bir	 husus	 ise	 yabancı	 yatırımlar	 ile
yatırımcıyı	sağlanacak	hukuki	muamele

Bu	noktada	temelde	iki	kriter	kullanılır.	

1. Eşitlik	(milli	muameledir).
2. Most	favourite	nation	clause	yani	en	çok	gözetilen	ulus.
3. Adil	ve	hakkaniyete	uygun	muamele	de	bir	başkasıdır.
4. Tam	koruma	(yenidir,	yaygın	değil)

Anlaşmalarda	yabancı	yatırımcıya	yapılacak	muamele	de	esas	 itibariyle	 ilk	 ikisi	
sonra	 da	 3.	 Uygulanır.	 İlki	 yerli	 ve	 yabancı	 yatırımcı	 arasında	 eşit	 muameleyi	
öngörür.	 En	 çok	 gözetilen	 husus	 kaydında	 ise	 bir	 ülke	 mesela	 Türkiye	 ile	
Bulgaristan	 arasındaki	 anlaşmada	 yabancı	 yatırımcılara	 haklar	 tanındı.	 Sonra	
Türkiye	 ABD	 ile	 de	 sözleşme	 imzalandı	 bu	 durumda	 o	 daha	 elverişli	 şartlar	
taşıyabilir	eğer	Bulgaristan	ile	Türkiye	arasında	en	çok	gözetilen	ulus	kaydı	varsa	
benim	anlaşmamada	bu	hak	yok	ama	ABD	ile	Türkiye	arasındaki	anlaşmada	var	
dolayısıyla	ben	de	bu	anlaşmaya	dayanarak	bu	hakkı	istiyorum	diyebilir.	Hemen	
hemen	tüm	BİT’lerde	en	çok	gözetilen	ulus	kaydı	vardır.	Burada	yerli	ile	yabancı	
arasında	değil	ama	iki	yabancı	arası	eşitlik	sağlanıyor.		
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Yatırımcı	 Türkiye’nin	 diğer	 devletlerle	 yaptığı	 tüm	 anlaşmaları	 gözden	 geçirip	
işine	 gelen	 hakları	 elde	 etmek	 için	 o	 sözleşmelere	 dayanabilir.	 Ama	mantıksal	
olarak	 bir	 de	 şöyle	 bir	 durum	 vardır.	 Benim	 diğer	 devletlerle	 yaptığım	
anlaşmalara	bakıyor,	kendisi	 için	en	uygununu	bulup	ona	dayanıyor.	Mesele	bu	
ama	 buna	 her	 türlü	 anlaşma	 dahil	 değildir.	 Mesela	 Türkiye’nin	 AB	 ile	 yaptığı	
gümrük	 birliği	 anlaşması	 vardır.	 Bu	 gümrük	 birliğine	 taraf	 olanlar	 bellidir	 ve	
birbirlerine	 karşılıklı	 tavizlerde	 bulunuyorlar.	 Bunun	 dışından	 bir	 devlet	 çıkıp	
Gümrük	Birliği	Anlaşmasına	dayanıyorum	diyemez.	Çünkü	o	karşılıklı	tavizlerin	
verildiği	 bir	 anlaşmadır	 dışında	 olan	 bir	 devlet	 o	 anlaşma	 hükümlerine	
dayanamaz.		

Adil	ve	hakkaniyete	uygun	muamelede	epey	karmaşa	vardır.	Çünkü	bu	olaydan	
olaya	 değişebildiği	 gibi	 her	 bir	 mahkemede	 ve	 hakem	 heyetinde	 de	 değişir.	
Devletler	mümkünse	bundan	uzak	durmaya	çalışır	ama	ABD’nin	baskısıyla	bu	da	
uygulanmaktadır.	 Bazı	 devletler	 baskılara	 dayanamamış	 ama	 madde	 kısmına	
değil	 de	 dibace	 kısmına	 almışlardır.	 Adil	 ve	 hakkaniyete	 uygun	muamele	 neyi	
içerir?	 Yerli	 ve	 yabancı	 eşitliği	 ya	 da	 yabancılar	 arası	 eşitlik	 sağlanmış	 olabilir	
ama	yatırımcı	bunun	adil	 olmadığını	 söylüyor	olabilir.	 	O	durumlarda	bu	kısım	
uygulansın	istenmektedir	ama	bazı	devletler	bunu	koymayı	reddeder.	
Yeni	 anlaşmalarda	 yeni	 bir	 şey	 daha	 çıktı	 bu	 da	 “tam	 koruma”	 denilen	 bir	
hükümdür.	Çok	yaygın	değildir.	
Belçika’yla	 yapılan	 anlaşma	 okundu	 bu	 ilkelerin	 nasıl	 uygulandığı	 ile	 ilgili	 3.	
Madde.		

MADDE	3.	YATIRIMLARIN	KORUNMASI:	1.	Âkit	Taraflar	diğer	tarafın	vatandaşları	
ve	 şirketleri	 tarafından	 yapılmış	 yatırımlara	 uluslararası	 hukuk	 prensipleri	
çerçevesinde	 adil	 ve	 eşit	 bir	 şekilde	 muamele	 edeceklerdir.	 2.	 Tesis	 olunan	 tüm	
yatırımlar,	kamu	düzeninin	korunmasına	 ilişkin	tedbirler	hariç,	her	türlü	koruma	
ve	 güvenlikten	 yararlanacaklar	 ve	 bu	 yatırımların	 idaresini,	 idamesini,	 onlardan	
yararlanılmasını	 veya	 onların	 tasfiyesini	 engelleyici	 haksız	 veya	 ayırımcı	
önlemlerden	 kaçınılacaktır.	 3.	 Yukarıda	 1.	 ve	 2.	 paragraflarda	 atıfta,	 bulunulan	
muamele	ve	koruma,	en	azından	herbir	Âkit	Tarafça	en	ziyade	müsaadeye	mazhar	
bir	 devletin	 vatandaşları	 ve	 şirketlerine	 tanınan	 imtiyazlara	 eşit	 olacaktır.	 4.	
Yukarıda	 paragraf	 3'de	 değinilen	 muamele	 ve	 koruma	 bir	 Âkit	 tarafın,	 Ortak	
Pazar,	 Gümrük	 Birliği,	 Serbest	 Ticaret	 Bölgesi	 gibi	 bir	 ekonomik	 gruplaşmanın	
üyesi	veya	ortağı	olması	dolayısıyla	bu	grup	üyelerine	tanımış	olduğu	imtiyazların	
diğer	Âkit	Tarafa	da	teşmil	edileceği	şeklinde	yorumlanamaz.	“	
“Adil	 ve	 hakkaniyete	 uygun	 muamele	 edeceklerdir”	 “	 her	 türlü	 koruma	 ve	
güvenlikten	 yararlanma”	 	 yani	 tam	 koruma	 bir	 de	 en	 çok	 gözetilen	 ulus	 kaydı	
konulmuştur.	Milli	muamele	kaydı	konulmamıştır.	

Cezayir	ile	yapılan	anlaşma	okundu.	
1. Her bir Taraf, ülkesindeki yatırımlara ve yatırımlarla ilgili faaliyetlere, benzer

durumlarda herhangi üçüncü bir ülkenin yatırımcılarının yatırımlarına, kendi kanun 
ve nizamları çerçevesinde göstereceği muameleden daha az elverişli olmayacak 
şekilde, izin verecektir.	

2. Her bir Taraf, kurulmuş olan bu yatırımlara benzer durumlarda kendi
yatırımcılarının yatırımlarına veya herhangi üçüncü bir ülkenin yatırımcılarının 
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yatırımlarına gösterilen 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 kendilerini 
istihdam eden Tarafın bir 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 
Tarafın yatırımcılarının yatırımı olan şirketler seçtikleri idari ve teknik personeli 
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 
teşkilât veya benzer uluslararası anlaşmalar,	

(b) tamamen veya esas olarak vergilendirmeye ilişkin olanlar.
Yatırımcı hangisini isterse ona dayanır diyor. En çok gözetilen ulus kaydına da

milli muameleye de dayanabilir. 
Amerika ile imzaladığımız anlaşma da okundu. Bunda da en çok gözetilen ulus 

deniyor. Milli muamele ya da en çok gözetilen ulus karşı karşıya geldiğinde seçim 
yaparken hangisi işine gelirse yatırımcı ona dayanır demek istiyor. Ayrıca adil ve 
hakkaniyete uygun muamele de sayılmıştır.  
Bu	 konu	 neden	 önemli?	 Açılan	 davalarda	 milli	 muamele	 yapmadı	 diyor,	 ona	
sağladığı	 muameleyi	 bana	 yapmadı	 diyor	 yani	 yabancı	 yatırımcılar	 en	 çok	
bunlara	dayanıyorlar.		

İki	Taraflı	Yatırım	Anlaşmalarında	Kamulaştırma	

Devlet	 ile	 yabancı	 yatırımcı	 arasındaki	 uyuşmazlık	 bakımından	 kamulaştırma	
çok	önemlidir	çünkü	uluslararası	yatırım	hukukunda	kamulaştırma	dediğimizde	
esasen	çok	geniş	bir	alandan	bahsederiz.		

Kamulaştırmayı	 daha	 önce	 idare	 hukukunda	 gördük.	 Millileştirmeden,	
devletleştirmeden,	 müsadereden	 farklarını	 biliyoruz.	 Bir	 malvarlığına	 el	
atılmasını	öngören	bir	sürü	yol	var	ama	sadece	bir	 tanesinin	adı	kamulaştırma,	
diğerleri	daha	farklıdır.		

Ama	 UA	 yatırım	 hukukunda	 kamulaştırma	 terimi	 son	 derece	 geniş	 bir	 hususu	
içerir.	 İç	 hukukta	 kamulaştırma	 teşkil	 etmese	 de	 UA	 hukuk	 bakımından	
kamulaştırma	 teşkil	 eder.	 Devletleştirme,	müsadere	 etme...	 Ayrıca	 bunlarla	 hiç	
alakası	 olmasa	 da,	 bazı	 devlet	 davranışları	 da	 kamulaştırma	 olarak	 kabul	
edilmektedir.	 Mesela	 çok	 yüksek	 vergi	 koymak	 yabancı	 yatırımcının	 yatırım	
yaptığı	 sektörde.	 Veya	 belli	 bir	 sektörde	 çevreci	 düzenlemeler	 kabul	 ederek	
adamın	zarar	etmesine	yol	açmak,	ya	da	rekabet	hukukuna	ilişkin	düzenlemeler	
yapmak,	 lisans	 iptali...	 Dolayısıyla	 UA	 tahkimde	 görülen	 uyuşmazlıkların	 çoğu	
yatırımcı	tarafından	kamulaştırma	adı	altında	geçmektedir.	Mesela	devletin	daha	
önce	 o	 yatırımla	 ilgili	 hazine	 garantisi	 vermiş	 olması	 ama	 bunları	 kaldırması.	
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Ülkede	yerli	yatırımcıyı	da	içerine	alan	bir	düzenleme	de	olabilir	bu.	Önemli	ölçüt	
yabancı	 yatırımcının	 kar	 beklentisini	 etkileyip	 etkilememesidir.	 Bu	 davranışlar	
esas	itibari	ile	kar	beklentisini	azaltmaktadır.		

Hakem	kararları	da	devletin	yaptığı	kamulaştırma	nedeni	 ile	yatırımcıyı	 zarara	
uğratması	üzerine	verilmiş	olur	ve	buna	dayanarak	tazminata	hükmedilir.		

Demek	 ki	 UA	 yatırım	 hukukunda	 kamulaştırma	 kavramı	 ulusal	 hukuktakinden	
farklıdır.	 Bir	 olayda,	 yapılan	 bir	 termik	 santrale	 giden	 yolun	 çevre	 programına	
göre	 kullanılmayacak	 hale	 gelmesi	 bile	 kamulaştırma	 olarak	 tespit	 edilmiştir	
yatırımcının	maliyetini	yükselttiğinden.		

Dolayısıyla	 iki	 taraflı	yatırım	anlaşmalarının	hepsinde	kamulaştırma	tanımı	son	
derece	 geniş	 yapılmıştır.	 Geniş	 kamulaştırma	 tanımı	 yapılır	 ve	 şu	 şu	 şu	
olmadıkça	devlet	yatırımcının	mallarını	kamulaştırmayacaktır...	denmektedir.	Bu	
yolla	muhtemel	zararlar	önlenmek	istenmiştir.		
Dar	 anlamda	 kamulaştırma	 expropriation	 olarak	 bilinir.	 Ama	 bizim	
kullandığımız	kamulaştırma	birçok	kavramı	içerir.		

UA	yatırım	hukukunda	bazen	kamulaştırma	denir	ama	bazen	de	bu	olayda	gizli	
kamulaştırma	var	denir.	El	atmanın	şekline	bile	girmeyen	ama	kar	azaltan	veya	
maliyet	yapan	hallerde	genelde	bu	söylenir.	Mesela	adam	altın	arıyor	ama	devlet	
siyanür	 kullanılmasını	 yasakladı.	 Burada	 en	 uygun	maliyetli	 çözüm	 bu	 şekilde	
ortadan	 kaldırılmıştır	 ve	 yatırımcıya	 zarar	 verir.	 Bu	 da	 bizim	 alanımızda	 gizli	
kamulaştırma	kavramı	ile	açıklanmaktadır.		

Bunlara	bazen	dolaylı	kamulaştırma	da	denir.	Devlet	kendi	ekonomisini	korumak	
için	 bir	 önlem	 alır	 kimi	 hallerde.	 Dövizi	 sabitler	 mesela.	 Bu	 halde	 de	 zarar	
görebilir.	Bu	durumda	da	dolaylı	kamulaştırma	denir.	

Bazı	hallerde	de	sürüngen	kamulaştırma	kavramı	öne	çıkar.	

Demek	ki;	
1. UA	yatırım	hukukunda	kamulaştırma	tanımı	geniştir.
2. Bu	durum	iki	taraflı	yatırım	anlaşmalarına	da	yansır.

Kamulaştırmanın	 UA	 hukukta	 teamül	 haline	 gelen	 bazı	 şartları	 vardır.	 Bu	
nedenle	de	ister	bir	devletin	kanununda	olsun	ister	olmasın,	ister	sözleşmelerde	
düzenlensin	 ister	 düzenlenmesin	 tüm	 devletleri	 bağlar.	 Bu	 şartların	 varlığı	
olmadan	yapılan	her	kamulaştırma	hukuka	aykırı	kabul	edilmiştir;	

1. Public	 interest	 yani	 kamu	 yararı.	 Devlet	 kamulaştırmaya	 yol	 açan
herhangi	bir	düzenleme	kamu	yararı	bulunmalıdır.	Keyfiliğe	varmayacak
ölçüde	olmalıdır.

2. Ayrımcı	 olmamalıdır.	 Non	 discrimination	 deriz.	 Mesela	 kamulaştırma
yapıyorsunuz	kamu	yararı	da	var	ama	yerli	değil	yabancı	 şirkete	sadece
yapıyorsunuz,	 bu	 bir	 ayrımcılık.	 Veya	 sadece	 bazı	 devletlerin	 şirketleri
hedef	alınıyor.	Bu	durumda	da	ayrımcılık	söz	konusu.
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3. Kamulaştırmanın	 her	 zaman	 bir	 tazminat	 eşliğinde	 olması.	 Yani	 devlet
hiçbir	 bedel	 ödemeksizin	 bir	 malvarlığına	 el	 atmayacaktır.	 O
malvarlığının	değeri	ne	ise,	ne	kadar	zarar	verdi	ise	onu	da	ödeyecek.

Bu	noktada	bu	3	şart	teamül	hukuku	dolayısıyla	söz	konusudur.	

İki	tarafları	anlaşmalarda	bu	şartlar	yer	almasa	da	UA	hukuka	göre	her	devlet	bu	
şartlara	 uygun	 kamulaştırma	 yapmak	 zorundadır.	 Şimdi	 bu	 3	 şart,	 her	 şeye	
rağmen	tüm	iki	taraflı	yatırım	anlaşmalarında	vardır	ama	olmasa	da	olur	çünkü	
zaten	teamül	hukukunda	vardır.		
İki	 taraflı	 anlaşmalarda	 kamulaştırmanın	 şartı	 olarak	 bir	 başka	 şart	 daha	
söylenmiştir.	Due	 process	 of	 law.	Devlet	 kamulaştırmayı	 yaparken	 tüm	 yasal	
sürece	 uygun	davranacak,	 tüm	hukuki	 yolları	 yabancı	 yatırımcıya	 açık	 tutacak.	
Yatırımcı	bilgi	alacak,	kendisini	savunmasına	izin	verilecek...		

Bu	noktada	şöyle	bir	tartışma	var:	Kamulaştırmada	yukarıda	sayılan	3+1	şart	var	
ilk	3ü	zaten	UA	 teamül	hukukundan	geliyor.	Ama	due	process	of	 law	 için	daha	
teamül	haline	gelmedi	bu	nedenle	anlaşmada	yer	almalı	uygulanmak	 için	diyor	
bir	 görüş.	 Bir	 başka	 görüş	 ise,	 zaten	 devletler	 hukuka	 uygun	 davranıyor	 ama	
davranmasa	 bile	 bu	 da	 teamüldür	 artık,	 çünkü	 bugüne	 kadarki	 tüm	 iki	 taraflı	
anlaşmalarda	her	devlet	neredeyse	en	az	bir	kez	kabul	etmiş	ise	bu	durumda	örf	
adet	 kuralı	 haline	 gelmiştir.	 Yapılagelişi	 vardır	 ve	 uygulanma	 gereği	
düşünülmektedir	diyor	bu	görüş.	Ancak	ilk	söylediğimiz	bunu	kabul	etmiyor.		

Bu	tartışmalar	bir	tarafa	zaten	genellikle	bu	şart	hep	yer	aldığı	için	anlaşmalarda	
bu	da	uyulması	gereken	bir	husustur.		

Tazminat	

Kamulaştırmanın	UA	 teamüle	 göre	 şartlarından	 biri	 de	 tazminattır	 dedik.	 Ama	
bu	 tazminatın	standardı	ne	olacak.	Tazminatın	 standardı	dediğimiz	husus	UA	
hukukta	 son	 derece	 tartışmalıdır	 ve	 henüz	 UA	 teamül	 hukuku	 haline	
gelmemiştir.		

Bir	görüşe	göre;	(HULL	FORMÜLÜ)	
• Tazminatta	 tam	bir	 tazminat	ödenecektir.	Kamulaştırma	dediğimiz	geniş

kapsamlı	 konuda	 yapılan	 eylemlerden	 biri	 ortaya	 çıkamadan	 önce,	 o
yatırımın	değeri	neydi?	Buna	bakılarak	tazminat	belirlenir.

• Anında	 yani	 gecikmeksizin	 ödenmesi	 gerekir.	 Gecikiyorsa	 da	 faizi
ödenecek	ve	sonsuza	kadar	uzamayacak

• Effective	 olması	 da	 esas.	 Etkili	 bir	 tazminat	 esastır.	 Yani	 şunu	 diyemez:
ödeyeyim	ama	bende	dolar	yok,	UA	alanda	asla	kabul	görmeyen	bir	para
cinsinden	 ödeyeyim	 diyebilir	 ama	 o	 devletin	 parası	 çok	 düşük	 olabilir,
dünyanın	hiçbir	yerde	geçmeyen	bir	para	olacaktır.	Kuzey	körenin	parası
mesela.	Veya	bazen	devletler,	özellikle	ikinci	dünya	savaşından	sonra	ben
sana	 kömür	 vereyim..	 denmiştir.	 Bu	 tür	 şeyler	 genelde	 etkili	 tazminat
olarak	kabul	edilmez.

Diğer	bir	görüşe	göre;	(CALVO	FORMÜLÜ)	
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• Makul	 bir	 tazminat	 ödenir.	 Tam	 değer	 değildir	 ama	 yeterli	 bir	 miktar
getirilmiştir.	Adequate	compensation.

• Uygun	 bir	 zamanda	 ödeme	 yapılır.	 gecikme	 olabilir	 ve	 geciktim	 diye
tazminat	ödemem.

• Uygun	vasıtalarla.	Para	olur,	mal	olur....	

Latin	 Amerikalılar	 genelde	 ikinci	 görüş	 gibi	 uygun	 standartlara	 yönelir	 ama	
Amerikalılar	 da	 ilk	 görüşü	 istemiş	 ve	 hemen	 ödeme...	 istemiş.	 Hull	 formülü	
olarak	 tarihe	 geçmiştir	 bu	 nedenle	 ilk	 görüş.	 İkinci	 görüş	 ise	 Calvo	 formülü	
olarak	doktrine	yerleşmiştir.		

Bu	 tazminat	 standardı	 bir	 teamül	 hukuku	 haline	 gelmiş	 değildir.	 Ödenebilmesi	
için	yatırım	anlaşmalarında	bulunması	gerekir.	Ve	genelde	de	Hull	formülü	kabul	
edilmiştir.	Japonya	ve	İsrail	ile	yapılan	anlaşmalar	derste	incelendi	ve	gördük	ki	
bunlarda	da	Hull	formülü	kabul	edilmiş	durumdadır.		

İki	Taraflı	Yatırım	Anlaşmalarında	Uyuşmazlıkların	Çözümü	

Yatırım	uyuşmazlıklarının	çözümü	derken	yatırımcı	ile	ev	sahibi	devlet	arasında	
bir	 uyuşmazlık	 çıktığında	nasıl	 çözüleceğiniz	 ilişkin	hükümler	bu	 anlaşmalarda	
düzenlenir.	 Tahkime	 mi	 gidilecek?	 Hangi	 tahkim	 kuralları	 seçilecek?	 Dostane	
çözüm,	mediation	olacak	mı?	
Eğer	 iki	 taraflı	 yatırım	 anlaşmalarında	 bu	 tür	 bir	 hüküm	 olmasa	 idi	 bugünkü	
konuya	 ilişkin	 tahkim	uyuşmazlıklarının	%90ı	olmazdı.	Karışıklığa	yol	 açan	bir	
husus:	uyuşmazlıkların	çözümü	ile	iki	madde	vardır;	

1. Yatırım	 uyuşmazlıklarının	 çözümü.	 Ev	 sahibi	 devlet	 ve	 yatırımcı
arasındaki	uyuşmazlıklarla	ilgili.

2. İkincisi	ise	iki	taraflı	yatırım	anlaşmasının	tarafı	olan	devletler	arasındaki
uyuşmazlıklarla	 ilgili.	 Bu	 anlaşmanın	 uygulanması,	 yürürlüğe	 girmesi...
konularında	 Akit	 devletler	 arasında	 da	 uyuşmazlıklar	 çıkabilir.	 Ancak
yatırım	 uyuşmazlıkları	 bakımından	 bu	 uygulanmaz.	 Bu	 husus	 anlaşma
tarafları	 ile	 ilgilidir	 doğrudan	 yatırımcı	 ile	 alakalı	 değildir.	 UA	 kamu
hukukuna	aittir	ve	bizi	bu	konu	itibari	ile	ilgilendirmez.

Yatırım	uyuşmazlıkları	bakımından	iki	taraflı	yatırım	anlaşmaları	nasıl	hükümler	
getirir?	 Bu	 uyuşmazlık	 çıktığında	 önce	 dile	 getirilmesi	 gerekir.	 Hakkının	 ihlal	
edildiğini	 düşünen	 taraf	 gidip	 direk	 dava	 açmaz.	 Önce	 bir	 halletmek	 ister.	
Sıkıntılı	olan	taraf	önce	giderilmesini	ister	bu	sıkıntının.		

Giderilmesini	 istemek	yeterli	de	değildir	müzakere	etmek	gerekir.	Her	 iki	 taraf	
da	müzakerelerde	taviz	vermezse	bu	durumda	yargı	yoluna	gidilir.	Öncelikle	bir	
uyuşma	 sağlanmaya	 çalışılır.	 Genelde	 bu	dava	 zaten	 yatırımcı	 tarafından	 açılır.	

Yatırımcı	ve	yatırımların	tanımları	
Yatırımcıya	uygulanacak	olan	muamele	ve	standartları	
Bugün	de	kamulaştırma	olmak	üzere	3	temel	konuyu	anlattık.	
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Ev	 sahibi	devlet	bu	davaları	 açmaz.	Çünkü	 iki	 taraflı	 anlaşmalarda	yatırımcının	
tahkime	 gitme	 hakkı	 düzenlenmiştir.	 Yatırımcı	 bize	 zarar	 vermiş,	 çevreyi	
bitirmiş...	bu	durumda	ev	sahibi	devlet	ben	de	gitsem	diyemez.	Yatırım	tarihine	
baktığımızda	yatırımcıların	da	muazzam	ölçüde	telafisi	imkansız	zararlar	verdiği	
görülmüştür.	 Bu	 iki	 taraflı	 yatırım	 anlaşmaları	 ise	 bunlara	 karşı	 önlem	
alamamıştır	 sadece	 yatırımcıyı	 korumaya	 yöneliktir.	 Örneğin	 Hindistan’da	
BOPAL	patlamış	ve	yıllarca	süren	bir	çevre	felaketi	yaşanmıştır.	Ev	sahibi	devlet	
olarak	Hindistan	ise	tahkime	gidememiştir.		

Anlaşmaların	genel	havasına	baktığımıza	şunu	görürüz:	önce	bir	sıkıntı	olduğunu	
yatırımcı	 notice	 eder.	 Bildirim	 yapılır	 ve	müzakere	 yani	 uzlaşma	 süreci	 başlar.	
Bunun	 içine	 değişik	 yöntemler	 girebilir:	 arabuluculuk,	 uzlaşma..	 gibi.	 Bu	 süreç	
için	de	genelde	3,	6,	9	ay	gibi	süreler	öngörülür.	Her	anlaşmada	bu	süre	değişik	
olabilir.	 O	 süreçte	 yatırımcı	 ve	 ev	 sahibi	 devlet	 bir	 settlement	 dener.	 O	 da	
işlemezse	3.	Aşamaya	gelinir.	Bu	3.	Aşamada	uyuşmazlık;	

a. Ev	 sahibi	devlet	mahkemesine	gider.	Rusya	Türkiye	arasında	böyle	 ama
çok	nadir.

b. Tahkime	gidilir.
c. Ev	sahibi	devlet	veya	tahkime	gidilir	diyebilir.
d. Önce	ev	sahibi	devlet	1	yıl	içinde	çözüm	olmazsa	o	zaman	tahkime	gidilir

der
e. Bazen	de	direk	bir	tahkim	kurumu		(ICSID...)	söyler.
f. Birden	fazla	tahkim	kuruluşu	sayılıp	yatırımcının	tercihine	bırakılabilir.

Bu	3	aşama	tüm	yatırım	anlaşmalarında	vardır.	

Bu	neden	önemli?	
Tahkime	 gitmek	 rıza	 işidir.	 Taraflardan	birinin	 rızası	 yoksa	 tahkime	 gidilemez.	
İki	 taraf	 bir	 tahkim	 anlaşması	 yapar	 ve	 ona	 gidilir.	 Ama	 ev	 sahibi	 devletin	
genelde	rızası	olmaz.	Yatırımcının	ise	hep	rızası	vardır.	Ev	sahibi	devletin	ise	bu	
rızayı	göstermemesi	son	derece	büyük	bir	sıkıntı	yaratır.		
İki	 taraflı	 yatırım	 anlaşmaları	 ise	 peşinen	 ev	 sahibi	 devletlerin	 tahkime	 rıza	
göstermesine	 yol	 açar.	 Bu	 nedenle	 bu	 anlaşmalar	 olmasa	 her	 bir	 yatırım	
anlaşması	bazında	devletle	müzakere	edilemez	ve	devlet	genelde	rıza	göstermez.		

Sınavda	iki	soru	olacak;	
• Bir	tanesi:

İki	 taraflı	yatırım	anlaşmasının	 tahkimi	olabilir,	yatırımcıya	uygulanacak
muamele	olabilir	veya	kamulaştırma	olabilir	bunlardan	birini	anlatmanızı
isteyeceğim.	 BİT’deki	 yerini	 tespit	 etmeniz	 gerekir	 bu	 nedenle.
Anlaşmanın	 maddesini	 direk	 yazmayacaksınız	 ama	 benim	 derste
anlattıklarımı	aynen	anlatacaksınız	ve	tek	cümle	ile	hangi	maddede	hangi
ilke	 ile	 ilgili....	 Hangisi	 teamül	 hukukundandır	 hangisi	 değildir...
yazacaksınız.	Tazminatın	standartı	için	kesin	bir	UA	hukuk	kuralı	yoktur,
Hull	 formülü	 şudur,	 Calvo	 şudur	 diyeceksiniz...	 Veya	 geçen	 hafta
anlattığım	muamele	standartları	anlatılacaktır.

• İkinci	soruyu	da	söylemeyeyim	artık.
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Yatırım	Mukaveleleri	

Yabancı	 yatırımların	 tabi	 olacağı	 muamelenin	 kaynaklarından	 bahsetmiştik,	
sonrasında	 sözleşmeler	 üzerinde	 durmuştuk.	 Şimdi	 ise	 sıra	 yatırım	
mukavelelerinde.		

Biliyoruz	ki	yatırım	sözleşmeleri	iki	devleti	ilgilendiren	bir	şey	değil.	Bu	ev	sahibi	
devlet	ile	yatırımcı	arasında	yapılır.	Sözleşmenin	konusu	pek	çok	yatırım	olabilir.	
Enerji	 yatırımları	 bakımından	 boru	 hattının	 döşenmesi,	 nükleer	 santral	
yapılması..	 olabilir.	 Yani	 her	 türlü	 enerji	 ile	 ilgili	 faaliyet	 bu	 çerçevede	
değerlendirilebilir.		

Burada	 bu	 sözleşmeler	 esasen	 karmaşık	 sözleşmelerdir.	 Sözleşme	 sadece	 bir	
tane	de	değildir.	Yapılan	sözleşme	tek	başına	hiçbir	şey	ifade	etmez.	Birçok	yan	
sözleşmeler	 ile	 desteklenmesi	 gerekmektedir.	 Kredi	 sözleşmesi,	 uygu	
sözleşmeleri	 ile	 desteklenmesi	 gerekmektedir.	 Mesela	 bu	 sözleşme	 dolayısıyla	
devlet	su	 işleri	 ile...	de	sözleşmeler	yapılması	gerekir.	Demek	ki	çuvallar	dolusu	
belge	burada	yatırım	ilişkisini	düzenler.		

Bizim	 bugün	 üzerinde	 duracağımız	 sözleşme	 ise	 bu	 süreçte	 kullanılan	
belgelerden	yalnızca	bir	 tanesidir.	Bunların	hepsi	ayrı	birer	sözleşmedir	ve	asıl	
sözleşmenin	 kapsamını	 büyütür.	 Hatta	 bazen	 o	 kadar	 büyüktür	 ki	 hükümetler	
arası	 sözleşmeler	 yapılmasına	 neden	 olur	 (HGA).	 Dolayısıyla	 burada	 satım	
sözleşmesi	gibi	dar	düşünmemek	lazım.		

Tek	 bir	 sözleşme	 olan	 kısmına	 gelirsek,	 bu	 sözleşmeyi	 yatırımcı	 ve	 ev	 sahibi	
yapar.	 Bunlar	 çok	 uzun	 genelde	 500-600	 sayfalık	 sözleşmelerdir.	 Bu	 tür	
sözleşmeler	 bakımından,	 esasen	 hukuki	 içerik	 çok	 azdır.	 Genelde	 yatırımın	
kapsamı	 doğrultusunda	 teknik	 konuları	 içerir.	 Hukukçular	 bu	 teknik	 konuları	
içeren	sözleşmeyi	kendileri	inceler	ve	hukuka	uygun	olacak	şekilde	formüle	eder.		

Biz	bu	sözleşmeler	bakımından	3	husus	üzerinde	duralım;	
Bu	 sözleşmeler	 bildiğimiz	 imtiyaz	 sözleşmeleri	 olabilir.	 Bu	 sözleşmelerin	hepsi	
esasen	vaktinde	imtiyaz	sözleşmeleridir.	Yap	işlet	devret,	yap	işlet	olabilir	veya	
işletmenin	devri	sözleşmeleri	gibi	başka	başka	nitelikli	olabilir.	Bu	sözleşmelerin	
uluslar	 arasılaştırılması	 diye	 bir	 çaba	 vardır.	 Bu	 sayede	 ev	 sahibi	 devletler	
köşeye	 sıkıştırılmaya	 çalışılmıştır.	 Yatırımcılar	 bu	 ilişkide	üstün	 görülmektedir.	
Bu	nitelikte	bir	 sözleşmenin	 ihlali	halinde	UA	hukukun	devreye	girmesi	esasen	
hocanın	hoşuna	gitmiyor,	ev	sahibi	devletlerin	 fazla	sömürülmesine	yol	açtığını	
düşünüyor.	 Ama	 ne	 yazık	 ki	 yatırımcıların	 baskınlığı	 nedeni	 ile	 yönelim	 bu	
şekilde	 son	 yıllarda.	 Bu	 sözleşmeler	 başlarda	 eşit	 taraflı	 idi	 ama	 sonrasında	
dediğimiz	gibi	ev	sahibi	devletlerin	gücü	zayıflatıldı.	Eskiden	uygulanacak	hukuk	
kaydı	yoktu	ve	bu	normaldi	çünkü	siz	bir	yatırımcı	olarak	adamın	gidip	ülkesinde	
enerji	 yatırımı	 yapıyorsunuz	 ve	 bu	 son	 derece	 stratejik	 yatırım	bakımından	 ev	
sahibi	 devletin	 hukukuna	 tabi	 oluyorsunuz.	 Bu	 çok	 normaldi.	 Hala	 akitler	
bakımından	 da	 karakteristik	 edimin	 ifa	 yeri	 esas	 alınır.	 dolayısıyla	 ev	 sahibi	
devletin	hukukunun	uygulanması	normaldi.	Ama	daha	 sonra	ev	 sahibi	devletin	
hakimiyetinden	 hususu	 çıkarabilmek	 için;	 Taraflar	 hangi	 hukukun	 sözleşmeye	
uygulanacağını	kararlaştırmışlardır.	Enerji	ile	ilgili	sözleşmelerde	bugün	genelde	
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hukuk	 seçimi	 clauseu	 konulmaktadır.	 Ve	 her	 iki	 tarafa	 daha	 eşit	 uzaklıkta	
bulunan	 bir	 hukukun	 uygulanması	 öngörülmüştür.	 Ama	 tabi	 ne	 kadar	 her	 iki	
tarafa	eşit	ülkeler	bulunur..	bu	bilinmez.	Mesela	neden	iran	ve	Türkiye	arasında	
İngiliz	 hukuku	 uygulansın.	 Bu	 eşit	 uzaklıkta	 olmaktan	 değil.	 İngilizlerin	 son	
derece	 sofistike	 kuralları	 var	 enerji	 alanında	 bunun	 uygulatılmasını	 istiyorlar.	
Hukuk	 seçimi	 noktasına	 gelinmesinin	 sebebi	 yabancı	 yatırımcıyı	 ülkelerine	
getirirken	elverişli	koşullar	sunuyorlardı	ancak	yatırımcı	ülkeye	girdikten	sonra	
daha	da	elverişli	bir	 şekilde	 sözleşmeyi	değiştirmeye	çalışıyorlardı.	Bu	nedenle	
de	 devletler	 başta	 elverişli	 koşullar	 sunup	 sonra	 da	 egemenlik	 yetkisine	
dayanarak	 değiştiriyorlardı.	 Bazen	 bu	 hakkaniyete	 uygun	 olsa	 da	 bazen	 de	
yatırımcıyı	o	ülkeye	gömüyordu.	Bu	uzun	yıllar	devam	ettikçe,	hukuki	kesinlik	ve	
öngörülebilirlik	ortadan	kalktı.		

1. Bunun	 üzerinde	 stabilisation	 clauselar	 çıktı	 ortaya.
Sözleşmeleri	 ilk	 karakterize	 eden	 özelliklerden	 birisi
stabilisation	 clauseu	 konulması	 idi.	 Ev	 sahibi	 devlet	 bunları
elbette	 koymak	 istemiyordu.	 Her	 ne	 pahasına	 olursa	 olsun
değişiklik	 yapamamak,	 egemen	 devlete	 yakışmıyordu.	 Bu	 da
UA	 hukuka	 sıcak	 tartışmalara	 yol	 açtı.	 Sonuçta	 şu	 husus
üzerinde	 mutabakata	 varıldı:	 egemen	 devlet	 tabi	 ki	 kendi
halkının	 ihtiyaçlarına	 göre	 sözleşmeleri	 değiştirebilir,	 bunun
ötesi	 egemenlik	 haklarının	 etkisidir.	 İstikrar	 kayıtları	 bunun
üzerine	 şöyle	 anlaşıldı:	 evet	 ev	 sahibi	 devlet	 sözleşmede
değişiklik	yapabilir,	ama	sözleşmenin	yapıldığı	anda	o	devletin
yatırım	 çerçevesi	 ne	 ise	 ondan	 bir	 adım	 geriye	 gidemez.	 Yani
değişiklik	 yapabilir	 ama	 o	 yatırımcı	 etkilenmeyecektir.	 Ama
burada	 da	 iş	 bitmez.	 Ama	 yatırımcılar	 bundan	 da	 tatmin
olmamıştır.	Ve	kendilerinden	daha	 iyi	bir	muamele	sergilenen
yatırımlar	 varsa,	 bu	 yatırımlara	 uygulanan	 muameleleri
kendileri	 için	 de	 istemişlerdir.	 Dolayısıyla	 stabilisation
clauseları	 baya	 sıkıntı	 yaratmıştır	 genel	 konseptte.	 Bu
stabilisation	 clauseları	 o	 kadar	 sıkıntıya	 neden	 olmuştur	 ki
sonunda	devletler	hukuk	seçimine	razı	olmuştur.

2. Hukuk	seçimi	kaydı	konulmuştur.	Bu	seçilen	hukuk	sözleşmeye
ilişkin	 tüm	 işlemlere	 uygulanacaktır.	Mesela	 enerji	 yatırımları
bakımından	 EPDKnın	 getirdiği	 bazı	 kurallara	 tabi	 olunması
gerekir	 esasen,	 kamu	 hukuku	 karakteri	 dolayısı	 ile	 ev	 sahibi
devletin	 kuruluşlarının	 getirdiği	 kurallar	 ev	 sahibi	 devleti
korur.	 Bu	 nedenle	 de	 başka	 devletin	 kurallarının
uygulanmasını	 istemek	 saçmadır	 ve	 uygulanması	 zordur.
Çünkü	mesela	 yabancı	 adam	 EPDK’dan	 lisans	 alacak,	 ama	 bu
lisansın	 ihlali	 halinde	 ne	 olacağına	 yabancı	 hukuktan	 mı
bakacağız?	Bu	da	mantıksızdır.	Bu	nedenle	hukuk	seçimi	de	bir
haylı	 sıkıntı	 yaratmıştır,	 çok	 tartışmaya	 yol	 açmıştır.
Dolayısıyla	 hukuk	 seçimi	 bakımından	 yavaş	 yavaş	 gelişmiş
dünya	geri	 adım	atmaya	başlamıştır.	Neden	çünkü	sözleşmeyi
ihlal	 etse	 bile	 BİT’e	 dayanılarak	 talepte	 bulunulabilr	 artık
hukuk	 seçimine	 de	 pek	 gerek	 kalmadı.	 Daha	 sonra	 göreceğiz
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bazı	 hallerde	 doğrudan	 ev	 sahibi	 devletin	 hukukunun	
uygulanması	da	zorunlu	olacaktır.	

3. Bunlarda	 yer	 alan	 tahkim	 şartı.	 Dava	 esasen	 bir	 uyuşmazlık
çıktığında	 ev	 sahibi	 devletin	 mahkemelerinde	 görülüyordu.
Ama	 ev	 sahibi	 devletin	 mahkemesi	 her	 ne	 kadar	 ev	 sahibi
devlet	 sıkıntılı	 olsa	 da	 kendi	 devleti	 lehine	 karar	 veriyordu.
Bunun	 aksini	 beklemek	 saçma	 zaten.	 Yani	 gelişmiş	 dünyaya
gelişmemiş	 dünyadan	 yatırımcı	 gitse	 idi	 yine	 aynısı	 olurdu.
Mahkeme,	 devletin	 menfaati	 söz	 konusu	 oldu	 mu	 yatırımcıyı
takmaz	ve	devleti	 kayırır.	Bu	da	bir	 yandan	bir	başka	açmaza
neden	 olmaktadır:	 yatırımcı	 ülkeye	 gitmek	 istemez.	 Devlet
mahkemelerinden	 korkan	 yatırımcı	 neden	 gideyim	 bu	 ülkeye
diye	 düşünür.	 Bu	 da	 çok	 tartışmaya	 neden	 olmuştur.	 Bu
sözleşmelere	 milletlerarası	 tahkim	 kaydının	 konulmasını
beraberinde	 getirmiştir.	 Ve	 hocaya	 göre	 bu	 kayıt,	 hukuk
seçiminden	 de	 stabilisation	 kaydından	 da	 daha	 başarılı	 bir
clausedur.	Bu	nedenle	de	koydurmak	çok	zordur	bu	kaydı.	Hal
böyle	 olunca,	 tahkim	kaydı	 konulabilen	 az	 sayıda	 sözleşmeler
son	 derece	 büyük	 bir	 başarıya	 neden	 olur.	 mesela	 bizde
2002’deki	 anayasa	 değişikliğinden	 önce	münhasıran	 Danıştay
yatırım	 sözleşmelerine	 bakardı.	 Çünkü	 bu	 sözleşmeler	 direkt
imtiyaz	 sözleşmesi	 niteliğindedir	 ve	 tahkim	 kaydı	 konulamaz.
Konulan	bir	 sözleşmede	de	 tahkim	kaydı	 çıkarılmıştır.	Bu	pek
çok	ülkede	böyle	 idi.	Ama	Türkiye’de	 yapılan	değişikliklerden
sonra	 artık	 yabancı	 unsur	 taşıması	 veya	 taşımaması	 halinde
imtiyaz	 sözleşmelerine	 artık	 tahkim	 kaydı	 konulabilir.
Gördüğümüz	 gibi	 yabancı	 unsur	 olmasa	 bile	 tahkim	 kaydına
müsaade	 ediyoruz	 artık.	 Devlet	 sözleşmede	 böyle	 bir	 kayıt
varsa	 tahkime	 rıza	 da	 göstermiş	 olacaktır.	 Ama	 buna	 rağmen
Türkiye’nin	 yaptığı	 sözleşmelerin	 çoğunda	 bu	 kayıt	 yoktur.
Ama	 tabi	 olmasa	 bile	 ECT	 ve	 BİT’ler	 nedeni	 ile	 koymasa	 bile
tahkime	gidilebilmektedir.

Demek	 ki	 bu	 her	 3	 önemli	 kayıt	 da	 artık	 önemini	 kaybetmiştir.	 Çünkü	 BİTler	
artık	 bu	 konuların	 hepsini	 iki	 devlet	 arasında	 düzenlenmektedir.	 Her	 devlet	
BİTlerle	peşinen	tahkime...	rıza	gösterir.	Bu	nedenle	de	önemini	kaybetmiştir	bu	
kayıtlar.	 Yatırım	 mukavelelerinde	 bu	 3	 kaydın	 önemini	 kaybetmesi	 ile	 artık	
teknik	 hususlara	 yönelmiştir.	 Çünkü	 zaten	BİTler	 kapsamında	 bunun	dışındaki	
hukuki	muameleler	düzenlenmiştir.		

Yatırım	Uyuşmazlıklarının	Çözümü	ve	ICSID	

Tahkimin	 burada	 ağırlıklı	 olduğunu	 ve	 bu	 açıdan	 da	 ICSID	 tahkiminin	 esas	
olduğunu	 söylemiştik.	 ICSID	 bir	 merkez,	 dünya	 bankası	 tarafından	 ICSID	
konvansiyonu	 dediğimiz	 sözleşme	 ile	 1965’te	 kuruldu.	 Bu	 merkez	 yatırım	
uyuşmazlıkları	bakımından	uzman.		
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Kurumsal	 kuralları	 vardır	 ICSID	 tahkiminin	 ve	 sözleşmede	 bunlara	 yer	
verilmiştir.		
ICSID:	International	center	for	settlement	of	investment	disputes.		

Sözleşme	 yatırımların	 tüm	 boyutlarını	 ele	 almaz.	 Bu	 tür	 yatırımlardan	
kaynaklanan	uyuşmazlıkların	tahkim	veya	uzlaşma	yolu	ile	çözülmesini	öngörür.		

Sözleşmenin	 asıl	 adı:	 devletlerle	 diğer	 devletlerin	 yatırımcıları	 arasında	 çıkan	
yatırım	uyuşmazıklarının	çözümüne	ilişkin	sözleşmedir.	Bu	sözleşmeye	Türkiye	
1988	yılında	taraf	olmuştur.	Dünya	çağında	150	üzerinde	devlet	taraf	olmuştur.	
Dolayısıyla	 ICSID	 sözleşmesi	 özellkle	 enerji	 yatırımlarından	 kaynaklanan	
uyuşmazlıklarda	hayati	önem	taşır.		

Sözleşmenin	 her	 bir	 hükmü	değil,	 bizi	 sadece	 uyuşmazlık	 kısmı	 ilgilendirir.	 Bu	
merkezin	nasıl	 işleyeceği...	 kısmı	bizi	 ilgilendirmez.	 ICSID’in	 yetkilerini	belirten	
ve	 bizi	 ilgilendiren	 en	 önemli	 hüküm	 sözleşmenin	 25.maddesidir.	 bizim	 için	
önemli	 olan	maddedir.	 ICSID	hakem	heyetinin	bu	uyuşmazlığa	bakmaya	yetkili	
olup	olmadığına	ilişkin	hükümdür.	Bu	uyuşmazlık	ICSID	önüne	getirilirse,	ICSID	
hangi	durumda	yetkili	olur?	Madde	bunu	düzenlemektedir.		

Sözleşmenin	gücü	getirdiği	bazı	hükümlerde	saklıdır.	Mesela	 tanıklık	yapan	bir	
suçluyu	taraf	devletler	tutuklayamaz...		

ICSID	sözleşmesine	neden	yatırımcılar	başvurur?	Neden	sözleşmeyi	ICSID’e	dahil	
eder?	

1. Bu	 kuruluşun	 devlet	 ve	 yatırımcı	 arasında	 çıkan	 uyuşmazlıklar
bakımından	 başka	 hiçbir	 kuruluşta	 olmayan	 bir	 uzmanlığa	 sahip
olmasıdır.

2. Arkasında	 dünya	 bankasının	 bulunmasıdır.	 ICSID	 kararları	 yerine
getirilmezse	dünya	bankası	devletlere	baskı	kurar.

3. ICSID	 halem	 heyetinin	 verdiği	 kararların	 çoğu	 tanıma	 ve	 tenfize	 gerek
olmadan	 diğer	 devletlerde	 tanınmış	 ve	 tenfiz	 edilmiş	 olur.	 Bu	 çok
önemlidir	 çünkü	 tanıma	 tenfiz	 olmadan	 kararların	 uygulanabilirliği
yoktur.

Zannedersiniz	 ki	 iki	 devlet	 ICSID	 sözleşmesine	 tarafsa	 yatırım	 ilişkilerinde	 de	
gidilebilir.	Ama	bu	böyle	değil.	 ICSID	 sözleşmesine	 taraf	olma,	 ICSID	 tahkimine	
rıza	gösterme	anlamına	gelmez.	Elbette	bu	sözleşmeye	taraf	olma	bir	ön	şarttır	
ancak	 bu	 yeterli	 değildir.	 Her	 iki	 tarafın	 da	 bu	 tahkime	 rıza	 vermiş	 olması	
gerekir.		

Sözleşmenin	 getirdiği	 tahkim	 mekanizmasının	 uygulanabilmesi	 için	 yetkili	
olması	gerekir.	Buna	da	sözleşmenin	25.maddesinde	değinilir.	Burada	2	kategori	
altında	aranan	şartlar	var;	

A. Kişi	Bakımından	Yetki	(Personal	Jurisdiction)

Ev	 sahibi	 devlet	 –	Kaynak	Devlet	 ICSID	 sözleşmesine	 taraf	 olmalıdır.	 İlk
şart	 budur	 ama	 yeterli	 değildir.	 Burada	 tartışılacak	 bir	 şey	 yok	 gibi	 de
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gelse,	aslında	sıkıntı	çıkabilir	bu	hususta.	Görünüşte	çok	kolay	bir	mesele	
olsa	da	bu	noktada	ortaya	sorunlar	çıkar.	Karşımızda	bir	ev	sahibi	devlet	
var	mı	 gerçekten	 ilk	olarak	bunun	 tespiti	 gerekir.	Mesela	kamu	kurumu	
mu	 karşıdaki,	 devlet	 tüzelkişiliğine	 dahil	 mi..	 bunlar	 hep	 önem	 taşır.	
Mesela	sözleşme	Enerji	ve	tabi	kaynaklar	bakanlığı	ile	yatırımcı	arasında	
yapılırsa	burada	ev	sahibi	devlet	taraf	mıdır..	bunlar	hep	tartışmalara	yol	
açmaktadır.	 Ev	 sahibi	 devletten	 ne	 anlaşılacağı	 bu	 aşamada	 önemli.	
Burada	genelde	isnadiyet	teorisi	uygulanır.	eğer;	

v Bir	kuruluş	devlet	adına	hareket	ediyorsa
v Eylemleri	devlete		isnat	edilebiliyorsa
v Bu	devlet	ve	kuruluş	arasında	kamu	hukukundan	kaynaklı	bir

bağ	 varsa	 artık	 karşı	 tarafın	 ev	 sahibi	 devlet	 olduğu	 kabul
edilir.

Bunun	 dışında	 belediyeler..	 de	 ev	 sahibi	 devlet	 olarak	 kabul	 edilir.	 ama	
mesela	Arjantin’de	bazı	özerk	bölgeler	var	burada	çeşitli	tartışmalar	var.	
Türkiye	bakımından	da	bu	gündeme	geldi.	Hollanda	şirketinin	TCye	açtığı	
davada	yatırım	mukavelesinin	tarafları	emlak	konut	ve	Hollandalı	şirketti.	
Emlak	konut	bir	devlet	şirketi	sayıldı	ve	dava	TCye	karşı	açıldı	ama	ICSID	
bunun	 bir	 devlet	 kuruluşu	 olmadığına	 karar	 verdi.	 Neden?	 Bağımsız	
olarak	 ekonomik	 ve	 organik	 olarak	 idareden	 bağımsız	 bulundu	 emlak	
konut	 ve	 devlet	 sayılmadı.	 Hocaya	 göre	 örneğin	 yapılan	 savunma	
sayesinde	 bu	 başarı	 elde	 edildi	 esasen	 emlak	 konut	 devletten	 bağımsız	
değildi.	

Ev	sahibi	devlet-	kaynak	devlet	ve	ICSID	sözleşmesi	arasındaki	ilişkinin	de	
uyuşmazlık	çıktığı	esnada	var	olması	gerekir.	Yani	mesela	bu	sözleşmeye	
taraf	 olduktan	 sonra	 bir	 uyuşmazlık	 çıkmış	 olmalı.	 uyuşmazlık	 çıktıktan	
sonra	 taraf	 olunması	 halinde	 ICSID	 sözleşmesinden	 yararlanılamaz.	 Bu	
halde	 kişi	 bakımından	 yetki	 gerçekleşmemiştir.	 Demek	 ki	 bu	 açıdan	
uyuşmazlığın	 ortaya	 çıktığı	 tarih	 önemlidir	 ve	 bunun	 tespiti	 zordur.	
Mesela	 devletin	 ilk	 ihtarı	 yapması	 yatırımcıya	 uyuşmazlığın	 çıktığı	 anı	
ifade	 eder	 mi?	 Ruhsat	 iadesi	 uyuşmazlığın	 çıktığı	 an	 mıdır?	 Bu	 da	 kişi	
bakımından	yetki	konusunda	önem	taşır.	Aynı	şekilde	kaynak	devletin	de	
ne	zaman	ICSID’e	taraf	olduğu	önem	taşır.	Yatırımcının	devletinin	ICSID’e	
taraf	olmaması	halinde	de	aynı	şekilde	yetki	sağlanmamış	olacaktır.	Yani	
buradaki	durumlar	çok	şey	değiştirebilir.		

Ev	sahibi	devlet	ile	yatırımcı	aynı	potada	olamaz.	Kimse	kendi	devletinin	
yatırımcısını	ICSID	önünde	dava	edemez.	Yani	kaynak	devlet	ve	ev	sahibi	
devletin	birbirinden	farklı	olması	lazım.	Liberalgo	şirketi	Güney	Kıbrıs’ta	
kurulmuştu.	 Ama	 bu	 görünüşte	 yabancı	 bir	 devlet	 şirketi	 idi.	 Bu	 şirketi	
kontrol	 eden	 esasen	 Uzanlardı	 ve	 Türklerdi.	 Yine	 yetki	 bakımından	
yetkinin	 şartları	 gerçekleşmemiş	 idi.	Dolayısıyla	 yabancı	 yatırımcı	 ile	 ev	
sahibi	devlet	aynı	potada	olmamalı.	Yatırımcı	ev	sahibi	devletin	vatandaşı	
veya	şirketi	olmamalı.		
İstisna:	Eğer	yatırımcı	bu	yatırım	bakımından	beni	yabancı	yatırımcı	say	
derse	 ve	 bunu	 ev	 sahibi	 devlet	 kabul	 ederse	 ICSID’e	 gidilebilir.	 Fiilen	
yabancı	 bir	 şirket	 olan	 bazı	 şirketler	 ise	 Türk	 şirketi	 olabilir.	 bu	 gibi	
durumlarda	 devlet	 ve	 yabancı	 sayılan	 devletin	 anlaşması	 gerekir.	 Ama	
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bilmek	gerekir	ki	 fiiliyatta	da	Türk	 ise	 şirket	burada	anlaşma	 imkanı	da	
yoktur.		

B. Konu	Bakımından	Yetki	(Subject	Matter)

Yatırım.	 ICSID	 sözleşmesi	 yatırımı	 tanımlamamıştır.	 1965	 yılında	 bu
sözleşme	 imzalanırken	 bilerek	 yatırım	 tanımından	 kaçılmıştır,	 bu
anlayışla	 yatırım	 kavramı	 sınırlandırmak	 istememiştir.	 Geniş
yorumlanması	 arzu	 edilmiştir.	 Yatırım	 tanımı	 yapılması	 daha	 ziyade
BİTlere	bırakılmıştır,	ama	bunu	da	açıkça	söylemeyip	ev	sahibi	devletin	iç
hukukuna	bırakıyoruz	demişlerdir.	Nitekim	bugün	de	yatırım	son	derece
geniş	 bir	 şekilde	 yatırım	 anlaşmalarında	 sayılmıştır.	 En	 nihayetinde
BİTlerde	yer	alan	tanım	devletlerin	iç	hukukuna	da	geçecektir.	Dolayısıyla
esasen	BİTlerde	bu	anlamda	bir	 tanım	yapılması	gerekmemiştir.	Yatırım
tanımını	yapmamakla	dünya	bankası	amacına	ulaşmıştır.

v Uyuşmazlığın	 yatırımdan	 kaynaklanması	 gerekir.	 Burada
uyuşmazlık,	 doğrudan	 yatırımdan	 kaynaklanma	 söz	 konusu
olmalıdır.

v Uyuşmazlığın	 mutlak	 suretle	 hukuki	 bir	 uyuşmazlık	 olması
gerekir.	 Yatırımdan	 kaynaklanan	 uyuşmazlığın	 hukuki	 olması
esastır	 çünkü	 bazı	 şirketler	 yatırımdan	 kaynaklanan	 politik
uyuşmazlıkları	 ICSID	 önüne	 getirmeye	 çalışır.	 ICSID	 de	 bazen
bunları	 reddeder	 bazen	 kabul	 eder.	 Burada	 dikkat	 edilmesi
gereken	 nokta:	 ticari	 uyuşmazlıkların	 yatırım	 uyuşmazlığı
değil	ticari	uyuşmazlık	olması.

C. Tahkime	Rıza

Tahkim	 kendisi	 iradi	 bir	 şeydir.	 Taraflar	 tahkim	 yolu	 ile	 uyuşmazlığın
çözülmesini	 istiyorlarsa	 anlaşmaları	 gerekir.	 	 Bu	 anlaşma	 bağımsız
olabileceği	 gibi	 tahkim	 kaydı	 şeklinde	 de	 olabilir.	 Tarafların	 rızası
olmadan	 tahkim	 de	 olmaz.	 Rıza	 yoksa	 tahkim	 de	 olmaz.	 Daha	 sonra	 da
göreceğiz.	Ev	sahibi	devlet	ile	yatırımcı	arasında	bir	tahkim	anlaşması	ya
da	 yatırım	 mukavelesinde	 bir	 tahkim	 clauseu	 bulunmaz.	 Rıza	 başka
yerden	gelir.	ECT	26.maddesinden	bahsettik	ve	BITlerden	bahsettik.	Rıza
bunlar	ile	de	verilir.

Ø Klasik	 yöntem	 taraflar	 arasında	 tahkim	 anlaşması	 yapılmasıdır.
ICSID’in	 önüne	 gelen	 birçok	 uyuşmazlıkta	 rıza	 clause	 veya	 ayrı
anlaşma	 ile	 verilmemiştir.	 Yani	 yatırım	 mukavelesinde	 elbette
tahkim	 clauseu	 yer	 alabilir	 ama	 ICSID	 önündeki	 birçok
uyuşmazlıkta	böyle	bir	anlaşma	yoktur.	Çoğunda	böyle	bir	tahkim
clauseuna	geek	yoktu.

Ø Milletlerarası	 sözleşmeler	 BİT	 veya	 ECT	 gibi	 sözleşmeler.
Milletlerarası	sözleşmelerden;

o BİT:	 Bu	 anlaşmaların	 bir	 maddesi	 de	 yatırım
uyuşmazlıklarının	 çözümü	 ile	 ilgiliydi.	 Yatırımcı	 önce	 ev
sahibi	 devleti	 uyuşmazlıktan	 haberdar	 ederdi,	 sonra	 bir
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uzlaşma	 süreci	 yaşanırdı.	 Genelde	 bu	 uzlaşma	 süreci	 bir	
süreye	 bağlanırdı	 ve	 daha	 sonra	 yatırımcının	 kendi	
tercihine	 göre	 gidebileceği	 bir	 tahkim	 mekanizması	
öngörülmüştür.	 ICSID	 tüm	 bu	 anlaşmalarda	 zorunlu	 değil	
ama	 genelde	 sayılan	 tahkim	 kuruluşlarından	 biri	 olur.	 ev	
sahibi	 devlet	 bu	 hallerde	 o	 hükümle	 kendi	 rızasını	 vermiş	
sayılır.	 Ev	 sahibi	 devlet	 o	 madde	 çerçevesinde	 ve	 o	
koşullara	uygun	olarak	rıza	vermiş	olur.		

o Enerji	 uyuşmazlıklarında	 BİTlere	 bakılır	 elbette	 ama	 iki
devlet	 arasında	 bir	 BİT	 yoksa,	 ECT’deki	 26.maddesindeki
Türkiye’nin	rızasına	gidilebilir.	ECT	ile	Türkiye	rıza	vermiş
sayılır.

Ø Milli	 yatırım	mevzuatlarında	 da	 kimi	 hallerde	 uyuşmazlıklar	 için
ICSID’e	gidileceğine	ilişkin	bir	hüküm	olabilir.	Bu	gibi	hallerde	rıza
ev	 sahibi	 devletin	 kendi	 iç	 mevzuatı	 ile	 verilmiş	 olur.	 O	 zaman
devlet	 rızasını	 peşin	 peşin	 vermiş	 olur.	 Afrika	 ülkelerinde
genellikle	gözlemlenir	bu	tür	düzenlemeler.	Dolayısıyla	Tanzanya,
Mısır,	diğer	Afrika	ülkeleri	örnek	olarak	gösterilebilir.	Arada	bir	de
BİT	varsa,	bir	de	mevzuatta	da	bu	yer	almışsa,	bu	durumda	hangisi
daha	elverişli	ise	yatırımcı	ona	dayanır.

Dolayısıyla	elimizde	esasen	3	kaynak	vardır.	

Rızanın	 var	 olup	 olmaması	 esasen	 ev	 sahibi	 devleti	 etkiler.	 Çünkü	
yatırımcı	 zaten	 davayı	 ICSID	 önünde	 açmakla	 iradesini	 belli	 eder	 ve	
rızasını	vermiş	olur.	Bu	nedenle	kararlarda	rıza	tartışması	ev	sahibi	devlet	
için	söz	konusu	olur.	Diğer	yetki	itirazları	da	aynı	şekilde	ev	sahibi	devlet	
tarafından	 ileri	 sürülmektedir.	 Hem	 davayı	 açıp	 hem	 de	 sonra	 ICSID’in	
yetkili	 olmadığını	neden	 söylesin	yatırımcı,	 bu	 çok	nadir	karşılaşılan	bir	
durumdur.		

Hakemler	tayin	edilir	ve	oluşan	hakem	heyeti	davaya	bakmaya	yetkili	olur.	ICSID	
hakem	 heyetinin	 yetki	 itirazını	 değerlendirmesi	 de	 bundan	 sonra	 söz	 konusu	
oluyor.	Yetki	 itirazı	her	zaman	ev	 sahibi	 devlet	 tarafından	yapılıyor.	Bir	heyet	
kendisinin	 yetkili	 olup	 olmadığına	 yine	 kendisi	 karar	 veriyor.	 Competence	
Competence	 kuralı	 da	 denir	 buna.	 Yani	 yetkili	 olup	 olmadığı	 konusunda	 yine	
kararı	 verecek	olan	o	hakem	heyetidir.	Bazen	yetkiye	 ilişkin	bir	karar	alınması	
bile	son	derece	uzun	zaman	alıyor.		

Hakem	 heyeti	 bakımından	bifurcation	 kararı	 da	 verilebilir.	 bu	 durumda	 dava	
ikiye	 bölünmüş	 gibi	 olur.	 davanın	 esasına	 girmeden	 yetkiden	 reddedilebilecek	
bir	hal	varsa,	önce	yetkiye	bak	yetki	yoksa	reddet	yetki	varsa	devam	et	denmesi	
ile	bu	olabilir.	Bazen	ise	yetkinin	var	olup	olmadığına	karar	vermek	için	davanın	
esasına	 girilmesi	 gerekmektedir.	 Bu	 nasıl	 olur?	 Mesela	 yatırım	 olup	 olmadığı	
tartışmalı	 söz	 konusu	 uyuşmazlığın.	 Bu	 durumda	 esasa	 girmeden	 yetki	
hususunda	bir	karar	verilemez.	Ev	 sahibi	devletler	genelde	 işin	esasına	girmek	
istemezler	 masraflar	 artmasın	 diye	 ve	 bu	 nedenle	 bifurcation	 	 talebinde	
bulunurlar.		



www.yirmisekiz.net	

Demek	 ki	 ICSID’in	 yetkili	 olması	 için	 bu	 şekilde	 tüm	 koşulların	 gerçekleşmesi	
gerekir.		

Peki	 diyelim	 ki	 ev	 sahibi	 devlet	 veya	 kaynak	 devletten	 biri	 ICSID’e	 taraf	
değil.	Bu	halde	de	yetkili	olabilir	mi	ICSID?		

Kişi	bakımından	eksiklik:	
Eğer	 konu	 bakımından	 veya	 kişi	 bakımından	 yetki	 şartlarından	 bir	 tanesi	
gerçekleşmemiş	ise	ICSID’in	yine	yetkisi	vardır.		
ICSID	sözleşmesine	her	iki	devlet	de	taraf	olmalıdır	demiştik.	Mesela	bunlardan	
biri	taraf	değilse	ama	rıza	ve	konu	bakımından	tüm	şartlar	gerçekleşmiş	ise	yetki	
vardır	 ICSID	 bakımından.	 Ama	 bunun	 için	 de	 en	 az	 bir	 devletin	 taraf	 olması	
gerekir.		

Konu	bakımından	eksiklik:	
Veya	her	iki	taraf	da	ICSID	sözleşmesine	taraf,	ve	her	iki	tarafın	da	rızası	var	ama	
yatırımdan	 kaynaklı	 bir	 husus	 değil	 uyuşmazlık.	 Bu	 durumda	 da	 konu	
bakımından	yetki	yoktur	ve	yatırımın	olmaması	durumu	söz	konusudur.	Burada	
da	ICSID	yetkili	olacaktır.		

Rıza	ise	olmazsa	olmazdır.	Rıza	yoksa	diğer	tüm	şartlar	var	olsa	da	ICSID	yetkili	
olmaz.		

Yukarıda	anlatılan	bir	eksiklik	olmasına	rağmen	ICSID’in	yetkili	olduğu	hallerde	
ise	 verilen	 karar,	 tüm	 yetkilerin	 tam	 olduğu	 hallerde	 verilen	 kararlarla	 aynı	
değildir.		

Rules	 of	 Arbitration	 ancak	 ve	 ancak	 tüm	 yetki	 şartları	 gerçekleşmiş	 ise	 ancak	
uygulanır.	 Açılan	 davalar	 ICSID’e	 kaydedilirken	 bu	 halde	 ARB	 yapılır	 ve	 bu	
arbitration	 kurallarına	 göre	 yapıldığını	 gösterir.	 ICSID	 sözleşmesinin	
25.maddesinde	 gösterilen	 tüm	 şartlar	 gerçekleşir	 ise	 ancak	 karar	 ARBye	 göre 
verilebilir.

Burada	 ARB	 kuralları	 ile	 verilen	 karara	award	 denir	 ve	 bu	 şekilde	 verilen	 bir	
karar	 tüm	 devlet	 mahkemelerinin	 kararlarından	 ve	 diğer	 tüm	 tahkim	
kuruluşlarının	 kararlarından	 daha	 güçlüdür.	 Ne	 demiştik	 bizde	 yabancı	
kararların	icrası	için	tanıma	ve	tenfiz	gerekir.	Ama	bunun	dünyadaki	tek	istisnası	
ICSID’in	 ARB’ye	 göre	 verdiği	 awardlardır.	 Bu	 halde	 tüm	 yetki	 şartları	 var	
olduğundan	 hakem	 heyeti	 ARBye	 dayanarak	 karar	 verir.	 Ve	 bu	 karar	
kendiliğinden	 üye	 ülkelerin	 tümünde	 tanınmış	 ve	 tenfiz	 edilmiş	 sayılır.	 Bu	
nedenle	zaten	 ICSID	 tercih	sebebidir.	Tanıma	 tenfiz	bile	kendi	kendine	o	kadar	
masraflı	ve	uzundur	ki	bu	genelde	tercih	edilir.	

Diğer	 usul	 ise	 bir	 yetki	 kuralının	 gerçekleşmemesi	 ama	 diğerlerinin	
gerçekleşmesi	 halinde	 hakem	 heyetinin	 kendisini	 yetkili	 gördüğü	 hallerde	
uygulanan	 usuldür.	 Bu	 hallerde	 de	 ICSID	 yolu	 tamamen	 kapatılmış	 değildir,	
Additional	 Facility	 Rules	 kullanılarak	 bu	 defa	 karar	 verilir.	 Bu	 kurallara	 göre	
verilen	 ICSID	 hakem	 kararları	 icraya	 gidilecek	 ülkede	 tanınması	 ve	 tenfizi	
sağlanmalıdır.	Tanıma	tenfiz	burada	şarttır.			
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Peki,	 additional	 facility	 rules	 ile	 karar	 alındıktan	 sonra	 eğer	 tanıma	 tenfiz	
gerekiyor	ise	neden	yatırımcı	başka	herhangi	bir	tahkim	kuruluşu	yerine	ICSID’e	
gider?	Çünkü	ICSID’in	arkasında	dünya	bankası	vardır.	Her	ülke	bu	kararları	icra	
etmek	 konusunda	 son	 derece	 büyük	 baskı	 görür.	 Dolayısıyla	 diğer	 tahkim	
kuruluşlarına	oranla	bu	ikinci	halde	bile	daha	güçlüdür.		

Diğer	 bir	 husus,	 ICSID	 sözleşmesinin	 42.maddesi.	 bu	 madde	 uyarınca	
uygulanacak	 hukuk	 tayin	 edilir.	 tarafların	 hukuk	 seçimi	 yapmaları	 söz	 konusu	
değil	 demiştik	 daha	 önce	 anlatmıştık.	 Taraflar	 isterlerse	 seçebilirler.	 Seçim	
yapılmadığı	 hallerde	 ev	 sahibi	 devletin	 hukuku,	 UA	 hukuk	 kuralları	 ile	 birlikte	
uygulanır.	 Ev	 sahibi	 devletin	 kuralları	 UA	 hukuk	 ile	 çelişirse	 burada	 da	 UA	
hukuka	üstünlük	tanınacaktır.		

TR	X	Cementownia	“Nowa	Huta”	

Hukuki	Boyut:	
1. Kamulaştırma
2. ICSID’in	yetkisi	bu	kararda	ele	alınmıştır.	ICSID	sözleşmesinin	25.maddesi

kapsamında	3	tane	yetki	şartı	var	bunlar	gerçekleşirse	Rule	of	Arbitration
uygulanır	demiştik.	Kişi	bakımından	yetki,	konu	bakımından	yetki	ve	rıza
olarak	 işlemiştik	 bu	 yetki	 kurallarını.	 Bu	 kararda	 polonya	 ICSID
sözleşmesine	 taraf	 olmaması	 kişi	 bakımından	 yetki	 hususunda	 sıkıntı
çıkarıyor.	 Konu	 bakımından	 yetki	 açısından	 ise	 yatırım	 ICSID
sözleşmesinde	 bulunmadığından	 Türkiye	 ve	 Polonya	 arasındaki	 BİT’e
bakılır.	 Yatırım	 tanımında	 bu	BİT	 esas	 alınacak.	 Konu	 bakımından	 yetki
bakımından	 uyuşmazlığın	 direkt	 olarak	 yatırımdan	 jaynaklanması	 ve
hukuki	 uyuşmazlık	 olması	 da	 bu	 olayda	 sağlanıyor.	 Polonya	 ve	 Türkiye
arasındaki	 BİT’de	 tahkime	 rıza	 da	 bulunduğundan,	 bu	 olayda	 ICSID
bakımından	 yetki	 hakkında	 şu	 çıkarıma	 varırız:	 Additional	 Facility	 ile
dava	açılabilir,	çünkü	sadece	kişi	bakımından	yetki	yok.	Bu	kurallara	göre
alınan	kararların	tanıması	ve	tenfizi	gerekir.

Olay:	
Cementownia	 Nowa	 Huta	 Polonya	 hukukuna	 göre	 kurulmuş	 bir	 şirket.	 Karşı	
taraf	da	Türkiye	Cumhuriyeti.	 	Cementownia	daha	sonra	Çukurova	Elektrik	AŞ,	
Kepez	 Elektrik	 AŞ’nin	 hisselerini	 devraldığını	 iddia	 ediyor.	 Davalı	 Türkiye	
Cumhuriyeti	ise	aslında	bu	Polonyalı	şirket	Uzanlardan	bu	hisseleri	almadı,	devir	
işlemi	gerçek	değil	diye	savunma	yapıyor.	Olayda	Uzan	ailesine	ait	iken	şirket,	bir	
düzenleme	 çıkıyor	 ve	 bu	 düzenleme	 sonucu	 işletmenin	 belli	 bir	 bölümünü	
TEİAŞ’a	devretmeleri	 gerekiyor	 (iletime	 ilişkin	kısmın	TEİAŞ’a	devredilmesi	 ile	
ilgili	 bir	 regülasyon	 çıkıyor).	 Uzan	 ailesi	 dışında	 diğer	 şirketler	 bu	 devri	
gerçekleşse	 de	 Uzan	 ailesi	 regülasyona	 karşı	 koyuyor	 ve	 devri	 reddediyor.	 Eş	
zamanlı	 olarak	 imtiyaz	 sözleşmesinde	 yer	 alan	 hükümler	 ÇEAŞ	 ve	 Kepez	
şirketleri	yani	uzan	ailesi	tarafından	ihlal	ediliyor.	Barajların	maintenance	görevi	
de	esasen	bu	şirketlerde	olmasına	rağmen	bu	görevleri	yerine	getirmiyor.	Bakımı	
yapmıyor	ve	şirketin	kazançlarını	başka	şirketlere,	yurtdışına	aktarıyor.		
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Cementownia	 şirketine	yapılan	devir	 ise	Türkiye	Cumhuriyeti	 tarafından	kabul	
edilmiyor.	 Bunun	 üzerine	 Uzan	 ailesi	 Polonyalı	 şirket	 ile	 bu	 sözleşmeyi	
imzaladığını	 ve	hisselerin	devredildiğini	 iddia	 ediyor	 ama	aslında	 imza	edildiği	
söylenen	tarih,	TC’nin	söz	konusu	imtiyaz	sözleşmelerini	feshetmesinden	tam	12	
gün	önce	 yapılan	bir	 devir.	 12	 gün	önce	 yaptık	 desek	de	 aslında	devletin	 fesih	
işleminden	 daha	 da	 sonra	 yapıyorlar	 bu	 sözde	 devir	 işlemlerini.	 Ayrıca	 bu	
Cementownia	da	Uzan	ailesi	tarafından	kontrol	edilen	bir	şirket.	Bunun	üzerine	
hakem	heyeti	de	bu	devrin	gerçek	olup	olmadığını	değerlendiriyor.		

Cementownia	 şirketi	 davanın	 gidişatında	 hisse	 senetlerinin	 kendilerini	
geçirildiğini..	 ispat	 edemiyor.	 Bunun	 üzerine	 zaman	 kazanmak	 için	 avukatı	
değiştirip	eski	işlemler	geçersiz	diye	itiraz	ediyorlar.		

Türkiye	 bu	 aşamada	 davacının	 iddiaları	 geçersizdir	 diyor.	 Cementownia	 ise	
önceleri	 tazminat	 isterken	 daha	 sonra	 davanın	 reddini	 istiyor,	 biz	 şuan	
kanıtlayamıyoruz,	 daha	 sonra	 kanıtlayabilince	 dava	 açarız	 diyorlar.	
Cementownia	 da	 hakem	 heyeti	 bakımından	 yetkisizlik	 itirazında	 bulunuyor.	
Usulden	reddedin	diyor	ki	bu	sayede	daha	sonra	 tekrar	davayı	açılabilsin.	Ama	
Türkiye	ise	davacılık	hakkının	bulunmadığını	çünkü	yabancı	yatırımcı	olduğunu	
reddediyor.	

Hakem	 Heyeti:	 Davacının	 usulden	 ret	 talebi	 geri	 alma	 talebidir.	 Ve	 geri	 alma	
talebinin	 kabul	 edilmesi	 için	 karşı	 tarafın	 da	 kabul	 etmesi	 gerekir.	 Türkiye	 ise	
geri	 almayı	 kabul	 etmiyor	 ve	 hatta	Türkiye’nin	 isteklerine	 cevap	 verebilmemiz	
için	 bu	 davayı	 esastan	 incelememiz	 gerekir.	 Kaldı	 ki	 Cementownia	 hiçbir	 şeyi	
ispatlayamamış	ki	onu	usulden	reddedelim	diyor.	Daha	sonra	esasa	geçildiğinde	
devrin	 söylenen	 tarihte	 gerçekleşmediği	 TC	 tarafından	 ispat	 ediliyor.	 Hakem	
heyeti	 daha	 sonra	 devir	 bu	 tarihte	 gerçekleşse	 bile	 kabul	 etmezdik	 çünkü	 bu	
treaty	shopping	kapsamına	girer	diyor.	Treaty	shopping	şu:	Bu	şirketlerin	esas	
sahibi	Uzanlar.	Mahkemeye	gidebilirler	ama	tahkime	gidemezler	çünkü	yabancı	
yatırımcı	değiller.	Bunlar	da	devir	işlemlerini	daha	önce	bir	tarihte	yapılmış	gibi	
gösteriyorlar	 ki	 tahkime	 gidebilsinler.	 Bunu	 da	 bilerek	 Polonyalı	 bir	 şirkete	
devrediyorlar	 ki	 TC	 ile	 arasında	 BİT	 olan	 bir	 ülke	 tercih	 edilsin.	 Bu	 da	 “treaty	
shopping”	oluşturuyor.	Ama	tabi	olayda	bu	devir	direk	dolandırıcılık	hiçbir	kayıt	
yok.	 Zaten	 davada	Kemal	Uzan	 da	 birkaç	 cümlesiyle	 bu	 şekilde	 bir	muvazaaya	
varabilecek	 cümleler	 kuruyor.	 Ayrıca	 TC	 burada	 kendisine	 karşı	 açılan	 AİHM	
davasında	 Kemal	 Uzan’ın	 daha	 geç	 devir	 edildiğine	 ilişkin	 ifadelerini	 öne	
sürüyor.	 Aynı	 zamanda	 Danıştay’da	 açılan	 bir	 davada	 da	 savunmada	 şirkette	
yabancı	sermaye	olduğu	kabul	edilmiyor.		

Davanın	sonunda;	
• Esasen	 tahkim	 masraflarında	 herkesin	 kendi	 masraflarına	 katlanması

gerekirken	burada	davacıya	tüm	masraflar	yükletiliyor.
• Türkiye’nin	manevi	tazminat	istemi	reddedilmiştir.
• Bir	daha	tahkime	gidilemeyecek	şekilde	dava	reddedilmiştir.
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Europe	Cement-	Türkiye	

Europe	Cement	davacı,	Türkiye	de	davalı	bu	davada.		

3096	sayılı	kanunun	5.maddesine	dayanılarak	çıkarılan	Bakanlar	Kurulu	kararu	
ile	elektrik	üretimi	 ile	 ilgili	bazı	 işletmeler	ÇEAŞ’a	devrediliyor.	Bu	sözleşmenin	
Danıştay	 tarafından	 incelenmesi	 gerekiyor.	 Türkiye’de	 bu	 tür	 hizmetler	 özel	
firmalar	tarafından	yapılsa	da	kamu	intiyaz	sözleşmeleri	idi	ve	özel	hukuka	tabi	
değildi.	Ama	sonra	3096	sayılı	bir	kanun	çıktı	ve	bu	sözleşmelerin	özel	hukuka	
tabi	oldukları	söylendi	ve	artık	danıştay	incelemesinden	geçmesi	şartı	kaldırıldı	
sadece	 görüş	 alınacağı	 söylendi.	 Ama	 önceki	 kanun	 döneminde	 Danıştay’ın	
inceleme	yetkisi	vardı	ve	onaylaması	da	gerekiyordu.	Yeni	kanun	döneminde	ise	
artık	 danıştay	 sadece	 görüşünü	 bildirir	 oldu.	 Ama	 daha	 sonra	 3096	 sayılı	
kanunun	 5.maddesi	 iptal	 ediliyor	 Anayasa	 mahkemesi	 tarafından	 ve	 Danıştay	
onayı	 almayan	 sözleşmelerin	 tekrar	 onaylanması	 gerekiyor.	 Daha	 sonra	 bazı	
nedenlerle	bu	sözleşmeler	feshediliyor.	Fesih	nedenleri;	

1. Devlete	eksik	ödeme	yapılması
2. Şirketin	 görev	 alanındaki	 arazilerin	 mülkiyetinin	 şirket	 lehine	 tescil

edilmesi.	Devlet	mallarına	el	koyup	bir	de	dava	açıyorlar	geri	istendiğinde
mallar.

3. Gerekli	yatırımların	yapılmaması	ve	işletmelerin	iyi	işletilmemesi	de	fesih
nedeni	haline	getiriliyor.

Daha	sonra	davacı	Polonya’da	kurulan	ve	Europe	Cement	adı	altında	kurulan	bir	
şirket	 ama	 bu	 da	Uzan	 şirketi	 esasen.	 Uzanların	 iddiası	 bu	 olayda	 da	 şöyle	 bir	
iddiada	bulunuyor:	Bizim	sözleşmelerimiz	haksız	feshedildi.	Ve	tahkim	davasını	
açmadan	 önce	 de	 Polonyalı	 bir	 şirkete	 devrediyorlar	 ki	 tahkim	 bakımından	
yetkili	 olsun	 burada	 ICSID.	 Daha	 sonra	 fesihlerin	 hukuka	 aykırı	 olduğunu	 ileri	
sürerek	 tahkim	 davası	 açıyorlar.	 Davada	 çözümlenmesi	 gereken	 konu:	 fesih	
devirden	önce	mi	sonra	mı?	Davada	4	temel	iddia	var;	

1. Davacı	yabancı	hissedarların	haklarının	ihlal	edildiğini	söylüyor.	Ama	TC
devir	 belgelerini	 istiyor	 ve	 neden	 kendilerinin	 devirden	 haberdar
edilmediğini	 soruyor.	 Ama	 belgelerle	 devir	 tam	 olarak	 ispat	 edilemiyor.
Belgelerin	 asılları	 getirilmiyor	 ve	 Polonyalı	 şirketin	 iç	 işleyişi	 nedeni	 ile
bu	belgelerin	kaybedildiğini	öne	sürüyor.

2. Davacı	daha	sonra	yetki	 itirazında	bulunuyor.	Davalı	da	zaten	yetkisizlik
kararı	verilmesini	istiyor.

a. Davacı-	Belgeler	yok	o	yüzden	yetkisizlik	kararı	verilsin	diyor
b. Davalı-	Belgeler	olsa	bile	yetkisizlik	lazım	devir	haksız	diyor.

3. KAÇIRDIM!!!
Sunumları	isteyelim.	Diğer	kararları	not	almadım.	

EPDK	ve	Türk	Mevzuatı	

Bade	 Gül	 Hanım.	 EPDK’dan	 gelmiş.	 Bizim	 enerji	 piyasalarını	 düzenleyen	
mevzuatları	anlatmadan	önce	Türkiye’deki	enerji	piyasasını	anlatalım.		

• Elektrik
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• Doğalgaz
• Petrol
• LPG	piyasaları	toplamda	enerji	piyasasını	oluşturur.

4	 ana	 piyasa	 kanunu	 var.	 her	 bir	 için.	 Bu	 4	 kanun,	 4	 piyasayı	 anlatır.	 Enerji	
piyasasındaki	upstream	ve	downstream	ayaklarını	ile	ilgili	de	bir	kanun	var.		

EPDK’dan	 bahsedelim.	 EPDK	 bir	 bağımsız	 idari	 otorite.	 Düzenleyici	 ve	
denetleyici	 kuruluş.	 2001	 yılında	 kurulmuş.	 Türkiye’de	 neden	 bu	 kuruluş	 bir	
ihtiyaç	 olsun	 sizce?	 2001	 yılında	 türkiye’de	 bir	 ekonomik	 kriz	 oldu.	 Bu	 kriz	
kapsamında	IMF	ve	Dünya	Bankasının	Türk	ekonomisini	güçlendirmek	için	bazı	
reçeteleri	 vardı.	 Bu	 reçeteler	 kapsamında	 EPDK,	 BDDK	 kuruldu.	 İlk	 bağımsız	
idari	 otorite	 SPK,	 sonra	 rekabet	 kurumu.	 200lerde	 de	 sektörel	 bu	 kurumlar	
kuruldu.			

Daha	 önce	 gördüğümüz	 ICSID	 davalarında	 da	 2001den	 sonraki	 değişiklikler	
derken	bu	sektörel	olarak	kurulan	bağımsız	idari	otoritelerle	ilgili	idi	esasen.	Bu	
kuruluşlar	bu	piyasaların	liberalleşmesi	sürecine	neden	olmuştur.		

Demin	 bahsettiğimiz	 kanunlardan	 2si	 2001	 yılında	 çıktı:	 4628	 ve	 4646.	 Bu	
kanunlardan	önce	elektrik	piyasasında	devletin	 rolü	hep	vardı	ama	özel	 sektör	
de	 bazı	 hukuki	 aşamalarda	 yer	 alıyordu.	 Eski	 bazı	 kanunlar	 vardı	 ve	 bunlar	
sayesinde	 TEK	 dışında	 elektrik	 üretilmesine	 ilk	 izin	 veren	 kanunlardı.	 Bu	
kanunlar	 özel	 sektör	 sermayesini	 enerji	 piyasasına	 çekebilmek	 için	 çeşitli	
yöntemler	 içeriyordu.	 Yap	 işlet	 devret’i...	 anlatıyordu.	 Bu	 sözleşmelerle	
enerjilerinin	 garantili	 olarak	 alınacağı	 yatırımcılara	 belirtiliyordu.	 Ama	 fiyatlar	
beli	olduğundan	rekabet	yoktu.		

Bu	yıllardan	önce;	
• TEK	vardı.	70lerde	kurulmuş	bir	kurum.
• TEAŞ	ve	TEDAŞ	diye	ayrıldı	daha	sonra	TEK
• Daha	sonra	TEAŞ	da	3e	bölündü.	Bunların	hepsi	kamu	şirketleri	idi.

Yani	 kısacası	 elektrik	 üretimi,	 dağıtımı	 ancak	 devlet	 tarafından	 yapılıyordu.	
Piyasada	rekabet	olmadığından	da	devlet	karar	veriyordu	her	şeye.	

Doğalgaz	piyasasında	da	BOTAŞ	tekeli	var.	Hala	var.	397	nolu	KHK	 ile	kuruldu.	
Bu	 da	 bir	 kamu	 tekeli	 idi.	 Aslında	 doğal	 tekel	 ekonomik	 bir	 kavramdır.	 Yani	
birden	 fazla	 teşebbüsün	bir	 faaliyeti	 yapması	 ekonomik	değilse	doğal	 tekel	 söz	
konusudur.	Ama	eğer	bir	kanunla	yetkilendirme	söz	konusu	ise	bu	kanunla	tekel	
olur.		

Demek	 ki	 enerji	 alanında	 yalnızca	 devletin	 izin	 verdiğ	 teşebbüsler	 var.	 ama	
burada	 da	 batık	 maliyetler	 oluşuyordu	 çünkü	 kamu	 kaynakları	 buraya	
aktarılıyordu	 ve	 ekonominin	 beli	 büküldü.	 Artan	 ekonomik	 elektrik	 ihtiyacına	
devlet	 yetemedi	 ve	 özel	 sektörden	 kan	 gerekti.	 2001’de	 bu	 nedenle	 serbest	
piyasa	fikri	ortaya	atıldı.	Burada	EPDK	kuruluyor.	Bağımsız	idari	otoriteler	anglo	
sakson	hukukundan	gelirler	aslında.	Bunların	2	ana	yetkileri	var;	

• Düzenleme
• Denetleme
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• Uyuşmazlık	çözümü

Dedik	 ki	 2001	 öncesi	 devletle	 sözleşme	 yapıp	 piyasaya	 dahil	 olan	 teşebbüsler	
vardı	ama	sonrasında	ne	yapmak	gerekir?	
Artık	bir	 lisans	 sistemi	var.	bizim	 idare	hukukunda	ruhsat	dediğimiz,	 isteklinin	
başvurusu	sonucu	idare	tarafından	kendisine	verilen	izin.	Yani	lisans	çekti	artık	
ortaya.		

EPDK	bir	kurum	ama	bunun	organları	var	ve	karar	organı	kurul.	9	üye,	EPDK’nın	
düzenleme	yetkisini	kullanır	

• Yönetmelik	çıkarabilirler
• Tebliğ	çıkarabilirler
• Kurul	kararı	çıkarabilirler.	Bu	kurul	kararlarından	bir	tanesi	lisans.

EPDK	idari	vesayet	veya	hiyerarşiye	tabi	değil.	Kimseden	onay	alarak	çıkarmıyor	
bu	 düzenleyici	 işlemleri.	 Bu	 kurul	 kararlarından	 bir	 tanesi	 lisans.	 Sürelidir.	
Süreleri	her	bir	piyasa	kanununda	farklı	belirtilmiş.	

Aslında	 lisans	da	bir	nevi	 izin	ama	belli	süreyle	verilmiş	bir	 izin.	Ama	bu	 lisans	
sahipleri	 bu	 düzenleyici	 işlemlere	 uymak	 zorunda.	 Daha	 sonra	 EPDK	 lisans	
sahiplerini	 denetliyor.	 Mevzuata	 aykırı	 davranırlarsa	 EPDK’nın	 para	 cezası	
kesme	yetkisi	var.		

EPDK’nın	kestiği	cezalara	karşı	eskiden	doğrudan	danıştay’a	gidilirdi.	Daha	sonra	
ne	oldu?	
Danıştay	 dairesinin	 önüne	 sürekli	 bu	 gelmeye	 başlayınca,	 Danıştay	 kitlendi.	
Torba	 kanunla	 bir	 değişiklik	 yapıldı.	 Bu	 değişiklik	 EPDK’nın	 ve	 tüm	 diğer	
bağımsız	idari	otorite	kararlarına	karşı	ilk	derece	mahkemesine	gidilmesine	yol	
açtı.	Danıştay	burada	da	temyiz	makamı	oldu.		

EPDK	idari	para	cezası	dışında;	
Lisansı	 iptal	 edebilir.	 Lisans	 ya	 süre	 sonunda	 sona	 erer.	 İlgili	 şirket	 mevzuata	
aykırı	davranmakta	ısrar	etmişse,	lisansı	da	iptal	edilebilir.	Şirketler	iflas	ederse	
lisans	 sona	 eriyor.	 Veya	 şirket	 kendisi	 lisansını	 sona	 erdirmek	 isteyebilir.	 Bu	
sona	 erdirme	 çerçevesinde	 kurul	 izin	 verirse	 o	 piyasadan	 çıkabiliyor.	 Kamu	
hizmetinin	sürekliliğini	sağlayabilmek	için	getirilen	bir	kuraldır	bu.	Lisans	sahibi	
çıkacağım	 diyip	 çıkarsa	 kamu	 yararına	 aykırı	 ise	 bu	 durumda	 kurul	 o	 anda	
çıkmasına	izin	vermez.		

Uyuşmazlık	 çözümünde	 ise,	 her	 piyasa	 kanununda	 kendine	 has	 düzenlemeler	
var.	 ama	 şöyle	 söyleyeyim:	 	 elektrik	 ve	 doğalgaz	 piyasasında	 genelde	 bu	 işlev	
kullanılır.	 Doğal	 tekel	 olan	 iletim	 ve	 dağıtım	 gibi	 belli	 tesislerin	 tüm	 taraflarca	
kullanılması	 gibi	 bazı	 yetkileri	 içerdiği	 için	 yani	 tüm	 tarafların	 bu	 tesisi	
kullanması	 yararlı	 olduğu	 için,	 uyuşmazlık	 çözümü	 genelde	 bu	 alanlarda	
kullanılır.	 Burada	 kamuya	 vermeme	 tehlikesi	 önlenmek	 istenmiş.	 Aslında	
mülkiyet	hakkı	gereği	adam	rakip	şirkete	kendi	kaynaklarını	kullandırmayabilir.	
Ama	 mesela	 bu	 durumda	 soğuk	 bir	 kışta,	 depo	 benim	 kardeşim	 kimseye	
kullandırmam	 diyemez	 özel	 şirket.	 Third	 party	 Access,	 EPDK	 düzenleyici	
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işemleri	tarafından	garanti	edilmiş.	Üçüncü	tarafların	bu	tesislerini	kullanmasını	
sağlıyor.		

EPDK	 kararları	 kesin	 değil.	 Bir	 yargı	 mercine	 gidilebilir.	 Önce	 EPDK’ya	
başvurması	gerektiğinden	uyuşmazlık	halinde	doğrudan	idari	yargıya	gidilemez.		

Lisanslar	 para	 karşılığı	 verilir.	 Lisanslar	 da	 yatırım	 olarak	 kabul	 edilir.	 Lisans	
iptalleri	bu	bağlamda	kamulaştırma	olarak	kabul	edilebilir.		

Dolayısıyla	biz	 lisans	bedelleri	var	dedik.	Bunları	değiştirmek	isterseniz	tadiller	
de	 bedelle.	 EPDK	 özerk	 olduğundan	 bunlarla	 bütçesi	 oluşuyor.	 EPDK’da	
ihtiyaçlar	için	gerekli	kısmı	aldıktan	sonra	kazandığını	da	maliyeye	devrediyor.		

Bu	tesisleri	herkesin	kullanması	asıl	amacı	EPDK’nın	dedik.	Piyasa	rekabete	açık.	
Elektrikten	 gidersek,	 mesela	 siz	 rüzgar	 santrali	 kurdunuz.	 İletim	 hattına	
bağlanamazsanız	ürettiğiniz	elektriği	satamazsınız.	Dolayısıyla	iletim	ve	dağıtım	
hatlarına	ihtiyacınız	var.		

Bu	hatları	ve	bu	bedelleri	hangi	para	ile	de	kullanacağınız	önemli.	Rakip	şirket	20	
lira	versin	ama	kardeşim	1	lira	versin	diyemez	bu	özel	sektör.	Regulated	Access	
ve	 Tariff	 denir	 buna.	 3.	 Tarafların	 bu	 unsurları	 kullanması	 ilk	 olarak	
demiryollarının	 kullanılması	 için	 gelişmiştir.	Hat	 bir	 tane	 ise	 bir	 tane	 daha	 hat	
yapmaya	gerek	yok,	rekabet	vagonlarda	olsun	diyor.	enerji	piyasası	da	böyledir.		

Elektrik	piyasasında	şimdi	kimler	var?	
4628	sayılı	kanun	geçtiğimiz	yıllarda	değişti.	Kuruluş	kanunu	haline	geldi.	Yeni	
bir	kanun	çıktı	6446.	Bu	da	kuruma	ilişkin	kanun.	Diğeri	ise	ilga	olmadı.	

Elektrik	piyasasında	Karşımıza	çıkacak	kavramlar;	
1. Üretim	 lisansı.	Elektrik	üretmek	 için	alınan	 lisanlar.	Hidro	kaynaklardan

HESler	 ile	elektrik	üretilir.	Veya	Termo	kaynaklar	dediğimiz	kömür	veya
doğalgazdan	 elektrik	 üretilebilir.	 Veya	 güneş	 rüzgar	 yani	 doğal
kaynaklardan	 üretilir.	 Bunlar	 küçük	 HESlerdir.	 Biyokütle	 tezek	 olabilir,
çöp	 olabilir...	 Yenilenebilir	 kaynaklardan	üretim	 için	 yeni	 bir	 kanun	 var.
Burada	kaynağa	göre	belli	ihalelere..	girmeniz	lazım.	Belgeleri	ayrı	ayrı.
Yeni	 kanunla	 bürokrasi	 iyice	 arttı.	 Çünkü	 ön	 lisans	 çıktı.	 çantacı	 diye
insanlar	çıktı	bu	ön	lisanstan	önce.	Lisanslar	esasen	devredilemezler.	Ama
insanlar	böyle	lisans	alıp	sonra	şirketin	hisselerini	devrediyorlardı.	Daha
sonra	 bunun	 önünü	 kesmek	 için	 ön	 lisans	 diye	 bir	 kavram	 çıktı.	 belli
teminatlar	 öngörülür.	 Sen	 teminatı	 kuruma	 veriyorsun	 daha	 yatırımını
yapmadan.	 Süreç	 sonunda	 da	 lisans	 alacaksınız	 ama	 alamazsanız
teminatlar	da	yanıyor.

2023	 yılında	 enerji	 tüketiminin	 %30’u	 yenilenebilir	 enerjiye	 çıkacak
bizim	planımıza	göre.	AB’de	ise	2020’ye	ilişkin	bir	plan	var.

2. Tedarik	 Lisansı.	 Bunu	 alanlar	 bu	 işin	 ticaretini	 yapıyor.	 Burada	 çeşitli
piyasalar	 var.	 Birbirine	 sadece	 enerji	 satarak	 kar	 eden	 şirketler	 var
burada.	 Ama	 serbest	 tüketici	 diye	 bir	 kavram	 daha	 	 var.	 bir	 de	 ikili
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anlaşmalar	var.	elektrik	üreticilerinin	veya	tüketicilerin	serbest	piyasa	ile	
yaptığı	 anlaşma.	 Elektriği	 burada	 kişi	 satıyor.	 Ama	 bazen	 elektriğin	
anında	 dengeye	 gelmesi	 lazım.	 Elektrik	 belli	 bir	 frekansta	 her	 zaman	
dengede	 olmalı.	 Buna	 göre	 bu	 dengeyi	 sağlamak	 için	 kişiler	 kendi	
aralarında	anlaşıyor.	Burada	bir	sürü	şey	anlatıldı	ama	anlamam	mümkün	
değil:D.	 Burada	 satıcılar	 arasında	 elektrik	 dengeleniyor.	 Fiyatlar	 da	 bu	
şekilde	piyasada	oluşuyor.		

3. İletim	lisansı.	Teiaş	hala	tekel	burada.
4. Dağıtım	lisansı.	Tedaş’tan	kalan	21	tane	alan	var	elektrik	dağıtılan.
5. OSB	dağıtım	lisansı.	Kendi	içlerinde	elektrik	dağıtıyor	bu	kişiler.
6. Otoprodüktör	lisansı.	Sırf	kendi	ihtiyacını	karşılamak	için	elektrik	üreten

ve	fazlasını	satan	şirketler	bunlar.

Tüketici	olarak	biz	elektrik	piyasasında	serbest	miyiz?	
Aslında	serbest	tüketici	limitleri	her	yıl	düşürülüyor.	Serbest	tüketici	değiliz	biz,	
serbest	 tüketici	olmamız	 için	evimizin	büyük	olması	 lazım.	Biz	genelde	dağıtım	
şirketinden	alıyoruz	elektriğimizi.	Avrupa’da	 ise	herkes	serbest	tüketici.	Mesela	
İngiltere’de	adam	Almanya’dan	alabilir	elektriğini.	Tek	Pazar	var	çünkü	burada.		

1	MB	altında	kendiniz	lisanssız	elektrik	üretebilirsiniz.	Bu	da	yeni	kanunla	geldi.	
Otoprodüktörler	 ise	 büyük	 sanayi	 tesisleri.	 Ama	 biz	 küçük	 miktarda	 elektriği	
lisanssız	üretebiliriz.		

Doğalgaz	piyasası	
Biz	 Türkiye	 olarak	 50	 milyar	 metreküp	 doğalgaz	 tüketiyor.	 Ve	 bunun	 yüzde	
1’den	 azını	 üretiyoruz.	 Üretim	 gittikçe	 de	 düşüyor.	 Dolayısıyla	 yüzde	 yüz	
dışarıdan	 alıyoruz.	 Doğalgaz	 esasen	 hava	 kirliliğini	 önlemek	 için	 getirildi.	
Doğalgaz	 kömüre	 göre	 çok	 temiz	 ama	 biz	 ucuz	 olduğu	 için	 aldık	 çevreci	
olduğumuz	için	değil.	Doğalgaz	sistemlerinde	boru	hatları	çok	pahalı.	Türkiye’ye	
Rus	 gazı	 hem	 Bulgaristan’dan	 hem	 Mavi	 akımdan	 geliyor	 hem	 irandan	 hem	
azarbeycandan	geliyor.	Bir	de	sıvılaştırılmış	doğalgaz	terminalimiz	var.	Bu	boru	
hattı	anlaşmaları	20	25	yıllık.	Ve	son	derece	pahalı.	Bu	kadar	anlaşma	yapıldıktan	
sonra	 ülke	 ekonomisinin	 belli	 bir	 seviyeye	 geleceği	 düşünülmüş	 ve	 bazı	
bağlantılar	 kurulmuş.	 Peki	 o	 zaman	 neden	 serbestleşmeye	 gidilmiş?	 Çünkü	 o	
zamanlar	 daha	 sadece	 7	 il	 doğalgaz	 kullanıyormuş.	 Bunlar	 dışında	 yokmuş.	
Çünkü	 boru	 hatları	 yokmuş.	 2001	 yılındaki	 kanun	 ise	 bu	 noktalara	 gelen	
doğalgazı	 Türkiye	 geneline	 dağıtmış.	 Elektrikteki	 gibi	 burada	 da	 lisans	 sistemi	
var.		

Lisanslar;	
• İthalat	 lisansı.	 Bizdeki	 en	 önemli	 çünkü	 biz	 neredeyse	 hiç	 üretmiyoruz

hepsi	 ithal.	Kanun	2li	 ayrıma	gitmiş:	Botaş’ın	anlaşma	yaptığı	ülkeler	ve
diğerleri.	 Anlaşma	 yapılan	 ülkelerde	 bu	 süreler	 bitince	 yeni	 piyasa
aktörleri	 de	 bu	 ülkelerden	 yeniden	 lisans	 alabilirler.	 Bugüne	 kadar	 bu
işledi.	Süresi	bitince	özel	sektör	şirketleri	de	katıldı.

• İletim	lisansı.	Burada	kanuni	tekel	yok	ama	şuan	BOTAŞ	doğal	tekel.
• Dağıtım	lisansı.	İhalelerle	burada	lisans	verildi.	Ama	bu	kamu	lisansı	değil.

Şuanda	69	tane	şirketin	dağıtım	lisansı	var.
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• Depolama	 lisansı.	 Bizde	 depolar	 var	 ama	 %10un	 altında	 bizim
ihtiyacımızın	 sadece	 depolanabiliyor.	 Hem	 yer	 altı	 deposu	 hem	 de	 LNG
izni	veriliyor.

• Toptan	 Satış.	 Tedarik	 lisansına	 benzer.	 Gazı	 bir	 toptancıdan	 diğerine
satabilirsiniz	 veya	 serbest	 tüketiciye	 satabiliriz.	 Burada	 da	 adamın
serbest	tüketici	olup	olmadığı,	tüketim	miktarına	göre	belirleniyor.

• LNG

Mesela	 adam	 ben	 ırakta	 gaz	 buldum	 getireceğim	 diye	 başvuruyor.	 EPDK	 da	
başka	 başvuru	 yapıp	 getirmek	 isteyen	 var	mı	 diye	 soruyor.	Diğer	 isteklileri	 de	
çağırıyor	 kurum.	 Eğer	 diğer	 istekliler	 de	 lisans	 için	 yeterlilik	 sağlayabilirse,	 bu	
durumda	BOTAŞ	boru	hattını	kuruyor	bu	adamlar	da	getiriyor.		

Doğalgaz	piyasasında	üreten	de	kendisini	garanti	altına	almak	istiyor	ve	diyor	ki	
sen	25	yıl	%	80	al	bu	gazı.	O	gazı	o	yıl	almasan	da	ileriki	yıllarda	alıyorsun	ve	her	
şekilde	ödüyorsun.	

Essential	Facility	doktrine:	3.	Taraflara	bu	kaynakları	açma	zorunluluğu.	
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