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Devletlerin ulusal düzeyde olduğu kadar 

uluslararası anlamda da hukuka aykırı fiillerinden 

sorumlu tutulması uluslararası hukukun 

gelişiminin bir sonucudur. Uluslararası yatırım, bir 

devletin yatırımcısının başka bir devletin (“Ev 

Sahibi Devlet”) ülkesinde yatırım yapmasıdır. 

Yatırımcı ise Enerji Şartı Anlaşması’nın 1/7-a 

maddesinde tanımlanmış olup, “i. Söz konusu 

Antlaşma Tarafında uygulanmakta olan 

kanunlarla uyumlu olarak o ülkede sürekli ikamet 

eden veya o ülkenin vatandaşı veya uyruğuna sahip 

olan gerçek kişiyi; ii. Söz konusu Antlaşma 

Tarafında uygulanmakta olan kanunlarla uyumlu 

olarak örgütlenen bir firma ya da organizasyonu” 

ifade etmektedir.1 Bu çerçevede yabancı 

yatırımcının yatırımı Ev Sahibi Devletin hukukuna 

tabi olmaktadır. Ancak Ev Sahibi Devletin ulusal 

hukukunun sağladığı koruma her zaman yabancı 

yatırımcının istediği boyutta olmayabilir. Öte 

yandan yatırım anında ulusal mevzuatta sağlanan 

hukuki korumanın yatırımcının istediği boyutta 

olmasına rağmen Ev Sahibi Devletin kendi hukuku 

üzerinde tek başına değişiklik yapabilme hakkı her 

zaman için var olduğundan yabancı yatırımcıya 

Holding states responsible for their wrongful 

actions in international law as in under their 

national law is the result of the evolution of 

international law. International investment means 

investment made by foreign investors in the 

country of another state (“Host State”). Investor 

is defined in Article 1/-a of the Energy Charter 

Treaty and it means, “i. a natural person having 

the citizenship or nationality of or who is 

permanently residing in that Contracting Party in 

accordance with its applicable law; 

ii. a company or other organisation organised in 

accordance with the law applicable in that 

Contracting Party”18.In this context the 

investment of a foreign investor becomes subject 

to the laws of the Host State. However, the 

protection provided by the national laws of the 

Host State may not always be to the extent wanted 

by the foreign investor. Moreover, even if at the 

time of investment the protection provided by the 

Host State’s national laws would be at the extent 

wanted by the investor; taking into account of the 

exclusive right of the Host State to make changes 

in its national laws at any time, there is no 

 
1 Enerji Şartı Anlaşması, https://www.energychartertreaty.org/provisions/ 
18 Energy Charter Treaty, https://www.energychartertreaty.org/provisions/ 

https://www.energychartertreaty.org/provisions/
https://www.energychartertreaty.org/provisions/
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sağlanan hukuki korumanın ileride yatırımcı 

aleyhine değişmeyeceğinin bir garantisi 

bulunmamaktadır. Bütün bu sebepler neticesinde 

uluslararası yatırımların korunması amacıyla Ev 

Sahibi Devletlerin ulusal mevzuatlarında 

öngörülen korumalara ek olarak Ev Sahibi 

Devletlerin tekelinde olmayan, uluslararası yeni 

hukuki koruma yolları aranması yoluna gidilmiş ve 

ortaya çıkan uyuşmazlıklar uluslararası yatırım 

tahkimi yoluyla çözümlenmeye başlanmıştır.. Bu 

yazımızda da kısaca uluslararası yatırım tahkimi ve 

uluslararası yatırım tahkiminde devletin 

sorumluluğu üzerinde durulacaktır. Bu kapsamda 

öncelikle yatırım tahkiminin ticari tahkimden 

ayrılan noktaları açıklanacak, daha sonra yatırım 

tahkiminde devletin sorumluluğunu doğurabilecek 

hukuki dayanaklar ve görüşler değerlendirilecektir.  

 

 

 

 

1. Yatırım Tahkimi 

Yatırım tahkimi, tahkimin tüm avantajlarını 

bünyesinde barındırması sebebiyle yatırımcılar ile 

Ev Sahibi Devletler arasındaki uyuşmazlıkların 

çözülmesi amacıyla yapılan tahkim olarak 

tanımlanabilir. Tahkimin tarafların iradelerine 

dayanan bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olması 

karşılığını en çok tahkim anlaşmasında bulur. 

Kısaca tahkim anlaşması, tarafların açıkça veya 

belli durumlarda zımnen2 uyuşmazlık çözüm yolu 

olarak tahkime gidilmesi üzerinde yaptıkları 

anlaşmadır. Uyuşmazlık tarihinde halen var ve 

geçerli olan bir tahkim anlaşmasının varlığı 

uyuşmazlığı karara bağlayacak olan hakem 

heyetinin de yetkisini belirlemektedir. Bu 

doğrultuda geçerli bir tahkim anlaşmasının 

olmadığı ya da tarafların tahkim iradesinin 

oluşmadığı durumlarda tahkime gidilmesi halinde 

hakem heyetine yapılacak olan yetki itirazı 

doğrultusunda hakem heyeti yetkisizliğine karar 

guarantee that legal protection provided to the 

investor would not change for the worse in the 

future. As a result of all these reasons, in order to 

protect international investments, in addition to 

the protections stipulated in the national laws of 

the Host States, new international legal protection 

methods, which are not monopolized by the Host 

States, have been sought and arising disputes 

have started to be  resolved under international 

investment arbitration. In this article the 

international investment arbitration and the state 

responsibility in international investment 

arbitration will be briefly discussed. In this 

regard, firstly the differences between the 

commercial and investment arbitration will be 

explained, and then the legal standpoints and 

opinions which may lead to the responsibility of 

the state in investment arbitration will be 

assessed.   

 

 

1. Investment Arbitration 

Investment arbitration, which embodies all the 

advantages of the arbitration, is the method of 

resolution of disputes between the Host States 

and investors. The role of the party autonomy in 

the arbitration is expressed by the arbitration 

agreement. In brief, arbitration agreement means 

an agreement through which parties explicitly or 

implicitly19 agree to resort to arbitration for the 

resolution of disputes between them. An 

arbitration agreement existing and valid as of the 

date of dispute also determines the jurisdiction of 

the arbitral tribunal. Accordingly, if one of the 

parties resort to arbitration under inexistent or 

invalid arbitration agreement, the other party may 

object to the jurisdiction of the arbitral tribunal 

and as a result the tribunal would decide that it 

has no jurisdiction to see the case. However, 

investment arbitration differs from commercial 

arbitration in that matter. Namely, the Host State 

 
2 UNCITRAL Model Kanunu madde 7’de yer alan ve Türk Milletlerarası Tahkim Kanunu’nda (madde 4) da 

yasalaşan anlayışa göre davacının dava dilekçesinde varlığını ileri sürdüğü tahkim anlaşmasına davalı tarafından 

cevap dilekçesi ile itiraz edilmemesi halinde taraflarca geçerli bir tahkim anlaşmasının kurulduğu kabul 

edilmekle zımnen de kararlaştırılabileceği söylenebilir.  
19 UNCITRAL Model Law Article 7 and Turkish International Arbitration Act Article 4 state that an exchange of 

statements of claim and defence whereby the existence of an agreement is alleged by one party and not denied by 

another constitutes a valid arbitration agreement. Thus, such agreement may be done implicitly.  
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verecektir. Ancak yatırım tahkimi bu noktada ticari 

tahkimden ayrılmaktadır. Şöyle ki, Ev Sahibi 

Devlet ile yatırımcının tabi olduğu devlet arasında 

ve genellikle iki taraflı olmak üzere3 yatırımların 

karşılıklı korunması ve teşvikini konu alan bir 

uluslararası anlaşma (“BIT”) yapılır ve bu 

anlaşmalar diğer uluslararası anlaşmalar gibi 

yürürlüğe girer. Bu anlaşmalarda genellikle 

anlaşmadan kaynaklı uyuşmazlıkların hangi 

yollarla çözüleceğini öngören maddelerde, 

tahkime ilişkin hükümler öngörülür. Böylece 

ilerleyen süreçte, yabancı yatırımcı ile Ev Sahibi 

Devletin ülkesinde ilgili yatırıma ilişkin olarak bir 

uyuşmazlık ortaya çıkması halinde tahkime 

başvurabilmek için yatırımcı ile akdedilen 

sözleşmelerde tahkim kaydının yer alması veya 

ayrı bir tahkim sözleşmesi yapılmasına ihtiyaç 

duyulmaz. Akit devletler arasında yapılmış olan 

yatırımların korunması ve teşvikine ilişkin 

anlaşmada yer alan tahkim hükümleri taraflarca 

kabul edilmiş olmakla icap niteliğini kazanır. Bu 

icap yanında uyuşmazlığı tahkime taşımak 

isteyenin başvurusu ile kabul söz konusu olur. Bu 

şekilde icap ve kabulün sağlanması ile tahkim 

anlaşması gerçekleşmiş olur ve geçerli bir tahkim 

iradesinin varlığından söz edilebilir.  

2. Yatırım Tahkiminde Devletin 

Sorumluluğu Kavramı 

Uluslararası hukukta devletlerin sorumluluğu 

uluslararası örf ve âdet hukuku kuralları, devletler 

arasında akdedilen iki ve çok taraflı yatırım 

anlaşmaları ile ortaya çıkmıştır. Bu kurallardan 

bazıları Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun bir 

alt organı olan Uluslararası Hukuk Komisyonu 

(“ILC”) tarafından 2001 tarihli “Devletin 

Uluslararası Hukuka Aykırı Eylemlerinden Dolayı 

Sorumluluğuna İlişkin Taslak Maddeler” şeklinde 

yazılı hale getirilmiş olup yatırım tahkimi 

bakımından da devletin sorumluluğunun 

saptanabilmesinde burada yer alan esaslar hakem 

heyetleri tarafından sıklıkla uygulanmaktadır.4 ILC 

kurallarının 2. maddesinde devletin uluslararası 

hukuktan doğan bir yükümlülüğünü yerine 

and the state which the investor is the national of 

sign a bilateral20 international treaty (“BIT”) 

regarding the reciprocal promotion and the 

protection of the investments, and these treaties 

enter into force in the same manner as other 

international treaties. Often in BITs, clauses 

stipulating the ways in which disputes arising 

from the agreement will be resolved contain 

resolution provisions regarding arbitration. If any 

dispute arises thereafter, regarding the investment 

made by the foreign investor in the country of the 

Host State, the dispute could be resorted to 

arbitration even if the contracts signed by the 

investor does not include a valid arbitration 

clause or there does not exist a separate 

arbitration agreement.  By signing such BITs, the 

provisions regarding the arbitration becomes 

accepted by the parties and such acceptance 

constitutes an offer. Such an offer will be 

completed with the application of the party who 

wishes to resort to arbitration, thus constitutes an 

acceptance. In this manner, meeting the 

conditions of the offer and acceptance constitutes 

an arbitration agreement and a valid will of 

arbitration.   

 

2. Concept of State Responsibility in 

Investment Arbitration 

The concept of state responsibility was evolved 

under the rules of international customary law, 

and bilateral or multilateral investment treaties 

which are concluded between states. Some of 

these rules were codified as “Draft Articles on the 

Responsibility of States for Internationally 

Wrongful Acts” by the International Law 

Commission (“ILC”) in 2001 and these 

principles have been applied by many tribunals in 

order to determine the responsibility of the 

states.21 As stated in Article 2 of the ILC Rules, 

regardless of its origin, states are held responsible 

under two cumulative conditions; if there is a 

breach of an international obligation by the state 

and if such breach is attributable to the state.  

 
3 Ancak çok taraflı anlaşmalara da rastlanmaktadır, bkz. NAFTA, MIGA vb.  
4 Bkz. CMS v. Arjantin, Helnan International Hotels v. Mısır, Bayındır v. Pakistan vb.  
20 However, there are also multilateral treaties, see also NAFTA, MIGA etc. 
21 See also, CMS v. Arjantin, Helnan International Hotels v. Mısır, Bayındır v. Pakistan etc. 
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getirmemesi ve bu ihlalin devlete atfedilebilir 

olması durumunda hangi kaynaktan doğduğuna 

bakılmaksızın devletin sorumlu olacağı 

belirtilmiştir.  

3. Yatırım Tahkiminde Devletin Uluslararası 

Sorumluluğunun Koşulları 

3.1 Yükümlülüğün Devlete Atfedilebilmesi 

Hukuka aykırı bir fiilin ne zaman devlete 

atfedilebileceği, diğer bir ifadeyle devletin bu 

eylem sonucu ortaya çıkan zarardan ne kadar 

sorumlu tutulabileceği hususu oldukça önemlidir. 

Nitekim pek çok olayda yabancı yatırımcılar Ev 

Sahibi Devletin ülkesinde yatırım yapmakla orada 

birçok farklı kişiyle çeşitli sözleşmesel ilişkiler 

içine girerler. Bu sözleşmeler gerek yabancı 

yatırımcı gerek sözleşmenin karşı tarafı 

bakımından birtakım haklar ve yükümlülükler 

yaratır. Bu hak veya yükümlülüklere ilişkin 

herhangi bir uyuşmazlık çıkması durumunda 

sözleşme hukukuna hâkim olan ve sözleşmelerin 

yalnızca tarafları bakımından yükümlülük 

doğuracağını öngören nispilik ilkesi uyarınca bu 

durumda sözleşmenin karşı tarafının sorumlu 

tutulması gerekir. Oysa ki bu bakımdan Ev Sahibi 

Devlet kendi ülkesinde imzalanmış bile olsa bu 

sözleşmenin bir tarafı değildir. Ancak özellikle 

yatırım tahkiminde söz konusu olan kimi 

koşulların gerçekleşmesiyle Ev Sahibi Devletin de 

bu durumda sorumlu tutulabilmesi söz konusu 

olabilmektedir. İşte bu bakımdan ihlali ileri sürülen 

yükümlülüğün devlete atfedilebilir olması gerekir. 

“Atfedilebilirlik” ILC Kurallarının I. Kısmının II. 

Bölümünde düzenlenmektedir. Bu yazı 

kapsamında atfedilme hususundaki temel 

hükümler niteliğinde olan ILC Kurallarının 4, 5 ve 

8. maddeleri incelenecektir. 

 

i.  ILC Madde 4- Devletin 

Organlarının Eylemleri 

ILC Madde 4, devletin organlarının eylemlerini 

düzenlemektedir. Devlet bir tüzel kişi olması 

sebebiyle tüm işlem ve faaliyetlerini organları 

aracılığıyla gerçekleştirir. Bu bakımdan devletin 

bir organının gerçekleştirmiş olduğu faaliyet 

esasen devletin faaliyetidir. Devlet organı, 

“devletin organizasyonunu oluşturan ve devlet 

adına hareket eden bireyleri veya bireylerden 

 

 

 

3. Conditions of State Responsibility in 

International Investment Arbitration 

3.1 Existence of an Obligation 

Attributable to the State 

The issue of attributability of a wrongful action to 

the state, namely the extent of the responsibility 

of the state with regards to damages incurred is 

highly significant. As a matter of fact, in many 

cases, foreign investors by making investments in 

the country of the Host States enter into various 

contractual relations with different individuals. 

These contracts raise rights and obligations both 

for foreign investors and the other party to the 

contracts. In the event of a dispute arising in 

relation to such rights and obligations included in 

these contracts, pursuant to the principle of 

privity of contract, the other party to the contract 

must be held responsible. However, in such case, 

even though the contracts have been made within 

its country, the Host State is not a party to such 

contracts. Nevertheless, especially in investment 

arbitration, Host States may be held responsible 

under some conditions provided that alleged 

breach of obligations is attributable to the Host 

State. “Attributability” is regulated under the ILC 

Rules, Part I, Chapter II. Articles 4, 5 and 8 of 

ILC Rules will be examined within the scope of 

this article.   

 

 

 

 

 

 

i. ILC Article 4- Conduct of Organs of 

a State  

ILC Article 4 regulates conduct of organs of a 

state. A state which is a legal person, carries out 

all of its operations via its organs. In this regard, 

all the actions that a state organ conducts are 

indeed the actions of the state itself. The organ of 

a state is “the constitution of the state and all of 

the persons or organism acting behalf of the 
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oluşan yapıların tümünü” ifade eder. 5 Söz konusu 

4. maddenin 2. fıkrası ise organın, devletin iç 

hukukuna göre bu statüye sahip olan her kişi veya 

birimi içerdiğini belirtmektedir. Aynı zamanda 

ilgili düzenlemede herhangi bir devlet organının 

eyleminin yasama, yürütme, yargı veya başka bir 

fonksiyonu yerine getirip getirmediğine 

bakılmaksızın devletin eylemi sayılacağı 

belirtilmektedir. 

 

 

ii. ILC Madde 5- Kamu Gücü 

Kullanma Yetkisi Olan Kişi veya 

Birimlerin Eylemleri 

İlgili hükümde, devlet organı niteliğini taşımayan 

kişi veya birimlerin eylemleri dolayısıyla devletin 

sorumluluğuna gidilebilme düzenlenmektedir. Söz 

konusu hüküm uyarınca devletin bir organı 

niteliğini taşımamakla beraber iç hukuk tarafından 

kamu gücü kullanmakla yetkilendirilmiş ve somut 

olayda bu yetkiyi kullanarak hareket etmiş kişi 

veya birimlerin eylemlerinden devlet sorumlu 

olacaktır. Söz konusu maddenin genellikle kamu 

iktisadi teşebbüsleri bakımından uygulandığı 

görülmektedir. Bu maddeyi diğerlerinden ayıran 

unsur “kamu gücü kullanmak” tır. Ancak madde 

metninde kamu gücünün kullanımına ilişkin bir 

tanım yapılmamıştır. Burada önemli olan, yetkinin 

ticari bir faaliyettense kamusal bir faaliyete ilişkin 

olarak kullanılmasıdır. Tek başına bir organın 

kamusal yetki kullanmasının ötesinde, 5. maddenin 

işletilebilmesi için aynı zamanda uyuşmazlık 

konusu eylemin de kamu gücü kullanılarak 

işlenmiş olması aranmaktadır. 

 

 

 

iii. ILC Madde 8- Devlet Tarafından 

Yönlendirilen veya Kontrol Edilen 

Kişilerin Eylemleri 

Bu kural uyarınca bir özel kişi olmasına karşın, 

devlet tarafından yönlendirilen veya kontrol edilen 

kişilerin eylemleri de devlete atfedilebilir. Ancak 

özel kişilerin eylemlerinden devletin sorumlu 

state”.22 In Article 4, Subparagraph 2, it is stated 

that organs of a state include all persons or units 

that have such position under domestic laws of 

the state. Moreover, under the same provision, 

any conduct of an organ of the state is considered 

as state conduct, regardless of the legislative, 

governing, judicial or any other function it 

exercises.   

 

 

 

ii. ILC Article 5- Conduct of Persons 

or Entities Exercising Elements of 

Governmental Authority 

Article 5 regulates the conditions under which a 

state could be held responsible because of actions 

of persons or entities that are not considered as 

organs of a state. According to this article, in 

cases whereby persons or entities which is not an 

organ of a state but which is empowered by the 

law of that state to exercise elements of 

governmental authority and that acts in that 

capacity in the particular instance that has given 

rise to the dispute, the state is held responsible. 

This article is generally applied to the state- 

controlled entities. The distinction between 

Article 5 and the other articles is the element of 

“using public power”. However, Article 5 does 

not explain what “using public power” entails. 

What is important here is the exercise of power in 

relation to a public activity rather than a 

commercial activity. Moreover, in order to apply 

Article 5, in addition to having used public 

power, the person or entity must have acted in 

capacity of such power when committing the 

action giving rise to the dispute.  

 

 

iii. ILC Article 8- Conduct of Persons 

Directed or Controlled by the State  

According to Article 8, conducts of persons who 

are neither state organs nor exercises elements of 

governmental authority may be attributable to the 

state if the person acts on the instructions of, or 

 
5 Miray Azaklı Köse, ILC Maddeleri Kapsamında Devletin Uluslararası Sorumluluğu, İstanbul, 2019, s. 105 
22 Miray Azaklı Köse, State Responsibility In International Investment Arbitration Within The Context Of The 

Ilc Articles, İstanbul, 2019, p.105 
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tutulması istisnai bir düzenlemedir. Bu sebeple, 

eylemi gerçekleştiren kişi ile devlet arasında 

gerçek bir bağlantının söz konusu olması gerekir. 

Bu bağlamda uluslararası hukukta devletin eylem 

üzerindeki kontrolünün tespiti bakımından 

Nicaragua ilkeleri yol göstericidir. Uluslararası 

Adalet Divanı Nicaragua davasında söz konusu 

maddenin uygulanabilmesi için hukuka aykırı bir 

davranışın gerçekleşmesinde devletin kontrolünün 

derecesini araştırmıştır. Buna göre devletin 

eylemlerden sorumlu olabilmesi için eylemler 

üzerindeki kontrolünün “etkin kontrol” 

denebilecek seviyeye ulaşmış olması gerekir.6  

 

 

 

 

 

Yatırım tahkiminde bu maddenin özellikle devletin 

sahip olduğu veya devlet kontrolünde olan şirketler 

bakımından uygulandığı görülür. Bunların en 

önemli örneklerinden biri ise özel hukuk 

hükümlerine göre kurulmasına rağmen devlet 

eliyle kurulan ve faaliyetlerini yürüten kamu 

iktisadi teşebbüsleridir. Nitekim örneğin Türk 

hukukunda kamu iktisadi teşebbüsleri 1982 

Anayasasının 165. maddesinde “Sermayesinin 

yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı 

olarak Devlete ait olan kamu kuruluş ve 

ortaklıkları” şeklinde dolaylı olarak tanımlanmış 

ve bu kurumların devlete ait olduğu hususu 

vurgulanmıştır. Kamu iktisadi teşebbüslerinin 

faaliyetlerinin devletin sorumluluğuna yol 

açabilmesi kuralı dayanağını ILC Kurallarının 3. 

maddesinde de yer alan hiçbir devletin kendi iç 

hukuk kurallarını ileri sürerek sorumluluktan 

kaçamayacağına ilişkin ilkeden almaktadır.  

 

Öte yandan, 1982 Anayasasında kamu iktisadi 

teşebbüslerini tanımlamakta kullanılan ve 

sermayesinin en az %51’inin devlete ait olması 

koşuluna ilişkin anlayış tek başına kamu iktisadi 

teşebbüslerinin tüm faaliyetlerinin devlete 

atfedilebileceği sonucunu doğurmamaktadır. 

under the direction or control of a state in carrying 

out the conduct. However, attribution of 

responsibility to the state due to actions of such 

persons is an exceptional concept. Thus, there 

must be an actual link between the persons acting 

in such manner and the state. In this regard, in 

international law, the Nicaragua principles are 

the guiding principles in determining the control 

of the state on the activities of a person. The 

International Court of Justice in Nicaragua case, 

examined the extent of state control in an 

unlawful action in order to apply Article 8. In this 

regard, in order to attribute responsibility to the 

state, the required level of the control of the state 

in such unlawful actions must be in an “effective 

control” level.23  

 

 

In investment arbitration, Article 8 is especially 

applied to the companies which are owned or 

controlled by the state. The most important 

example of such companies are the state-

controlled entities that are constituted under 

private law provisions but which are established 

and managed by the state. Indeed, in Turkish law 

in Article 165 of the 1982 Constitution, these 

entities are defined indirectly as “public 

institutions and partnerships where more than 

half of the capital directly or indirectly belongs to 

the State” and as such it is underscored that these 

entities belong to the state. The principle that the 

state-controlled entities’ activities may cause 

attribution of responsibility to the state is based 

upon the principle expressed in ILC Article 3, 

which states that no state may evade 

responsibility on the grounds of its national law.   

 

 

On the other hand, the criteria used to define the 

state-controlled entities in the 1982 Constitution 

(having more than half of its capital directly or 

indirectly belonging to the state), is not enough to 

conclude that all the activities conducted by such 

entities are attributable to the state. Indeed, in 

 
6 Miray Azaklı Köse, ILC Maddeleri Kapsamında Devletin Uluslararası Sorumluluğu, İstanbul, 2019, s. 115 
23 Miray Azaklı Köse, State Responsibility in International Investment Arbitration Within the Context of The Ilc 

Articles, İstanbul, 2019, p. 115 
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Nitekim, Maffezzini v. İspanya davasında bir 

devletin yalnızca bir özel şirketin sermayesine 

sahip olması o şirketin, devletin bir organı olarak 

nitelendirilmesi için yeterli görülmemiştir.7 Buna 

göre, olayda kamu iktisadi teşebbüsü olan 

SODIGA’nın Sanayi Bakanlığı’nın teklifi ve 

Ekonomi Bakanlığı ile İspanya hükümetinin en üst 

siyasi organlarından biri olan Bakanlar 

Konseyi’nin onayları ile kurulmuş olması, kamusal 

görevler yürütmek amacıyla kurulmasının 

göstergesi olarak kabul edilmiştir. Bunun yanı sıra 

SODIGA’nın kuruluşuna ilişkin düzenlemede 

kuruluş amaçlarından birinin Galiçya’nın bölgesel 

endüstriyel kalkınması olduğu belirtilerek, 

SODIGA’nın yürütmekte olduğu faaliyetlerle 

birlikte düşünüldüğünde bu durumun SODIGA’nın 

kamusal niteliğini ortaya koyduğu 

değerlendirilmiştir. Ancak hakem heyeti 

uygulamış olduğu bu yapısal kriterlerin yanı sıra 

görevsel değerlendirme de yaparak ihlali öne 

sürülen eylemin ticari mi yoksa kamusal nitelikli 

mi olduğuna dikkat etmiştir. Bunun sonucunda, 

ticari nitelik taşıyan eylemlerin İspanya Devletine 

atfedilemeyeceği ancak kamusal nitelikli 

eylemlerin sonucunda devletin sorumluluğuna 

başvurulabileceğine karar vermiştir.8 Söz konusu 

karar9 ILC Kurallarının ilgili maddelerinin somut 

olayın özelliklerine göre değerlendirilmesi 

gerektiğini de ortaya koymaktadır. 

 

 

 

 

3.2 Uluslararası Bir Yükümlülüğün İhlali  

Uluslararası yatırım anlaşmaları devletler arasında 

karşılıklı olarak yatırımların korunmasını, teşvikini 

amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda söz 

konusu anlaşmalarda ulusal muamele, uluslararası 

asgari muamele, adil ve hakkaniyete uygun 

muamele, tam koruma ve güvenlik gibi birtakım 

Maffezzini v. Spain case, the fact that some of the 

capital of a company was owned by the state was 

not regarded sufficient justification to conclude 

that company as the state organ.24 In the 

aforementioned case, the fact that SODIGA 

which is a state-controlled entity, was established 

by the proposal of the Ministry of Industry and by 

the approval of the Ministry of Economy and the 

Council of Ministers which are the top-level 

political organs of the Spanish Government, was 

regarded as the indicator of public duty in its 

mission of establishment. Moreover, when 

thought together, the activities carried out by 

SODIGA and the fact that one of the aims of 

SODIGA’s establishment was defined as regional 

development of Galicia in the regulation 

establishing SODIGA were considered to be 

sufficient indicators to show the public quality of 

SODIGA. However, in addition to applying these 

structural criteria, by making functional analysis, 

the Arbitral Tribunal also paid attention to 

whether the conduct that was alleged to be in 

breach was commercial or public in nature. 

Consequently, the Arbitral Tribunal decided that 

while the actions which were commercial in 

nature could not be attributed to the state; as a 

result of the actions which were public in nature, 

one could apply to the responsibility of the 

states.25 Therefore, such Award26 suggests that 

relevant articles of the ILC Rules must be 

contemplated in accordance with the features of 

the case in question.  

 

3.2 Breach of an International Obligation 

International Investment Treaties aim at the 

reciprocal promotion and the protection of the 

investments. In line with this objective, these 

treaties contain various standards of protection 

such as the national treatment, minimum 

standard of international treatment, fair and 

 
7 Ibid., s. 122 
8 Miray Azaklı Köse, ILC Maddeleri Kapsamında Devletin Uluslararası Sorumluluğu, İstanbul, 2019, s. 123 ve 

Maffezini v. İspanya para.52.  
9 Maffezzini v. İspanya, https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0481.pdf 
24 Ibid., p. 122 
25 Miray Azaklı Köse, State Responsibility In International Investment Arbitration Within The Context Of The 

Ilc Articles, İstanbul, 2019, p. 123 and Maffezini v. Spain para.52. 
26 Maffezzini v. Spain, https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0481.pdf 

https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0481.pdf
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0481.pdf
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koruma standartları öngörülmüştür. Bunun yanı 

sıra BIT’lerde en çok gözetilen ulus kaydına yer 

verildiği gibi kamulaştırmaya ilişkin 

yükümlülüklerin öngörülmesi de söz konusudur.  

 

Bir görüşe göre, Ev Sahibi Devlet ile yatırımcı 

arasında akdedilen sözleşmeler 1969 Viyana 

Sözleşmesi’ndeki tanıma uymamasından dolayı 

Viyana Sözleşmesi’nin kapsamı dışında kalır ve bu 

nedenle uluslararası nitelik kazanmaz.10 Nitekim, 

genellikle Ev Sahibi Devlet ile yatırımcı arasındaki 

sözleşmeler Ev Sahibi Devletin hukuku 

uygulanarak çözümlenmektedir. Buna karşıt olarak 

ise “sözleşmelerin uluslararasılaşması” görüşü 

ileri sürülmüştür. Bu görüş uyarınca tarafların bu 

yönde bir iradesi olmasa dahi yatırımcı ile Ev 

Sahibi Devlet arasındaki sözleşmelere uluslararası 

hukukun uygulanması gerekir, nitekim tek taraflı 

olarak ulusal mevzuatını değiştirme imkânı 

bulunan Ev Sahibi Devlet karşısında yatırımcının 

uluslararası korumaya kavuşması bu yolla 

sağlanacaktır.11  

 

 

 

Devletin uluslararası sorumluluğundan 

bahsedilebilmesi için uluslararası bir hukuk 

kuralının ihlalinin söz konusu olması gerekir. 

Sözleşmelerin ihlali kural olarak uluslararası 

yükümlülüklerin ihlali anlamına gelmez. Ancak 

sözleşmenin ihlalinin dolaylı olarak bir uluslararası 

yükümlülüğün ihlali anlamına gelebileceği haller 

de mevcuttur. Bu haller genel olarak şu şekilde 

sıralanmıştır,12 

 

i. Sözleşme ihlalinin adil ve 

hakkaniyetli muamele 

yükümlülüğünün ihlalini 

oluşturduğu durumlar 

equitable treatment (“FET”), full protection and 

security (“FPS”). Besides, BITs generally 

include most favoured nation clauses along with 

obligations regarding expropriation.  

 

According to some, agreements concluded 

between the states and the investors do not 

correspond to the description contained in the 

1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, 

thus remains outside of the scope of the 

Convention and as such cannot be regarded as an 

international treaty.27 Indeed, in general, disputes 

arising out of the contracts between the Host 

States and investors are resolved by application 

of the national laws of the Host State. In contrast 

to this, “the internationalization of contracts” 

argument was asserted as a counter view. 

According to such view, even there is no intention 

of the parties regarding such result, international 

law must be applied to the contracts between the 

investor and the Host State, since the Host State 

has the opportunity to amend its regulations 

unilaterally, the protection required to the 

investor may only be provided in this way.28  

 

In order to mention the international 

responsibility of the state, there must be a breach 

of an international law principle. In principle, 

breach of contracts do not necessarily mean the 

breach of international obligations. However, 

there are circumstances in which breach of a 

contract constitutes the breach of an international 

obligation. In general, these circumstances are as 

follows,29 

 

 

i. Breach of the treaty constituting 

the breach of the obligation of 

Fair and Equitable Treatment  

 
10 Nitekim 1969 Viyana Sözleşmesi’nin 2.maddesinin a bendi uyarınca sözleşmede anlaşma olarak kast edilen 

devletler arasında akdedilmiş anlaşmalardır.  
11 Ibid., s.146 
12 Ibid., s. 148 
27 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Article 2, subparagraph states that the term “treaty” refers to 

the treaties concluded between states.  
28 Ibid., p.146 
29 Ibid., p. 148 
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Adil ve hakkaniyetli muamele yükümlülüğü birçok 

yatırım anlaşmasında yer alan ve yatırım 

tahkiminin kalbi niteliğinde olan, uygulayıcılar 

tarafından da sıklıkla başvurulan bir kuraldır. Adil 

ve hakkaniyetli muamele yükümlülüğü soyut ve 

kapsamı geniş bir kavram olması sebebiyle hakem 

heyetlerince tanımlanmaya çalışılmıştır. Bu ilke ile 

Ev Sahibi Devletin yabancı yatırımcılar için stabil 

ve öngörülebilir bir sistem sağlaması, yatırımcının 

meşru beklentilerinin karşılanması, iyiniyetli bir 

yaklaşım gösterilmesi, yatırımcıya uygulanacak 

yaptırımlarda ölçülü davranılması, yatırımcılara 

baskı, zorlama ve tehdidi de içine alacak şekilde 

kötü muamele gösterilmemesi ifade edilmektedir.13 

Hakem kararlarında genellikle ifade edildiği üzere 

ise sözleşme ihlalinin adil ve hakkaniyetli 

muamele yükümlülüğüne aykırılık oluşturması için 

kamu gücünün kullanılmış olması aranmaktadır.14 

 

 

ii. Sözleşme ihlalinin hukuka aykırı bir 

kamulaştırma teşkil etmesi 

Kamulaştırma yasağı ise yatırımcının Ev Sahibi 

Devletin ülkesine getirmiş olduğu yatırımların 

doğrudan veya dolaylı olarak yatırımcının elinden 

alınmamasını, Ev Sahibi Devlet tarafından bu 

değerlere kamu yararı sebebiyle bir zorunluluk 

olmadıkça el konulmamasını ve zorunlu 

durumlarda el konulan yatırımların tam 

karşılığının tazminat olarak ödenmesini ifade eder.  

Hakem mahkemelerinde verilen birçok kararda 

sözleşme ihlalinin bir kamulaştırma teşkil 

edebilmesi için yalnızca bir sözleşme ihlalinin 

yeterli olmadığı, davacının kamu gücünün 

kullanıldığını yani Ev Sahibi Devletin bir sözleşme 

tarafı olmaktan çıkarak egemen yetkiler kullanmış 

olduğunu ispat etmesi aranmıştır.15  

 

 

 

 

The obligation of FET is a principle that is stated 

in many investment treaties and is the heart of the 

investment arbitration, thus it is one of the most 

frequently referred rules by the practitioners. 

Since the FET obligation is an abstract and broad 

concept, the arbitral tribunals have been trying to 

define it. Accordingly, within the scope of the 

FET principle the Host States must provide a 

stable and predictable framework for 

investments, protect investor's legitimate 

expectations, treat investors in good faith, respect 

the requirement of proportionality in relation to 

measures applied to foreign investors, and 

prohibit the abusive treatment of investors, 

including coercion, duress and harassment.30 As 

generally stated in arbitral awards, the use of 

public power is required to conclude that the 

breach of the treaty constitutes breach of FET 

obligations.31  

 

ii. Breach of the treaty constituting 

an unlawful expropriation 

Prohibition of unlawful expropriation means that 

the Host State cannot directly or indirectly 

dispossess investor of the investments he brought 

to the country of the Host State, cannot distrain 

on such values unless public interest so requires 

and can only confiscate the investment under 

obligatory situations provided that the investor is 

fully compensated. In many arbitral awards, the 

breach of the treaty alone is not regarded as 

sufficient reasoning to consider a breach of the 

treaty as an expropriation and that in addition to 

an existing breach of the treaty, the arbitral 

tribunal requires the applicant to also prove that 

the Host State has exercised public power, in 

other words, the Host State has exercised 

sovereign powers while acting beyond as a mere 

party to the treaty.32 

 

 

 
13 https://jusmundi.com/en/document/wiki/en-fair-and-equitable-treatment 
14 Ibid., s. 149 
15 SGS v Philippines, Decision on Jurisdiction, para. 161. 446 Azurix v Argentine, Award, para. 315. 
30 https://jusmundi.com/en/document/wiki/en-fair-and-equitable-treatment 
31 Ibid., p. 149 
32 SGS v. Philippines, Decision on Jurisdiction, para. 161. 446 Azurix v Argentine, Award, para. 315. 

https://jusmundi.com/en/document/wiki/en-fair-and-equitable-treatment
https://jusmundi.com/en/document/wiki/en-fair-and-equitable-treatment
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iii. Yatırım anlaşmasında bir şemsiye 

maddenin var olması 

Şemsiye maddesi ve bu maddenin varlığının ne 

şekilde uluslararası bir yükümlülüğün ihlaline 

vücut vereceği aşağıda açıklanmıştır.  

 

 

 

4. Yatırım Tahkiminde Şemsiye 

Maddeleri 

Şemsiye kaydı veya maddesi olarak bilinen 

hükümlere özellikle yatırım tahkiminde oldukça 

yaygın olarak başvurulmaktadır. Buna göre Ev 

Sahibi Devlet ile yatırımcının mensubu olduğu 

devlet arasında imzalanan BIT’ye koyulacak 

şemsiye maddeleri sözleşme nedeniyle ortaya 

çıkan bir ihlal bakımından devletin sorumluluğuna 

gidilebilmesine imkân tanımaktadır. Şemsiye 

maddelerinde genellikle anlaşmayı imzalayan 

devletlerin yatırımın ve yatırımcının korunmasına 

ilişkin her türlü yükümlülüğü üstlendiği yer alır. 

Bu halde, şemsiye maddelerin kapsamına 

yatırımcının Ev Sahibi Devletin ülkesinde 

imzalamış olduğu sözleşmelerden kaynaklı 

yükümlülükler de girmektedir. Ancak bu konuda 

özellikle ICSID tahkimi altında verilen iki ayrı 

hakem kararında farklı sonuçlara ulaşıldığı 

görülmektedir. Impregilo v. Pakistan16 davasında 

hakem heyeti, sözleşmeye aykırılıkların her 

durumda şemsiye kaydının kapsamına sokularak 

uluslararası hukukun ihlali anlamına 

gelmeyeceğini ifade ederken, Noble Ventures v. 

Romanya17 davasında ise şemsiye kaydının 

uygulanması ile bir hükumet temsilcisinin 

eylemlerinin devlete atfedilebildiği durumlarda 

sözleşmesel ihlallerin devletin sorumluluğuna 

vücut verebileceği ifade edilmiştir.  

 

 

5. Sonuç  

Devletlerin uluslararası sorumluluğu özellikle 

yatırım tahkiminde oldukça önem arz etmektedir. 

Bu bağlamda devletin sorumluluğuna gidilebilecek 

iii. Investment Treaty containing an 

umbrella clause  

The concept of an umbrella clause and in what 

manner the existence of such clause may cause 

the breach of an international obligation is 

examined below. 

 

 

4. Umbrella Clauses in Investment 

Arbitration  

Umbrella clauses are very common especially in 

investment arbitration. In this regard, the BITs 

concluded between the Host State and the 

investor contain umbrella clauses which enable to 

hold Host States responsible in cases of breach of 

the treaty. In general, umbrella clauses state that 

the signatory states undertake all responsibility in 

relation to the protection of investors and their 

investments. In such cases, the contractual 

obligations arising out of all the contracts which 

are concluded in the Host State’s country are also 

included in the scope of the umbrella clause. 

However, it is seen that different conclusions 

have been reached in two separate arbitral awards 

given under the ICSID arbitration. While, in 

Impegrilo v. Pakistan33 case, the arbitral tribunal 

decided that the breach of a contract may not 

always be considered as a breach of international 

law by way of application of an umbrella clause; 

in Noble Ventures v. Romania34 case, the arbitral 

tribunal decided that in cases where activities of 

a government representative could be 

attributable to the state by way of application of 

an umbrella clause, the breaches of contracts may 

cause the responsibility of the states.  

 

 

 

 

5. Conclusion 

The international responsibility of the states is a 

significant matter especially in investment 

arbitration. In this regard, the sources that may 

 
16 Impregilo v. Pakistan, https://www.italaw.com/cases/documents/560 
17 Noble Ventures v. Romanya, https://www.italaw.com/cases/documents/748, para. 46.  
33 Impregilo v. Pakistan, https://www.italaw.com/cases/documents/560 
34 Noble Ventures v. Romania, https://www.italaw.com/cases/documents/748, para. 46 

https://www.italaw.com/cases/documents/560
https://www.italaw.com/cases/documents/748
https://www.italaw.com/cases/documents/560
https://www.italaw.com/cases/documents/748
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kaynaklar akit devletler arasındaki yatırımların 

korunması ve teşvikine ilişkin anlaşmalar, 

uluslararası hukukun getirmiş olduğu standartlar 

ile ILC’nin hakem heyetleri tarafından da sıklıkla 

uygulama bulan ilkeleridir. Bu kaynakların 

uygulanması bakımından ortaklık arz eden durum, 

Ev Sahibi Devletin sorumluluğuna gidebilmek 

adına yalnızca uluslararası hukuk bağlamında bir 

ihlalin varlığının yeterli görülmemesi, bu ihlalin 

aynı zamanda devlete atfedilebilir olduğunun 

ortaya konuyor olmasının aranmasıdır. 

Atfedilebilirlik özellikle yatırımcılar tarafından 

devlet aleyhine açılan davalarda hakem heyetinin 

taraflar bakımından yetkisini incelerken titizlikle 

üzerinde durduğu bir konudur. Sonuç olarak, 

devlete atfedilebilir uluslararası bir yükümlülüğün 

ihlali halinde devletlerin sorumlu tutulabileceği ve 

yatırımcının bu doğrultuda koruma talep 

edebileceği söylenebilir.  
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cause such responsibility are the BITs concluded 

for the promotion and protection of the 

investments between the contracting states, the 

standards arising out of international law and the 

principles of ILC which are applied by many 

arbitral tribunals. The common feature for these 

sources of responsibility is that the breach of an 

international law principle alone is not enough to 

apply to the responsibility of the state, but that 

this breach must also be attributable to the state. 

In cases where the investors bring claims against 

the Host States, attributability is a subject matter 

that is duly examined by arbitral tribunals in 

deciding their jurisdiction over the parties. 

Consequently, following a breach of an 

international obligation that is attributable to the 

state, states may be held responsible and 

accordingly, the investor may request protection. 
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