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Uluslararası tahkimin 10. yılı kutlamalarına
yönelik müzikal için bir ‘libretto’ denemesi:

Dr. Sedat ÇAL
Kıdemli Uzman
Enerji Şartı Sekretaryası

E

nerji sektöründeki altyap[
yat[r[mlar[na ilişkin imtiyaz
sözleşmelerinde uluslararas[
tahkim hükmüne yer verilebilmesini sağlayan
Anayasa değişikliklerinin üzerinden tam
10 y[l geçti. Böylece, an[lan değişikliklerin k[saca değerlendirmesini ve
muhasebesini yapmak için yeterli bir
vesile doğmaktad[r.
Bu genel muhasebeyi yaparken,
müzikalimizde en temel enstrüman olarak
üstad Nef’i taraf[ndan ünlü Siham-[
Kaza’s[nda en kâmil biçimde kullan[ld[ğ[
bilinen “hiciv” yönteminden yararlan[lacakt[r.
1999 y[l[n[n Temmuz ay[nda gerçekleştirilen Anayasa değişiklikleriyle, enerji
altyap[s[na yönelik olarak devlet ile özel
kişiler aras[nda imzalanan - ve o ana
kadar “kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi” olarak nitelendirilen - sözleşmelerin,
bundan böyle yasal düzenlemelerle “özel
hukuk sözleşmeleri” şeklinde düzenlenebilmesi olanağ[ getirilmişti. Ayr[ca
bu türden bir yasal düzenlemeye
gidilmediği durumlarda hâlâ imtiyaz
sözleşmesi olarak kalabilecek
sözleşmelere uluslararas[ tahkim koşulunun konulabilmesi olanağ[ tan[nm[şt[.
Böylece, değişiklikler öncesindeki
Dan[ştay ve Anayasa Mahkemesi kararlar[yla imtiyaz sözleşmesi niteliğinde - ve
ülkenin bekas[yla doğrudan ilintili olduğu vurgulanan enerji altyap[
sözleşmeleri çerçevesinde yabanc[
yat[r[mc[lar ile devlet aras[nda doğabilecek uyuşmazl[klar[n, Dan[ştay yerine yabanc[ hakem heyetlerince görülmesi
olanağ[ getirilmiş oldu.

“Âheste çek kürekleri,
mehtâb uyanmasın...”

Anayasa değişikliklerine gidiş,
kuşkusuz birdenbire olmad[; müzikalin
bu k[s[mlar[ gergef gibi yavaş yavaş,
özenle işlendi. Bu süreç, 1995 y[l[nda
enerji sektöründe “özelleştirme” kisvesi
alt[nda ihalesiz/sorgusuz/sualsiz özel
kişilerle imzalanmaya başlanan - ve
içerdiği ayr[cal[klar nedeniyle “ballı kaymak tadındaki” - yap-işlet-devret (YİD)
veya işletme hakk[ devri (İHD)
sözleşmelerinin Dan[ştay ve Anayasa
Mahkemesi’nce imtiyaz sözleşmesi
olarak nitelendirilmesine yol açt[. Şaş[lacak şeydir;
imtiyazlar[n ihalesiz
biçimde idarenin
keyfince verilmesi,
hukuk öğretimizde
kabul görmekteydi
(ilginçtir, bu yaklaş[m öğretide halen
de savunulmakta).
Yarg[ organlar[ndaki
imtiyaz alg[s[ ise, bu
sözleşmelere ilişkin
uyuşmazl[klar[n
uluslararas[ tahkime
götürülememesi
sonucunu doğurdu.
Zira, yarg[ kararlar[na göre, “idari yarg[
rejimi”nin geçerli
olduğu ülkemizde,
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‘Kapıldım sana,
bir mecnun gibi’
Anayasa değişikliklerine gidiş, kuşkusuz birdenbire
olmadı. Bu süreç, 1995 yılında enerji sektöründe
‘özelleştirme’ kisvesi altında
ihalesiz/sorgusuz/sualsiz özel kişilerle imzalanmaya
başlanan - ve içerdiği ayrıcalıklar nedeniyle ‘ballı
kaymak tadındaki’ - yap-işlet-devret (YİD) veya
işletme hakkı devri (İHD) sözleşmelerinin Danıştay
ve Anayasa Mahkemesi’nce imtiyaz sözleşmesi
olarak nitelendirilmesine yol açtı.
idari yarg[ya bağl[ k[l[nan imtiyaz
sözleşmelerinden doğacak uyuşmazl[klar[n ulusal veya uluslararas[ tahkime
götürülmesi mümkün değildi.
Osmanl[ döneminin kapitülasyonlar[n[n
Lozan Andlaşmas[’yla güç bela kald[r[labilmesinin ard[ndan toplumda hakl[ bir
duyarl[l[k bulunmaktayd[. Unutulmamas[
gerekir ki, imtiyaz sözleşmelerinin imzalanmas[ Cumhuriyet’in ilk y[llar[nda
hükümete dahi tan[nmayan bir yetki
çerçevesinde düzenlenmekte ve
imtiyazlar ancak Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin (TBMM) onay[yla
verilebilmekteydi. Daha sonralar[ TBMM
yerine Dan[ştay’[n bu sözleşmeler imzalanmadan ön inceleme yapmas[ suretiyle
bir yarg[sal denetimin yeterli olacağ[ anlay[ş[ benimsendi. Buradan da aç[kça
görüldüğü üzere, imtiyaz sözleşmeleri bu
türden özel düzenlemelere gereksinim
duyuran bir önem ve öncelik silsilesini
içermekteydi.
Bununla birlikte, 1995 y[l[ndaki yarg[
karar[yla YİD ve İHD sözleşmelerinde
uluslararas[ tahkime gidilememesi, bir
anda 1999 y[l[ndaki Anayasa değişikliklerine giden süreci başlat[verdi. Bu dönemin hararetli tart[şmalar[nda, bir yanda
Osmanl[ devrinin kapitülasyonlar[n[n
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geride b[rakt[ğ[ ac[ izlerin etkilediği,
ülkenin ekonomik ve yarg[sal bağ[ms[zl[ğ[ yönünde endişeler taş[yan uluslarararas[ tahkim karş[tlar[; diğer yanda
ise, tahkimin hiç de korkulacak bir kurum
olmad[ğ[ ve hatta “tahkimin olumsuzluk içerdiği yönünde hiçbir bilimsel
veri bulunmadığı” gibi mesnetsiz iddialar[ savunan, tahkimin “çağdaşlığın bir
gereği” olduğu ve giderek “tahkimi
kabul etmeyen ülkelerin yok olacağı”
yolundaki veciz görüşlerini gayretle ortaya koyan tahkim yanl[lar[ mevzileniyordu. Ticari tahkim ile yat[r[m tahkimi
ayr[m[n[n kavran[lamam[ş olmas[ ise, en
temel eksiklik olarak belirmekteydi.
Tahkim yanl[s[ girişimler, 1995 y[l[ndan başlayarak 1999 y[l[ndaki Anayasa
değişiklikleriyle zafer tak[n[ dikinceye
değin hiç h[z kesmedi. Bu yönde irili
ufakl[ girişimler dört bir yandan denendi
ve imtiyaz sözleşmelerinde tahkime karş[
ç[kan mevziiin kalesine biteviye huruç
hareketi yap[ld[. Bu, kimi zaman bir yasa
ç[karmak suretiyle, kimi zaman yönetmelikler veya Bakanlar Kurulu kararlar[yla denendi: Zafer, kaç[n[lmazd[.
Tarihteki yüz y[l savaşlar[ kadar uzun
süreli olmasa da, ülkenin yaklaş[k beş
y[l[n[ kapsayan döneminde çok hareketli
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bir siyasal/yarg[sal/ideolojik savaş[m[na
sahne olan bu mücadele, 1999 y[l[nda
Meclis’in eşine az rastlan[r bir çoğunlukla Anayasa’y[ değiştirerek uluslararas[
tahkime kamu hizmeti imtiyaz
sözleşmelerinde yer verilebilmesi
olanağ[n[ getirmesiyle sonuçland[. Ne var
ki, uluslararas[ tahkim sevdas[, kimileri
için belki şaş[rt[c[, ancak yine kimileri
için pek de sürpriz olmayan gelişmeleri
doğurdu.

“Bekledim, gelecektin, ömre
bedel an gibi...”

Tahkim için canh[raş gayretler
sergilenirken, ülkenin karanl[kta kalmamas[ için elektrik yat[r[mlar[n[n bir an
önce yap[lmas[ gerektiği, s[n[rlar[m[z[n
hemen d[ş[nda 50 milyar ABD Dolarl[k
sermayenin “yatırım aşkıyla” ve “hazır
kıta” durumunda beklediği söyleniyordu.
Tahkim yanl[s[ cephenin flamas[nda dosta düşmana heybetle sallanan düsturu ise,
dönemin Cumburbaşkan[ taraf[ndan
özenle işlenmişti:
“Ya uluslararası tahkim, ya açlık ve
işsizlik.”
Milyar dolarl[k projeler için s[n[rlar[m[z[ kuşatarak uygun ortam[ beklediği
söylenen yabanc[ yat[r[mc[lara kalenin
kap[s[n[ böylece içeriden ard[na kadar
açm[ş durumdayd[k, ama yabanc[ sermaye gelmedi! Üstelik, biz bu kez “bu
ne perhiz, bu ne lahana turşusu” deyimini çağr[şt[ran bir biçimde - tam da
tersini yapt[k. Bu meyanda, Anayasa
değişikliklerinin sonras[nda, yat[r[mc[larla imzalanm[ş durumda bulunan ve
yürütülmeyi bekleyen sözleşmelerin iptali
için yasalar ç[kar[ld[. Dolay[s[yla, “serhat boylarında hazırda bekleyen yabancı sermaye akıncıları”n[n ülkemize
vaki seferleri, bir başka bahara kalm[ş
görünüyordu.
Asl[nda, bu gelişme öngörülebilirdi.
Zira, dönemin yetkilileri enerji üretimine
yönelik gereğinden fazla say[daki
sözleşmeleri “ha babam, de babam”
imzalamaktayd[. Belli ki, o dönemin
“hit” parças[ olarak, hareketli bir eser
seçilmişti:
“Tanrım,
Bana bir tane,
Bir de yetmez beş tane,
Beş de yetmez yedi tane,
Ver, ver, ver, ver;
Ver Allah’ım ver!”
Oysa, tüm bu imzalanan sözleşmeler yap[m için geçecek makul süre sonras[nda - devreye girecek olursa, aş[r[ bir kapasite fazlas[ doğuyordu ve devletin
üretilen enerjiyi
sat[n alma yükümlülükleri, kamu
maliyesini çökertmeye yeter derecede fahiş rakamlara ulaş[yordu.
Diğer yandan, bu
denli çok say[da enerji üretim
yat[r[m[n[n makul
bir süre içerisinde
yap[lamayacağ[ da
asl[nda aç[kt[.
Dönemin yetkililerine göre, “finansmanı bulan gelir,
bulamayan beceriksiz yatırımcı
ise ‘doğal seleksiENERJİ
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land[. Sonuçta, bugüne kadar ülkemiz
aleyhine birkaç yüz milyon dolarl[k
tazminat kararlar[ verildi. Milyar dolarl[k
diğer kimi tahkim davalar[ ise halen devam etmekte.

“Tanrım, ben nerde yanlış
yaptım...”

Asl[nda, “Perşembe’nin gelişi
Çarşamba’dan belliydi” ve yaşanan
gelişmeler için kehanette bulunmaya
gerek de yoktu. Yabanc[ yat[r[mc[lar[n
tahkimi bir bahane
olarak kul-

land[klar[
yönünde özel
sektördeki ilgili çevrelerden gelen değerlendirmeler de bulunmaktayd[. Ancak,
tahkim sevdas[n[n ateşi bir kez yanm[şt[
ve karş[ durulamaz biçimde “âşık,
maşukuna kavuşacaktı”; k[sacas[,
“vuslat” kaç[n[lmazd[. İkinci Dünya
Savaş[ sonras[ndaki yeni küresel düzenin
veya başka tabirle “Bretton Woods”

uyuşmas[n[n ürünü, yahut yine
bir ironik ifadeyle “mahşerin
iki atlısı” Dünya Bankas[ ile
IMF’nin “ve etkili ve masum” telkinleri - giderek
kredileri durdurma ve sair
mekanizmalar yoluyla zorlamalar[ - ise, bu ateşin kor haline gelmesini sağl[yordu.
Gelinen noktada, uluslararas[ tahkime gidilmesine
yard[mc[ olan dostlar[m[z[n da
art[k bu sevdan[n efsunkâr etkisini - nihayet - atmaya
başlad[klar[n[ büyük bir memnuniyetle gözlemekteyiz. Ne
var ki, “bâde harâb-ül Basra” deyimini burada an[ms[yoruz. Yine, “belki bir gün
bana geleceksin; lâkin, vakit
geçmiş olacak” diyen
şark[m[z[ da, işte tam bu anda
seslendirmemiz gerekiyor. Ve
belli belirsiz bir türkü - belki dudaklarda:
“Kendim ettim, kendim
buldum”
Kuşkusuz, uluslararas[
tahkime ilişkin müzikalimizin
son perdesi henüz inmedi.
Yürümekte olan davalar[n
sonucuna göre izleyicilere
sunulacak yeni bölümleri dinlemeye ve heyecan verici keza, yeterince didaktik - bu
müzikalin kalan k[s[mlar[n[
izlemeye haz[r olal[m... 䡵
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yon’la ayıklanmış olurdu.” Oysa, imzalanm[ş sözleşmelerin hukuksal sorumluluk ve devlete tazminat davalar[ olarak
döneceği de yeterince aç[k olmal[yd[.
Bu sözleşmelerin ülke ekonomisinde
mali dengeleri zorlayacak etki yaratacağ[n[ “aniden ve nihayet farkeden”
IMF’nin telkiniyle, bu kez sözleşmelerin
iptali yolu arand[ ve olabilecek en kötü
senaryo böylece yaz[lm[ş oldu: Yasa
ç[kararak, aş[r[ say[daki imzal[ sözleşme
sorununun kökünü kurutmak, yani yasayla bunlar[ iptal etmek. Devletin uluslararas[ tahkimde sorumluluğuna
hükmedilmesini ve tazminat
ödemesini bundan daha kolaylaşt[racak bir çözüm
olamazd[!
Ne var ki, iptal
edilmesi için yasa
ç[kar[lan bu
sözleşmelere, yasayla
iptal girişiminin
hemen öncesinde uluslararas[ tahkim olanağ[
- ne hikmetse - ihsan
edilivermişti. Böylece,
“kasabının bıçağını yalayan
koyun” durumu ortaya ç[k[yordu.
Sonuç, şaş[rt[c[ olmayan biçimde,
sözleşmelerdeki tahkim olanağ[ndan
yararlanmak suretiyle, yabanc[ yat[r[mc[lar[n yüzlerce milyon ABD Dolar[ tutarlar[na varan tazminat davalar[n[ uluslararas[ tahkim heyetlerinin önlerine koymas[ oldu. Daha geçtiğimiz günlerde,
bunlar[n birisi ülkemiz aleyhine 100 milyon dolarl[k tazminat karar[yla sonuç-
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