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ICSID TAHKİMİNDE EV SAHİBİ ÜLKENİN MEVZUAT 

DEĞİŞİKLİĞİNDEN KAYNAKLANAN YATIRIM 

UYUŞMAZLIKLARI 

CANSU İSTE 

 

ÖZ 

 

 Bu çalışmada ‘ICSID Tahkiminde Ev Sahibi Ülkenin Mevzuat 

Değişikliğinden Kaynaklanan Yatırım Uyuşmazlıkları’ incelenmiştir. Bu çerçevede 

öncelikle yatırım ve yatırım uyuşmazlığı kavramları ve tarihsel gelişimleri, ardından 

ev sahibi ülkenin mevzuat değişikliği nedeni ile ortaya çıkan yatırım uyuşmazlıkları 

ICSID tahkimi kararları ışığında incelenmiş ve son olarak ICSID tahkimi 

kararlarında yer bulmuş doktrinler açıklanmıştır.  

Çalışmada kullanılan yöntem hem yerel hem yabancı kaynak tarama ve 

yorumlama yöntemidir. Çalışmanın sonunda varılan sonuçlar; ICSID tahkiminin 

devletler tarafından kabul edilmesi ile beraber yabancı yatırımcıların direkt olarak ev 

sahibi ülke aleyhine dava açma hakkı kazandıkları, günümüzde ev sahibi ülkelerin 

hem doğrudan hem dolaylı olarak kamulaştırma yapabildikleri, ev sahibi ülkenin 

egemen gücüne dayanarak yaptığı mevzuat değişikliklerinin dolaylı kamulaştırma 

veya adil ve eşit muamele ilkesine aykırılık teşkil etmesi ile yatırım 

uyuşmazlıklarının doğduğu, bunun tespitinde çeşitli doktrinlerin esas alınmakla 

birlikte ev sahibi ülke ve yabancı yatırımcı arasında fedakarlık denkleştirilmesi 

öngören orantılılık prensibinin daha hakkaniyetli sonuçlar doğurduğu şeklinde 

özetlenebilir. 
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FOREIGN INVESTMENT DISPUTES IN ICSID ARBITRATION 

ACCORDING TO THE CHANGES IN HOST STATE’S 

LEGISLATION 

CANSU İSTE 

ABSTRACT 

 

In this study, ‘Foreign Investment Disputes in ICSID Arbitration According 

to the Changes in Host State’s Legislation’ is analyzed. In this context; investment 

and investment disputes are assessed as a notion with their historical past at first. 

Afterward investment disputes that arise from the changes in host state’s legislation 

are examined in light of ICSID cases. Finally, doctrines, stated in various ICSID 

cases, are clarified.  

The methods used in this study are national and international research and 

interpretation technique. Conclusions, reached, are as following; foreign investors 

gained the right to sue host states directly by the mechanism of ICSID. Nowadays 

host state’s measures can be both as direct or indirect expropriation. Investment 

disputes, that occur from the changes in host state’s legislation where the host state 

takes measures on the grounds of its sovereignty, constitutes indirect expropriation or 

violation of fair and equitable treatment clause. During the litigation process; 

eventhough various doctrines are defended, proportionality principal that anticipates 

the equalization of sacrifice between the foreign investor and host state, results fairer 

conclusions. 
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ÖNSÖZ 

 

Uluslararası yatırımların hızlı bir şekilde sınırlar ötesine yayılması nedeni ile, 

yabancı yatırımcılar ve ev sahibi ülkeler arasında meydana gelebilecek olan yatırım 

uyuşmazlıkları son derece önem kazanmış bulunmaktadır.  

Bu çalışmada ev sahibi ülkenin mevzuat değişikliklerinden kaynaklanan 

yatırım uyuşmazlıkları, önemli bir kurum haline gelen ICSID kararları çerçevesinde 

açıklanmış, örnek kararlar ile desteklenmeye çalışılmıştır. Çalışmada karşılaşılan en 

önemli güçlüklerden bir tanesi, yerli kaynakların azlığıdır. Bu nedenle yabancı 

kaynaklardan önemli ölçüde yararlanılmıştır. 

Bu çalışmanın her aşamasında yardım eden ve yol gösteren tez danışmanım 

ve değerli hocam Prof. Dr. Cemal Şanlı’ ya yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. 

Ayrıca tez araştırmalarım esnasında bana kaynak taraması ve diğer hususlar ile ilgili 

olarak hiçbir yardımdan kaçınmayan Prof. Avv. Diego Corapi ve Prof. Avv. Andrea 

Giardina’ ya, bu süreçte manevi desteklerini esirgemeyen sevgili annem Nesime İste, 

babam Şerafettin İste ve ağabeyim Av. Onur İste’ ye de teşekkürlerimi sunmayı bir 

borç bilirim.  

 

Nişantaşı, Haziran 2012      Cansu İSTE 
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GİRİŞ 

 

Günümüzde uluslararası ticari ve ekonomik faaliyetin büyük bir kısmını 

yabancı yatırımlar oluşturmaktadır. Yabancı yatırımlar, doğrudan yatırım ve dolaylı 

yatırım olarak ikiye ayrılmaktadır. Ev sahibi ülkeler, en başta ekonomik gelişimleri 

için yabancı yatırımı istemekte, yabancı yatırımlar da yeni piyasa arayışları nedeni 

ile başka ülkelere yönelmektedirler. 

 

 II. Dünya Savaşının hemen hemen bütün ülkelerde meydana getirdiği başta 

ekonomik yıkımdan sonra ev sahibi ülkeler, yabancı yatırımı çekebilmek için 

mevzuatlarını yabancı yatırıma elverişli şekilde düzenlemeye başlamışlardır. 

Yabancı sermayenin başka bir ülkede yatırım yapabilmesi için ev sahibi ülkenin 

politik, ekonomik ve hukuki istikrarı son derece önemlidir.
1
 Ancak bu istikrarın 

sağlanması her zaman mümkün olmamakta ve yatırım uyuşmazlıkları gündeme 

gelmektedir. Bu tür yatırım uyuşmazlıklarında yabancı yatırımcı ile egemen bir 

devlet karşı karşıya gelmektedir. Devletin egemenlik hakları nedeni ile daha güçlü 

pozisyonda olması da silahların eşitsizliğine sebep olmakta ve dolayısıyla yeni 

çözüm arayışları ve yeni mekanizmalar devreye sokulmaktadır.  

 

Ev sahibi ülkeler ile bu ülkede yatırım yapan yabancı yatırımlar arasındaki 

yatırım uyuşmazlıklarının çözümü amacı ile Dünya Bankası tarafından uluslararası 

bir anlaşma hazırlanmıştır. Bu anlaşma 14 Ekim 1966 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Anlaşma ile yabancı yatırım uyuşmazlıklarının çözümü politik sebeplerle veyahut 

tehdit aracı olarak kullanılmasının bertaraf edilmesi ve tarafların birbirine denk 

taraflar gibi yargılanması amaçlanmıştır.
2
 Anlaşma pek çok ülke tarafından kabul 

görmüş ve bu nedenle de uygulama alanı çok genişlemiştir. Bu anlaşmanın tam adı; 

“Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının 

                                                           
1
 Cemal Şanlı, Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, 4 

bs., Beta Yayınları, 2011, İstanbul, s. 433. 
2

 Enver Bozkurt, Süleyman Dost, “Devletlerin Yabancı Yatırımcıların Mülkiyet Hakkına 

Müdahalesine İlişkin Olarak ICSID Tahkim Uygulamasında Ortaya Çıkan Genel Prensipler ve 

Sonuçlar”, Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt I, No 1, 2005, s. 1. 



 
 

2 
 

Çözümlenmesi Hakkında Sözleşme” (ICSID- International Centre for Settlement of 

Investmen Disputes) olup, anlaşmaya 2012 yılı itibari ile 157 ülke taraftır.
3
 Bu 

sözleşme ile yatırım anlaşmazlıklarının çözümü için uluslararası bir merkez 

kurulmuş ve merkezin amacı olarak da âkit devletler ile âkit devletlerin vatandaşları 

arasındaki yatırım anlaşmazlıklarının uzlaştırılması ve hakemliği için kolaylıklar 

sağlanması benimsenmiştir.
4

 Başka bir deyişle; ICSID Sözleşmesi devletler ile 

yabancı devlet vatandaşı gerçek ve tüzel kişiler arasında meydana gelebilecek 

yatırım uyuşmazlıklarının çözümü için özel bir kurumsal tahkim usulü 

getirmektedir.
5
 

 

ICSID Sözleşmesinin esaslı konusunu teşkil eden doğrudan yabancı 

yatırımlar (DYY); ev sahibi ülkeye paradan daha fazlasını ifade ederler. DYY’ ler ev 

sahibi ülke bakımından teknoloji transferi, yeni işletim becerileri, dünya pazarı ile 

bağların oluşturulması, üretim kapasitesinin arttırılması, istihdam, yeni mal ve 

hizmet edinme gibi pek çok anlama sahiptir. DYY’ ler dünya genelinde ekonomilerin 

                                                           
3
 Bu devletler şunlardır; Türkiye, Afganistan, Arnavutluk, Cezayir, Arjantin, Ermenistan, Avustralya, 

Avusturya, Azerbaycan, Bahama, Arabistan, Bangladeş, Barbados, Beyaz Rusya, Belçika, Belize, 

Benin, Bosna Hersek, Botsvana, Brunei Sultanlığı, Bulgaristan, Burkina Faso, Burundi, Kamboçya, 

Kamerun, Kanada, Yeşil Burun Adaları (Cape Verde), Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Şili, Çin, 

Kolombiya, Komorlar (Kamer Adaları), Kongo Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kosta 

Rika, Fildişi Sahili Cumhuriyeti, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Dominik 

Cumhuriyeti, Mısır, El Salvador, Estonya, Etiyopya, Fiji, Finlandiya, Fransa, Gabon, Gambiya, 

Georgia, Almanya, Gana Cumhuriyeti, Yunanistan, Grenada, Guatemala, Gine, Gine Bisseu 

Cumhuriyeti, Guyana, Haiti, Honduras, Macaristan, İzlanda, Endonezya, İrlanda, İsrail, İtalya, 

Jameika, Japonya, Ürdün, Katar, Kazakistan, Kenya, Kore, Kosova, Kuveyt, Kırgızistan, Letonya, 

Lübnan, Lesotho, Liberya, Litvanya, Lüksemburg, Makendonya, Madagaskar, Malavi, Malezya, Mali, 

Malta, Moritanya, Mauritius, Mikronezya, Moldovya, Moğolistan, Moroko, Mozambik, Güneybatı 

Afrika, Nepal, Hollanda, Yeni Zelanda, Nikaragua, Nijerya, Norveç, Oman, Pakistan, Panama, Papua 

Yeni Gine, Paraguay, Peru, Filipinler, Portekiz, Katar, Romanya, Rusya, Ruanda, Samoa, Sao Tome 

ve Principe, Suudi Arabistan, Senegal, Sırbistan, Seyşeller, Sierra Leona Cumhuriyeti, Singapur, 

Slovakya, Slovenya, Solomon Adaları, Somali, İspanya, Sri Lanka, St Kitts & Nevis, St Lucia, St 

Vincent ve The Grenadinler, Sudan, Svaziland Krallığı, İsveç, İsviçre, Suriye, Tanzanya, Tayland, 

Doğu Timor, Togo, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tunus, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Birleşik 

Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Amerika, Uruguay, Özbekistan, Venezüela, Yemen, Zambiya, 

Zimbabve. (Çevrimiçi) 

http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=ICSIDDocRH&actionVal=ShowDocume

nt&language=English Erişim Tarihi: 16 Nisan 2012. Venezüela 24.01.2012 tarihinde, 25.07.2012’ den 

itibaren geçerli olmak üzere ICSID Sözleşmesini feshetmiştir. (Çevrimiçi) 

http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=OpenPage&PageT

ype=AnnouncementsFrame&FromPage=Announcements&pageName=Announcement100 Erişim 

Tarihi: 04 Haziran 2012. 
4
 ICSID Ana Sözleşmesi, Bölüm I, Madde 1: ICSID Uzlaştırma Kuralları ile ilgili detaylı bilgi için 

bkz. Cemal Şanlı; a.g.e., 2011. 
5
 Cemal Şanlı, a.g.e., 2011, s. 435. 
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birleşmesi için dinamik bir kuvvet haline gelmiştir. Bu durum “küreselleşmenin 

motoru” olarak da ifade edilmektedir.
6
 Yine DYY; bir ülkenin gücünü ve finansal 

olanaklarını arttırmak amacı ile diğer ülkelerden sağladığı mali ve teknolojik 

kaynaklar olarak da ifade edilebilir.  

 

OECD
7
 normlarına göre; “DYY, bir ülkede yerleşik kişi ya da kurumların, bir 

başka ülkede kalıcı ekonomik kazanç elde etme amacını” ifade etmektedir.
8
 

UNCTAD’ ın raporlarına göre de DYY; “bir firmayı satın alma, yeni kurulacak bir 

firma için kuruluş sermayesi sağlama ve/veya mevcut bir firmanın sermayesine 

katılma yoluyla, bir ülkenin firmalarından diğer bir ülkeye yapılan ve teknoloji, 

know-how, işletmecilik bilgisi, işgücü ve yatırımcının kontrol yetkisini de kendisi ile 

birlikte getiren yatırımlar”dır.
9
  

 

05.06.2003 tarihli 4875 sayılı “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu”’ nun 

2.maddesine göre DYY; Yabancı yatırımcı tarafından yurt dışından getirilen, Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası’ nca alım satımı yapılan konvertibl para şeklinde nakit 

sermaye, şirket menkul kıymetleri (devlet tahvilleri hariç), makine ve teçhizat, sınaî 

ve fikrî mülkiyet hakları ile yurt içinden sağlanan, yeniden yatırımda kullanılan kâr, 

hâsılat, para alacağı veya malî değeri olan yatırımla ilgili diğer haklar, doğal 

kaynakların aranması ve çıkarılmasına ilişkin haklar gibi iktisadî kıymetler 

aracılığıyla yeni şirket kurmayı veya şube açmayı, menkul kıymet borsaları dışında 

hisse edinimi veya menkul kıymet borsalarından en az % 10 hisse oranı ya da aynı 

oranda oy hakkı sağlayan edinimler yoluyla mevcut bir şirkete ortak olmayı ifade 

etmektedir. DYY’ ler uzun süreli bir ilişkiyi, kontrolü ve menfaati içerir.
10

 

 

                                                           
6
 Jeswald W. Salacuse, Direct Foreign Investment And The Law In Developing Countries, ICSID 

Review Foreign Investment Law Journal, V. 15, N.1, Spring 2000, s.383. 
7
 Organization for Economic Co-operation and Development – Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 

Teşkilatı. 
8
 Emin Erçakar, Erdal Tanas Karagöl, Türkiye’ de Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Seta Analiz 

(Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı), Sayı 33, Ocak, 2011, s. 4. 
9
 Erçakar, Karagöl, a.g.e., s. 5. 

10
 UNCTAD, Foreign Direct Investment and Development, Unctad Series on Issues in International 

Investment Agreements, UNCTAD/ITE/IIT/10(vol.I), United Nations, New York and Geneva, 1999, 

s. 7. 
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DYY’ lerin gelişmekte olan ülkelerde bu kadar hızlı büyümesinin pek çok 

sebebi vardır. Ancak bu aşamada belki de en önemlisi; özel sermayenin bir ülkeden 

diğerine akışına olanak sağlayan hukukun ve hem uluslararası hem de yerel hukuki 

müesseselerin rolüdür.
11

 Hukukun yabancı yatırımlardaki önemi dolayısı ile 

yatırımcılar ve ev sahibi ülke arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için kurulan ve bir 

tahkim enstitüsü olan ICSID ile beraber yabancı yatırımların tabi olacağı evrensel 

standartlar getirilmiştir. Böylece gelişmekte olan ülkeler, özel yabancı sermayenin 

yerel hukuk sisteminden hızlı ve efektif şekilde yararlanabilmesi için hukuki 

mevzuatlarını değiştirmeye başlamışlardır. 

 

Bu noktada hukuk ile yatırım arasındaki bağın ne olduğu tanımlanmalıdır. 

Yatırım kararı alınırken esas olarak düşünülen iki (2) durum mevcuttur; Risk ve 

Kazanç. Yatırımcılar kabul edilebilir bir seviyedeki risk altında, iyi bir kazanç 

sağlayacaklarına inandıkları durumlarda bir projeye yatırım yaparlar. Eğer 

öngörülebilir risk karşısında kazancı yetersiz görürlerse, yatırım yapmayı 

reddederler. Bir devletin hukuk sistemi de her yönü ile yatırımcının potansiyel 

projedeki riskleri ve kazançları değerlendirmesinde negatif ya da pozitif olarak 

etkilidir. Örneğin ev sahibi ülkenin yüksek vergi sistemi, uzun ve ağır işleyen 

bürokratik işlemleri ve fahiş yabancı döviz kontrolü, yatırımcının kazancını 

düşürerek, yatırımcıyı yatırım yapmaktan caydırır.  

 

Ticaret sözleşmelerinin şartlarına sıkı sıkıya bağlı bir bağımsız yargı sistemi 

ve icra işlemlerinin süratli olduğu bir ülke ise, bozulmuş ve hükümetin görüşlerinden 

etkilenen bir yargı sistemi olan ve davaların uzun sürdüğü bir ülkeden daha az riskli 

ve yabancı yatırımı çeken bir ortam oluşturacaktır. Bu durumda yatırımcı ya söz 

konusu ülkede yatırım yapmaktan imtina edecek ya da yatırımını içinde bulunulan 

şartlarda mevcut olan riski dengeleyerek kazancı arttıracak şekilde yapılandıracaktır. 

Yani sonunda hukuki ve siyasi koşullar; potansiyel yabancı yatırımı reddedebilir ya 

da yatırımcıyı efektif bir hukuk sistemi olan bir ülkeden daha fazla yatırım sermayesi 

harcamaya zorlayabilir. Uzun ve ağır işleyen ruhsat işlemleri gibi işlem maliyetleri 
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de yatırımcıyı kazancını artırma yollarını araştırmaya yönlendirecektir. Tüm bu 

nedenlerle son yıllarda gelişmekte olan pek çok ülke, Dünya Bankası’ nın da 

yardımıyla yabancı yatırımın risklerini ve maliyetlerini azaltmak ve özel yabancı 

sermaye akışını teşvik için hukuk çalışmaları yapmaktadır. Bu sebeple ikili yatırım 

antlaşmaları, uluslararası tahkim konvansiyonları, MIGA (Multilateral Investment 

Guarantee Agency), ICSID gibi uluslararası nitelikteki çalışmalar da yapılmış ve 

yapılmaya devam edilmektedir.
12

 

 

Çok uluslu şirketler sözleşme kutsallığı ile tazminat sorumluluğunda net ve 

kesin standartlar ile tarafsız uyuşmazlık çözüm yolları talep etmektedirler. Ev sahibi 

ülkeler ise (genellikle gelişmekte olan ülkelerde) kamu gereksinimleri nedeni ile 

sözleşme koşullarında ve uygulamada esneklik, uyuşmazlıklara yerel hukukun 

uygulanmasını ve bu uyuşmazlıkların çözümünde yerel mahkemelerin yetkili 

olmasını talep etmektedirler.
13

 Yabancı yatırım alanındaki düzenlemeler de, yabancı 

yatırım sürecinde bir arada olması mecburi bu zıt talepleri dengelemeye 

çalışmaktadır. 

 

Yabancı yatırımların önündeki başlıca hukuki engelleri 3 (üç) maddede 

toplayabiliriz. İlki nedensiz yere riski arttırıp, kazancı azaltan nitelikteki hukuki 

düzenlemeler, ikincisi yatırımı geciktiren veya engelleyen hukuki ve resmi 

müesseseler ve üçüncüsü de hukuk sisteminin işleyişini bir bütün olarak etkileyen 

sistem faktörleri olarak sınıflandırılabilir.  

 

Ev sahibi ülkenin, hukuki ve kanuni düzenlemeleri ile yabancı yatırıma 

getireceği kısıtlamalar, doğal olarak yabancı yatırımı olumsuz yönde etkileyecektir. 

Bu tür hukuki engellerden ilki; yabancı yatırımın ülkeye girişinde getirilen 

kısıtlamalardır. Bu kısıtlamaların bir kısmı sektöreldir. Bu tip sektörel kısıtlamalarda 

perakende ticareti, gemicilik gibi alanlarda yabancı yatırımın hâkim olması 

engellenir. Sektörel kısıtlamalar veya yasaklar milli güvenlik, stratejik öneme sahip 
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endüstrilerin korunması veya merkezi planlı ekonominin sınırlarının kontrol edilme 

ihtiyacı gibi sebepler ile yapılabilmektedir. Bu tür kısıtlamalar kimi zaman kamuyu 

korumak yerine aslında belirli bir kesimi korumak adına da getirilebilmektedir. 

Günümüzde sektörel kısıtlamaların çoğu artık uygulama dışı kalmaya başlamıştır. 

Örneğin Hindistan 1950’ lerden beri elektrik gücü üretimini devlet tekelinde 

tutmakta iken, 1990’ ların başından itibaren bu tekeli DYY’ ın bu sektöre girmesini 

arttırmak için kaldırmıştır.
14

 Müşterek teşebbüslerin kurulabilmesi için istenen 

nitelikler ve performans gereklilikleri de bu grup içinde sayılabilir. Müşterek 

teşebbüs kurulum gereklilikleri içerisine de kimi zaman yerel sermaye şartı 

konabildiği gibi, kimi zaman da yabancı sermaye ortaklık payı genelde %50’ den az 

olmak üzere kısıtlanmaktadır.  

 

Ruhsat gereklilikleri ve idari izinler de yatırımı etkileyen düzenlemelerdendir. 

Gelişmekte olan ülkelerin pek çoğu milli çıkarı korumak ve yatırımın kanuna uygun 

şekilde yapıldığından emin olabilmek için, yatırımın yapılmasından önce bir idari 

eleme ve idare onayı öngörmektedir. Ancak bu tip işlemler yatırımın 

gerçekleştirilmesinde gecikmeye sebep olmakta ve kimi zaman 2 (iki) yıl hatta daha 

da fazla sürmektedir. DYY’ lerin önünde bir engel teşkil eden ruhsat gereklilikleri ve 

idari izinler bakımından; “Hiçbir işlem özel olarak onaylanmadıkça geçerli değildir.” 

prensibinin “Her türlü ekonomik aktivite, özel olarak yasaklanmadıkça serbesttir.” 

şeklinde değiştirilmesi gerektiği savunulmaktadır.  

 

Yabancı döviz kısıtlamaları, fiyat kontrolleri, yabancı personel çalıştırılması 

ile ilgili olarak getirilen kısıtlamalar ve gümrük işlemleri prosedürleri gibi çevre, 

sağlık, işçilerin güvenliği gibi kamu yararı sebepleri nedenleri ile getirilen işletme 

şartları, araziye ve doğal kaynaklara erişimin ve bunların kullanımının kısıtlanması 

ile vergilendirme de yatırımı etkileyen ve kimi zaman gelişimine engel olan hukuki 

düzenlemelerdir. 
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Kanuni düzenlemeler, yatırımı engelleyen esaslı bir hukuki engel olsa da söz 

konusu hükümleri uygulayan ve onlara gerçeklik kazandıran müesseselerin de 

yabancı yatırım üzerindeki etkisi çok fazladır. Gelişmekte olan ülkelerden birkaçı, 

yabancı yatırım kanunlarını uygulaması için “yabancı yatırım organı” 

oluşturmaktadır. Söz konusu organın amacı; yabancı yatırımı ilerletmek, elemek ve 

denetlemektir. Ancak bu organlar onaylama işlemlerini geciktirdikleri, yüksek 

maliyet talep ettikleri ve önceden kararlaştırılmış anlaşmaları tekrardan görüşmeye 

açmaya çalıştıkları gibi sebeplerle eleştirilmektedir. Diğer icra/yürütme organları, 

organizasyonları ve mahkemeler de yabancı yatırımı olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir.
15

 Bunun bir sonucu olarak mahkemeler, tahkim kurumunun 

iyice yaygınlaşması ile beraber devre dışı kalmaya başlamıştır. 

Yatırımın önündeki hukuki engellerden bir diğeri “sistem faktörleri” dir. 

Hukukun üstünlüğünün eksikliği, yolsuzluk, özel mülkiyet hakkı ve sözleşme 

kutsallığı; yabancı yatırımı ülkeden uzaklaştıran unsurlardır. Örneğin 1995 yılında 

Hindistan’ da yer alan Maharastra eyaleti, bir Amerikan firması olan Enron’ un, güç 

projesinden elektrik alımı ile ilgili olan uzun süreli sözleşmesini iptal etmiştir. Her ne 

kadar söz konusu uyuşmazlık arabuluculuk ile çözümlenmiş olsa da, yabancı 

yatırımcılar uzun bir süre Hindistan’ dan uzak durmuşlardır.  

Yabancı yatırımın önünde bir engel gibi görünen bu hukuki kısıtlamaların bir 

kısmı çevreyi, sağlığı, işçilerin güvenliğini, yerli halkı ve kültürü korumak adına da 

yapılmaktadır. Bu nedenle bir kişinin engeli diğer bir kişinin korumasıdır şeklinde 

görüşler de mevcuttur.
16

 Kanımca devletlerin yabancı yatırım ile ilgili düzenlemeleri 

ve kısıtlamalarını, orantılılık ilkesi çerçevesinde incelemek gerekmektedir. 

Devletlerin, kendi ülke sınırları içerisinde egemenlik haklarına dayanarak serbestçe 

mevzuat düzenlemeleri yapma yetkileri olduğunda kuşku olmadığı gibi, yabancı 

yatırımcının özel hukuktan kaynaklanan ve korunması gereken hakları olduğunda da 

şüphe bulunmamaktadır. Bu nedenle devletler; siyasi, ülkesel... vb nedenlerle 

yaptıkları mevzuat düzenlemelerinde, yabancı yatırımcının haklarını da gözeterek, 

bir denge oluşturmakla yükümlüdürler.  
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Bu çalışmada ev sahibi ülkelerin mevzuat değişikliklerinden kaynaklanan 

yatırım uyuşmazlıkları incelenecek ve öncelikle yatırım ile yatırım uyuşmazlığının 

ne olduğu, ardından ev sahibi ülkelerin yatırımı etkileyen mevzuat değişikliklerinin 

hangi şekillerde gerçekleşebildiği ve bunların hangi koşullarda meşru kabul edilip 

edilmediği açıklanarak, son olarak mevzuat değişikliklerinin niteliklerinin 

değerlendirilmesinde savunulan görüşler ele alınacaktır. Çalışmanın ilk bölümünde 

yabancı yatırım ve yatırım uyuşmazlığı kavramları açıklanacaktır. 
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I. BÖLÜM 

I-) YABANCI YATIRIM VE YATIRIM UYUŞMAZLIĞI 

Yabancı yatırım sürecinin, diğer uluslararası işlemlere göre sui generis bir yapısı 

mevcuttur. Bunun sebebi de; yabancı yatırım sürecinin, diğer uluslararası işlemlere 

göre, çok daha fazla riski bünyesinde barındırmasıdır. Ev sahibi ülkede yabancı 

düşmanlığı, yabancı yatırıma ideolojik karşıtlık, sıklıkla olan hükümet değişiklikleri 

gibi karşılaşılması muhtemel riskler, ev sahibi devletin egemen gücünü kullanarak 

yatırım sözleşmesine müdahale etme olasılığını artırmaktadır. Örneğin ev sahibi 

ülke; yabancı yatırımcının mülkiyetini kamulaştırabilir veya yatırımın faaliyet 

lisanslarını iptal ederek, yatırım sürecinin devam etmesini engelleyebilir. Bunlarla 

beraber ev sahibi ülke, direkt olarak yatırım sözleşmesini ihlal etmeden, proje ve 

çevresel izinlerin değiştirilmesi, elektrik, su gibi devlet tarafından sağlanması 

gereken temel ihtiyaçların yatırımcının fabrikasına temin edilmemesi gibi dolaylı 

yollarla da yatırımı sekteye uğratabilir.
17

  

 

Uluslararası hukukta yatırımı etkileyecek nitelikteki mevzuat düzenlemelerinin, 

ev sahibi ülkenin tazminat yükümlülüğünü doğurduğu kabul edilmektedir. Bu 

bölümde öncelikle yatırım ve yatırım uyuşmazlığı kavramı tarihsel gelişimi ile 

açıklanmaya çalışılacaktır. 

A. Yatırım Anlaşmalarında Yatırım ve Yatırım Uyuşmazlığı Kavramları 

 

‘Yatırım’ kelimesine içerik ve kapsam olarak pek çok değişik anlamlar 

yüklenmiş; ancak evrensel bir tanımı yapılamamıştır. Bu bölümde ‘yatırım’ 

kelimesinin az çok ne ifade ettiği açıklanmaya çalışılacaktır.  

Yatırımın dilbilimsel anlamı; -para veya başka bir şekilde- fiili, yatırım yapılan 

şey ile yatırım yapılan meblağ olmak üzere, hem fiili hem de sonucu içermektedir. 
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Kendi içerisinde bir risk taşıyan bir mülke,  mala veya başka bir şeye; kazanç 

sağlama amacı ile sermaye (çoğunlukla para) yatırılması olarak da ifade edilebilir.
18

  

Yatırım kavramının, hem ekonomik hem hukuki boyutu bulunmaktadır. 

Uluslararası hukukta ‘yatırım’ tanımı yapılırken, sözleşmeler hukuku dikkate 

alınmalıdır. Her ne kadar yerel hukuklar yatırım tanımını yapmaya çalışsalar da 

bunlar tek taraflı olup, sadece kendi ülke sınırları içerisindeki yerel ve yabancı 

yatırım ayrımına odaklanarak bir tanım yapmaktadırlar. Yani aslında uluslararası 

yatırımın tanımını bizatihi yapmamaktadırlar. 

 Bu bakımdan temel kaynaklar; kuralları ve tanımları belirleyen uluslararası 

nitelikteki antlaşmalardır. Bu antlaşmalarda konu alanının tam olarak 

belirlenebilmesi için anahtar kelimelerin de tanımları açıkça yapılmaktadır. İki 

yatırım antlaşması arasında, yatırım tanımı ile ilgili olarak bir çelişki doğması 

halinde ya özel taslaklar hazırlanır ya da tahkim için yapılan yatırım anlaşmaları 

genel olarak ICSID’ e referans yaptığı için ve ICSID Sözleşmesinde de yatırımın 

spesifik bir tanımı yapılmamış, tanımsal bir engel koyulmamış olduğu için, yatırım 

tanımı sorunu da ortadan kalkmış olmaktadır.
19

 Yatırım tanımının yapılması, ICSID 

tahkimine başvurabilmek adına önemlidir. Çünkü ICSID tahkimine başvurma 

şartlarından biri de uyuşmazlığın yatırımdan kaynaklanmış olmasıdır.  

Bazı tahkim heyetleri tarafından yatırım tanımı yapılmaya çalışılmış ve 2001 

yılında Salini v. Moroko davasının hakem heyeti tarafından yatırım tanımının 

unsurlarını belirlemek için ‘Salini testi’ olarak anılan kriterler ileri sürülmüştür. Buna 

göre; yatırım tanımının dört unsuru vardır; i) ekonomik değere para veya başka bir 

varlık ile katılım ii) belirli bir süre faaliyet gösterme iii) risk alma iv) ev sahibi 

ülkenin ekonomik gelişimine katkıda bulunma. Salini heyeti; bu unsurların esasında 

birbirine bağımlı olduğunu, bu nedenle küresel kabul edilebileceğini, ancak söz 
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konusu uyuşmazlıkta teker teker ele alındığını belirtmiştir.
20

 Salini heyeti bu kıstaslar 

ışığında; davacı İtalyan şirketinin faaliyetinde uzmanlık ve teknik bilgisini (know 

how) kullandığını, gerekli araç ve nitelikli personel tedarik ettiğini, inşaat alanına 

üretim aletlerini kurduğunu, bunlar için kredi kullandığını, işçilere maaş ödediğini, 

faaliyet için teminat mektubu verdiğini, bu nedenle hem para hem mal hem de 

endüstri katılımında bulunmuş olduklarını; faaliyet süresinin 36 ay olması nedeni ile 

bu sürenin doktrinde 2-5 yıl olarak kabul edilen minimum süre içerisinde olduğunu, 

uzun süreli bir yatırımda açık bir risk bulunduğunu, yatırımcının teknik bilgi ve 

uzmanlığı ile ev sahibi ülkenin ekonomik gelişimine katkısının şüphesiz olduğunu; 

tüm bu nedenlerle de uyuşmazlığın bir yatırımdan kaynaklandığına karar vermiştir.
21

  

Jan de Nul v. Mısır davasında hakem heyeti; ICSID Ana Sözleşmesinde yatırım 

tanımının yapılmamış olduğunu, bu nedenle Salini testinin güvenilir bir yöntem 

olduğunu ve Salini testinin unsurlarının bir bütün olarak değerlendirilmesi 

gerektiğini belirtmiştir.
22

  

Phoneix v. Çek Cumhuriyeti davasında hakem heyetine göre; ICSID ana 

sözleşmesi ‘yatırım’ kavramını çok geniş kabul etmiş olsa da, devletler iki taraflı 

yatırım anlaşmalarında (İTYA) her istedikleri şeyi yatırım olarak 

tanımlayamayacaklardır. Ancak heyete göre; uyuşmazlıklarda ‘Salini Test’ inin 

uygulanması da doğru değildir.
23

 Bu nedenle heyet; Salini kriterlerine ev sahibi 

ülkenin hukukuna uygun olarak kurulmuş bir yatırım ve bu yatırımın iyi niyetli 

olmasını da eklemiş
24

, davanın sonunda ICSID Sözleşmesi ve İTYA kapsamında 

korunan bir yatırım olmaması nedeni ile kendisini yetkisiz kabul etmiştir.
25

  

Gauff v. Tanzanya davasında hakem heyetine göre; Salini testinin her olayda 

uygulanacağına dair kesin bir uygulama mevcut olmayıp, bu kriterler hukuktan 

kaynaklanan zorunlu unsurlar da değildir. Bununla beraber heyet; ICSID 
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 Salini Costruttori S.P.A. v. Kingdom of Morocco, Karar Tarihi: 23 Temmuz 2001, ICSID Case 

No: ARB/00/4, p. 52, s. 14. 
21
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2006, ICSID Case No: ARB/04/13, p. 91, s.28. 
23

 Phoneix Action Ltd. v. Çek Cumhuriyeti, K.T. 15.04.2009, ICSID Case No: ARB/06/5, p. 82, s. 32. 
24

 Phoneix Action Ltd. v. Çek Cumhuriyeti, p.114, s. 45. 
25
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sözleşmesinin hazırlık aşamasında ‘yatırım’ tanımının yapılmaya çalışıldığını; ancak 

bunun başarıya ulaşamadığını, bu nedenle terimin tanımsız bırakıldığını
26

 

vurgulayarak, hakem heyetlerinin derdest tahkim davalarında tek bir tanım getirmeye 

çalışmalarının uygun olmadığı şeklinde görüş oluşturmuştur.
27

 Heyet; yatırım 

tanımının geniş yorumlanması gerektiğini, pek çok hakem heyetinin Salini testini 

kriter olarak benimsemediğini, bu nedenle de somut uyuşmazlıkta Salini kriterlerinin 

tamamı olmasa dahi, bu durumun hakem heyetini yetkisiz bırakmayacağına karar 

vermiştir.
28

 Kanımca heyetin yatırım tanımı konusundaki görüşü yerindedir, çünkü 

ICSID ana sözleşmesinde yatırım tanımının yapılmamış olmasının nedeni yatırım 

türlerini kısıtlamamaktır. Bu konu ile değerlendirme yapılırken daha esnek ve 

pragmatik bir tutum benimsenmeli ve yatırım tanımına sınırlayıcı bir çerçeve 

çizilmeye çalışılmamalıdır.  

Yatırım anlaşmaları ile ekonomik gelişme teşvik edilmekte hem de yabancı 

yatırımın cesaretlendirilmesi için temel hukuki korumalar getirilmektedir.
29

 Bu 

çerçevede yabancı yatırım antlaşmalarının konusunu teşkil eden sermayenin 

mübadele edilebilir olduğu ve pek çok şekilde karşımıza çıkabileceği açıktır. Bu 

nedenle güncel anlaşmalarda yer alan “yatırım” tanımı; kesinlikten çok belirtici ve 

gösterici bir şekilde, anlaşma kapsamında spesifik türleri içeren bir liste ile geniş ve 

ucu açık şekilde düzenlenmelidir. İngiltere’ nin son anlaşmaları yatırımı,  “her türlü 

varlık, mal” ( every kind of asset) şeklinde tanımlamakta ve yatırım türlerini 

göstermek için yatırımın spesifik oluşumlarını gösteren ve “genellikle ve özellikle, 

münhasıran olmasa da…” gibi genel ifadeler bulunan bir liste oluşturmaktadır. 

Fransa’ nın son İTYA’ ları da benzer şekilde “tüm varlıklar, mülkiyet, haklar ve her 

türlü kesimin çıkarı, menfaati gibi” geniş tanımlar kullanmakta ve benzer bir 

gösterici liste sunmaktadır.
30

 Amerikan’ın 2012 model İTYA’ sı yatırımı şu şekilde 

                                                           
26

 Gauff v. Tanzanya, K.T. 24.07.2008, ICSID Case No: ARB/05/22, p.312, s. 93. 
27

 Gauff v. Tanzanya, p.313, s. 93. 
28

 Gauff v. Tanzanya, p.318, s. 88. 
29

 Barton Legum, Defining Investment And Investor: Who İs Entitled To Claim?, Symposium Co-

organised By ICSID, OECD and UNCTAD, Making The Most Of International Investment 

Agreements: A Common Agenda, 12.12.2005, Paris (Çevrimiçi)  

http://www.oecd.org/dataoecd/51/10/36370461.pdf, , s. 2, Erişim Tarihi: 20 Mart 2012. 
30

 Legum, a.g.e., s. 3. 
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tanımlamaktadır: “…yatırım; bir yatırımın karakteristiklerini taşıyan tüm 

varlıklardır…”
31

  

Yatırım ile ilgili tüm bu geniş tanımlar, sermaye piyasalarının sonsuz 

yaratıcılığını engellememe çabaları nedeni ile yapılmaktadır. Başka bir ifade ile 

yabancı yatırımın günümüzde ve gelecekte her türlü şekilde oluşumunu 

cesaretlendirmek amacı güdülmektedir.
32

 Az oranda olmakla birlikte yatırımın kesin 

şekilde tanımlandığı antlaşmalar da mevcuttur. NAFTA ve Kanada Modeli İTYA’ lar 

bunlara örnektir. Ancak bu antlaşmalarda tanımlanan yatırımların kapsamı o kadar 

geniştir ki, anlaşmada yer alan kapalı liste içerisinde yer almayan bir yatırımı 

tasavvur etmek çok güçtür. 

Yabancı yatırım uyuşmazlığı; ICSID Ana Sözleşmesi’ nin 25.maddesinin 

1.bendinde “…yatırımlardan kaynaklanan hukuki uyuşmazlık…” olarak tanımlanmış 

ve kesin bir ifadeden kaçınılmıştır. Doktrinde yatırım uyuşmazlığı; “(a) Devletle 

diğer devlet vatandaşı yatırımcı gerçek veya tüzel kişiler arasındaki yatırıma ilişkin 

sözleşme (imtiyaz, istisna, lisans, know how, management… vs.) den kaynaklanan 

uyuşmazlıklar, (b) Bir tarafın yabancı yatırımlarla ilgili makamının ilgili yatırımcıya 

sağladığı herhangi bir yatırım müsaadesinin yorum veya uygulamasından doğan 

uyuşmazlıklar, (c) Bir yatırımla ilgili olarak ve anlaşma ile verilen veya yaratılan 

herhangi bir hakkın çiğnendiği iddiasından kaynaklanan uyuşmazlıklar” olarak 

tanımlanmaktadır.
33

 

                                                           
31

 2012 US Model Bilateral Investment Treaty, Treaty BetweenThe Government Of The Unıted States 

Of Amerıca and The Government Of [Country] Concernıng The Encouragement and Recıprocal 

Protectıon Of Investment, Article 1, s. 3., (Çevrimiçi)  

http://www.ustr.gov/sites/default/files/BIT%20text%20for%20ACIEP%20Meeting.pdf, Erişim Tarihi: 

01 Haziran 2012 
32

 “ T.C. ve A.B.D arasında daha geniş kapsamlı ekonomik işbirliğini ve özellikle bir tarafın vatandaş 

ve şirketlerinin diğer tarafın ülkesinde yatırım yapmalarının teşvik etmek arzusuyla, anılan 

yatırımların tabi olacağı uygulamalara ilişkin bir anlaşma akdinin, sermaye ve teknoloji akımı ile 

tarafların ekonomik gelişmesinin teşvik edeceği inancıyla… yatırımların teşviki ve karşılıklı 

korunması için bir antlaşma imzalanması kararıyla…” Kaynak: Ergin Nomer, Nuray Ekşi, Günseli 

Öztekin Gelgel; Milletlerarası Tahkime İlişkin Mevzuat ve Kaynaklar, Türkiye Cumhuriyeti ile 

Amerika Birleşik Devletleri Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair 

Antlaşmanın ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun, Kanun No: 

3533, Kabul Tarihi: 13.04.1989, R.G. 20.04.1989/21045; 1. bs., İstanbul, 2008, s. 159-160. 
33

 Cemal Şanlı, a.g.e., 2011, s. 439-440. 
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Kısaca yabancı yatırım uyuşmazlıkları, yatırım anlaşmalarının (devlet ile 

yatırımcı arasında yapılmış olan anlaşma) ve İTYA’ ların (bir devlet ile diğer devlet 

arasında yapılan anlaşma) ihlal edilmesi nedeni ile ortaya çıkmaktadır. Yatırım 

uyuşmazlıklarını anlayabilmek için, öncelikle bu uyuşmazlıkların anayasası olan 

yatırım anlaşmalarının tabiatının, tam olarak anlaşılması gerekmektedir. Ticari 

sözleşmelerin özel hukuktaki yerini anlamak, yabancı yatırım uyuşmazlıklarını 

anlamakta yetersiz kalmaktadır. Yabancı yatırım alanında ticaret hukuku, kamu 

hukuku ve devletler kamu hukuku iç içe geçmiş olup, yabancı yatırım anlaşmalarında 

risk boyutu ve alınan önlemler ile pek çok işlem de iç içe geçmektedir.
34

  

Yerel ticari sözleşmelerin yani aynı devletin vatandaşları arasında yapılan ve 

yabancılık unsuru taşımayan yerel bir anlaşmanın, yerel hukuka tabi olacağı 

kuşkusuzdur. Bu nedenle de bu anlaşmalardan doğan uyuşmazlıklar da yerel 

mahkemelerce çözülür. Uluslararası bir antlaşma ise yabancılık unsuru taşıması 

nedeni ile pek çok devlet ve hukuk sistemi ile bağlantılı olabilmektedir. Bu tip bir 

anlaşmada; uygulanacak hukuk belirlenmeli, bir mahkeme ya da heyet yetkili 

kılınmalı, bu işlemlerden doğabilecek uyuşmazlıklar önceden tahmin edilmiş olmalı 

ve çözüm yolları da belirlenmiş olmalıdır.  

Uluslararası anlaşmaların kapsadığı zaman dilimi yerel sözleşmelere göre daha 

uzun bir süreyi kapsadığı gibi, uluslararası anlaşmaların içerdiği risk de daha fazla 

olup, bu risklere karşı alınan önlemler yerel sözleşmelere göre daha niteliklidir. Yerel 

bir satım sözleşmesi teknik olarak malların teslimi ile son bulurken, bir uluslararası 

satım sözleşmesi kendisi ile beraber başka sözleşmeleri de doğurur. Ödememe riski 

akreditif mektubu ile bertaraf edilmeye çalışılır, malın transfer esnasında zayi olması 

ya da zarar görmesi riski malların sigortalanması ile azaltılmaya çalışılır. En basit bir 

uluslararası sözleşmede bile riskten kaçınma ve riskin en aza indirilmesi hukuk 

kurallarının en temel hedefidir.
35

 Örneğin ihracat işlemlerinin giderek artmış olması 

ve tüm işlemlerin yeknesak bir hale getirilmesi amacı ile Milletlerarası Mal Satımına 

                                                           
34

 Sornarajah, a.g.e., 2000, s. 26. 
35

 Sornarajah, a.g.e., 2000, s. 27. 
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İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (Viyana Konvansiyonu) 

yapılmıştır.
36

 

Basit bir uluslararası işlemin bile yerel sözleşmelerden daha fazla risk içerdiği 

düşünüldüğünde, uluslararası yatırım anlaşmaları hem sıradan bir uluslararası 

antlaşmadan hem de yerel bir anlaşmadan çok daha karmaşık ve çok daha fazla 

risklidir. Ticari anlaşmalar farklı ülkelerdeki tacirler arasındaki özel işlemleri konu 

edindiğinden, uluslararası yatırım anlaşmaları gibi egemenlik riski içermezler. 

Uluslararası yatırım anlaşmasının ifası sırasında, devletin egemenlik gücünü 

kullanarak yatırıma müdahale etmesi halinde, devletten zarar tazmini çok zor hale 

gelebilmektedir.  

Uluslararası yatırım anlaşmaları genellikle doğrudan yabancı yatırım işlemlerini 

bünyesinde barındırmakta, bu yatırım işlemleri de yabancı yatırımcının kendi yerini, 

üretim mekanizmalarını ve varlıklarını yatırım yaptığı ülkeye taşıması şeklinde 

gerçekleşmektedir.
37

 Yabancı yatırımlar genellikle çok uluslu şirketler tarafından 

yapılmaktadır. Ancak çok uluslu bir şirketin de yatırım amacı ile başka bir ülkeye 

girişi, söz konusu ülkenin ulusal egemenlik hakkı ile yatırım üzerindeki kontrolünü 

beraberinde getirmektedir. Bu durumda ortaya çıkan en büyük tehlike; sözleşmeye 

egemen tarafın yani devletin, mevzuatını ülkesel egemenlik yetkisine dayanarak 

istediği zaman değiştirebilmesidir.  

Yerel mahkemeler, yeni düzenlenen mevzuata göre hareket etmeye başlamakta 

ve yabancı yatırımcı da yaptığı yatırımın aleyhine değiştirilmiş olan mevzuat 

karşısında çaresiz bırakılmış olmaktadır. Oysa yabancı yatırımcı, önceki koşullara ve 

                                                           
36

 Konvansiyon, 1 Ocak 1988 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Türkiye ise anlaşmayı 11 Mart 2010 

tarihinde onaylamıştır. 7 Nisan 2010 tarihli, 27545 sayılı Resmi Gazete’ nin 2010/247 sayılı kararı 

için bkz. (Çevrimiçi)   

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/04/2010

0407.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/04/20100407.htm, Erişim Tarihi: 01 

Haziran 2012. Anlaşma ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. Barry Nicholas, The Vienna Convention 

on International Sales of Law, (Çevrimiçi) http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/nicholas2.html, 

Erişim Tarihi: 24 Ocak 2012. 
37

 “…Aslında yabancı yatırımcı kendi teknolojisini yerel bir ortağa ödeme ya da telif hakkı transferi 

ile daha az riskli bir yöntem de seçebilir. Ancak yabancı yatırımcılar hem kendi ülkelerinde hem de ev 

sahibi ülkede rekabetin önüne geçmek, ev sahibi ülkenin kaynaklarından faydalanmak, üretim 

maliyetini azaltmak ve yerel piyasaya daha rahat erişimi sağlamak gibi sebeplerle doğrudan yatırımı 

tercih etmektedirler…” Sornarajah, a.g.e., 2000, s. 27. 
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mevzuata göre değerlendirme yapmakta, ona göre yatırım yapmaya karar 

vermektedir. Ancak ev sahibi ülkenin elinde ülkesel egemenlik gibi çok önemli bir 

silah vardır. Mevzuatın, yatırımın aleyhine değiştirilmesi halinde yatırımcı çok 

büyük zararlar ile karşı karşıya kalmaktadır.
38

 

Yabancı yatırımların korunması ve teşviki amacı ile devletler arasında İTYA’ lar 

yapılmaya başlanmıştır. 1980’ li yılların İTYA anlayışında iki karşıt görüş 

mevcuttur. İlki yabancı yatırım anlaşmalarının, uluslararası hukukta örf adet 

kurallarının oluşmasına destek verdiği görüşüdür ki, bu görüşün kabulü halinde 

İTYA’ lar tarafından korunan alan bakımından uluslararası örf adet hukukun 

varlığının kabulü gereklidir. Karşıt görüşe göre ise devletler İTYA’ lar akdederek 

“lex specialis”
39

 oluşturmaktadır.
40

  

İTYA’ lar; çok taraflı antlaşmalarda olduğu gibi devletlerin tutarlı, istikrarlı, 

sürekli bir uygulamasının varlığını kanıtlayabiliyorsa, o takdirde uluslararası örf adet 

hukukundan bahsedilebilir. Ancak İTYA’ ların standartlarında pek çok değişken 

vardır. Bu nedenle bunların uluslararası hukukta ortak bir uygulama yarattığını 

söylemek zordur. Her ne kadar İTYA’ ların dış çerçeveleri benzer görünse de daha 

derinlemesine bir inceleme yapıldığında antlaşmaların içeriklerinin çok geniş bir 

şekilde değişkenlik gösterdiği ve bunların her birinin uzun süren arabuluculuk 

süreçlerinin sonunda dikkatli ve hassas bir denge kurulması sonucu ortaya çıktığı 

görülecektir.
41

 İTYA’ lar bakımından bir diğer özellik; bunların eşit olmayan taraflar 

arasında yapılmış olmasıdır.
42

 Antlaşmalar genel olarak sermaye ihraç eden gelişmiş 

bir devlet ile, bu devletten kendi ülkesine sermaye çekmeye çalışan gelişmekte olan 

bir devlet arasında yapılmaktadır. Yani bu anlaşmalarda bir ülke sermaye ihraç eden, 

diğeri ise sermaye ithal edendir. (vis-à-vis)
43  

                                                           
38

 Sornarajah, a.g.e., 2000, ss. 27-28. 
39

 Lex Specialis: Özel kuralın, genel kurala üstünlüğünü savunan doktrindir. Lex generalis, lex 

specialis’ in karşıt görüşüdür. 
40

 M. Sornarajah, The International Law On Foreign Investment, Cambridge University Press, 

Second Edition, 2010, s. 205. 
41

 Sornarajah, a.g.e., 2010, s. 206. 
42

 Zayıf olan ülke kimi zaman IMF’ nin etkisi kimi zaman büyük bir güç ile anlaşma yapılmadığı 

takdirde ekonomik sürecin düzelemeyeceği şeklindeki düşünceler ile hareket edebilmektedir. 
43

 Sornarajah, a.g.e., 2010,  s. 207. 
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Son zamanlarda dolaylı olarak kontrol edilen yatırımları da içeren antlaşmaların 

sayısı artmaktadır.  Kanada, Hollanda, Fransa, İsveç ve Amerika tarafından yapılan 

İTYA’ lar farklı mekanizmalar öngörerek dolaylı olarak kontrol edilen yatırımları da 

düzenlemektedir. Ancak yatırım ve yatırımcı tanımları ne olursa olsun, çok uluslu 

şirketler; (üçüncü) bir ülke kanunları altında kurulmuş olan orta düzey holding 

şirketleri ve spesifik yatırım holding şirketlerinin araçlarını kullandıklarında, yatırım 

antlaşması korumasını kaybetmezler.  

Amerikan ve Kanada İTYA’ larının çoğunda yatırım öncesi dönem de koruma 

altına alınmaktadır. Bu İTYA’ larda, yatırımcının tanımı; “bir yatırım yapmaya 

teşebbüs eden, yapmakta olan veya yapmış olan..” şeklinde düzenlenmektedir. Bu 

tanım gereğince; taraf devletin yatırım yapma teşebbüsünde bulunan kişisi veya 

girişimcisi, yatırımın yapılmasından önceki aşamalarda da, yatırımın kurulmasından 

sonraki dönemde korunduğu gibi korunmaktadır. Aynı zamanda menfaatlerin reddi 

(denial of benefits) klozu ile yatırım anlaşmasında ev sahibi ülkeye, üçüncü bir 

ülkenin vatandaşına veya düşman yabancı ülkelere ait olan şirketlere “yatırımcı” 

sıfatının verilip verilmemesinde yetki tanınmaktadır.
44

  

Barton Legum’ a göre İTYA’ ların getirdiği yükümlülükler ev sahibi ülke 

tarafından erga omnes
45

 kabul edilmelidir. Aksi halde ev sahibi ülke yetkilileri belirli 

bir şirketin belirli bir anlaşma tarafından korunduğunu hiçbir şekilde tespit 

edemeyeceklerdir. Yazara göre ev sahibi ülke; tüm yatırımcıların ve tüm şirketlerin, 

kendi ülke sınırları içerisinde yürürlükte olan her İTYA tarafından en yüksek 

standartta korunduğunu varsaymalıdır. Yabancı sermayenin mübadele edilebilir 

olması ve yatırım ile yatırımcı tanımlarının bu kadar geniş tutulması, bu şekilde bir 

varsayımı zorunlu kılmaktadır. Legum’ a göre amacı yabancı yatırımı 

cesaretlendirmek olan İTYA’ ların getirdiği yükümlülüklerin erga omnes sayılması, 

endişe verici bir durum yaratmamaktadır. Özel sektör de yavaş yavaş en iyi İTYA 

korumalarını kendi standart denetim listelerine koymaya başlamıştır. Bu nedenlerle 

                                                           
44

 Legum, a.g.e, s. 4. 
45

 “…herkes için geçerli (erga omnes)…”,  Kaynak: Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, 

Gözden Geçirilmiş 8. bs., Yetkin Yayınları, 2004, Ankara, s. 398. 
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ev sahibi ülkelerin menfaatlerin reddi klozuna önem vermeyi sürdürmeleri yazara 

göre gereksizdir.
46

  

Kanımca menfaatlerin reddi klozu kabul edildiği takdirde, bir belirsizlik ortamı 

doğacak, dolayısı ile ev sahibi ülkenin takdir yetkisi aşırıya kaçmış olacaktır. Çünkü 

bir yabancı yatırım, ev sahibi ülkede çeşitli şekillerde yatırım yapabilmektedir. Kimi 

zaman yerli tacir ile ortaklık yapılabildiği gibi, kimi zaman başka bir yabancı 

yatırımcı ile de ortaklık yapılabilmekte, hatta çok sayıda yabancı yatırımcının bir 

araya gelmesi ile de yatırım yapılabilmektedir. Bu tür durumlarda ev sahibi ülkenin, 

diplomatik ilişkisinin bozulduğu bir ülke yatırımcısının mevcut İTYA’ lardan 

yararlanmasını engellemek, adil sonuçlar doğurmayacaktır. Ancak ev sahibi ülke, 

süreklilik arz eder şekilde, tüm İTYA’ lara belirli bir ülke yatırımcısını kapsayacak 

şekilde çekince koyması durumunda, bu yabancı yatırımcının İTYA’ lardan 

yararlandırılmaması makul gözükmektedir. 

B. Yabancı Yatırım ve Yatırım Uyuşmazlığı Kavramlarının Tarihsel 

Gelişimi 

 

1970li yıllara kadar yabancı yatırımın sadece maddi varlıklar ile yapılabileceği 

kabul edilmekteydi. Fikri haklar gibi soyut hakların koruması yoktu. Ancak fikri 

hakların gün geçtikte daha önemli hale gelmesi ile beraber, yatırım kavramına hem 

soyut hem somut varlıklar girmeye başlamıştır.  

Yatırımların yaygınlaşması ve dolayısı ile yatırım uyuşmazlıklarının artması 

sonucu tahkim de daha fazla uygulama alanı bulmaya başlamıştır. Uluslararası 

tahkimin gelişme sürecinde, tahkimin sadece uluslararası uyuşmazlıklar için 

uygulanabileceği şeklinde bir görüş hakimdi. Bu nedenle bir yabancı yatırımcı ile 

devlet arasındaki uyuşmazlık, uluslararası uyuşmazlık olarak nitelendirilmemekteydi. 

Pozitivist doktrinler de birey ile egemen devlet arasındaki bir sorunu, uluslararası bir 

sorun olarak nitelendirmeyi reddetmişler ve sadece iki devlet arasındaki bir 

uyuşmazlığın uluslararası tahkimde görülebileceğini ileri sürmüşlerdir. Zaman 

                                                           
46

 Legum, a.g.e, s. 5-6. 
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içerisinde yapılan antlaşmalar ile şikayet komisyonları kurulmaya başlamıştır. 

Şikayet komisyonları; uyuşmazlığın tarafı olan devletlerin katılımı ile kurulmuş 

olduklarından, bu komisyon pozitivist düşünceye de uygun düşmüştür.
47

 

Modern İTYA’ ların orijinal halleri de 18. yüzyıldan itibaren yapılmaya 

başlanmış olup, “Dostluk, Ticaret ve Dolaşım”
48

 anlaşmaları (DTD) şeklinde ortaya 

çıkmıştır. Amerika Birleşik Devletleri; müttefiklerini kendisine yakın tutmak amacı 

ile bu şekilde pek çok antlaşma yapmış ve bunların pek çoğu hem yerel hem 

uluslararası davalara konu teşkil etmiştir. Antlaşmalar sadece ticari olmayıp, başka 

konularda da örneğin askeri meselelerde de antlaşmalar yapılmıştır (limanlara erişim 

ve iç sularda dolaşım gibi…). İlk zamanlardaki antlaşmalar daha çok bireyler için 

düzenlenmekte ve içerikleri daha çok bireyler göz önüne alınarak düzenlenmekteydi. 

Bu nedenle şirketler tarafından yapılan doğrudan yatırımlara göre tasarlanmamıştı. 

DTD anlaşmaları bir haklar bildirgesi içermekteydi. Örneğin yabancı (alien), ev 

sahibi ülkede zaman geçirebilir/yararlanabilir, kendi işlemlerini yürütebilir, 

tutuklama ya da cezai duruşma/dava halinde usul haklarını kullanabilirdi.  

Gelişmekte olan ülkelerin 1987’ de aldıkları tüm doğrudan yabancı yatırımlar, 20 

(yirmi) milyar dolardan (1996 yılındaki dolar kuruna göre hesaplanmıştır) daha az 

iken,
49

 UNCTAD’ ın tahminlerine göre DYY’ ler 2011’ de 1.4 ila 1.6 trilyon dolara, 

2012’ de 1.7 trilyon dolara, 2013’ te 1.9 trilyon dolara ulaşacaktır.
50

 1990’ lı 

yıllardan itibaren de İTYA’ larda muazzam bir artış görülmüştür. Dünya Bankası’ 

nın 1994’ te yaptığı bir araştırmaya göre; 700’ den fazla antlaşma yapılmıştır. 

UNCTAD Dünya Yatırım Raporu’ na göre; 2003 yılında bu sayı 2.153’ e
51

, 2011 

raporuna göre de bu sayı 14.100’e ulaşmıştır.
52

 Bu oranlardan da anlaşılacağı üzere, 

yabancı yatırımlar hızla artmakta, dolayısıyla yatırım uyuşmazlıkları da hem nicelik 

hem nitelik olarak fazlalaşmaktadır.  

 

                                                           
47

 Sornarajah, a.g.e., 2000, s. 154. 
48

 “Friendship, Commerce and Navigation” (FCO). 
49

 Salacuse, a.g.e., s. 383. 
50

 Unctad World Investment Report 2011, (Çevrimiçi) http://www.unctad-docs.org/files/UNCTAD-

WIR2011-Full-en.pdf, s. 11, Erişim Tarihi: 16 Aralık 2011. 
51

  Sornarajah, a.g.e., 2010,  s. 204. 
52

 Unctad World Investment Report 2011, a.g.e., s. 11. 
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C. Yabancı Yatırım ve Yatırım Uyuşmazlığı Konusundaki Uluslararası 

Anlaşmaların Tarihi 

 

Tahkim müessesesi çok eski zamanlara kadar gitmektedir. Ancak bu başlık 

altında modern tahkimin ortaya çıkış zamanı, tahkimin başlangıcı olarak 

nitelendirilecektir.  

 

İlk zamanlarda uluslararası tahkim, sadece devletlerarası tahkim olarak ele 

alınmıştır. Modern tahkimin başlangıcı olarak Büyük Britanya ve ABD arasında 

yapılan 1794 Jay Antlaşması ya da diğer adıyla 1794 Londra Antlaşması kabul 

edilmektedir. Antlaşma uyarınca kurulan komisyon 536 adet karar vermiş, bu 

antlaşma pek çok komisyon oluşumu için bir örnek teşkil etmiştir. Antlaşma ile 

uluslararası tahkim; diplomatik platformdan, yargısal bir platforma ve sürece 

taşınmış ve uyuşmazlıkla ilgili son kararın, bağımsız bir tahkim heyeti tarafından 

önceden belirlenen standartlara uygun olarak verilmesinin önü açılmıştır. 1899’ da 

devletlerarası uyuşmazlıkların çözümü için 1. Lahey Barış Konferansı yapılarak, 

Daimi Tahkim Mahkemesi
53

 kurulmuştur.
54

  

 

İtalya’ nın antlaşmalarda tahkim klozunu sıklıkla kullanır hale gelmesi ile, bu 

klozun diğer ülkeler tarafından da kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Dünya 

genelinde 19.yy’ ın sonunda 100’ den fazla antlaşma tahkim klozu içermekteydi. 

Devletler ve yabancı özel kişiler arasındaki uyuşmazlıkların yerel hukuka tabi 

tutulması II. Dünya Savaşı ile değişmeye başlamış, sınır ötesi ticaret yapan tacirlerin 

yaşadıkları uyuşmazlıklar, uluslararası tahkimin gelişmesinde bir ivme olmuştur. 

Böylece eskiden ya devlet ve diğer bir devlet ya da özel kişi ile diğer bir özel kişi 

arasında uygulanan tahkim müessesesi, çaprazlama bir kategori de geliştirmiş ve 

devlet ile özel kişi arasındaki uyuşmazlıklarda da tahkim kullanılmaya 

başlanmıştır.
55

  

                                                           
53

 Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulmuş olan Uluslararası Adalet Mahkemesi de, Daimi Tahkim 

Mahkemesi ile aynı yetkilere sahiptir ancak UAM’ ye başvurabilmek için, BM üyesi bir devlet olmak 

şarttır. Yani yabancı yatırımcı direkt olarak bu mahkemeye başvuramamaktadır  
54

 Sornarajah, a.g.e., 2000, s. 151. 
55

 Sornarajah, a.g.e., 2000, s. 154. 
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1939’ dan 1945’ e kadar süren, küresel bir askeri çatışma olan II. Dünya Savaşı 

sonrasında devletler, ekonomik alanda yeni bir yapı kurmaya başladıkları gibi, 

uluslararası alanda da yeni düzenlemeler getirme çalışmalarına başlamıştır. Bu 

dönem içerisinde daha önce olmayan borç türleri oluşmuş
56

 ve Avrupa ekonomik 

olarak tamamen çökmüştür. Savaştan güçlü olarak çıkan Sovyetler ise bu durumdan 

faydalanmak istemiş ve bu durum karşısında Amerika önce Truman Doktrinini
57

, 

ardından da Marshall Planını
58

 devreye sokmuştur. 

 

Bağış veya kredi adı altında yapılan sermaye transferlerinin kurumsallaştırılmaya 

başlanması ile IMF, Dünya Bankası (WB), OECD (Ekonomik ve İşbirliği Kalkınma 

Teşkilatı, EIB (Avrupa Yatırım Bankası) gibi kuruluşlar ortaya çıkmaya başlamıştır. 

ABD şirketleri öncülüğünde doğrudan yatırımlar, öncelikle Kuzey Amerika ve 

Kanada’ ya, ardından da Güney Amerika, Avrupa ve Asya’ ya yapılmaya 

başlamıştır. ABD şirketleri, bu yatırımları sayesinde Avrupa’ da elde ettikleri piyasa 

hakimiyetini sürekliliğe çevirmiştir. Ancak Japonya’ nın devreye girmesi ile 

doğrudan yatırımlar süratli bir şekilde dünyanın pek çok yerine yayılmaya 

başlamıştır.
59

 1950 – 1960 dönemi ise; uluslararası şirketlerin sayıca çok hızlı bir 

şekilde arttığı dönemdir. 1970 yılına kadar da yabancı yatırımların büyük çoğunluğu 

                                                           
56

 Erçakar, Karagöl, a.g.e., s. 6. 
57

 “…İngiltere’ nin Yunanistan’ a yaptığı ekonomik yardıma devam edemeyeceğini bildirmesi 

üzerine, ABD Truman Doktrini ile Türkiye ve Yunanistan’ a, komünist rejime dolayısıyla Sovyetlere 

karşı durabilmesi için askeri ve ekonomik yardımda bulunmayı kabul etmiştir. Truman Doktrini’ nin 

ilanından 5 (beş) ay kadar kısa bir süre sonra, Batı Avrupa ülkelerini kapsayacak şekilde daha geniş 

çapta bir yardıma karar veren Amerika Marshall Planı’ nı ilan etmiştir…” Kaynak: Bilgehan Bülbül, 

Marshall Planı ve Türkiye’ de Uygulanışı, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 

Anabilim Dalı Türkiye Cumhuriyet Tarihi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır, 2006, s. i. 
58

 “Marshall Planı, II. Dünya Savaşı sonrasında 1947 yılında önerilen ve 1948-1951 yılları arasında 

yürürlüğe konan ABD kaynaklı bir ekonomik yardım paketidir. Aralarında Türkiye’ nin de bulunduğu 

16 ülke, bu plan uyarınca ABD’ den ekonomik kalkınma yardımı almıştır.” (Çevrimiçi) 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Marshall_Plan%C4%B1, Erişim Tarihi: 15 Ocak 2012 ve 

“…16 (onaltı) Avrupa ülkesi ve Almanya’ yı temsil eden işgal güçleri, Sovyet Rusya’ nın katılmadığı 

Paris Konferansında bir araya gelmiş ve yardımın nasıl ve nerelerde kullanılacağı konusunda Avrupa 

Kalkınma Programını hazırlamışlardır. Bir takım düzeltmelerden sonra, Amerikan Kongresinde de, 

tüm muhalefete rağmen oylanan Marshall Planıyla birlikte 1948-52 dönemini kapsayan 4 (dört) yıllık 

bir ekonomik kalkınma süreci başlamıştır… Marshall Planı ile Amerika, Avrupa’ daki üstünlüğünü 

Sovyet Rusya’ nın elinden almıştır. Avrupa’ ya yaptığı yardımların karşılığında,  ihracat miktarının 

dolayısıyla üretiminin düşmesini engellemiş, aynı zamanda yaptığı yardımların nerede kullanılacağına 

müdahale ederek, Avrupa’ yı ekonomik açıdan kendine bağlı hale getirmiştir…” Bülbül; a.g.e., s. ii. 
59

 Erçakar, Karagöl; a.g.e., s. 7. 
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ABD’ ye aittir. Ancak sonradan kambiyo kontrolleri, cari işlemler ve sermaye 

hareketleri işlemlerinin kısıtlanmalarının ortadan kalkması ve çeşitli imtiyaz ve 

teşviklerin sağlanması ile beraber az gelişmiş ülkelerin de doğrudan yatırımlar 

yapabilmeleri için daha uygun bir ekonomik ortam meydana gelmiştir.
60

 

 

1970 yılında gelişmekte olan ülkeler, Uluslararası Yeni Ekonomik Düzen (New 

International Economic Order-NIEO) adı altında bir bildirge öne sürmüş ve 1974 

yılında bu bildiri, BM Genel Kurulu tarafından çıkarılmıştır. Söz konusu bildiri, 

yabancı yatırımların kontrolü ile ilgili olarak gelişmekte olan ülkelere pek çok yetki 

tanımaktaydı. Bildiriye göre; gelişmekte olan ülkeler, ülkelerinde yapılan yabancı 

yatırım faaliyetlerini serbestçe kontrol edebilmeli, iyi niyet kuralları çerçevesinde 

kamulaştırma, ham madde üreticilerinin birlik oluşturabilmesi serbest olmalı, bunlara 

karşı hiçbir yaptırım uygulanmamalıdır. Aynı zamanda gelişmiş ülkelerden, 

gelişmekte olan ülkelere her türlü teknoloji transferi ve teknik destek koşulsuz bir 

şekilde sağlanmalıdır. Tahmin edileceği üzere bir nevi gelişmekte olan ülkelerin 

haklar bildirgesi olarak nitelendirilebilecek bu talepler, dünya düzeninde kabul 

görmemiştir. Ancak NIEO’ da yer alan, devletin doğal kaynaklar üzerindeki 

daimi/sürekli egemenlik hakkı gibi bazı düzenlemeler, pek çok devletin 

anayasalarında dahi yerini bulması bakımından,
61

 bildirge önem arz etmektedir.
62

 

 

 

 

 

 

                                                           
60

 Erçakar, Karagöl; a.g.e., s. 7. 
61

 Sornarajah, a.g.e., 2000, s. 28. 
62

 T.C. Anayasası, Tabii Servetlerin Aranması ve İşletilmesi başlıklı 168.md; “Tabiî servetler ve 

kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete 

aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için, gerçek ve tüzelkişilere devredebilir. Hangi tabiî servet ve 

kaynağın arama ve işletmesinin,  Devletin gerçek ve tüzelkişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek 

ve tüzelkişiler eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır. Bu durumda gerçek ve tüzelkişilerin 

uyması gereken şartlar ve Devletçe yapılacak gözetim, denetim usul ve esasları ve müeyyideler 

kanunda gösterilir.” Ve “…Keza Filipin devleti anayasasında da ‘Ülkenin doğal kaynakları, ülkenin 

insanlarına aittir.’ ibaresi yer almaktadır…” Sornarajah, a.g.e., 2000,  s. 28. 
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D. Yatırım Türleri ve Bunlardan Doğan Uyuşmazlıklar 

 

Uluslararası sermaye hareketleri; doğrudan yabancı yatırımları, portföy 

yatırımlarını, ticari borçları, resmi borçları ve diğer borç hareketlerini içermektedir.
63

 

IMF (International Monetary Fund-Uluslararası Para Fonu) sermaye hareketlerini 

doğrudan yatırım, portföy yatırımı (Devredilebilir Teminat Senedi {Negotiable 

Certificates of Deposit – NCD} portföy yatırım içerisinde değerlendirilmez. )
64

 ve diğer 

sermaye hareketleri olarak sınıflandırmıştır.
65

 

 

Doğrudan yabancı yatırım bu çalışmanın ilk kısmında tanımlandığı üzere, 

menkul veya gayrimenkullerin bir ülkeden başka bir ülkeye, yatırımın yapıldığı 

ülkenin refahını arttırmak ve yatırımcının kazanç elde etmesini sağlamak amacı ile 

bu varlıkların sahibinin kısmen ya da tamamen kontrolü altında transfer 

edilmesidir.
66

  

 

DYY’ ler kendi içlerinde sınıflandırılabilir. Doğal kaynak arayışındaki DYY’ ler, 

çok uluslu şirketlerin gelişmekte olan ülkelerde en eski ortaya çıkış şeklidir. 1960 ve 

1970’lerde, piyasa arayışındaki DYY’ ler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bir diğer DYY 

türü; verimlilik/etkinlik arayışındaki DYY’ lerdir. Çok uluslu şirketler tüm 

faaliyetlerinin kazancını, verimliliğini, randımanını arttırabilmek ve geliştirmek için, 

katma değer zincirlerinin bir kısmını ülke dışına yerleştirirler. Bu tür yatırımlar, ilk 

olarak emek arayışı nedeni ile ortaya çıkmıştır. Şirketler kendi ülkelerinde işgücünün 

pahalılaşması sonucu, daha ucuz işgücü arayışına girmişlerdir. Stratejik varlık arayışı 

yatırımları da DYY’ lerin bir başka çeşididir. Çok uluslu şirketler araştırma ve 

geliştirme yeteneklerini geliştirmek amacı ile yatırım yapabilmektedirler. Gelişmekte 
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 Khagani Osmanow; Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarımın Makroekonomik Etkileri-

Türkiye Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2008, s. 9. 
64

 “Devredilebilir Teminat Senedi (Negotiable Certificates of Deposit – NCD): en az 100,000 $ dolar 

değerinde banka tarafından garanti edilmiş, genel olarak yüksek likit ikincil piyasalarda satılan ancak 

vadesinden önce nakde çevrilemeyen bir teminat senedi türüdür. Yüksek nominal değerlerine karşın, 

NCD’ ler genellikle büyük kurumsal yatırımcılar tarafından alınır ve yatırımcılar tarafından 

çoğunlukla düşük riskli, düşük faizli hisse yatırım aracı olarak kullanılır”, (Çevrimiçi) 

http://www.investopedia.com/terms/n/ncd.asp#axzz1Yb93sgPr , 04 Mart 2012.    
65

 IMF; Report on the Measurement of International Capital Flows, 1992, Washington D.C, s. 15. 
66

 Bilgin Tiryakioğlu, Doğrudan Yatırımların Uluslararası Hukukta Korunması, Dayınlarlı 

Hukuk Yayınları, Ankara, 2003, s. 10. 
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olan bazı ülkeler de insan kaynakları ve altyapı yatırımları ile bu tür DYY’ leri 

kendilerine çekebilmektedirler. Örneğin Singapur’da telekomünikasyon altyapısı için 

çok uluslu şirketler merkez kurmuşlardır. Hindistan’da yazılım sektörünün gelişimi, 

Karayipler’ de havayolu rezervasyonlarını sağlamak için hizmet merkezleri 

kurulmuştur.
67

 

 

Yatırım sözleşmelerinin genel özelliği uzun süreli olmalarıdır. Bu da daha fazla 

riske, koşulların değişmesine, fiyat dalgalanmalarına ve dengesizliklere maruz kalma 

ihtimallerinin daha fazla olması demektir. Bu nedenle de yatırım sözleşmesinin uzun 

bir süre için akdedilmiş olması, onu diğer sıradan uluslararası ticari sözleşmelerden 

ayırmaktadır. Yatırımın yapılmak istendiği bu uzun sürede işletim koşulları, 

hükümetler, siyasi ve milli tutum değişebilmektedir. Daha da önemlisi zaman 

içerisinde başarılı olmaya başlayan yabancı yatırımcı, bu yatırımdan elde ettiği 

kazancını kendi ülkesine götürmeye başladığında, siyasilerin hedefi haline 

gelebilmektedir.
68

 

 

Yatırım uyuşmazlıklarına baktığımızda ise, uyuşmazlık içeriklerinin de önceki 

zamanlara göre pek çok değişikliklere uğradığını görürüz. Önceki uyuşmazlıklar 

daha çok, hükümetin maddi varlıklara müdahalesi nedeni ile ortaya çıkmakta iken, 

hukukun içeriği geliştikçe mülkiyet kavramının da içeriği zenginleşmiş ve mülkiyet 

hakkı da bir haklar demeti haline gelmiştir. Böylece devletin mülkiyete müdahalesi, 

sadece maddi varlıkları değil, fikri mülkiyet hakkı gibi pek çok hakkı da etkilemeye 

başlamıştır. Bu uyuşmazlıklar; araziyi ve maddi varlıkları kapsayan müdahaleler, 

sözleşmesel haklara, manevi haklara yapılan müdahaleler, değişen koşullar ve 

çevresel nedenler ile yapılan müdahaleler, idari müdahaleler, insan hakları ihlallerini 

ilgilendiren müdahaleler, uluslararası platformda korunan alanları kapsayan 

müdahaleler ve ulusal muamele klozundan kaynaklanan müdahaleler şeklinde 

gruplandırılabilmektedir.
69
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 UNCTAD, a.g.e., 1999, ss. 19-25. 
68

 Sornarajah., a.g.e., 2000, s. 31. 
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 Sornarajah, a.g.e., 2000, s. 61. 
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Devletin müdahalesi nedeni ile meydana gelen uyuşmazlıklarda hukuk, özellikle 

zarar karşısında devletin sorumluluğu üzerine yoğunlaşmaktadır. Meydana gelen 

zararın ne kadarının devlet tarafından tazmin edilmesi gerektiği ise, esas sorun olarak 

görülmektedir.
70

 Örneğin bir siyasi liderin kendi şahsi kullanımı için, bir yabancı 

yatırımcının mülkünü müsadere etmesi, hiçbir kamu nedeni ile bağdaşmayacağı gibi, 

bu tür bir uyuşmazlıkta çok fazla sorun yaşanmaz ve devlet tam tazminat ödemek ile 

yükümlü olur.  

 

Rejim değişiklikleri nedeni ile yapılan müsadereler ise daha çetrefilli bir konu 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Yabancı yatırımdan yana tutum sergileyen bir 

hükümetin yerini yabancı yatırıma tamamen zıt bir tutum sergileyen yeni bir 

hükümetin alması, önceki dönemde yapılmış olan yatırım sözleşmelerinin 

devamlılığını da etkileyecektir. Örneğin Rusya devrimi ile birlikte özel mülkiyete 

ideoloji olarak karşı çıkan yeni bir rejim ülkede hüküm sürmeye başlamış ve devlet 

tarafından müsadere edilen bir mülk için, hak sahibine herhangi bir ödeme yapmaya 

gerek görülmemiştir. Uluslararası hukukun, devletler nezdinde ahde vefa ilkesi ile 

yürümesi de, bu tip uyuşmazlıklar yargı yolu ile değil daha çok diplomatik yollarla 

çözülmeye çalışılmaktadır.
71

 

 

Yabancı yatırımlar, İTYA’ lardan önce uluslararası örf ve adet kuralları ile 

korunmaktaydı. 1930’ lara kadar da, yapılan müsaderelere karşı tam tazminat 

gerekliliği açıkça belirtilmemekteydi.
72

 Ancak 1915-1940 arası Meksika 

hükümetinin çeşitli mülkleri kamulaştırmaya başlaması üzerine vatandaşları zarara 

uğramaya başlayan ABD, ünlü Hull Kuralı’ nı
73

 getirmiştir. ABD Dışişleri Bakanı 

Cordell Hull tarafından getirilen bu kurala göre; tüm hukuk sistemlerinde geçerli 
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 Detaylı bilgi için bkz. İnci Ataman Figanmeşe, Milletlerarası Ticari Tahkim ile Yatırım Tahkimi 

Arasındaki Farklar, MHB Yıl 31, Sayı 1, 2011, Çevrimiçi  

http://www.iudergi.com/tr/index.php/hukukmhb/article/viewFile/12132/11391. 
71

 Sornarajah, a.g.e., 2000, ss. 62-63. 
72

 Detaylı bilgi için bkz. İnci Ataman Figanmeşe, Milletlerarası Ticari Tahkim ile Yatırım Tahkimi 

Arasındaki Farklar, MHB Yıl 31, Sayı 1, 2011, Çevrimiçi 

 http://www.iudergi.com/tr/index.php/hukukmhb/article/viewFile/12132/11391. 
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 Daha detaylı bilgi için bkz. The Jean Monnet Center for International and Regional Economic 

Law & Justice, The NYU Institutes, (Çevrimiçi) http://centers.law.nyu.edu/jeanmonnet/papers/97/97-

12-III.html  Erişim Tarihi: 5 Şubat 2012 ve Sornarajah, a.g.e., 2010, s. 438. 
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olmak üzere, hiçbir hükümetin acil, yeterli ve efektif ödeme yapmadan ve kamu 

yararı amacı olmadan yabancı yatırımcının mülkiyetini kamulaştırma yetkisi kabul 

edilmeyecekti. Ev sahibi ülkelerin kamulaştırma işlemlerini belirli şartlara bağlayan 

bu kural, zaman içerisinde oldukça yaygınlaşmış, ardından da İTYA’ larda, NAFTA 

ve Enerji Şartı Antlaşması gibi çok taraflı antlaşmalar ile pek çok hakem kararında 

yer alarak, hukuki temelini uluslararası antlaşmalara dayandırmıştır.
74

 

 

Yabancı yatırım uyuşmazlıklarının devlet gücünü içermesi ve devletin 

sorumluluğunu gündeme getirmesi bakımından iki belirleyici özelliği mevcuttur.  

Uyuşmazlıklar genellikle devletin veya bir devlet teşebbüsünün taraf olduğu 

anlaşmalardan kaynaklanmaktadır. Ancak bu husus devletin taraf olduğu her 

antlaşmada geçerli değildir. Eğer devlet, özel nitelikli bir işlemde yer almışsa ve onu 

taraf olmasının verdiği yetkiler ile feshederse, o takdirde devletin üstün güç 

kullanarak anlaşmayı feshettiği ileri sürülemeyecektir. Yabancı yatırım 

uyuşmazlıklarının doğasını anlayabilmek için de devlet anlaşmalarının hem yerel 

hem uluslararası hukukta anlaşılması ve egemen gücün uygulanma durumlarını iyi 

anlamak gereklidir. Bir devlet veya devlet teşebbüsü ile özel kişi/kişiler arasında 

akdedilen devlet anlaşmalarında yer alan kamu yararı klozu, bu anlaşmaları normal 

ticari sözleşmelerden ayırmaktadır. Bağlayıcılık özelliği gösterebilmeleri için 

genellikle, idari veya yasal bir onaya tabi tutulurlar. Böylece yatırımcı, amacı sadece 

kar etmek olmayan bir taraf ile sözleşme yaparak risk almaktadır.
75

 

 

Mülkiyet hakkının içeriğinin günümüzdeki kadar kapsamlı olmadığı dönemlerde 

sözleşmesel haklar, maddi varlıklara ilişkin haklar ile sınırlı görülmekteydi. Bu 

maddi haklar da daha çok toprak ile ilgili olup, topraktan elde edilen mineral, her 

türlü doğal kaynaklar ile ilgiliydi. Doğal kaynaklar üzerinde devletlerin iddia ettiği 

egemenlik hakları ile sözleşmeden doğan ve topraktan doğan haklar önemli bir sorun 

teşkil etmektedir.
76

 Nitekim yukarıda da doğal kaynaklar üzerindeki egemenlik 

hakları ile ilgili düzenlemelerin, özellikle NIEO sayesinde pek çok devletin 

                                                           
74

 Uluslararası antlaşmalarda yer alan örnek maddeler: NAFTA 1110.md, 1994 Enerji Şartı 

Antlaşması 13. Madde. 
75

 Sornarajah, a.g.e., 2000, s. 85-89. 
76

 Sornarajah, a.g.e., 2000, s. 65. 
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anayasasında yer bulduğundan bahsetmiştim. Gelişmekte olan ülkeler doğal 

kaynaklar ve kültürel alanlar üzerindeki egemenlik haklarının devlete ait olduğunu 

ve bu nedenle başka bir kişiye bu hakların devredilmesinin mümkün olmadığını 

savunurken, yabancı yatırımı yapmakta olan gelişmiş ülkeler ise, sözleşmesel 

yükümlülüklerin taraflara kazandırdığı mutlak hakları savunmaktadırlar. Örneğin 

1974 yılında Mısır’ da yabancı bir yatırımcının yatırım izinleri, yatırım bölgesinin 

Mısır devleti tarafından sonradan kamu malı olarak belirlenmesi nedeni ile iptal 

edilmiştir. Söz konusu uyuşmazlık üzerine verilen tahkim kararı, sözleşmesel haklar 

ile ilgili güzel bir örnek teşkil etmektedir. 

 

Yatırım uyuşmazlıkları, yabancı yatırımcının beklenmedik kazancı ile de ortaya 

çıkabilmektedir.
77

 Örneğin Aminoil ile Kuveyt arasında 1948’ de akdedilmiş olan bir 

yatırım anlaşmasında, petrolün varili 2.50 dolara sabitlenmiş olup, anlaşma altmış yıl 

süre ile imzalanmıştır. Ancak 1970’ lerde ortaya çıkan ekonomik kriz, petrol 

fiyatlarının birden fırlamasına neden olunca, anlaşmada sabitlenmiş olan varil başına 

fiyat konusu, Kuveyt ile yatırımcı Aminoil arasında uyuşmazlık çıkmasına neden 

olmuştur.
78

 

 

Yatırım uyuşmazlıkları; sonradan ortaya çıkan yeni koşullar karşısında, tarafların 

sözleşme yükümlülüklerini farklı algılamaları sonucu ortaya çıkabileceği gibi, maddi 

olmayan varlıklara müdahaleler ile de ortaya çıkabilmektedir. Yabancı şirketin hisse 

oranlarına veya şirket personeline müdahaleler, devletin maddi olmayan varlıklara 

müdahalelerine örnek teşkil etmektedir.  

 

Bir diğer yatırım uyuşmazlığı sebebi; zaman içerisinde değişen şartlar ve 

koşullardır. Yabancı yatırım anlaşmaları bilindiği üzere, uzun süreli anlaşmalardır. 

Çok geniş bir süreyi kapsadıkları için de, sözleşme şartlarında değişikliklerin 

meydana gelmesi çok olasıdır. Nitekim zaman içerisinde sözleşme koşullarının 

değişmesi ile birlikte sözleşmenin ifası taraflardan biri için çok ağır bir hale geliyorsa 
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 Sornarajah, a.g.e., 2000, s. 67. 
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 Aminoil v. Kuwait: Year of The Award 1982, Ad Hoc Arbitral Tribunal (Çevrimiçi) 

http://www.biicl.org/files/3938_1982_kuwait_v_aminoil.pdf, Erişim Tarihi: 15 Mayıs 2011. 
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ya da yabancı yatırımcının yeteneği ve deneyimi ile alakası olmayan bir şekilde, 

sadece şartların değişmesi ile yabancı yatırımcı, taraflarca önceden öngörülemeyen 

çok yüklü bir kazanç elde etmeye başlarsa, ev sahibi ülke sözleşmeye müdahale 

edebilecektir.
79

 Yukarıda kısaca bahsedilen Aminoil ve Kuveyt arasında çıkan 

uyuşmazlık, beklenmedik kazanç ile sözleşme koşullarının değişmesine örnektir. 

Petrol fiyatlarının birdenbire yükselmesi sonrasında Aminoil kendi teknik donanımı 

ve becerisi olmadan çok yüksek bir kazanç elde etmeye başlamış ancak sözleşme 

kutsallığını ileri sürerek fazla ödeme yapmayı reddetmiştir. Kuveyt de sözleşmeyi 

feshetmiştir.  

 

Yatırım uyuşmazlıkları, ev sahibi ülkenin idari izinler ile ilgili mevzuat 

değişiklikleri ile de oluşabilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde, yabancı yatırım ile 

ilgili yasal düzenlemelerin artması ile, yatırıma müdahaleler de artmıştır. Yabancı 

yatırım; ülkeye giriş anından itibaren, faaliyet süreci ve sona ermesine kadar, tüm bu 

süreç boyunca ev sahibi ülkenin denetimi altındadır. Yabancı yatırımın, ev sahibi 

ülkede faaliyet gösterebilmesi için pek çok idari izin alması gereklidir. Bu idari 

izinlerin ismi sektörden sektöre göre ruhsat, lisans, izin gibi farklı terimlerle ifade 

edilebilmektedir. Bu izinlerden biri ya da birkaçı iptal edildiğinde, yatırımın 

faaliyetini sürdürmesi olanaksız hale gelebileceği gibi, yatırımın maddi varlığı da 

değerini kaybedebilmektedir. Ev sahibi ülkenin idari izinler ile ilgili tasarrufunun bir 

kısmı tazminat gerektirmediği gibi, bir kısmı da tazminat gerektirmektedir.
80

  

 

İki taraflı ve bölgesel yatırım anlaşmalarında yer alan ulusal muamele kaydına 

aykırı hareketler,  çevresel nedenlerle ve insan hakları ihlalleri nedeni ile yapılan 

müdahaleler de yatırım uyuşmazlıklarına sebep olmaktadır. Son zamanlarda 

doktrindeki görüşler uyarınca, çevresel ve insan hakları ihlalleri nedeni ile yapılan 

müdahaleler, düzenleyici kamulaştırma olarak kabul edilmeye başlamıştır. Bir 

sonraki bölümde ev sahibi ülkenin mevzuat değişikliklerinden kaynaklanan yatırım 

uyuşmazlıklarının niteliği ve çeşitleri, ICSID tahkiminde görülen davalardan 

örneklerle beraber açıklanmaya çalışılacaktır. 
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II. BÖLÜM 

II-) EV SAHİBİ ÜLKENİN YATIRIMI ETKİLEYEN MEVZUAT 

DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI ORTAYA ÇIKAN YATIRIM 

UYUŞMAZLIKLARI 

Uluslararası yatırım antlaşmalarında, ev sahibi ülkenin işlevsel önlemleri 

çoğunlukla antlaşmanın bir parçası olarak kabul edilir. Bu çerçevede uluslararası 

yükümlülükler göz ardı edilmeden, her ev sahibi ülke kendi yargısal sınırları 

içerisindeki doğrudan yabancı yatırım ile ilgili düzenlemeler yapmakta serbesttir. 

UNCTAD’ ın çalışmalarında ev sahibi ülkenin bu düzenlemelerini işlevsel tedbirler 

(EÜİT) olarak nitelendirmiş ve kırmızı ışık, sarı ışık ve yeşil ışık olmak üzere üç 

kategoriye ayrılmıştır. 

Kırmızı ışık kategorisindeki EÜİT’ ler, uluslararası platformda kesin bir 

şekilde yasaklanmış olan tedbirler olup, bölgesel veya İTYA’ larda da zaman zaman 

yer bulmaktadır. Bunlara örnek olarak ihracat kontrolleri, teşebbüse aktarılabilir 

yabancı döviz akışı ile ilgili yabancı döviz tahditleri, ticaret dengesi (bir malın 

ithalatı veya ihracatının, başka bir malın ithalatına ya da ihracatına bağlı olması)  

veya yerli katkı gereklilikleri gösterilebilir. Sarı ışık kategorisi; bölgeler arası, 

bölgesel veya İTYA’ lar ile şartlı olarak yasaklanan tedbirlerdir. Bunlar çok taraflı 

antlaşmalarda yer almamaktadırlar. Bunlara örnek olarak; joint venture için yerel 

ortak gereklilikleri, minimum yerel ortak katılımı, belirli bir bölgede merkez kurma, 

işe alım performansı, ihracat performansı gereklilikleri, mal ve hizmetlerin satışının 

üretilen bölgede kısıtlanması, belirlenmiş bir bölgeye üretilen mal ve hizmetleri 

sağlama, malların tek satıcısı olma, araştırma ve geliştirme gereklilikleri, adil ve eşit 

muamele ilkesine ters önlemler gösterilebilir. Bunlar dışındaki tüm önlemler, yeşil 

ışık kategorisine girmektedir. Bunlar zaman zaman diğer uluslararası yükümlülüklere 

aykırılık teşkil etseler de, yabancı yatırım antlaşmalarında düzenlenmezler. Buna 

örnek olarak ulusal muamelenin uygulanması gösterilebilir.  
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EÜİT’ ler genel olarak yatırımın yerini, karakterini, masraflarını ve 

yararlarını etkilemek amacı ile yapılırlar. Örneğin teknoloji transfer yükümlülüğü, 

endüstriyel becerileri geliştirmek ve yaymak amacı ile getirilir. Minimum ithalat 

şartı, yabancı para kazanabilmek için getirilir. Yerel katkı eşitliği, yerel idare 

kontrolü sağlamak için, lisans gereklilikleri yerel şirketlerin yabancı yatırımcı ile 

pazarlık paylarını güçlendirebilmek için getirilmektedir.
1
 Yani kısaca EÜİT’ ler, ev 

sahibi ülkenin kendisini geliştirme çabalarının bir sonucudur. EÜİT’ ler, ev sahibi 

ülke tarafından yatırımcıya nakit yardımı, vergi indirimi, çeşitli yardımlar ve ithalat 

teşvikleri gibi pek çok formda teşviklerle birlikte de kullanılabilmektedir. Ancak 

diğer yandan ev sahibi ülkenin, üretimin nerede ve nasıl yapılacağına dair işlem ve 

eylemleri –yatırımcı şirketin topluma zarar veren faaliyetleri dışında- genel olarak 

kaynakların yanlış dağılımına ve doğru tahsis edilememesine sebep olduğuna dair de 

tartışmalar mevcuttur.  

1970’ li yılların gelmesi ile beraber pek çok devlet ekonomik, kültürel ve 

sosyal gelişimlerini ilerletmek için doğrudan yabancı yatırımı kendi ülkelerine çekme 

gayreti içerisine girmiştir. Ancak bir süre sonra DYY’ nin kendi amaçları ile 

bağdaşmadığı durumların da ortaya çıkması ile beraber, ev sahibi ülkeler EÜİT’ leri 

kullanmaya başlamışlardır. EÜİT’ ler sadece faaliyet kısıtlamaları veya gereklilikleri 

ile sınırlı olmayıp, içerik olarak yatırım teşviklerini ve yabancı yatırımcının faaliyeti 

ile ilgili olası idari zorunlulukları da içeren mevzuatı kapsamaktadır. 

Ev sahibi ülkenin işlevsel tedbirleri, yatırımın yapılmasından önce 

düzenlenebileceği gibi, bazı durumlarda yatırımın yapılmasından sonra da 

düzenlenebilmektedir. Başka bir deyişle ev sahibi ülke; kamu düzeni, güvenliği..vs 

gibi aşağıda daha detaylı olarak incelenecek sebeplerle yatırımı etkileyecek şekilde 

mevzuatını değiştirebilmektedir. Mevzuat değişikliği ile beraber önceki 

düzenlemelere göre yatırımını faaliyete geçirmiş olan yabancı yatırımcı, çok ağır 

sonuçlarla karşılaşabilmekte, kimi zaman yatırımı durma noktasına gelebilmektedir. 

Ev sahibi ülkenin mevzuat değişikliklerinin yabancı yatırım faaliyetinde meydana 

                                                           
1
 UNCTAD, Host Country Operational Measures, UNCTAD Series on Issues in International 

Investment Aggrements, UNCTAD /ITE/IIT/26, United Nations, New York and Geneva, 2001, s. 2-5. 
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getirdiği etkinin ağırlığına, kapsamına göre de söz konusu değişikliklerin 

kamulaştırma niteliğinde olup olmadığı değerlendirilerek, bu tespite göre farklı 

sonuçlar doğmaktadır.  

Çalışmanın bu bölümünde öncelikle kamulaştırmanın niteliği, özellikleri ve 

şartları incelenecek; ardından ICSID tahkimi kararları ışığında ev sahibi ülkenin 

kamulaştırma niteliğindeki mevzuat değişiklikleri örnekler ile açıklanmaya 

çalışılacaktır. 

A. Kamulaştırma 

Devletin, bir gerçek veya tüzel kişinin mülkiyetine müdahale etmesine 

kamulaştırma veya millileştirme denilmektedir. Bu iki kavram, uluslararası hukukta 

aynı anlamda kullanılmaktadırlar. Başka bir deyişle kamulaştırma kavramı hem 

doğrudan veya dolaylı kamulaştırmayı ifade eder, hem de hukuka aykırı el atmayı 

tanımlamak için ‘hukuka aykırı kamulaştırma’ şeklinde kullanım alanı bulur. 

Kamulaştırmayı veya millileştirmeyi ifade etmek üzere, kimi zaman devletleştirme 

terimi de kullanılmaktadır. Uluslararası hukukta terimlerin bu kadar çeşitli olmasının 

pratik bir önemi bulunmamaktadır. Esas olan nokta, bu işlem ve fiillerin sonuçları 

olduğu için, kavramlar geniş anlamlarda kullanılmaktadır. Kısacası; uluslararası 

yatırım hukukunda ev sahibi ülkenin yabancı yatırımcının mülkiyetine el atması; 

millileştirme, kamulaştırma, el koyma, dolaylı el atma veya genel olarak el atma 

olarak ifade edilebilmektedir. Buna ilişkin tedbirler de hukuka uygun olan ve hukuka 

aykırı olan şeklinde kendi içerisinde ayrılmaktadır.
2
  

Bir devlet egemenlik hakkına dayanarak, kendi ülke sınırları içerisindeki bir 

mülkü mevzuatında ilgili değişiklikleri yaparak kamulaştırabilmektedir. Bu durum 

ilk bakışta hukukidir çünkü ev sahibi ülkenin egemenlik hakkına dayanarak ülke 

sınırları içerisinde dilediği değişiklikleri yapabilme hakkı mevcuttur. Ancak bu 

hukukilik aşağıda detaylıca anlatılacak olan belli koşulları bünyesinde barındırmak 

zorundadır.
3

 Bu koşullar ilk olarak Meksika hükümetinin yabancı yatırımları 

                                                           
2
 Tiryakioğlu, a.g.e., s. 187-188. 

3
 Sornarajah, a.g.e., 2010,  s. 395. 
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kamulaştırmaya başlaması üzerine ABD Dışişleri Bakanı Cordell Hull tarafından 

tanımlanmıştır. Buna göre kamulaştırma işlemi ve fiili; ayrımcı olmamalı, kamu 

yararı amacı taşımalı ve karşılığında haklı tazminat ödenmelidir.
4
 İlk olarak Hull 

kuralı ile ortaya çıkan bu şartlar, sonrasında hukuki usullere uygunluk gibi şartları da 

bünyesine katarak uygulamada yer bulmaktadır. Günümüzde hemen hemen tüm 

İTYA’ larda
5
, NAFTA ve Enerji Şartı Anlaşması gibi çok taraflı antlaşmalar ile pek 

çok uluslararası hakem kararlarında yer almaktadır. Bu şartlar ülkemizde de 

Anayasa’ nın 46. Maddesi ve 35.maddesinde yer bulmuş, devletin kamu yararının 

gerektirdiği durumlarda, karşılığını peşin ödemek şartıyla kanun ile kamulaştırma 

yapabileceği düzenlenmiştir. Kamulaştırma şartları hemen hemen tüm İTYA’ larda 

aynı şekilde yer almakta ise de, kimi İTYA’ larda ufak değişiklikler yapılarak 

düzenlenmektedir.
6
  

                                                           
4
 Gillian White, Nationalisation of Foreign Property, The London Institute of World Affairs, 

Publisher Frederick A. Praeger, New York, 1961, s. 4. ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982) ve 

Metin Günday, İdare Hukuku, İmaj Yayınevi, 9. bs., Ankara, 2004, s. 220.   
5
 Türkiye ve Küba Cumhuriyeti Arasındaki Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına 

İlişkin Anlaşmanın ‘Kamulaştırma ve Tazminat’ başlıklı III.Maddesi;”…kamu yararına ve ayrımcı 

olmayacak şekilde biçimde yapılmadıkça ve anında, yeterli ve etkin tazminat ödenmedikçe 

kamulaştırılmayacak, devletleştirilmeyecek, devletleştirilmeyecek veya doğrudan ya da dolaylı olarak 

benzer etkisi olan tedbirlere maruz bırakılmayacaktır…” Türkiye ile Kore Arasında Yatırımların 

Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın ‘Kamulaştırma ve Devletleştirme’ başlıklı 

6. Maddesi;”Her iki âkit tarafın vatandaş ve şirketlerinin yatırımları, kamu yararı amacı ile yapılacak 

ve ayrım gözetmeyecek şekilde ev sahibi ülkenin iç ihtiyaçları için gerekli olan ve aynı zamanda 

yeterli ve etkin tazminatı zamanında ödenen ve kanuna uygun hareket edilen haller dışında 

kamulaştırılmayacak veya kamulaştırma ve devletleştirilmeye benzer önlemlere tabi tutulmayacaktır.” 

T.C. ile İspanya Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının 

’Kamulaştırma ve Tazminat’ başlıklı 5.maddesi;”Yatırımlar kamu yararına ve ayrımcı olmayacak 

biçimde yapılmadıkça ve anında yeterli ve etkin tazminat ödenmedikçe kamulaştırılmayacak, 

devletleştirilmeyecek veya doğrudan ya da dolaylı olarak ve benzer etkisi olan tedbirlere maruz 

bırakılmayacaktır.” Türkiye ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti 

arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın ‘Kamulaştırma’ başlıklı 

5.maddesi;” Âkit taraflardan herhangi birinin vatandaş veya şirketlerince yapılan yatırımlar diğer âkit 

tarafça dahili ihtiyacından doğan kamu yararı amacı ile yapılacak ve ayrım gözetmeyecek şekilde ve 

yeterli ve etkin tazminatın zamanında ödendiği haller dışında, dolaylı veya doğrudan doğruya 

millileştiremeyecek veya kamulaştıramayacak ya da millileştirilme veya kamulaştırılmaya eşit 

etkide bulan işlemlere tabi tutulmayacaktır…” Türkiye ile ABD Arasında Yatırımların 

Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair Anlaşmanın 3.maddesi; “Yatırımlar, kamu yararı amacı ile 

ve ayrım gözetmeyecek biçimde ve yeterli ve etkin tazminatın zamanında ödendiği ve yürürlükteki 

mevzuata ve madde II(2) de konu edilen genel prensiplere uygun olarak hareket edildiği haller dışında 

dolaylı veya doğrudan doğruya kamulaştırılmayacak veya devletleştirilmeyecek veya kamulaştırma 

veya devletleştirmeye ‘kamulaştırma’ eşit işlemlere tabi tutulmayacaktır…”. 
6
 Bu şartlar Türkiye’ nin Amerika, Afganistan, Arjantin, Federal Almanya, Arjantin, Arnavutluk, 

Azerbaycan, Bangladeş, Belçika-Lüksemburg Ekonomik Birliği, Belarus Cumhuriyeti, Bosna Hersek, 

Çek Cumhuriyeti, Danimarka Krallığı, Endonezya Cumhuriyeti, Estonya Cumhuriyeti, Federal 

Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti, Filipinler Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti, Güney 
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Kamulaştırma şartlarının uluslararası hakem kararlarında yer almasına örnek 

olarak Gauff v. Tanzanya davası gösterilebilir. Bu davada hakem heyetine göre; 

“belirli bir süre için kiraya verenin varlıklarını kullanma, varlıklardan yararlanma 

amacı ile bir kira sözleşmesi yapılması, hiç kuşkusuz bir yatırım niteliğindedir. Bu 

nedenle müşterilere hizmet sağlanabilmesi için kiraya verenin varlıklarının 

kullanımı, hizmet karşılığında müşterilere fatura kesilmesi ve para toplanması 

sözleşmesel hak olarak kabul edilir. Bu sözleşmesel haklar da kamu yararı amacı 

taşıyan, ayrımcı olmayan amaçlar için, derhal, yeterli ve efektif tazminat karşılığında 

kamulaştırılabilecektir.”
7
 Çok taraflı uluslararası anlaşmalarda, İTYA’ larda veya 

bölgesel anlaşmalarda, uluslararası hakem kararlarında ve doktrinde kabul edilen 

kamulaştırma şartları ana hatları ile; ayırım gözetmeme şartı, kamu yararı, derhal, 

yeterli ve efektif tazminat
8
 ve hukuki usullere uygunluktur.

9
 

                                                                                                                                                                     
Afrika Cumhuriyeti, Hırvatistan Cumhuriyeti, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 

Hükümeti, İspanya Krallığı, İsrail Devleti, İsveç Krallığı, İsviçre Konfederasyonu, İtalya Cumhuriyeti, 

Japonya, Katar Devleti Hükümeti, Kazakistan Cumhuriyeti, Kırgızistan Cumhuriyeti, Kore, Kuveyt, 

Küba Cumhuriyeti, Letonya Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Lübnan Cumhuriyeti, Makedonya 

Cumhuriyeti, Malezya Hükümeti, Malta Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Moğolistan Hükümeti, 

Moldova Cumhuriyeti, Özbekistan Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Portekiz Cumhuriyeti, 

Rusya Federasyonu Hükümeti, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya Cumhuriyeti, Suriye Arap 

Cumhuriyeti, Şili Cumhuriyeti, Tacikistan Cumhuriyeti, Tunus Cumhuriyeti, Türkmenistan, Ukrayna, 

Haşimi Ürdün Krallığı, Yemen Cumhuriyeti, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti, Yunanistan arasında 

yapılan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmalarında yer almaktadır. 

Ancak; Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında yapılan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 

Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 3/2 maddesinde tazminat miktarı olarak “makul piyasa değeri” kabul 

edilmiştir. Türkiye ile Hollanda arasında yapılan Yatırımlarım Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına dair 

Anlaşmanın 5/c maddesinde tazminat miktarı olarak “adil piyasa değerini veya adil piyasa değerinin 

bulunmaması halinde, ilgili yatırımın gerçek değerini kapsayacak ve yatırımcılar için etkin olabilmesi 

için gereksiz bir gecikme olmaksızın ödenecek…” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Türkiye ile 

Bulgaristan arasında yapılan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın III. 

maddesinin 2.bendinde “…kamulaştırılan yatırımın kamulaştırma kararı alınmadan hemen önceki 

piyasa değerine eşit olacaktır…” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Türkiye ile Romanya arasında 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 4.maddesinde “…tazminat, 

hangisi daha önce gerçekleşir veya uygulanabilirse, kamulaştırılmanın yapıldığı veya ilan edildiği 

tarihteki adil piyasa değerine tekabül edecek, serbestçe ve gecikmeksizin transfer edilebilecektir.” 

Şeklinde düzenleme mevcuttur.  
7
 Gauff  v. Tanzanya, p. 453, s. 132. 

8
 Derhal, yeterli ve efektif tazminat ödemesinin uluslararası örf ve adet hukuku olmadığına ilişkin 

olarak bkz. Pınar Baklacı, Uluslararası Yatırımlarda “Dolaylı Kamulaştırma” ve Düzenleyici 

Yetkiler, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl: 28/ Sayı 1-2 / 2008, s. 5., 

“Hemen, uygun, etkili ödeme (prompt, adequate, effective payment) yapılmasını benimseyen ‘Hull 

formulü’ uluslararası örf ve adet kuralı olarak kabul edilmemektedir…”  
9
 “…Bugünkü devletler hukuku anlayışı bakımından söylenebilecek olan, bir yabancının malının ev 

sahibi devlet tarafından kamulaştırılması halinde bu devlet tarafından yabancıya bir tazminat 

ödenmesi gerektiği anlayışının, bir devletler hukuku örf âdeti olarak kabul gördüğü; ancak bu 

tazminatın eski anlayıştan farklı olarak “derhal, zararı karşılayan ve etkili” tazminat olma 
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Ayırım Gözetmeme Şartı’ na göre; ev sahibi ülke, kamulaştırma ile ilgili mevzuat 

değişikliğini yaparken, ayrım gözetmemelidir. Bir mülkün, sadece bir yabancıya ait 

olması nedeni ile kamulaştırılması halinde, uluslararası hukukta geçerli bir şikayet 

sebebi söz konusu olur.
10

 Uluslararası hukukun yerleşmiş kurallarına göre bir devlet 

içerisinde yaşamakta olan yabancı yatırımcı, yerli yatırımcının tabi olduğu muamele 

ve korumadan eşit derecede faydalanabilmektedir. Bir yabancı yatırımcının 

mülkiyeti, ev sahibi ülke tarafından kamulaştırılırken, ev sahibi ülkenin kendi 

vatandaşları bu kamulaştırma kararından etkilenmiyorsa, bu işlem niteliği olarak 

ayrımcılık teşkil eden bir muamele olarak kabul edilir ve ev sahibi ülkenin 

sorumluluğu gündeme gelir. Bir yabancı yatırımcının mülkiyeti kamulaştırılırken, ev 

sahibi ülkede faaliyet göstermekte olan aynı özelliklere sahip başka bir yabancı 

yatırımcının mülkiyeti kamulaştırılmıyorsa, bu da yine ayrımcı bir işlem olarak 

nitelendirilecektir.
11

  

Gauff v. Tanzanya davasında bir yabancı yatırımcıyı, yerel bir yatırımcıdan daha 

dezavantajlı hale getiren bir düzenlemenin ayrımcı nitelikte olduğuna karar 

verilmiştir.
12

Buna göre ev sahibi ülkenin yapacağı düzenleme, özel kişiler lehine 

yapılmış olmamalıdır. Ülkemizde de bu husus genel kural olarak kabul edilmekle 

beraber, kanunumuzda istisnai hallerde özel kişi lehine de kamulaştırma 

yapılabileceği düzenlenmiştir. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’ nun
13

 1. 

maddesinde “Özel kanunlara dayanılarak gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri adına 

yapılacak kamulaştırmalarda da, bu Kanun hükümleri uygulanır.” şeklinde 

düzenleme mevcuttur. Burada düzenlenen özel hukuk tüzel kişileri kamu hizmeti 

imtiyazcıları
14

, petrol hakkı sahipleri
15

 ve maden işletme ruhsatı sahipleridir.
16

 Özel 

                                                                                                                                                                     
kıstaslarını karşılayan bir tazminat olmasının zorunlu olmadığı, daha düşük meblağlı bir tazminat da 

olabileceğidir…” İnci Ataman Figanmeşe, Milletlerarası Ticari Tahkim ile Yatırım Tahkimi 

Arasındaki Farklar, MHB Yıl 31, Sayı 1, 2011, s. 124.  Çevrimiçi 

http://www.iudergi.com/tr/index.php/hukukmhb/article/viewFile/12132/11391. 
10

 White, a.g.e, s. 5. 
11

 White, a.g.e, s. 119. 
12

 Gauff v. Tanzanya, p. 695, s. 206. 
13

 4 Kasım 1983 kabul tarihli 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 8 Kasım 1983 tarihli ve 18215 sayılı 

Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 
14

 Menafii Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun’ un 2.maddesi uyarınca kamulaştırma 

bedeli imtiyaz sahibi tarafından ödenmek koşulu ile, kamu hizmeti imtiyazcısı lehine de kamulaştırma 

yapılabilecektir. 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, 

İletimi, Dağıtımı Ve Ticareti İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun’ un 11.maddesinde, 3996 sayılı 
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kişiler lehine kamulaştırma yapılamayacağı kuralının uluslararası hukuktaki istisnası 

da sömürge sonrası dönemde, eski sömürgeci gücün vatandaşlarının ekonomik 

hakimiyetini sona erdirmek için yapılan kamulaştırmalardır. Bir Alman Mahkemesi, 

Endonezya devletinin ülkesinde yaptığı kamulaştırmalarını değerlendirirken bu 

istisnanın varlığını kabul etmiştir. Söz konusu olayda kamulaştırmanın sadece 

Hollanda vatandaşlarına yapıldığı iddiası kabul edilmemiştir. Hollandalıların, 

Endonezya’ daki sömürgeci güç olması ve Endonezya ekonomisi üzerinde 

hakimiyetleri olması nedeni ile, bunlara karşı yapılan kamulaştırmalar ayrımcı olarak 

kabul edilmemiştir.
17

 Ancak bu haller örneklerden de anlaşılacağı üzere, çok istisnai 

durumlarda gerçekleşmektedir. 

Hem ekonomik amaçlarla yapılan hem de ayrımcı motifler taşıyan önlemlerde 

geçerli bir alımın mevcut olduğu ancak ayrımcılığa dayanan ayrı bir hukuki sebebin 

varlığı kabul edilebilir.
18

 Feldman v. Meksika davasında
19

 hakem heyeti, 

kamulaştırma fiilinin karşılığında uygun bir tazminat ödenmiş olsa dahi, işlemin 

ayrımcı niteliklere sahip olması ve kamu yararı taşımaması halinde, uyuşmazlığın 

başarı ile çözümlenmiş kabul edilemeyeceğine karar vermiştir. Azurix v. Arjantin 

davasında da hakem heyeti, bir yabancı yatırımcının maruz kaldığı haksız ve keyfi 

muamelenin uluslararası açıdan kabul edilemez seviyeye ulaşmış olmasının, 

muamelenin ayrımcı bir nitelikte olduğunu gösterdiğine karar vermiştir.
20

 

Methanex v. ABD davasında davacı Methanex, metanol üreten Kanadalı bir 

şirket olup, Kaliforniya’da faaliyet göstermektedir. Kaliforniya eyaletinin metanol 

                                                                                                                                                                     
Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunu’ 

nun 10. maddesinde de bu şekilde düzenlemeler mevcuttur. 
15

 6326 sayılı Petrol Kanunu’ nun 87. maddesine göre; “bir petrol hakkı sahibi; arama işletme veya 

belge sahasında veya civarında petrol ameliyatı için lüzumlu olan arazinin kullanma hakkını, arazi 

özel mülkiyet konusu ise anlaşma veya kamulaştırma yolu ile, arazi sahipsiz ise ama ruhsatnamesine 

işletme ruhsatnamesine veya belgeye kaydedilmek suretiyle iktisap edebilir.” 
16

 3213 sayılı Maden Kanunu’ nun 46.maddesine göre; 3213 sayılı Maden Kanunu’ nun 46. 

Maddesine göre; "Maden arama dönemi içerisinde arama sahası özel mülkiyete konu gayrimenkul 

üzerinde kullanma amacına münhasır olmak üzere belli süreler için madenci, Bakanlığa müracaat ile 

irtifak ve/veya intifa hakkı tesisi isteyebilir.” 
17

 Sornarajah, a.g.e., 2010, s. 398. 
18

 Sornarajah, A.e., 2010, s. 399. 
19

 Marvin Feldman v. Meksika, Karar Tarihi: 16.12.2002, ICSID Case No: ARB(AF)99/1, p. H2.99, s. 

524. 
20

 Azurix v. Arjantin, Karar Tarihi: 14.07.2006, ICSID Case No: ARB/01/12, p. 344, s.127. 
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kullanımını, çevreye zararlı olması gerekçesiyle yasaklaması üzerine davacı 

Methanex, bu düzenlemenin ayrımcı nitelikte olduğunu, çünkü metanol kullanımının 

yasaklanmasının sebebinin yerli ethanol üreticilerine fayda sağlamak amacı ile 

yapıldığını iddia etmiştir. Davacıya göre, metanol ve etanol aynı amaçla kullanılan 

iki farklı kimyasaldır. Bu nedenle de etanol üreticileri ile metanol üreticilerinin tabi 

olduğu muamele karşılaştırılabilecektir.  

Hakem heyeti, ev sahibi ülkenin mevzuat değişikliğinin ayrımcı nitelikte olup 

olmadığının tespit edilebilmesi için söz konusu karşılaştırmanın kim ile yapılması 

gerektiğini tartışmıştır. Tartışma, metanol üretiminde faaliyet gösteren bir 

yatırımcının, yerel etanol üreticisi ile karşılaştırılıp karşılaştırılmayacağı hususundan 

kaynaklanmaktadır. Davalı ABD; kendi ülke sınırları içerisinde metanol üretimi 

yapanların %47’ sinin yerel olduğunu, bu nedenle söz konusu mevzuat değişikliğinin 

yerel üreticiyi de etkilediğini ileri sürmüştür. Hakem heyeti; uyuşmazlıkta davacı 

Methanex’ in, metanol üretimi yapan yerel yatırımcılardan daha kötü bir muameleye 

tabi olmadığına karar vermiştir.
21

 Kanımca da ev sahibi ülkenin mevzuat 

değişikliğinin ayrımcı nitelik taşıyıp taşımadığının tespitinde yapılacak karşılaştırma, 

aynı faaliyet alanında yapılmalıdır. Kısaca ev sahibi ülkenin yabancı yatırımı 

etkileyen işlem ve fiillerinin ayrımcı olmaması şartı hemen hemen tüm antlaşmalarda 

yer almaktadır. Antlaşmaların bir kısmında kamulaştırma işlemlerinin ayrımcı 

olmayacağına dair bir madde eklenirken, bir kısmında da ek olarak en çok gözetilen 

ulus kaydına yer verilmektedir.
22

  

Kamu Yararı Şartının; kamulaştırma işleminde olmasının gerekli olup olmadığı 

pek çok tartışmaya konu olmuştur. Kimi hakem kararlarında kamu yararı kavramının 

muğlak olduğu, kimi kararlarda bu kavrama ihtiyaç olup olmadığı tartışılmıştır. 

Marvin Feldman v. Meksika davasında hakem heyeti; “kamu yararı şartının 

uluslararası davalarda belirgin bir şekilde tanımlanmadığını, bunun sebebinin kamu 

yararı kavramının çok geniş kapsamlı olması sonucu diğer devletler tarafından 

                                                           
21

 Methanex Corporation v. United States of America; Final Award of The Tribunal on Jurisdiction 

and Merits, Karar Tarihi: 03.08.2005, s. 251-252. 
22

 Tiryakioğlu, a.g.e., s. 179. 
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efektif bir şekilde denetime tabi tutulamaması” olduğu yönünde Amerikan 

kaynaklarına atıf yapmıştır.
23

  

Tartışmanın temeli, her devletin kamu yararı kavramının içini dilediği gibi 

doldurma hakkından kaynaklanmaktadır. Bu görüş önce Grotius
24

 tarafından ileri 

sürülmüş, daha sonraları bazı hakem
25

 ve uluslararası mahkeme kararlarında da kabul 

görmüştür.  

Tüm İTYA’ larda kamu yararı şartı halen yerini almaktadır.
26

 Buna göre, 

kamulaştırma işlemi ve fiili sadece gerçek bir kamu yararı amacı var ise yapılabilir.
27

 

Kamulaştırma özel bir kişiye, ev sahibi ülkenin bir vatandaşına veya ev sahibi 

ülkedeki başka bir yabancıya yarar sağlamak amacı ile yapılmamalıdır.
28

 

Kamulaştırma işleminde özel yarar ile kamu yararı karşılaştırılmakta ve kamu 

yararına üstünlük tanınarak, söz konusu mal toplum yararına kullanılmak üzere 

devlet malları arasına sokulmaktadır. Bunun karşılığında bireye uygun bir tazminat 

verilerek, bireyin fedakarlığı ile kamulaştırma işlemi denkleştirilmeye 

çalışılmaktadır.
29

 Sovyetlerde yapılan kamulaştırmaların sadece yeni rejimin 

ekonomik ve sosyal temelini güçlendirmek ve yabancı hükümetlere ve onların 

kapitalist ekonomilerine düşmanlık sonucu yapıldığı için, Sovyetlerin bu kuralı ihlal 

ettiği savunulmuştur.
30

 Sovyetler haklı tazminat ödemeyi de reddetmiştir. Ancak tek 

bir devletin bu kuralı reddetmesi, o kuralın uluslararası hukukta geçerliliğini 

etkilemeyecektir. Pek çok devletin seneler içerisinde bir kuralı uygulamayı 

                                                           
23

 Marvin Feldman v. Meksika, H2.99, s. 524. 
24

 “Tabii hukukun laikleşmesinde en önemli rolü oynayan fikir adamlarından birisi aynı zamanda 

devletler hukukunun kurucusu sayılan Hollandalı Hugo Grotius (1583-1645) tür.”  Adnan Güriz, 

Hukuk Başlangıcı, 9. bs., Ankara, 2003, s. 224. 
25

 Libyan American Oil Company (Liamco) v. The Libyan Arab Republic, Ad Hoc Tribunal, 1977,  

Detaylı bilgi için bkz. (Çevrimiçi) http://www.biicl.org/files/3939_1977_liamco_v_libya.pdf, James 

and Others v. United Kingdom; AİHM, Application no:8793/79, 21 Şubat 1986, (Çevrimiçi) 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=84670492&skin=hudoc-en&action=request, 14 

Ekim 2011.  
26

 Sornarajah, a.g.e., 2010, s. 396 
27

 Türkiye’ nin taraf olduğu tüm İTYA’larında bu şart mevcuttur. 
28

 White, a.g.e., s. 146. 
29

 Günday, a.g.e., s. 221. 
30

 White, a.g.e., s. 4-5. 
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reddetmesi halinde, o kuralın uygulanması ortadan kalkabilmekte ya da yerleşmiş bir 

örf adet kuralı modifiye edilebilmektedir.
31

  

Kamu yararı kavramı içerik olarak eskiye oranla günümüzde daha geniş kapsamlı 

hale gelmiştir. Daha eski zamanlarda kamulaştırma işleminin yalnızca bayındırlık 

işleri söz konusu olduğunda yapılması halinde kamu yararı amacı var kabul 

edilirken, kamulaştırmayı yapacak idari kuruluşun kapsamı içerisinde kalmak 

şartıyla; turizm, spor, estetik, sosyal aktiviteler, kültürel yerler
32

 gibi farklı ve 

gelişmekte olan alanlar ile ilgili olarak da kamu yararı amacı ile kamulaştırılma 

yapılabilmektedir.
33

 

Tazminat Derhal Ödenmelidir. Ev sahibi ülke kamulaştırma işlemi karşılığında 

yabancı yatırımcıya derhal tazminat ödemelidir. Feldman v. Meksika davasında 

hakem heyeti; Meksika hükümetinin yatırımı etkileyen işlemlerinin kamulaştırma 

niteliğine haiz olması halinde, bu işlemlerin kamu yararı amacı taşıması, ayrımcı 

olmaması ve kanuna uygun olarak yapılmış olması durumunda bile, ev sahibi ülkenin 

tazminat yükümlülüğünün doğacağına karar vermiştir.
34

  

Tazminatın derhal ödenmesi kıstası, tazminatın miktarının belirlendiği zamanı 

değil, ödemenin yapılması gereken zamanı belirtmektedir. Bazı yerel hukuk 

sistemleri, tazminatın kamulaştırma fiilinden önce yapılması gerektiğini 

düzenlemektedirler. Uluslararası heyetler tazminat ödemesi için uygun zamanı çeşitli 

şekillerde açıklamışlardır. Örneğin Norveçli armatörlerin iddiasında
35

 hakemlere 

göre; ABD’ nin gemilere el atma fiilinin gerçekleşmiş olduğu gün, tazminatın 

ödenmesi gerekirdi. Eğer derhal ödeme yapılamıyor idiyse de, gemi sahipleri ile 

tazminat takdiri o gün yapılmalıydı. Yani uluslararası hukuka göre; bir kamulaştırma 

yapılıyorsa, haklı tazminat mümkün olan en kısa sürede ödenmelidir. Ancak bu kısa 

                                                           
31

 White, a.g.e., s. 9. 
32

 SPP v. Mısır davasında Mısır hükümeti, yabancı yatırımcının turizm merkezini, tarihi mekanların 

korunması amacı ile kamulaştırmıştır. Southern Pacific Properties (Middle East) Limited v. Eygpt; 

ICSID Case No: ARB/84/3 
33

 Günday, a.g.e, s. 225. 
34

 Feldman v. Meksika, p. 98, s. 523. 
35

 Norveç v. ABD, 13.10.1922, Reports of International Awards / Recueil des Sentences Arbitrales, 

Volume I, United Nations, 329, (Çevrimiçi) http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_I/307-346.pdf, 

03 Eylül 2011. 
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sürenin, ne kadar bir süreye tekabül ettiği ekonomik ve siyasi faktörler nedeni ile 

kesin olarak tanımlanmamaktadır.  

Tazminat Yeterli Miktarda Olmalıdır. Haklı tazminatın yeterli miktarda olması, 

her zaman yatırımın güncel piyasa değerini ifade etmemektedir. Transfer edilen 

yatırımın değeri ile makul bir ilişki kurulması gereklidir. Yerel hukukların aksine, 

uluslararası hukukta ‘makul’ ilişkinin ne olduğu tanımlanmamış, bunun yerine ‘haklı 

tazminat’ müessesesi getirilmiştir. Bu belirsizlik nedeni ile devletler tazminatları 

ekonomik, siyasi ve hukuki olmayan gerekçelere uygun olarak ödemişlerdir. Kısacası 

tazminat miktarı hesaplamasının teknik bir kuralı bulunmamakta, miktar 

hesaplamasında varılmak istenen sonuç göz önünde bulundurulmaktadır.
36

 Bu 

çerçevede tam yatırım piyasa değeri ödenebilir veya beklenmedik kazanç da tazminat 

hesaplamasına katılabilir ya da hiç tazminat ödenmeyebilir. Birçok yatırım 

antlaşması tazminat olarak yatırımın tam piyasa değerini öngörüyor olsa da, bu 

konuda yeknesak bir tutum mevcut değildir.
37

  

SPP v. Mısır davasında hakem heyeti ‘haklı tazminat’ ı tartışmıştır. Söz konusu 

davada, davacı taraf cepten harcanan sermayenin dışında, kaçırılmış olan ticari 

fırsatın da tazmin edilmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Heyet; projenin tamamlanması 

ve devam ettirilmesi için harcanan zaman ve paradan yana kuşku olmadığını, 

yatırımcının şirkete sermaye katılımı ve kredi sağladığını, bunların tazmin edilmesi 

gerektiğini, projenin iptal edildiği tarihte inşaatın ilerlemiş, piyasa çalışmalarının 

başlamış, altyapı sözleşmelerinin yapılmış ve yer satışının başlamış olduğunu, bu 

kayıpların ispat edilebilmesi nedeni ile yatırımcının bu zararlarının da tazmin 

edilmesi gerektiğine karar vermiştir. Ancak hakem heyeti davacının talep ettiği 

‘kaçırılmış ticari fırsatın’ da dikkate alınması gerektiğini, bu kavramın belirsiz ve 

sübjektif bir yönünün olmasının zararın tazmin edilmeyeceği anlamına 

gelmeyeceğini, bu nedenle de yatırımcının kaçırdığı ticari fırsatın da tazminat 

miktarında dikkate alınması gerektiğine karar vermiştir.
38
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Tazminat Efektif Olmalıdır. Tazminatın efektif olması, yeterliliğinin yanı sıra 

yatırımın gerçek ekonomik değerini de yansıtması gerektiğini ifade etmektedir. 

Efektif olup olmama, tazminatın nasıl ödeneceğini de içerir. Örneğin Daimi Adalet 

Divanı bir kararında, tazminatın yatırımcının faaliyetini sürdürdüğü ve işlerinin 

ilişkili olduğu Fransız frankı ile yapılması gerektiğine karar vermiştir. Yukarıda 

Meksika’ nın 1915’li yıllarda başlattığı kamulaştırma faaliyetlerinden bahsedilmişti. 

Bu sürecin sonunda da Meksika’ nın tazminat ödemesini Amerikan doları olarak 

yapmasına karar verilmiştir. Çünkü böylece yatırımcı bir daha Meksika’ da yatırım 

yapamayacak olsa bile, almış olduğu tazminatı başka bir yerde ve şekilde 

kullanabilecektir. Burada esas alınacak olan nokta, davacının ülkesinin para birimi 

değil, ödemenin geçerli ve değiştirilebilir olmasıdır. Kamulaştırmayı yapan devlet, 

yabancıların ticaret ve yatırım yapmasına izin vermiyorsa, ödeme bu devletin para 

birimi üzerinden yapılmamalıdır.
39

 Türkiye’ nin taraf olduğu İTYA’ larda; 

tazminatın efektif olması şartı, tazminatın tamamıyla nakde çevrilebilir ve serbestçe 

transfer edilebilir olacağı şeklinde yer almaktadır. 

Tazminatın derhal, yeterli ve efektif miktarda ödenmesi şartı, sermaye ihraç eden 

ülkeler tarafından desteklenmektedir. Çünkü yatırımı kamulaştırılan bir yatırımcıya, 

yatırımının tam piyasa değeri ile birlikte beklenen kazançları uygun döviz kurunda 

ödendiği takdirde, yatırımcının hiçbir kaybı olmayacak, hatta yatırımını başka bir 

ülkede tekrardan yapabilecek ya da sermayesini ülkesine geri döndürebilecektir.
40

 Bu 

kamulaştırma şartlarının ilk ortaya çıkışı olan Hull kuralı; tüm kamulaştırmaları 

yasadışı olarak nitelendirmemekte, ancak yasal olan bir kamulaştırma karşılığında 

dahi tam tazminat ödenmesi gerektiğini savunmaktadır.    

Tam tazminat kavramı da yeknesak bir anlama sahip değildir. Tam tazminat 

kavramından kimi zaman yatırımın piyasa değeri, kimi zaman da bununla beraber 

yatırımdan beklenen olası kazanç
41

 da anlaşılmaktadır. Bu belirsizlikler ve 
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tartışmalar nedeniyle zarar konusunun ayrı bir konu olarak incelenmesi 

gerekmektedir.
42

 

Hukuki Usullere Uygunluk Şartı, İTYA’ ların çoğunda yer almaktadır.
43

 Bu şart 

yabancı yatırımcının önceden kamulaştırmadan haberdar edilmesini, kamulaştırma 

yapılmadan önce adil bir duruşma yapılmasını, kamulaştırma kararının tarafsız 

makamlar tarafından alınmış olmasını ve yatırımcıya makul bir sürenin tanınmış 

olmasını içermektedir.
44

 

Ev sahibi ülkenin kamulaştırma hakkının sınırları ile ilgili tartışma, devletin 

egemenlik hakkı ile yabancı yatırımcının mülkiyet hakkının çarpışmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu nedenle bu karşıt iki hakkın içeriği ve çerçeveleri aşağıda 

kısaca açıklanmaya çalışılacaktır. 

1. Devletin Egemenlik Hakkı 

 

Egemenlik sözlük anlamı ile milletin ve onun tüzel kişiliği olan devletin 

yetkilerinin hepsini, hükümranlığı, hâkimiyeti içermekte
45

, hukuki literatürde de bir 

ülkede kendisinin üstünde başka güç ve otorite kabul etmeyen bir gücü yani otoriteyi 

ifade etmektedir
46

. Yani devlet, ülkesindeki bütün kişi ve şeyler üzerinde tek başına 

yetkili sayılmaktadır.
47

  

Eski zamanlarda; Antik Yunan’ da, Atina’ ya yerleşmiş bir yabancının sürgün 

edilmesi halinde bu yabancının mallarına el konması hali dışında, devletin kamu 

yararı gerekçesi ile özel mülkiyet hakkına müdahale etmesi uygulamada 
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bilinmemekteydi. Roma hukukunda da egemenlik hakkı, istisnai durumlara 

özgülenmişti.  

Kamu amacı nedeni ile kamulaştırma teorisi; devredilemez, bölünemez mutlak 

gücün tek bir kişide toplanması ile belirginleşen egemenlik anlayışının yükselişe 

geçtiği orta çağlarda ortaya çıkmıştır. Egemen kişi, pozitif hukukun tek kaynağı 

olarak kabul edilmekte ve buna dayanarak mülkiyet haklarına da müdahale 

edebilmekteydi. Bu anlayışa göre; mülkiyet hakkının varlığı, egemen güce 

dayanmakta olup, bu güce karşı durması mümkün değildi. Egemenin pozitif hukukun 

kaynağı olması nedeni ile pozitif hukukun en üstü olması sonucu, doğal hukuka tabi 

olacağı ve aynı zamanda doğal hukukla
48

 bağlı olacağı da savunulmuştur.
49

  

Pozitivist görüşe göre; egemen devlet, ülke sınırları içerisinde yabancı yatırıma 

izin verebilir, yatırım faaliyetlerini sınırlayabilir ya da tamamen engelleyebilir. 

Bununla beraber bu yetkilerin kullanılması ile ilgili olarak ülke sınırları dışındaki 

bölgeler için getirilen düzenlemelerin uygulanması mümkün değildir.
50

 Bir 

yabancının ülkeye girişinin sınırsız ölçüde kontrol edilebilmesi şu şekilde 

açıklanmıştır: “Her devlette en üstün güç tarafından sahip olunan haklardan biri; 

yabancının ülkeye girmesine izin vermemek, giriş izni için belirli koşullar ileri 

sürmek, özellikle yabancının ülkedeki varlığının huzuru, güveni, düzeni bozduğunu 

düşünüyorsa dost yabancıyı dahi istediği zaman sınır dışı etmektir.”
51

 Ancak egemen 

devletin başka bir devlet ile yapmış olduğu antlaşma veya rızasını gösteren başka 
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araçlar ile böyle bir yetki vermiş olması halinde, devlet kendi isteği ile böyle bir 

duruma izin vermiş olduğu için egemenlik hakkı zedelenmemiş kabul edilmektedir.
52

  

Hollanda ve ABD arasında Palmas adası üzerindeki hakimiyetin hangi devlete ait 

olduğu ile ilgili olarak görülen Palmas Adası Davasında da tek hakem Huber’e göre 

devletlerarası ilişkilerde egemenlik, bağımsızlık anlamına gelmektedir. Bu nedenle 

hakem; bir devletin, bu bağımsızlığa dayanarak kendi ülke sınırları içerisinde diğer 

tüm devletleri dışlayacak şekilde işlevlerini yerine getirme hakkı olduğuna karara 

vermiştir.
53

 

Egemenlik, iç egemenlik ve dış egemenlik olarak iki şekilde tanımlanmaktadır. İç 

egemenlik devletin, ülke sınırları içerisinde dilediği kanunları koyması, uygulaması 

veyahut kaldırması iken; dış egemenlik, devletin diğer devletler ile olan “ilişkilerinde 

hiçbir baskı ya da müdahaleye maruz kalmadan hür iradesi ile karar vererek, bu 

kararları uygulamasıdır.”
54

 Ancak devletin hem iç hem de dış yönetimi ile ilgili karar 

alma sürecindeki sınırları çok geniş olan bu irade kullanımı da sınırsız değildir. Bu 

noktada devreye milletlerarası hukuk kuralları girmektedir. 

Egemenlik hakkının bir sonucu olarak tezahür eden kamulaştırma, yabancı bir 

şirketin doğrudan yatırımı olan maddi veya gayri maddi malların, söz konusu 

egemen devlet tarafından resmi şekilde alınması şeklinde tanımlanabilir. 

Kamulaştırılan varlık, süreklilik arz eden şekilde kamusal kullanıma arz 

edilmektedir.
55

 Kamulaştırma mülkiyet hakkının, mülkiyetten yararlanma ve 

faydalanma haklarının devlet otoriteleri tarafından kanun ile ya da icrai tedbirler ve 

düzenlemeler ile özel kişiden kamuya transfer edilme süreci olarak da 

nitelendirilebilir. Transfer sonrası mülkiyet, devletin ya da devlet organının 

bünyesinde bulunmaya başlar.
56
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Devletin egemenlik hakkına dayanarak yaptığı kamulaştırma karşılığında, bireye 

tazminat ödemesi gerektiği düşüncesi çok eski zamanlara dayanmaktadır. Örneğin 

Almanya’ da bireyin kendi arazisini maden aranması için devretme yükümlülüğü 

bulunmaktaydı. Ancak bunun karşılığında tazminat alma hakkı da mevcuttu. En eski 

İngiliz kanunlarında kamu yararı nedeni ile arazinin kamulaştırılması hali için 

tazminat hükümleri düzenlenmişti. Nitekim 1766’ da Lord Camden Parlamentoda; 

egemen otoritenin sınırsız gücünün en önemli doktrinlerden biri olduğunu, ancak 

yine de yapamayacağı şeyler bulunduğunu, tazminat ödemeden hiç kimsenin özel 

mülkünü alamayacağını belirtmiştir.
57

 Ancak her devlet aynı düşüncede değildir. 

1951 yılında İran devleti, devletleştirme işleminin egemenlik hakkının sonucu 

olduğunu ve bu işlemin hiçbir devlet –kendi vatandaşları etkilenmiş olsa dahi- ve 

hakem heyeti tarafından sorgulanamayacağını açıklamıştır.  

Uluslararası hukuk, devletin kendi sınırları içerisindeki bir mülkü kamulaştırma 

hakkını kabul etmekte ancak bunun yanı sıra da yabancılara ait mülkiyet hakkının 

belirli standartlarda ve şartlarda korunması gerekliliğini de kabul etmektedir.
58

 SPP 

v. Mısır davasında ICSID heyeti; ev sahibi ülkenin, yabancı yatırımcının turizm 

projesini iptal etmesini, devletin egemenlik gücünün doğal bir sonucu olarak görmüş 

ve bunu hukuki bir işlem olarak nitelendirmiştir. Ancak kanuni bir kamulaştırma 

karşılığında da tazminat hakkının doğacağını belirterek, ev sahibi ülkenin tazminat 

ödemesine karar vermiştir.
59

 Kanımca hakem heyetinin bu kararı hem yatırımcı hem 

de ev sahibi ülkenin menfaatlerini ve haklarını dengeleyerek, daha adil sonuçlara 

ulaşılmasını sağlamaktadır.  

Ev sahibi ülkenin, kendi işlem ve fiilleri nedeni ile yabancı yatırımcıya tazminat 

ödeme yükümlülüğünün doğabilmesi için devletin egemenlik gücünü kullanarak 

kamulaştırıcı bir işlem veya fiil gerçekleştirmiş olması gereklidir. Başka bir deyişle; 

ev sahibi ülkenin sadece özel bir sözleşme tarafı olarak ticari nitelikte sözleşme 

ihlalleri, kamulaştırma olarak kabul edilmemekte ve ICSID tahkimi kapsamında 

görülmemektedir. Impregilo v. Pakistan davasında hakem heyetine göre; ev sahibi 
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bir ülke, sıradan bir sözleşme tarafı olarak da davranabilmektedir. Ancak bu 

davranışların İTYA ihlali oluşturabilmesi için, ev sahibi ülkenin sıradan bir sözleşme 

tarafı olmaktan çıkıp, egemenlik gücünün kullanımı sonucu bir ihlal gerçekleştirmesi 

gerekmektedir.
60

 Yine Joy Machinery v. Mısır davasında hakem heyeti; İTYA 

temelli bir iddia eksikliği, başka bir deyişle tüm iddiaların sözleşmesel ihlallere 

dayanması halinde tahkim heyetinin yetkisiz kabul edileceğine karar vermiştir.
61

 

Kanımca bir devletin kendi ülke sınırları içerisinde egemenlik hakkını kullanarak 

her türlü mevzuat değişikliğini yapabileceğinde şüphe yoktur. Aksi takdirde bir 

devletin tam bağımsızlığından söz edilemeyecektir. Ancak günümüzde devletlerin, 

kendi ülkelerini kalkındırmak ve ekonomik gelişimlerini ilerletmek adına, pek çok 

ülke ile temas içerisinde olduğu ve dolayısıyla da yabancı yatırımcıları kendi 

ülkesine çekmek istediği de açıktır. Yabancı sermayeye ihtiyacı olan ülkeler, yabancı 

yatırımları çekebilmek adına pek çok teşvik, kredi, vergi indirimi gibi kolaylıklar 

sağlamakta ve mevzuatlarını buna göre düzenlemektedirler. Böyle bir durumda ev 

sahibi ülkenin, çeşitli güvenceler vererek ülkeye getirdiği yabancı yatırımı, sonradan 

mevzuatını değiştirerek zarara uğratması hakkaniyetli bir davranış olmadığı gibi, 

sadece egemenlik hakkı gibi kutsal ve mutlak bir silahla da meşrulaşmayacaktır. 

Çünkü devletin kendi ülkesi için gerekli kararları alırken mutlak gücü olduğu gibi, 

sonrasında da bu kararların arkasında durması ve taahhütlerini yerine getirmesi de 

beklenmektedir. Bu noktada yabancı yatırımcı ile ev sahibi ülkenin hakları arasında 

denge oluşturularak, iki tarafın da yüklenmekte olduğu fedakarlık orantılı hale 

getirilmeli ve yabancı yatırımcı en azından almış olduğu tazminat ile başka bir 

ülkede tekrardan yatırım yapabilecek durumda olmalıdır.  

2. Mülkiyet Hakkının Çerçevesi ve Varlığı 

 

Ev sahibi ülkenin yabancı yatırıma müdahale hakkı egemenlik görüşüne 

dayanmakta iken, yabancı yatırımcılar da mülkiyet hakkının kutsallığı nedeni ile 

devletin yatırıma müdahale edemeyeceğini savunmaktadırlar. Bu nedenle çalışmanın 
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bu bölümünde mülkiyet hakkının ne olduğu, geçmişi ve sınırları kısaca açıklanmaya 

çalışılacaktır. Mülkiyet hakkının içeriği tam olarak tanımlandığında, bir kişinin 

mülkiyet hakkını kaybedip kaybetmediği de daha net bir şekilde belirlenebilecektir. 

Her devletin kendi sınırları içerisinde yer alan mülkiyete ilişkin koşulları 

düzenleme yetkisinin olduğu
62

 ve mülkiyeti kendi yerel hukuk sistemine göre 

tanımlaması, uluslararası hukukta yerleşmiş bir kuraldır.
63

  

Genel olarak tartışma bir tarafta devlet egemenliği, diğer yanda pacta sunt 

servanda (antlaşma tarafları, antlaşma koşullarına uymakla yükümlüdür.) ile iyi niyet 

şartları üzerinde devam etmektedir. Ancak bu kavramlar sadece birer kavram 

olmayıp, aynı zamanda yetkili karar mercilerinin, toplum üzerinde uygulanacak kesin 

kuralları ve desteklenecek kesin değerleri oluştururken kullandıkları metotlardır.
64

 

Birey yaşamını devam ettirebilmek adına, bir şeyler edinmek zorundadır.
65

 

Mülkiyet kavramı da mal sahibine belli ana ayrıcalıklar ile hukuki koruma sağlar. 

Mal sahibi malını başkasından izin almadan, istediği şekilde kullanabilir.
66

  

Roma hukukunda mülkiyet; kullanma (usus), yararlanma (fructus) ve tasarruf 

etme (abusus) haklarını bünyesinde barındırmaktadır. Roma hukukunda-günümüzün 

tersine- mülkiyet hakkı mutlak bir hak niteliğinde olup, neredeyse sınırsızdır. 

Nitekim zamanaşımı ile mülkiyetin kaybı ve devletin kamulaştırma yolu ile 

mülkiyete el koyması –örneğin kişi sürgün edildiğinde- çok nadir durumlarda söz 

konusu olmuştur. Kişinin mülkiyet hakkını en geniş ölçüde kullanabilmesi amacı ile 

kişinin bu hak üzerinde üçüncü kişiler yararına sınırlamalar koyması da sınırlı 

durumlarda mümkün olabilmektedir. İslam hukukunda her şeyin mülkiyetinin Allah’ 
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ta olduğu kabul edilmiştir. Mülkiyet hakkı parçalanabilmekte, yararlanmak hakkı bir 

kişiye, çıplak mülkiyet hakkı başka bir kişiye ait olabilmektedir.
67

  

Orta Çağ hukukunda mülkiyet hakkı, mutlak bir hak olmaktan çıkmış, 

“parçalanmış ve hiyerarşik özellik taşıyan hakların ve ödevlerin konusu durumuna 

gelmiştir.” İngiliz hukukunda mülkiyet hakkı, ilk başlarda mutlak bir özelliğe sahip 

iken, sonraları kamu yararı gibi sebeplerle bu hakka sınırlamalar getirilebileceği 

kabul edilmiştir. Önceki zamanlarda İngiliz hukukundaki mülkiyet hakkı, diğer 

hukuklardan ayrılmış ve maddi hakların yanı sıra manevi haklar da mülkiyet 

hakkının içerisinde kabul edilmiştir. Fransız hukukunda mülkiyet hakkının kanun ile 

sınırlandırılabileceği düzenlenmiştir. Türk Anayasalarında mülkiyet hakkı; 1876 

tarihli Kanuni Esasi ile girmiş ve kamu yararı ile sınırlandırılmıştır. 1982 

Anayasasında yer alan mülkiyet hakkı; sadece kanunla ve kamu yararı için 

sınırlandırılabilmektedir. Buna göre malik, hem yasaklayıcı emirlere uymak hem de 

olumlu ödevlerini – vergi kanunları, imar kanunları, kira kanunları… vb- yerine 

getirmekle yükümlüdür.
68

 

Her ne kadar özel mülkiyet hakkı ve devletin buna müdahalesi ile ilgili pek çok 

tartışma mevcut olsa da “mülkiyetin” ne olduğu ile ilgili olarak hemen hemen bir 

ortak görüş oluşturulmuştur. Konstantin Katzarov
69

 “The Theory Of Nationalization” 

adlı kitabında mülkiyet hakkının içeriğini; 

 “Çok eski zamanlardan günümüze kadar olan dönemde mülkiyete verilen içerik hem 

 pozitif hem de negatif bir yön içermektedir; 

(a) Mal sahibine limitsiz bir zaman için mutlak nitelikte bir tasarruf / 

kullanım                       hakkı sağlaması pozitif yönünü, 

(b) Mal sahibine münhasır bir hak yani herhangi bir 3. (üçüncü) kişinin 

söz konusu mal üzerinde herhangi bir kullanım hareketini 

engelleyebilme hakkı tanıması ise negatif yönünü oluşturmaktadır.” 
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şeklinde tanımlamıştır.
70

 

Mülkiyetin tanımına hem menkul hem de gayrimenkul mallar girmektedir. 

Müşterek mülkiyet halinde birden fazla kişi bu haklar demetini paylaşıyor olsalar da, 

hakların doğası aynı kalmaktadır. Ancak mülkiyet kavramı sadece mallarla sınırlı 

kabul edilmemektedir. Sözleşme hakları kapsamı içerisinde olan haklar da mülkiyet 

gibi kabul edilmektedir. F. H. Lawson ve Bernard Rudden’ in “Law Of Property” 

adlı monografisinde, sözleşme tarafından oluşturulmuş hakların bir kişiden diğer bir 

kişiye transfer edilebilmesi halinde, hukukun bu hakları mülkiyet hakkının bir türü 

olarak ele alınacağı belirtilmiştir. Bu tür bir hak İngiliz hukukunda  “things in action” 

ya da “choses in action” olarak yer almaktadır.
71

 Yani aslında bir tür dava hakkıdır 

ve bu hak fiziksel bir objeye bağlı değildir, hukukun tanıdığı bir haktır. Maddi 

olmayan kişisel bir hak olarak nitelendirilebilir. Şöyle ki doktrin fiziksel objelerin 

dışında örneğin alacaklar, şirket hisseleri, fikri mülkiyet hakkı (patent, telif hakkı ...)  

gibi “soyut kavramları” da mülkiyetin bir çeşidi olarak kabul etmektedir.  

Uluslararası hukukta, mülkiyet denildiğinde hem soyut hem de somut 

mülkiyet anlaşılmaktadır. Eski zamanlarda ise mal sahibinin mülkiyet hakkının 

elinden alınması nedeni ile tazminata hak kazanabilmesi için genel olarak somut bir 

mülkiyet hakkı kaybı olması gerektiği ileri sürülmüş, yani “things in action” 

kayıplarının çoğunun olayda tazminat hakkı doğurmayacağı da savunulmuştur.
72

  

Ancak günümüzde mülkiyet hakkının içerisine hem maddi hem de manevi haklar 

girmektedir. Azurix v. Arjantin davasında davacı Azurix, sözleşmesel hakların da 

yatırım tanımı içerisine girdiğini, bu nedenle sözleşmesel hakların kamulaştırılmış 

olması nedeni ile de tazminat hakkının doğacağını ileri sürmüştür.
73

 

II. Dünya Savaşı sonrası hazırlanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ nin 

(AİHS) ana metninde mülkiyet hakkı yer almamaktaydı. Devletler mülkiyet hakkının 

tanınmasının, savaş tahribatının bir an önce düzeltilmesi için uygulanması gereken 

yeni ekonomik düzen uygulamasını sekteye uğratabileceğini düşünmekteydiler. 
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Mülkiyet hakkı, AİHS’ e ancak 1. Protokol ile dahil olabildi. Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi’ nin (AİHM) genel görüşüne göre; kamu yararının içeriği ve kapsamı, 

tazminat miktarını da etkilemektedir.
74

 Mülkiyet hakkının daha sıkı bir şekilde 

korunduğu Amerika’ da da mutlak bir koruma söz konusu değildir. Nitekim 

Amerikan Anayasası’ nın 5. maddesinde hiçbir özel mülkiyetin, haklı tazminat ve 

kamu yararı olmadıkça kamulaştırılamayacağı şeklinde düzenleme mevcuttur.
75

 

Latin Amerika ve Afrika’da da mülkiyet hakkı, kesin çizgilerle belirlenmemiş ve 

esasında kamu yararının konusu olarak kabul edilmiştir.
76

 

Uluslararası hukukta, devlet egemenliği ile yabancı mülkiyet hakları 

arasındaki çizginin ne olduğuna dair tartışma halen devam etmektedir. Uluslararası 

hukuka göre mülkiyet hakkının tehlikeli olmayan ve toplumdaki diğer bireylere zarar 

vermeyen bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Özellikle 1980’ li yıllardan 

itibaren uluslararası çevre hukukunun gelişmeye başlaması ile beraber, mülkiyetin 

kirlilik yaratmayacak ve gereksiz yere atık çıkartmayacak şekilde kullanılması 

gerektiği savunulmaya başlamıştır. Bu çerçevede özel mülkiyete yetkili makamlarca 

cezai amaçlı ya da kesin hüküm icrası için el konabileceği hem yerel hem de 

uluslararası düzeyde kabul edilmeye başlamıştır. Bu tür düzenleyici 

kamulaştırmaların yasal olarak kabul edilmesi hususunda görüşler mevcut olduğu 

gibi,
77

 tazminat gerektirmediği de savunulmaktadır.
78

  

Bazı hakem heyetleri ise aksi görüşe sahiptir. Santa Elena v. Kosta Rika 

davasında ICSID hakem heyetine göre; “…Her ne kadar çevresel nedenlerle yapılan 

bir kamulaştırma/alım, kamu amacı olarak sınıflandırılabilir ise de ve bu nedenle 

yasal olsa da; söz konusu amaç, kamulaştırma karşılığında ödenmesi gereken 
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tazminatın doğasını ve miktarını etkilemez. Kamulaştırmanın çevresel nedenlerle 

yapılmış olması, yeterli ve tam tazminat ödenmesini gerektiren kamulaştırma 

işleminin hukuki karakterini değiştirmez. Çevreyi koruma yükümlülüğünün, 

uluslararası hukuktan kaynaklanması da bir farklılık yaratmaz. Kamulaştırıcı 

nitelikteki çevresel önlemler topluma ne kadar yararlı ya da övgüye değer olsalar da, 

diğer kamulaştırıcı işlemler ile aynıdır. Bu nedenle devletin tazminat ödeme 

yükümlülüğü de devam eder…”
79

  

Keza Tecmed v. Meksika davasında da hakem heyetine göre; düzenleyici 

idari işlem ve eylemler, çevresel nedenler gibi toplum yararına yapılmış olsalar da 

İTYA kapsamı dışında bırakılmamıştır. Yani ev sahibi ülkenin düzenleyici mevzuat 

değişiklikleri nedeni ile yatırımın değeri, ticari ve ekonomik kullanımı sona eriyorsa, 

yabancı yatırımcının ev sahibi ülkeden tazminat isteyebileceği de savunulmaktadır.
80

 

Ev sahibi ülke; yatırımcının mülküne el koymuş ise, bunun karşılığında bir 

tazminat gündeme gelmektedir. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri’ nin 

Anayasasının 5.maddesinde “Uygun bir tazminat verilmeden hiçbir özel mülk, kamu 

kullanımı için alınmayacaktır.” şeklinde ifade edilmiştir. Ancak buradaki uygun 

tazminat, kamu yararının açık olduğu durumlarda sıfıra eşit olabilmektedir. Kimi 

zaman tazminat verilmemesine karar verilirken kimi zaman da ortada kamulaştırma 

olmadığına da hükmedilebilmektedir.
81

 Aşağıda ayrıntılı olarak inceleyeceğim 

dolaylı kamulaştırmada, özel mülkiyete fiilen el konulduğu ya da mülkiyetin işgal 

edildiği, söz konusu devlet işleminden sonra halen kullanılabilir halde olup olmadığı 

cevaplanması gereken sorulardandır. 1980li yıllardaki genel eğilim, ciddi anlamda 

bir zarar söz konusu olsa bile temel mülkiyet hakları bütün olarak duruyorsa, 

tazminata gerek olmadığı yönünde idi.
82

 Ancak günümüzde temel mülkiyet hakları 

duruyor olsa bile, ev sahibi ülkenin yatırıma doğrudan ya da dolaylı müdahalesi 

sonucu ciddi bir zarar meydana gelmiş ise, ev sahibi ülkenin tazminat ödemekle 

yükümlü olacağı görüşü ağır basmaktadır. 
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Günümüzde mülkiyet hakkının daha önemli hale geldiği kanısındayım. 

Tecmed v. Meksika davasında heyete göre, devletin almış olduğu önlemler -

düzenleyici olsun olmasın- geri döndürülemez veya kalıcı ise, yatırımcının hakları ve 

varlıkları yok olmuşsa, bu işlem ve eylemler ‘dolaylı de facto kamulaştırma’ kabul 

edilecektir. Heyete göre; ev sahibi ülkenin önlemleri kalıcısı ise -mülkiyet hakkı 

etkilenmese dahi- yatırımın kullanımı ve yararı zarara uğramış kabul edilecektir, bu 

nedenle hükümetin amacı, yatırımı etkileyen mevzuat değişikliklerinin meydana 

getirdiği etki/etkilerden daha az önemli kabul edilmektedir. Özetle uluslararası 

hukuk, ev sahibi ülkenin mevzuat değişikliklerinin yatırımcı üzerinde meydana 

getirdiği etkiye son derece önem vermektedir. Bunun sebebi de mülkiyet hakkının 

gün geçtikte daha önemli hale gelmesidir.  

Ev sahibi ülkenin mevzuat değişikliklerinin kamulaştırıcı nitelik taşıyıp 

taşımadığı, tazminatı gerektirip gerektirmediği hususunun devletin egemenlik hakkı 

ve yatırımcının özel mülkiyet hakkının çarpışmasından kaynaklandığını yukarıda 

belirtmiştim. Günümüzde bu iki hakkın orantılılık prensini çerçevesinde 

yorumlanması gerektiği görüşü hakim olup, aşağıda kamulaştırmaya ilişkin 

uluslararası özel hukuk kuralları incelenecektir. 

3. Kamulaştırmaya İlişkin Uluslararası Hukuk Kuralları 

 

Yatırımın korunmasını, kesin ve net bir şekilde düzenleyen çok taraflı 

uluslararası bir antlaşma mevcut değildir. 1998 yılında OECD çok taraflı bir 

antlaşma yapma girişiminde bulunmuş, ancak başarıya ulaşamamıştır. Bunun sebebi 

devletlerin yabancı yatırımın korunması ile ilgili unsurlarda yeknesak bir görüş 

birliğine ulaşamamış olmalarıdır. 

Yatırımın korunması ile ilgili bir antlaşmada ana konu, kamulaştırma nedeni ile 

tazminat ödemesi olacaktır. Ancak devletler tazminat hesaplamasında da anlaşma 

sağlayamamaktadırlar. Bu belirsizlikler nedeni ile İTYA’ ların sayısı hızlı bir şekilde 

artmıştır ve devletler birbirleri arasında bağlayıcı standartlar belirlemek istemişlerdir. 
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Ancak sadece sayıdaki bir artış, bu konuda uluslararası örf ve adet kuralı oluşmasına 

yetmemiştir.
83

 

1948 tarihli Bogota Ekonomik Antlaşması’ nda kamulaştırma karşılığında tam 

tazminat düzenlemesi getirmiş, ancak antlaşmayı imzalayanlardan sekizi, bu 

maddeye çekince koymuştur.
84

 1967 tarihli OECD taslağında, kamulaştırma ile ilgili 

geleneksel limitler ile tam tazminat yer almıştır. 1998 tarihli OECD taslağı, gelişmiş 

devletler tarafından hazırlanmış ve taslakta derhal, yeterli, efektif tazminat maddesi 

yer almıştır. Ancak sermaye ihraç eden devletler ile sermaye ithal eden devletlerin 

menfaatlerinin birbirinden farklı, hatta zıt olması nedeni ile uluslararası örf ve adet 

kuralı haline gelebilecek çok taraflı bir uluslararası antlaşma hazırlanamamaktadır. 

İki taraflı antlaşmaların bir kısmında yeterli tazminat düzenlenmiştir. Dostluk, 

Ticaret ve Dolaşım antlaşmalarında da benzer düzenlemeler mevcuttur, ancak farklı 

terimler kullanılmıştır.
85

 

Yabancı yatırımın kamulaştırılması ile ilgili hukuki kaynaklar; antlaşmalar
86

, 

uluslararası hukukun genel prensipleri, hakem heyetlerinin kararları ve akademisyen 

çalışmalarıdır. ICSID hakem heyetleri yatırım uyuşmazlıkları ile ilgili bir davada, 

öncelikle İTYA’ yı, ardından anlaşma maddeleri, uluslararası hukukun genel 

prensipleri, Washington Sözleşmesi ve Viyana Konvansiyonun genel ilkelerini 

dikkate almaktadırlar.  

 

SPP v. Mısır davasında, Washington Sözleşmesi’ nin ‘Heyetin Yetkisi ve 

İşlemleri’ başlıklı 3. Bölümünün 42. Maddesine atıf yapılmıştır. Bu madde;  

   “(1) Heyet, anlaşmazlığa taraflarca üzerinde anlaşılacak hukuk 

   Hukuk kuralları çerçevesinde karar verecektir.  

Anlaşma sağlanamaması  Halinde heyet, anlaşmazlığa taraf olan 
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âkit ülkenin hukukunun ( kanunların Çatışması halinde uygulanacak 

kurallar da dahil olmak üzere) ve uluslararası Hukukun uygulanabilir 

kurallarını uygulayacaktır.” şeklindedir.  

 

Mısır devleti, savunmasında bu madde gereğince kendi hukuk kurallarının 

uygulanması gerektiğini, SPP ise ilgili maddenin ‘…uluslararası hukukun 

uygulanabilir kurallarının uygulanması…’ bölümünün uyuşmazlığa uygulanması 

gerektiğini iddia etmiştir. Tahkim heyetine göre; davalının Mısır hukukunun 

uygulanması gerektiği yönündeki iddiası kabul edilse dahi, belli hallerde uluslararası 

hukukun doğrudan uygulanacağı hususu tamamen devre dışı kalmaz. Dünya üzerinde 

pek çok hukuk sistemi tam ve kapsamlı bir şekilde düzenlenebilmiş değildir, bu 

nedenle de uyuşmazlıkların çözümünde uygulanacak hukuk kuralları bakımından pek 

çok boşluğa rastlamak çok olasıdır. Bu şekilde bir hukuk boşluğu ile 

karşılaşıldığında da, ilgili uyuşmazlığa uygulanacak hukuk kuralı mevcut değil 

şeklinde bir savunma getirilmesi söz konusu değildir. Böyle bir durumda Washington 

Sözleşmesi’ nin 42.maddesinin 1. fıkrasının uluslararası hukukun uygulanması ile 

ilgili son cümlesi uygulama alanı bulacaktır.
87

  

 

Azurix v. Arjantin davasında davacı Azurix’e göre; taraflar uygulanacak 

hukuku belirlememiştir, bu nedenle heyetin İTYA’ yı ve uluslararası hukuku lex 

specialis olarak uygulaması gerekmektedir. Davacı taraf, Prof. Weil’e
88

 atıfta 

bulunarak, yerel ve uluslararası hukukun önceliği nasıl düzenlenmiş olursa olsun, 

Washington Sözleşmesi’ nin 2. bendi uyarınca, uluslararası hukukun hep galip 

geleceğini ileri sürmüştür. Bu görüşe göre; uluslararası hukukun uygulanması daha 

uygun ise, uluslararası hukuk yerel hukukun uygulanmasının dolaylı olarak önüne 

geçer. Yerel hukuk yetersiz kalırsa veya uluslararası hukuka aykırılık teşkil ederse, 

uluslararası hukuk direkt olarak yürürlüğe girer. 42/1 uyarınca; uluslararası hukuk 

her zaman son söze sahiptir. Uluslararası hukuk tam olarak uygulanabileceği gibi, 

tamamlayıcı veya düzeltici olarak da uygulanabilir. Ancak bu ayrım uluslararası 
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hukukun niteliğinde bir farklılık meydana getirmemekte, sadece iki halde de 

uygulanabileceğini göstermektedir.  

Davalıya göre ise; olaya taraf devletin yani Arjantin devletinin hukuku 

uygulanmalı, bunun yanı sıra İTYA de dikkate alınmalıdır. Davalı sözleşmesel 

olmayan uluslararası hukukun, İTYA’ ya veya anlaşmanın ruhuna ya da Arjantin 

hukukuna uygun olması gerektiğini ileri sürmüştür. Bununla beraber davalıya göre; 

uluslararası örf adet hukuku, yabancı yatırıma muamelede minimum standardı 

belirlemekte, buna karşılık İTYA daha yüksek standart getirebilmektedir. Azurix 

hakem heyetine göre; her iki taraf da İTYA’ nın uyuşmazlık çözümünde esas nokta 

olarak kabul edilmesi gerektiği hususunda anlaşma sağlamıştır. Bu nedenle 

uyuşmazlık çözümünde esas nokta olarak İTYA kabul edilecektir. Heyete göre 

Washington Sözleşmesinin 42/1. Maddesinde yer alan her iki kural da uygulama 

alanı bulacak ve somut olayda; Washington Sözleşmesi, İTYA ve uygulanabilir 

uluslararası hukuk dikkate alınacak ve soruşturmanın gerektirdiği durumlarda 

Arjantin hukuku da uygulama alanı bulacaktır.
89

 

ICSID tahkiminde görülen yatırım uyuşmazlıklarının çözümünde, özellikle 

İTYA’ ların yorumlanmasında Viyana Konvansiyonu da önemli bir yere sahiptir. 

Azurix v. Arjantin davasında hakem heyeti öncelikle İTYA’ yı dikkate almış ve 

İTYA’ nın yatırımcının ne lehine ne de aleyhine yorumlanması gerektiğini, İTYA’ 

nın bir uluslararası sözleşme olduğunu ve devlet tarafından bağlayıcı olan Viyana 

Konvansiyonu’ nun yorum kurallarına uygun olarak yorumlanması gerektiğini 

belirtmiştir. Viyana Konvansiyonu’ nun 31.maddesine göre; bir antlaşma, maddelerin 

olağan anlamlarına, antlaşmanın ruhuna, amacına uygun olarak ve iyi niyet ile 

yorumlanmalıdır.
90

 Bu doğrultuda İTYA, tarafların yatırımı teşvik ve koruma 
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aracıdır. Nitekim İTYA’ in gerekçesinde, yatırımın istikrarı ve ekonomik kaynakların 

maksimum etkide kullanılabilmesi için yatırıma adil ve eşit muamele yapılması 

gerektiği yer almaktadır. Dolayısıyla heyete göre İTYA, tarafların özel sermaye 

akışını teşvik etmek için gerekli olduğunu düşündükleri belli muameleleri içeren bir 

belgedir. Bu nedenle de uyuşmazlık ile ilgili karar verilirken tarafların gerçek 

amaçları göz önünde bulundurulmalıdır.  

Uluslararası hukukun genel prensipleri; haksız zenginleşme, kazanılmış hak 

ve mülkiyet hakkı üzerinde yoğunlaşmaktadır. Kamulaştırıcı işlem ve fiiller ile ev 

sahibi ülkenin bir kazanç sağladığı, buna karşılık olarak yabancı yatırımcıya bu 

kazanıma eşdeğer bir ödeme yapması gerektiği savunulmaktadır. Yalnız haksız 

zenginleşme prensibinin uygulanmasında sırf kamulaştırma olgusuna bakılmaması 

gerektiği, ilişkinin tümünün dikkate alınarak masraflar ve kazançların analizinin 

yapılması gerektiği ileri sürülmüştür. Buna göre; eğer yatırımcının kamulaştırmadan 

önceki kazanımları çok ağır basıyorsa, o takdirde tam tazminattan daha düşük bir 

ödeme yapılacaktır. Ancak eğer yatırımcı ev sahibi ülkeye yeni giriş yapmışsa, ev 

sahibi ülke tarafından temin edilemeyecek olan teknoloji ve varlıkları ülkeye 

sokmuşsa, o takdirde tam tazminattan daha fazla bir ödeme yapılması gündeme 

gelecektir.
91

 Başka bir deyişle tazminat hesaplaması ilk görünüşe göre değil, 

yatırımın öncesi ve sonrası dikkate alınarak yapılacaktır.  

1969 tarihli Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi’ nin
92

 21. maddesinde 

herkesin mülkiyet hakkının olduğu, ancak bu hakkın kamu yararı nedeni ile 

sınırlandırılabileceği düzenlenmiştir. 1981’ de kabul edilen ve 1986’ da yürürlüğe 

giren İnsan ve Halkların Haklarına dair Afrika (Banju) Şartı’ nın 14.maddesinde 

mülkiyet hakkı düzenlenmiştir. Buna göre; “Mülkiyet hakkı güvence altına 

alınacaktır. Bu hakka sadece, kamusal gereksinim yararı ya da topluluğun genel 

menfaati nedeni ile ve konuya ilişkin yasaların hükümlerine uygun olarak müdahale 

edilebilir.” 
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Özetle; yerel, bölgesel ve uluslararası hukuk sistemlerinde mutlak bir özel 

mülkiyet hakkı yer almamakta, mülkiyet hakkı hep sosyal bir içerik ile 

düzenlenmektedir.
93

 Bu nedenle mülkiyet hakkı esasında mutlak bir hak olmayıp, 

gerekli görülen hallerde sınırlandırılabilmektedir. Günümüzde doğrudan 

kamulaştırma ve dolaylı kamulaştırma İTYA’ larda açık bir şekilde yer almaktadır. 

Örneğin Fransa’ nın taraf olduğu İTYA’ larda “…kamulaştırma veya millileştirme 

önlemleri, ya da doğrudan veya dolaylı olarak mal varlığına el konulma etkisi 

doğuran diğer önlemler…” şeklinde düzenleme içermektedir.  

İngiltere’ nin taraf olduğu İTYA’ larda; “…kamulaştırma veya 

millileştirmeye eşdeğer etkiye sahip önlemler…” de kamulaştırma içerisinde 

sayılmıştır. İsveç’ in taraf olduğu İTYA’ larda “…doğrudan veya dolaylı her tedbir 

ya da yatırıma karşı aynı niteliğe ve etkiye sahip diğer önlemler…” şeklinde 

düzenlemeler mevcuttur.  

Amerika’ nın taraf olduğu pek çok İTYA’ da “…direkt veya dolaylı, 

kamulaştırmaya eşdeğer (zorla vergi tahsilatı, yatırımın tamamının ya da bir 

kısmının zorla sattırılması veya yatırımın idaresinin, kontrolünün, ekonomik 

değerinin azalması, etkisiz hale gelmesi…” gibi daha spesifik tanımlar 

kullanılmıştır.
94

  

1994 tarihli Enerji Şartı Antlaşması’ nın ‘Kamulaştırma’ başlıklı 13. 

Maddesinde; “…yatırımcının yatırımı milleştirilemez, kamulaştırılamaz veya 

kamulaştırma ya da milleştirmeye eş değer önlem/önlemlere maruz bırakılamaz.” 

şeklinde düzenleme mevcuttur.
95

  

NAFTA’ nın ‘Yatırım’ ı düzenleyen 11. Bölümünün 1110.maddesinde de; 

yatırımın direkt veya dolaylı olarak millileştirilemeyeceği veya 

kamulaştırılamayacağı veya bunlara eşdeğer önlemler alınamayacağı 
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düzenlenmiştir.
96

 Uluslararası hakem heyetleri de ev sahibi ülkelerin dolaylı 

kamulaştırma yolu ile yatırımcıyı zarara uğratabildiklerini kabul etmektedirler. 

UNCITRAL tahkimi heyetinin önüne gelen Biloune v. Ghana davasında heyet; teker 

teker değerlendirildiğinde kamulaştırıcı nitelik taşımayan fiillerin, bir arada 

düşünüldüğünde projenin geri alınamaz şekilde durmasına sebep olan kümülatif 

etkisi olabileceğini belirtmiştir.
97

  

Sonuç olarak, günümüzde ev sahibi ülkenin yatırımı etkileyen kamulaştırıcı 

nitelikteki mevzuat değişikleri doğrudan olabildiği gibi, dolaylı olarak da 

gerçekleşebilmektedir. Doğrudan kamulaştırmanın tespit edilmesi çok daha kolay 

iken, dolaylı kamulaştırmaya pek çok açıdan inceleme yapılarak karar 

verilebilmektedir. Çalışmanın bundan sonraki bölümünde önce doğrudan 

kamulaştırma incelenecek, ardından dolaylı kamulaştırmanın hangi hallerde meydana 

gelebileceği ve bunların sonuçları ICSID tahkim kararları ışığında açıklanmaya 

çalışılacaktır. 

B. Doğrudan Kamulaştırma 

 

Ev sahibi ülke, egemenlik hakkına dayanarak yapacağı mevzuat değişikliği ile bir 

yabancı yatırımcının mülkiyetini kamulaştırabilir, millileştirebilir veya mülkiyetine 

el koyabilir (müsadere). Bunların esasında birbirleri ile çok yakın anlamda 

olduklarını ve uluslararası hukukta aynı kavrama denk geldiklerini belirtmiştik. 

Millileştirme; kamulaştırmadan daha geniş kapsamlı olarak kullanılmakta olup, 

genellikle bir ülkenin ekonomisinin tümden veya kısmen düzeltilmesi için 

yapılmaktadır. Millileştirmeye örnek olarak yabancıların elinde bulunan tüm petrol 

şirketlerinin ya da bankaların mülkiyetine müdahale edilmesi gösterilebilir. Özellikle 

Afrika ve Asya sömürge sonrası dönemde ekonomileri üzerinde hakimiyet 
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sağlayabilmek için millileştirme hareketine girişmişlerdir. El koyma veya müsadere
98

 

ise hukuka aykırı olarak yapılan kamulaştırmayı ifade etmektedir (bir diktatörün 

çıkarları için yabancı yatırımcının mülkiyetine el atılması… vb).
99

 Kamulaştırma ise 

genellikle bir ekonomik yarar veya kamu yararı amacı taşımaktadır.
100

 

DYY’ lerin ev sahibi ülkeye pek çok katkısı bulunduğu gibi, iş fırsatlarını 

yakalama ve yerel girişimcinin piyasadan dışlanması gibi durumlar nedeni ile tersine 

etkileri de mevcuttur.
101

 Bu nedenle de 1980li yılların ortasına kadar, gelişmekte olan 

pek çok devlet, DYY’ lere şüphe ile yaklaşmakta, DYY’ lerin hareket özgürlüklerini 

kısıtlamakta, faaliyette bulunabilecekleri endüstri alanlarına limitler koymakta, 

sermaye ve kazancı kendi ülkelerine götürmelerine yasaklar getirmiştir.
102

 

Doğrudan kamulaştırmada, yabancı yatırımcının fiziki varlıklarına ev sahibi ülke 

tarafından direkt olarak el konulmakta ve devlet bunu açıkça kabul etmektedir. 

Feldman davasında hakem heyeti doğrudan kamulaştırmayı; ‘yatırımcının mülkiyetin 

sağladığı temel haklardan ve kontrolden mahrum bırakılarak, bir fabrikaya veya 

madene devlet yetkilileri tarafından el atılması şeklinde tanımlamıştır.
103

 Doğrudan 

kamulaştırma hallerinde, tanımlanması gereken bir husus meydana gelmemektedir.
104

 

Böyle bir durumda taraflar arasında kamulaştırmanın varlığı kabul edilir; ancak 

tazminat miktarının hesaplanmasında uyuşmazlıklar söz konusu olabilmektedir.  

Santa Elena v. Kosta Rika davasında
105

, her iki taraf da ev sahibi ülkenin 

kamulaştırma yapmış olduğunu ve dahi buna yetkisi olduğunu kabul etmesine 

rağmen; tazminat miktarı konusunda anlaşamadıkları için tahkim müessesine 

başvurmuşlardır. Başka bir deyişle; doğrudan kamulaştırma halinde, ev sahibi 

ülkenin kamulaştırma hakkı tartışılmamakta ve esas olarak tazminat miktarı 

konusundaki uyuşmazlık giderilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle de doğrudan 

kamulaştırma doktrinde ve uygulamada tartışmalı bir husus değildir. Ancak bir 
                                                           
98

 El koyma ve müsadere kavramları Ceza Usul Kanunu’ nda farklı nitelik taşımaktadır. Ceza Usul 

Kanunu’ na göre el koyma geçici olup, müsadere kalıcıdır. 
99

 Tiryakioğlu, a.g.e., s. 189-190. ve Sornarajah, a.g.e., 2010, s. 346. 
100

 Sornarajah, a.g.e., 2010, s. 348. 
101

 UNCTAD, a.g.e., 1999, s. 38. 
102

 UNCTAD, a.g.e., 1999, s. 8. 
103

 Marvin Feldman v. Meksika, p. H2.100, s. 524. 
104

 Sornarajah, a.g.e., 2010, s. 349. 
105

 Santa Elena v. Kosta Rika 



 
 

59 
 

sonraki bölümde inceleneceği üzere, dolaylı kamulaştırmanın tespiti, doğrudan 

kamulaştırmada olduğu kadar kolay değildir. 

 

C. Dolaylı Kamulaştırma (Gizli Kamulaştırma) 

 

Sömürge sonrası dönemde, doğrudan kamulaştırma türünden başka yeni bir 

kamulaştırma türü ortaya çıkmıştır.  Bu yeni kamulaştırma türünde; ev sahibi ülke, 

mevzuatında yaptığı ya da yapmadığı değişiklikler veya mevzuatını suistimal ederek 

gerçekleştirdiği işlem ve fiiller ile yabancı yatırımcının fiziki varlıklarındaki 

zilyetliğini etkilememekte, ancak yatırımcının mülkiyet haklarında bir azalma 

meydana getirmektedir.
106

 ICSID tahkiminde yer alan uluslararası heyetler de ev 

sahibi ülkenin dolaylı kamulaştırma teşkil eden fiil ve eylemleri sonucu meydana 

gelen uyuşmazlıklarda yetkili olduklarını kabul etmişlerdir.  

Tecmed v. Meksika davasında hakem heyetine göre; dolaylı kamulaştırma, tek 

bir fiilden kaynaklanabileceği gibi, kısa zaman içerisindeki seri işlemlerden veya 

eşzamanlı işlem ve fiillerden de kaynaklanabilmektedir. Dolaylı kamulaştırma kendi 

içerisinde “Sinsi kamulaştırma” ve “de facto kamulaştırma” olarak 

sınıflandırılabilmektedir.  

“Kamulaştırmaya eşdeğer” veya “kamulaştırmaya denk” kavramı; antlaşmalarda 

veya yabancı yatırım ile ilgili uluslararası antlaşmalarda “dolaylı kamulaştırma” veya 

“sinsi kamulaştırma” ya da “de facto kamulaştırma” olarak yer almaktadır. Bu 

kavramların kesin bir tanımı olmamakla beraber, işlem ve fiiller sonucu 

maddileşmektedirler. Bu tip kamulaştırmalarda bireyin varlık veya hakları direkt 

olarak zarar uğratılmaz, ancak sonuçta aynı etki meydana gelir.  

Dolaylı kamulaştırma, kademeli veya sinsice olmak zorunda değildir. Sinsi (gizli) 

kamulaştırma, dolaylı kamulaştırmanın sadece bir türüdür. Yani her sinsi 

kamulaştırma dolaylı kamulaştırma iken, her dolaylı kamulaştırma sinsi 

kamulaştırma değildir. Dolaylı kamulaştırma; tek bir fiilden kaynaklanabileceği gibi, 
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kısa zaman içerisindeki seri işlemlerden veya eşzamanlı işlem ve fiillerden de 

kaynaklanabilmektedir. “Sinsi kamulaştırma” ve “de facto kamulaştırma”  da 

birbirinden farklı olup, her ikisi de dolaylı kamulaştırmanın bir türüdür. Her ikisi de 

dolaylı kamulaştırmanın geniş kavramı içinde ve her ikisi de birer kamulaştırma 

metodu olsalar da pek çok işlem sonucu meydana gelebilmektedirler. Bu nedenle de 

her olay kendi içerisinde tek tek incelenmeli ve hangi kamulaştırma metodunun 

kullanılmış olduğu bu incelemelere göre tespit edilmelidir.
107

  

Benvenuti & Bonfant v. Kongo davasında heyet, söz konusu uyuşmazlıkta ‘de 

facto kamulaştırma’ olduğuna karar vermiştir. Olayda ev sahibi ülkenin, mevzuat 

düzenlemesi yaparak yatırımcının ürünlerini pazarlamasına sabit satış fiyatı şartı 

koyarak müdahale etmesi, pazarlama faaliyetlerini yürütmek için kurulan şirketi 

tasfiye etmesi, yatırımın arkasındaki kilit girişimci hakkında cezai işlemleri 

başlatarak ülkeden kaçmasına neden olması, fiziksel el koyma ve yatırımcının 

varlıklarında tasarruf etmesi fiillerinin kümülatif etkileri göz önüne alınmıştır.
108

 

Gauff v. Tanzanya davasında hakem heyeti de facto ve dolaylı kamulaştırmayı; 

“fiziksel bir alım olmayan, ancak yatırımın idaresinin, kontrolünün veya kullanımının 

kaybedilmesi veya yatırımda önemli değer kaybı sonucunu doğuran işlem ve fiiller” 

olarak tanımlamıştır.
109

  

Tecmed v. Meksika davasında hakem heyeti; uyuşmazlığın çözümü için antlaşma 

hükümlerini uygulayacağını; ancak bunun yanı sıra uluslararası örf ve adet hukukunu 

da geliştirerek kullanması gerektiğini belirtmiştir. Buna göre; tüm bu kıstaslar bir 

arada düşünüldüğünde, devletin almış olduğu önlemler -düzenleyici olsun olmasın- 

geri döndürülemez veya kalıcı ise, haklar ve varlıklar yok olmuşsa, bu işlem ve 

eylemler ‘dolaylı de facto kamulaştırma’ kabul edilir. Heyete göre uluslararası 

hukukta; eğer önlem kalıcısı ise -mülkiyet hakkı etkilenmese dahi- yatırımın 

kullanımı ve yararı zarara uğramış kabul edilir. Bu çerçevede heyete göre hükümetin 

kastı, önlemlerin meydana getirdiği etki/etkilerden daha az önemli kabul 
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edilmiştir.
110

 CMS Gas v. Arjantin davasında hakem heyeti, Lauder davasına atıf 

yapmış ve dolaylı kamulaştırmanın aleni bir alım olmadığını, ancak mülkiyetten 

yararlanmanın efektif olarak etkisiz hale getirilmesini içerdiğini belirtmiştir.
111

  

Bir hukuk sisteminin en önemli amaçlarından biri, öngörülebilir olmaktır. Ancak 

dolaylı kamulaştırma tanımına girebilecek önceden belirlenmiş işlemler yoktur. 

Feldman v. Meksika davasında hakem heyeti bu durumu “hükümetin yapmış veya 

yapmamış olduğu fiil ve işlemlerinin, sınırı aşarak dolaylı kamulaştırmaya girdiğini 

tanımlayan unsurlar belirlenmiş olsaydı, bu durum meşru beklenti anlayışını 

geliştirirdi” şeklinde vurgulamıştır. Ancak günümüzde bir kontrol listesi 

bulunmadığı gibi, bu amacı gerçekleştirebilecek mekanik bir test de 

bulunmamaktadır. Belirleyici mülahazalar, davadan davaya farklılık göstermekte 

olup, şikayetin sadece belirli unsurlarına dayanmamakta, ancak delilin sunum şekline 

uygun ve hukuki alt yapısı var şekilde oluşmaktadır. Ortaya çıkan sonuç, bir karardır 

ve bir muhakeme ürünüdür, yani bilgisayar programı çıktısı değildir.
112

  

Feldman v. Meksika davasında da hakem heyeti, devletin yatırımcının mülkiyet 

haklarını etkileyen geçerli düzenlemeleri ile tazminat gerektiren alımları arasındaki 

çizginin halen tam anlamı ile tanımlanamadığını vurgulamıştır.
113

 2002 yılında 

sonuçlanan Middle East Cement Shipping and Handling Co. S.A v Mısır davasında 

dolaylı kamulaştırma; “yatırımcının görünür mülkiyeti muhafaza etmesine rağmen, 

yatırımını kullanma ve ondan faydalanma haklarına halel getiren, devlet tarafından 

alınan önlemler” şeklinde tanımlanmıştır.
114

 

Fiziki varlıklara direkt müdahale ile yapılan doğrudan kamulaştırmanın tespit 

edilmesinde bir zorluk yoktur. Ancak kamulaştırmaya eşdeğer müdahalelerin ne 

olduğu daha belirsizdir ve her olayda değişiklik gösterebilmektedir. Ancak dolaylı 

kamulaştırma oluşturan müdahaleler, doktrinde genel olarak şu şekilde 
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gruplandırılmıştır; mülkiyetin zorla sattırılması
115

, yatırımdaki hisselerin şirket 

araçları kullanılarak zorla sattırılması, yerlileştirme tedbirleri, yatırım üzerindeki 

kontrolü ele geçirme, yatırımı ele geçirmeleri için başkalarını tetikleme veya teşvik 

etme, yatırımcının mal varlığına müdahale sırasında koruma sağlayamama, ülkede 

faaliyeti devam ettirebilmek için gerekli izin ve ruhsatları iptal eden idari kararlar 

alma, aşırı vergi tahsil etme, uluslararası hukuka aykırı şekilde yabancı yatırımcıyı 

sınır dışı etme, yatırımcının banka hesaplarını dondurma veya grevleri, lokavtı, 

işsizliği teşvik edici işlem ve fiiller.
116

  

Dolaylı kamulaştırmada dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta; ev sahibi 

ülkenin söz konusu mevzuat değişikliğinin, yabancı yatırımcının varlıklarına 

etkisidir. Kamulaştırmaya eşdeğer bir önlem olup olmadığına karar verebilmek için 

yatırımcının, yatırımlarını kullanımının ve yatırımlarının ekonomik yararlarının (atık 

sahasından geliri veya kazancı/yararı) bu karar nedeni ile temelden zarara uğrayıp 

uğramadığı belirlenmelidir. Yani başka bir deyişle, söz konusu varlıkların değerinin 

veya mal sahibi bakımından ekonomik kullanım imkanlarının kaybedilip 

kaybedilmediği tespit edilmelidir. Bu tespit; varlık veya haklarda bir azalmaya neden 

olan devletin polis gücünün ifade biçimi ‘düzenleyici önlem’ ile varlık ve hakların 

esas içeriklerini zarara uğratan ‘de facto kamulaştırma’ nın ayrıştırılmasını 

sağlayacaktır. Bu nedenle, işlem ve eylemlerin varlıklara etkisi önemli bir ölçüttür.
117

 

Ayrıca bu tür işlem ve eylemlerin yatırımcı lehine tazminat hakkı doğurabilmesi için, 

bunların devlete atfedilebilir olması ve devletin sorumluluğu içerisinde 

değerlendirilebilmesi gerekmektedir.  

Sonuç olarak; dolaylı kamulaştırma (veya de facto kamulaştırma ya da sinsi 

kamulaştırma) direkt bir alım olmayıp, kamulaştırmaya eşdeğer sonuçlar doğuran, 

geçici olmayan, yatırımın kullanımını ciddi anlamda etkisiz hale getiren fiil veya 

işlemdir.
118
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1. Sinsi Kamulaştırma  

 

Ev sahibi ülkenin mevzuat değişikliklerinin dolaylı kamulaştırma 

oluşturabilmektedir. Buna göre mevzuat değişiklikleri ile yatırımcının mülkiyet 

hakkını direkt olarak etkilemeyen, ancak mülkiyetin kullanımını engelleyen 

önlemler/tedbirler dolaylı kamulaştırma olarak nitelendirilmektedir. Sinsi 

kamulaştırma da dolaylı kamulaştırmanın bir türüdür. Sinsi kamulaştırma olarak 

nitelendirilen önlemler, bir zaman dilimi içerisinde yavaş yavaş ve sinsi bir şekilde 

hakları ve menfaatleri zarara ve yıkıma uğratır. Bu önlemler çok çeşitli olabilmekte 

ve değişik koşullarda gerçekleşebilmektedir. Sinsi kamulaştırmanın tek bir prensip 

ile açıklanabilmesi mümkün değildir. Her olay kendi içerisinde tek tek incelenmek 

zorundadır.  Bu nedenle sinsi kamulaştırma sadece tarif edilebilir ve örnekler ile 

açıklanmaya çalışılabilir. Örneğin ev sahibi ülke; şirkete, hissedarlarına ve varlıklara 

etki etmeden, şirket yönetimini ele alırsa, bu durumda yatırımcının şirket üzerindeki 

kontrol hakkına halel gelmiş olacaktır. Faaliyet ruhsatının iptali veya kazanç getirici 

faaliyetlerin yapılmasını engelleyen ya da yasaklayan bir mevzuat değişikliği de aynı 

sonucu doğurabilecektir.
119

 

Azurix v. Arjantin davasında heyete göre; ev sahibi ülkenin, küçük müdahaleler 

ile yatırımcının, yatırım üzerindeki kontrolünü, daha uzun vadeli haklarını, 

menfaatlerini engelleyen geçici olmayan mevzuat işlem ve fiilleri ‘sinsi 

kamulaştırma’ olarak nitelendirilmektedir. Davacı Azurix; davalı Arjantin devletinin, 

İTYA ihlali ile tazminatsız kamulaştırma yaptığını, Arjantin’ de yapılmış olan 

yatırımın ve imtiyaz sözleşmesinden doğan hakların, davalı tarafından 

kamulaştırmaya eşdeğer önlemler ile kamulaştırıldığını ileri sürmüştür. Azurix’ e 

göre; önlemlerin şekli ve amacı değil, sonuçlarının dikkate alınması gereklidir. 

Sözleşmesel hakların kamulaştırılması, önlemler tek başına değerlendirildiğinde 

kamulaştırma sayılmayan ancak toplu olarak ele alındığında “sinsi kamulaştırma” 

oluşturan önlemlerin bir sonucu olarak meydana gelmiştir. Davacıya göre, kamu 

hizmet kuruluşları sinsi kamulaştırmaya daha fazla maruz kalmaktadırlar. Çünkü 
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özelleşmiş olan kamu hizmet kuruluşunun hizmet sisteminin (olayda su sistemi) 

yatırımcı tarafından kurulmasından sonra yatırımcı, kurmuş olduğu boru hattı 

sistemini beraberinde götüremeyeceği için kolay kolay gidememekte ve bu nedenle 

de yasa koyucunun vicdanına kalmaktadır. Davacıya göre tarife rejimi ile ilgili 

düzenlemeler ve yorumların yanı sıra diğer kamulaştırmaya eşdeğer önlemler şu 

şekildedir: İhale sürecinde verilmiş olan garantiler valilik tarafından genelgeler vs 

yolu ile reddedilmiştir, tüketicilerin su faturalarını ödememeleri için başkan ve vali 

tarafından kamu açıklamaları yapılmıştır, imtiyaz sahibinin tüm zararlardan sorumlu 

olduğu yönünde halkı galeyana getirecek şekilde suyun toksikli olduğuna dair yerel 

yetkililer tarafından doğru olmayan açıklamalar yapılmıştır.  

Davalıya göre ise Valilik, Azurix’ in sözleşmesel haklarını yok saymamıştır. Bu 

nedenle davacının iddia ettiği bir kamulaştırmadan söz edilemeyecektir. Valilik 

hukuka ve imtiyaz sözleşmesine uygun davranmıştır, ancak buna karşılık davacı, 

imtiyaz sözleşmesini kendi menfaatleri doğrultusunda uyarlamaya çalışmış ve 

yükümlülüklerini yerine getirmekte başarısız olmuştur. Ayrıca valiliğin yapmış 

olduğu iyi niyetli düzenlemeler sonucu meydana gelen ekonomik zararlardan, İTYA 

taraflarının sorumlu tutulmaması gereklidir. Alınmış olan önlemlerin gerçek 

menfaatlerine, amacına ve etkilerine bakılması gereklidir. Bunlarla beraber alınmış 

olan önlemlerin kamulaştırma niteliği taşıyıp taşımadığının tespit edilebilmesi için, 

belirli bir sürenin geçmiş olması gereklidir. 

Davacıya göre sözleşme haklarını ihlal eden fiiller veya işlemler belirli hallerde 

kamulaştırma oluşturmaktadır. Buna göre; birleştirilmiş seri işlemlerin parçası olan 

sözleşme ihlalleri, taahhüt edilen performansın esasını etkileyen ve faaliyetin 

tamamlanmış işlemini tersine etkileyecek şekilde sözleşmenin esaslı ihlali, sözleşme 

haklarını yadsıyan ve değişimlerini gerektiren düzenleyici işlemler, özel sözleşme 

haklarını yadsıyan veya sözleşmeyi tümden yadsıyan işlemler ve sözleşmedeki 

istikrar şartının ihlali sinsi kamulaştırma oluşturmaktadır. 

Sinsi kamulaştırmada; kamulaştırıcı önlemlerin etkisi, amacı ve süresi önem arz 

etmektedir. Tek tek değerlendirildiklerinde kamulaştırıcı etkisi olmayan önlemler, bir 
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bütün halinde tahlil edildiklerinde kamulaştırmaya eşdeğer bir etki 

yaratabilmektedirler.  

Kamulaştırmaya eşdeğer önlemlerin sadece etkisinin mi yoksa hem etkisinin hem 

de amacının mı dikkate alınması gerektiği, hakem heyetlerinin de görüş birliğine 

varamadıkları bir konu teşkil etmektedir. Santa Elena v. Kosta Rika davasında heyet, 

çevresel amacı da kayda değer bulmamıştır. Bu davada heyet, kamulaştırıcı çevresel 

önlemlerin (ne kadar övgüye değer ve toplum için yararlı olursa olsun) diğer 

kamulaştırma önlemleri gibi olduğuna ve ev sahibi ülkenin tam tazminat ödeme 

yükümlülüğünün bu halde de devam edeceğine karar vermiştir. Bir diğer örnek 

Tippets davasıdır. Bu davada hükümetin amacının/kastının, alınan önlemlerin mal 

sahibi üzerindeki etkisinden daha az önemli olduğuna yer verilmiştir. Ayrıca kontrol 

veya müdahale için alınan tedbirlerin şeklinin de, yatırımcıda meydana gelen etkiden 

daha az önemli olduğu belirtilmiştir.
120

  

Azurix v. Arjantin davasında heyet, kamu hizmetleri faaliyetleri çerçevesinde 

hükümetlerin, tazminat gerektirmeyen ancak yatırımın ekonomik değerini etkileyen 

çeşitli önlemler alabileceğini kabul etmiştir. Ancak tüm bu unsurların, düzenleyici 

işlemlerin kamulaştırıcı niteliği ve tazminat gerektirip gerektirmediği hususunda 

yardımcı olduğu görüşünü benimsemiştir. Heyet, S.D. Myers ile Kanada davasının 

heyetinin bir görüşüne yer vermiştir. S.D. Myers davasında heyet, ‘tedbirin amacını, 

tedbirin tam tazminat gerektirip gerektirmediği hususunda bir yardımcı kriter olarak 

görmüş, İTYA taraflarının bone fide düzenlemeler sonucu oluşan ekonomik 

zararlardan sorumlu olmayacağına’ karar vermiştir.  

Alınan tedbirler bireye aşırı külfet yüklüyor ise, orantılılık yok kabul edilecektir. 

Yani tedbirler sadece amaca ulaşmak için uygun nitelikte olmalı ve orantısız 

olmamalıdır. Tecmed v. Meksika davasında orantılılık ilkesi tartışılmış ve AİHM’ in 

James and Others davasına atıfta bulunulmuştur. Bu davada heyete göre, ev sahibi 

ülkenin mevzuat değişikliği hem amaca uygun olmalı hem de orantısız olmamalıdır. 

Başka bir deyişle alınan önlem ile yatırımcıya yüklenen yük arasında orantısızlık 
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olmamalıdır. Heyete göre; bu oran kararlaştırılırken, yatırımcıların kendilerini 

etkileyecek kararları alan siyasi grupları seçme sürecinde yer alıp almadıkları da 

dikkate alınmalıdır. James and Others davasında; “…bir önlem; kamu yararı için 

alınmış olmalıdır ama aynı zamanda makul bir orantılılık da taşımalıdır. Eğer ilgili 

kişi, bireysel ve fahiş bir yüke katlanmak zorunda kalıyorsa, zorunlu denge yok kabul 

edilir. Bu nedenle bir önlem hem amaca uygun olmalı hem de orantısız 

olmamalıdır… Vatandaş olmayanlar yerel hukuka karşı vatandaşlara göre daha 

savunmasızdırlar. Seçimlerde yer almazlar, kanunların kabulünde rol oynamazlar. 

Bazı durumlarda vatandaşlar, yabancılara göre daha geniş kapsamlı kamu yararı 

yüküne meşru neden sebebi ile katlanmak zorunda kalabilirler…”
121

 şeklinde hüküm 

tesis edilmiştir.  

Uluslararası hukukta sinsi kamulaştırma oluşturan önlemler için belirli bir süre 

öngörülmemiştir. Bu süre, davanın belirli koşullarına göre değişiklik gösterir. Genel 

olarak heyetler, mülkiyeti bir sene boyunca yatırımcının kontrolü dışında bırakan 

veya bir ithalat lisansını dört aylığına durduran bir tedbirin geçici olmadığı 

görüşündedirler. Ancak örneğin üç ayda sona eren bir tedbir söz konusu ise, bunun 

geçici olduğu yönünde görüş çokluğu mevcuttur. Bu süreler tek bir tedbir içeren 

uyuşmazlıklar bakımından savunulmuştur, çoklu tedbirler gündeme geldiğinde ise 

bunların bileşik/kümülatif etkilerinin süresi önem kazanacaktır. Ancak yine de bu 

sürenin, her olayın somut özelliklerine göre belirlenmesi gerekmektedir.
122

  

Siemens v. Arjantin davasında hakem heyeti sinsi kamulaştırmanın bir sürece 

yayıldığını ve sonuçta kamulaştırma etkisi yaratan aşamalardan oluştuğunu 

belirtmiştir. Her aşamanın ters bir etkisi mevcut olmasına rağmen, tek tek 

değerlendirildiğinde bir hukuka aykırılık tespit edilememekte; ancak sonuca 

bakıldığında hukuka aykırı bir durumun meydana geldiği belirlenmektedir. Sinsi 

kamulaştırmada ‘son aşama’ olarak nitelendirilen işlem veya fiil, tahkim heyeti 

tarafından ‘bardağı taşıran son damla’ olarak ifade edilmiştir. Önceki aşamalar 

anlaşılamıyor ya da farkına varılamıyor olsalar da, kırılma noktasına giden sürecin 
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birer parçalarıdırlar. Ancak heyete göre; eğer bu süreç, son noktaya ulaşmadan 

kesilmiş ise, o takdirde kamulaştırma oluşmayacaktır.
123

 

Kanımca sinsi kamulaştırmanın gerçekleşip gerçekleşmediği, her olayda tek tek 

incelenmelidir. Çünkü hakem heyetlerince de belirtildiği üzere, sinsi 

kamulaştırmanın tespiti hususunda bir kontrol listesi mevcut değildir. Ancak 

yapılacak tespitte, ev sahibi ülkenin yatırımı etkileyen mevzuat değişikliğinin etkisi, 

amacı ve süresi önemli kıstaslardandır. Bu üç önemli unsur içerisinde, söz konusu 

tedbirin etkisi ve süresinin, amaçtan daha fazla önem teşkil ettiği düşüncesindeyim. 

Çünkü egemen bir devletin, fiil ve işlemlerinin sonucunu öngörebilmesi, objektif 

yükümlülüklerinden biridir. Devletin amacı ne olursa olsun, eğer yatırımcı 

bakımından öngörülemeyen ağır etkiler meydana gelmiş ise, devlet bunu tazmin 

etmekle yükümlüdür.  

D. Ev Sahibi Ülkenin Mevzuatındaki Dolaylı/Gizli Kamulaştırma Teşkil 

Eden Değişikliklerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 

 

Ev sahibi ülkenin meşru kabul edilen mevzuat düzenlemeleri ile dolaylı 

kamulaştırma sayılan ve tazminat gerektiren mevzuat değişiklikleri arasındaki 

çizginin ne olduğunun tam olarak belirlenemediğini ve bu hususun tahkim 

kararlarında tartışıldığını önceki bölümlerde belirtmiştim.  

Bir devletin yabancı yatırımcıyı etkileyen vergi düzenlemeleri, mevzuat 

değişiklikleri veya diğer işlemleri çok ağır ise, yatırımcının faaliyetine ve 

yatırımından efektif olarak faydalanmasına nedensiz yere müdahale teşkil ediyorsa, 

engelliyorsa ya da boş yere geciktiriyorsa, yatırımcının ülkeden ayrılmasını 

sağlamaya yönelik ise, kamulaştırma olarak kabul edilmekte ve ev sahibi ülkenin 

sorumluluğunu gündeme getirmektedir. Ancak ev sahibi devlet; ayrımcı olmamak 

şartıyla iyi niyetli vergi düzenlemeleri, mevzuat değişiklikleri, devletin meşru polis 

gücü yetkisi içerisinde meydana gelen hak kayıpları sonucu yatırımcının mülkiyet 
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hakkının kaybından veya diğer ekonomik zararlardan sorumlu olmayacaktır.
124

 

Aşağıda ev sahibi ülkenin, dolaylı kamulaştırma niteliğinde sayılan mevzuat 

değişiklikleri, en çok karşımıza çıkan örneklerle açıklanacaktır. 

1. Ev Sahibi Ülkenin, Mevzuatına Dayanarak Yaptığı Bir İşlem ile Yabancı 

Yatırımcının İdaresine Müdahale Etmesi 

 

Yabancı yatırımcı; ev sahibi ülkenin genel kuralları çerçevesinde, yatırımını idare 

ve kontrol hakkına sahiptir. Ev sahibi ülkenin yabancı yatırımcının faaliyetlerinin 

idaresi ve kontrolüne müdahale etmesi de, ilk bakışta tazminat gerektiren bir 

müdahale olarak nitelendirilebilir. Ancak ev sahibi ülkenin düzenleyici hukukunun 

da yatırımcının hakları üzerinde kontrol hakkı mevcuttur. Ev sahibi ülkenin, 

menfaatlerini korumak amacı ile yatırımın idare ve kontrolüne müdahale edebilme 

hakkı bazı durumlarda kabul edilmiştir. 

ELSI davasında
125

 İtalya’ da bulunan, Amerika kontrollü bir şirket, iflas etmek 

üzeredir. İtalyan hukukunda da iflasın ciddi sonuçları mevcuttur. Buna göre iflas 

düzenlemelerinin yanı sıra her şirkete minimum seviyede şirket sermayesi ile ilgili 

uygulanması gereken kurallar bulunmaktadır. Bu tip önlemler menkul kıymetler 

borsasında dalgalanmayı engellemek, ülke genelindeki iş gücü dağılımındaki istikrarı 

korumak için alınmaktadır. ELSI davasında da işten çıkarmalar önemli bir boyut 

kazanmış, bu da geniş bir çevreyi etkilemiştir. İtalya devleti de şirket kontrol ve 

yönetimine müdahalede bulunarak, şirket iflasının ekonomiye etkisini, zararını 

azaltmıştır. Bu nedenle de İtalya devletinin, şirketin kontrol ve yönetimine 

müdahalesi, tazminat gerektiren bir alım olarak nitelendirilmemiştir. Başka bir 

davada da İran’ da bulunan Amerika kontrollü şirketlerin idari yönetimi, İran’ ı terk 

etmiştir. Bunun üzerine devlet, geçici süre ile şirketlerin kontrol ve yönetimine 

müdahale etmesinin tazminat gerektirmediğine karar verilmiştir. Ancak eğer söz 
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konusu kontrol kalıcı bir hal alırsa, tazminat gerektiren bir alım olarak 

nitelendirilebilir.
126

 

Ev sahibi ülkenin mevzuatındaki düzenlemeler ile yatırımın kontrolüne müdahale 

etmiş sayılabilmesi için, yatırımcının yatırım üzerindeki kontrolünü kaybetmiş 

olması gerekmektedir. Azurix v. Arjantin arasındaki uyuşmazlıkta davacıya göre; ilk 

tarife uyuşmazlığında yerel yetkililerin işlemleri, sözleşmesel hakların aşılarak 

müşterilerin fatura ödememeye çağırılması, valiliğin rezervuar işlerini garanti 

etmesine rağmen bitirmemesi, kamu tehditleri, selefleri tarafından üstlenilen 

özelleştirme süreci ile ilgili yeni valilik yetkililerinin taahhüt vermekten kaçınmaları, 

ihale şartnamesinde yer alan hatalı yerleri düzeltmede valiliğin yardımcı olmayan ve 

geciktiren tutumları, imtiyazın siyasileştiğini göstermektedir. Uyuşmazlık heyeti ise; 

imtiyaz sahibinin imajının zedelenmiş olduğunda bir kuşku bulunmadığını, ancak 

davacı Azurix’ in bu süreç boyunca hisselerinin mülkiyet hakkını ve hisselerinin 

%90 hakimiyetini hiçbir zaman kaybetmediğini, bu nedenle de ev sahibi ülkenin 

işlem ve fiillerinin, kamulaştırıcı nitelikte olmadığına karar vermiştir.
127

  

Gauff v. Tanzanya davasında davalı Tanzanya devleti, davacının yatırımını ele 

geçirmiş ve yönetimi kontrol altına almıştır. Olayda heyet; devletin polis gücünü 

kullanarak, sözleşmesel taraf olmaktan çıktığını, bu müdahalenin sebepsiz, haksız ve 

keyfi olduğunu belirtmiştir. Müdahalenin acil bir durum mevcut değilken 

gerçekleştirilmiş olması nedeni ile, kamu yararı amacı taşıdığı da kabul edilmemiş ve 

müdahalenin, ev sahibi ülkenin egemenlik gücünün tezahürü ile gerçekleştiğini 

belirtmiştir. Heyet, kararında Amco v. Endonezya davasına atıf yapmış ve Amco 

davasında gerçek kişilerin otele el koyduğunu ancak bunların polis gücü ve ordu 

tarafından desteklenmiş olması nedeni ile dolaylı kamulaştırmaya karar verildiğine 

yer vermiştir. Yine Sedco v. National Iranian Oil Co davasında; İran-ABD Tahkim 

Heyeti; davalı İran’ ın, yabancı yatırımcının yatırım araçlarını kontrol ve idare için 

geçici yöneticiler atadığı ve yatırımcının şirket fonlarına erişimi engelleyerek idare 

ve yönetimde yer almasını engellediği gün kamulaştırma fiilinin gerçekleşmiş 
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olduğuna karar vermiştir.
128

 Tippets davasında; İran Hükümetinin yatırımcının 

yönetimine tek taraflı yönetici ataması, kamulaştırıcı bir hareket nitelendirilmiş ve 

şirketin hukuki ünvanı etkilenmemiş olsa dahi, devletin yatırımın kullanımına 

müdahalesinin uluslararası hukukta hakların kaybı olarak nitelendirildiği 

belirtilmiştir. Ancak heyet burada bir ayrım yapmıştır. Buna göre; devletin yatırımın 

yönetimine müdahalesinin kamulaştırıcı bir fiil olarak kabul edilebilmesi için, 

yatırımcının mülkiyetinin temelden zarar görmüş olması ve bu müdahalenin kalıcı 

nitelikte olması gerekmektedir.
129

  

Kanımca ev sahibi ülkenin, yatırımın idaresine müdahale etmesi kural olarak 

dolaylı kamulaştırma olarak nitelendirilmeli, istisnai durumlarda ise tazminat 

gerektirmeyen bir müdahale olarak kabul edilmelidir. Çünkü ev sahibi ülkenin 

yatırıma bu tür bir müdahalesi, yatırımcının yatırım üzerindeki kontrol hakkını 

tamamen kaldırması sonucunu doğurmaktadır ki, bu da bir özel mülkün devlet 

tarafından kamulaştırılarak devlet egemenliği altına alınmasından farksızdır. Nitekim 

tahkim heyetleri de çoğunlukla bu görüşte olup, ev sahibi ülkenin yatırımın 

kontrolüne müdahale etmesini kural olarak dolaylı kamulaştırma içerisinde 

değerlendirmekte, istisnai hallerde ise kamusal gereklilikler çerçevesinde ve kalıcı 

olmayan nitelikte müdahaleleri meşru olarak kabul ederek, tazminat ödeme 

yükümlülüğünün doğmayacağı savunulmaktadır. 
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2. Ev Sahibi Ülkenin, Mevzuat Değişikliği ile Yatırımcının İzin Ve 

Ruhsatlarını İptal Etmesi (Serbest Bölge İzinlerinin İptal Edilmesi 

Faaliyet Ruhsatının İptal Edilmesi, Teminat Verilmesine Rağmen İnşaat 

Ruhsatının İptal Edilmesi…) 

 

Uluslararası hukukta, yatırımcının izin ve ruhsatlarının iptal edilmesi mevzuat 

değişiklikleri içerisinde değerlendirilmektedir. Buna göre; ev sahibi ülke tarafından 

yabancı yatırımcıya verilmiş olan izinlerin, ruhsatların iptal edilmesi düzenleyici bir 

işlem olabileceği gibi, tazminat gerektiren bir kamulaştırma da olabilmektedir. Bir 

sektörde faaliyet gösterebilmek için ruhsat veya izin alınmasının zorunlu olduğu 

durumlarda, ruhsatın/iznin iptal edilmesi yabancı yatırımcının işini devam 

ettirememesine neden olmaktadır. Kimi durumlarda yatırımcı işine devam edebiliyor 

olsa bile, ev sahibi ülke tarafından alınmış önlem, bir alım özelliği taşıyabilmektedir.  

Daha önceki zamanlarda yatırımcıya verilen ruhsat/izin, bir imtiyaz olarak 

düşünülmekteydi. Bu nedenle de ruhsat/izin iptali de kamulaştırma/alım olarak kabul 

edilmesi fikri benimsenmiyordu. Nitekim böyle bir durumda ev sahibi ülkenin 

ruhsat/izin iptalinden hiçbir menfaat sağlamadığı ancak yatırımcının başka 

ortaklıklar yaparak ya da yatırımını devrederek bir yarar sağladığı da 

savunulmaktaydı. Bu nedenle de bu görüş savunucularına göre, ev sahibi ülkenin 

vermiş olduğu bir ruhsatı veya izni iptal etmesi, tazminat gerektirmeyen bir önlem 

niteliğindeydi.   

Yabancı yatırım hukukunun gelişmesi ile ruhsatların iptal edilmesinin, devlet 

tarafından verilen bir imtiyazın geri çekilmesinden başka bir önemi vardır. Ev sahibi 

ülke, ruhsatı veya izni iptal ederek, işin devamı veya geçim sağlamak için gerekli bir 

hakkı geri almaktadır. Verilmiş olan bir ruhsat/izin, süreç tarafından korunan meşru 

bir beklenti doğurmaktadır. Hatta günümüzde ruhsat/izin iptal edilmeden önce, 

ruhsat sahibine aykırı davranışlarına son vermesi veya ruhsata ilişkin gerekli 

koşulları tamamlaması için ev sahibi ülke tarafından gerekli uyarıların yapılması 

gerektiği savunulmaktadır. Bu çerçevede ruhsat sahibine, savunma hakkı 

verilmelidir. Bir ruhsatın, gerekli koşullar yerine getirilmediği takdirde iptal 
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edilmesi, düzenleyici bir işlemdir. Ancak temel hak, usul hukukuna tabidir. Başka bir 

deyişle; ruhsatın veya iznin iptal edilme işlemi, usul hukukuna aykırı bir şekilde 

yapıldığı takdirde tazminat hakkı gündeme gelecektir. Ancak eğer hukuki usullere 

uygun bir iptal işlemi yapılırsa, tazminat gerektirmeyen düzenleyici bir işlemin 

varlığı kabul edilecektir.
130

 

SPP v. Mısır davasında davalı Mısır devleti, proje izinlerinin iptal sebeplerinden 

biri olarak UNESCO Sözleşmesini göstermiştir. UNESCO sözleşmesi uyarınca, ülke 

sınırları içerisindeki kültürel ve doğal varlıkları korumakla yükümlü olduğunu, 

bunun için her türlü finansal, bilimsel, teknik… vb önlemleri alması gerektiğini ileri 

sürmüştür. Bu nedenle bir kültür mirası olan Piramit Bölgesinin korunması için Oasis 

Projesini iptal edilmiştir. Davacı ise; davalının kamulaştırma hareketlerinin 

UNESCO sözleşmesine dayanmadığını, bununla beraber UNESCO sözleşmesinin 

hiçbir maddesinin Oasis Projesi’ nin iptal edilmesini gerektirmediğini iddia etmiştir. 

Olayda davacı; Mısır devletinin UNESCO sözleşmesi maddelerinden Oasis 

Projesinden çok önce haberdar olmuş olduğunu, bununla beraber proje alanında antik 

yerlerin bulunması ihtimalinde dahi, projenin iptal edilmesi yerine, söz konusu 

yerlerin korunması şeklinde bir önlem alınabileceğini; davalının, projeyi iptal 

ederken Unesco sözleşmesine dayanmadığını, kamulaştırma hareketlerini sonradan 

akla yatkın hale getirebilmek için UNESCO sözleşmesini ileri sürdüğünü iddia 

etmiştir.  

Hakem heyetine göre; uluslararası hukuk uyarınca davalı, sınırları içerisinde yer 

alan anıtları, antik yerleri korumak için egemenlik hakkına dayanarak bir turizm 

geliştirme projesini iptal etmeye yetkilidir. Yani projenin iptal edilmesi kararı, 

egemenlik hakkının devlete verdiği kamulaştırma yetkisinin bir kamu amacı için 

yasal olarak kullanılmasıdır. Ancak UNESCO sözleşmesi davalının projeyi iptal 

etmesini haklı çıkarmamakta ve davacının tazminat haklarına halel getirmemektedir. 

Çünkü UNESCO sözleşmesi sistemine göre; korunacak bölgeler, devletlerin kendi 

seçtikleri yerlere göre belirlenmektedir. Mısır devletinin Piramit Bölgesi’ nin 

sözleşme kapsamında korunması ile yükümlü hale geldiği tarih ise, sözleşmenin 
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Mısır’ da yürürlüğe girdiği tarih değildir. Mısır devleti, Piramit Bölgesini 1979 

yılında yani proje iptalinden sonra, kültürel miras listesine sokmuştur. Bu nedenle de 

heyet, Mısır devletinin yabancı yatırım projesini iptal etmesini haklı bulmamıştır.
131

 

Ev sahibi ülkenin, yatırımcının izin ve ruhsatlarını iptal eden mevzuat 

düzenlemelerinin, yerel hukuka uygun olarak yapılmış olması, söz konusu 

değişikliğin uluslararası hukuka da uygun olduğunu göstermemektedir. SPP v. Mısır 

davasında Mısır Anayasasının 34. maddesine göre; özel mülkiyet, kamu amacı ve 

hukuka uygun haklı bir tazminat olmadan kamulaştırılamamaktadır.  Antik Yerlerin 

ve Anıtların Korunması ile İlgili, 1951 tarihli, 215 sayılı kanuna göre de bir anıtın 

keşfedilmesi halinde, kamulaştırma nedeni ile verilecek tazminatta, anıtın mali değeri 

düşünülemeyeceği belirtilerek, yapılmış olan bir kamulaştırma neticesinde bir 

tazminata hükmolunması gerekliliği belirtilmiştir.  

Davalı Mısır Devleti; projenin iptal edilmiş olmasının bir kamulaştırma ya da 

haczedilme teşkil etmediğini, Mısır hukukuna göre kamulaştırmanın sözleşmesel 

haklara ve manevi haklara yapılmasının mümkün olmadığını, sadece gayrimenkul 

haklarına yapılabileceğini ileri sürmüştür. Davacının gayrimenkul haklarının 

kamulaştırılmış olduğu kabul edilse bile, zedelenen diğer menfaatlerin Mısır 

hukukuna göre kamulaştırma sayılamayacağını iddia etmiştir. Davalı aynı zamanda, 

iki projeden biri olan Ras El Hakma projesinin iptal edilmediğini, davacılara Piramit 

bölgesi ile aynı özelliklere sahip başka bir bölge teklif edildiğini, bunun yanı sıra 

davacılara alternatif projeleri sürdürmesi için 1.500.000 dolar tazminat önerildiğini, 

ancak SPP(ME)’ nin ihtiyari olarak alternatif projeleri sürdürmeyi reddetmesi nedeni 

ile projenin bırakılmış olduğunu, bu sebeple tazminat ödenmediğini ileri sürmüştür.  

Davacılar, davalının iddia ve tekliflerinin ekonomik gerçeklikle uyuşmadığını, 

projenin iptal edilmesinin ilanı ile uluslararası finans piyasasında alternatif projeler 

için ek fon ayırma olasılığının ve başka yatırımlar üstlenilmesinin imkansız hale 

geldiğini belirtmiştir. Başbakanın projenin iptal edilmesinin ardından, davacıların 

zararlarının tazmin edileceğini açıklamış olduğunu ancak uygun ve yeterli bir 

tazminat önerisinin hiçbir zaman yapılmamış olduğunu da dile getirmişlerdir.  
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Tahkim heyeti olayda yapmış olduğu inceleme ile 1.500.000 dolarlık tazminat 

teklifinin, esasen nakit bir ödemeyi içermediğini, esasen davacıya yeni bir proje için 

1.500.000 dolarlık bir kredi öngördüğünü tespit etmiştir. Yeni bir yatırım halinde 

davacıların payına bu miktardan sadece 900.000 dolar düşmektedir. Heyete göre; 

davacıların sadece tartışmasız 3.368.000 dolarlık hisseleri düşünüldüğünde bile, 

900.000 dolarlık payın haklı bir tazminat olamayacağı aşikardır. Bununla beraber 

davalının, proje iptalinin gayrimenkul hakları ile ilgili olmaması nedeni ile 

kamulaştırma sayılamayacağı iddiası ise sözleşmesel hakların da uluslararası hukukta 

koruma altında olması nedeni ile kabul edilememektedir. Uzun yıllardan beri 

sözleşmesel hakların dolaylı olarak dahi kamulaştırmaya konu olabileceği 

uluslararası hukukta kabul edilmektedir. Heyet söz konusu uyuşmazlıkta, her ne 

kadar kamulaştırılan hakların bir gayrimenkulden kaynaklanmasa da, davacıya geri 

alınmaksızın devrettiği kullanım haklarının kamulaştırılmış olduğuna karar vermiştir.  

İran - ABD Uyuşmazlık Giderme Organı (Iran-US Claims Tribunal)
132

  bir 

kararında
133

; “…kamulaştırma resmi ya da fiilen yapılmış olsa da veya mülk fabrika 

veya gayrimenkul gibi maddi bir varlık olsa veya sözleşmesel haklar gibi manevi de 

olsa; kamulaştırma tazminat hakkı doğurur...” şeklinde karar vermiştir. SPP v. Mısır 

davasının heyetine göre; yerel mevzuatın kamulaştırmaya dar bir anlam yüklemesi 

veya kamulaştırmanın sadece belli mülkiyet çeşitlerinde var olduğunu düzenlemiş 

olması, kamulaştırma karşılığında tazminat ödenmesi yükümlülüğünü ortadan 

kaldırmamaktadır.  Dolayısıyla ev sahibi ülkenin mevzuat değişikliği, somut veya 

soyut bir hakkı yönelik olabilmekte ve kamulaştırma sonucu doğabilmektedir. 

Aminoil v. Kuveyt davasında hakem heyeti, esasen Fransız hukukunda ortaya 

çıkmış olan idari sözleşmeler doktrinine atıfta bulunmuştur. Bu doktrine göre; belirli 

şartlar yerine getirildiğinde kamu idaresi, idari bir sözleşmeyi tek taraflı olarak 

modifiye edebilmekte veya imtiyaz tanıyabilmekte ya da sona dahi erdirebilmektedir. 
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Bu belirli şartlardan ilki; kamu yararı ve hizmeti olup, ikinci şart da yeterli 

tazminatın ödenmiş olmasıdır. Ancak yine de heyet; kamu idaresinin, tarafların 

sözleşmesel dengelerini bozarak, finansal maddeleri modifiye edemeyeceğine karar 

vermiştir.
134

 SPP v. Mısır davasında hakem heyeti, Aminoil davasına atıfta bulunmuş 

ve proje yerinin değiştirilmesinin, sözleşmenin değiştirilmesinden çok daha fazlasını 

ifade ettiğine karar vermiştir. Proje yeri değişikliği, tarafların pazarlığını ve finansal 

varsayımlarını temelden değiştirmektedir. Bu nedenle davacının, sözleşme 

değişikliğini kabul etmemesi haklı bulunmuştur.  

 

Özetle; ev sahibi ülkenin mevzuat değişikliği ile yatırımcının faaliyet 

ruhsatlarını, izinlerini iptal etmesi belirli hallerde mümkündür. Bunun için ilk şart, 

söz konusu mevzuat değişikliğinin usul kurallarına uygun olarak yapılmış olması 

gerekmektedir. Ancak mevzuat değişikliğinin, ev sahibi ülkenin yerel hukukuna 

uygun olarak yapılmış olması yeterli olmayıp, bu değişikliğin uluslararası hukukta da 

geçerli olarak kabul edilmiş olması gereklidir. İkinci şart, ruhsat iptallerinin kültürel 

mirasın korunması… vs gibi haklı gerekçeleri bulunmalıdır. Ancak bu amacın da 

hakkaniyetle uygulanması gerekmektedir. Bir başka önemli nokta da ev sahibi 

ülkenin sözleşmede yapmış olduğu değişikliği, yatırımcının kabul etmemesi nedeni 

ile yapılan ruhsat iptalleridir. Bu durumda devletin, sözleşmede modifiye yapma 

hakkı kabul edilmekte ise de, finansal maddelerin yatırımcının rızası olmadan 

değiştirilemeyeceği kabul edilmektedir.  

 

Kanımca ev sahibi ülke, kendi sınırları içerisindeki bir faaliyeti, egemenlik 

gücüne dayanarak durdurabilir, sınırlayabilir veya durdurabilir. Ancak ev sahibi ülke, 

yatırımın ülkeye girişi sırasında verdiği garantileri, sözleri de tutmakla yükümlüdür. 

Bu yükümlülük, objektif nitelikte bir yükümlülüktür. Başka bir deyişle; bir devlet 

enerji sektöründe faaliyet göstermek isteyen A yatırımcısı ile anlaşırken belli 

garantiler vermekte ve bir sözleşme imzalamaktadır. Sonraki bir zamanda devlet, 

kendi sınırları içerisinde enerji sektörü ile ilgili düzenlemeler yapabilecektir. Ancak 
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A yatırımcısına karşı yükümlülükleri de devam edecek, yeni yatırımcılar ise mevcut 

düzenlemelere göre faaliyette bulunabileceklerdir.  

3. Ev Sahibi Ülkenin Oransız Vergi Artışı ile İlgili Mevzuat Değişiklikleri  

 

Devlet, egemenlik gücünün doğal bir sonucu olarak vergi toplar. Devletin 

vergilendirme gücü ile ilgili olarak uluslararası hukukta sınırlandırıcı bir kural 

mevcut değildir. Ancak fahiş ve mükerrer vergi ülkedeki herkese uygulanmayıp, 

sadece yabancı yatırımcıya uygulanıyorsa, aşırı vergilendirmenin dolaylı 

kamulaştırma kapsamına gireceği kabul edilmektedir. Feldman davasında hakem 

heyeti vergi düzenlemelerinin, kamulaştırma kastı ile yapılmış olsalar dahi, 

kamulaştırmaya eşdeğer önlemler olarak kabul edildiğini, yani dolaylı müdahale 

kapsamına girdiğini belirtmiştir. Heyete göre ev sahibi ülkenin yatırımcıyı etkileyen 

düzenlemeleri belli bir süreye yayılıyorsa, bu mevzuat düzenlemeleri dolaylı 

kamulaştırmanın bir alt türü olan sinsi kamulaştırma olarak da 

sınıflandırılabilecektir.
135

 

Yatırımcının bir çaba sarf edemeden elde ettiği ‘beklenmedik kazanç’ 

durumunda, devletin daha fazla vergi alma işlemi, dolaylı kamulaştırma kapsamına 

girmemektedir. Yukarıda bahsedilen Aminoil ve Kuveyt arasındaki uyuşmazlık buna 

örnektir. Keza petrol piyasasında yapılan zamlara uygun olarak yapılan vergi 

artırımları da dolaylı kamulaştırma sayılmaz. Kanada yatırım antlaşmalarında, aşırı 

vergilendirmenin ortak bir karar ile yapılabileceği düzenlenmektedir.
136

 Marvin 

Feldman ve Meksika arasındaki uyuşmazlıkta hakem heyeti, haksız vergilendirme 

halinde taraflar arasında uzlaşma ile bir denge kurulmasını önermiştir.
137

 Vergi 

alanında ağır sonuçlar doğuran düzenlemeler, devletin sorumluluğunu doğuracak 

nitelikte dolaylı kamulaştırma teşkil etmekte, ancak ayrımcı olmayan, iyi niyetli 

vergi mevzuatı düzenlemeleri ev sahibi ülkenin sorumluluğunu doğurmamaktadır. 

Başka bir deyişle ev sahibi ülkenin sebepsiz yere yatırıma etki eden vergi 

mevzuatındaki değişiklikleri potansiyel bir kamulaştırma işlemidir. Ancak bu 
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düzenlemelerin ayrımcı olmaması ve iyi niyet kaidelerine uygun olarak yapılması 

halinde devletin sorumluluğu gündeme gelmeyecektir.
138

 Her olay kendine özgü 

koşullarına göre değerlendirilecek ve ona göre bir tespit yapılacaktır.  

Gauff v. Tanzanya davasında davalı Tanzanya devleti, davacıya tanımış olduğu 

vergi muafiyetlerini mevzuat değişikliği ile kaldırmıştır. ICSID tahkim heyeti; ev 

sahibi ülkenin bu değişikliğini haksız ve sebepsiz bularak, ev sahibi ülkenin önceden 

tanımış olduğu vergi muafiyetini sonradan kaldırmasını kamulaştırıcı bir hareket 

olarak kabul etmiştir. Heyete göre; ev sahibi ülkenin bu hareketi, egemen gücün bir 

sonucu olup, davacının haklarını zarara uğratmış ve faaliyetine devam etmesini 

engellemiştir.
139

 Kanımca ev sahibi ülkenin vergi mevzuatı ile ilgili düzenlemeleri 

kural olarak kamulaştırma kapsamında değerlendirilmemelidir. Ancak ev sahibi 

ülkenin vergi artırımları yatırımcıyı zarara uğratma amacı taşıyorsa ve çok fahiş ise, 

o takdirde yatırımcının uğradığı zararı tazmin etmesi daha adil sonuçlar doğuracaktır. 

Çünkü fahiş vergi alımı, kimi zaman yatırım faaliyetini durma noktasına 

getirebilmektedir. Bu nedenle ICSID tahkimi heyetlerinin benimsediği görüşün 

yerinde olduğu kanaatindeyim. 

4. Ev Sahibi Ülkenin, Mevzuatı Suistimal Ederek Yatırımcı ya da Yatırım 

İçin Önemli bir Personeli Tutuklaması veya Sınır Dışı Etmesi  

 

Ev sahibi ülkenin, yatırımcı ya da yatırım için önemli bir personeli tutuklaması 

veya sınır dışı etmesi, direkt olarak mevzuat değişikliği ile yapılmamaktadır. Ancak 

ev sahibi ülke, yatırımcıyı ülkeden uzaklaştırmak, faaliyetini kısıtlamak ya da 

durdurmak için yaptığı mevzuat değişikliklerinin yanında, yatırımcıyı daha da zor 

duruma sokabilmek için kimi zaman bu yönteme de başvurabilmektedir. Başka bir 

deyişle ev sahibi ülke, mevzuatını suistimal etmektedir. Bu nedenle ev sahibi ülkenin 

kilit personeli sınır dışı etmesi, bu çalışmanın konusu ile yakından bağlantılı olması 

nedeniyle ayrı bir başlık altında incelenmiştir. 
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Bir devlet, yabancı bir yatırımcının yatırımını ele geçirmek maksadıyla 

yatırımcıyı sınır dışı ederse, böyle bir durumda tazminat gerektiren dolaylı bir alım 

işleminin varlığı kabul edilmektedir. Bunun istisnaları, objektif nitelikte milli 

güvenlik veya diğer geçerli nedenlerdir.
140

  

Gauff v. Tanzanya davasında, davacının idari çalışanlarının sınır dışı edilmesi ile 

davalı Tanzanya’ nın müdahaleleri son aşamaya gelmiştir. Heyet; davalının bu 

hareketini, davacının haklarının ihlalinde bütünleyici bir parça olarak görmüş ve idari 

çalışanların haklı bir neden olmadan sınır dışı edilmesinin, davalının egemen 

gücünün kullanımı sonucu meydana geldiğini, bu nedenle de İTYA ihlalinin açıkça 

gerçekleşmiş olduğuna karar vermiştir. Heyet, davalının yatırımın yöneticilerini sınır 

dışı etme kararında haklı bir sebebinin bulunmadığına tanık beyanlarına göre karar 

vermiştir. Buna göre yöneticiler, su tedarik sistemi ile ilgili hiçbir tehditte 

bulunmamış, aksine hazırladıkları raporlarda iki aylık su tedariğinin devamını talep 

etmişlerdir. Bu nedenlerle hakem heyeti, davalının sınır dışı etme kararında kamu 

yararı amacı görememiş ve kamulaştırmaya karar vermiştir.
141

  

Ad hoc tahkiminde çözümlenen Biloune v. Ghana davasında heyet; yatırımcı Mr. 

Biloune’ nin önce tutuklanması, ardından ülkeye girişi yasaklanarak sınır dışı 

edilmesi için davalının haklı bir sebebinin bulunmadığını, Mr Biloune’ nin projenin 

finansmanı, geliştirilmesi, idaresi için çok önemli olduğunu, bu nedenle de sınır dışı 

edilmesinin yatırımı durma noktasına getirdiğini belirtmiştir. Heyete göre, şirketin 

projedeki sözleşmesel hakları ile beraber yatırımcı Mr Biloune’ nin şirketten 

beklentileri de kamulaştırılmıştır.
142

 Benvenuti & Bonfant v. Kongo davasında; 

İtalyan girişimci hakkında hükümet soruşturmaları, ardından da cezai süreç 

başlamıştır. Bu İtalyan girişimcisinin yönettiği şirketin ordu tarafından ele 

geçirilmesi üzerine, girişimci ülkeyi terk etmiştir. ICSID hakem heyeti, davacının 

şirketteki hisselerini kamulaştırmış olduğuna, bu nedenle de zararları tazmin etmesi 

gerektiğine karar vermiştir.
143

 Gerçekten de yatırım için kilit personelin sınır dışı 
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edilerek yatırımdan uzaklaştırılması, yatırım faaliyeti için ciddi zararlar 

doğurabilmektedir. Bilindiği üzere yabancı yatırımlar, ev sahibi ülkeye kendi teknik 

bilgi ve uzmanlıklarını (know-how bilgilerini) getirmekte ve bu sayede de ev sahibi 

ülkenin ekonomik gelişimine katkıda bulunmaktadırlar. Ancak yatırımcının teknik 

bilgisini ev sahibi ülkede faaliyet gösteren şirkete aktarmak için getirdiği kilit 

personelin, ülkeden uzaklaştırılması, yatırımı bir nevi başsız bırakmaktadır. Bu 

nedenle de kilit personelin tutuklanması veya sınır dışı edilmesi, faaliyetin durmasına 

veya ciddi zararlara sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla da dolaylı kamulaştırma 

oluşturan fiil ve işlemlerden kabul edilmesi, hakkaniyete ve uluslararası hukuka 

uygun bir çözümdür.  

5. Ev Sahibi Ülkenin, Mevzuat Düzenlemesi ile Yabancı Yatırımcının 

Banka Hesaplarını Dondurması  

 

Ev sahibi ülkenin organları vasıtasıyla yatırımın mevcut durumunu etkileyecek 

idari işlemleri de mevzuat değişikliği olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda ev 

sahibi ülkenin dolaylı kamulaştırma teşkil eden mevzuat değişikliklerinden biri de 

yabancı yatırımcının banka hesaplarının dondurulmasıdır. Banka hesaplarının 

dondurulması, faaliyetin büyük ölçüde kısıtlanması hatta durması sonucu 

doğurmaktadır. Bu nedenle bir suçun soruşturulması veya banka mevzuatının ihlali 

dışında başka sebeplerle, bir yabancı yatırımcının banka hesaplarının dondurulması 

uluslararası hukukta dolaylı kamulaştırma olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle de 

ev sahibi ülkenin tazminat sorumluluğu gündeme gelmektedir. Burada dikkat 

edilmesi gereken nokta, ev sahibi ülkenin egemenlik gücüne dayanarak banka 

hesaplarını dondurmuş olmasıdır. Başka bir deyişle ev sahibi ülke, yatırımcıyı tüm 

mülkiyet haklarından mahrum etme amacı ile hareket etmemelidir.
144

 Aksi bir halde, 

uluslararası hukukta sorumluluğu gündeme gelecektir. 
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6. Ev Sahibi Ülkenin Döviz Kontrolü ile İlgili Mevzuat Değişiklikleri 

 

Devletler, sermayenin ülkeden çıkışını ve ekonomik krizi engellemek gibi 

amaçlarla döviz kontrolleri yapmaktadır. Döviz kontrolleri, yabancı yatırımcı ile 

beraber yerel piyasayı da içine alarak tüm ekonomiyi etkilemektedir. Bazı kesimler 

tarafından böyle bir durumda yabancı yatırımcının kendi ülkesine kazanç götürme 

hakkının ihlal edildiği savunulsa da, bu tip kontrollerin anlaşmaların kamulaştırma 

klozlarını ihlal etmediği genel olarak kabul edilmektedir.  

CMS Gas Transmission Co. v. Arjantin davasında heyet; finansal gereklilikler 

kapsamında genel ekonomik durumla, özel olarak yatırım faaliyetine yöneltilmiş 

kontrollerin birbirinden ayrılması gerektiğine karar vermiştir. Buna göre heyet; 

Arjantin’ nin genel ekonomik politikasına ilişkin önlemleri ile ilgili olarak yetkili 

olmadığına, devletin bu konuda yanlış ya da doğru yaptığına karar veremeyeceğine; 

ancak antlaşmalarda, mevzuatta veya sözleşmelerde açıkça yer alan bir 

yükümlülüğün ihlali ile direkt olarak yatırımcıyı hedef alan bir önlemin devlet 

tarafından alınmış olup olmadığının inceleneceğine karar vermiştir.
145

 Başka bir 

deyişle, ev sahibi ülkenin ekonomik ve finansal nitelikte gerekli önlemleri ile yatırım 

faaliyetine yönelik doğrudan önlemlerin birbirinden ayırt edilmesi gerekmektedir. 

Çünkü antlaşmalar, ev sahibi ülkenin ekonomik tercihlerine müdahale edemezler.
146

 

Kanımca heyet kararı yerindedir. Devletlerin, kendi politikaları gereğince ekonomik 

kararlarını değiştirebilmeleri egemenlik hakkının doğal bir tezahürüdür. Bunun 

istisnası ise, ev sahibi ülkenin direkt olarak yatırımcıyı hedef alan mevzuat 

değişiklikleridir. 

Yukarıda ev sahibi ülkenin dolaylı kamulaştırma teşkil eden mevzuat 

değişiklikleri genel olarak örneklerle açıklandı. Bu tür hukuki uyuşmazlıklarda 

uluslararası heyetler, dolaylı kamulaştırmanın varlığını kabul ettikleri takdirde 

yatırımcının zararının tazminine karar vermektedirler. Bununla beraber ev sahibi 
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ülkenin mevzuat değişiklikleri, “düzenleyici kamulaştırma” olarak nitelendirildiği 

takdirde, tazminata hükmedilmeyeceği savunulmaktadır.   

E. Ev Sahibi Ülkenin Düzenleyici Kamulaştırma ( Regulatory 

Expropriation ) Teşkil Eden Mevzuat Değişiklikleri 

 

Ev sahibi devletlerin, yabancı yatırımlara bir diğer müdahalesi de düzenleyici 

kamulaştırma ya da başka bir deyişle düzenleyici önlemler şeklinde ortaya 

çıkmaktadır. Bu çerçevede ev sahibi ülkenin şirket yönetimine müdahalesi, kilit 

personeli sınır dışı etmesi, vergi düzenlemeleri, döviz kontrolleri gibi yatırımı 

etkileyen ve zarara uğratan mevzuat değişiklikleri bazı durumlarda meşru kabul 

edilmekte ve tazminat yükümlülüğünün doğmadığı savunulmaktadır. Ancak bunun 

tespiti için de her olayın kendi içerisinde tek tek incelenmesi gerekmektedir. Nitekim 

uluslararası heyetler de bu hususlarda tam bir görüş birliğine varabilmiş değillerdir. 

Ev sahibi ülke bazı durumlarda yabancı şirkete, şirket yönetimini ele alması için 

idari işlem vasıtası ile bir yönetici atayabilmektedir. Bu durumda eski yöneticiler ya 

ekarte edilir ya da şirket bünyesinden çıkarılır. Kamulaştırma hareketi olarak kabul 

edilen bu durumun bir istisnası mevcuttur. Eğer ev sahibi ülkedeki sivil kargaşa, söz 

konusu şirket yöneticilerinin hayatına bir tehlike oluşturuyorsa ve bu nedenle devlet, 

yabancı şirkete, şirketin yönetimini devralması için bir yönetici atıyorsa, bu takdirde 

düzenleyici kamulaştırma/önlem mevzu bahis olur. Düzenleyici önlem, tazminat 

gerektiren kamulaştırma kabul edilmemektedir.
147

 Ancak bu nitelikte bir kontrolün 

süreklilik arz etmemesi gerekmektedir. 

Son yıllarda çevresel nedenler ile yatırıma yapılan müdahalelerin, düzenleyici 

kamulaştırma olarak kabul edilmesi gerektiği savunulmaya başlamıştır. Daha önceki 

zamanlarda çevresel nedenlerle yapılan müdahaleler, haklı bir kamulaştırma nedeni 

olarak kabul edilmezken, günümüzde hem yerel hukuklar hem de uluslararası hukuk 

tarafından desteklenmektedir. Petrol yatağı çalışmaları yapmakta olan bir yatırımcı 

hatalı bulunduğu takdirde, hem iç hukuku hem de uluslararası hukukun çevre koruma 
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standartlarını ihlal etmiş olacaktır. Böyle bir durumda ev sahibi ülke, yatırımcıdan 

zarar tazmini dahi talep edebilecektir.  

Yatırımcının, evrensel standartlara uyma yükümlülüğü kabul edilmektedir. 

Yatırımcının çevreye verdiği zarar, ev sahibi ülkede çok geniş bir kitleyi 

etkileyecektir. Bu nedenle de teorik açıdan yabancı yatırımcının tabi olduğu ülkenin 

de sorumluluğu gündeme gelmektedir. Nitekim yatırımcının faaliyetleri nedeni ile 

zarar gören kişilerin, yatırımcının ülkesinde yatırımcıyı dava etmesi mümkündür. 

Yatırımcının insan haklarını ihlal eden faaliyetleri nedeniyle de ev sahibi ülke 

düzenleyici kamulaştırma yapabilir. Böylece diğer kamulaştırma türlerinin hepsinde 

davacı konumunda olan yabancı yatırımcı, çevreyi ve insan haklarını ilgilendiren 

durumlarda davalı konumuna gelebilmektedir.
148

  

Bu düşünceler ile bir ruhsatın veya iznin çevresel nedenlerle iptal edilmiş olması 

genel olarak tazminat gerektirmemektedir. Murphyores Ltd. v. The 

Commenwealth
149

 davasında, Fraser Adasında Büyük Mercan Resifi’ ne yakın bir 

yerde, iki Amerikan şirketine kum çıkarma imtiyazı verilmiştir. Çıkarılan 

minerallerin yerel piyasası mevcut olmadığından, ihraç edilmeleri gerekmektedir. 

Ancak çevresel araştırmalar sonucu kum çıkarma işleminin, Büyük Mercan 

Resifine
150

 zararlı olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine Avustralya hükümeti, 

minerallerin ihraç edilebilmesi için ihracat ruhsatı çıkartmayı reddetmiştir. Yani ev 

sahibi ülke mevzuatı kapsamında yapması gereken bir işlemi yapmamış ve bu 

durum, her iki şirketin de faaliyetini sona erdirmiştir. Avustralya Yüksek Mahkemesi 

ise ihracat ruhsatı ile ilgili idari işlemin gerçekleştirilmemesinin çevresel nedenlerle 

yapılmış olması nedeni ile haklı görmüş ve şirketlerin tazminat talebini reddetmiştir. 

Düzenleyici işlemin hem esas yönünden haklı bir sebebi olmalıdır, hem de usul 

hukukuna göre süreç işlemiş olmalıdır. Başka bir deyişle düzenleyici işlem üstün bir 

kamu yararı amacı taşımalıdır ve aynı zamanda hukuki usullere uygun olarak 
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yapılmış olmalıdır. Metalclad
151

 davasında ruhsat iptali nedeni ile sorumluluk 

doğmamıştır. Ancak usul hukukuna aykırı olarak işlem yapılması nedeni ile devletin 

tazminatı gündeme gelmiştir.
152

 

Çevresel nedenler ile yapılan kamulaştırmaların, yabancı yatırımcı bakımından 

tazminat getirip gerektirmediği hususu halen tartışmalıdır. Santa Elena davasında 

hakem heyeti; “…çevresel nedenlerle yapılan bir kamulaştırma ya da el atmanın 

kamu yararı amacı taşıdığı ve bu nedenle meşru olduğu kabul edilebilir; ancak bu 

durum tazminatın doğasını ve miktarını etkilemeyecektir. Çevreyi koruma amacı, 

karşılığında yeterli tazminat ödenmesini gerektiren bir alımın hukuki niteliğini 

değiştirmeyecektir. Çevreyi koruma yükümlülüğünün uluslararası kaynağı da bir 

fark yaratmamaktadır. Kamulaştırıcı çevresel tedbirler –kamuya ne yarar yararlı 

olursa olsun- bir ülkenin kendi mevzuatını uygulamak için almış kamulaştırıcı 

tedbirler ile aynıdır. Yerel veya uluslararası çevresel amaçlar için dahi olsa, devletin 

tazminat ödeme yükümlülüğü devam eder…” şeklinde karar vermiştir.
153

  

2005 yılında karara bağlanan Methanex v. ABD davasında
154

 ise tam ters bir 

sonuca ulaşılmıştır. Buna göre Kanadalı bir şirket olan Methanex, dünyanın en büyük 

metanol üreticisi olan Kanadalı bir şirkettir ve Amerika’ nın Kaliforniya eyaletinde 

metanol
155

 üretimi üzerine bir yatırım yapmıştır. Yatırım faaliyeti başladıktan bir 

süre sonra Kaliforniya Eyaleti metanolün çevreye zarar vermesi nedeni ile kademeli 

olarak yasaklanacağına dair mevzuat değişikliği yapmıştır. Söz konusu mevzuat 

değişikliği ile ilk iki sene boyunca yakıt bidonlarında, ‘bu yakıt metanol 

içermektedir’ şeklinde bir ibarenin yazılması zorunluluğu getirilmiş, süre bitiminde 

de eyalet sınırları içerisinde metanol üretimi, alımı, satımı, tedariği, teklifi tamamen 

yasaklanmıştır. Davacı Methanex, metanole karşı getirilen bu yasağın, metanol 

üretimi yapan yabancı yatırımı hedef aldığını ve yerel etanol üreticilerine çıkar 

sağlamak amacı taşıdığını, bu nedenle ayrımcı olduğunu, kamusal bir yarar 
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gütmediğini, metanol yerine kullanılacak etanolün çevreye daha az zararlı olduğunun 

tespit edilemediğini ileri sürmüştür.  

Bunlarla beraber davacı, yakıt bidonlarının kötü durumda olması nedeni ile 

metanolü dışarı sızdırdığını, eyalet yetkililerinin ise bidonların yenilenmesinin çok 

maliyetli olacağı düşünerek, bunun yerine metanol üretimini yasaklama yoluna 

gittiklerini iddia etmiştir. Davalı Amerika bu iddiaları kabul etmeyerek, söz konusu 

mevzuat değişikliğinin ayrımcı nitelikte olmadığını, herkes için geçerli olduğunu, 

metanolün çevreye zararının üniversite raporlarında yer aldığını savunarak davanın 

reddini talep etmiştir.  

Heyet, olayda öncelikle ilgili mevzuat değişikliğinin ayrımcı olup olmadığını 

tartışmıştır. Buna göre yasağın etkilemiş olduğu metanol üreticileri ile hangi sektör 

üreticilerinin karşılaştırılması gerektiği belirlenmelidir. Davacı Methanex, yabancı 

metanol üreticileri ile yerel etanol üreticilerini karşılaştırmış ve etanol üreticilerine 

yarar sağlama amacı olduğunu ileri sürerek, söz konusu yasağın ayrımcı olduğunu 

iddia etmiştir. Ancak heyete göre; böyle bir karşılaştırma aynı sektörde faaliyet 

gösteren, başka bir deyişle aynı nitelikte mal üretimi yapan yabancı ve yerli üreticiler 

arasında yapılmalıdır. NAFTA’da yer alan ‘benzer tür’ ibaresinin daha çok gıda 

sektörüne yönelik olduğunu, kimyasal bir madde üretiminde bu ibarenin dikkate 

alınamayacağını belirtmiştir. Bu nedenle heyete göre; metanol üretimi yasağının 

ayrımcı olup olmadığının tespiti için, yabancı metanol üreticileri ile yerel metanol 

üreticileri karşılaştırılmalıdır. Olayda heyet, ev sahibi ülkenin metanol üretimini 

yasaklayan mevzuat değişikliğinin hem yerel hem yabancı metanol üreticilerine 

uygulandığını, bu nedenle de ayrımcı olarak nitelendirilemeyeceğine karar vermiştir.  

Heyet; olayda ev sahibinin metanol yasağının ayrımcı olmadığına karar verdikten 

sonra, bu tedbirin kamulaştırıcı nitelikte olup olmadığını incelemiştir. Heyete göre 

olayda kamulaştırıcı bir tebliğ olmadığı gibi, sinsi kamulaştırma da mevcut 

değildir.
156

 Ev sahibi ülkenin tedbirlerinin, kamulaştırmaya eşdeğer olduğuna ilişkin 

ispat yükümlülüğü davacı Methanex’ e ait kabul edilmiştir. Heyete göre; her ne kadar 

kasıtlı nitelikte ayrımcı bir işlem, kamulaştırmanın varlığı için anahtar unsurlardan 
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olsa da, genel uluslararası hukuka göre kamu yararı amacı taşıyan ve ayrımcı 

olmayan bir mevzuat değişikliği, yatırımcıyı etkilemiş olsa dahi, kamulaştırıcı bir 

eylem olarak kabul edilemez ve tazminat gerektirmemektedir. Bunun istisnası olarak; 

ev sahibi ülkenin, yatırımcıya bu şekilde bir mevzuat değişikliğinden kaçınacağı 

yönünde taahhüt vermiş olmasıdır. Başka bir deyişle yatırımcının, yatırımını 

yaparken, ev sahibi ülkenin yatırımı çekmek amacı ile vermiş olduğu garantiler, 

makul ölçülerde dikkate alınmaktadır. Ancak Methanex davasında, ev sahibi ülkenin 

söz konusu şekilde vermiş olduğu bir garanti, teşvik ya da taahhüt tespit 

edilememiştir.  

Heyete göre Methanex; çevre ve sağlık enstitülerinin federal ve eyalet 

seviyelerinde girişimde bulundukları, medya tarafından desteklendikleri, pek çok 

kesim tarafından desteklendikleri, seçmenlere siyasi olarak da savunulan, kimyasal 

bileşenlerin kullanımının ve etkisinin takip altında olduğu, çevre ve sağlık nedenleri 

ile bunların yasaklanmasının talep edildiği herkes tarafından bilinen siyasi bir 

ekonomiye girmiş olduğunun farkındadır. Methanex’in, söz konusu sürecin tamamen 

farkında olduğu kabul edilmiştir. Heyetin kararında; ev sahibi ülkenin bilimsel 

çalışmaları, kamu kesimlerinin dinlenmesi, kanuni düzenlemeler ve bu düzenleme 

kapsamında verdiği teşvikler etkili olmuştur.
157

 

2000 yılında verilen Santa Elena kararı ile 2005 yılında verilen Methanex kararı 

birlikte değerlendirildiğinde, kamu yararı kavramının daha güçlü hale geldiği sonucu 

çıkarılabilir. Böyle bir durumda ev sahibi ülkeler, yabancı yatırımcı karşısında daha 

güçlü hale gelecektir. Kanımca Methanex heyetinin vermiş olduğu karar hakkaniyetli 

değildir. Ev sahibi ülkenin egemenlik hakkı gereğince, ülke sınırları içerisinde 

gerekli gördüğü mevzuat değişikliklerini yapabileceğinde şüphe yoktur. Bu mevzuat 

değişiklikleri kamu yararı amacı taşımalı ve ayrımcı olmamalıdır. Ancak bunlar, 

yatırımcıya tazminat vermemek için yeterli kriterler değildir. Yukarıda detaylı olarak 

incelendiği üzere, uluslararası örf ve adet kuralı haline geldiği kabul edilen 

kamulaştırma şartları; bu mevzuat değişikliğinin ayrımcı olmaması, kamu yararı 
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amacı taşıması, hukuki usullere uygunluk ve derhal, efektif, yeterli bir tazminatın 

ödenmesidir.  

Methanex davasında heyete göre ve bizim de kanaatimize göre; uyuşmazlıkta 

kamu yararı, ayrımcı olmama ve hukuki usullere uygunluk şartları yer almaktadır. 

Ancak bu şartlar, derhal, efektif ve yeterli tazminatın ödenmesi şartını ortadan 

kaldırmamaktadır. Methanex; ev sahibi ülkede yasal olarak faaliyet göstermekte olan 

bir yabancı yatırımcıdır ve faaliyet konusu ile ilgili bir yasak da yatırım yapıldığı 

dönemde mevcut değildir. Ev sahibi ülkenin, daha sonraki bir dönemde yatırımcının 

faaliyet konusunu yasaklaması, yatırımcının tek başına yüklenmesi gereken bir 

fedakarlık olmamalıdır. Bu nedenle ev sahibi ülkenin kamu yararı taşıyan ve ayrımcı 

olmayan mevzuat değişikliği, hukuki usullere uygun bir şekilde yapılmış olsa da, 

yabancı yatırımcıya orantılılık prensibi gözetilerek uygun bir tazminat verilmelidir. 

F. Ev sahibi Ülkenin Adil ve Eşit Muamele İlkesini İhlal Eden Mevzuat 

Değişiklikleri 

 

Yatırımı koruma amaçlı yapılan pek çok antlaşmada, yabancı yatırımlara adil ve 

eşit muamele sağlanacağı yönünde şartlar yer almaktadır. Adil ve eşit muamele klozu 

kimi zaman uluslararası hukuka atıf yaparak yer almakta iken, kimi zaman da tek 

başına yer alabilmektedir.
158

 Her ne kadar adil ve eşit muamele ilkesinin tanımı tam 

olarak yapılmamış olsa da, bu ilke temelini uluslararası örf ve adet hukukundan 

almaktadır. Doğası gereği içeriğinde uluslararası hukukun genel prensiplerini,  

uluslararası asgari standartları, ayrımcı olmamayı barındırmaktadır.
159

 İlk bakışta 

yabancı yatırımın korunması da bu ilke içerisinde değerlendirilmektedir. Ancak 

yabancı yatırımcının korunması, tam koruma ve güvenlik ilkesinin bir gereğidir. Bu 

nedenle ev sahibi ülkenin mevzuat değişikliği kimi zaman bu iki ilkenin ihlalini 

oluşturduğu gibi, kimi zaman da sadece birinin ihlali gündeme gelebilmektedir. 
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Ev sahibi ülkenin keyfi olarak yapılan mevzuat değişiklikleri, kamulaştırma 

olarak nitelendirilmemekte; adil ve eşit muamele ilkesinin ihlali olarak kabul 

edilmektedir. ICSID tahkiminde görülen yatırım uyuşmazlıklarında, dolaylı 

kamulaştırma sonucu doğan tazminat ile İTYA’ da yer alan adil ve eşit muamele 

ilkesinin keyfi mevzuat değişiklikleriyle ihlal edilmesi sonucu doğan tazminat 

birbirinden farklıdır.  

Azurix v. Meksika davasında heyet; ‘keyfi önlemler’ in ne olduğu, içeriği ve 

olayda bulunup bulunmadığını tartışmıştır. Buna göre İTYA’ larda genel olarak 

hiçbir tarafın yatırımın idaresini, istikrarını, kullanımını, yatırımdan yararlanmayı, 

yatırımın gelişimini, kazancını veya satış koşullarını ağırlaştıran keyfi ve ayrımcı 

önlemler almayacağı düzenlenmektedir. Heyete göre; bir önlemin keyfi olması, 

İTYA ihlali için yeterlidir. Keyfilik; önemsiz bir düşünceden türeyen, kaprisli, 

kontrolsüz, despot anlamına gelmektedir. Blacks Law Dictionary bunların yanı sıra 

keyfiliği; “kaprisle veya isteğe göre yapılan, önemsiz bir nedene veya düşünceye 

bağlı olarak yapılamayan ve sadece isteğe bağlı olan…” şeklinde tanımlamıştır. 

Azurix davasında; valiliğin hukuka ve imtiyaz sözleşmesine dayanmayan işlemleri, 

karar mercilerinin karar almasından önce valilik yetkililerinin faturaların 

ödenmemesi çağrısı yapmaları, kamu tehditleri, inşaat değişiklikleri ile oluşan tarife 

rejiminin uygulanmasına engel olunması, ihale sırasında ihaleye katılanlara bildirilen 

bölgesel koşulların sonradan farklı uygulanması, davacının belgelere erişiminin 

engellenmesi fiil ve işlemlerinin; Azurix’ in yatırımı işletmesine zarar veren keyfi 

önlemler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle heyet olayda kamulaştırma 

bulunmadığına, ancak adil ve eşit muamele ilkesinin ihlal edildiğine karar vererek 

tazminata hükmetmiştir.
160

 Yani bir uyuşmazlıkta ev sahibi ülkenin mevzuat 

değişikliğinin keyfi olması, olayda kamulaştırmanın bulunduğunu göstermemektedir.  

Tecmed v. Meksika davasında heyete göre; ev sahibi ülkenin mevzuat 

değişikliğinin adil ve eşit muamele ilkesini ihlal etmiş olması için, devletin kötü 

niyetli olması gerekli değildir. Heyete göre; adil ve eşit muamele ilkesi, uluslararası 

hukukta tanınan bona fide prensibinin bir ifadesi ve parçasıdır. Modern görüşe göre; 
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adil ve eşit olmayan işlem, fahiş veya fevkalade kötü olmak zorunda değildir. 

Bilhassa devlet özel olarak kötü niyetli olmadan da yabancı yatırıma karşı adil ve eşit 

olmayan bir muamelede bulunabilir.
161

 

Adil ve eşit muamele ilkesi, yabancı yatırımcının yatırımını yapmasına temel 

olan beklentilerinin etkilenmemesini sağlamayı gerektirmektedir. Bu çerçevede 

yabancı yatırımcı; ev sahibi ülkenin tutarlı olmasını (örneğin var olan izinlerin, 

ruhsatların keyfi olarak iptal edilmemesi…), belirsiz olmamasını, kendisi ile olan 

ilişkilerde tamamen şeffaf olmasını bekler. Böylece yatırımcı, yatırımı koruyan 

mevzuatı ve ilgili düzenlemelerin amacını bilebilir, bu mevzuata göre de yatırımını 

planlayıp, devam ettirebilir. Bunların yanı sıra yatırımcı, devletin hukuki araçları 

kullanmasını, bedelsiz olarak hakları zarara uğratmamasını da bekler. Daimi Tahkim 

Mahkemesinde görülen Saluka v. Çek Cumhuriyeti davasında heyete göre; adil ve 

eşit muamele şartı ev sahibi ülkeye pozitif bir yükümlülük getirmektedir. Buna göre 

ev sahibi ülke, yatırımcıya siyasi risk ve eşit olmayan muamelelerden izole bir ortam 

yaratmak ile yükümlüdür.
162

  

Tecmed v. Meksika davasında heyete göre; uyuşmazlık konusunu oluşturan 

kamu kararının gerekçeleri, yatırımın yapıldığı dönem itibari ile Meksika hukukunun 

(denetleme, kontrol, engelleme, cezai yetkiler…) yatırıma uygulanabilecek çevre 

koruması, insan sağlığı ve ekolojik denge amaçlarına dayanmamaktadır. Bu nedenle 

heyet; davalı Meksika devletinin, adil ve eşit muamele ilkesini ihlal ettiğine, ancak 

tam koruma ve güvenlik ilkesinin ev sahibi ülke bakımından çok sert bir şekilde 

uygulanamayacağına karar vermiştir. PSEG Global v. Türkiye davasında; ev sahibi 

ülkenin keyfi mevzuat değişikliklerinin, yatırımı etkileyecek şekilde çok fazla 

normatif değişikliklerin yapılmasının, istikrarsız devlet işlemlerinin ve istikrarsız 

hukuki mevzuatın adil ve eşit muamele ilkesinin ihlali olarak kabul edileceği 
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belirtilmiştir.
163

 Kanımca tahkim heyeti kararları yerinde olup, ev sahibi ülkenin 

keyfi mevzuat değişiklikleri, adil ve eşit muamele ilkesinin ihlali sayılmalıdır. 
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III. BÖLÜM 

III-) ICSID TAHKİMİNDE, EV SAHİBİ ÜLKENİN 

MEVZUATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİNDEN DOĞAN YATIRIM 

UYUŞMAZLIKLARI BAĞLAMINDA KARŞILAŞILAN 

SORUNLAR 

 

A. ICSID Tahkimi 

 

“International Centre for Settlement of Disputes” ibaresinin baş harflerinden 

oluşan ICSID (Merkez), Washington Sözleşmesi -diğer adıyla ICSID Sözleşmesi- ile 

Dünya Bankası nezdinde yatırım uyuşmazlıklarının çözümü için kurulan, uluslararası 

özerk bir merkezdir. Çok taraflı olma özelliği taşıyan Sözleşme, 18 Mart 1965’te 

imzaya açılmış ve 14 Ekim 1966’da yürürlüğe girmiştir. 2012 tarihi itibari ile de 

Sözleşmeye 158 devlet imza atmış, 148’i onaylayarak yürürlüğe sokmuştur.
1
 

Sözleşme, ICSID’ in kuruluşunu, organizasyonunu ve temek görevlerini 

düzenlemektedir. ICSID’ in başlıca amacı ise, yabancı yatırım uyuşmazlıkları ile 

ilgili uzlaşma ve tahkim süreci için kolaylıklar sağlamaktır. Yatırımın önündeki ticari 

olmayan riskleri bertaraf ederek özel sermayenin uluslararası serbest dolaşımını 

hedef almaktadır. 

Merkez, bir İdari Konsey ve Sekreterya’ dan oluşmaktadır. Bünyede 

Arabulucular ve Hakemler Paneli mevcuttur. ICSID sürecinin başlayabilmesi için 

tarafların açık rızası gerekmektedir. Sözleşmenin 25.maddesine göre; Merkezin 

yargılama yetkisi, âkit ülkeler ile uyuşmazlıkla ilgili yazılı rızasını Merkeze bildirmiş 

diğer taraf devletin vatandaşları arasındaki yatırımlardan kaynaklanan hukuki 

uyuşmazlıkları kapsamaktadır. 
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Tahkim heyeti, önüne gelen bir yatırım uyuşmazlığında öncelikle yetkili olup 

olmadığını re’sen inceleyecektir. Uyuşmazlığın esasına, Sözleşme’ nin 42.maddesine 

göre girilecektir. Bu maddeye göre heyet, uyuşmazlığa taraflarca belirlenecek hukuk 

kuralları çerçevesinde karar verecektir. Bu konuda bir belirleme yapılmamış ise 

heyet, uyuşmazlığa taraf devletin hukukunun (kanunların çalışması halinde 

uygulanacak kurallar da dahil olmak üzere) ve uluslararası hukukun uygulanabilir 

kurallarını uygulayacaktır. Bu maddeye göre heyet, hukukun belirsizliği veya 

boşluğu karşısında bir çözüm getirmeyebilir. Ancak taraflar kabul ettiği takdirde, 

heyet uyuşmazlığı hakkaniyet kuralları çerçevesinde çözebilecektir. ICSID 

heyetlerinin kararlarına bakıldığında, taraf devletin hukuku ile uluslararası hukuku 

beraber uyguladıkları görülmektedir. Başka bir deyişle; ev sahibi ülkenin milli 

hukuku, uluslararası hukukun genel prensiplerine aykırı düşüyor ise, uluslararası 

hukuk uygulama alanı bulacaktır. Milli hukuk uygulanacak olsa bile, uluslararası 

hukuk tamamen devre dışı kalmamaktadır. Uluslararası hukuk kimi zaman tam 

olarak, kimi zaman tamamlayıcı veya düzeltici olarak da uygulanabilmektedir. 

ICSID tahkim heyetleri tarafından verilen kararlar, tarafları bağlayıcıdır. Daha 

üst bir makama götürülememektedir. Karar, Sözleşmede öngörülenler dışında bir 

çözüme konu olmayacaktır. Kararın yürütülmesi durdurulmadıkça, taraflar karara 

uyacak ve hükümlerini yerine getireceklerdir. Sözleşmenin 54.maddesine göre; her 

üye ülke bu Sözleşmeye uygun olarak verilmiş her kararı bağlayıcı kabul edecek ve 

kararla ilgili yükümlülüklerini, milli mahkemelerin nihai kararı gibi yerine 

getirecektir. 

ICSID tahkiminin çok taraflı bir nitelik taşıması, bu çerçevede çözümlenen 

yatırım uyuşmazlıkları ile ilgili kararların icra kabiliyetinin milli mahkemelerde 

verilen kararlara eşdeğer olması gibi sebeplerle, ICSID hakem heyetlerinin 

kararlarında yer alan kıstaslar, görüşler ileride meydana gelebilecek yatırım 

uyuşmazlıklarının çözümünde önem arz etmektedir. ICSID tahkimi ile çözümlenen 

uyuşmazlıklarda, kararlarda savunulan görüşler yeknesak değildir. Kararlar genel 

olarak incelendiğinde; aşağıda ayrıntılı olarak incelenecek olan etki doktrini, meşru 

beklenti doktrini ve polis gücü doktrini öne çıkmaktadır. Ancak günümüzde heyet 
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kararlarında orantılılık ilkesinin benimsenerek, bu doktrinleri bir noktada birleştiren 

ve yatırımcı ile ev sahibi ülkenin fedakarlıklarının denkleştirilmesi savunulmaya 

başlamıştır. Kanımca da orantılılık ilkesi, taraflar açısından daha hakkaniyetli 

sonuçlar doğurmaktadır. 

ICSID hakem heyetlerinin kararlarına esas olan görüşler birbirinden farklılık arz 

etmektedir. Heyet kararları incelendiğinde, kararlara temel olan anlayışlar şu şekilde 

gruplandırılabilmektedir: etki doktrini, ekonomik değere etki, polis gücü doktrini, 

meşru beklentiler ve orantılılık ilkesi. Bir sonraki bölümde bu görüşler detaylı olarak 

anlatılacak olup, orantılılık ilkesi ise diğer görüşler içerisinde yer alacaktır.  

 

B. Etki Doktrini  

 

Ev sahibi ülkenin mevzuat değişikliklerinin dolaylı kamulaştırma ve/veya adil ve 

eşit muamele ilkesinin ihlali olduğunun tespitinde bazı heyetler etki doktrinini esas 

almışlardır.  

Uluslararası hukukta ‘Sole Effects Doctrine’ olarak yer alan ‘Etki Doktrini”
2
; ev 

sahibi ülkenin müdahale işlemlerinin, yabancı yatırımcı üzerindeki etkilerinin, 

hükümetin amacından daha önemli olduğunu, önlemlerin şekillerinin, meydana gelen 

etkiden daha az önemli olduğunu ifade etmektedir.
3
 Etki doktrini; bir işlem ya da 

fiilin dolaylı kamulaştırma veya düzenleyici önlem olduğuna karar verilirken, sadece 

yatırımcıda meydana gelen etkinin kriter olarak ele alınmasını savunmaktadır.
4
 Bu 

                                                           
2 Etki doktrininin, Türk hukukunda ve uluslararası hukukta birbirinden tamamen farklı iki tanımı söz 

konusudur. Türk Hukukunda Bilgin Tiryakioğlu; etki doktrinini, ülkesel yetki esasının genişletilmesi 

olarak tanımlamıştır.” Buna göre; yabancı bir yatırımcının bir ülkedeki faaliyetleri ve işlemleri, başka 

bir devlette etki doğuruyor ise, etkilenen devletin yetki iddiası yerinde görülmektedir. Bu doktrin 

uyarınca, gerekli koşullar oluştuğu takdirde bir devlet, kendi ülke sınırları dışında meydana gelen 

işlem ve eylemler ile ilgili yetkili kabul edilebilmektedir. Detaylı bilgi için bkz. Tiryakioğlu, a.g.e., s. 

109. 
3
 Rudolf Dolzer, The Impact of International Investment Treaties on Domestic Administrative 

Law, (Çevrimiçi) 

http://www.iilj.org/GAL/documents/THEIMPACTOFINTERNATIONALINVESTMENT.pdf, 

26.01.2012, s. 959.; Tippets Davası 
4
Catherine Yannaca-Small,  a.g.e., s. 15. 
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çalışmada etki doktrini kavramı, uluslararası yatırım hukuku alanındaki anlamı ile 

kullanılacaktır. 

Etki doktrini, hakem heyetlerinin uyuşmazlıklarda dolaylı kamulaştırmanın var 

olup olmadığına karar verirken kullandıkları esaslardan biridir. Ancak tüm hakem 

heyetleri, etki doktrinini esas almazlar. Örneğin Tecmed v. Meksika davasında, etki 

doktrini değil, orantılılık esas alınmıştır. Santa Elena davasında ise hakem heyeti ev 

sahibi ülkenin işlem ve fiillerinin yatırımcı üzerindeki etkisine tam anlamıyla 

odaklanmış ve çevresel nedenlerle bir kamulaştırma yapılmış olsa dahi, yatırımcının 

tazminat hakkına halel gelmeyeceğini açık bir şekilde dile getirmiştir. Santa Elena 

davasında hakem heyetine göre; çevresel nedenlerle yapılan bir kamulaştırma ya da 

el atmanın kamu yararı amacı taşıdığı ve bu nedenle meşru olduğu kabul edilse dahi, 

bu durum tazminatın doğasını ve miktarını etkilemeyecek ve devletin tazminat 

ödeme yükümlülüğü devam edecektir.
5
  

Uluslararası hukukta etki doktrini, bazı hakem kararlarında yer almakta ise de, 

çoğu hakem kararlarında sadece yatırımcının malvarlığında meydana gelen etki 

değil, aynı zamanda ev sahibi ülkenin almış olduğu tedbirin veya önlemin amacı ve 

şekli de dikkate alınmakta, bu iki uç arasında denge kurulmaya çalışılmaktadır. 

Kanımca, yatırım uyuşmazlıklarında etki doktrinin tam olarak uygulanması yerinde 

değildir. Yatırımcının yüklenmek zorunda kaldığı fedakarlık ile toplum yararı 

denkleştirilmeli ve tazminat miktarı da orantılılık prensibine göre 

değerlendirilmelidir. 

 

C. Ekonomik Değere Olan Etki 

 

Ev sahibi ülkenin mevzuat değişikliğinin kamulaştırma niteliğinde olup 

olmadığının tespitinde dikkate alınan bir diğer husus; ev sahibi ülkenin 

müdahalesinin, yatırımın ekonomik değerine olan etkisidir. Yabancı yatırımın 

ekonomik değerine etki eden müdahalelerin tazminat gerektirip gerektirmediği 

                                                           
5
 Santa Elena v. Costa Rica, p. 71-72, s. 24. 
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tartışmalıdır. Tazminat gerektirmeyen meşru düzenlemeler ile tazminat gerektiren 

doğrudan veya dolaylı kamulaştırma ile ilgili uyuşmazlıklarda hakem kararları tam 

bir uyum içerisinde değildir. Ancak genel olarak dört noktaya dikkat çekilmektedir; 

mülkiyet hakkına müdahalenin derecesi, resmi müdahalelerin karakteristik özellikleri 

(önlemin amacı ve içeriği), meşru beklenti ve yatırım ötesi beklentiye yapılan 

müdahale. 

Ev sahibi ülkenin, mülkiyet hakkına müdahalesinin ekonomik etkisi çok ağır 

olabilmektedir. Bu nedenle de müdahalenin, yatırımın ekonomik değerine olan 

etkisinin ağırlığı, tazminat gerektiren bir kamulaştırmanın tespitinde önemli bir rol 

oynamaktadır. Uluslararası heyetler; hükümet müdahalesi nedeni ile tazminat 

ödenmesine karar verirken, genellikle yatırımın ekonomik değerinin tamamının ya da 

büyük bir kısmının tamamen kaybolmasını aramaktadırlar. Yatırımcının mülkiyet ile 

ilgili temel haklarını kaybetmesi veya müdahalenin çok uzun sürmesi buna 

örneklerden birkaçıdır.
6
  

Her ne kadar ev sahibi ülkenin müdahalesinin, yatırımın ekonomik değerine olan 

etkisi önemli kriterlerden biri ise de, dolaylı kamulaştırmanın varlığına karar verme 

aşamasında tek kıstas değildir. Gauff v. Tanzanya davasında, davalı Tanzanya devleti 

savunmasının büyük çoğunluğunu, yatırım faaliyetinin sözleşmesel performansının 

çok düşük olması nedeni ile davacının ekonomik olarak bir zarara uğramamış 

olmasına dayandırmıştır. Olayda heyet; diğer pek çok hakem heyeti kararlarında 

müdahalenin amacından çok, etkisine bakıldığını, belirli bir süre için hakların ciddi 

anlamda zarara uğrayıp uğramadığının dikkate alındığını belirtmiş ve bu 

müdahalelerin seviyesi ifade edilirken “sebepsiz, hakların kullanımını kamulaştırma 

derecesinde zarara uğratan, mülkiyetin temel haklarını ihlal eden, hakları pratik 

açıdan kullanılmaz hale getiren, haklı sebep gösterilmeden yapılan, mülkiyetin 

herhangi bir halde kullanımını yok eden, mülkiyetin makul kullanımını sona erdiren” 

gibi çeşitli tanımların kullanıldığına yer vermiştir. Heyet bu ifadelerden yola çıkarak, 

müdahalenin ekonomik bir zarar meydana getirmiş olmasının gerekmediğine karar 

vermiştir. Buna göre, haklara müdahale ile ekonomik zarar birbirinden farklıdır ve 

                                                           
6
 Catherine Yannaca-Small, a.g.e., s.10-11. 
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tazminat gerektiren bir müdahale, ekonomik zarar meydana getirmemiş olabilir. 

Başka bir deyişle heyete göre; ev sahibi ülkenin yatırıma müdahalesinin etkisi, 

dolaylı kamulaştırmanın tespitinde önemli olup, bir ekonomik test değildir. 

Müdahale nedeni ile meydana gelen zarar, finansal olarak ifade edilebilecek bir zarar 

olmayabilir. Bu nedenle de heyete göre ekonomik zarar, kamulaştırma tespitinde bir 

ön koşul olarak kabul edilmeyecektir.
7

 Kanımca hakem heyetinin bu kararı 

yerindedir. Ekonomik zararın meydana gelmiş olması, kamulaştırma tespitini 

kolaylaştırsa da, bu durum hak kaybının sadece ekonomik olarak nitelendirileceği 

sonucunu doğurmaz. Bu nedenle ev sahibi ülkenin müdahalesinin, yatırımın 

ekonomik değerinde meydana getirdiği etki, kamulaştırma tespitinde 

değerlendirmeye alınacak unsurlardan biridir.  

D. Meşru Beklentiler 

 

Meşru beklenti doktrini ilk olarak Lord Denning tarafından, 1969 tarihli Schmidt 

v. Secretary of State for Human Affairs davasında
8
 ileri sürülmüştür.

9
 Devletlerin, 

idari güçlerini kullanırken gerçek ve tüzel kişilerin meşru beklentilerine saygı 

duymaları gerektiği doktrinde kabul edilmektedir. Schwarze bu durumu; “Hukuki 

kesinlik ve meşru beklentiler ile bağlantılı kavramlar, hukuki içerik bakımından 

                                                           
7
 Gauff v. Tanzanya, p. 464-465, s. 136. 

8
İngiltere İçişleri Bakanlığı, kendisi tarafından tanınan eğitim kurumlarında okuyan yabancılara 

İngiltere’ de yaşama izni vermiştir. Davacılar da Hubbard College of Scientology’ den kabul almışlar 

ve belirli bir süre için İngiltere’ de yaşama izni almışlardır. İçişleri Bakanlığı bir süre sonra söz 

konusu okulu ‘tanınmış eğitim kurumu’ niteliğinden çıkarmıştır. Davacılar da oturma izinlerini 

yeniletmek için başvurduklarında reddedilmişlerdir. Lord Denning, yabancı statüsündeki davacıların 

ülkede sadece hükümdar izni ile kalabileceklerini, davacının bir menfaati, yararı ya da başka bir 

deyişle ‘meşru beklentisi’ olduğu zaman, haktan yoksun edilmeden önce ne söyleyeceğinin 

dinlenmesi gerektiğini vurgulamıştır. Ancak Lord Denning’ e göre; olayda davacıların dinlenmesine 

gerek yoktur. Çünkü olayda davacıların geçici bir süre için verilmiş olan izin süreleri dolmuştur, süre 

dolduktan sonra hükümet yeni izin vermeyi reddetmiştir. Bu nedenle davacıların meşru beklentisinin 

doğmuş olduğu savunulamayacaktır. Meğerki hükümet, davacıların izin süreleri bitmeden, izinlerini 

iptal etmiş olsaydı, o takdirde davacıların dinlenmesi gerekecekti. Lord Denning’ in bu davadaki söz 

konusu yorumu ile meşru beklenti kavramı İngiliz İdare Hukuku’ na girmiştir. David Wright, 

Rethinking The Doctrine of Legitimate Expectations in Canadian Administrative Law, Osgoode 

Hall Law Journal, Vol 35, N 1, (Çevrimiçi) http://www.ohlj.ca/archive/articles/35_1_wright.pdf, s. 8-

9, Erişim Tarihi: 25 Ocak 2012. 
9

 M.A. Ikhariale, The Doctrine of Legitimate Expectations: Prospects and Problems in 

Constitutional Litigation in South Africa, Journal of African Law, 2001, Vol 45, Cambridge 

University Press, London, s.3. 
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sistemden sisteme farklılık gösterse de, Avrupa Birliği’ ni oluşturan tüm üye 

devletlerin hukuk sistemlerinde bulunmaktadır.” şeklinde ifade etmiştir.
10

  

Yatırımcının meşru beklentilerini oluşturan koşullar ve etkenler açık bir şekilde 

tanımlanmamıştır.
11

 Bu nedenle de her olayın kendi içerisinde kendi koşullarına göre 

değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Meşru beklenti; usuli bir beklenti olabileceği gibi, esasa ilişkin bir beklenti de 

olabilmektedir.
12

 Örneğin Hong Kong hükümetinin, yasadışı göçmenleri sınır dışı 

etmeden önce, onları sorgulayacağını açıklaması ile usuli beklenti ortaya çıkmış 

olmaktadır. Bir ülkenin İçişleri Bakanı’ nın evlatlık edinme işlemlerinde yurtdışından 

ülkeye çocuk getirme işlemlerinde getirmiş olduğu kriterler, bu kriterler dışında 

başka kriterler kullanılmayacağına dair esasa ilişkin meşru beklenti doğurmaktadır.
13

 

İngiliz Kamu Hukuku’ nda usuli beklentiler, yasa koyucunun belirli prosedürlerin 

izleneceği ile ilgili sözleri veya işlem ve eylemleri ile oluşmaktadır. Geniş bir 

topluluğa yapılan kamu açıklaması ile oluşan beklenti, bir kişi tarafından küçük bir 

gruba yapılan açıklamanın meydana getirdiği beklentiden daha fazla korunur. Bu 

nitelikte beklentilerin oluşması ile birlikte yasa koyucu bu işlemleri yok saymada 

veya kolayca değiştirmede serbest değildir. Yani meşru beklenti kamu otoritesi adına 

yapılan açık bir beyanattan veya kişinin devam etmesini beklediği düzenli bir 

uygulamadan kaynaklanabilmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de, yerel 

tedbirler nedeni ileri sürülen meşru beklenti iddialarını kabul etmektedir.
14

 

Uluslararası hukukta meşru beklenti ilkesi, mülkiyet hakkının zarara uğraması ile 

değil, adil ve eşit muamele ilkesi ile beraber değerlendirilmektedir.
15

 Francisco 

Orrego Vicuna’ ya göre; her ne kadar hükümetler ve uluslararası birlikler, 

                                                           
10

 Stephen Fietta, Expropriation and the “Fair and Equitable” Standard, The Developing Role of 

Investors’ “Expectations” in International Investment Arbitration, Journal of International 

Arbitration 23(5): 375-399, 2006 s. 376. 
11

 Ikhariale, a.g.e., s. 1. 
12

 Ikhariale, a.g.e., s. 4. 
13

 Fietta, a.g.e., s. 376 İç. Dipnot: H.W.R Wade & C.F. Forsyth, Administrative Law 498 (8th ed. 

2000). 
14

 Fietta, a.g.e., s. 377; Ikhariale, a.g.e., s. 5. 
15

 Fietta, a.g.e., s.377 ve Christoph Schreuer- Ursula Kriebaum, At What Time Must Legitimate 

Expectations Exist?, (Çevrimiçi) http://www.univie.ac.at/intlaw/pdf/97_atwhattime.pdf, s. 1, Erişim 

Tarihi: 25 Ocak 2012. 
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sorumluluklarını ve yükümlülüklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek için 

mevzuatlarında değişiklik yapma hakkına sahip olsalar da, daha önce yürürlükte olan 

mevzuatın vatandaşlar, yatırımcılar, tacirler veya diğer kişiler nezdinde yaratmış 

olduğu hem usuli hem de esasa ilişkin meşru beklentiler göz ardı edilemeyecektir.
16

 

Uluslararası hukukta meşru beklenti doktrinin yanı sıra yatırım ötesi beklentiler 

de kabul edilmektedir. ‘Yatırım ötesi beklentiler’
17

 bir yatırımcının yatırım 

aşamasındaki genel beklentilerini ifade ederken; ‘meşru beklentiler’, ilgili kamu 

otoritelerinin hareketleri, açıklamaları veya ihmalleri ile oluşan spesifik 

beklentilerdir.
18

 

Meşru beklentiler, tahkim yargılamalarında da korunmaya başlanmıştır. Bunun 

amacı yabancı yatırımcının, ev sahibi ülkenin açıklamalarına güvenerek rasyonel 

kararlar alabilmesini sağlamaktır. Bu nedenle de meşru beklenti kavramı; istikrar ve 

öngörülebilirlik kavramları ile iç içedir. Ancak yatırımcının yatırım ile ilgili tüm 

beklentileri, uluslararası yatırım hukuku tarafından korunmamaktadır.
19

  

Metalclad v. Meksika davasında hakem heyeti; yatırımdan beklenen makul 

derecede ekonomik yararın, ev sahibi ülkenin müdahalesi nedeni ile zarara 

uğramasını da dolaylı kamulaştırma kapsamında değerlendirmiştir.
20

 Yatırımcının 

meşru beklentisinin gerçekleşmemesi nedeni ile tazminata hükmedilebilmesi için, 

hakem heyetleri genel olarak yatırımın efektif olarak etkisiz hale gelmiş olmasını 

aramaktadırlar. Marvin Feldman v. Meksika davasında hakem heyeti; devletin 

düzenleyici işleminin, yatırımcının yatırımdaki kontrolünü kaybetmesine neden 

olmadığını, yatırımcıyı kontrol eden hissedar konumundan çıkarmadığını, iç 

ilişkilere direkt olarak bir müdahale teşkil etmediğini belirtmiş ve bu nedenle 

                                                           
16

 Stephen Fietta, a.g.e., s.377 içinde dipnot 7; Francisco Orrego Vicuna, Regulatory Authority and 

Legitimate Expectations: Balancing the Rights of the State and the Individual under 

International Law in a Global Society, in 5 International Law Forum Du Droit International, 188, 

194 (2003). 
17

 Investment-backed expectations 
18

 Fietta, a.g.e., s. 378. 
19

 Christoph Schreuer- Ursula Kriebaum, At What Time Must Legitimate Expectations Exist?, 

(Çevrimiçi) http://www.univie.ac.at/intlaw/pdf/97_atwhattime.pdf, s. 1, Erişim Tarihi: 25 Ocak 2012. 
20

 Metalclad Corporation v. The United Mexican States, p. 103, s. 28. 
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yatırımcının şirketi kontrol haklarının zarara uğramadığına karar vermiştir.
21

 Tecmed 

v. Meksika davasında ise hakem heyeti; yatırımcının ekonomik haklarının ve meşru 

beklentilerinin zarara uğradığına, kamulaştırıcı işlemin amacı ile yatırımcıya 

yüklenen yükün orantılı olması gerektiğine, bu nedenle de Tecmed’ in beklentilerinin 

meşru olduğuna karar vermiştir. 

Bir yabancı yatırımcının meşru beklentileri, yatırımın objektif özelliklerine göre 

değerlendirilir. Yatırım, bütün koşulları ile değerlendirilir. Kamu güvencelerine göre 

değil, ticari düşüncelere göre tespit yapılır. Her sözleşme ihlali, kamulaştırma olarak 

kabul edilmez. Yatırımcının menfaatlerinin ve beklentilerinin zarara uğraması da her 

koşulda kamulaştırma tespiti için yeterli kriter değildir. Sözleşmeden doğan bir 

hakkın kamulaştırılmış olduğunun kabul edilebilmesi için, yatırımcının ‘olasılıkların 

varlığı ile ilgili aşırı iyimser olarak’ yatırımını yapmış olması gerekmektedir. Başka 

bir deyişle uluslararası hukukun görevi, normal ticari riskleri bertaraf etmek 

değildir.
22

  

İki taraflı yatırım antlaşmalarında, hangi zamanda var olan meşru beklentilerin 

korunacağı genel olarak düzenlenmemektedir. Ancak hakem heyetleri bu konuda, 

yatırımın yapıldığı zamanki koşullara dayanan meşru beklentileri dikkate 

almaktadır.
23

 Tecmed v. Meksika davasında hakem heyeti; “uluslararası hukukun iyi 

niyet prensibi ışığında; taraflar, yabancı yatırımcının, yatırımı yaparken hesaba 

kattığı temel beklentileri etkilemeyecek şekilde uluslararası muamelede 

bulunmalıdırlar.” şeklinde bu durumu açıklamıştır.
24

 Yatırım faaliyetinin pek çok 

aşamadan oluşması nedeni ile alınan her bireysel kararın tek tek incelenmesi 

gerektiği ve ilgili yatırım kararının alındığı zamanki güncel beklentinin dikkate 

alınması, buna göre yatırımcının beklentisinin meşru olup olmadığının tartışılması 

gerektiği de savunulmaktadır. Yatırımcının meşru beklenti prensibine dayanabilmesi 

için, beklentinin esasını oluşturan olayları bilmesi ya da en azından bu bilgilere 

erişebilme olanağının bulunması ve kararlarını bu bilgilere dayanarak alması 

                                                           
21

 Marvin Feldman v. Meksika, p. H3.7./142, s.545 ve CMS Gas Transmission Company v. Arjantina, 

s. 77. 
22

 Fietta, a.g.e., s. 383. 
23

 Schreuer- Kriebaum, a.g.e. s.2. 
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gereklidir. Kimi zaman yatırım yapıldıktan sonra da ev sahibi ülke, yatırımcıya 

birtakım teşvikler, garantiler (sözleşme, ruhsat… vb) verebilmektedir. Böyle 

durumlarda da yatırımcı sonradan gelen bu tür garantilere güvenerek yatırımı ile 

ilgili kararlar almışsa, bunlar da meşru beklenti kavramı içerisinde değerlendirilir.
25

  

Duke Energy & Electroquil v. Ekvator davasında hakem heyeti, Duke Energy 

bakımından meşru beklentileri ayrı bir başlık altında incelemiş ve Duke Energy’ nin 

yatırımı yaptıktan sonraki zaman dilimi içerisinde ev sahibi ülke ile yapmış olduğu 

ödeme fonu anlaşmalarını da davacı bakımından meşru beklenti oluşturduğuna, 

garantilerin yerine getirilmemesi nedeni ile de ev sahibi ülkenin adil ve eşit muamele 

ilkesini ihlal ettiğine karar vermiştir.
26

 

Adil ve eşit muamele ilkesi çerçevesinde meşru beklentiler, devletin yatırım için 

şeffaf bir hukuk sistemi sağlaması ile ilişkilidir. Bir yabancı yatırımcı, A devleti 

kendisine güvence şeklinde teşvik primi verdiği için, B devleti yerine A devletinde 

yatırımını yapmışsa, yatırımcının A devletinde adil ve eşit muamele ilkesinin bir 

parçası olarak daha iyi bir muamele göreceği şeklinde meşru bir beklentisi haklı 

kabul edilebilmektedir. Başka bir deyişle yatırımcının, yatırımını ev sahibi ülkede 

yapmaya karar vermesinde esas teşkil eden kamu otoritelerinin belirli işlemleri, 

eylemleri ve açıklamaları yatırımcının meşru beklentilerini oluşturur.
27

 Bu durum 

adil ve eşit muamele ilkesi kapsamında şeffaf bir yönetimin gereğidir.  

Meşru beklentiler, doğası gereği kamulaştırma çerçevesinde de değerlendirilir. 

Nitekim kamulaştırma denklemi ve ev sahibi ülkenin işlem ve eylemlerinin 

yatırımcıya yüklenen yük ile orantılı olup olmadığının tespiti aşamasında, meşru 

beklentiler de değerlendirilmeye alınacaktır. Ancak ev sahibi ülkenin işlem ve 

eylemlerinin kamulaştırma niteliği taşımadığı, bununla beraber yatırımcının 

beklentilerinin meşru kabul edildiği durumlarda -başka bir deyişle yatırımcının ev 

sahibinin teşvik edici eylem ve işlemleri ile yatırımını yaptığı hallerde, bu güven 

sonucu zarara uğraması halinde- yatırımcı iddia ve şikayetini adil ve eşit muamele 
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 Schreuer- Kriebaum, a.g.e., s. 8. 
26

 Duke Energy Electroquil Partners & Electroquil S.A. v. Republic of Equador, ICSID Case No: 

ARB/04/19, p. 363, s. 99. 
27

 Fietta, a.g.e., ss. 389-398. örnek karar için bkz. Duke Energy Electroquil Partners & Electroquil 
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ilkesinin ihlaline dayandırarak bağımsız bir talepte bulunabilecektir.
28

 Duke Energy 

& Electroquil v. Ekvator davasında hakem heyeti; “hukuk ve iş çevresindeki 

istikrarın direkt olarak yatırımcının haklı beklentileri ile ilişki olduğunu, bu 

beklentilerin adil ve eşit muamele ilkesinin önemli bir elementi olduğunu” 

belirtmiştir. Hakem heyeti bu kararında; beklentinin meşru ve yatırımın yapıldığı 

zaman diliminde makul olması, makul veya meşru olmanın tüm koşullar 

çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğine karar vermiştir. Tüm koşullar sadece 

yatırım ile ilgili faktörler ile sınırlı olmayıp, ev sahibi ülkenin politik, 

sosyoekonomik, kültürel ve tarihsel koşullarını kapsamaktadır.
29

 Gauff v. Tanzanya 

davasında heyete göre; adil ve eşit muamele ilkesinin amaçlarından biri, yabancı 

yatırımcının yatırımı yapmasında temel aldığı meşru ve hukuki beklentilerine zarar 

gelmemesini sağlamaktır.
30

 

Ev sahibi ülkenin istikrarlı olması, İTYA’ nın imzalanma sürecinde de 

beklenmektedir. Tecmed v. Meksika davasında heyete göre; ev sahibi ülke, İTYA 

imzalanıncaya kadar, antlaşmanın tarafı olmayacağını açıkça belli etmediği 

müddetçe antlaşmanın amacına aykırı mevzuat değişikliklerinden kaçınmalıdır. Her 

ne kadar uluslararası hukukun temel prensibi; antlaşmanın farklı yorumu olmadığı 

sürece veya hükümlerde aksi haller düzenlenmemişse, antlaşmanın imzalanmasından 

önce varlığı sona eren haller veya yapılmış olan işlem ve eylemler ile ilgili olarak 

antlaşmanın hükümlerinin bağlayıcı olmayacağı şeklinde ise de (antlaşma 

hükümlerinde sürekli olarak gelecek zaman kullanılarak, aksi bir yorum da bertaraf 

edilmiştir.); antlaşma öncesinde yapılan işlem veya eylemler, antlaşma imzalandıktan 

sonra da devam ediyorsa, antlaşma hükümleri bunlar için de geçerli olacaktır.
31

 Buna 

göre; davalı devletin antlaşmanın imzalanmasından önceki işlemleri, eylemleri veya 

ihmalleri, antlaşma tarihinden sonraki işlem, eylem veya ihmallerinin eşzamanlı 
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 Fietta, a.g.e., s.399. 
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 Duke Energy Electroquil Partners & Electroquil S.A. v. Republic of Equador, p. 340, s. 93. 
30

 Gauff v. Tanzanya, p. 602, s. 179. Bu kararda adil ve eşit muamele ilkesinin amaçları olarak; 

yatırımcının yatırım kararına temel olan meşru ve hukuki beklentilerini korumak, ev sahibi ülkenin iyi 

niyetli davranması, şeffaflığın ve istikrarın sağlanması, ayrımcı işlem ve fiillerin gerçekleştirilmemesi 

sayılmıştır. 
31

 United Nations of Conference on the Law of the Treaties; 1st and 2nd Sessions, Official Records 

(Documents of the Conference, Draft Articles on the Law of Treaties with Commentaries, as Adopted 

by the International Law Commission at its Eighteenth Session), United Nations Publication, Sales 
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faktörü veya ağırlaştırıcı ya da azaltıcı elementi olarak düşünülebilir. Bu nedenle de 

antlaşma önceki dönem tahkim heyetinin yetkisi içerisine girebilir. 

Kanımca meşru beklenti ilkesinin, orantılılık ilkesi ile beraber uygulanması 

hakkaniyete uygun düşmektedir. Yabancı bir yatırımcı, yatırım yapma aşamasında 

pek çok risk göze almaktadır. Bu risklere rağmen yatırımını yapma kararı alırken, ev 

sahibi ülkenin taahhütleri ve teşvikleri ile risklerin gerçekleşme ihtimalinin düşük 

olması önemli etkenlerdendir. Dolayısıyla yatırımcının bu meşru beklentilerinin 

uluslararası hukukta korunması gerekmektedir. Ancak yatırımcının tüm 

beklentilerinin de meşru olarak kabul edilmesi, ev sahibi ülke açısından hakkaniyete 

aykırı bir durum yaratacaktır. Bu noktada orantılılık ilkesi benimsenerek, 

yatırımcının yatırım kararı almasında temel olan beklentilerinin meşru olarak kabul 

edilmesi, hakkaniyete daha uygun düşmektedir. 

E. Ev Sahibi Ülkenin Mevzuat Değişiklikleri Yapması ile İlgili Düzenleyici 

Yetkileri – Polis Gücü Doktrini 

 

Devletin; kamu sağlığını ve güvenliğini düzenleme, kamu huzurunu sağlama ve 

devam ettirme yükümlülüklerini yerine getirme yetkileri, polis gücü olarak ifade 

edilmektedir.
32

 Polis gücü; devletin, ülke içerisindeki kişilerin faaliyetlerini, 

hareketlerini yönetme, idare etme gücüdür.
33

 Ernst Freund; polis gücünün kamu 

huzurunu korumak ve ilerletmek, yükseltmek amacı taşıdığını savunmuştur.
34

 Bu 

tanım ile polis gücü de dahil olmak üzere, devletin tüm işlemleri kamu yararı ile 

sınırlandırılmıştır.
35

 Tecmed v. Meksika davasında polis gücü ile, devletin 

düzenleyici tedbirlerinin yerine getirildiği ifade edilmiştir.
36
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 Philip A. Talmadge, The Myth of Property Absolutism and Modern Government: The 

Interaction of Police Power and Property Rights, 75 Wash. L. Rev. 857 (2000), s. 857. 
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 William B. Stoebuck, Police Power, Takings and Due Process (Articles), 37 Wash. & Lee L. Rev. 
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Polis gücü doktrini; ev sahibi ülkenin almış olduğu önlemlerin polis gücüne 

dayanarak gerçekleştirilmiş olması halinde, devletin tazminat ödeme 

yükümlülüğünün olmadığını savunmaktadır.
37

 Dolayısıyla da bu doktrinin, devletin 

sorumluluğunu bertaraf etmeye çalıştığı ileri sürülmüştür.
38

 Sedco v. National Iranian 

Oil davasında heyete göre; devlet, polis gücüne dayanarak yaptığı (bona fide) iyi 

niyetli düzenlemeler sonucu meydana gelen ekonomik zarardan sorumlu değildir.
39

  

Polis gücü doktrininin, kamu yararı ve ayrımcılık ile sınırlandırılması halinde, 

dolaylı kamulaştırma işlem ve fiillerinin hepsinin bu doktrin kapsamında kalacağı, bu 

nedenle de doktrinin bu kadar geniş tanımlanmaması gerektiği savunulmuştur. Buna 

göre polis doktrini kavramına sadece vergi, suç ve asayişin sağlanması nedeni ile 

alınan tedbirler girmelidir.
40

 Tecmed v. Meksika davasında hakem heyeti, söz konusu 

uyuşmazlıkta kamulaştırma olduğuna karar vermiş; ancak devletin, egemenlik 

gücünün tezahürü olan polis gücünü kullanması sonucu meydana gelen ekonomik 

zarardan sorumlu olmayacağını da belirtmiştir.
41

 

Polis gücü doktrini ile etki doktrini birbirinin tam zıttı olarak nitelendirilebilir. 

Etki doktrininde ev sahibi ülkenin almış olduğu tedbirlerin meydana getirdiği etkiden 

başka bir kriter esas alınmazken, polis gücü doktrininde ise ev sahibi ülkenin pek çok 

işlem ve eylemi kamu yararı, düzeni, refahı gibi gerekçeler ile tazminat 

gerektirmeyen nitelikte geçerli düzenli yetkiler olarak değerlendirilebilmektedir.  

Kanımca polis gücü doktrini, çok geniş kapsamlı olması nedeni ile hakkaniyete 

uygun düşmemektedir. Bu doktrin uyarınca, ev sahibi ülkenin her türlü mevzuat 

değişikliği meşru kabul edilebilecek ve daha da önemlisi bu işlem ve fiiller sonucu 

tazminat ödeme yükümlülüğü de bulunmayacaktır. Böyle bir durum yabancı 

yatırımcının haklarını yok sayacağı gibi, ticaretin uluslararası hale gelmiş olduğu 

günümüzde, küresel refah, ekonomik kalkınma ve milletlerin birbirleri ile etkileşim 
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içerisinde olarak gelişimlerinin de önü tıkanmış olacaktır. Çünkü ev sahibi ülkelerin 

yetkilerinin bu kadar geniş tutularak, yatırımcının çözümsüz bırakılması, bir süre 

sonra yabancı yatırımcıyı yatırım yapmaktan uzaklaştıracaktır. Bu nedenle 

kamulaştırmanın tespitinde orantılılık prensibi dikkate alınmalı ve hem yabancı 

yatırımcı hem de ev sahibi ülke için uygun bir çözüm bulunmalıdır. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

II. Dünya Savaşı’ nın devletler üzerinde bıraktığı yıkımın ardından, hem 

gelişmekte olan ülkeler hem de gelişmiş olan ülkeler ekonomilerini düzeltmek için 

yeni arayışlar içerisine girmişlerdir. Gelişmiş ülkelerdeki sermayeler, gelişmekte 

olan ülke ekonomilerinde yatırım yapmaya başlamıştır. Dolayısıyla da ticaret hızla 

küreselleşmeye başlamıştır. Çok uluslu şirketler, ucuz iş gücü, yeni piyasa arayışı 

gibi çeşitli sebeplerle az gelişmiş ülkelerde yatırım yapmak isterken, az gelişmiş 

ülkeler de teknoloji ve bilim alanında gelişebilmek, ekonomiyi geliştirmek, yerli 

girişimcileri desteklemek adına kendi ülkelerine yabancı yatırımı çekmek 

istemektedirler. Ancak yabancı yatırım, yerli bir yatırıma göre daha fazla riski 

bünyesinde barındırmaktadır. Bunun sebebi; bir özel hukuk tüzel kişisi olan yabancı 

yatırımcının karşısında, egemenlik hakkı gibi önemli bir silahı olan kamu erkinin 

yani devletin olmasıdır.  

Yabancı yatırımların korunması ile ilgili olarak pek çok ülkenin katılımı ile 

oluşturulmuş olan en önemli sözleşme Dünya Bankası öncülüğünde hazırlanan 

Washington Sözleşmesi, diğer adıyla ICSID Sözleşmesi’dir. Sözleşme, yatırımın 

yapıldığı taraf devlet ile sözleşmeye taraf başka bir devletin yatırımcısı arasında 

doğrudan ya da dolaylı kamulaştırma, tazminat, uygulanacak hukuk gibi sebeplerle 

doğacak uyuşmazlıklarda, çözüm merkezi olarak uluslararası bir merkez kurmakta ve 

tahkim kurumunu benimsemektedir.
42

 Merkez, sadece tahkim sürecini yürütmekte; 

ancak doğrudan hakemlik yapmamaktadır. Başka bir deyişle merkez, yatırım 

uyuşmazlıklarını doğrudan çözen bir mahkeme özelliği taşımamaktadır.
43

  

Bu çalışmanın konusunun ICSID tahkimi kararları ışığında hazırlanmasının 

sebebi, ICSID Sözleşmesi tahkim sisteminin, diğer uluslararası ticari tahkimlerden 

ayrılarak, “kendi kendine yeten ve uluslararası hukuklardan bağımsız” bir 
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 Süleyman Dost, Yabancı Yatırım Uyuşmazlıkları ve ICSID Tahkimi, Asil Yayın, B 1, Ankara, 
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mekanizma kurmuş olmasıdır.
44

 Bu sözleşmeye göre; merkez tarafından verilen 

hakem kararları, ev sahibi ülkenin milli mahkemesi tarafından verilmiş kararlar gibi 

sonuç doğuracaktır.
45

 

Ev sahibi ülkeler, özellikle doğrudan yabancı yatırımları kendi ülkelerine 

çekebilmek adına yatırımcıya teşvik, vergi indirimi… vs gibi pek çok kolaylık 

sağlayabilmektedir. Ancak yatırımın yapılmasından sonraki dönemde mevzuatını 

çeşitli sebeplerle değiştirebilmekte ve bu mevzuat değişikliği de yabancı yatırımın 

faaliyetine ciddi zarar verebilmekte, hatta faaliyeti durma noktasına dahi 

getirebilmektedir. Savaş, hükümet değişiklikleri, darbeler, ideolojik karşıtlık, iktidar 

odaklarının değişmesi gibi sebepler, mevzuat değişikliğinin altında yatan gerçek 

düşünceler olabilmektedir. Bu ciddi riskleri en aza indirebilmek için devletler, 

aralarında İTYA’ lar akdetmeye başlamışlardır. İki taraflı anlaşmalar ile ev sahibi 

ülkeler yabancı sermayeyi teşvik etmeyi ve sermaye ihraç eden girişimcileri 

korumayı
46

, bu anlaşmaları destekleyen çok uluslu şirketler de yatırımlarının 

önündeki riskleri mümkün olduğunca bertaraf etmeyi amaçlamışlardır. İlk İTYA, 

1959 yılında Almanya ve Pakistan arasında yapılmış olup,
47

 İTYA’ lar ile ev sahibi 

ülkenin ekonomik sıkıntı veya diğer zor koşullarda yatırım aleyhine tedbirler alması 

ve mevzuatını değiştirmesi önlenmeye çalışılmaktadır.  

Yabancı yatırımcının riskleri; ticari olan ve ticari olmayan riskler olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Yatırımın faaliyeti ile ilgili olan ve yatırımcının katlanmak zorunda 

olduğu riskler; ticari risklerdir ve bu çalışmanın konusu dışındadır. Ancak yatırımın 

faaliyeti ile ilgili olmayan, ev sahibi ülkenin özel koşullarından kaynaklanan, 

kamulaştırma, kar ya da tasfiye payı ve satış bedellerinin transferlerinin kısıtlanması, 

geciktirilmesi
48

, döviz kontrolleri, aşırı vergilendirme şeklinde tezahür eden, 

yatırımcının kontrolü dışında gerçekleşen fiil ve işlemler ise ticari olmayan risklerdir. 
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Yabancı yatırımcı, İTYA’ lar ve çok uluslu anlaşmalar ile ticari olmayan risklere 

karşı korunmaktadır.  

Ev sahibi ülkenin egemenlik gücünü kullanarak yatırımı etkileyecek 

nitelikteki mevzuat değişikliklerine ilişkin olarak yapılan bu çalışmada; yabancı 

yatırımların uluslararası alanda korunmaları, İTYA’ ların bu korumada aldıkları rol, 

ICSID tahkim kararlarında yabancı yatırımların hangi koşullarla ve sebeplerle 

korundukları veya korunmadıkları hususları ile ilgili ulaşılan sonuçlar şu şekildedir: 

Uluslararası hukukta, yatırımcının ticari beklentilerinin korunabilmesi için, ev 

sahibi ülkenin yatırıma, yatırımcının haklarına ciddi bir müdahalesi olmalıdır. Başka 

bir deyişle; ev sahibi ülkenin, bir özel hukuk kişisi olarak sözleşme ihlali yapmış 

olması, İTYA ihlali için yeterli değildir. Ev sahibi ülkenin, egemenlik gücünü 

kullanarak yabancı yatırımı etkileyecek şekilde bir tedbir almış olması ya da yapması 

gereken bir fiil veya işlemi yapmayarak sessiz kalmış olması gerekmektedir. ICSID 

tahkimine gidilebilmesi için de İTYA ihlalinin mevcudiyeti aranmaktadır. 

Çok taraflı antlaşmalarda, İTYA’ larda, uluslararası hakem kararlarında ve 

uluslararası örf ve adet hukukunda kabul edildiği üzere; ev sahibi ülke, bir yabancı 

yatırımı doğrudan ya da dolaylı olarak kamulaştırabilmektedir. Hatta devletlerin 

egemenlik haklarının bir sonucu olan kamulaştırmanın doğal bir hak olduğu 

savunulmaktadır. Ancak uluslararası hukukta bir ev sahibi ülkenin, yatırımı 

kamulaştırabilmesi için bazı şartlar öngörülmüştür. Bu şartlara göre; ev sahibi 

ülkenin tedbiri ayrımcı olmamalı, kamu yararı amacı taşımalı, derhal, yeterli ve 

efektif tazminat içermeli ve hukuki usullere uygun şekilde yapılmalıdır. 

Kamulaştırma şartları olarak da nitelendirilen bu kıstaslar, günümüzde hemen hemen 

tüm İTYA’ larda, çok taraflı anlaşmalarda, uluslararası hakem heyetleri kararlarında 

ve doktrinde kabul edilmekte ve dolayısıyla neredeyse bir uluslararası örf adet 

hukuku kuralı haline gelmiş bulunmaktadır. Nitekim ICSID hakem heyetleri de, 

önlerine gelen yatırım uyuşmazlıklarında bu kıstaslara göre değerlendirme 

yapmaktadırlar. 



 
 

107 
 

Kamulaştırma, doğrudan veya dolaylı bir şekilde yapılabilmektedir. 

Doğrudan kamulaştırma, ev sahibi ülke tarafından yatırımcının mülküne fiziki el 

koyma şeklinde gerçekleşmekte ve bu nedenle de tespit bakımından bir zorluk 

oluşturmamaktadır. Ancak günümüzde çok taraflı anlaşmalarda, İTYA’ larda ve 

hakem kararlarında; ev sahibi ülkenin dolaylı olarak da kamulaştırma yapabileceği 

kabul edilmektedir. Dolaylı kamulaştırmada direkt bir müdahale yoktur. Tek bir 

işlem/fiilden kaynaklanabileceği gibi, kısa zaman içerisindeki seri işlemlerden veya 

eş zamanlı işlem ve fiillerden sonucu da oluşabilmektedir. Tek bir fiil veya işlem ile 

kamulaştırmaya eşdeğer bir sonucun meydana gelmesi, ‘de facto kamulaştırma’ 

olarak kabul edilmektedir. Ancak kısa bir zaman içerisinde meydana gelen seri 

işlemler, kamulaştırmaya denk bir sonuç doğurmuş ise, bu durum ‘sinsi 

kamulaştırma’ olarak adlandırılmaktadır.       

Bu çalışmanın konusu olan “Ev Sahibi Ülkenin Mevzuat Değişikliğinden 

Kaynaklanan Yatırım Uyuşmazlıkları”, dolaylı kamulaştırma teşkil edebileceği gibi, 

sadece adil ve eşit muamele ilkesine aykırılık da oluşturabilmektedir.  Ev sahibi 

ülkenin idari işlem ve fiilleri de mevzuat değişiklikleri içerisinde 

değerlendirilmektedir. Dolaylı kamulaştırmanın tespit edilebilmesi için her olayın 

kendi içerisinde kendi koşullarına göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak 

doktrinde genel olarak; mülkiyetin zorla sattırılması, yatırımdaki hisselerin şirket 

araçları kullanılarak zorla sattırılması, yerlileştirme tedbirleri, yatırım üzerindeki 

kontrolü ele geçirme, yatırımı ele geçirmeleri için başkalarını tetikleme veya teşvik 

etme, yatırımcının mal varlığına müdahale sırasında koruma sağlayamama, ülkede 

faaliyeti devam ettirebilmek için gerekli izin ve ruhsatları iptal eden idari kararlar 

alma, aşırı vergi tahsil etme, uluslararası hukuka aykırı şekilde yabancı yatırımcıyı 

sınır dışı etme, yatırımcının banka hesaplarını dondurma veya grevleri, lokavtı, 

işsizliği teşvik edici işlem ve fiiller dolaylı kamulaştırmaya örnek olarak kabul 

edilmektedir.  

Dolaylı kamulaştırmanın tespitinde; yatırımcıda meydana gelen etki, ev sahibi 

ülkenin amacı ve uygulanan tedbirin süresi önemli kıstaslardan kabul edilmektedir. 

Etki doktrinine göre; ev sahibi ülkenin uyguladığı tedbirin, yatırımcıda meydana 
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getirdiği etki, kamulaştırma tespitinde tek kıstas olarak kabul edilmelidir. Nitekim 

Santa Elena v. Kosta Rika davasında, etki doktrini tam anlamı ile uygulanmış ve 

kamu yararı amacı ile yapılan bir kamulaştırmanın dahi tazminatın doğasını ve 

miktarını etkilemeyeceğine karar verilmiştir. Metalclad v. Amerika davasında ise 

polis gücü doktrini tam olarak uygulama alanı bulmuş ve ev sahibi ülkenin hukuki 

usullere uygun olarak, ayrımcı olmayan ve kamu yararı taşıyan mevzuat 

değişikliğinin kamulaştırma olarak nitelendirilemeyeceğine, bunun bir sonucu olarak 

da tazminat gerektirmediğine karar verilmiştir. Kanımca; her iki doktrin de kendi 

içerisinde taraflardan birini tamamen çaresiz bırakmaktadır. Bu nedenle; orantılılık 

ilkesi benimsenerek, hem yatırımcıda meydana gelen etki, hem de ev sahibi ülkenin 

mevzuat değişikliğinin amacı dikkate alınmalıdır. Uygulanan tedbirin süresi de 

kamulaştırma tespitinde önem arz etmektedir. Şöyle ki; yatırımcının tazminat 

hakkının doğabilmesi için, tedbirin kalıcı nitelikte olması gerekmektedir. 

Uygulamada, üç ayı aşan bir tedbirin kalıcı bir tedbir olduğu kabul edilmektedir. 

Kanımca, üç ayı aşmayan tedbirlerin geçici kabul edilmesi yerindedir. 

ICSID tahkim kararlarında genel olarak dikkate alınan bir diğer husus; ev 

sahibi ülkenin almış olduğu tedbir sonucu, yatırımcı yatırımdaki kontrolünü 

kaybetmiş olmalıdır. Eğer yatırımcı, yatırım üzerindeki kontrolünü, idaresini hiçbir 

zaman kaybetmemiş ise, o takdirde ev sahibi ülkenin yatırımın kontrolüne 

müdahalesinden de bahsedilemeyecektir.  

Ev sahibi ülkenin tedbiri sonucu, yatırımcının mülkiyet hakkı temelden zarara 

uğramış olmalıdır. Mülkiyet hakkının temelden zarar görüp görmediği, her olay 

içerisinde tek tek incelenmelidir. Yatırımcının yatırım kontrolünü kaybedip 

kaybetmediği, yatırımın faaliyetinin durma noktasına gelip gelmediği, yatırımın 

ekonomik değerinin durumu, mülkiyet hakkının ciddi anlamda zarar görüp 

görmediğini belirlemede yardımcı unsurlardır. Yalnız yatırımın ekonomik değerinde 

meydana gelen etki, yardımcı bir unsurdur. Başka bir deyişle, yatırımın ekonomik 

değerinin azalması, kamulaştırma tespitinde dikkate alınmakla birlikte, tek kıstas 

olarak düşünülmemektedir. Çünkü yatırımın ekonomik değeri azalmasa dahi, 

mülkiyet hakkı temelden zarar görebilmektedir. Yatırımcının mülkiyet hakları; hem 
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maddi hem manevi haklardan oluşmaktadır. Her ne kadar önceki yıllarda sadece 

maddi hakların zarara uğraması halinde tazminat hakkının doğacağı kabul edilmiş ise 

de, günümüzde hem maddi haklar hem de sözleşmesel hakları kapsayacak şekilde 

manevi haklar, mülkiyet hakları içerisinde değerlendirilmektedir.  

Esasında ev sahibi ülkenin yatırımcı ile yapmış olduğu yatırım 

sözleşmesinde, gerekli görülen hallerde değişikliğe gitmesi genel olarak kabul 

görmektedir. Ancak bu değişikliğin boyutu ve kapsamı önemlidir. Yatırımcının 

yatırımını söz konusu ev sahibi ülkede yapmasına temel olan bir durumun 

değiştirilmesi kabul edilmemektedir. Sözleşmenin finansal maddelerinin mofidiye 

edilmesi, buna örnek olarak gösterilebilir. Ancak yatırım şartlarında beklenmeyen 

durumlar gündeme gelebilmek ve yatırımcı hiçbir emek harcamadan beklenmedik 

kazanç elde edebilmektedir. Küresel bir ekonomik kriz ile petrol fiyatlarının artması 

bu duruma örnek gösterilebilir. Böyle bir halde, ev sahibi ülke yatırım sözleşmesinde 

finansal maddeleri modifiye etmek isteyecektir. Yatırımcının bunu kabul etmemesi 

karşısında, ev sahibi ülkenin egemenlik gücünü kullanması, uluslararası hukukta 

kabul edilmektedir.  

Ev sahibi ülkenin mevzuat değişiklikleri, direkt olarak yabancı yatırımcıyı 

hedef almamalıdır. Söz konusu tedbir, ilgili yabancı yatırımı etkilemesi kastı ile 

alındığı takdirde, bu da tazminat hakkı doğuracaktır. Ev sahibi ülkenin mevzuat 

değişikliği keyfi olarak yapıldıysa, tedbir kamulaştırma özellikleri taşımasa dahi, adil 

ve eşit muamele ilkesinin ihlali gündeme gelecek ve bu durumda da yatırımcının 

tazminat hakkından bahsedilebilecektir.  
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