


1

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

ANKARA BAROSU
ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI

2008

CİLT - 4
8 OCAK - 11 OCAK 2008

EKONOMİ VE HUKUK

ANKARA



2

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

Ankara Barosu Yayınları

1.Baskı

1000 Adet basılmıştır.

©2009 Ankara Barosu

Hukuk Kurultayı 2008 Cilt: 4

İletişim Adresi:
Ankara Barosu Başkanlığı
Ankara Adalet Sarayı Kat:5
(06100) Sıhhiye / ANKARA

Tel : 0.312 310 55 26
Faks : 0.312 309 22 37
E-Posta : ankarabarosu@ankarabarosu.org.tr
Web : www.ankarabarsu.org.tr

Baskı : Teknoform Basım Yayım Hizmetleri
Tel : 0.312 478 03 55
Web : www.teknoform.web.tr



3

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

DÜZENLEME KURULU

Av. Ayşen Merih ACAR

Av. Bülent AKÇAMETE

Av. İ.Hakan ALİEFENDİOĞLU

Av. İsmail ATAK

Av. Oğuz BÜYÜKTANIR

Av. Çağatay CENGİZ

Av. Vedat Ahsen COŞAR

Av. Ender DEDEAĞAÇ

Av. Özgür ERALP

Av. Mahmut KARATEKİN

Av. Fahrettin KAYHAN

Av. Türkövün KOÇ

Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ

Av. Hava ORHON 

Av. Atila SAV 

Doç. Dr. Gülriz UYGUR

* Soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.



4

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008



5

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

ÖNSÖZ

Ankara Barosu’nun etkinlikleri içersinde hiç kuşkusuz en kapsamlı olanı iki senede bir 
yapılan uluslararası nitelikteki Hukuk Kurultaylarıdır. Bu kitapta yer alan sunumları 
içeren Uluslararası Hukuk Kurultayı - 2008 Ankara Barosu’nun bugüne kadar yaptığı 
kurultayların beşincisi ve belki de en kapsamlı olanı. 

Artık bir Ankara Barosu geleneği haline gelen bu kurultayların yapılmasına, ilginçtir 
kendi yönetimleri zamanında bu kurultayları yapanlar kadar, Uluslararası Hukuk 
Kurultayı – 2008’e konuşmacı veya oturum yöneticisi olarak katılanlar da karşı. Karşı 
çıkanların kullandıkları yegane argüman, kurultay organizasyonunun maliyetlerinin 
fazlalığı. Oysa son iki kurultayın organizasyon maliyeti ilki hariç düzenlenen iki 
kurultayın maliyetinden çok daha fazla değil. 

Kaldı ki bu nitelikteki organizasyonların maliyetinden daha çok sağladıkları ulusal, 
toplumsal, hukuksal, kurumsal yarar ve katkı önemli. Bu yönden bakıldığında, 
Uluslararası Hukuk Kurultaylarının: Ankara Barosu’na prestij sağladığını, Türk 
Hukukuna olduğu kadar, uluslararası hukuka da katkı yaptığını, toplumsal bir 
sorumluluk projesi olarak hukuka aidiyet bilincinin toplumsal düzeyde yerleşmesinde 
etkin rol oynadığını,  ülkemizin ve ülkemiz hukukunun tanıtımına önemli ölçüde aracılık 
ettiğini, avukatıyla, yargıcıyla, savcısıyla, akademisyeniyle ülkemiz hukukçularının 
uluslararası alanda rekabet edebilecek donanıma ve yetkinliğe sahip bulunduğunu 
göstermesine olanak verdiğini söylemek pekala mümkün. 

Kurultayların geri beslemesi de esasen bütün bunların gerçek olduğunu ortaya koyuyor. 
Elinizdeki bu kitapta yer alan Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı – 2008’de 
sunulan tebliğleri, yapılan tartışmaları, kurultayın kapsamına aldığı biri diğerinden 
önemli ve ilginç konuları incelediğinizde, kurultaya konuşmacı olarak katılan yerli ve 
yabancıların kariyerlerini dikkate aldığınızda, kurultayın ne denli başarılı ve yararlı 
olduğunu eminim sizler de görecek ve kabul edeceksiniz. 

Ankara Barosu Hukuk Kurultayı – 2008 adlı bu kitapçığın ülkemiz hukuk literatüründe 
önemli ve değerli bir yeri olacağına, içerdiği konuları itibariyle gereksinim duyanlara 
hizmet edeceğine olan inancımla, gerek kurultayın düzenlenmesinde, gerekse 
kitap haline getirilmesinde emeği olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 
Saygılarımla.

Av.V.Ahsen Coşar   
Ankara Barosu Başkanı
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Kurultay Yönergesi

1- KONU
Ankara Barosu Yönetim Kurulu, 08–11 Ocak 2008 tarihleri arasında “Uluslararası Katılımlı 
Hukuk Kurultayı” düzenlenmesine karar almıştır.

Kurultayın ana konuları şöyle belirlenmiştir:
XXI. Yüzyılın Başında Adalete İlişkin Temel Sorunlar ve Yeni Gelişmeler
Bilişim ve Hukuk
Adaletin Işığında Hukuk
Ekonomi ve Hukuk

Ayrıca üç odada düzenlenecek çalıştaylarda (atölye çalışması)
Hukukta Yaratıcı Drama: Yargılama Kültürünün Oluşumunda Avukatın Rolü’nün Yaratıcı 
Drama Yöntemiyle İncelenmesi
Toplumdaki Farklı Adalet Anlayışları/ Edebiyat-Sinema-Basın Üçlemesinde Adalet
Bilişim ve Hukuk
UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi)
Medeni Yargılama Usulü Açısından Geciken Yargılamanın Nedenleri ve Sonuçları
Avukatlık Mesleği Etiği
Küçüklere Yönelik Şiddet
Katılımcı Demokrasi ve Toplumsal Örgütlenme (Gönüllü Kuruluşlar)
konuları tartışılacak ve işlenecektir.

Yan çalışmalar olarak düzenlenecek olan “Karikatür Sergisi” ile Felsefe Kahvesi’nde adalet 
teması işlenecektir.

2- KONULARIN SEÇİMİ
Ana başlıklar ile ilgili paralel toplantılar üç salonda yürütülecektir. Bu alt başlıkların konuları, 
konuşmacıları ve toplantı yöneticileri Düzenleme Kurulu’nca belirlenecektir.

3- TOPLANTI TÜRLERİ
Hukuk Kurultayı’nda üç tür toplantı düzenlenecektir.
a) Panel (Açık Oturum)
Düzenleme Kurulu’nca belirlenecek konularda yapılacak açık oturumda, konuşmacılara 
20’şer dakikalık bir süre tanınacak; ayrıca toplantının gelişimine göre yönetici konuşmacılara 
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katılımcıların görüşlerini ve sorularını irdelemek amacıyla on dakikalık ek süre tanınacaktır.

b) Bilimsel Sunuş (Bildiriler)
Düzenleme Kurulu’nca belirlenen konularda konuşmacılara hazırladıkları çalışmayı özetle 
sunmak için 15’er dakikalık süre tanınacaktır. Sürenin yeterliliğine göre toplantı yöneticisi 
görüşleri ve soruları yanıtlamak amacıyla 10 dakikayı aşmayacak biçimde ek süre tanıyabi-
lecektir. Toplantıları Düzenleme Kurulu’nun belirlediği başkan yönetecek; konuşma sıraları 
toplantı öncesinde belirlenecektir.

Sunulacak bildiriler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış/sunulmamış özgün çalış-
malar olacaktır.
Bildirilerde, özet (abstract) bölümü yer alacaktır.
Özet (abstract) ile bildiri metinleri, kitap olarak yayımlanacaktır.

4- ÇALIŞTAYLAR (ATÖLYE ÇALIŞMASI)
Hukuk Kurultayı süresince üç odada (küçük salon) çalıştaylar yapılacaktır.

a)Çalıştaylar 9–10–11 Ocak 2008 günlerinde yapılacaktır. Çalışmalar sabah 09:30–12:30; 
öğleden sonra 14:00–17:00 saatleri arasında üçer saatlik oturumlar olarak yapılacaktır.

b) Çalıştay konuları
-Hukukta Yaratıcı Drama: Yargılama Kültürünün Oluşumunda Avukatın Rolü’nün Yaratıcı 
Drama Yöntemiyle İncelenmesi
-Toplumdaki Farklı Adalet Anlayışları/ Edebiyat  Sinema-Basın Üçlemesinde Adalet
-Bilişim ve Hukuk
UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi)
-Medeni Yargılama Usulü Açısından Geciken Yargılamanın Nedenleri ve Sonuçları
-Küçüklere Yönelik Şiddet
-Avukatlık Meslek Etiği
-Katılımcı Demokrasi ve Toplumsal Örgütlenme (Gönüllü Kuruluşlar)

c)Çalıştayların organizasyonu her çalıştayın sorumlusu tarafından yürütülecektir. Çalıştay 
sorumluları konunun özelliğine göre farklı düzenleme yapmaya yetkilidir.
Çalıştayların konularına göre sorumlu kişiler şöylece belirlenmiştir:

ca)Hukukta Yaratıcı Drama: Yargılama Kültürünün Oluşumunda Avukatın Rolü’nün Yara-
tıcı Drama Yöntemiyle İncelenmesi – Avukat Ayşen Merih Acar, Avukat Fahrettin Kayhan, 
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Yrd. Doç. Dr. H. Ömer Adıgüzel (Proje Danışmanı)

cb)Toplumdaki Farklı Adalet Anlayışları / Edebiyat -Sinema-Basın Üçlemesinde Adalet - 
Yard. Doç. Dr. Tuğrul Katoğlu, Doç.Dr.Gülriz Uygur

cc)Bilişim ve Hukuk -Av. Özgür Eralp, Av. Çağatay Cengiz

cd) UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) – Avukat Özgür Eralp, Avukat Çağatay Cengiz

ce) Medeni Yargılama Usulü Açısından Geciken Yargılamanın Nedenleri ve Sonuçları – 
Avukat Ender Dedeağaç

cf) Küçüklere Yönelik Şiddet – Doç. Dr. Kadriye Bakırcı, Doç. Dr. Türkan Yalçın Sancar

cg) Avukatlık Meslek Etiği – Prof. Dr. Harun Tepe, Doç. Dr. İsmail Demirdöğen

ch) Katılımcı Demokrasi ve Toplumsal Örgütlenme (Gönüllü Kuruluşlar) - Prof. Dr. İlhan 
Tekeli

d) Çalıştay sorumluları, yapılan çalışmanın sonuçlarına ilişkin bir raporu ve çalıştayda üreti-
len metinleri yayımlamak üzere bir ay içinde Kurultay Düzenleme Kurulu’na tevdi edecek-
tir.

e) Hukukta Yaratıcı Drama: Çalıştaya Çağdaş Drama Derneği drama kurslarında en az 24 
saat drama çalışması yapmış hukukçular katılımcı olabilecektir. Katılımcı sayısı 20 kişiyle 
sınırlıdır. Katılımcılar, Çalıştay Sorumlusunun önerisi ile Düzenleme Kurulu’nca belirlene-
cektir. Çalıştay üç gün ve toplam 18 saat sürecektir.

f)Toplumdaki Farklı Adalet Anlayışları / Edebiyat - Sinema - Basın Üçlemesinde Adalet: 
Çalıştayda konuşmacılar, tartışmacılar ve izleyiciler olmak üzere üç grup yer alacaktır. Ko-
nuşmacıların ilgili alanlarda yer alanlar olmalarına ve tartışmacıların da bu alanlar üzerine 
çalışma yapan kişilerden oluşmasına çalışılacaktır. 

g)Bilişim ve Hukuk: Çalıştay üç gün sürecektir. Ulusal Bilgi Güvenliği, e-polis, e-sağlık, ve 
yazılım sektörlerinde çalışan kişileri bir araya getirmeyi, mevcut sorunların irdelenmesini 
hedefleyen çalıştay herkesin katılımına açık olacaktır. Bu çalıştayda ayrıca haber ve hukuk si-
teleri gibi hukukçular tarafından internette sıklıkla ziyaret edilen sitelerle ilgili konu başlıkları 
da yer alacaktır.  



10

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

h) UYAP: Çalıştay üç gün sürecektir.Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve An-
kara Barosu işbirliğiyle düzenlenen bu çalıştayda UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) tüm yön-
leriyle irdelenmeye çalışılacaktır. Bu çalıştayın hedef kitlesi işi gereği UYAP uygulamalarını 
kullanmak zorunda olan Adliye personeli ve avukatlar olup katılım herkese açık olacaktır.  

i) Medeni Yargılama Usulü Açısından Geciken Yargılamanın Nedenleri ve Sonuçları: Ça-
lıştay altı saat sürecektir. Katılımcı sayısı 15 ile sınırlıdır. Katılımcılar değişik mesleklerden 
oluşacaktır. Katılımcılar Çalıştay Sorumlusunun önerisi ile Düzenleme Kurulu’nca belir-
lenecektir. Çalıştayda katılımcılar onar dakikalık sunumlar yapacaklar; sonra konu ile ilgili 
tartışma yapılacaktır.

j) Küçüklere Yönelik Şiddet: Çalıştayda konuyla ilgili uzman konuşmacıların bildirileri yer 
alacaktır.

k) Avukatlık Meslek Etiği: Katılımcılar Çalıştay Sorumlusunun önerisi ile Düzenleme 
Kurulu’nca belirlenecektir.

l) Katılımcı Demokrasi ve Toplumsal Örgütlenme (Gönüllü Kuruluşlar): Çalıştay altı saat 
sürecek olup, 25 kişi katılacaktır. Katılımcıların çeşitli bilimsel alanlarda uzman kişiler ile gö-
nüllü kuruluşlar ve basın alanında deneyimli kişiler arasından seçilmesi sağlanacaktır.

5-FELSEFE KAHVESİ
Yönlendiricilerin eşliğinde yapılacak olan Felsefe Kahvesi’nde Kurultay’ın temel konusu 
olan adalet üzerine söyleşi yapılacaktır. Katılım herkese açık olacaktır. 

6-KARİKATÜR SERGİSİ
Karikatür Vakfı tarafından düzenlenecek karikatür sergisi “Sanatçı Gözüyle Adalet” başlığını 
taşıyacak olup, Kurultay boyunca sergilenecektir.

7-POSTER SUNUMU
Kurultay’da ayrıca poster sunumu ile çeşitli konular işlenecektir. Şöyle ki;
a)Posterlerin genişliği 70 cm’yi, yüksekliği 100 cm’yi geçmemelidir.
b)Posterde, fazla yazı ve materyal bulunmamalıdır.
c)Poster başlığı; posterin adını, yazarları, çalıştıkları kurumları ve bulundukları şehri içermeli 
ve bu bölümde kullanılan harfler en az 35 mm yükseklikte olmalıdır.
d)Posterdeki yazı, tablo ve şekillerde kullanılacak harflerin boyutları en az 10 mm yüksek-
likte olmalıdır.
e)Poster; Giriş, Amaçlar, Tartışma, Sonuçlar şeklinde bölümlere ayrılmalıdır. Bu bölümlerin 



11

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

her biri sırasıyla numaralandırılmalı ve okuyuculara rehber olması için bu rakamlar en az 35 
mm yükseklikte olmalıdır.
f)Giriş bölümü; çalışmayı ve niçin yapıldığını anlatmak için gerekli temel bilgileri içeren 3-5 
kısa cümleden oluşmalı,
g)Amaç bölümünde; araştırılan sorular veya test edilen hipotez olabildiğinde kısa ve açık bir 
şekilde ifade edilmeli,
h)Tartışma ve Sonuç bölümleri kısa ve öz olmalı, kullanılan yazı fontları daha büyük olma-
lıdır. Çünkü, çoğu izleyici önce bu bölümü okumakta ve posterin diğer bölümlerini okuyup 
okumama kararını bu bölüme göre vermektedir.
i) Posteri izlemeye gelenlere, posterin yazılı bir örneği verilebilir.

8- DİL
Kurultay dili Türkçe ve İngilizcedir. Toplantılar süresince eşzamanlı çeviri yapılacaktır.

9- KURULTAY KİTABI
Kurultay çalışmaları ve yapılan sunuşlar Ankara Barosu’nca yayımlanacaktır.
Basılı belgelerde isimler soyadı alfabetik sırasına göre yazılmaktadır.
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EKONOMİ VE HUKUK

BİRİNCİ GÜN

BİRİNCİ OTURUM

“HUKUK-EKONOMİ İLİŞKİSİNE İDEOLOJİK YAKLAŞIMLAR VE 
EKONOMİK KAMU DÜZENİ KAVRAMI”

Oturum Başkanı: Av. TALAY ŞENOL (Ankara Barosu)

SALON 3 (TEOMAN EVREN SALONU), 09 Ocak 2008

 

SUNUCU- Saygıdeğer konuşmacılarımız ve değerli katılımcılar; 2000 yılından bu yana 
düzenli olarak 2 yılda bir yapılan ve artık geleneksel hale gelen Ankara Barosu Uluslararası 
Hukuk Kurultayı 2008’e hoş geldiniz. 

Sizlerle beraber olmanın mutluluğu içinde yapılan, açılış konuşmalarıyla başlayan 
kongrede 9-10-11 Ocak tarihlerinde Eralp Özgen Salonunda “Bilişim ve Hukuk”, Hamide 
Topçuoğlu Salonunda “Adaletin Işığında Hukuk” ve içinde bulunduğumuz Teoman Evren 
Salonunda “Ekonomi ve Hukuk” temalı oturumlar düzenlenecektir. 

“Hukuk-Ekonomi İlişkisine İdeolojik Yaklaşımlar ve Ekonomik Kamu Düzeni Kavramı” 
başlıklı ilk oturumu açmak üzere Oturum Başkanı Av. Talay Şenol’u ve konuşmacılarımız; 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Cüneyt Ozansoy’u, 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. İl Han Özay’ı, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ali Ulusoy’u sahneye davet 
ediyorum.

OTURUM BAŞKANI Av. TALAY ŞENOL- Değerli konuklar; sizleri en içten sevgi ve 
saygılarımla selamlayarak ve salonumuza ismi verilen Sayın Teoman Evren’i; dostumuz, 
arkadaşımız, ağabeyimiz, üstadımızı rahmetle anarak oturumu açıyorum. 

Bildiğiniz üzere bugünkü oturumumuzun konusu, “Hukuk-Ekonomi İlişkisine İdeolojik 
Yaklaşımlar ve Ekonomik Kamu Düzeni Kavramı” dır. Yine bildiğiniz üzere hukuk ve 
ekonomi, sosyal sistemimizin birer parçasıdır ve birbirleriyle yakın ilişki içindedir. Bir 
ekonomi yazarımızın haklı olarak belirttiği gibi, ulusların medeniyete ilerlemeleri, çoğu 
kez zannedildiği gibi teknolojik gelişmelerle olmamıştır. Medeniyet arabasını çeken iki 
at vardır; bunun birincisi hukuk, ikincisi de ekonomidir. Teknolojik gelişmeler ancak 
hukuk ve ekonomide de ileri giden medeni ülkelerde ortaya çıkmıştır. Hukukla ekonomi, 
toplumları medeniyet çizgisinde ilerleten iki temel disiplindir. Ekonomi, hukukun dayanağı 
olduğu kadar, hukuk da ekonominin davranış çerçevesini belirler. Hukuk olmayan yerde 
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iktisat da olmaz. 

İdeolojiye gelince, şimdiye kadar hiç kimse ideolojinin tek ve yeterli tanımını yapamamıştır. 
Bu konuda değişik tanımlar bulunmaktadır ve yapılan bu tanımlar da birbirleriyle çelişki 
içindedirler. Mutlaka bir tanım yapılması gerekirse, ideoloji “düzenlenmiş, yapılanmış bir 
fikirler bütünüdür” şeklinde bir tanım söz konusu olabilecektir. Çeşitli ideolojik teoriler 
mevcut olmakla birlikte, en genel anlamda ideolojiye iki yönden yaklaşımın şekillenmiş 
olduğu söylenebilir. Bunlar pozitif ve negatif ideoloji yaklaşımlarıdır. Pozitif yaklaşım, 
ideolojiyi olumlu olarak anlayıp bunu yadsımazken, negatif yaklaşım bunu bir yanlışlık  
meselesi olarak yadsır ve ona karşı doğruluğu çıkarır. Diğer yandan kamu düzeninin 
sağlanması, tüm toplumların en temel hedefleridir. Kamu düzeni bir insan grubunun gerçek 
anlamda toplum olmasına olanak veren iç barıştır. Kamu düzeni herkese özgürlüklerden 
yararlanma güvencesi sağlar. 

Son yıllarda kamu düzeni kavramının artık ekonomik kamu düzenini içine alacak 
biçimde genişletildiğini görüyoruz. Ekonomik kamu düzeni, devletin kamu düzenini 
gerçekleştirme görevinin bir parçası olarak görülmektedir. Zira ekonomik yapı, devlet 
düzeninin temellerinden biridir ve toplumun siyasal, sosyal ve doğal özgürlüklerinden 
soyutlanamamaktadır. 19. yüzyılın iktisadi liberalizm kuramcılarının ileri sürdükleri piyasa 
dengesinin devletin rekabetçi ortama müdahale etmeden de sağlanacağı tezinin pratik 
geçerlilikten yoksun bulunduğu artık ortaya çıkmış bulunmaktadır. Anlaşılmıştır ki, açık 
bir pazar ekonomisinde rekabetten beklenen yararların gerçekleştirilebilmesi için devlet 
veya adına kamu erki diyebileceğimiz bir başka gücün müdahale etmesi gerekmektedir. 

Peki, piyasa ekonomisinin kendi iç dinamikleriyle çözemediği bu olumsuzlukları bertaraf 
etme görevini kim üstlenecektir? Bu sorunun bizim ülkemiz için geçerli olan cevabının 
Anayasamızın 167. maddesi’nde ifade bulduğunu görüyoruz. Bu maddeye göre devlet, 
para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı 
ve geliştirici tedbirler alır, piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve 
kartelleşmeleri önler. 

Diğer yandan Anayasamızın 5. maddesi’ne göre devletin temel amaç ve görevleri, Türk 
milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumanın yanı 
sıra,  kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve 
hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan 
siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının 
gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. Bütün bu nedenlerle burada 
cevaplandırılması gereken soru, ülkemiz yönünden, devletin ekonomik yaşamın dışında 
kalıp kalmaması gerektiği sorusu değildir. Burada sorulması ve cevaplandırılması gereken 
sorular, devletin anayasa tarafından kendisine yükletilen görevleri yerine getirirken ne 
ölçüde, hangi mekanizma ve araçları kullanarak ekonomiye müdahale edeceği, müdahalenin 
doğrudan mı, yoksa dolaylı mı ve nihayet hangi kurum ve kuruluşlarla, örneğin sadece 
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merkezi yönetim ya da yerinden yönetim kuruluşlarıyla mı yapılacağı, yoksa son günlerde 
Türk idari yapısı içerisinde yeni organizasyon olarak görülen bağımsız idari otoritelere 
de ekonominin yönetiminde ağırlıklı şekilde yer verilip verilmeyeceği sorularıdır. İşte bu 
soruların cevaplarını bu oturumda konuların en iyi bilenleriyle irdeleyeceğiz. İnanıyorum 
ki, oturum sonrası birçok yeni bilgi ve değerlendirmelerle yüklü olarak toplantıdan 
ayrılmış olacağız. 

Bu inançla, konuşmacıları size sırasıyla takdim etmek istiyorum: Sağ yanımda oturan 
Sayın Prof. Dr. İl Han Özay, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi, sol başta 
oturan Sayın Doç. Dr. Ali Ulusoy ve onun yanında oturan Doç. Dr. Cüneyt Ozansoy 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleridir.

Sayın Hocam Prof. Dr. İl Han Özay, 1964 yılında Roma La Sapienza Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1968 yılında İstanbul Üniversitesi İdare Hukuku 
Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. 1975 yılında doktor 
unvanını almıştır, 1981 yılında doçent unvanını almıştır. Maalesef ne zaman profesör 
olduğuna dair burada bir kayıt bulunmamaktadır. Bizim kayıtlarımıza göre siz hâlâ doçent 
görünüyorsunuz. 

Prof. Dr. İL HAN ÖZAY- Ne güzel, genç görünüyorum. 

OTURUM BAŞKANI Av. TALAY ŞENOL - Yayınlarından bazıları şunlardır: 
İtalyancam yetmediği için bunu okuyamayacağım; “İdari Yaptırımlar” -ama tabii Hocamızın 
kimliğiyle âdeta bütünleşmiş, özdeşleşmiş- “Günışığında Yönetim ve Yargısal Korunma.” 

Buyurun Sayın Hocam.

Prof. Dr. İL HAN ÖZAY (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)- Benim için 
gerçekten yepyeni bir alan olan bu konuda, hiç değilse “rezil” olmamak amacıyla 
“Günışığında Yönetim” isimli kitabımda izlediğim yöntemin benzerini denemek istiyorum. 
Önce konunun statik, durağan yönünü ele almak -ideolojik yaklaşımlar- sonra da 
dinamik yönü, bir diğer deyişle kamu düzeninin, büyük bir kısmı idarî olan araçları, yani 
işlemler üzerinde durmak. Aslında, başta Anayasa olmak üzere bazı kanunlar gibi idarî 
olmayan araçlar da burada anılacaktır, ama tüzük, yönetmelik ve yönetmelik benzeri adsız 
düzenleyici işlemler de ekonomik kamu düzeninin yapılmalarındaki kolaylık nedeniyle 
yasalardan daha sık başvurulan araçlarıdır. 

Nitekim 1930’un başında (Kabul tarihi 20/2, Yayımlandığı Resmi Gazete 25/2-
1433) çıkarılan1   1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma adlı bir yasa uyarınca, 
başlangıçta neredeyse her gün yayınlanan ve Bakanlar Kurulu değil de sadece Maliye 
Bakanlığınca çıkarılan tebliğler aracılığıyla tüm ekonomik yaşamın düzenlenmeye 
çalışıldığı hatırlardadır. Halen yürürlükte görünen bu yasada 1933’ten 2003 yılına kadar 

1    Yasanın orijinalinde “İcra Vekilleri Heyeti”, “Maliye Vekaleti” ve “Cumhuriyet müddeiumumileri” gibi terimler de yer almaktaydı.
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tam 19 kez ek ve değişiklik yapılmıştır.

İdeolojik yaklaşımlar konusunda iki eser bana çok yardımcı oldu. Bunlardan birincisi, 
Oktay Yenal’ın “Cumhuriyetin İktisat Tarihi” isimli ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 
tarafından hazırlatılan/bastırılan 2001 tarihli incelemesi.2

Yazarın eserinin başlıkları, başka hiçbir açıklamaya gerek kalmadan, benim gibi bir 
“müptedi” için ideolojik yaklaşımları özet olarak gözler önüne sermektedir: “1923-1930: 
Halkçı Ekonominin Temelleri”, “1930-1950: Bunalımdan Devletçiliğe”, “1950-1960: Tarım 
Devrimi, Altyapı Atılımı ve Açık finans” ve en sonunda da “1960-1980: Karma Ekonomi”. 

Burada bir parantez açarak ve bütün konunun uzmanlarının affına sığınarak karma 
ekonomi”nin halen yürürlükte olduğunu düşünmekte bulunduğumu itiraf etmeliyim.

Bu eseri tarih itibariyle “eskimiş” bulanlar çıkabilirse de, aslında özetlenmek istenen 
yakın tarihe ilişkin gözlemler olduğuna göre, böyle bir eleştiri kanımca haksız sayılmalıdır. 
Ama benim gibi, herkesi memnun etme “mani”si olan biri için daha yeni bir ilaca ilişkin 
reçete de hazırdır.

Milliyet yayınları arasında bu yıl çıkmış bulunan3, Sayın Sina Akşin’in hazırlamış 
bulunduğu ve 1. cildinde 1908-1980, 2. cildinde de 1980-2003 arasını irdeleyen “Yakınçağ 
Türkiye Tarihi” adlı eserdeki, konumuzla ilişkisi nedeniyle aldığımız Sayın Korkut 
Boratav’ın “İktisat Tarihi (1908-1980)” ve “(1982-2002)” başlıklı incelemelerinin konu 
başlıkları da şöyledir:

“Devrim ve Savaş Yılları:1908-1922, Açık Ekonomi Koşullarında Yeniden İnşa: 1923-
1929”, “Korumacı-Devletçi Sanayileşme: 1930-1939”, “Bir Kesinti-İkinci Dünya Savaşı, 
Uluslararası Sermayeye Teslimiyet, (1994-2002)”, “Gelir Dağılımı (Devletin Rant Yaratıcı 
Rolü, Ücret Hareketleri, Tarımın Ticaret Hadleri, İkincil Bölüşüm İlişkileri ve Artığın Yeniden 
Paylaşımı)”, “Büyüme ve Sermaye Birikimi (Büyüme Sürecinin Çözümlenmesi, Sermaye aşı: 
1940-1945”, “Dünya Ekonomisi ile Farklı Bir Eklemlenme Denemesi: 1946-1953”, “Tıkanma 
ve Yeniden Uyum: 1954-1961”, “İçe dönük, Dışa Bağımlı Genişleme (1962-1976)” ve “Yeni 
Bunalım (1977-1979)” ile “İktisat Politikası Dönemeçleri (Askeri Rejim Altında Liberal 
Ekonomi, 1981-1983”, “ANAP’ın Altın Yılları ve Tıkanma, 1984-1988”, “Popülizme Kayış ve 
Sermaye Hareketlerinin Serbestleşmesi, 1989-1993”, “Finansal Krizler ve Birikimi)”, “Finansal 
Çalkantılar, Finansal Krizler, Kamu Maliyesinde Bunalım, Dış Ticarette Gelişmeler”le 

“Geleceğe Bakış”.

Yukarıda sayılan başlıkların içerikleri beni ilgilendirse de, kanımca bu incelemenin 
sınırlarını aşmaktadır. Dolayısıyla asıl irdelemenin/irdelememin, bundan sonra ele 

2   Bu değerli yazarın Türkiye İş Bankası yayınları arasında çıkan 1999 ve 2000 tarihli eserleri de vardır.
3  Birinci ciltte Sayın Cemil KOÇAK, Hikmet ÖZDEMİR, Korkut BORATAV, Selahattin HİLAV, Murat KATOĞLU ve Ayla ÖDEKAN’ın 

2nci cilte de merhum Bülent TANÖR ile yine Korkut BORATAV’in incelemelerine yer verilmiştir.
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alacağım, konunun dinamik boyutu, yani ekonomik kamu düzeninin  araçları olan yasama 
ve yürütme işlemleri ve bazen de eylemlerdir. Ancak bu noktada Sayın Boratav’ın “Geleceğe 
Bakış”ını, benim söylemek istediklerimin bir ölçüde içini boşaltsa  da, göz ardı edemem.

GELECEĞE BAKIŞ4

“Bu  çalışmada dökümü ve eleştirisi yapılan ve 1980’den beri ülke ekonomisine 
damgasını vurmuş olan neoliberal iktisat politikalarının Türkiye’nin uzun dönemli 
sorunlarını çözemeyeceği ortaya çıkmıştır. Dahası, çeyrek yüzyıla yaklaşan bir dönem 
sonunda ekonomik yapının kazandığı özellikler içinde kalkınmayı, sanayileşmede yapısal 
değişiklikleri, gelir dağılımında kalıcı çözümleri, dış dünya ile yüksek verim  koşulları 
içinde eklemlenmeyi hedefleyen geleneksel iktisat politikası âletleri de giderek felce 
uğramakta; bunları uygulama imkânları ortadan kalkmaktadır.

Bu tıkanmaya yol açan yapısal özellikleri üçe ayırabiliriz. Birincisi, doğrudan devlet 
ve kamu yönetimi ile ilgilidir. Kronikleşme eğilimi gösteren malî bunalım, on beş yıl 
boyunca geleneksel kamu yönetiminin yetkilerini sınırlamayı hedefleyen ‘serbest piyasa’ 
uygulaması ile birleşince, geleneksel bürokrasinin kadrolarında telafisi çok güç kayıplar 
meydana gelmiş; bürokrasinin üst katmanları, siyasi iktidarın doğrudan uzantısı olan, 
çoğunlukla yurt dışından veya holdinglerden ‘ithal’ edilen ve bir-iki yıllık bir görev 
sonunda yeniden geldiği yere dönen ‘prensler’ ile doldurulmuştur. Giderek geleneksel 
ekonomik bürokrasiyi de dönüştüren ve kalıcı hale gelen bu yönelişler, devlet ve burjuvazi 
ilişkilerinde gözlenen yozlaşmalarla birleşince, 1980 öncesi dönemlerde ekonomiyi aktif 
bir biçimde yönlendirmek amacıyla geliştirilmiş bir iktisat politikası araçları körelmiştir. 
Öyle ki, tamamen farklı bir iktisat politikası perspektifinin iktidara gelmesi durumunda 
dahi, kamu yönetiminin ve üst düzey bürokratik kadroların ekonomiyi yönlendirme 
yeteneğini tekrar kazanabilmesi çok güç görünmektedir. 

İktisat politikası araçlarının felce uğramış olmasına yol açan ikinci yapısal özellik, 
ekonominin (bazen ‘düzenleme biçimi’ diye de anılan) işleyiş kurallarında meydana 
gelmiş olan dönüşümlerle ilgilidir. Bu, Türkiye’ye özgü bir durum değildir. Sermaye 
hareketlerinin serbestleştirildiği bir dünyada, bu yönelişe, diğer neo-liberal politikalarla 
birlikte teslim olan az gelişmiş bir ekonomi, bu teslimiyeti temelden sorgulamayı kabul 
etmedikçe, iktisadi yapıyı aktif bir biçimde yönlendirebilecek politika araçlarının pek 
çoğunu kullanamayacak duruma gelmektedir. Kısaca açıklayalım.

1990’lı yıllarda Türkiye ekonomisinin en temel yapısal sorunlarından biri olarak 
karşımıza çıkan mali sistemin bunalımını, sermaye katmanlarının vergi yükünü 
yükselterek veya iç borçlar üzerinde konsolidasyon (borcu uzun vadeye yayarak ya 
da bir bölümünü fiilen silerek hafifletmek) veya monetizasyon (para basarak iç borcu 
ödemek) gibi yöntemler uygulayarak hafifletme seçeneği, Türkiye’den dış dünyaya 

4   Bu satırlar doğrudan doğruya Boratav’ın incelemesinden alınmış olmakla beraber bazı yerlerin altları çizilerek koyulaştırmalar tarafımdan 
yapılmıştır.(İ.Ö.)
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büyük boyutlu sermaye kaçışlarına yol açacağı için gündem dışıdır. Kamu hizmetlerini 
ve yatırımlarını kamu harcamalarını genişleterek canlandırma girişimi de, kamu açıkları, 
uluslararası sermayenin ulusal ekonomiyle ilgili değerlendirmelerini belirleyen en 
önemli göstergelerden biri olduğu için, gündem dışı tutulacaktır. Bunun sonunda kamu 
yatırımlarının reel olarak aşınması kaçınılmaz olacak; bu olgu KİT sisteminin tasfiyesini 
hedefleyen programlarla birleşince, yatırım planlaması aracılığıyla sanayileşmeye dönük 
aktif ve etkili kamu politikaları da artık söz konusu olmayacaktır. 

Aktif bir maliye politikasını fiilen ortadan kaldıran bu gelişmeler, Merkez Bankası’nın 
özerkleştirilmesi sonunda tamamlanmıştır. 21. yüzyılın başlarındaki koşullarda Merkez 
Bankası’nın özerkleşmesi, para politikasının siyasi iktidarın kontrolünden sürekli olarak 
çıkması ve fiilen uluslararası finans kapitalin denetimi altına girmesi anlamına gelecektir. 
Finansal yapının uluslararası finansla bütünleştiği bir ortamda bu dönüşümün pratik bir 
sonucu iktisat politikası araçları olarak faiz ve döviz kuru değişkenlerinin de siyasi iktidarın 
kontrolü altına kayması anlamına gelir. Faiz haddini, yatırımları ve efektif talebi etkileyen; 
döviz kurunu da cari işlemler dengesini belirleyen iktisat politikası araçları olarak kullanma 
imkanı da böylece kısıtlanmış olur.

Siyasi iktidar böylece geleneksel iktisat politikası araçlarının aşağı yukarı tümünü yitirmiş 
olmaktadır. Bu ortamda, Türkiye’nin dış dünya ile ilişkilerinde ayakta kalabilmesinin 
tek yolu, emek maliyetlerinin baskı altında tutulmasıdır. Bu, bir yandan, doğrudan 
sanayinin ödediği ücret maliyetlerinin düşük tutulması anlamına gelir; öte yandan da 
1945 sonrasında parlamenter rejimin katkısıyla Türkiye toplumunun bir öğesi haline 
gelmiş olan sosyal devlete ayrılan kamu kaynaklarının (sosyal ücretin) düşürülmesini 
zorunlu kılar. Bu zorunluluklar, ister istemez, çalışan sınıfların taleplerinin siyaset süreci 
içinde karşılanmasını imkansız hale getirecektir. Halk sınıflarının siyasetten kopmasına 
yol açacak bu tür gelişmelerin Türkiye’de demokrasinin geleceği bakımından umut verici 
olmadığını söylemeliyiz. 

İktisat politikası araçlarının felce uğramış olmasına yol açan üçüncü yapısal kısıt, bu 
çalışmada ortaya konan bir dizi etkenin sonucu olarak, iktisadi ve sosyal politika alanlarında, 
hatta giderek (Irak savaşı bağlamında gözlendiği gibi) dış siyasette, Türkiye toplumunun 
kaderini belirleyen kararların alınmasında odak noktasının giderek Ankara’dan Washington 
ve Brüksel’e kaymış olmasında gözleniyor. İktisat politikalarında ortaya çıkan ve yukarıda 
değindiğimiz çaresizlik, artık, siyasi iktidarların özgürce karar aldıkları bir ortam içinde 
belirlenmiyor. Türkiye 21. yüzyıla IMF ve Dünya Bankası merkezlerinde oluşturulan bir 
dizi kararı benimsemek zorunda bırakılarak girdi. Daha da acısı, değişen siyasi iktidarlar, 
bu dış bağımlılığı, artık, ‘hayatın bir gerçeği’ olarak sineye çekiyorlar. 24 Ocak 1980 
kararları ile uygulamaya konulan neoliberal model, 1989’da sermaye hareketlerinin 
serbestleştirilmesi ile bir adım ileriye taşınmış; bunların sonunda ölçüsüz bir biçimde 
büyüyen dış borçlanma, hükümetlerin hareket serbestisini artan boyutlarda kısıtlamış; bu 
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satırların yazıldığı 2003 yılına gelindiğinde ülkeyi, Türkiye Cumhuriyeti’nin seksen yıllık 
tarihi boyunca gözlenen en ağır dış bağımlılık koşullarına mahkum etmiştir.

Dolayısıyla, kalkınma, sanayileşme yapısal değişme, ekonomik ve siyasi bağımsızlık, 
sosyal adalet gibi temel hedeflerin hala siyasi iktidarların gündeminde yer almasını 
isteyenlerin, 1980 sonrasına damgasını vuran iktisat zihniyetinden radikal bir kopuşu da 
savunmaları gerekmektedir. Bu doğrultudaki bir kopuşun bugünkü siyasi ve bürokratik 
yapı içinde gerçekleşmesi söz konusu değildir. Devlet aygıtının ve siyasi iktidarın sınıfsal 
içeriğinde radikal, hatta devrimci bir yenilenme gerçekleşmedikçe, Türkiye 21. yüzyıl 
boyunca değişmeyen bir kısır döngü içinde yalpalamayı sürdürecektir.

Böylesine bir ‘devrimci kopma’ hangi koşullarda, ne gibi toplumsal ittifaklarla ve 
ne türden bir programla gerçekleşebilecektir? Sadece Türkiye’nin değil, 21. yüzyılın 
başlarında benzer konumdaki pek çok az gelişmiş ülkenin kaderini ilgilendiren bu hayati 
soruların tartışılması, bu çalışmanın5* * gündemi içinde değildir. » 

Ekonomik kamu düzeninin kurucu unsuru hiç kuşkusuz Anayasa ve ülkemiz bakımından 
da özellikle  1961 tarihli olanıdır. Halen yürürlükte olan 1982 Anayasası da onu izlemiş 
ve bu alanda koyduğu esaslardan büyük ölçüde ayrılmamıştır. Ancak grev hakkı6 yanına 
bir de 1961 de bulunmayan lokavtı7  koyunca, bu esaslardan tamamiyle ayrılmamıştır 
denebilirse de, onlara ne ölçüde sadık kaldığı tartışılabilir.

“Regülasyon” kavramının teknik hukuktaki anlamının temelinde düzenleme yetkisi 
yatmaktadır.  Bu yetki, önce yasama organı tarafından yasalarla, sonra da İdare tarafından 
düzenleyici işlemlerle kullanılmaktadır. Amerikan İdare Hukuku bakımından, regülasyon 
kavramı  “kamu hizmeti” veya “idari kolluk” olarak ayrılmaksızın idari konuların tamamını 
kapsamaktadır8. 

Regülasyon eğer bir yetki türü olarak açıklanacaksa, Türk Hukukunda öteden beri 
anlaşıldığı biçimi ile hem Yasama organının hem Yürütme-İdarenin bu yetkiyi kullandığını 
söylemek gerekir. Amerikan Hukuku bakımından ise, regülasyon, ister kamu hizmeti 
ister idari kolluk olsun- toplum hayatının herhangi bir alanının doğrudan örf, adet ve 
gelenekler ile yargıçlara mı bırakılacağı; yoksa, önce yasama organı, sonra İdare eliyle 
düzenlenip düzenlenemeyeceği meselesidir. Bir başka ifadeyle, bir alanın “Özel Hukuk”a 
bırakılmaya devam mı edileceği, yoksa kamu hukukuna da buraya  “giriş vizesi” verilip 
verilmeyeceğidir9. 

5 * * Korkut BORATAV.
6    Toplu sözleşme ve grev hakkı-Madde 47 – İşçiler, işverenlerle olan münasebetlerinde, iktisadî ve sosyal durumlarını korumak veya 

düzeltmek amacıyla toplu sözleşme ve grev haklarına sahiptirler.
Grev  hakkının kullanılması ve istisnaları ve işverenlerin hakları kanunla düzenlenir. (1961)
7     Grev hakkı ve lokavt Madde 54- Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında, uyuşmazlık çıkması halinde işçiler grev hakkına sahiptirler. 

Bu hakkın kullanılmasının ve işverenin lokavta başvurmasının usul ve şartları ile kapsam ve istisnaları kanunla düzenlenir. (1982)
8  Kemal Berkarda, Regülasyon Nasıl Kurtulur? http://www.akader.org/KHUKA/2004_eylul/9.htm
9  Id.. 
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Ekonomik regülasyonun, tarihsel sürecinde, kaynak ülke olarak nitelendirebileceğimiz 
Amerika Birleşik Devletlerinde derinlemesine incelenmesinin kökeninde “doğal tekel” 
olarak nitelenen hizmet alanları yatmaktadır. Ancak kaynak ülkenin aksine söz konusu 
endüstrilere ilişkin hizmetlerin bizzat İdarenin kendisi tarafından sunulduğu Kıta Avrupa’sı 
ülkelerinde, devletin, elinde tekel hakkını bulunduran şirketleri özelleştirmesi, rekabet 
ve serbestleşme tartışmalarını başlatarak, ülkeleri liberal pazar anlayışına sürüklemiştir. 
Günümüzde, serbestleşme anlayışı çerçevesinde, özellikle ekonomik faaliyetlerde, İdare, 
ağırlıklı olarak düzenleyici ve denetleyici bir fonksiyona sahip olmaktadır. Yeni dönemde 
benimsenen ekonomik ilkelere bağlı olarak, Yasama ve Yürütme, belirli sektörlerde 
rekabetin hangi çerçevede gerçekleşeceğini, objektif kurallar koyarak belirlemekte, 
bu kurallar altında faaliyet gösterecek kuruluşları kontrol ederek bir hakem rolünü 
üstlenmektedir.

Belirtmek gerekir ki, devletin, özellikle doğal tekeller bakımından ekonomik alana 
müdahalesi ya regülasyon yoluyla ya da hizmeti bizzat kendisinin üstlenmesi suretiyle 
gerçekleşir. Günümüzde, organik anlamıyla kamu hizmetinin bir müdahale tarzı olarak 
-uğradığı öne sürülen- başarısızlık, kamusal çıkarlarla yakından ilgili bulunan iktisadi 
faaliyet kollarında işletmenin özel sektörün elinde bulunduğu, ama oyunun kurallarının 
uzmanlaşmış kurumlar tarafından düzenlendiği10 ve denetlendiği Amerikan kökenli bir 
regülasyon tarzını gündeme getirmiştir. Bu kurumların-yine var olduğu öne sürülen- 
“bağımsızlığı”, merkezi idarenin müdahalesinin dışında, kendilerine yasal olarak verilen 
yetkilere dayanarak kural koyma, uygulama ve denetleme işlevlerini yerine getiriyor 
olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu regülasyon tarzı, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, 
diğer sanayileşmiş ve sanayileşmekte olan ülkelerde iktisat politikaları ve kamu yönetimi 
alanlarında yeni bir dönem başlatmıştır11. 

Türkiye’de serbest pazar ekonomisinin uygulanmaya başlamasıyla, hizmet sağlayan 
devletten, hizmetin sağlanmasına ilişkin kuralları koyup bu faaliyeti denetleyen devlet 
anlayışına geçilmiş ve “aynı anda hem hakem hem de oyuncu olunamaz” fikrinden hareketle, 
devletin hala birçok ekonomik faaliyeti dolaylı ya da doğrudan üstleniyor olması olgusu 
karşısında, regülasyon faaliyetinin merkezi idareden ayrı olarak örgütlenen idareler 

10  Ekonomide “düzenleme” denilince akla gelen ilk kavram, piyasa mekanizmasının işleyişine devletin bir şekilde müdahale etmesidir. Bu 
müdahaleler çoğunlukla ya fiyatlama alanında ya da piyasalara giriş koşullarını belirleyerek piyasa aktörlerinin sayılarının belirlenmesi 
şeklinde meydana gelmekte, böylelikle de sonuçta piyasa mekanizmasını bozucu etkiler yaratmaktadır. Bundan başka, amacı esas olarak 
piyasa mekanizmasına müdahale değil, ancak piyasa kurallarının sağlıklı bir şekilde işlemesi için gerekli altyapıyı sağlamak olan düzenlemeler 
de bulunmaktadır. Neoklasik ekonomik yaklaşıma göre, piyasa ekonomisinde ekonomik faaliyetin temel taşı özel sektör kesimidir. Bu 
kesiminin gelir yaratma ve büyümeye olan katkısının sürebilmesi içinse düzgün çalışan piyasalara ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak piyasa 
mekanizmasının kendi haline bırakıldığında her zaman ekonomik anlamda etkin sonuçlara ulaşamaması, yani çeşitli piyasa başarısızlıklarının 
mevcudiyeti, bazı durumlarda düzenlemeleri gerekli kılabilmektedir. Bütün dünyada son dönemde yaygın olarak yerleşmiş olan ve piyasa 
mekanizmasının tam olarak aksaksız işlediği bir durumun sosyal açıdan en fazla yarar sağlayacağını temel alan görüşe göre, ekonomik 
alandaki hukuki düzenlemeler piyasa başarısızlıklarının var olması ve bu başarısızlıkların da piyasa mekanizması içinde kendi kendine 
çözülememesi durumunda gerekli bulunmaktadır. (Bahşayiş Fıratoğlu, Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Raporu, Piyasa Aksaklıkları, 
Ekonomik Faaliyetler ve Hukuki Düzenleme, http://www.spk.gov.tr/yayinlar/ArastirmaRaporlari/2007_BahsayisFiratoglu.pdf)

11  M. Tamer Müftüoğlu-H. Baha Karabudak, İktisadi Politikalar Bağlamında Hukuki Düzenleme (Regülasyon) Üzerine Düşünceler, Rekabet 
Dergisi, S.11. Eylül, 2002, s.3-14
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tarafından üstlenilmesinin daha uygun olacağı sonucuna varılmıştır12. Serbest piyasa 
ekonomisi için gerekli olan rekabet ortamının sağlanması denetim işlevini yürütecek 
otoritenin, merkezi idarenin uzak, özerk bir yapıya sahip olmasına bağlanmaktadır. 

Hukuk-ekonomi ilişkisinin gelişimi, “ekonomik kamu düzeni” ve “ekonomik kolluk” 
kavramlarının her geçen gün daha fazla önem arz etmesine neden olmaktadır. Ekonomik 
kolluk Anayasa’da belirlenen ekonomik düzenin gerçekleşmesini sağlamak üzere özel 
girişim özgürlüğüne müdahale ve getirilen sınırlamaların tümünü içeren genel bir kavram 
olarak değerlendirilmektedir.  Anayasa’daki  “Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin 
gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini sağlayacak tedbirleri alır” kuralı ekonomik 
kolluğun amacını ortaya koymaktadır. Nitekim, ekonomik ve hukuksal alandaki etkileşime 
koşut olarak 1982 Anayasası, 1961 Anayasası’ndan farklı olarak, piyasaların denetimi ve dış 
ticaretin düzenlenmesine ayrı bir yer vermiş ve bu bağlamda devletin para, kredi, sermaye, 
mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri 
alacağını, piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi 
önleyeceğini öngörmüştür.

Kolluk müdahalelerinin ekonomik alana yönelmesi klasik kamu düzeni kavramına 
ekonomik bir boyut kazandırmış, buna koşut olarak yaşanan iktisadi, sosyal ve teknolojik 
gelişmeler “ekonomik kamu düzeni” kavramının anlam ve önemini her geçen gün daha 
da yoğunlaştırmıştır. Anayasa’nın Devlete verdiği, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet 
piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemesini sağlayıcı tedbirler alma; ayrıca, dış ticaretin 
ülke ekonomisi yararına düzenleme görevleri ile özel teşebbüsün milli ekonominin 
gerekleri ve sosyal amaçlara uygun yürümesini sağlayacak tedbir alma ödevi ve genel 
olarak kalkınma girişimlerini plan disiplini içinde gerçekleştirme yükümlülüğü, Devletin 
ekonomik alandaki müdahalelerinin kaynağını ve temel çerçevesini oluşturmakta, bir 
başka deyimle de ekonomik kamu düzeninin ana unsurlarını içermektedir13. Sayın Tan, 
Cumhuriyet Gazetesinin 2 nci sayfasında 20 Ekim 1990  günü yayınlanan bir yazısında 
“Bugün Başbakanlık, bir yandan bütün bakanlıkların hizmet alanlarını kapsayacak genişlik 
ve çeşitlilikteki ana hizmet birimleri, öte yandan da DPT, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
ve Kamu Ortaklığı İdaresi gibi bağlı, KİT’ler gibi ilgili kuruluşları ile yönetimindeki fonlarla 
“ekonomi bakanlığı” görünümündedir” diye yazmıştı.  Bu bağlamda düzenleyici kurumların 
işlevlerine ve yasadaki düzenlemelerine bakıldığında, faaliyetlerinin temelinde özel bir  
“kolluk yetkisi”nin yattığı görülmektedir.  Bu kurumlar idari kolluk ve onun içerisinde 
de özel kolluk yetkilerini kullanan idari örgütler olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer 
bir ifadeyle,  bunların kamu hizmeti sunmaktan ziyade, özel idari kolluk denetimi ve 
yetkisi “özel zabıta görevi”ni yerine getirdikleri görülmektedir. Buna göre,  özel teşebbüs 
serbestliğinin sınırından ve devletin karışma ödevinden söz ederken, ilgili kurumların 
bunu kolluk yetkilerini kullanarak sağladığı kabul edilmektedir. 

12  Ali Ulusoy, “Kamu Hizmeti Anlayışında Yeni Yönelimler: Avrupa Yapılanmasının kamu Hizmeti Teorisine Etkileri, in Günışığında Yönetim, 
s. 280

13  Turgut Tan, Ekonomik Kamu Hukuku, TODAİE Yayınları, Ankara, 1984, s. 125-131
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Terimsel bakımdan nasıl ifade edilirse edilsin, bu gibi kurumların “misyon” ve amacının, 
yeni teknolojilerin ve mali enstrüman ve maniplasyonların bazı temel hak ve özgürlükleri 
ve ekonomik düzeni tehdit ve ihlallere karşı koruma ve kollama olduğu anlaşılmaktadır. 
Böyle bir işlev ve ereğin gerçekleştirilmesi için kamusal ve özek güçlerden gelebilecek söz 
konusu tehlike ve zararları önleme ve yaptırımlara bağlama yetkisine sahip organların 
oluşturulması ve görevlendirilmesi gereği açık ve kesindir. Siyasal iktidar ve ekonomik 
güç odakları karşısında ancak bağımsız ve güvenli otoriteler temel hak ve özgürlükler ile 
piyasa mekanizmalarının düzgün işleyişini, bunların müdahale, baskı ve etkileri olmadan 
sağlayabilir ve güvence altına alabilir14.”

Türkiye’de devlet tarafından doğrudan sunulan ve özellikle doğası gereği tekel olan 
hizmetlerin özel sektör tarafından gördürülmesi gündeme gelince devlet tekelinin yerini 
“özel tekel”in alma riski veya tehlikesi ortaya çıkmaktadır. İşletme faaliyetinin devrinden 
sonra söz konusu şirketlerin tekelci davranmaması, örneğin aşırı yüksek fiyat uygulamaması 
için devletçe kontrol altında tutulmaları, diğer bir ifadeyle devletin müdahalesine tabi 
olmaları zorunlu olarak görülmektedir.  Ortaya çıkacak piyasa başarısızlığının giderilmesi 
için devlet müdahalesinden başka bir seçenek görülmemektedir. Söz konusu endüstrilerin 
önemli özelliklerinden biri, sektördeki bazı temel hizmetlerin doğal tekel niteliği arz 
etmesidir. Yani, ölçek ve kapsam ekonomileri nedeniyle, kimi hizmetler ve onların uzantıları 
ancak bir tek firma tarafından sunulunca en uygun maliyetle elde edilebilmektedir. 

Piyasada firma sayısının artması maliyetleri yükselteceğinden, rekabet, bu hizmetlerin 
tüketiciye ucuz bir biçimde ulaştırılması sonucunu doğurmayabilecektir. Dolayısıyla bu 
gibi hizmetler söz konusu olduğunda, rekabet, etkin bir kaynak dağılımı mekanizması 
olmaktan çıkmaktadır. Son yıllarda meydana gelen teknolojik değişiklikler, Türkiye 
açısından, henüz regülasyonu sağlam bir zemine yerleştiremeden, kimi zaman bilinçli, 
kimi zaman ise farkında olmadan, “deregülasyon” sürecinin tartışılmasına yol açmıştır.  
Çünkü bu teknolojik değişikliklerin sonunda söz konusu sektörlerin kapsamındaki bazı 
faaliyetlerin maliyet yapıları değişmiş, ölçek ekonomileri azalmış, bu faaliyetler artık 
doğal tekel özelliğini kaybetmiştir. Bu bölümlerdeki hizmetleri artık daha küçük ölçekli 
firmaların rekabet içinde sunmaları mümkün hale gelmiş, dolayısıyla bu bölümlerde 
tekelci davranışların önlenmesi için düzenleme veya devlet müdahalesi ihtiyacı azalmıştır. 
Firma sayısı arttırılarak rekabetin yaratılabilmesi ihtimali ve rekabetin bu bölümlerde 
kaynak dağılımında etkinliği arttırıcı klasik rolünü oynayabileceği inancı “deregülasyon”u 
gündeme taşımaya yetmiştir15.  (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI Av. TALAY ŞENOL - Efendim, teşekkür ederiz. 

Konuşma düzeniyle ilgili her hangi bir söz etmediğimi herhalde fark ettiniz. Hocanın 
nasıl olsa bunu kendi iş disipliniyle sağlayacağı için ve ona da bu konuda otoriter bir tavır 

14  Lütfi Duran, Türkiye’de Bağımsız İdari Otoriteler, Amme İdaresi Dergisi, C.30, S.1
15  İzak Atiyas, “Ne İçin ve Nasıl Regülasyon”, http://www.tesev.org.tr/dosyalar/dl_kamu_devlet.php
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gösterme cüretini kendimde bulamayacağım için konuşma düzeninden bahsetmedim. 
Şimdi size biraz bu konuda bilgi vereyim. Toplantı yönergesine göre her konuşmacı 20’şer 
dakika konuşuyor, sonra 10’ar dakikalık ek süre veriliyor. Bu arada da sorular var ise, 
bu sorulara da cevap veriliyor. Tabii bu nasıl oluyor; çok zor bir şey olduğu belli. Yalnız 
şöyle bir sıkıntımız var: Birinci sıkıntımız, 15-20 dakikaya yakın bir zaman geç başladık. 
Bize verilen süre 09.45-11.15 arasıydı. Dolayısıyla biz 11.30’a kadar uzatma talep etme 
hakkına sahip olduk. Şu an 11.30 olduğuna göre, 10.30’dan bir saatlik zamanımız var. 
İki konuşmacımız var, o iki konuşmacımızın da ben hiçbir şekilde müdahale etmeden, 
yine o zaman disiplinleri içerisinde, sizlere de soru sorma şansı bırakarak konuşmalarını 
yürüteceklerine inanıyorum ve ikinci konuşmacımıza söz vermek istiyorum.

İkinci konuşmacımız, Sayın Doç. Dr. Ali Ulusoy, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
İdare Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesidir. 1990’da Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden mezun olan Ulusoy, yüksek lisansını ve doktorasını Bordeaux 5 Montesqueu 
Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Çalışma alanları arasında ekonomik idare hukuku, 
üst kurullar ve regülasyon, enerji hukuku, telekomünikasyon hukuku, kamu ihaleleri, 
rekabet, laiklik ve dinsel özgürlükler bulunmaktadır. Ulusoy, Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nde idare hukuku, ekonomik kamu hukuku, enerji hukuku, telekomünikasyon 
hukuku dersleri vermektedir. Ayrıca da biliyorsunuz, bizim insan hakları mahkemesine 
sunduğumuz üç aday isimden de biridir. Bu konuda da kendisine özellikle başarılar 
diliyoruz. 

Buyurun sayın Ulusoy.

Doç. Dr. ALİ ULUSOY (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)- Sunuşumun 
konusunu ben biraz değiştirdim diyebilirim. Aslında esas konuyla bağlantılı, fakat Konumu 
“Ekonomik düzenin hukuk yoluyla korunmasında siyasallaşma tartışmaları” olarak 
biraz daha spesifik hale getirdiğimi söyleyebilirim. 

Sunuşuma başlamadan önce şöyle bir soru konuyla çok ilgili olabilir, bir açıdan 
bakarsak çok doğrudan ilgili olmayabilir: 1990’ların sonundaki Anayasa değişikliğiyle 
de sonuçlanan tartışmaları hepimiz hatırlıyoruz. Bu tartışmaların esası neydi? Bazı kamu 
hizmetlerinin özel hukuk sözleşmeleriyle gördürülmesi isteniyordu veya Danıştayın 
incelemesinden çıkarılmak isteniyordu. Hem yargı öncesi boyutta Danıştayın ön 
denetiminden kurtarılmak isteniyordu, hem de yargısal boyutta bu kamu hizmetlerine 
ilişkin işlemler ve sözleşmelerin idari yargı denetimi yerine adli yargı ya da uluslararası 
veya ulusal tahkimde çözümlenmesi isteniyordu. 

Buna ilişkin, biliyorsunuz, hukuk gündemimizde çok önemli tartışmalar yaşanmıştı ve 
sonuçta da bir anayasa değişikliğiyle bu tartışmalar en azından belli bir sonuca ulaştırılmıştı. 
Bu tartışmaların özündeki sorunu herhangi bir Batılıya sorsak, yani “sizde niye böyle bir 
tartışma çıktı?” diye sorsa ve biz de “kamu hizmetlerine ilişkin bazı faaliyetlerin idari yargı 
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tarafından değil de, adli yargı tarafından çözümlenmesine ilişkin böyle sorunlar çıktı, insanlar 
buna karşı çıkıyorlar” desek muhtemelen hiç anlayamazdı. Neden, yani sonuçta o da yargı, 
bu da yargı; o da yüksek mahkeme, bu da yüksek mahkeme. “Önemli olan bu tür konuların 
yargısal denetime tâbi tutulabilmesi ise A mahkemesi veya B mahkemesi, A yargı düzeni veya 
B yargı düzeninde düzenlenmesinin ne önemi var, bunu niye bu kadar büyütüyorsunuz?” diye 
pekala sorabilirdi ve bizdeki bu tartışmayı anlayamayabilirdi. Ancak bunun temelinde 
ideolojik diyebileceğimiz bazı sorunların bulunduğunu da hepimiz biliyoruz. 

Bu ön girişten sonra öncelikle terimle ilgili bir soruna dikkat çekmek istiyorum. 
“Ekonomik kamu düzeni” terimi bizde uzunca bir süredir kullanılıyor. Bu terimin doğru 
bir terim olduğunu düşünmüyorum. “Ekonomik kamu düzeni” yerine “ekonomik düzen” 
teriminin kullanılmasını daha uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü “düzen” teriminden, 
belli bir yerde, alanda veya konuda mevcut kurallarla oluşturulmuş bir organizasyonu 
kastediyoruz. Örneğin kamu düzeni, en çok kullanılan kavramlardan biri. Anayasal düzen, 
ekonomik düzen, kurumsal düzen, herhangi bir kurumun kendi iç düzeninden bu anlamda 
bahsedebiliriz. Hatta başka bir boyutta düşünürsek, “ekolojik düzen” terimini örnek olarak 
verebiliriz. 

Kamu düzeni ise çok özetlersek, bildiğimiz gibi idare hukukunun en önemli 
kavramlarından biridir ve esas olarak genel güvenlik, huzur ile toplum sağlığının 
korunmasını ifade eden bir kavramdır. Hatta Batıda son günlerde kamu düzeni kavramının 
dar algılanması yönünde bir eğilim var. Örneğin daha eskilerde genel ahlakın korunması 
da kamu düzeninin bir parçası kabul edilebiliyordu, ama günümüzde artık genel ahlakın 
korunması boyutu, kamu düzeninin bir unsuru olmaktan çıkmış durumda ve esas olarak 
kamu düzeni, sadece genel güvenliğin, asayişin ve toplum sağlığının korunmasıyla 
sınırlı bir kavram olarak algılanıyor. Bu anlamda ekonomi kavramının kamu düzeni 
kavramının içinde yer alması gerektiğini düşünmüyorum. Ekonomik düzenin kamu 
düzeni kavramından ayrı bir kavram olduğunu düşünüyorum ve bu anlamda ekonomik 
kamu düzeni teriminin çelişkili bir terim olduğunu düşünüyorum. Ekonomik düzenden 
de kastettiğimiz, yine çok genelleştirirsek, bir ülkede ekonominin meşru kurallara göre 
işleyen bir organizasyonu, yani bir ülkedeki “ekonominin genel organizasyonu”dur 

Tabii burada önemli nokta şu: Öncelikle bu kuralların meşru kurallar olması gerekiyor. 
Demokratik bir ülkede de meşru kurallardan bahsettiğimiz, siyasi iktidar tarafından 
öngörülmüş olan kuralları kastediyoruz, ama sadece bu yeterli değil. Bir de, bu siyasi 
iktidar tarafından oluşturulmuş kuralların veya siyasi iktidar tarafından benimsenmiş 
politikaların uygun hukuk normlarıyla da somutlaştırılması gerekiyor. Bu nokta oldukça 
önemli, yani teknik anlamda bir ekonomik düzenden bahsedebilmek için, halkın oyuyla 
demokratik olarak iktidara gelmiş siyasi iktidarın birtakım ekonomik tercihlerinin olması 
gerekiyor. Fakat bu tek başına yeterli değil, o ülkede bu tercihlerin uygun hukuk normlarıyla 
da somutlaştırılması gerekiyor. Bizdeki, özellikle 90’ların ortalarında, sonunda ve 2000’li 
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yılların da başında, özellikle özelleştirmelerle ilgili ortaya çıkan birçok sorunun temelinde 
işte bu unsurların yattığını düşünüyorum. Siyasi iktidarlar birtakım ekonomi politikaları 
belirlediler, siyasi tercih olarak bunları öngördüler, fakat bunları uygun hukuk normlarıyla 
somutlaştıramadılar diye düşünüyorum. 

Aslında esas sorun buradaydı ve tabii burada deyim yerindeyse, “körler ve sağırlar 
diyalogu” yaşandı. Siyasi iktidar, bildiğiniz gibi, yargıyı doğrudan veya dolaylı olarak, 
demokratik olmamakla veya meşru olmamakla ve, kendi siyasi tercihlerine saygı 
göstermemekle suçladı. Yargı daha farklı bir yaklaşım sergiledi; yargı da esas olarak siyasi 
iktidarların bu ekonomik tercihlerini uygun hukuk normlarıyla ortaya koyamadıklarını 
düşündü. Yargıyla siyaset arasında her zaman doğrudan ifade edilmediyse de aslında böyle 
bir anlaşmazlık veya “gerilim” vardı. 

Sonuç olarak ekonomik kamu düzeni kavramı yerine ekonomik düzen kavramının 
kullanılmasının daha uygun olduğunu düşünüyorum.

Mevcut ekonomik düzenden neyi kastediyoruz? Eğer bu mevcut ekonomik düzen hukuk 
yoluyla korunacaksa, o zaman günümüzdeki korunması gereken veya öngörülen mevcut 
ekonomik düzen nedir diye bir soru sorduğumuzda, ister istemez küreselleşme kavramıyla 
karşılaşıyoruz. “Küreselleşmenin ekonomik düzeni” diyebileceğimiz bir ekonomik düzen 
şu anda neredeyse bütün dünyada oluşmuş durumda diyebiliriz. Bunun temel özellikleri 
şu: Kamu hizmetleri nicelik olarak azaltılacak, yani sayısı, miktarı azaltılacak ve önceden 
devlet tarafından yürütülen kamu hizmetleri üç gruba veya üç dereceye ayrılacak. 

Birinci grup veya birinci derece hizmetler diyebileceğimiz hizmetler (ben “temel kamu 
hizmetleri” ismini verdim); savunma, güvenlik, adalet, altyapı, temel eğitim ve temel sağlık 
hizmetlerinden oluşuyor. Bunların ilke olarak devlet tarafından yürütülmesi hâlâ geçerli 
bir ilke, fakat bunların kısmen özel sektör tarafından yürütülmesine de karşı çıkılmıyor. 

Burada belki hukuksal boyutta önemli bir nokta şu: Bu birinci grup hizmetlere bütünüyle 
kamu hukuku rejimi uygulanıyor. Özel hukuk rejimi prensip olarak uygulanmıyor. 

İkinci grup hizmetler diyebileceğimiz hizmetler (ben bunlara “stratejik ve duyarlı 
hizmetler” ismini verdim); birinci grup hizmetlerden biraz daha farklı, toplumsal yaşam 
için özel bir duyarlılık veya stratejik önem taşıyan hizmetleri içeriyor. Enerji, telekom, 
bankacılık, medya, radyo televizyon yayıncılığı gibi hizmetleri bu grupta sayabiliriz. 
Bunların özelliği şu: Bunlar bizzat devlet tarafından yürütülmüyor veya yürütülmesi 
gerekmiyor. Esas olarak özel sektör tarafından yürütülüyor, fakat devletin rolü, bunları 
regüle etmek, yani düzenlemek ve denetlemek. “Regülasyon” terimini kullanmakta biraz 
da mecbur kaldığımı söyleyebilirim; çünkü yerine koyabileceğimiz tam anlamıyla bir 
Türkçe terim yok. “Düzenleme” terimi bana göre regülasyonu tam karşılamıyor. İktisatçılar 
bu düzenleme terimini daha çok kullanıyor, ama düzenleme, hukukta biliyorsunuz daha 
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çok, kural koymayla bağdaşan bir kavram. Ancak regülasyon sadece kural koymuyor, 
bir de koyulan kuralların denetlenmesi, hatta bir sektörde yönlendirme faaliyetlerinde 
bulunulmasını da içeriyor. Dolayısıyla yerine başka bir Türkçe terim bulamadığım için bu 
regülasyon terimini kullanmak zorunda kalıyorum. 

Bu ikinci grup veya ikinci derece hizmetler için önemli nokta şu: Yine regülasyon 
yetkilerinin kullanılmasında ilke olarak kamu hukuku rejimi uygulanıyor. Tabii burada 
bazı noktalarda özel hukukun da öngörülmesi mümkün, ama yine prensip olarak kamu 
hukuku rejiminden bahsediyoruz. 

Burada yine önemli bir nokta; burada kullanılan yetki, kolluk yetkilerinden biraz daha 
farklı bir yetki. Kolluk yetkileri, biliyorsunuz dışsal bir denetimi öngörüyor, sadece asayişin, 
güvenliğin korunmasına ilişkin dışsal bir denetim sözkonusu. Fakat burada regülasyonda 
kullanılan yetki, bu kolluk yetkisinden biraz daha derin bir yetki, içselleştirilmiş 
denebilecek bir yetki, faaliyete bütünüyle nüfuz edebilen bir yetki. Dolayısıyla klasik 
kolluk yetkilerinden biraz daha farklı bir yetki olduğunu düşünüyorum. 

Yine üçüncü grup hizmetler veya faaliyetler; bu her iki grubun dışında kalan, önceleri 
belki kamu hizmeti olarak öngörülmekle birlikte artık günümüzde küreselleşmenin ve 
serbest piyasa fikrinin de etkisiyle kamu hizmetleri olmaktan çıkarılıp özel faaliyetler 
haline getirilmiş olan hizmetler ve bunlara esas olarak özel hukuk kuralları uygulanıyor. 

Son olarak ekonomik düzenin korunmasında siyaset ve yargı geriliminden bahsedelim: 
İlk başta da biraz bahsettim. Bu gerilimin nedeninin -ki ülkemizde bu gerilim, biraz önce 
de söylediğim gibi 90’larda özellikle ve 2000’lerin başında yoğun olarak yaşandı, hatta 
yer yer halen de bu gerilim yaşanıyor diyebiliriz- daha önce de söylediğim gibi ekonomik 
liberalleştirmelere ilişkin siyasi tercihlerin uygun hukuksal kural, usul ve esaslarla ortaya 
konulamaması olduğunu düşünüyorum. 

İki örnek üzerinden biraz daha açmak istiyorum bu noktayı. Birinci örnek, 1994-
95 yıllarında enerji ve telekom alanında yapılmak istenen önemli, büyük özelleştirme 
girişimlerine karşı Anayasa Mahkemesinin tutumunu örnek olarak almak istiyorum. İkinci 
örnek olarak da, 2004-2005 yıllarında TÜPRAŞ’ın -ki ülkenin en büyük petrol rafineri, 
petrol işleme tesisidir, kamuya ait olan bir tesistir- özelleştirilmesine ilişkin idari yargının 
tutumunu örnek olarak vermek istiyorum. 

1994-95 yıllarında enerji ve telekom alanlarında yapılmak istenen özelleştirmelerde, 
bildiğiniz gibi ülkenin en büyük telekomünikasyon şirketi olan Türk Telekom’un 
özelleştirilmesi isteniyordu. Fakat esas olarak Anayasa Mahkemesinden yeşil ışık alamadı 
bu özelleştirmeler. Dolayısıyla o zamanlar bu özelleştirme gerçekleştirilemedi. Ancak 
2000’li yılların başında Türk Telekom’un özelleştirmesi gerçekleşti. Yine enerji alanında 
da özellikle dağıtım tesislerinin özelleştirilmesi istendi, fakat bu özelleştirme de yine 
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hukuksal sorunlar nedeniyle başarıya ulaşamadı. 

Burada Anayasa Mahkemesinin tutumunda, bu özelleştirmelere ilişkin kanunların 
anayasal denetiminde dikkati çeken iki nokta var: Birincisi, Anayasa Mahkemesinin 
burada temel olarak aldığı bir kamu hizmeti tanımı var. Bu kamu hizmeti tanımında teorik 
olarak bazı sorunlar vardı. Ancak daha sonraları Anayasa Mahkemesi aynı kamu hizmeti 
tanımı veya aynı kamu hizmeti anlayışını, bana göre de isabetli olarak, devam ettirmedi. 
Anayasa Mahkemesi bu özelleştirmelerde kamu hizmeti tanımı olarak mutlakçı bir kamu 
hizmeti tanımını öngördü. Fransız idare hukukunu ve tüm Avrupa idare hukukunu 
etkileyen en önemli iki hukukçudan biri olan Leon Duguit’nin kamu hizmeti tanımını 
benimsedi ve dedi ki “Bir toplumda toplum için yararlı bir faaliyet varsa ve bunlar düzenli ve 
sürekli faaliyetler olarak öngörülüyorsa, bunlar kamu hizmetidir. Hatta yasama organı bile bu 
faaliyetin kamu hizmeti olma özelliğini değiştiremez. Yani mutlak olarak bazı faaliyetler doğası 
gereği kamu hizmetidir. Yasama organı bu faaliyetleri kamu hizmeti olmaktan çıkaramaz veya 
kamu hizmeti olma özelliğini değiştiremez.” Bu ifadeler Duguit’nin mutlakçı kamu hizmeti 
anlayışını ifade ediyordu. 

Ancak idare hukukunun gelişiminde Fransa’da olsun, diğer Batı Avrupa ülkelerinde 
olsun, bu mutlakçı kamu hizmeti tanımı zamanla bir evrim geçirdi ve yerini göreceli bir 
kamu hizmeti tanımına bıraktı. Hatta yine ünlü bir Fransız hukukçusu Truchet, “Aslında 
kamu hizmeti bir etikettir, siyasi iktidarın herhangi bir faaliyet üzerine yapıştırdığı bir etikettir. 
Siyasi iktidar bir faaliyete kamu hizmeti etiketini yapıştırırsa kamu hizmeti olur, o etiketi 
alıp çıkarırsa kamu hizmeti olmaktan çıkar” dedi. Yani görecelilik aslında maksimum bir 
noktaya getirilmiş oldu. 

Günümüzde de aslında esas kabul gören kamu hizmeti anlayışı, bu göreceli kamu hizmeti 
anlayışıdır ve Anayasa Mahkemesinin o kararlarında bu mutlakçı kamu hizmeti anlayışını 
benimsediğini görüyoruz. Diğer yandan Anayasa Mahkemesinin bana göre son derece 
haklı olduğu başka bir boyut vardı o kararlarda, o da şuydu: Anayasada öngörülen bir 
yapı var ve bu yapıya göre kamu hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin sözleşmeler, imtiyaz 
sözleşmeleridir. Bunların Danıştay incelemesinden geçirilmesi anayasayla öngörülen 
bir kuraldı ve bu anlamda Anayasa istisna da öngörmüyordu. Başka bir ifadeyle kamu 
hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin işlem ve sözleşmeler Anayasaya göre zorunlu olarak 
kamu hukuku rejimine tabi tutuluyordu ve anayasal olarak da bu böyle öngörülmüştü. O 
zaman siz bu yapıyı, eğer siyasi tercihleriniz başka yöndeyse. meşru hukuk normlarına 
uygun olarak değiştirmediğiniz sürece birtakım önlemlerle, birtakım işlemlerle, birtakım 
yasal düzenlemelerle bunu mevcut hukuk kurallarına uygun olmayan şekilde değiştirmeye 
çalışırsanız, o zaman ekonomik düzen açısından da, hukuk düzeni açısından da birtakım 
sıkıntılar yaşanıyordu. 

Anayasa Mahkemesinin bu anlamda özel hukuk sözleşmeleriyle kamu hizmeti 
gördürülmesine karşı çıkması bana göre yerindeydi, çünkü o zaman gerçekten böyleydi 
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hukuk düzenimiz. Daha sonra 1999’da anayasa değişikliği oldu biliyorsunuz ve kamu 
hizmetlerinin özel hukuk sözleşmeleriyle de gördürülmesine bizzat anayasa tarafından 
izin verilmiş oldu. Yerinde mi oldu? Tartışılabilir yönleri var, ama burada vaktimiz de 
sınırlı olduğu için o tartışmaya girmeyeceğim. 

TÜPRAŞ örneğine gelelim: TÜPRAŞ Türkiye’nin en büyük petrol işleme tesisi dedik. 
2004 yılında ilk özelleştirme girişimi oldu. Yapılan özelleştirme ihalesinde yaklaşık 1 
milyar 300 milyon dolara satıldı. Fakat yanılmıyorsam, Ankara 10. İdare Mahkemesi bu 
özelleştirmeyi iptal etti. Orada aslında çok ilginç olaylar da yaşandı, belki hukuk tarihi 
açısından ileride incelenebilir bir durum. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı 
veriyor, çok kısa bir sürede -gerçi belki bu çok anormal değil- bölge idare mahkemesi bu 
yürütmeyi durdurmayı kaldırıyor. Bölge idare mahkemesinin yürütmeyi durdurmayı 
kaldırmasından iki gün sonra –benim bildiğim başka hiçbir örneği yok- idare mahkemesi 
esastan kararını veriyor. Belki hukuk tarihi açısından ileride özel olarak incelenmesi 
gereken de bir durumdur. Daha sonra Danıştay tarafından da onanıyor. Dolayısıyla bu 
özelleştirme başarıya ulaşmıyor. Bundan 1 yıl bile geçmeden ikinci özelleştirme yapılıyor. 
Bu sefer yaklaşık 4,5 milyar dolarlık bir rakama aynı tesis satılıyor. 1 yıl önce 1 milyar 300 
milyon dolara satılmış, yargı iptal ettiği için gerçekleşememiş, yaklaşık bir yıl sonra 4,5 
milyar dolara satılıyor. 

Tabii buna ilişkin konuların da basında pek yer aldığını hatırlamıyorum, ama en önemli 
sorun şuydu: İlk özelleştirme yapıldığında Türkiye’de petrol piyasasının serbestleştirileceği 
biliniyor. Buna ilişkin birtakım tasarılar var, Dünya Bankasından gönderilen taslaklar 
var. Daha önce devlet tarafından organize edilen, devlet tekeli olarak öngörülen bir 
piyasanın serbestleştirileceği, yani kurallarının bütünüyle değişeceği biliniyor, buna 
ilişkin ön çalışmalar da başlamış, fakat bu piyasayı serbestleştiren kanun henüz yürürlüğe 
girmemiş. Tam bu arada ilk özelleştirme yapıldı ve dikkatinizi çektiyse hiçbir ciddi şirket 
bu ilk özelleştirmeye talip olmadı ve çıkan sonuç da ortada: 1 milyar 300 milyon dolar. 
Bu özelleştirmeden sonra, ikinci özelleştirmeden önce Petrol Piyasası Kanunu çıktı. 
Bütünüyle piyasaya yeni kurallar getiren, yani piyasanın yeni düzenini ortaya koyan yeni 
bir kanun çıktı. Doğal olarak bütün girişimciler önlerini gördüler; yeni piyasanın kuralları 
neler getiriyor veya yeni düzen neyi getiriyor, bunları gördüler. Baktılar ve sonra çok 
önemli uluslararası şirketler de teklif verdi ve çıkan sonuç: 4,5 milyar dolar. 

Tabii ideolojik olarak bu noktada şunu tartışmıyorum: Bu özelleştirme yapılsa mı 
iyiydi, yapılmasa mı iyiydi, o başka bir nokta, yani siyasi tercih o yönde olduğu için onu 
tartışmıyorum. Ancak Anayasa Mahkemesi tarafından koyulan bir ölçüttür bu biliyorsunuz. 
Bir özelleştirmenin hukuka uygun olabilmesi için rayiç değerden satılması gerekiyor. Salt 
bu açıdan bile baktığımızda farkı görüyorsunuz. Yani bir piyasanın kurallarını henüz 
koymamışınız, belirlememişiniz, deyim yerindeyse “apar topar” satıyorsunuz, çıkan sonuç 
ortada. Dünya konjonktüründe de çok önemli bir değişiklik olmadı o arada. Kuralları 
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koyduktan sonra yaptığınız özelleştirmede çıkan sonuç ortada, yani 3 milyar dolardan fazla 
bir fark var. 10. İdare Mahkemesi Başkanı, sanıyorum Şebnem Hanım ve Berrin Hanım da 
üyelerden biri hatırladığım kadarıyla, kendilerine sanıyorum ülke olarak 3,5 milyar dolar 
civarında bir borcumuz var diyebiliriz!

Sonuç olarak şöyle bir soru sormayı uygun görüyorum: Siyasi iktidarın ekonomideki 
politik tercihleri, hukuk düzeninde uygun hukuksal normlarla ortaya konulamamışsa 
ya da siyasi iktidarın ekonomik tercihleri ile hukuk düzenindeki yerleşik normlar farklı 
ise, korunması gereken ekonomik düzen burada nedir? Hangi ekonomik düzenden 
bahsedeceğiz? Hangi ekonomik düzeni koruyacağız? İkincisi, böyle bir durumda yargı 
nasıl bir tutum takınmalıdır? Siyasi iktidarın tercihlerini mi ön plana alacak, yoksa mevcut 
hukuk düzenini mi dikkate alacak? Bu aslında önemli bir soru, çünkü ilkini ön plana 
aldığında mevcut hukuk kurallarını gereği gibi uygulamama gibi bir risk ortaya çıkacak. 
İkinci noktayı ön plana aldığında da, siyasi iktidarın tercihlerine saygı göstermiyor gibi, 
sanki meşru davranmıyor gibi bir durum ortaya çıkacak. Gerçekten buna yargının ikilemi 
diyebiliriz belki. 

Yine bununla paralel ikinci bir soru, siyasi iktidarın politik tercihlerinin hukuk normlarına 
aktarılmasında yargının dolaylı direncinin hukuksallığı ve meşruiyeti. Biliyorsunuz bu 
da yargının en çok eleştirildiği noktalardan biri. Bu konuyu da tartışmaya açık bir nokta 
olarak görüyorum. 

Son bir nokta; biliyorsunuz bu özellikle 1999 anayasa değişikliğinden sonra özel 
hukukçuların bir kısmında şöyle bir izlenim oluşmuştu: “Artık özel hukuk sözleşmeleriyle 
de kamu hizmetleri yürütülebileceğine göre, idare hukukunun sonu geldi. Özel hukuk her 
şeye hâkim oldu. Geleneksel olarak idare hukukunun alanına giren birçok konu artık özel 
hukuk alanına girdi. Dolayısıyla idare hukukçuları, siz kendinize başka bir iş arayı!” Biraz 
da espritüel şekilde, bu şekilde ifadeler geliyordu, fakat gelişmeler ilginç bir şekilde tam 
tersini gösterdi. Önceden hiç idare hukukuyla veya kamu hukukuyla ilgisi olmayan alanlar 
idare hukukuna dahil oldu. Bankacılık alanı mesela; BDDK diye bir kurum oluşturuldu, 
yaptığı işlemler idari işlemler, Danıştay tarafından işlemleri denetleniyor ve bir anda 
idare hukukçuları bankacılık faaliyetleriyle de iç içe girmeye başladı. Daha önce hiç 
idare hukukunun alanında olmayan başka bir faaliyet olan rekabet konusu ile hep ticaret 
hukukçuları ilgilenirdi. Rekabet Kurumu oluşturulduktan sonra bir anda bu konular hep 
idare hukukçularının uğraştığı alanlar olmaya başladı. Diğer birçok konu aynı şekilde. 
Anayasa değişikliğinden sonra “imtiyaz sözleşmeleri artık bitti” denildi, ondan sonra 
çıkarılan telekomu serbestleştiren kanun ile telekom  hizmetlerinin çok önemli kısımları, 
mesela GSM (cep telefonu işletmeciliği) imtiyaz sözleşmesiyle yürütülen kamu hizmeti 
olarak öngörüldü. Dolayısıyla herhalde ticaret hukukçularının veya özel hukukçuların 
“evdeki hesapları çarşıya uymadı” diye düşünüyorum. 

Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkürler.
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Saygılarımla.

OTURUM BAŞKANI Av. TALAY ŞENOL- Sayın konuşmacıya teşekkür ediyorum. 

Son konuşmacımız Sayın Doç. Dr. Cüneyt Ozansoy, Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Lisans eğitimini 1977’de, doktora 
eğitimini 1989’da tamamlamıştır. İdare hukuku, idari yargılama usulü, çevre hukuk dersleri 
vermektedir. Yayınlanmış makalelerinden birkaç tanesi şöyle sıralanabilir: “Türkiye’de 
Devlet ve Hukuk”, “Devletin Bekasından Hukukun Bakiyesine”, “Bilimde Değer Sorunu ve 
Pozitivizm İlişkisi Üzerine Bazı Gözlemler”, “Türkiye’de Kamu Hizmeti Tartışmaları”, “Bir 
Hamaset ve Habaset Alanı.” 

Buyurun Sayın Ozansoy.

NEO-LİBERALİZMİN DÜNYASINDA İDARE HUKUKUNA DAİR BİRKAÇ 
GÖZLEM...                                                                                                              

Öncelikle sayın konukları saygıyla selamlıyorum.

Konuşmacıları buraya davet eden genç arkadaşım, seçtiği ifadeyle, “sizi sahneye 
davet ediyorum” diyerek epey mutlu etmişti beni. Son konuşmacı olduğumu hatırlayıp, 
bir an assolist gibi göründüm gözüme..Ama şu sınırlı zamanı görünce, korkarım 
uvertür konumuna düşmek işten değil. Becerdiğim ölçüde birkaç noktaya değinmeyi 
deneyeceğim.

Dün fakültemizde bir sınav yaptık. İdare Hukuku sınavı. Bir an aklıma düşüverdi, acaba 
sorulan suallerden benim ve Ali Ulusoy dostumun idare hukukunu öğrendiği hocalar 
sınava girseler, geçer not alabilirler miydi, diye. Kuşkuluyum. Değişmek kendi başına ne 
iyi ne de kötü bir şey, neyin gidip neyin geldiğine göre değişir bunun cevabı. Tabii, bu 
gidenler ve gelenlerin hangi anlam dünyasına hizmet ettiği sorusundan da kaçmadan...
Ama ortada olan gerçek, idare hukukunun “görünür” alanı ve müfredatı epeyce başkalaştı. 
İyi oldu, kötü oldu; onlara girmek için bu konuşma pek uygun değil. Lakin, bir yerlerde de 
anmıştım Milan Kundera’nın bir sözünü, kamu hizmeti tartışmaları vesilesiyle: “Vedalarda 
başarılı olamayanlar, kavuşmalardan çok şey ummasınlar” gibi bir şeydi. Zannımca, 
idare hukuku alanında son zamanlarda yaşanan, hatta tezahürat havası içinde bazılarınca 
coşkuyla yaşanan “vedalar”da yüz ağartan bir başarıdan sözedilemez. Belki bu yüzden 
Kundera’nın temennisinden medet umulabilir, böylesi bir sakar “ayrılık”tan sonraki “yeni 
izdivaç” da mutlu son vadetmiyor, denebilir.

Dolayısıyla Ali dostum kadar iyimser değilim. Dahası, olmak da istemiyorum galiba. 
Çünkü çoğu saptamada ayrı yerde duruyoruz. Bugün burada da söylenen bir söz epeydir 
çok revaçta , özellikle bağımsız idari otoriteler bahsinde, “devlet hem hakem, hem oyuncu 
olmaz”! Ve bu saptama, ideolojiden arınmış bir yapılanma adına da dile getiriliyor. Pek 
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güzel. Ama, bu saptamanın kendisi fena halde ideolojiktir. Dahası, ideolojiden arınmışlık 
savı da..Diğer yandan, ideoloji o kadar kötü ve öcü muamelesi yapılacak bir şey de değil. 
Hayata ve dünyaya ait sistematik bir değerler ve kabuller bütünü gibi bir şeyden ürkmenin 
anlamı olmadığı gibi, bundan arınmışlık vaftiziyle kutsanan bir açıklama şeması da, aslında 
kendisinin de öyle olduğu gerçeğini gizliyor. Öyle meşrulaştırıyor kendini.

Hakem ve oyuncu aynı kişi olmasın. Peki. Ama sorunu böyle koymaya itirazımız var 
belki de. Kimin hakem, kimin oyuncu olacağı tartışması esasen başka ve asli sorunu 
maskeliyor: Bizatihi oyunun kendisine olan itiraz ! Oyunun kendisi ve hangi anlam ve 
ideoloji dünyasına ait olduğu sorusu ne olacak ? Giderek, rol dağılımının “performans” ve 
iktisadi verimlilik açısından nasıl yapılacağı konusu, sahnede hangi oyunun oynanmakta 
olduğundan daha önemli oluyor, dahası onu “sorgulatmayarak” sahne dışına atıyor. 

Bu oyunun adı neo-liberalizmdir ve müfredatımızın değişmesinin anlamı da, idare 
hukukunu bu projenin hizmetkârlığına tayin etmekte yatmaktadır.

 İktisatçı değilim. Ama öyle olmadan da, hayatımızı kuşatan bir programı teşhis 
etmek zor değil. Diğer yandan, idare hukukunun karşılaştığı “değişim” de doğal olarak 
“kendisinin karar verdiği” bir süreç değil. “İdare Hukukunun Özerkliği” diye bir şey de söz 
konusu olamaz tabii. O da nihayet bir “bağımsız değişken” değil. O zaman, bu alandaki 
“yenilikler”i ve kabulleri de yine kendisine atıfla anlamaya ve anlatmaya çalışmak , pek 
safiyane ve beyhude görünüyor. Bu nedenle, klasik ulus devlet ve egemenlik şemasını 
değiştiren dinamikler, “oyunu” ve idare hukukunu da değiştiren senaryonun sahibi 
kabul edilebilir. Aşağıda değineceğim tablo, bu yüzden gerekli sanırım .Keza, hakem 
ve oyuncudan değil, oyundan bahsedilmesi gerektiği söyleniyorsa, aşağıdakiler “de” 
söylenmeli diye düşünüyorum.

Şu son otuz yıl içinde bazı ideolojilerin dünyaya vurduğu damgalardan birinin sahibi 
de neo-liberalizm. Bu süre zarfında önüne “post” ya da “neo” eklenen epey isim ve sıfatla 
karşılaşmaya alıştık gerçi; bunların bir kısmı çabuk eskidi ve modalar kabristanında 
yerini aldı, bazıları ise hayatımıza ve ezberimize ciddi müdahalelerde bulunarak etkisini 
sürdürüyor. Neo-liberalizm bu ikinci gruba dahil. Esasen, müdahaleci sosyal devlet 
sistemine yönelik ağır bir reddiyeden beslenen bu ideoloji, sözkonusu sistemin birleştirdiği 
sosyal adalet ve iktisadi gelişme olgu ve değerlerini birbirinden kopararak ayırmakta, 
düzenlenmiş bir pazar ekonomisine dayanan Keynesçi reçetenin “hayata aykırı” olduğunu 
iddia ederek, “toplumun doğal ve gerçek kanunu” etiketiyle sunduğu bir programı dayatmak 
istemektedir.Bu süreçte, Sosyal Devlet adındaki “düzenleyicinin yerine, yapıcısı olmayan 
yasalarını herkese ‘doğanın yasaları’ gibi karşı konulmaz bir şekilde dayatacak görünmez 
ve anonim bir düzenleyiciyi ivedilikle ikame etmek gerekiyordu(...).Bu, düzenleyici 
piyasaydı.”( André Gorz, Yaşadığımız Sefalet, çev.N.Tutal, İstanbul 2001,s.21).

Piyasa, klasik liberal öğretinin de merkez kavramlarından olmakla beraber, neo-liberalizm 
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bu kavramı ve kapsamını başkalaştırır: kavramı, pazar ekonomisi bağlamıyla verim ve 
işlev açısından gerekli ve yeterli gören klasik liberal öğretiden ayrılan neo-liberalizm, 
piyasayı tüm toplumu sarmalayan ve  yasalarını dayatan bir genişliğe taşır. Hayatın, her 
yönüyle,piyasa değerlerinin parametrelerini kuşanmış bir iktisat ideolojisine teslim 
edildiği ölçüde “yaşanabilir” bir niteliğe kavuşacağı savlanır. İktisadi aklın egemenliğindeki 
böylesi bir dünyadaki “oyun”, “...herkesin kazandığı bir oyun, yani ‘win-win’ modeli bir 
oyun”dur(Ahmet İnsel, Neo-Liberalizmiİstanbul 2004,s.243). Burada piyasanın artık salt 
iktisadî değil, fakat siyasal bir mekanizmaya da dönüştürüldüğü açıktır: insan haklarının 
ve özgürleşmenin gerçekleşeceği yegâne düzen savıyla, demokrasinin hem gereği hem 
de sonucu olarak kendini takdim eder. Sonuçta, piyasa ekonomisine ilişkin “doğrular”, 
toplumsal yaşamın doğruları halini alarak sadece iktisadiyatın deği, toplumun da tabi 
olduğu bir egemenlik paradigmasına dönüşür.(Bu yöndeki ilişki üzerine mükemmel bir 
analiz olarak  Karl Polanyi’nin  bir klasik sayılan eserine bakılabilir, Büyük Dönüşüm, 
çev.Ayşe Buğra, 7. Bası, İstanbul 2008; keza bkz. Ayşe Buğra,“Bugün Karl Polanyi’yi 
Okumak”,Toplum ve Bilim, Sayı 105, Yıl 2006, s.301-305).

Küreselleşme olgusu, bu program bağlamında epey anlaşılır nedenlerle devreye girdi. 
Olgu, sözkonusu iktisadî ve siyasal programın dünya ölçeğinde derinleşmesini ilk anda 
akla getirse de, esasen toplumsal alanın ve insanî ilişkilerinin metalaşmasının kaçınılmaz 
bir hamlesi olarak görülmeli. Sermayenin ve metanın serbest dolaşımı,  serbest rekabet 
ilkesi, sermayenin ulusötesi devletini de gerekli kılmış görünüyor..Bir diğer deyişle, 
“Rekabet gücüne sahip olma zorunluluğu, kaçınılmaz olarak ekonominin küreselleşmesini 
ve sermayenin çıkarlarının ulus devletin çıkarlarından ayrılmasını doğuruyordu. 
Politik alan(devletlerinki) ile ekonomik alan(kapitalist gruplarınki) bundan böyle 
örtüşemezdi”(Gorz, 24).

Şimdi, başta da belirttiğim, ikinci konuya değinmek istiyorum. Bu süreçte, idare 
hukukuna hangi elbise dikilmiştir? İlk elde, cevap zor değildir: Bu elbise, artık ulusal ve 
teritoryal dokusunu yitiren kamu idarelerinin küresel programdaki yeni rol ve misyonuyla 
uyumlu bir nitelikte olacaktır. Dahası, bu misyonun ihtiyacı olan düzenleme ve 
uygulamaların “kamusal güç” aracılığıyla hayata geçirilmesi de, müfredatını belirleyecek 
gibidir. Gerçi, biraz da latifeyle, idarenin aslî olmayan, müştak bir yetki kullanmasının, 
biz idare hukukçuları için alışılmadık bir yanı yoktur, denebilir. Lâkin, artık burada 
yetkinin bizatihi niteliği değil, onun kaynağı ve referansı el değiştirmektedir. Oluşan 
“yeni iktidar”ın niteliği ve programı hakkında, uzunca bir alıntıyı haklı kılan derinlikli 
saptaması için, yine Gorz’u anmak isterim: “Sermayenin ulusüstü devletiyle birlikte, 
tarihte ilk defa ülkesellikten(territorialité) tamamıyla kurtulmuş olan, iktidarını 
ülkesel(territorial) devletlere dışardan dayatmasına rağmen, bu devletlerin dışında başka 
bir politik kurumu yeniden yartamayan bir devlet ortaya çıkıyor. Tam tersine, bu devlet 
her toplumdan bağımsız ve ayrışmış durumdadır; toplumların kendi ulusal mekanları 
üstünde tasarrufta bulunma hakkını sınırlayabildiği ve düzenleyebildiği bir olmayan-
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yerde bulunmaktadır. Ne toplumsal bir tabanı olan ne de siyasal bir oluşuma sahip bu 
devlet, küreselleşmiş sermayenin hakkını dile getiren saf bir aygıttır. Toplumsuz iktidar 
olarak, iktidarsız toplumlar yaratmaya çalışıyor, devletleri krize sokuyor, politikayı gözden 
düşürüyor ve politikayı hareketliliğin, ‘esnekliğin’, özelleştirmenin, düzensizleştirmenin(d
éréglementation), kamusal harcamaların ve toplumsal giderlerin azaltılması ile ücretlerin 
düşürülmesinin, piyasa yasasının oyununu serbetçe oynayabilmesi için sözümona zorunlu 
addedilen her şeyin gerekliliğine boyun eğdiriyor”(s.26-7).

Böylesi bir sahnede idare hukukuna biçilen rol, bir hukuk disiplininin “konularındaki 
değişim”le açıklanamaz. Hele, bu disiplinin doğasına, değişim ve dönüşüme her daim 
açık olan yüzüne vurgu yapmak ise, pek umarsız ve klişe bir analizden medet ummak gibi 
görünüyor. Sorun çok daha büyük ve başka bir zeminde duruyor: Bireyciliğin ve çıkar 
güdüsüne dayalı iktisadî aklın, tüm hayatı düzenleyeceği iddiası ve bunun da doğa yasası 
mertebesine taşınması ile, “toplumsallık ve kamu olgusu ilga edilmiştir”. 

Bu süreçte, toplumsalın yerini birey, kamunun yerini sivil toplum örgütleri, 
özelleştirmelerle dağıtılan kamu hizmetlerinin yerini piyasa işletmeleri, kamusal 
idarenin yerini yönetişim ilkesi almakta, dayanışma ve toplumsallık gibi değerler “saha 
dışına” taşınmaktadır. Sonuçta, kamu hizmetlerinin muhatabı olan yurttaşların yeni 
sıfatları “müşteri-tüketici” olurken, kamu idarelerinin işlevi de, sözkonusu düzenin 
“düzenlenmesini” ve sürmesini sağlayan bir yeni kolluk biçimine dönüşmektedir.

Örneğin,Bağımsız İdari Otoriteler diye adlandırılan birimlerin, böylesi bir sistemdeki 
rolü de, anlaşılmaktan uzak değildir ve böylesi bir kolluk misyonu ile açıklanabilir Siyasal 
alanın daraltılması ve olabildiğince devre dışı bırakılması ile “depolitizasyonu” yücelten 
bir paradigma, toplumsal iradeden bağımsızlaştırılmış “uzman ekipler”e, doğal düzen 
sayılan piyasanın işlemesini ve gözetilmesini  oyunda “taraf olmayan” hakemlere tevdi 
etmiş görünüyor

Konuşmamın son bölümünde, başta üçüncü konu olarak andığım, sözkonusu total 
dayatma karşısındaki direniş biçimlerine değinmek istiyorum.

Küreselleşmeci neo-liberal politikaların ulus devletlere yönelik tahribatı 
karşısında, sıklıkla iki karşı tavır sergilenmekte. İlginç biçimde, siyasal olarak sağda 
ve solda konumlanan bu tavırların ortak paydasının “ulusalcılık” olduğu söylenebilir. 
Küreselleşmeye karşı direnilecekse, bunu aşınmış ulus devlet yapılarına ve pratiklerine  
tutunarak yapmanın ne gerçekçi, ne de savunulabilir bir tarafı olduğunu düşünüyorum.
(Bu konuda, “Türkiye’de Kamu Hizmeti Tartışmaları: Bir Hamaset ve Habaset Alanı” 
başlıklı makalemdeki yaklaşımım, burada da geçerlidir.Bkz.A.Ü.Hukuk Fakültesi Dergisi, 
C.46, 1997, S.1-4, s.85-100). Ancak, küreselleşme bağlamında önemli bir nokta, bu olguyu 
reddederek ve görmezden gelerek yapılan bir direnişin gücünün inandırıcı olmadığıdır.
Konuşmamı, yakınlarda kaybettiğimiz çok değerli André Gorz’un sözleriyle bitirmek 
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isterim..”...Küreselleşmeyi reddetme, küreselleşmeye ulusal olarak direnme iddiasında 
olma,kaçınılmaz olarak bu küreselleşme karşısında yenik düşmeye neden oluyor. Yapılması 
gereken şey, küreselleşmeden kurtulmayı deneyerek küreselleşmeye karşı mücadele etmek 
değil; gelişmekte olan küreselleşme bağlamında farklı bir küreselleşme için mücadele 
etmektir. Ulusaşırı  sermayeye direniş yalnızca ulusaşırı olabilir; bu küreselleşmenin 
aktörlerine direnme, her şeyden önce dünya ölçeğinde bir görüye, dayanışmaya ve uygarlık 
projesine sahip başka bir küreselleşmenin aktörlerine sahip olmayı gerektirir”(s.27).

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

OTURUM BAŞKANI Av. TALAY ŞENOL - Biz teşekkür ederiz. 

Sanıyorum Karl Popper’in bir sözü vardı: “Bir entellektüelin en çok kullanması lazım gelen 
işaret, soru işareti olmalıdır.” Soru sormazsak cevapları hiç bulamayız. Bu nedenle önce 
konuşmacıya teşekkür ediyoruz. Ayrıca sizin  soru sorma hakkınızı kullanabilmeniz için, 
zaman ayırdığı için de sizler adına tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Yalnız 15 dakikalık 
bir süremiz var, sorularınızı cevaplanma süresini de dikkate alarak sormanızı rica ederim. 

Buyurun Sayın Sağlam. 

Prof. Dr. FAZIL SAĞLAM- Sayın Ulusoy’un konuşmasında sık sık vurguladığı bir 
terim, ben de onun altını çizmek istiyorum, kafamda soru işareti yaratan oydu: Siyasal 
tercihlerin uygun hukuk normlarıyla belirlenmesi, bunu çok sık tekrarladı. Ben de kendime 
o sırada şunu soruyordum: Niye uygun hukuk normları terimi seçildi de, neden hukuka 
uygun belirlemeden söz etmedi? Ama konuşmanın bir sonraki bölümüne gelindiğinde 
küreselleşmeden söz etti. Acaba küreselleşmeye uygun hukuk normları mı, hukuka uygun 
normlar mı? Bu sorular benim genel anlayışıma göre biraz abes kaçıyor. 

Ancak kendisi bitirirken de bir ikilemden söz etti ki, bana büsbütün abes geliyor. Dedi ki 
“Hâkim hukuka uygun mu hareket edecek, yoksa siyasal tercihe uygun mu hareket edecek?” ve 
bu ikilemi öyle sundu ki, sanki ikisi de mümkün olabilirmiş gibi. Benim bildiğim kadarıyla 
hâkim hukuka uygun hareket eder. Onun için uygun normu ve niye seçildiği konusunda 
istifham bende burada belirdi. Acaba uygun hukuk normu siyasal tercihin önünü açmak 
için ortaya atılmış bir terim mi? 

Teşekkür ederim. 

Doç. Dr. ALİ ULUSOY- Fazıl Hocama çok teşekkür ediyorum. 

Hemen ilk soruya ilişkin, oradaki uygun hukuk normundan kastettiğim şu: Örnekte de 
verdim, eğer Anayasa kamu hizmetlerinin yürütülmesi konusunu kamu hukuku rejimine 
tabi tutuyorsa, siz bunu kanunla başka şekilde yapamazsınız. Uygundan kastettiğim o, yani 
anayasal normla yapmanız gereken bir düzenlemeyi yasal normla veya idari düzenlemelerle 
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yaparsanız bu uygun bir hukuksal norm olmaz. Dolayısıyla burada kastettiğim tamamen 
bu, yoksa küreselleşmenin uygun gördüğü norm anlamında değil. Siyasal iktidarın 
tercihlerinin hukuk düzeninde kabul edilmiş ve sizin de tabirinizle hukuka uygun olarak 
somutlaştırılmasını kastettim, baştan da onun altını çizmiştim, hatırlarsınız. Yoksa 
biliyorsunuz, özelleştirmelerle ilgili konuda 1994-95’lerde Anayasa kamu hizmetlerinin 
yürütülmesine ilişkin sözleşmeleri kamu hukuku rejimine tabi tutmuştu. Bu durumda 
kanunla “yap işlet devret sözleşmeleri özel hukuka tabidir” demeniz, benim tabirimle uygun 
hukuk normu olmuyor. Orada kastettiğim tamamen buydu. 

Diğer noktada, sizin sorunuz gelince ben de kendimi çok iyi ifade edemediğimi hemen 
fark ettim; çünkü öyle bir algılamaya sanıyorum cevaz verdi benim sunuşum, ama kastım o 
değildi. Orada siyasi iktidarın Yargı’ya getirdiği eleştiri şuydu: “Siz hukuk normlarını, deyim 
yerindeyse fazla zorlayarak bizim işlemlerimizi iptal ediyorsunuz” gibi bir şeydi. “Aslında 
hukuk normu öyle demiyor, ama siz bunu biraz geniş yorumlarla kendinize göre yorumlayarak 
çok zorluyorsunuz. Aslında hukuk normu öyle olmamasına rağmen siz kendiniz bir anlamda 
hukuk normu yaratıyorsunuz” gibi bir eleştiriydi, hepimiz biliyoruz. Benim orada ifade 
etmeye çalıştığım sadece buydu. Yoksa hukuk normlarına göre mi karar verecek, siyasi 
tercihlere göre mi, bu tartışma konusu bile edilemez. Tabii ki hukuk normlarına göre karar 
verecek. Orada ben kendimi çok iyi ifade edemedim, çok da teşekkür ediyorum ona dikkat 
çektiğiniz için.

GÜRAY KÜÇÜKHOCAOĞLU (Başkent Üniversitesi)- Aslında kendi alanım 
işletme, daha ziyade finans dersleri veriyorum ve para ve sermaye piyasaları üzerine 
dersler veriyorum. Benim konum da aslında birazcık bu alanda olacak, ekonomi ve hukuk 
derken. Başkanımız “hukuk, ekonominin davranış çerçevesini belirler” diye bir konuşmasında 
bahsetmişti. Şimdi bizim okumalarımız daha ziyade hukukla ekonominin birbiriyle ilişkisi 
olduğunda, okumalarımıza biraz daha makro düzeyde şöyle bir yaklaşım var: İngiliz orijinli 
dediğimiz, İngiliz kökenli, Fransız kökenli, Alman kökenli veya İskandinav kökenli hukuk 
incelendiğinde, İngiliz orijinli hukukun ekonominin gelişiminde daha rahat olduğunu, 
sermaye piyasasını daha çok geliştirdiğini ve yatırımcıyı, özellikle de ufak yatırımcıyı 
daha çok koruduğunu görüyoruz. Bu bağlamda baktığımızda, Fransız kökenli hukukta ise 
yatırımcının daha ziyade ikinci planda kaldığını ve koruma olarak da daha düşük düzeyde 
olduğunu görüyoruz. 

Benim sorum aslında biraz da bu bağlamda olacak, bugün bu soruyu sorabilmek için 
geldim. Şimdi bizim Türkiye olarak baktığımızda Fransa kökenli bir hukuk sistemimizin 
olduğunu ve hocalarım da konuşurken şuna değindiler: Mesela sermaye piyasası kurulunda 
bir maniplasyon varsa ve bu maniplasyonda bizim hukuk sistemimiz yatırımcıyı ne 
kadar koruyor, yani ekonominin gelişiminde bizim hukuk sistemimiz ne kadar etkin ve 
bu etkinlik hangi boyutta? Şu ana kadar özellikle sermaye piyasası kurulunda yaşanan 
sorunlarda hukukumuz buna çözüm yaratabiliyor mu veya çözüm getirebiliyor mu? Biraz 
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da bu konuda kendi fikirlerinizi alabilirsem memnun olacağım. 

Teşekkür ederim. 

Doç. Dr. ALİ ULUSOY- Soru soran değerli arkadaşım, “Anglosakson hukuku liberal 
ekonomiyi daha çok teşvik ediyor, kıta Avrupa’sı hukuku fazla teşvik etmiyor, daha devletçi” gibi 
bir imajdan bahsetti. Gerçekten böyle bir imaj var, ama ben bunun hukukla ilgili olduğunu 
çok düşünmüyorum. Ben de hasbelkader Amerika’da tanınmış bir üniversitede bir yıl 
misafir öğretim üyesi olarak bulunma fırsatı bulmuştum ve giderken şöyle düşünüyordum: 
“Herhalde Amerika’da siyasi iktidarın veya idarenin ekonomik kararlarının yargıda 
esas denetimi hiç yapılmıyor.”  Öyle zannediyordum, çünkü öyle bir imaj vardı. Doğru 
olmadığını gördüm. Gerçekten idari kararların esas denetimi yargısal boyutta çok ayrıntılı 
bir şekilde yapılıyor orada da. Bahsettiğiniz imaj daha çok kültürel bir temele dayanıyor 
diye düşünüyorum, ama hukuk normları arasında çok önemli farklılıklar yok. Bugün 
Amerikan rekabet mevzuatı veya enerji regülasyonu mevzuatıyla kıta Avrupa’sı mevzuatı 
arasında çok önemli farklar gerçekten yok, aşağı yukarı aynıdır. Daha çok kültürel bir 
sorun diye düşünüyorum.

OTURUM BAŞKANI Av. TALAY ŞENOL - Hocamın iki dakikalık bir alacağı vardı. O 
alacağınızı lütfen kullanmak isterseniz. 

Buyurun.

Prof. Dr. İL HAN ÖZAY- Bir dakikasını kullanayım. 

Bana soru olmadı, ama soru olsaydı da vakit bulamayacaktım, çünkü ben Cüneyt’in 
sorduğu sorulara cevap vermeye hazırlandım. Bir kere o sorulardan bunaldım, sonunda 
kesti Allah’tan. Onun bana sorduğu sorulara cevap vermeye hazırlandım; ne cevap 
verirsem vereyim doğru olduğunu zannedecekti, çünkü sorduğu soruların cevabını 
bilmediğini itiraf etti. Cevabını bilmiyorsa, böyle karşısında artık piri fani olmuş, devlet 
üniversitesinden kovulmuş sakallı bir adam söyler de, onun yanlış olduğu iddia edilebilir 
mi? 

Sizi yeterince güldürdüm, ama son bir şey söyleyeyim: Dün sabah kahvaltı yapıyorum, 
bir garson yanıma geldi, dedi ki: “Beyefendi, yediğinizin domuz eti olduğunu biliyor musunuz?” 
Bacon almıştım, “Biliyorum, özellikle onun için aldım” dedim. Düşündüm, niye koskoca 
yerde hiç kimseye bir şey demedi de bana geldi? Keşfettim: Sakal, hem de böyle İslami 
bir sakal benimki, Cüneyt’inki gibi falan değil. Öyle olunca adamcağız bilmeden domuz 
yiyorum zannetti herhalde. Hani Bakan Rizotto yemiş de içinde şarap mı varmış ne? Valiyi 
mi görevden aldılar, bir şey yaptılar. Halbuki pişmiş şarap günah değilmiş, Diyanet fetva 
da yayınladı. Onun için de yemek sırasında, eğer yemek olursa, bizi aç bırakmazlarsa, 
Cüneyt’in bana sorduğu bütün sorulara cevap vereceğim. 
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Teşekkür ederim sayın başkan.

OTURUM BAŞKANI Av. TALAY ŞENOL - Efendim biz teşekkür ederiz. 

Toplantıyı açış konuşmamda, toplantı sonrası hukuk-ekonomi ilişkisine ideolojik 
yaklaşımlar ve ekonomide kamu düzeni kavramı hakkında yeni ve değerli bilgilere 
sahip olacağımız konusunda inancımı dile getirmiştim. Bu beklentimin en üst düzeyde 
gerçekleşmiş olduğunu söylersem sanırım sizler de bana katılırsınız. Bunu sağlayan bütün 
konuşmacılara ve toplantıya katılarak bizlere güç veren sizlere tekrar teşekkürlerimi 
sunuyor, hepinize yeni yılda esenlik, mutluluk ve başarı dileyerek oturumu kapatıyorum. 

(Plaket töreni yapıldı)
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EKONOMİ VE HUKUK

BİRİNCİ GÜN

İKİNCİ OTURUM

“EKONOMİK, SOSYAL, KÜLTÜREL KALKINMA VE HUKUK”

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ece GÖZTEPE (Başkent Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi)

SALON 3 (TEOMAN EVREN SALONU), 09 Ocak 2008

SUNUCU- 10 dakikalık aradan sonra, “Ekonomik, Sosyal, Kültürel Kalkınma ve Hukuk” 
başlıklı ikinci oturumumuza başlamak için tekrar bir aradayız. 

Oturumumuzu açmak üzere Oturum Başkanı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ece Göztepe’yi ve konuşmacılarımız; Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Alpaslan Işıklı’yı, 
Amerikan Barolar Birliği Uluslararası Hukuk Bölümü Başkanı Jeffrey Golden’ı ve CHP 
Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ı sahneye davet ediyoruz.

Katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. 

OTURUM BAŞKANI Yrd. Doç. Dr. ECE GÖZTEPE- Sayın konuşmacılar, sayın 
dinleyiciler; teknik bir nedenden dolayı biraz gecikmeyle 12.00’de oturumumuza 
başlıyoruz. Teknik sorun simültane çevirmenlerin henüz gelmemiş olması. O nedenle ilk 
önce Türkçe konuşma yapacak konuşmacılarımız Prof. Dr. Alpaslan Işıklı ve Faik Öztrak 
konuşmalarını yapacaklar. Daha sonra Amerikalı konuğumuza Türk konuşmacılarımızın 
konuşma içerikleri özetlenecek ve daha sonra kendisi sunuşunu yapacak. 

İlk konuşmacı sayın Prof. Dr. Alpaslan Işıklı. Kendisi 1940 yılında Amasya’da doğdu. 
Yüksek öğrenimini Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 1961 yılında tamamladı. Aynı fakültede 
1980 yılında profesörlüğe yükseltildi ve 1983 yılında 1402 sayılı Kanun’la görevden 
uzaklaştırıldı. Daha sonra 1989 yılında Danıştay kararıyla tekrar görevine geri döndü. 
Akademik kariyerinin yanı sıra sendikal örgütlerde eğitim ve araştırma faaliyetlerine 
katıldı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından YÖK Üyeliğine 
seçilerek bu görevini 2 Şubat 2005 tarihine kadar sürdürdü. Hocamız Alpaslan Işıklı taze 
bir emekli, Aralık 2007 tarihi itibariyle emekli oldu, ama tabii ki her akademisyen gibi 
asla siyasetten ve akademik faaliyetten kopmayacağını da biliyoruz. Şu anda kendisi Tüm 
Öğretim Üyeleri Derneği Genel Başkanlığı görevini de sürdürmekte. 

Bütün konuşmacılarımızdan 20 dakikalık bir konuşma süresi tutmalarını rica ediyoruz. 
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Daha sonra da yarım saatlik bir tartışmamız olacak. 

Buyurun Hocam.

Prof. Dr. ALPASLAN IŞIKLI (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)- 
Sayın Başkan; teşekkür ederim. 

Saygıdeğer izleyenler, değerli hukukçular; çok kıymetli konuşmacılarla birlikte doğrusu 
çok yönlü, çok boyutlu bir konuyu burada sizin huzurunuzda işlemeye çalışacağız, 
inceleyeceğiz. 

Konu, “Ekonomik, Sosyal, Kültürel Kalkınma ve Hukuk” olarak belirlenmiş bulunuyor. 
Kuşkusuz tarih ve toplum bir bütündür. Ekonomi, sosyal, kültürel ve hukuk, bütün bu 
alanlar birbiriyle yakın etkileşim içerisindedir. Onlardan herhangi birini tek başına anlamak 
ve açıklamak mümkün değildir. Onlardan herhangi birini anlamak için burada sıralanan 
alanlardan, yönlerden her biriyle irtibatlı olarak konuşmak gerekir. Ekonomik, sosyal, 
kültürel faktörler ve kalkınma konusuyla hukuk arasındaki ilişki iki yönlü düşünülebilir. 
Belli bir hukuksal enstrüman, belli bir hukuksal düzen, belirli ekonomik, sosyal sonuçları 
sağlamak bakımından gereklidir, o açıdan değerlendirilebilir. Ayrıca belli bir hukuksal 
yapının ortaya çıkışını da onun gerisindeki tarihsel bağlamda ekonomik, sosyal ve 
kalkınmaya ilişkin faktörlerle birlikte düşünmek zorundayız. 

Benim konuşmamda bu çok yönlü çerçeve içerisinde özellikle bir tanesine yoğunlaşmak 
istiyorum, belki farkında olmadan yapacağımız bir işbölümünü de teşkil edebilir, bu da 
şu: Daha ziyade hukukun oluşumunda, hukuksal düzenin oluşumunda ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kalkınmaya ilişkin faktörlerin belirleyiciliği üzerine eğilmek istiyorum. Bizim 
toplumumuzla ilgili konulara öncelikle değinmeye çalışacağım. Bizim toplumumuzun 
tarihsel gelişimi, toplumsal gelişimi, siyasal gelişimi çerçevesinde bu bağlantıya eğilmek, 
bu bağlantıya açıklık getirmek çabası içerisinde olacağım öncelikle. 

Bizim toplumumuz söz konusu olduğu vakit, her zaman aklıma gelen bir anekdot var, 
oradan söze başlamak istiyorum, zannediyorum açıklayıcı olur. Fransız tarihçisi Albert 
Sorel, Paris’te derslerini verirken sıra İngiltere’ye geldiği vakit, “İngiltere bir adadır” dermiş, 
ondan sonra da “İngiltere’yle ilgili söyleyeceklerimin yarısını söyledim” diye tamamlarmış. 
Bununla İngiltere’nin dünyadan çok etkilenmediğini anlatmak istiyor. Bu bir anlamda ve 
geniş ölçüde uzun bir zaman diliminde doğru olduğu… Mısır Kralı Faruk, biliyorsunuz, 
devrilirken dedi ki “Dünyada en sonunda iki tane kral kalacak: Birisi İngiliz kralı, birisi 
iskambil kâğıdındaki kral.” Böyle bir farkı vardı, ama artık İngiltere bile bir ada değil, 
İngiltere de Amerika’nın yeni eyaleti olarak zikredilebiliyor. Kimi zamanlar İngiltere’nin 
Avrupa’nın yeni hasta adamı olarak nitelendirildiğini görüyoruz. 

Bizim ülkemize baktığımız vakit, bizim ülkemiz Nazım Hikmet’in ünlü deyişiyle dört 
nala gelip Uzak Asya’dan, Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan bu coğrafya bir köprü, 
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daha çok Batıdan doğuya doğru tarihsel süreç içerisinde yakın dönemlerde işlemiş olan 
bir köprü. Bu köprünün bu özelliği dolayısıyla bizim toplumumuzda her alanda -bizim 
konumuzu oluşturan hukuksal alan özellikle buna dahil edilmek suretiyle söyleyebiliriz- 
meydana gelen gelişmelerin, değişikliklerin, yapılanmaların, sanayi devrimi sonrası 
itibariyle düşündüğümüz vakit özellikle, Batı kaynaklı etkilerle biçimlendiğini, Batı 
kaynaklı etkilerle somutlaştığını söyleyebiliriz. 

Acaba bizim dünyaya bir katkımız olmamış mıdır? “Bizim dünya tarihi değiştirmek, 
etkilemek bağlamında hangi katkımız olmuştur?” sorusunun yanıtının çok açık olduğunu 
zannediyorum. Bu herhalde Atatürk olgusuyla açıklanabilecek bir durumdur. Bizim 
topraklarımızın, bizim toplumumuzun tarihe bir armağanı olan Atatürk ve Atatürkçülük, 
Vietnam’dan Latin Amerika’ya kadar dünyanın dört bir tarafında esintileri hissedilen bir 
faktör olarak tarih sahnesi içerisindeki yerini almıştır. Ama bütün bunlara rağmen demin 
söylediğim sözü bir kere daha tekrarlamak isterim: Başta hukuk olmak üzere, pek çok 
konunun biçimlenmesinde dünya çerçevesini, günümüzde moda olmuş deyimle küresel 
çerçeveyi nazara almadan anlamak ve açıklamak mümkün değildir. Dolayısıyla ekonomik 
faktörler, kültürel faktörler, toplumsal faktörler dediğimiz vakit, bunu Türkiye’yle sınırlı 
olarak düşünmemek durumundayız. Dünyadaki oluşumlar, dünyadaki genel konjonktür, 
dünyadaki trend, dünyadaki değişimler bizim ülkemizde hukuksal alanda meydana gelen 
değişimlerin, gelişimlerin belirlenmesinde çok önemli rol oynamışlardır. 

Bazı somut örnekler vermek isterim. Mesela bu çok eskilere dayanır, Osmanlı’nın son 
zamanlarında 1864 Polis Nizamnamesi çıkarılmış. Bakıyorsunuz, grevlerin ve ihtilallerin 
önlenmesine ilişkin hükümler var. O tarihi dünya çerçevesinden bağımsız olarak inceleyen 
bir araştırmacı, “acaba o yıllarda hangi yoğun grevler oldu, hangi ihtilal ihtimalleri ortaya çıktı?” 
diye düşünülebilir. Ama boşuna bir çaba olur, çünkü böyle bir hükmün o nizamnamede 
yer almasının sebebi, bu nizamnamenin Paris Polis Nizamnamesinin tercümesi olmaktan 
kaynaklanan bir durumdur. Paris Polis Nizamnamesinde böyle bir hüküm yer alır; çünkü 
19. yüzyıl, başta Fransa olmak üzere Avrupa’da, Batı dünyasında bir ihtilaller, grevler 
yüzyılıdır. Onun yansımaları Paris Polis Nizamnamesinde yer aldığından, onun çevirisi 
niteliğindeki Osmanlı Polis Nizamnamesi de böyle bir hüküm içerir olmuştur. Daha 
sonraki dönemlerdeki daha sonraki gelişmeler de bu meyanda ipuçlarını bize rahatlıkla 
vermektedir. 

Değerli, ölümsüz yazarımız, dostumuz Uğur Mumcu’nun bir sözünü hatırlıyorum: 
“Türk, İsviçre Medeni Kanunu’na göre evlenir, İtalyan Ceza Kanunu’na göre cezalandırılır.” 
Yani her alanda başka bir hukuk dalının, başka bir ülkeden adapte edilmiş hukuksal 
yapılanmaların çerçevelediği bir ortamda yaşantısını sürdürür. Türkiye’nin bu durumu 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında önemli bir değişikliğe uğramıştır. Özetle geçiyorum izin 
verirseniz, 20 dakikaya sığdırmak çabası içerisindeyim. İkinci Dünya Savaşı sonrası sosyal 
devlet olgusunun Batıda hayata geçtiği bir dönemdir ve aynı zamanda Amerika’nın dünya 
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egemenliğini, küresel egemenliği İngiltere’den devraldığı bir dönemdir. Bu iki faktörün 
belirleyiciliği çerçevesinde İkinci Dünya Savaşı sonrası tablomuz açıklık kazanmaktadır. 
Sendikal haklarla ilgili, birtakım sosyal haklarla ilgili dönüşümler bu sosyal devlet olgusunun 
Türkiye’deki serpintileri olarak kendisini gösterdiği gibi, iki partili bir tahterevalliden 
ibaret demokrasinin kurulması süreci de daha ziyade Atlantik ötesinin belirleyiciliğinin 
mahsulü olarak karşımıza çıkmış bulunuyor.  

1960 bir diğer dönüm noktasıdır. 1960’a gelindiğinde son olarak bu sosyal devletin 
âdeta son serpintileri bağlamında 1961 Anayasası vücut bulmuş ve sözcük olarak, deyim 
olarak da bu ilke anayasada yer almıştır. Bunu 1963 yasaları, 63 sendikal ve grev yasaları, 
65’te sosyal sigortalarla ilgili gelişmeler izlemiştir. Bu ne zamana kadar devam etmiş? 
Bu hukuksal durum gene dünya çapındaki ekonomik gelişmelerle bağlantılı olarak yeni 
bir sürece girmiş bulunuyor. Ekonomik sosyal gelişmelerle, dünya konjonktürüyle ilgili 
gelişmelerle bağlantılı olarak 1970’lerden sonra, tabiri caizse yeni bir kırılma dönemi 
yaşıyoruz. Bu dönemde neoliberalizm tırmanışa geçmiştir. 70’li yılların başında ünlü 
Milton Friedman, Nobel ödülü almıştır. Ondan sonra 73’te Şili darbesi olmuş ve Şili’yi 
neoliberal bir laboratuar haline getirmek isteyen Chicago boy’lar orada icrayı sanat 
imkânına kavuşmuşlardır. 

Bizde bununla eşzamanlı olarak 71’de, bildiğiniz gibi 12 Mart darbesi oldu, müdahalesi 
oldu. 12 Martı yapan komutan, bunun esas sebebini açıkça söyledi, dedi ki: “Türkiye’de 
sosyal gelişme, ekonomik gelişmenin önüne geçmiştir. Onları eşitlemek için biz bu darbeyi 
yaptık.” Bunu sağlama bağlamında Anayasa’da değişiklikler yapıldı ve başlıca değişiklik de 
memurların sendikal haklarının ellerinden alınması biçiminde tezahür etti. Bu süreç devam 
etti. 1980’lere gelindiğinde, yeni dünya düzeninin doğuşu, küreselleşme olgusunun telaffuz 
edilmeye başlanması ve 1990’larda da dünyanın tek kutuplu olması olgusuyla karşı karşıya 
bulunuyoruz. Neoliberalizm artık 79’da Thatcher’in, 80’de Reagan’ın iktidara geçmesiyle 
Batı dünyasına iyice damgasını vurur olmuştur bu dönemde. Bunun bizdeki yansıması 
1980 24 Ocak kararlarının alınmasıyla kendisini göstermiştir ve 24 Ocak’ın hayata 
geçmesi için gerekli olan hukuksal ve siyasal dönüşümler hemen o yıl gerçekleştirilen 12 
Eylül darbesiyle imkân dâhiline girmiştir. 12 Eylül, çok açıktır ki 24 Ocak’ın gerektirdiği 
dönüşümleri sağlamak üzere gerçekleştirilmiş bir değişikliktir, bir dönüşümdür. 

Bu süreç günümüzde nereye gelmiş bulunuyor? Biz de günümüzde hukuksal alanda ve 
genel olarak olup bitenleri anlamak için izninizle gene dünya nerelerde acaba, ona bakmak 
ihtiyacını duyuyorum. Dünyaya baktığımız vakit, dünya gidişatının temel belirleyicisi 
olan Amerika’da ne oluyor, Amerika nasıl bir dönüşümün içerisine girmiş bulunuyor, 
onu görmek gerekir. Bu bağlamda çok önemli bir belirleyici unsur, 11 Eylül saldırıları 
olarak karşımıza çıkıyor. 11 Eylülde ikiz kulelere yönelik saldırılar ve Pentagon saldırıları, 
Amerika’nın içinde ve dünya politikasında çok köklü değişikliklerin başladığı bir döneme 
işaret ediyor. 1990’da dünya tek kutuplu olmuştur, Amerika dünyanın tek hâkimi olma 
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noktasına gelmiş gibi görünüyor, ama 11 Eylül yeni bir düşmanın icat edilmesinin zeminini 
hazırlamıştır. O düşman da İslami terördür. Bush’un teröre karşı savaş sloganıyla başlattığı 
dönüşümler, 11 Eylülle birlikte somutlaşmış bulunmaktadır. 

11 Eylülün ortaya çıkardığı gelişmeleri göz önünde bulundurduğumuz vakit, pek çok 
gözlemciyle birlikte 1933’de Almanya’da vücut bulan Reichstag yangınını hatırlamak, 
zannediyorum çok isabetli bir anımsama oluyor. Bu Reichstag yangını, Hitler’in 
önlenemeyen yükselişinde bir dönüm noktası oluşturmuştur. 11 Eylül saldırılarıyla 
birlikte de Amerika’da birbiri ardından meydana gelen dönüşümler, Fransızların ünlü Le 
Mond Diplomatic Gazetesinin Ocak 2002 sayısında işaret ettiği, “özgürlüklere veda” olarak 
tanımlanacak bir sürecin ortaya çıktığını gösteriyor. 

Özgürlüklere veda, Amerika bağlamında ve Batı dünyası bağlamında hangi olgularla 
somutlaşıyor? Mesela Amerika’da 11 Eylül saldırısının hemen ardından bir olağanüstü 
yargı rejimi hayata geçirilmiştir. Ünlü Amerikan, ismini biraz sonra hatırlarım, onun adını 
taşıyan Vatanseverlik Yasası, hükümete şüpheli şahısları yarı belirsiz bir süre için tutuklama, 
sürgün ve tecrit etme, kapatma imkânını sağlamaktadır. Ardından 13 Kasım 2001 tarihinde 
yabancıların davasına bakmakla görevli özel askeri usullere tabi mahkemeler kurulmuştur. 
Bu davaların savaş gemilerinde veya askeri üslerde yapılması öngörülmektedir. Verilen 
cezaların temyizi yoktur, ölüm cezası için oybirliği aranmayacaktır. Dava gizli olacaktır, 
onlarca yıl sonra açıklanması söz konusudur. 

Bütün bunlara ek olarak bir de 1974 tarihinde Gerald Ford zamanında alınmış 
bir karar vardı. Buna göre, artık yabancı devlet başkanlarının öldürülmeyeceği ilkesi 
benimsenmişti. 11 Eylül saldırılarının ardından El-Kaide liderlerinin öldürülmesine 
imkân veren bir kapı açmak amacıyla bu karar da yürürlükten kaldırıldı. Böylece bu 
sürece tabii diğer Avrupa ülkeleri de katılmışlardır. Bunlardan birisi İngiltere’dir. Blair 
zamanında çıkarılan anti-terörist yasa, yabancı uyruklu herhangi bir kişinin bakan emriyle 
tutuklanmasını öngörmektedir ve tutukluluk süresi, yanlış hatırlayabilirim, 28 güne falan 
çıkmış bulunuyor orada. Tutuklanacak kişi, ithamın ana unsurlarını bilmeyecektir. Bütün 
bunlar, kişinin yargı önüne çıkma ve yargı önünde suçsuzluğunu ispat etme hakkını ifade 
eden ve İngiltere hukuk tarihi açısından 800 yıllık geçmişi olan “habeas corpus” ilkesinin 
artık ortadan kaldırılması manasında meydana gelen değişikliklerdir. Bu keyfiliğe karşı 
direnme hakkının ortadan kalkması anlamına geliyor. 

Bu gelişmeler, Sarkozy’nin başa geçmesiyle birlikte Fransa’da da kendisini ortaya 
koymaktadır. Bu ekonomik, sosyal, kültürel boyutlu değişmelerin bir tezahürü olarak 
gerçekleştirilmiş bulunan hukuksal dönüşümler ve Le Mond Diplomatic’in “özgürlüklere 
veda” olarak ifade ettiği, Guardian Gazetesinde de “Polis Devlete Doğru 10 Adım” başlıklı bir 
yazıya konu oluşturmuş olan tablo Türkiye’de nasıl yansımalar gösteriyor? Türkiye’mizdeki, 
bizim ülkemizdeki bunun yansımaları, ulus devletin ortadan kaldırılması bağlamında MAI 
Anlaşmasının yürürlüğe konulması gibi ve buna paralel olarak ikiz yasaların 15 Ağustos 
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2000 tarihinde yürürlüğe korunması gibi bir süreçle bütünlenmiş bulunuyor. Böylece 
Türkiye’de devletin, ekonomik hayatın, sosyal hayatın belirlenmesindeki rolü adeta tevdi 
ediliyor ve tabiri caizse egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi yerine, egemenlik 
kayıtsız şartsız uluslararası sermayenindir süreci doğrultusunda dönüşümler birbirini 
izlemiş bulunuyor. 

Böylece içinde bulunduğumuz dönümde bu süreci bütünleyen bir olgu olarak ülkemizde 
bazı yazarların cumhuriyetin rota değiştirmesi ve yahut cumhuriyetin rayını değiştirmesi 
olarak tanımlanan bir süreç başlamış oluyor. Bu süreçte kullanılan değişik unsurların yanı 
sıra çok önemli faktörlerden bir tanesi din istismarı olgusudur bildiğiniz gibi ve bir de 
Türkiye’nin yeniden yapılandırılması sürecinde çok önemli belirleyici unsurlardan birisi, 
Avrupa Birliğine girme beklentisidir. Birçok taviz, bu Avrupa Birliğine girme çerçevesinde 
veriliyor. Bu da hukukun iktisat tarafından belirlenmesinin unsurlarından biri olarak 
karşımıza çıkıyor. Avrupa Birliğine oysa Sarkozy ve Merkel’den sonra girmek biraz daha 
uzak bir olasılık olarak ortaya çıkmasına rağmen bu umudu diri tutmak için içeriden ve 
dışarıdan elbirliğiyle gösterilen çabaların da ardının arkasının kesilmediğini görmekteyiz. 

Bu belirleyiciler içerisinde Türkiye’nin kaderi tayin ediliyor ve Avrupa Birliği, bir taraftan 
Türkiye’de demokrasi konusuna özen gösterilmesine işaret ederken, öbür taraftan Avrupa 
Birliğine girmemiz için Atatürkçülüğü terk etmemiz lazımdır şeklinde Avrupa Birliği 
kaynaklı beyanlara rastlıyoruz. Oysa Türkiye’de Atatürkçülük ve Atatürk’ün sağladığı 
kazanımlar demokrasinin vazgeçilmez temelleridir. Onu ortadan kaldırdığınız vakit, 
Atatürkçülükten vazgeçtiğiniz vakit bu bağımsızlığın ortadan kalkması demektir. Bu aynı 
zamanda demokrasinin temellerinden birisinin ortadan kalkması demektir. Eğer Avrupa 
gerçekten kendi değerlerine sahipse, kendi değerlerinin Avrupa dışındaki en önde gelen 
temsilcisi Atatürk’tür, Atatürkçü anlayıştır, ona sahip çıkması lazımdır. 

Tabii bu bağlamda Avrupa yalnız değil. Türkiye’ye Atatürkçülüğün artık zamanının 
dolduğu konusunda telkinlerde bulunan, bu yöndeki değişikliklerin yapılmasının 
zaruretine işaret eden telkinler Amerika’dan da kaynaklanıyor. 1990’larda Graham Fuller, 
ilk defa “artık Atatürkçülüğün zamanı geçti, onun yerine ılımlı İslam’ın benimsenmesi zamanı 
gelmiştir” dedi. Daha yakın tarihlerde Demokrat Partinin Dışişleri Bakan Yardımcısı olan 
Holbrook, Malezya’yı örnek göstererek Türkiye’yi ideal bir ılımlı İslam ülkesi yapmanın 
önemi üzerine işaret etti. Bütün bunlar, dünya konjonktürü bağlamında Türkiye’nin 
yapılanmasına ilişkin etkiler, faktörler olarak aklıma gelenlerdir. 

Ben Sayın Başkanın tahammülünü daha fazla zorlamamak için teşekkür ederek sözümü 
burada bağlamak istiyorum. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI Yrd. Doç. Dr. ECE GÖZTEPE- Çok teşekkür ederiz Hocam. 

Sırada Faik Öztrak var. Kendisi doktora yapmadığı için niçin doktor unvanıyla anıldığını 
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bilmediğini söyledi. Ben burada düzeltmek istiyorum. Şu anda CHP Tekirdağ Milletvekili 
olan Sayın Öztrak 1954 Ankara doğumlu. İstanbul Saint Joseph Lisesi mezunu. Daha 
sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nü bitirip 1985 ve 
1987 yılları arasında Birmingham Üniversitesi’nde kalkınma finansmanı konusunda 
mastır derecesi aldı. Türkiye’ye döndükten sonra DPT’de Daire Başkanlığı, Müsteşar 
Yardımcılığı, Başbakanlık Müşavirliği, BDDK Başkan Yardımcılığı ve Hazine Müsteşarlığı 
gibi pek çok üst düzey bürokratik görevi üstlendi. Kendisi İngilizce ve Fransızca bilmektedir. 
Kendisinden 20 dakikalık konuşma süresine dikkat etmesini rica ediyorum. 

Teşekkürler.

FAİK ÖZTRAK (CHP Tekirdağ Milletvekili)- Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Değerli konuklar; sözlerime başlarken böylesine önemli bir kongrede burada bulunan 
seçkin gruba hitap etme imkânı verdiği için Ankara Barosu’na teşekkürlerimi sunuyor, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli konuklar; konuşmam temel olarak iki ana başlıktan oluşmaktadır. İlk olarak 
mülkiyet ve bunun meşrulaştığı alan olan piyasayla devlet ilişkisi bağlamında hukuk 
ve ekonomi eksenini irdelemeye çalışacağım. Bunu yaparken bugünkü anlamda 
ekonomi-hukuk ilişkisinin tesisinde 19. yüzyıldaki gelişmelerin son derece önemli 
olduğu düşüncesiyle son 200 yıllık zaman diliminde özellikle piyasa devrimiyle birlikte 
tetiklenen süreç içerisinde kalacağım. İkinci bölümde ise özellikle güncel ekonomik 
yazın çerçevesinde ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin açıklanmasında hukukun rolünü 
inceleyerek konuşmamı sonlandıracağım. 

Değerli konuklar; alışveriş mekânları olan piyasaların hayatın tümüne hâkim konuma 
gelmesi şeklinde nitelendirilebilecek piyasa devriminin sahneye konulduğu zaman ve 
mekân 19. yüzyıl İngiltere’sidir. Ancak çok kısa sayılabilecek bir zaman diliminde piyasa 
devrimi ilkin Avrupa’ya, daha sonra tüm toplumlara nüfuz ederek kapitalizmin egemen 
bir pratik haline geleceği gelişme ortamını da hazırlamıştır. 

Peki, 19. yüzyıl uygarlığını tarihteki diğer uygarlıklardan ayıran temel fark neydi? Karl 
Polangi’nin ifadesiyle 19. yüzyıl uygarlığı değişik ve belirgin bir biçimde ekonomikti. Daha 
önce günlük yaşam içindeki eylem ve davranışların açıklayıcısı düzeyine yükselmemiş bir 
amaç, yani kişisel kazanç amacı üzerine kurulmuştu. 19. yüzyıl uygarlığında toplumun bir 
piyasa toplumuna evirilmesiyle birlikte birey, toplumun öznesi konumuna yükselirken, 
toplumsal ilişkilerden soyutlanmış bireyin rasyonel davranışları piyasayı şekillendirmeye 
başlamıştı. 

Kronolojik olarak kapitalizmin geçmişinin çok ötesinde, eski çağlardan beri birer 
müdahale alanı olarak varlığını sürdüren piyasalar neden 19. yüzyılda bu egemenliğe 
sahip olabilmişti? Sorunun cevabını çok da uzağa gitmeden, 19. yüzyıl öncesindeki yüz 
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yıllık dönem içinde mülkiyet kavramını irdeleyerek bulabiliriz. Mülkiyet bir hak olarak 
kapitalizmin yükseliş dönemine girdiği 18. yüzyıla kadar bireysel bir hak niteliğine sahip 
değilken, bu yüzyıldan itibaren bireysel bir hak ve özgürlük alanı olarak tanımlanmaya 
başlamıştır. Gerçekten bu yüzyıldan önce mülkiyet haklarını belirleyen insanların 
toplumsal konumları, insanlar arasındaki çeşitli ilişkilerdi. Feodalizmde mülkiyet hakları 
gelenek, örf ve âdete dayalı bir hukuk sistemine ve/veya şiddete dayanıyordu. Ancak 
18. yüzyılda devletin askeri güçlerini elinde tutmasına imkân verecek bir mali gelirin 
sağlanması karşılığında tüccarlara, tarımsal ve endüstriyel kapitalistlere mülkiyet hakkının 
bahşedilmesiyle birlikte mülkiyet ilişkileri sosyal ve siyasal alandan çıkıp piyasa alanına 
girmeye başlamıştı. 

Mülk edinebilmenin bireyin kendi özgür iradesiyle gerçekleştirdiği sözleşme ilişkilerinin 
alanına girmesi, bireyin sosyal konumundan, örf ve âdetten veya siyasal alandan ayrışmaya 
başlamasıyla birlikte özgürlük fikriyle mülkiyet arasında güçlü bir bağ kurulurken, aynı 
zamanda mülkiyet bir varlık ve zenginlik aracı haline gelmeye de başlamıştı. Bu çerçevede 
mülkiyetin edinim biçimi değişirken, mülkiyetin nasıl meşru kılınacağı ve mülkiyet 
düzeylerine göre kademelenmiş bir toplumda toplumu oluşturan tüm sınıflar nezdinde 
mülkiyetin korunması fikrine nasıl rıza sağlanacağı önemli bir sorundu ve buna cevap, ulus 
devlet temelinde ayrışmış ulusal ölçekte piyasaların oluşmasıydı. Böylece ulusal ölçekte 
değişim aracı olan piyasaların, ülkenin tüm ekonomik sistemine hâkim olması süreci de 
başlamış oluyordu. 

Bununla beraber gelişen bir diğer süreç de ekonomik alanın siyasi alandan ayrılmasıydı. 
Çünkü piyasalar para ilişkilerinin gerçekleştiği mekânlardı ve para ilişkileri eşit ve özgür 
ilişkiler olmalıydı. Bireysel faydanın en çoklanması amacı doğrultusunda insanlar özgürce, 
hiçbir ekonomik dışı siyasal veya kültürel baskı olmadan bir araya gelerek eşit değerleri, 
parasal karşılıkları, eşit nesneleri mübadele eder hale gelmeliydi. Mülkiyetin meşrulaştığı 
kendi kurallarına göre işleyen siyasal alandan ayrılmış bağımsız piyasalardan oluşmuş 
tek büyük bir piyasa, daha farklı bir ifadeyle piyasa fiyatları ve yalnızca piyasa fiyatlarıyla 
yönetilen bir ekonomi, Polangi’nin deyimiyle 19. yüzyıl uygarlığında sistemin can damarı 
ve temel biçimlendiricisi haline gelmişti. İşte bu noktada kendi kurallarına göre işleyen 
piyasa tezinin çelişkisi başlıyordu. Bir yanda siyasal alandan bağımsız tamamen kendi 
kurallarına göre işleyen piyasalar ve diğer yanda piyasaların kurulup gelişmesi ve hatta 
varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan devlet müdahaleleri. 

Piyasaların doğal çelişkisini gidermeye yönelik kullanılabilecek en saf ve etkili yöntem 
ise adalet tanrıçası Temis’in varlığını devletin kulağına fısıldamaktan ibaretti. Mülkiyet 
haklarının tüm toplumsal sınıflar nezdinde meşruluğunu sağlayacak bir adalet sisteminin 
oluşturulması devlete yüklenmiş bir görevdi. Çünkü Woice ve  Hubson’ın belirttiği gibi, 
mülkiyet hakları zorlayıcı bir güçle desteklenen sağlam bir hukuk sistemine dayanmadan 
korunamazlardı. Belirli bir zamanda, belirli bir toplumda ilişkilerin düzenlenmesi ve 
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uyulması, devlet müeyyidesine bağlanmış kurallar bütünün varlığı bunun için önemliydi. 
Nitekim Adam Smith, iktisadın miladını oluşturan “Ulusların Zenginliği’ eserinde devlete 
üç önemli işlev yüklerken –ordu, adalet, kamu hizmetleri gibi- piyasaların sıkıntısı, 
çalışabilmesi için adalete özel bir önem atfediyordu. Adaletin sağlanması doğal özgürlük 
sistemini güvence altına alan iyi hükümetin temel göreviydi. İyi hükümet mülkiyet 
düzeylerine göre hiyerarşik olarak katmanlanmış bir toplumda, toplumu oluşturan tüm 
sınıflar arasında mülkiyet hakkının korunması talebini karşılayabilmeliydi. 

Değerli konuklar; piyasaların kurulabilmesi ve işlevsellik kazanabilmesi için gerekli 
müdahalelerin yanı sıra, toplumu piyasaların tahribatından koruyabilecek müdahalelere 
de ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç, piyasa mekanizmasının üretim sürecinin çeşitli unsurlarıyla, 
meta kavramı yardımıyla ilişki kurmasından kaynaklanmaktadır. Emek, toprak ve para, 
üretim sürecinde rol alan piyasa konusu unsurlar olmalarına karşın, her üç faktör de 
meta olamayacak niteliklere sahiptir. Piyasa mekanizmasının, insanların ve onların doğal 
çevresinin kaderinin tek yönlendiricisi olmasına izin vermenin, toplumun çöküşüne neden 
olabileceği gerçeği dikkate alındığında bu tehdidi bertaraf edecek kuralların ve kurumların 
oluşturulması ihtiyacı da kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Toplumun kendisini ve 
üzerinde yaşadığı doğayı, piyasanın yıkıcı etkisinden koruma refleksinin doğal ve haklı 
bir sonucu olarak bir yandan iş düzenlemelerinin ve sosyal yasaların, diğer yandan toprak 
yasaları için devlet müdahaleleri kaçınılmazdır. Bunun en önemli uzantısı da sosyal refah 
devletidir. 

Piyasa mekanizmasının sınırlanmamış işleyişinden yalnızca emek ve toprağın değil, aynı 
zamanda bizzat kendisinin de korunabilmesi için devlet müdahalesi gereklidir. Kuşkusuz 
bu alanlardan en önemlisi de para sistemidir. Sonuçta piyasaların bünyesinde barındırdığı 
doğal çelişkilerin giderilmesine yönelik ihtiyaç, devletin sağlam ve güvenilir bir adalet 
sistemine sahip olmasını da gerekli kılmaktadır. Kurallar, göreli olarak sınırsız denilebilecek 
bir dünyada davranışlara güvenli sınırlar çizerler. Kurallar ve kurumlar günlük hayatımızda 
tüm davranışlarımızı etkilerler. Ege Cansen’in birkaç hafta önce anayasal iktisat tartışmaları 
çerçevesinde, köşesinde kaleme aldığı ve Nobel ekonomi ödülü sahibi James Bukanan’a 
atfen belirttiği gibi kurumlar ve kurullar ekonominin işleyişini belirlemektedir. Nitekim 
ekonomi yazınında son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar incelendiğinde, ülkelerin 
gelişmişlik düzeyleri arasındaki farkın açıklanmasında davranışları belirleyen kural ve 
kurumların farklılığına ciddi önem atfedildiği dikkat çekmektedir. 

Değerli konuklar; neoklasik büyüme modellerinin ülkeler arasında gelişmişlik farklarının 
zaman içerisinde yok olacağı ve ülkelerin büyüme performanslarının düzenli bir biçimde 
yakınsayacağına yönelik hipotezi zaman içinde doğrulanmamıştır. Bilakis ülkelerin 
gelişmişlik düzeyleri arasındaki ayrışma, günümüzde de giderek hızlanmaktadır. Bu gerçeği 
dikkate alarak 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren iktisat teorisinde ülkeler arasında 
gelişmişlik farklarını açıklamaya yönelik yeni çabalar vardır. Bu bağlamda dikkati çeken 
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yeni kurumsal iktisat doktrini ülkeler arasındaki gelişmişlik farklarının oluşumunda devlet 
kurumları ve politikalarının büyüme üzerindeki önemine vurgu yaparken, gelişmişlik 
farklılıklarını bu kurumların niteliğindeki farklılıklar ile açıklamaya çalışmaktadır. Bu 
doktrine göre kurumsal sermaye, yani ülkenin kurumsal yapısının gelişmişliği ekonomik 
büyümeyi belirlemede ve açıklamada belki de finansal sermaye ve teknolojik sermayeden 
çok daha önemlidir. 

Bu çerçevede Nobel ekonomi ödüllü ünlü ekonomist North’ın da belirttiği gibi etkin 
ve müdebbir devlet kurumlarının yokluğu, ekonomik büyümenin de zarar görmesine 
neden olmaktadır. Yeni kurumsal doktrinin başlangıç varsayımı ekonomik karar 
birimlerinin büyümeye katkı yapacak davranışlarda ve yatırımlarda bulunmasının yegane 
dürtüsü mülkiyet haklarıdır. İyi tanımlanmamış, sınırları iyi çizilmemiş ve koruma altına 
alınmamış mülkiyet hakları, özel getirilerin sosyal getirilere yakınsanmasını engellemekte 
ve büyümeye zarar vermektedir. North’a göre insanlık tarihinde büyüme dönemleri, 
duraklama ve çöküş dönemlerine göre daha istisnaidir. Büyümeye neden olan koşullar 
kendiliğinden gerçekleşmez. Bunun için belirli bir çabanın gösterilmesi de zaruridir. 
Tahmin edilebileceği gibi bu çabayı gösterebilecek yegane organizasyon da bizzat devletin 
kendisidir. Büyümeye olanak tanıyacak koşulların yaratılması devletin görevidir. Ancak 
devletler de bu koşulları otomatik olarak yaratamamaktadır. Tam tersine zaman zaman 
yanlış politikalar uygulamak suretiyle ekonominin çöküşüne neden de olabilmektedirler. 
Bu nedenle büyümeye olanak tanıyacak koşulları oluşturabilen büyüme dostu kural ve 
kurumlara sahip devletler, ekonomik kalkınma yarışında öne geçebilmektedirler.

İçsel büyüme teorisi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar teknolojik ilerlemenin 
dışsal bir olgu olmadığını, fikri mülkiyet, ticari marka ve patent gibi hakların yokluğunda 
teknolojik gelişimin mümkün olmayacağına vurgu yapmaktadırlar. Başka bir deyişle bir 
ekonomide üretkenliği arttıracak teknolojik gelişmelerin gerisinde fikri mülkiyet haklarını 
koruyacak mekanizmaların varlığı oldukça önemsenmektedir. Bu tür mekanizmaların 
olmaması, teknolojik yeniliklerin ve dolayısıyla ekonomik kalkınmanın ertelenmesine 
neden olabilmektedir. Bu hususu çok basit bir analizle açmakta fayda olabilir. Farz edelim 
ki enerji tasarrufu sağlayacak yeni bir aydınlatma sisteminin icadına yönelik AR-GE 
maliyetleri 10 milyon dolar olsun. Bu aydınlatma sistemi bir kez icat edildikten sonra 
sistemin üretim ve satışına yönelik son birim maliyeti de 50 dolar olsun. Sisteme yönelik 
talep de 1 milyon adet olarak kabul edilirse, icadı yapan firmanın ısıtma sistemi başına 
minimum 60 dolar fiyat belirlemesi gerekir ki, icat için katılan maliyetleri de çıkarabilsin. 
Ancak piyasadaki rakip firmalar icadı yapan firmanın katlandığı son birim maliyete eşit 
bir maliyetle üretimi gerçekleştirmek durumundaysa, yani sistem başına 50 dolarlık 
maliyete uygun bir fiyat belirleyecekse, icadı gerçekleştiren firma, rakip firmalar ile 
rekabete giremeyecektir. Yani yenilik getiren firma, icada yönelik katlandığı maliyetleri 
karşılayamayacak ve zarar etmesi söz konusu olacaktır. 
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Doğaldır ki böyle bir durumda enerji tasarrufu sağlayacak aydınlatma sisteminin icadına 
yönelik çabalar ertelenecek ve hiçbir firma bu icadı yapmaya çalışacak ilk firma olmayı 
istemeyecektir. İşte bu sorunu çözmek amacıyla hukuk, patent sistemini tanımlamıştır. 
Böylece icadı yapan firmanın ürün üzerindeki fikri mülkiyeti koruma altına alınırken, bu 
icadın taklidine yönelik maliyetler arttırılmak suretiyle rakip firmaların haksız rekabete 
yönelik eylemlerinin önüne geçilebilmektedir. Böylece hukuk bir yandan özel faydayı 
korurken, diğer yandan teknolojik gelişimi teşvik ederek sosyal faydayı da korumaktadır. 
Hukuk özel ve sosyal fayda uyumunu başka kanallar aracılığıyla da etkileyerek ekonomik 
kalkınmayı teşvik edebilir. Bu kanallardan birisi de finans piyasalarıdır. Nitekim finansal 
gelişim ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin varlığına yönelik ekonomi yazınında 
genel bir uzlaşı bulunmaktadır. 

Bu örnekler daha önce yaptığım bir tespite bizleri yeniden götürüyor: Kurallar ve 
kurumlar davranışlarımızı belirler. Aristo “kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir” derken 
pek de haksız değildi. Ancak davranışlarımızı etkileyecek şekilde içselleştirilebildikleri 
sürece iyi kanun iyi düzendir. İyi kanunlarca geliştirilmiş kuralların davranışlarımızda 
içselleştirilebilmesi ise hukukun üstünlüğünü mümkün kılacak uygulama kabiliyetine 
bağlıdır ve tabii uygulama isteğine de bağlıdır. Sunumumun sonlarına yaklaşırken, 
ülkemizin son birkaç yılda tecrübe ettiği bir dönüşüme de örnek olarak değinmek 
istiyorum. 2001 yılında yaşanan kriz sonrasında ekonomik alanı düzenleyen hukuki 
çerçevede ciddi bir dönüşüm kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu bağlamda özellikle 2001-2002 
döneminde bankacılık sistemi yeniden düzenlenmiş, Merkez Bankası bağımsızlığı kabul 
edilmiş, kamu mali yönetiminde köklü değişiklikler yapılmış, kamu ihale kanunu yeniden 
yazılmıştır. 

Gerçekleştirilen söz konusu düzenlemelerin lafzı belki eleştirilebilir, ama özünde 
bu kanunlar siyasetin haksız kazanç yaratacak müdahalelerini önleyecek, saydamlığı 
sağlayacak ve iyi işleyen bir ekonomik yönetişimi gerçekleştirecek uluslararası kabul görmüş 
normlara yaklaşmaya çalışan düzenlemelerdir. Ancak bu kanunların beklenen düzeni 
getirebilmesi, bu kanunların benimsenmesine, içselleştirilmesine ve uygulanabilmesine 
bağlıdır. Üzülerek ifade etmeliyim ki, son dönemde bu kanunların uygulama sürecinde 
çeşitli istisna alanlarının yaratılmaya çalışıldığı, siyasi mütalaaların teknik mütalaaları 
bastırdığına yönelik işaretlerin kuvvetlendiğini görüyoruz. 

Nitekim bir yandan Merkez Bankası bağımsız kılınırken, diğer yandan bankanın 
yetkili organlarının rızası hilafına bankanın İstanbul’a taşınmasına yönelik çabalara 
girişilebilmektedir. Benzer bir şekilde bir yandan kamu ihale sürecinde denetim ve şeffaflığı 
arttıracak düzenlemelere gidilirken, diğer yandan BELDES ve KÖYDES gibi uygulamalar 
ile kamu ihale kanununun uygulama alanlarına çeşitli istisnalar getirilebilmektedir. Bir 
yandan sosyal destek sistemi çağdaşlaştırılmaya çalışılırken, bugün sosyal destek sistemi 
adeta bir bahşiş sistemine dönüştürülmüştür. Sosyal destekler tamamen belli bürokratların 
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iki dudağı arasında tespit ettikleri insanlara verilir hale gelmiştir. Şimdi hal böyle olunca, ne 
kadar iyi kanun yapılırsa yapılsın, iyi düzen bir türlü tesis edilememektedir. İyi kuralların 
içselleştirilemediği bir toplumda kurumların niteliği de zayıf kalmakta ve ülkemiz kalkınma 
yarışında rakipleri karşısında mevzi kaybetmektedir. 

Sunumumda piyasaların başarısı ve ekonomik performansın doğru kural ve kurumların 
varlığına bağlı olduğuna işaret etmeye çalıştım. Böylece devletin etkin bir hukuk sistemine 
sahip olmasının önemine de işaret etmiş oldum. Hukuk ve adalet elbette ekonomik 
kalkınma ve büyüme için yeterli değildir; ancak hukuk, kalkınma ve büyüme için 
zaruridir. Adaletin mülkün temeli olması da bu nedenle önemlidir. Büyüme ve kalkınma 
dostu, sosyal refah devletini ayakta tutan kural ve kurumlara sahip bir Türkiye dilekleriyle 
sunumumu noktalarken, hepinize beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 

OTURUM BAŞKANI Yrd. Doç. Dr. ECE GÖZTEPE - Çok teşekkür ederiz sayın 
Öztrak. 

Teknik problemimizi çözdük. Üçüncü konuşmacımız Amerika’dan Jeffrey Golden. 
Jeffrey Golden burada Amerikan Barolar Birliği Uluslararası Hukuk Birimi  Başkanı 
sıfatıyla bulunuyor. Kendisi Duck University, London Scholl of Economics and Political 
Sciences ve Columbia University School of Law’dan 1978 yılında yüksek dereceyle mezun 
olmuştur ve Amerikan Barolar Birliği’nde önemli görevleri üstlenmiştir. New Jersey ve 
New York Baroları’na kayıtlı olup sermaye piyasası konusunda çalışmakta ve aynı zamanda 
akademik faaliyette de bulunmaktadır. Kendisinin pek çok yayını mevcuttur. Kendisine de 
20 dakikalık konuşma süresini tutması ricasıyla sözü veriyorum. 

JEFFREY B. GOLDEN16-  (Amerikan Barolar Birliği Uluslararası Hukuk Bölümü 
Başkanı)-  Teşekkür ederim. 

Size Amerikan Barolar Birliği Uluslararası Hukuk Bölümü’nden selam getirdim. Bu 
kurultayda konuşma yapmak, ABA Uluslararası Hukuk Bölümü’nün Başkanı olarak 
2008’deki ilk resmi görevim. Mutlu Yıllar.

ABA Uluslararası, 19 bin 500 üyesi ile ABA’nın en hızlı büyüyen güçlü kurucu 
bölümlerinden birisidir. Üyelerimizin birçoğu benim gibi ABD’nin dışında yaşamaktadır. 
Bizim baromuz gönüllü bir barodur ve üye olmak için ABD vatandaşı uzman bir avukat, 
hatta ABA Uluslararası’nın bir görevlisi olmanız bile gerekmez, sırrı açık, hepiniz 
katılabilirsiniz.

400 bin üyeye sahip, daha büyük olan ABA için “uluslararası uygulama kapısı” olarak 
hizmet vermekteyiz. ABA’nın Ankara Barosu gibi yurtdışındaki barolarla ve diğer mesleki 
ve uluslararası kuruluşlar ile bağlantı kurmasına ve bunları keşfetmesine ve siz dahil olmak 

16  ‘ Amerikan Barolar Birliği, Uluslar arası Hukuk Bölümü Başkanı
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üzere dünyanın geri kalanının ABA’yı keşfetmesine de yardımcı olmaktayız.

Bunun 2008’deki ilk resmi görevim olduğunu söylemiştim ve en azından iki nedenden 
dolayı bu görevden memnun olduğumu belirtmek isterim: İlk olarak hepimiz Türkiye’nin 
“Medeniyetler Beşiği” olduğunu biliyoruz. Bunun bir parçası olmaktan ve bu Kurultay’da 
konuşma yapıyor olmaktan dolayı kendimi daha “medeni” hissediyorum. İkincisi, özellikle 
Başkan Coşar’ın, avukat Altan Liman’ın ve bölüm üyemiz Larry White’ın çabaları 
sayesinde, Ankara Barosu’nu ve ABA’yı birbirine bağlayan ve gittikçe daha sıkı hale gelen 
bağlardan dolayı mutluyum.

ABA’nın eski Başkanı Mike Greco’nun görev süresi sırasında sizi ziyaret ettiğini biliyorum. 
Mike’ın bu seyahatten ilham aldığını da biliyorum. Bay Greco’nun açıklamalarına göre, bu 
baroyu cesur adımlar atma ve meslek onurumuzu ve hepimiz için adaleti koruma amacıyla 
düşüncelerinizi dile getirme konusunda  cesaretlendirdiğine inanıyorum. Benzer bir 
mesajla geldim.

Ankara’ya en son gelişimden bu yana neredeyse 15 yıl geçti ve o zamandan beri 
Türkiye’ye tekrar gelmeme rağmen, Başkentte olmak ve Ankara Barosu’nun (diğer ABA!) 
sözünü ettiğim Amerikan Barolar Birliği ile olan ilişkilerini güçlendirme çabalarını 
geliştirmek güzel.

ukukun üstünlüğü, ekonomik kalkınma ve Amerikan Barolar Birliği Uluslararası 
Hukuk Bölümü’nün bu konuyla ilgili çabaları hakkında birkaç şey söylemem istendi. ABA 
Uluslararası Bölümü’ne Başkanlık etme ayrıcalığına sahibim. Ayrıca ABA’nın hukukun 
üstünlüğü alanındaki tüm faaliyetlerini denetleyen ABA Hukukun Üstünlüğü Girişimi 
Kurulu’nda da görev almaktayım.

Üç ay önce, avukatlarla dolu, bu salona benzeyen başka bir salonda oturduğumu 
belirterek başlamak istiyorum. Bu da bir baro toplantısıydı. ABA Uluslar arası’nın, 
İngiltere’nin adli yılının açılması ile birlikte Londra’da yapılan son sezonluk toplantısıydı. 
Tipik bir Londra günüydü; yağmur yağıyordu. Birisinin İngiltere’ye 38 yıl önce öğrenci 
olarak ilk defa gittiğimde söylediği gibi, ”Londra’ya mı taşınıyorsunuz? Söyleyebileceğim tek 
şey, havayı severseniz, yemekleri de seversiniz!” Bu size tanıdık gelebilecek bir sahneydi, bu 
Kurultay’dan farklı değildi. Öğle yemeği konuşmacımız Uluslararası Adalet Divanı’nın 
Başkanıydı ve daha sonra İngiltere’nin Kıdemli Lordlar Kamarası üyesini dinledik. 
Bulunduğum oda, ağzına kadar doluydu.

> Buradan farklı olarak arkada ve koridorlarda ayakta duruyorlardı:

> Bir rock yıldızını dinliyorlardı.

> Ve ön sırada bir Nobel ödülü sahibi oturuyordu.
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> Ve rock yıldızları az paraya gelmezler. 

■	 Fakat bu, Bob Geldof (Live Aid ve Boomtown Rats ile ünlü) bedavaya gelmişti ve 
doğum günüydü!

■	 Ve Nobel ödüllü, Mairead Corrigan Maguire da bedavaya gelmişti.

■	 Çünkü Bay Geldof tutkulu bir şekilde:

■	 En az gelişmiş ülkelerde ekonomik kalkınmayı hızlandırmamız gerektiğine,

■	 Avukatların ve hukuk devletinin çok önemli olduğuna inanmaktaydı.

          Size bahsetmek istediğim ABA Uluslararası’nın oluşturduğu yeni bir görev grubuyla 
ilgileniyordu. Fakat hikayemden uzaklaşmaya başladım. Biraz geri alalım. Yaklaşık 18 
ay önce ABA ve Uluslararası Barolar Birliği hukukun üstünlüğü hakkında ortak bir 
sempozyum düzenledi. İlgi gören konular arasında hukukun üstünlüğünün uluslararası 
ekonomik kalkınmayla olan ilgisi vardı.

Freakonomics’in yazarı, popüler ekonomist Steven Levitt’in de olduğu grup konuyu 
mükemmel şekilde tartıştı. Geçici olarak ulaşılan sonuçlar arasında:

1. Hukukun üstünlüğünün olmaması ekonomik kalkınma için bir engeldir (başka bir 
deyişle, ticari dünyanın, hukukun üstünlüğü gelişiminde gerçek kişisel çıkarları vardır);

2. Hukukun üstünlüğü ekonomik kalkınmayı teşvik eder ve ekonomik kalkınma dönüşümlü 
olarak hukukun üstünlüğünü geliştirir, iki yollu bir sokak gibi, sembiyonik bir ilişki;

3. Kanunları, teoride ve uygulamada karşılaştırırken çok dikkatli olmalıyız.

■	 Teoriye karşı gerçeklik

■	 Geçiş ekonomilerindeki sistemik boşluklar;

 4. Özel sektör paradoksuna dikkat ediniz.

■	 Hukukun üstünlüğünü teşvik etmede büyük bir destek, 

■	 Fakat hukukun üstünlüğünün geliştirilmesinde büyük ölçüde yararlanılmamış 
bir işleve sahiptir (burada büyük bir potansiyele sahiptir; fakat muhtemelen beklenenden 
daha az başarı görülmektedir);

4. Hukukun üstünlüğü, dünyada nereye yatırım yapılacağı ile ilgili kararların verildiği işler 
için çok önemlidir ve son olarak, 

5. Hukukun üstünlüğünü teşvik ederken ve geliştirirken kültürel farklılığa ve ülkelerin 
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durumlarına dikkat edilmesi gerekmektedir- başka bir deyişle tüm sorunlara uygun tek çözüm 
anlayışı burada işe yaramaz.

Güzel büyük bir resim – ama buradan nereye varacağız?

ABA, Chicago sempozyumunda tartışılan konuları daha dikkatli şekilde ele almak için 
çalışma grupları oluşturdu ve beyaz kitaplar serisinden yararlandı.

Hukukun Üstünlüğü ve Ekonomik Kalkınma Çalışma Grubuna Başkanlık etme 
ayrıcalığına sahiptim.

> Metodolojimiz, çalışma grubu üyelerimizin belirli uzmanlık alanına (alanlarına) 
dayanan örnek olay çalışmaları yapmaktı.

> Bunu “gerçekleştirmek”  ve sadece teorik bir tartışma olarak kalmamasını istedik. 

> Mümkün olduğu kadar basit tutmak, Einstein’ın “hedef, mümkün olduğu kadar basit 
tutmaktır, ama bundan daha basit değil.” Sözünü yorumlamak istedik.

Bu sabah, tüm örnek olay çalışmalarını inceleyecek vaktimiz yok- beyaz kitap hala 
mevcuttur. Dünya Hukukun Üstünlüğü Turumuz, özellikle sermaye piyasalarını 
incelediğimiz Çin’i de kapsamıştır.

> Uzun süreli bir strateji

> Hukuk ve denetim reformu gördük. 

> Fakat düzenlemenin serbestleştirilmesi tek başına yeterli değildir özellikle halkın adalete 
güveni az ise.

ABA’nın Çin’de hukukun üstünlüğünü teşvik etmek için daha fazla ne yapabileceğini 
ele aldık. Ghana ve Nijerya’daki vatandaşlık sorumluluğu kanunlarını, 1998 yılında 
Rusya’daki mali piyasaların çöküşünü ve Singapur’un uluslararası mali merkez olarak 
yükselişini inceledik.

İlginç bir biçimde ekonomik kalkınma ve “Orta Asya’nın Singapur’u” olmak isteyen 
Kazakistan’ın bir kurum gibi danışmanlara yönelmiş olduğunu öğrendik. Boston 
Consulting Group Kazakistan’a bir “iş planı” hazırlamıştır:

> Hukukun üstünlüğü bu planda belirgin bir şekilde ön plandaydı.

> Bu planda baş yazar olarak yer alabildik

> Bunların hepsi akıllara şu soruyu getirir: Özel sektörün hukukun üstünlüğü 
projeleriyle ilgilenmeleri için daha fazlası yapılabilir mi?



55

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

Yani beyaz kitap hangi sonuca ulaşmıştır?

Tavsiyeler serisi:

a. Birinci tavsiye: Avukatları ve ekonomistleri (ve diğer disiplinleri) bir araya getirmek 
için daha fazlasını yapmalıyız.

■	 J. Sachs: “Uluslararası Ekonomi, ekonomistlere bırakılmayacak kadar çok 
önemlidir.”

■	 Ekonomistler bize katılmazsa, toplantılarına sızmalıyız.

b. Veri kalitesini iyileştirin ve merkezileştirin.

c. Yeniliği teşvik edin. Hukuk alanında Nobel Ödülü yok (ya da hukuk ve iktisat için), 
yani avukatların sorunu çözmek için yaratıcı düşünmenin kabul edilmesi ve teşvik edilmesi 
için başka yollar bulmak gerekmektedir. 

d. Personel sorunu- örneğin kendi ülkelerinde özel katkıda bulunabilecek mültecileri 
teşhis etme ve katkıda bulunmalarını kolaylaştırma ile “beyin göçüyle” mücadele etme. 

e.   Bir dünya parlamentosu bulunmadığında uluslararası sözleşmelerin rolünü 
destekleme.- uluslararası kilit standart sözleşmelerde zorunlu olan rahatlık düzeylerine 
ulaşılmasını hızlandırmak için eğitim ve teknik yardım programı oluşturmamız gerektiğinin 
farkına vardık.

Yani, geleceğe dönelim ve sözleri eyleme dönüştürelim.

Size anlattığım durumdan ilham alarak Başkanlık görevimin başında Ağustos ayında 
oluşturduğum, Bob Geldof ’un birkaç hafta önce bizimle aynı odada bulunmasının esas 
nedeni olan ABA Uluslararası görev grubundan bahsederek konuşmamı sonlandırmak 
istiyorum.

Görev grubuna FEED denir (Ekonomik Kalkınma için Mali Mühendislik) ve en az 
gelişmiş ülkelerin risklerini yönetmesine yardımcı olmak için en gelişmiş mali ürünleri ve 
teknikleri kullanmayı amaçlamaktadır. 

Yirmi yıl önce, genç bir avukat olarak, mali kuruluşlar grubu kanatlanmakta olan tezgah 
üstü türev piyasasına ilişkin sözleşme şartlarını standartlaştırmaya çalıştığı zaman kalem 
tuttum. Bu çabadan gelişen sözleşmenin şimdi USD 500 trilyondan fazla alım satımı 
desteklediğini söylediler- umarım doğru anlamışızdır.

Bu piyasaların yasal alt yapısını birlikte oluşturan avukatlara çağrıda bulundum- “bir 
şeyleri geri verme” çağrısı ve koşarak geldiler; ancak  Baro mensuplarından her zamanki 
normal kaynaklarından değil bunun yerine JP Morgan Chase, Deutsche Bank, UBS 
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gibi finans kurumlarından, International Swaps & Derivatives Association’ın 2 eski 
CEO’sundan, önemli akademisyenlerden ve uygulayıcılardan.

Birleşmiş Milletlerdeki kişiler, Dış işleri Bakanlığı ve Bay Geldof bölümümüzün yeni 
görev gücü ile ilgili heyecan duymaktalar. Bu A- takımıdır ve bu ücretsiz sunulan hizmetten 
önce bu seviyede bir yardım yoktu.

FEED görev gücü oldukça uzmandır, World Justice Projesi ya da ABA’nın ROLI projesi 
kadar hırslı değildir- ama her ikisini de tamamlar.

Bu salonda katılmak isteyenler varsa sizden haber bekliyoruz.

Kurultayınızda konuşma ayrılacağını verdiğiniz için teşekkür ederim.

Bu yıl 1-5 Nisan arasında, New York City’de yapılacak olan büyük sezonsal toplantımıza 
mümkün olduğu kadar çok kişinin katılmasını umarım.

ABA Uluslararası, Ankara Barosu ile yapılacak işbirliğine çok değer vermektetir.

Teşekkür ederim. (Alkışlar)

JEFFREY GOLDEN (Amerikan Barolar Birliği Uluslararası Hukuk Bölümü 
Başkanı)-   Thank you.

ADDRESS AT SESSION ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL 
DEVELOPMENT

AND THE LAW

ANKARA BAR ASSOCIATION CONGRESS

9th JANUARY 2008

I bring you greetings from the American Bar Association Section of International Law. 
Addressing this Congress is my first official act of 2008 as Chair of ABA International. 
Mutlu Yillar!

ABA International is more than 19,500 members strong - one of the fastest growing 
constituent parts of the ABA. Many of our members, like me, live outside the United 
States. Ours is a voluntary bar, and you do not have to be a U.S. qualified lawyer to be 
a member, or even an officer, of ABA International. There, the secret is out. You are all 
eligible to join!

We serve as the “Gateway to International Practice” for the larger ABA and its more 
than 400,000 members. We help the larger ABA connect with and navigate overseas 
bar associations, like the Ankara Bar Association, and other professional bodies and 
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international organisations. And we help the rest of the world, including you, navigate the 
ABA.

I said that this was my first official act of 2008, and I am delighted that it is for at least 
two reasons:

1. First, because we all know that Turkey is the legendary “Cradle of Civilisation” - 
and I feel more “civilised” just being a part of, and talking to, this Congress

2. Second, because of the increasingly close ties that bind the Ankara Bar Association 
and the ABA together - thanks especially to the efforts of President Cosar, attorney Altan 
Liman and our own Section member, Larry White.

I understand that Mike Greco, a past President of the ABA, visited with you during 
his term of office. I know that Mike was inspired by his trip. I believe that Mr Greco, in 
his remarks, encouraged this Bar to take bold steps and not be afraid to speak out with a 
view to preserving the dignity of our profession and justice for all. I come with a similar 
message.

It is nearly 15 years since I last visited Ankara, and, although I have been back to Turkey 
several times since, it is good to be back to the capital and to build on the recent efforts by 
the Ankara Bar Association (the other ABA!) to strengthen its relations with the American 
Bar Association that I have mentioned. I have been asked to say a few words about the Rule 
of Law and Economic Development, and related efforts by the American Bar Association 
Section of International Law. I have the privilege of chairing ABA International. I also 
have the honor of serving on the Board of the ABA Rule of Law Initiative, which oversees 
all ABA activities in the area of Rule of Law.

Let me begin by saying that, three months ago, I was sitting in another room of lawyers 
just like this one. It was at another bar meeting, ABA International’s last seasonal meeting, 
which was held in London in conjunction with the opening of the Legal Year in England. 
It was a typical London day: raining. As someone had said to me when I first moved to 
England as a student 38 years ago: “You’re moving to London? Well, all I can say is, if you 
like the weather, you’ll love the food!” But, otherwise, it was a scene that would have been 
familiar to you - not unlike this Congress. Our luncheon speaker had been the President 
of the World Court, and we would soon be hearing from England’s Senior Law Lord. The 
particular room that I was in was packed.

> Except they were standing in the back and in the aisles:

> They were listening to a rock star

> And there was a Nobel Laureate sitting in the front row

> And rock stars don’t come cheap
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■	 But this one, Bob Geldof (of Live Aid and Boomtown Rats fame), had come for free - 
and on his birthday!

■	 And the Nobel Laureate, Mairead Corrigan Maguire, had also come for free

> Because Mr Geldof believed passionately that:

■	 We needed to accelerate economic development in the least developed countries

■	 Lawyers and Rule of Law are key:

He was interested in a new task force that ABA International had created that I want to 
tell you about. But I am getting way ahead of my story. Let’s rewind a bit.

About 18 months ago, the ABA and the International Bar Association organised a 
joint symposium on the Rule of Law. Among the issues receiving attention then was the 
relevance of the Rule of Law to International Economic Development.

The group that convened then, which included popular economist Steven Levitt, author 
of Freakonomics, produced an excellent discussion of the topic.

Among the conclusions tentatively reached then were:

1. Absence of the Rule of Law is an impediment to economic growth (in other words, 
the commercial world has real self interest in Rule of Law progress);

2. Rule of Law fosters economic development; economic development, in turn, 
advances the Rule of Law: a two-way street; a symbionic relationship;

3. We need to be careful when comparing: laws on the books vs laws in practice:

■	 Theory vs reality

■	 Systemic gaps in transition economies;

4. Note the paradox of the private sector:

■	 Enormous stake in Rule of Law promotion

■	 Yet largely untapped role in Rule of Law advancement (great potential here but 
possible underachievement);

5. Presence of the Rule of Law is paramount for businesses in deciding where in the 
world to invest; but finally

6. It is important to pay attention to cultural diversity and country circumstances in 
Rule of Law promotion and advancement - in other words, the notion that one size fits all 
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doesn’t work here. 

Good big picture stuff- but where do we go from there?

The ABA next commissioned a series of white papers and constituted working groups 
to look more closely at the topics discussed at the Chicago symposium.

I had the privilege of chairing the Working Group on Rule of Law and Economic 
Development.

> Our methodology was to develop case studies based on the particular expertise(s) of 
our Working Group members

> We wanted to “keep it real” - and not just a theoretical debate

> We wanted to keep it as simple as possible - to paraphrase Mr Einstein: “the goal was to 
keep things as simple as possible, but not any simpler than that.”

There is not time this morning to review all the case studies - the white paper is still 
available . Our World Rule of Law Tour included China, where we looked specifically at 
China’s capital markets. We saw:

> A long term strategy

> Law and regulatory reform

> But that liberalisation of regulation by itself is not enough, especially if there is low 
public confidence in fairness.

And we considered what more the ABA could do to foster the rule of law in China. 
We looked at civic engagement laws in Ghana and Nigeria; the collapse of the financial 
markets in Russia in 1998; and the rise of Singapore as an international financial centre.

Interestingly also, we learned that Kazakhstan, looking for economic development and 
wishing to be the “Singapore of central Asia”, had turned, like a corporation might, to 
consultants. The Boston Consulting Group wrote it a “business plan”:

> And Rule of Law featured prominently in it

> We were able to involve a principal author of that plan

>   All of which raised in our minds the question: Could more be done to engage private 
sector thinking in Rule of Law projects?

And so what did the white paper conclude?
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A series of recommendations:

a. 1st recommendation: We need to do a better job of getting lawyers and 
economists (and other 
disciplines) in the same room.

■	 J Sachs: “The International Economy is far too important to be left to the 
economists.”

■	 If they, the economists, won’t join us, we need to infiltrate their meetings.

b. Centralise and improve the quality of data.

c. Encourage innovation. There is no Nobel Prize for Law (or for law and 
economics), so must 
find other ways to recognise and incentivize ‘out of the box’ thinking by the legal 
profession.

d. Personnel issue - combating ‘brain drain’, e.g., identifying displaced persons who 
may have a 
special contribution to make in their countries of origin and facilitating their making 
such 
contributions.

e. Promoting the role of international contracts in the absence of a world parliament 
- we recognised the need to develop an education and technical assistance program to 
accelerate achieving requisite comfort levels with key international standard contracts.

So, back to the future... and putting these words into action.

Let me conclude by telling you about an ABA International Task Force that I formed in 
August at the start of my term in the Chair, inspired by what I have just reported to you, 
that was the principal reason for Bob Geldof being in the room with us a couple of months 
ago.

The Task Force is called FEED (Financial Engineering for Economic Development) 
and it aims to use the most sophisticated financial products and techniques to help the 
least developed countries manage their risk.

A couple of decades ago, as a young lawyer, I held the pen when a group of financial 
institutions tried to standardise contractual terms for the fledging over-the-counter 
derivatives industry. They tell me that the contract that evolved from that effort now 
supports more than $500 trillion of trading - so I hope we got it right.

In any event, I put out a call to the lawyers who collectively built the legal infrastructure 
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of these markets - a call to ‘give something back’ - and they have come running : not always 
from the usual sources of Bar Association activists but instead from financial houses like 
JP Morgan Chase, Deutsche Bank, UBS; 2 former CEOs of the International Swaps & 
Derivatives Association; key academics and practitioners.

People at the UN, The State Department and Mr Geldof are excited about our section’s 
new task force. This is the A-Team and assistance at this level has not been available to 
them before in this pro bono way.

The FEED Task Force is highly specialised, it is not as ambitious as the World Justice 
Project or the ABA’s ROLI - but it is a complement to both.

If there are others in this room who would like to be involved, we would like to hear 
from you.

Thank you for the privilege of addressing your Congress.

I hope to welcome as many of you as possible at our next major seasonal meeting in 
New York City, April 1-5, of this year.

ABA International cherishes and looks forward to our collaboration with the Ankara 
Bar Association.

Thank you.

OTURUM BAŞKANI Yrd. Doç. Dr. ECE GÖZTEPE - Konuşmacılara süre 
konusundaki titizlikleri sebebiyle çok teşekkür ediyorum. 

Tartışma için yaklaşık yarım saatlik bir süremiz var. Sorularınızı kime yönelttiğinizi 
söylerseniz, soruları toplayarak cevap bölümüne geçebiliriz. 

LARRY WHITE- Merhaba. Benim adım Larry White, Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nde görev yapmaktayım. 

Sayın Golden’e bir soru yöneltmek istiyorum. Konuşmanızın sonunda sözünü ettiğiniz 
resmi rapordan anladığım kadarıyla, hukukun üstünlüğü ekonomik gelişimin bir ön koşulu 
olarak öne çıkıyor. Bunu doğru anlamış mıyım?

LARRY WHITE- Hello, my name is Larry White with Ankara University Law School. 
I will address my question to Mr. Golden. With regards to the white paper in the end, 
what I understand from that is that the rule of law seems to be a prerequisite to economic 
development. Did I understand that correctly? 

JEFFREY GOLDEN- Burada “tavuk mu, yumurta mı” olarak adlandırabileceğimiz bir 
soruyla karşı karşıyayız Larry. Çünkü ortaya koyduğumuz hususlardan bir tanesi, hukukun 
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üstünlüğünün ekonomik gelişmeyi kolaylaştırdığı gerçeğiydi. Ancak, aynı zamanda 
ekonomik gelişme de etkili bir hukuk üstünlüğünün arka planını oluşturur.

JEFFREY GOLDEN- There is a bit of what we would call a chicken-and-egg question 
there Larry, because one of the things that we determined was that the rule of law facilitates 
economic development. But at the same time, economic development lays the stage, the 
background for effective rule of law. 

LARRY WHITE- Bunu çok ilginç bir şekilde ifade ettiniz. Öyleyse, benim sorum şu: 
Burada sözünü ettiğimiz hukuk üstünlüğü, anlaşıldığı gibi genel bir kavram mı, yoksa 
özellikle gelişim, iş hukuku alanı bağlamındaki hukuk üstünlüğü mü?

LARRY WHITE- That is an interesting way to phrase it. My question now is specifically: 
Is it the rule of law as a general concept as understood, or is it rule of law specifically within the 
development, the business law area?

JEFFREY GOLDEN- Çok güzel bir soru sordunuz, çünkü burada ele aldığımız husus 
daha dar anlamıyla sadece iş alanından oluşmayan, kesinlikle daha geniş bir kapsama 
sahiptir. Biz, baro olarak, hukukun üstünlüğünün ilerleyişinde menfaati bulunan bütün 
menfaat gruplarına ulaşmak ve onlarla işbirliği yapmak istiyoruz. Bunu gerçekleştirmeye 
kararlıyız, ancak bu konuda geçmişteki çalışmalarımızda baro olarak daha etkisiz 
kaldık. Hukukun üstünlüğünün ilerleyişinde menfaati bulunan gruplara örnek olarak 
öğretmenleri, sağlığımız ve güvenliğimiz için endişelenen tıpçılar, polisler ve itfaiyeciler 
gibi grupları gösterebiliriz. Hukukun üstünlüğü bütün bu grupları ilgilendirmektedir. 
Dolayısıyla, bu en dar anlamıyla sadece bir ticaret ve iş dünyası meselesi değildir. Ancak, 
konuşmam sırasında, bir projenin resmi raporunda, özel sektörün hukuk üstünlüğünün 
gelişimine yapabileceği katkılara büyük ihtimam gösterildiğini belirttim. Bu, bizim 
bir grup olarak sahip olduğumuz deneyimin ve uzmanlığın bir yansımasıdır ve biz bu 
uzmanlığı temel alarak ilerlemek istiyoruz. Olası kafa karışıklıklarını gidermem için 
bana imkân tanıdığınız için size teşekkür ediyorum. Bunun, sadece mali piyasaların veya 
hukuk mesleği bünyesindeki mali piyasaların ele alması gereken bir husus olduğu mesajını 
vermek istemem. Amerika Barolar Birliği olarak, hukukun üstünlüğünün hepimizi, bütün 
vatandaşlarımızı ilgilendiren bir husus olduğuna inanıyoruz. 

JEFFREY GOLDEN- The question you asked is a good one, because it is certainly a broader 
issue than just the business area in the narrower sense. One of the things that we are determined 
to see in the future and we have been less effective as a bar association in focusing on this in the 
past is reaching out and collaborating with any number of interest groups that have an interest 
in rule of law progress. Teachers have an interest in rule of law progress, the people who worry 
about our health and safety, the medical profession, firefighters, police officers… Rule of law is 
relevant to all of these groups. So, it is more than simply a commercial or business-world issue 
in the narrowest sense. But I did say that in a project white paper, you will see a fair amount of 
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attention paid to the contribution that the private sector can make to rule of law development. 
This is a reflection of the experience, the expertise that we had in our group and we want to build 
on that expertise, but I would not want to leave the message and I want to thank you for giving 
me the opportunity to dispel any confusion. I would not want to leave the message that this is 
just a matter for the financial markets or the financial markets in the legal profession. Rule of 
law is the one theme that we believe in the American Bar Association touches every one of us, all 
of our citizens everyday. 

OTURUM BAŞKANI Yrd. Doç. Dr. ECE GÖZTEPE - Başka sorusu olan?

MUSTAFA GÜRBÜZ- Vahşi sermaye bütün toplumları daha muhtaç hale getirmiyor 
mu? Bu haçlı seferi diye tabir edeceğimiz silah sanayisi, petrol, bunların ikisi bu medeniyet 
dediğimiz nesneyi canavar haline getirmiyor mu? 

Teşekkür ederim.

FAİK ÖZTRAK- İşte bu nedenle zaten hukukun üstünlüğüne, kurallara, bunları 
sınırlayacak normlara ihtiyacımız var. Kendi haline bıraktığınız zaman tabii ki ciddi 
sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ama bu söylediklerinizin hemen sonrasında da 
ekonomik çöküş geliyor, büyümenin çökmesi geliyor. Bu tahribatın arkasından bu geliyor. 
Dolayısıyla sürdürülebilir bir olay değil. Sistemi sürdürülebilir hale getirebilmek için de 
bu tür sıkıntıları önleyecek hukuk kurallarını iyi tanımlamamız ve anlamamız gerekiyor. 
Buna inanmamız gerekiyor, bunları irdeleyebilmemiz gerekiyor. Bakın son dönemde, tabii 
çok geniş ölçüde olmasa dahi küresel sermayenin, Türkiye’nin istismarına imkân veren bir 
süreçten geçiyoruz. 

Son 5 yıla baktığınız zaman Türkiye küresel sermayeye en fazla kazandıran ekonomilerden 
bir tanesi. Bunun arkasında ne var; bunun arkasında Türk lirasının çok hızlı değerlenmesi 
var. Bunun arkasında Türkiye’de faizlerin çok yüksek olması var. Hepsinin arkasında da çok 
hızla Türkiye’ye gelen spekülatif sermaye karşısında Türkiye’nin hiçbir önlem almaması 
var. Şimdi geldiğimiz noktaya bakın, giderek yavaşlayan bir büyüme, artık aşağıya doğru 
inmeyen bir enflasyon ve giderek artan dış borç yüküyle karşı karşıyayız. Mesela bu sürece 
girerken dünyadaki bu büyüme döngüsünü finansal sistemde bu ileriye dönük karşılık 
alma ya da makro risklere karşılık alma gibi birtakım politikaları, düzenlemeleri devreye 
sokabilmiş olsaydı, bugün mutlaka Türk lirası borçlanmayla yabancı para cinsinden 
borçlanma arasındaki fark bu kadar açılmaz ve Türk lirası bu kadar hızla değerlenmez ve 
önemli bir risk olarak ortaya çıkmazdı. 

Dolayısıyla dediğinize katılıyorum, kendi başına bakıldığı zaman burada ciddi bir 
vahşilik var. Ama bu vahşiliğin önüne geçmenin, bunu daha ehlileştirip belki bundan 
faydalanmanın yolu, çok ciddi bir hukuk düzenini ve hukukun üstünlüğünü ülkemizde 
yerleştirilmiş olmasına ve buna dayanan kendimizi koruyacak ekonomi politikalarının 
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yerli yerine yerleştirilmiş bulunmasına  bağlı diye düşünüyorum. 

Teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI Yrd. Doç. Dr. ECE GÖZTEPE - Başka soru yoksa oturumu 
kapatabiliriz zannediyorum. Bütün dinleyicilere çok teşekkür ediyorum. Konuşmacılara 
da katıldıkları için teşekkürler.

(Plaket töreni yapıldı)
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EKONOMİ VE HUKUK

BİRİNCİ GÜN

ÜÇÜNCÜ OTURUM

“REKABET VE KÜRESELLEŞME OLGUSU KARŞISINDA DEVLETİN 
KONUMU”

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aydın AYAYDIN (Gazeteci Yazar)

SALON 3 (TEOMAN EVREN SALONU), 09 Ocak 2008

  

SUNUCU- Sayın katılımcılar, 1 saatlik aradan sonra “Rekabet ve Küreselleşme Olgusu 
Karşısında Devletin Konumu” başlıklı oturumumuza başlamak için tekrar bir aradayız. 
Oturumumuzu açmak üzere Oturum Başkanı, Gazeteci Yazar Prof. Dr. Aydın Ayaydın ve 
konuşmacılarımız; Av. İsmet Cantürk, Av. İbrahim Gül ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Gamze Öz yerlerini almış bulunmaktadırlar. Söz 
onlarda, buyurun efendim.

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. AYDIN AYAYDIN- Değerli konuşmacılar, değerli 
dinleyenler; şu andaki oturumumuz, son yılların en önemli konularından bir tanesidir. 
Türk toplumunun çok fazla alışkın olmadığı ve Türk hukuk literatüründe çok yeni yerini 
alan rekabet ve küreselleşme karşısında devletin konumu konusunu işleyeceğiz. 

Bu konuda çok değerli üç konuşmacı var bu panelde. Hemen sağımda Yrd. Doç. Dr. 
Gamze Öz. Gamze Hanım, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi öğretim üyesidir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
Nottingham Üniversitesi’ndeki yüksek lisans eğitiminin ardından doktorasını yine Ankara 
Üniversitesi’nde yapmıştır. Çalışma alanları rekabet hukuku, Avrupa Birliği hukuku olup, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde rekabet 
hukuku dersleri vermektedir. Rekabet deyince ilk akla gelen isimlerden bir tanesi Gamze 
Öz’dür. Rekabet Kurumu’nun Kurucu Başkanlığını ben yaptığım için en yakından tanıyan 
kişilerden biriyim.

Biz Rekabet Kurulu’nu kurunca, rekabetle ilgili kimlerin bu konuda çalışmaları var, 
aldığımız uzmanları kim eğitecek, bunlara kim ders verecek diye bir araştırma yaptık. İlk 
göze çarpan isimlerden bir tanesi Gamze Hanım’dı. Gamze Hanım’ın Rekabet Kurumu’nun 
kuruluş aşamasında bize son derece önemli  katkıları ve yardımları olmuştur. Bugün 
Rekabet Kurumu’nun  uzmanlarının yetişmesinde çok önemli katkıları olan bir isimdir. 

Hemen sağında oturan İsmet Cantürk, Ankara Barosu’nun eski Yönetim Kurulu 
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üyelerinden, sizin tanıdığınız bir isim. Danıştay kökenli bir arkadaşımız ve Rekabet 
Kurumu’nun kuruluş aşamasında Danıştayı temsilen, Rekabet Kurumu’nda kurul üyesi 
olan Sayın İsmet Cantürk, 6 yıl boyunca Rekabet Kurulunda uzunca süre görev yapmış, 
çok önemli katkılarda bulunmuştur. Rekabet Kurulu’nun kuruluş aşamasında ve bugüne 
gelmesinde emeği geçen isimlerden bir tanesidir. 

Hemen en solumda oturan avukat arkadaşımız İbrahim Gül de rekabet konusundaki 
çalışmalarıyla son zamanlarda göz dolduran bir arkadaşımız. Çok yakından rekabeti takip 
ediyor. Özellikle rekabet ve enerji sektörüyle ilgili oldukça önemli çalışmaları vardır. Hâkim 
durumun kötüye kullanılması konusunda yüksek lisans tezi vardır, o tez daha sonra kitap 
haline dönüşmüştür. Arkadaşımız uzunca süredir rekabetle ilgili bilfiil çalışmaktadır.

Konumuza geldiğimizde, rekabet ve küreselleşme, gerçi konuşmamın başında da 
belirttim, Türkiye’de henüz tam rekabet kültürü ve küreselleşmeyle ilgili insanların 
kafasında arzu edilen seviyede net bir bilgi oluşmadı. Kültürün yayılması konusunda 
belki elimizden geldiği kadar katkı sağlamaya da gayret etmiyoruz , onun da önemi var. 
Rekabet, 1980’li yıllarda Türkiye’nin gündemine girmeye başladı, ama 1990’lı yıllarda 
ciddi anlamda gündeme geldi ve 1994 yılında 4054 sayılı Rekabet Kanunu çıktı. Rekabet 
Kanunu’nu uygulayacak olan Rekabet Kurumu ise, yasanın çıkmasından tam 3 yıl sonra, 
1997 yılında oluşturuldu, başkan ve üyeleri atandı. 

1997’den bugüne geldiğimizde, 11 yıllık bir süreç içerisinde, bugün Rekabet Kurumu  
çok da azımsanmayacak, küçümsenmeyecek bir noktaya gelmiştir. Çok ciddi çalışmaları, 
çok ciddi soruşturmaları yapan bir kurumdur. Rekabet Kurumu’nda  rekabetle ilgili ciddi 
anlamda uzmanlık hüviyetini taşıyabilecek genç arkadaşlarımız yetişmiştir. İyi bilgilerle 
donatılmış, yurt içinde ve yurt dışında ciddi eğitimler almış arkadaşlarımız, bugün Rekabet 
Kurumu’nda uzman olarak görev yapmakta ve hem Rekabet Kanunu’nun uygulanması, 
hem de rekabet kültürünün yayılması konusunda ciddi görevleri üstlenmektedirler.

Ben bu aşamadan sonra sözü ilk konuşmacı arkadaşım Gamze Öz’e bırakıyorum. 

Buyurun söz sizde. 

Yrd. Doç. Dr. GAMZE ÖZ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)- Sayın Başkanın övgü 
dolu sözlerine teşekkür ederek hepinizi saygıyla selamlamak istiyorum. 

Yrd. Doç. Dr. GAMZE ÖZ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)- Sayın Başkanın övgü 
dolu sözlerine teşekkür ederek hepinizi saygıyla selamlamak istiyorum. 

Konuşmama başlamadan önce, kayıtlara geçmesi bakımından iki ayrı nedenle Ankara 
Barosuna teşekkürlerimi iletmek isterim. Öncelikle bu oturuma  konuşmacı olarak 
davet edildiğim için ve ikinci olarak da 2000 yılından bu yana yapılan bütün hukuk 
kurultaylarında “Rekabet Hukuku ve Politikasını” farklı başlıklarla da olsa Kurultay 
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programına dahil etmeleri nedeniyle rekabet hukuku alanında çalışan biri olarak, Ankara 
Barosu ve düzenleme komitesine de özellikle teşekkür etmek isterim.  

Bu oturumun başlığına dikkat çekerek başlayalım: “Rekabet ve Küreselleşme Olgusu 
Karşısında Devletin Konumu”. Sabah bu salonda idare hukukçusu hocalarımızın 
sunumlarını dinlemiş olanlarınız hatırlayacaklar aslında bu konu onların sunumlarıyla da 
yakından ilgili. Bizatihi bu başlığın her bir sözcüğü, yani küreselleşme, rekabet ve devlet, 
ayrı ayrı ve birlikte ayrı birer kurultay konusu olabilecek kadar tartışmalı konular. Bu 
açıdan, ben sunumumda sabahki oturumda tartışıldığı üzere “model olarak küreselleşme 
ve rekabet olgusu karşısında devletin konumu ne olmalıdır?” gibi bizatihi kendisi çok iddialı 
olan bir soruya cevap arama endişesinde olmayacağım. Sadece bu başlık altında ortaya 
konulabilecek soru ve sorunlar neler olabilir, rekabet hukukçusu olarak konuya bu 
perspektiften yaklaşmaya çalışacağım. 

Bu konuyla ilgili olarak araştırma yaparken, konunun özelliğine dikkat çekmek 
bakımından, ODTÜ’de siyaset bilimi alanında çalışan bir hocamızın yakın tarihli bir 
makalesinden bir bölümü sunumun başına almanın anlamlı olacağını düşündüm. Galip 
Yalman’ın devlet ve rekabet ilişkisine ilişkin olarak “Devlet ve rekabetin temeli olan piyasa, 
pek çok ülkede başta siyasiler, sonra medya ve akademik çevrelerce o kadar suiistimal edilen 
kavramlardır ki, neredeyse analitik kategoriler olarak açıklayıcı değerlerini yitirmişlerdir.” 
tespiti gerçekten bu kavramlardan her birinin farklı açılımları ve farklı tartışmalara sebep 
olabilecek alt başlıkları olabileceğini ortaya koymaktadır.  

Başlığın çağrıştırdığı soru(n)lara geçmeden önce tartışmasız olan bir gerçeğe de dikkat 
çekmek gerekir ki, bu da -olumlu veya olumsuz- küreselleşmenin etkilemediği herhangi 
bir alan olmadığıdır. Yine sabahki oturumda konuşmacıların belirttiği üzere artık sadece 
siyaseti veya ekonomiyi, ya da sadece teknolojiyi değil, günlük hayatımızın her alanını 
etkileyen bir olgudan bahsediyoruz. 

Rekabetçi piyasalarda devletin rolü üzerinde durmak gerekirse küreselleşme, devletin 
piyasalarda hem oyuncu hem de düzenleyici olmasından, devletin ağırlıklı olarak hakem 
rolünü üstlenmesine, yani piyasalarda başka bir rol almasında etkili olmuştur. Devletin, 
etkisi ulusal sınırları çoktan aşmış olan, küreselleşen rekabet karşısında, işlevi yeniden 
tanımlanmıştır.  

Yine başlıkla birlikte akla gelen bir başka husus da küreselleşmenin hukuka etkisi ve 
buna karşın hukukun küreselleşmesidir. Yine sabah izlediğim oturumlardan birine 
gönderme yaparak,  Cüneyt Ozansoy Hocamızın sabahki konuşmasında verdiği örnek 
aslında küreselleşmenin hukuka etkisine de iyi bir örnek teşkil etmektedir. Hocamız 
“Küreselleşmeyle idare hukukçusu olan bizler ezberimizi bozduk. İdare hukukunun temel 
kurum ve kavramlarını yeniden değerlendirmek durumunda kaldık” demişti. Ben de tam 
küreselleşmenin hukuk sistemlerine etkisine bir örnek araştırırken, herhalde idare 
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hukukundaki bu dönüşüm, yeni kavram, kurum ve yorumlarıyla buna iyi bir örnek 
oluşturduğunu düşündüm. 

Hukukun küreselleşmesine gelince, rekabet hukuku da buna iyi bir örnek oluşturuyor; 
zira bugün pek çok ülkede 100’den fazla hukuk sisteminde rekabet hukuku kurallarının 
aynı maddi hukuk hükümleriyle uygulanmakta olduğunu biliyoruz.

Küreselleşme ve rekabet arasındaki ilişkiyi kurgulamak ya da çözümlemek çok zor 
değildir. Zira biri diğerinin tamamlayıcısı veya aralarında bir sebep-sonuç ilişkisi varmış 
gibi düşünebiliriz. Küreselleşmenin etkisiyle rekabet, rekabetin etkisiyle, yaygınlaşan 
ve artan etkisiyle piyasa ekonomisi ve serbest piyasanın etkisiyle de daha fazla 
küreselleşme farklı alanlarda olsa da herkes tarafından gözlemlenmektedir. Bu çerçevede 
küreselleşmenin hukuka etkisini de, hukukçular olarak bizler, açıkça gözlemleyebiliriz. 
Avrupa’daki akademik programlarda küreselleşmenin hukuk üzerine etkisi konulu yüksek 
lisans programları yer almaktadır. Özel hukuk, kamu hukuku yüksek lisans programlarının 
yanısıra küreselleşmenin bu hukuk alanlarını nasıl etkilediği üzerinde çalışma alanları 
oluşturulmaya başlanmıştır. 

 Küreselleşmenin, tanımları dönüştürdüğü, değiştirdiği, yeni kurum ve kavramlar 
oluşturduğu, kuralların sorgulanıp yeniden şekillendiği bir süreç olarak tanımlanması da 
mümkündür. İdeolojik olarak karşı durmanın mümkün olup olmadığı tartışmalı olmakla 
beraber ortaya koyduğu somut durumlara işaret edilmelidir. Türkiye’de küreselleşmenin 
devlet üzerindeki etkilerine ilişkin olarak özelleştirme, serbestleştirme, devletin piyasada 
aktör rolünün zayıflaması, bunun sonucunda işlevlerinin yeniden tanımlanması, 
düzenleyici kurumların ortaya çıkışı devletin daha şeffaf olması ve hesap verebilirlik 
gibi kavramların ortaya çıkması, bütün bu çerçevede de devlet olgusunun yeniden 
tanımlanması, yorumlanması gereğini ortaya koymuştur. 

Bu süreçte rekabet hukukunun gelişimine de bakılmalıdır. Rekabet hukukunda Kanada 
ve Amerika Birleşik Devletlerinde ilk yazılı federal düzenlemeler 1890’lı yıllarda yürürlüğe 
girmiştir. 1890-1960 arası rekabet kurallarının yürürlüğe girip uygulanmaya başladığı bir 
dönemdir. 

1960-1990’a gelince burada Avrupa Birliğinin rekabet hukuku üzerindeki etkisini 
mutlaka telaffuz etmek gerekir. ABD artık rekabet hukukunda “emekleme dönemini” 
geride bırakırken, Avrupa Birliği’nde 1957 tarihli Roma Antlaşmasında üst hukuk 
normları olarak rekabet kuralları öngörülmüş ve AB’ne üye bütün devletlerde buna 
paralel düzenlemeler olması öngörülmüştür. Nihayet 1990’lardan itibaren bu eğilim 
gelişmekte olan ekonomilerde de görülmektedir. Bu sistemlerde rekabet hukuku, piyasa 
sisteminin doğru işlemesinin teminatı, dolayısıyla hukuk reformlarının merkezinde yer 
alması gereken, olmazsa olmaz kurallar olarak algılanmaktadır.  Tabii böyle bir algının 
oluşmasında IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kurumların 
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rolü büyüktür. 

1890-1990: 1990’larda dünyada rekabet hukuku 100 yaşını geçmiş durumdadır ve 
artık 100. yaştan sonra yeni şeyler söylemek lazım olduğundan veya ekonomik ve siyasi 
gelişmeler bunu zorladığından rekabet hukukunda küreselleşmenin de etkisiyle, yeni dünya 
düzeni, teknolojik gelişmeler, ağ endüstrileri, bağımsız idari otoriteler ve bunların rekabet 
hukuklarıyla ilişkisi, rekabet savunuculuğu gibi bu tarihlere kadar telaffuz edilmemiş, satır 
aralarında kalmış hususlar ön plana çıkmaya başlamıştır. 

Bütün bu gelişmeler çerçevesinde bugün gelinen noktada rekabet hukukunun tamamen 
ulusal dinamik ve kurallardan oluştuğu dönemin sona erdiğini söylemek mümkündür, 
hatta böyle bir dönemin artık olamayacağını söylemek de gerekir.  Maddi hukuk 
kurallarının aynı veya benzer olması kimi zaman, Avrupa Birliğinde olduğu gibi ikili veya 
çok taraflı uluslararası antlaşmaların veya dolayısıyla içinde bulunulan ekonomik rejim 
gereği ortaya çıkabilir. Ancak usul kuralları ve kurumsal kapasite ve kurumların yetkileri 
farklı olduğundan bu alanlardaki farklılıklar hâlâ sorunlara sebep olmaktadır.  Bu konu 
devletler arası sorunlara ve hükümetler arasında ihtilaflara dahi sebep olabilmektedir. Zira 
rekabet hukuku ihlalleri artık ulusal sınırları aşan ihlaller olduğu için takip güçlüğü ortaya 
çıkmaktadır. İşletmeler bakımından da örneğin bir birleşme devralma anlaşması, artık 
ulusal sınırlar ötesi etkileri olması nedeniyle, farklı hukuk sistemlerinde farklı izin süreçleri 
ve farklı usuller öngörüldüğünden artan işletme maliyetlerine sebep olmaktadır. 

Bütün bu sorunlar nedeniyle de rekabet hukuku açısından uluslararası platformda 
bu sorunlara yönelik olarak çeşitli çözüm önerileri tartışılmaktadır. Bu konuyu tartışan 
yazarların bir kısmı, bir uyumlaştırma gerektiğini ve küresel olarak uyumlaştırılmış bir üst 
rekabet hukuku müessesinden artık bahsetmek gerektiğini savunuyorlar. Bunun mümkün 
olamayacağını savunan bir diğer grup ise işbirliği öngören ikili veya çok taraflı anlaşmalarla 
bu sorunların üstesinden gelinebileceğini öngörmektedirler.

Bu genel açıklamalar doğrultusunda ve küreselleşme sürecinde 1890’lardan bu yana 
gelişimini size ana hatlarıyla vermeye çalıştığım rekabet hukukunun küreselleşmeyle nasıl 
dönüştüğünü görebilmemiz bakımından ben küreselleşmenin rekabet hukukuna etkisini 
beş ana başlıkta topluyorum. 

Bunlardan ilki rekabet hukukunun küreselleşmesi. Sunumun en başında belirtildiği 
üzere bugün 100’ü aşkın ülkede, üstelik aynı ifadelerle kaleme alınmış maddi hukuk 
hükümlerinden bahsedilmektedir.1890’da Sherman Yasası yürürlüğe girmiştir. Bugün 
Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği hukukunu mehaz alan ülkelerin hukuk sistemleri de buna 
paralel olarak, aynı esası benimseyerek, düzenlemeleri yürürlüğe koymuşlardır. Sadece 
AB ve ABD’de değil, Hindistan’da, hatta Çin’de de rekabet hukuku kuralları yürürlüğe 
girmiştir. 
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Rekabet hukuku ihlallerinin önlenebilmesi ve yaptırımların caydırıcı olması  bakımından 
hürriyeti bağlayıcı ceza olması gerektiği konusu tartışılmakta olup  rekabet hukuku 
ihlallerine hem para cezası ve hem de hapis cezası olması yönündeki tartışmalar Avrupa 
Birliği üyesi ülkelerde de tartışılmaktadır. 

Ulusal rekabet hukuklarında rekabet hukuku ihlalleri nedeniyle ortaya çıkan zararların 
tazmin edilmesinde özel tazminat hükümleri öngörülmüştür. Bu da hem rekabet 
kurumlarının önceliklerini planlayabilmeleri bakımından ve hem de bireylerin rekabet 
ihlalleri nedeniyle gördükleri zararı tazminat talepleriyle yargı organına taşıyabilmeleri 
bakımından son derece önemlidir. Rekabet örgütlerinin hemen bütün sistemlerinde çok 
geniş araştırma, soruşturma yetkileri vardır. Bunun sonucu olarak da bu geniş araştırma, 
soruşturma yetkilerine karşılık güçlü yargı denetimi olması gerektiği hususu da güncel 
tartışmalar arasındadır. 

Nihayet geçtiğimiz 10 yılda rekabet hukuku tartışmaları bakımından son derece önemli 
olan bir başka kavram da rekabet savunuculuğudur. Bu da yaptırım uygulamaksızın, yani 
herhangi bir ihlal olmadan, esas itibariyle rekabet örgütünün özellikle sektörel düzenleyici 
kurumlarla ilişkilerinde gündeme gelen, devletin çeşitli politikalarını rekabetçi bakış 
açısını dikkate alarak şekillendirmesini gerektiren bir ilke olup geçtiğimiz on yılda rekabet 
hukukunun en önemli konuları arasında yerini almıştır. 

Rekabet politikası dediğimiz şey aslında antritröst kurallarından çok daha geniş 
kapsamlıdır. Rekabet politikası sadece 4054 sayılı Kanundan ibaret değildir. Rekabet 
politikası, piyasalarda rekabeti bozabilecek bütün eylem, işlem ve uygulamaları kapsar. 
Rekabet politikası piyasalarda rekabeti bozabilecek bütün davranışları kapsar ve bu 
anlamda bütün diğer politikalarla ilişkilidir. 

Örneğin küreselleşme ticaret politikalarını da etkilemektedir. Zira  devletler 
uluslararası ticaret politikalarını bir kenara koymak üzereyken, küreselleşmenin etkisiyle 
ticaret politikaları, bu alanın önemli isimlerinden biri olan Simon Evenett’in deyimiyle 
“küllerinden yeniden doğmuştur”. Ticaret politikası bu süreçte ülkelerin en güçlü politika 
araçlarından biri haline gelmiştir. 

Ancak bu süreçle birlikte rekabet hukukunun yeri veya ticaret politikasına karşı 
duruşunun sorgulanması gereği ya da buna ilişkin başka sorunlar da ortaya çıkmıştır. 
Ticaret politikasını olumsuz etkileyeceği görüşüyle bazı ülkelerde rekabet kuralları daha 
geç yürürlüğe girmiştir. Hindistan, Malezya, Çin bu ülkelere örnek teşkil etmektedir. Bu 
ülkelerin uluslararası ticaret politikaları, rekabet politikalarından daha eski olup, daha çok 
gelişmiştir. Yine aynı bakış açısında birleşme ve devralma kontrollerinin ulusal şampiyonlar 
yaratılması hedefinin önünde engel oluşturacağı yönünde eleştiriler vardır. 

Nihayet yukarıdakilere ek olarak ulusalcı söylemler, stratejik piyasalarda yabancı 
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şirketlere gösterilen tepkiler, rekabet politikası mı, ticaret politikası mı tartışmasını biraz 
daha körüklemektedir. Gelişmekte olan bazı ekonomilerde, örneğin Uzak Asya, az önce 
adını saydığım ülkelerde veya Güney Amerika ülkelerinde olduğu gibi 5-10 yıl öncesine 
kadar rekabet hukuku gibi piyasa dostu kavramlardan bahsedilmeyip, başka arayışlara 
yönelim söz konusu olmuştur. Bugün dahi rekabet hukukunu kabul eden Güney Amerika 
ülkelerinde örneğin rekabet hukukunun sosyal politikalara etkisi gibi biraz daha farklı 
açılımlara yönelmesi söz konusu olmuştur.  

Tekrar konu başlığına dönecek olursam, küreselleşme ve rekabeti bir arada 
düşündüğümüzde bunun devletin konumuna nasıl bir etkisi var? Burada mutlaka 
şu ayırımı yapmamız gerekir: Devlet deyince kimi kastediyoruz ve bu konum nasıl 
etkileniyor? Devlet deyince de piyasada aktör olarak devleti kastediyorsak, bunun farklı 
sonuçları var; piyasada düzenleyici olarak devleti kastediyorsak, yine bunun da farklı 
sonuçları var. Devletin piyasada aktör olarak bulunması neoliberal politikaların etkisiyle 
özellikle 1980’ler sonrasında dünyada ve 1990’lardan itibaren de Türkiye’de özelleştirme 
ve serbestleştirme politikalarını hızlandıran, devletin piyasalardaki aktör rolünün azalıp 
bunun sonucunda düzenleyici rolünün daha ön plana çıkmasını gerektiren politikalar 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Küreselleşmenin etkisiyle ortaya çıkan bu süreçte rekabet hukukunun işlevi ne olmuştur 
diye sorulacak olursa özelleştirme bir siyasi tercih olduğundan, bu yönde bir tercihte 
bulunabilirsiniz, bulunmayabilirsiniz, ama bir kez tercihinizi bu yönde kullandığınızda 
rekabet hukuku kuralları bu sistemin altyapı taşlarıdır, Bu süreçte rekabet hukuku olmazsa 
olmaz kurallar olup, rekabet hukuku kuralları olmadığı takdirde gerçek anlamda bir 
özelleştirmeden amaçlarına ulaşmasını beklemek mümkün değildir. 

Bu tartışmaların sonunda biraz önce önemle üzerinde durduğum küreselleşmeyle 
de çok yakından ilişkili olduğunu düşündüğüm bir kavrama tekrar dönelim: Rekabet 
savunuculuğu. Bu kavram, kurumlar arasında birbirlerinin yetki alanlarına müdahale 
etmeden, piyasalarda rekabet ihlali ortaya çıkmadan işbirliği yapılmasını zorunlu 
kılmaktadır. Rekabet Kurumunun çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına gerek resen, gerek 
istem üzerine vermiş olduğu görüşlerde rekabetçi bakış açısının ilgili idari tasarrufa nasıl 
yansıması gerektiği konusunda pek çok örneğe yer verilebilir. Süremi aşmamak amacıyla 
burada sadece Kurumun web sayfasına gönderme yapmakla yetineyim. 

Rekabet savunuculuğundan bahsederken yasama organının konuya duyarlılığının 
da çok önemli olduğu belirtilmelidir. Küreselleşme rüzgarında savrulmamak amacıyla 
rekabet politikası ve diğer politikalar arasındaki ilişkiyi kurgularken, her bir politika 
alanında rekabeti bozucu etkileri olan tasarrufların, yasama organı tarafından rekabetçi 
bakış açısıyla yeniden değerlendirilmesi gerekir.  

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. (Alkışlar)
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OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. AYDIN AYAYDIN- Gamze Öz’e teşekkür ediyoruz. 

Şimdi söz sırası Avukat İbrahim Gül’de; buyurun. 

Av. İBRAHİM GÜL (Ankara Barosu)- Başkanım, teşekkürler. 

Öncelikle teşekkür etmek istiyorum, gerçekten burada konuşma fırsatı verdiği için 
Ankara Barosu Başkanı Ahsen Coşar ve Ömer Hocama çok teşekkür ediyorum. 

Aslında konu tabii çok detaylı, karışık. Gamze’ye de çok teşekkür ediyorum, çok güzel 
bir giriş yaptı, ama ben avukat bakış açısıyla biraz somuta inmek istiyorum. Aslında ben 
bir futbol takımı düşünüyorum veya sizin bir futbol takım olduğunuzu düşünüyorum ve 
Türkiye’de futbol maçları yaptığınızı düşünüyorum. Kuralları koyan bir futbol federasyonu 
var. Futbol federasyonunun bir sürü kuralı var. Bu kurallar tabii ulusal düzeyde, uluslararası 
olabilir. Neticede birinci kural, diyor ki futbol federasyonu, “hakeme itiraz serbest.” Herkes 
hakeme itiraz ediyor. Ama futbol takımı Avrupa’ya gidiyor, Avrupa şampiyonlar liginde 
oynayacak veya Avrupa’yla oynayacak. UEFA, Avrupalı diyor ki “Hakeme itiraz ederseniz, 
hakeme itiraz sarı kart gerektirir.” Şimdi siz futbol takımınızla gittiniz, maç yapıyorsunuz. 
Futbolcular sakin, çok güzel maç yapıyor, ama bir an için geldi ki, gerginlik oldu ve baktınız 
ki itiraz ettikleri için birden sarı kartlar çıkmaya başladı. Eğer siz takım olarak bu sarı kartlar 
nedeniyle maçı kaybetme ihtimaliniz ne kadar düştüğünü tartışmaya gerek yok, hepimiz 
görüyoruz. Eğer biraz da büyük güçlerse bunlar, sizin devlet olarak koyduğunuz kural ve 
uluslararası alanda ne kadar zor duruma düştüğünü net ortaya koyuyor. 

Bu kuralların aslında özü, tabii bunun görünümü başka şekillerde de karşımıza çıkıyor. 
Mesela başka bir hukuk alanını düşünecek olursak, CISG diye uluslararası mal satımına 
ilişkin bir uluslararası anlaşma var, Gamze’nin de bahsettiği uluslararası antlaşmaların 
devletin konumunu nasıl etkilediğine dair. Bakıyorsunuz, CISG, Uluslararası Mal Satımına 
İlişkin Sözleşmeye, aslında ulusal düzenlemeden tamamen kopmuş. Birleşmiş Milletlerin 
yapmış olduğu bir antlaşma bu ve şu an 70’in üzerinde ülke tarafından onaylanmış 
durumda, Türkiye halen bunu onaylamış değil. Peki, sizin bunu onaylamamanız sorunlara 
ne kadar etkili oluyor? Şöyle düşünelim: Almanya’ya bakalım; Almanya onaylamış, Fransa 
onaylamış, Çin onaylamış, diğer ülkelerin hepsi onaylamış neredeyse, siz onaylamamışsınız. 
Sizin işletmeleriniz bu uluslararası alana çıktığı zaman, bu kuralları bilmedikleri için 
ister istemez aynı futbol maçındaki gibi otomatikman olumsuz etkilenecekler. Nitekim 
Almanya’ya bakıyoruz,  CISG ile ilgili 2000 yılında yapılan Borçlar Kanun’unda yapılan 
değişikliğin temeli, temelde CISG. Böyle bir uluslararası anlaşma, Borçlar Kanun’u 
tasarılarını etkiliyor, değiştiriyorlar, kendileri değiştiriyorlar. Çünkü iç düzenlemelerin, 
yapılan ulusal düzenlemeler, işletmeler öyle bir şekilde o iç düzenlemelere alışıyorlar ki, 
uluslararası alana çıktığı zaman, eğer farklı kurallarla karşılaşmak söz konusu olursa, o 
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zaman bunlar için dezavantaj oluyor. 

Demek ki bir hukuk uyumlulaştırması var, dünya çapında bir uyumlaştırma var ve CISG 
bunu çok net ortaya koyuyor. Aslında rekabet kurallarından bahsettik, neticede neredeyse 
100’ün üzerinde ülkede uygulandığını, uygulanmaya devam ettiğini biliyoruz. Aynı 
kurallar, farklı kurallar değil ve aslında international olmuş bir alan. 

Avrupa Birliğine baktığımız zaman, uyumlulaştırmasının nedeni, en nihayet   Avrupa 
Birliği anlaşması, bunun ötesinde devam ediyor, diğer ülkeler ve bu sizi etkiliyor, aday 
ülkeleri etkiliyor. Sizi etkilediği gibi, başkasını da etkiliyor, diğerini etkiliyor. 

Aynı sorun sadece burada değil, yani bu uyumlulaştırma sorunu değil. Amerika’da da 
aynı sorun var. UCC, “Uniform  Commercial Code” dedikleri kod var. Orada da benzer 
şekilde bir sürü eyalet var ve bu eyaletlerle ilgili kuralları tek bir formalize hale getirebilir 
miyiz diye. Sanıyorum 50’ye yakın civarda devlet tarafından, federal devlet tarafından 
onaylanmış durumda şu an o kodlar. Demek ki bu alan, devlet kendi konumunu düşündüğü 
zaman, gittikçe küçülüyor ve hareket alanı gittikçe zayıflıyor. Sadece ekonomik alanda 
olduğunu düşünmek mümkün mü; değil, siyasal alanda oluyor. Bir bakarsanız, mesela 
Türk Ceza Kanunu yapım tekniğine bakarsanız, diyor ki “uluslararası anlaşmaların hepsini 
göz ardı edemeyiz.” Peki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği kararları göz ardı 
edebilir misiniz; onu da göz ardı edemezsiniz. 

Daha enteresan bir şey söyleyeyim, ceza hukuku o kadar enteresan: Kamu hukuku, yani 
artık siz kendi kendine… Yakın zamanda Türkiye’de zina tartışması oldu, “ben zinayı suç 
olarak saymak istiyorum” dedi.  Avrupa dedi ki, “hayır, zinayı suç sayamazsın” ve sonuçta 
Avrupa kazandı. Yani küreselleşme boyutunun devleti, bizi ne hale getirdiği konusunda 
açık ve net işin bir başka boyutu. Tabii bu konu çok detaylı ve tartışmalar gerektirdiği için 
ben diğer konulara çok fazla değinmek istemiyorum, ama hukuk olarak beni de etkileyen, 
devletin konumu açısından,  devletin ne yapması gerektiğine dair aslında bazı ipuçları da 
var, görüyoruz bunları. Yakın zamanda, 3-5 gün önce Isparta’da bir uçak kazası oldu. Çok 
kötüydü, tabii şüphesiz hepimiz üzüldük. Olmaması gereken bir şey, ama kısa süre sonra 
hukuk dünyasında tartışmalar başladı; “acaba kim ne kadar tazminat alacak?” Gazeteler 
hemen yazdı, “Isparta’ya yabancı şirketler akın etti” diye. 300 milyon dolarlık tazminatlardan 
bahsediyorlar. Buna karşılık sanıyorum Türkiye’deki şirket “20-25 bin dolar verelim, bu işi 
kapatalım” diyor, bu mentaliteyle dosyayı kapatmaya çalışıyorlar. Ama enteresan bir şey, 
yani eğer siz bir avukat olsanız, 300 milyon dolarlık dava açmaya kalksanız, diyelim ki 
tazminat davası açmaya kalksanız, binde 5 peşin diye bir şey var, o 5 trilyon falan yapıyor. 
Şu an hangi avukatlık bürosunun cirosu Türkiye’de 5 trilyon, hangi avukatlık bürosu böyle 
bir peşin harcı verip bunu ödeyebilir veya bu davayı açabilir? Farz edelim ki Türkiye’nin 
hukuk kuralları, her şeyi uygun hale geldi, Türkiye’de avukatların bunu dava etmek 
istediklerini düşünelim. Yani bir başka yönden düşündüğünüz zaman, devletin koymuş 
olduğu bu kural, mekanizma, sizin diğer avukatlık şirketleriyle ne kadar dezavantajlı hale 
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getirdiğini gösteriyor. 

Aslında dediğim gibi konu çok şey, garabe durumlar da ortaya çıkıyor tartışmasız; çünkü 
bu etkileşim, Anglosakson sisteminin etkileşimi, kara Avrupa’sı sistemi sadece bizde değil, 
başka ülkelerde de var, ama bizde bu sistemin getirdiği  Ceza Muhakeme Usulüyle birlikte 
çapraz sorgu diye bir kavram geldi. Çok güzel, yani gerçekten herkes bunu istiyor, ama 
Anglosakson’daki mentaliteyle Türkiye’deki mantalite uymuyor. Niye uymuyor? Çünkü 
sizin temelde mentaliteniz, her şeye hâkim. Yani öyle bir sistem kuruyorsunuz ki her şey 
hâkim, yani sizin avukat olarak pozisyonunuz son derece sınırlı, hareket alanınız dar ve sizi 
burada öyle bir pozisyona itiyor ki… 

Anglosakson sistemi tamamen ters, hâkim sabit veya pasif, ama avukat tam tersine 
çok aktif; delilleri getiren o, belgeleri ortaya koyan o, her şeyi ortaya koyan o. Yargılama 
açısından karar veren jüri de,  biz hukukçular bile ne kadar tartışıyoruz, değerlendiriyoruz, 
karar vermekte zorlanıyoruz, jürideki kişiler buna rağmen çok iyi karar verebiliyorlarsa, 
-bazen yanlış karar veriyor şüphesiz, ama bizde de o kadar çok yanlış karar var ki- demek 
ki sistem onlara o hakları getiriyor. 

Türkiye diyor ki “Ben bunu ithal edeceğim, sistemi uygulayacağım, burada güzel bir şey var.” 
Peki, ama çapraz sorguyu nasıl uygulayacağız?” Orada sistemin özünde avukat taraflara 
hareketli olduğu için, herkes art arda soru sisteminin gelmesi gereken bir şey özü itibariyle 
ve ilk şartı da, bu  zaten bu art arda soruların kesin gelmesi gerekiyor, ama sizin soruların 
kesilmemesi gerekiyor. Burada Türkiye’de bunu yapabilmeniz için önce duruşmaları 
kayda almanız gerekir. Ben şimdi hâkime “çapraz sorguya tabi tutmak istiyorum” desem, 
tanığa soru sorsam, “siz olay mahalline kaç dakika önce gelmiştiniz?” diye bir soru sormaya 
kalksam, “bir saniye avukat bey, zapta geçelim.” Devamında 5 dakika sonra “evet, 5 dakika 
önce gelmiştim.” “Bir saniye avukat bey, zapta geçelim.” Böyle bir çapraz sorgulama olur mu? 
Bu işin mentalitesine aykırı. Tabii aslında mentalite çok iyi, düşünsel mentalite gereklilik, 
ihtiyaç, görülüyor da, ama uygulamaya geldiği zaman altyapısını kurmazsanız bunu 
uygulayamazsınız. Kayıt sistemi yok o anlamda. 

Tabii kötü tarafını attık, ama bunun aslında iyi tarafları açısından, net görmemiz 
açısından bir davayla ilgili yaşadığımız bir olay, belki Gamze Hanım da çok fazla yaşıyor. 
Şöyle söyleyeyim: Bir sektör, aslında ismini vermekte mahsur yok gibi geliyor bana, 
neticede ateş tuğlası üreten firma var. Ateş tuğlası üreten firmaların yaptığı iş, bir başka 
işletmeye tuğla üretiyorlar, orada demir-çelik sektörü, çimento sektörü, bir sürü sektör var, 
onlardan yüksek sıcaklıkta çalışan fırınlara ateş tuğlasını satıyorlar. Eğer bu ateş tuğlasıyla 
ilgili sektördeki gelişime bakarsanız, soruyorsunuz, diyorsunuz ki “eskiden bundan alınan 
verim neydi?” Yani bir fırının bu ateş tuğlasından elde ettiği bir verim var; 10-20 yıl veya 2 
ay, 3-5 ay, neyse. Neticede bunu bir süre sonra değiştirmeniz gerekiyor, mecbursunuz. Bu 
da tamamen kaliteyle ilgili bir şey. Değiştirmek çok maliyetli, kalite son derece önemli. 
İşletmeler kaliteye duyarlı neticede. 
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Türkiye’deki elde edilen hammaddeler, neticede hammaddeleri işletmeler alıyorlar, 
yapıyorlar ve demir-çelik fabrikalarına satıyorlar. Ama kalite sınırı burada belli olduğu 
için, çünkü alınan hammaddeler en fazla belli bir kalitede olabiliyor, sizin elde ettiğiniz 
birim maliyet veya avantaj, demir-çelik fabrikaları döküm sayısı olarak diyelim ki 100 
döküm. Türkiye’deki hammadde kaynaklarını kullanırsanız, üretebileceğiniz verim, ancak 
100 dökümlük bir üretim kalitesine ulaşabiliyorsunuz. Sonra işletmeler, tabii serbestleşme 
vesaire, bir bakıyorsunuz Çin’den hammadde ithal etmeye başlıyorlar. Çin’de hammadde 
tabii daha ucuz, ama daha kaliteli, enteresan bir şey. Peki, döküm sayısı kaça çıkıyor; 
1’e 1000’e çıkıyor veya 1’e 500’e çıkıyor. Elde ettiğiniz avantaj, demir-çelik fabrikaları 
açısından çok daha uzun süreye yayılıyor. Dolayısıyla aslında globalleşmenin getirdiği 
güzel bir avantaj, bundan yararlanmak bizim için nimet. Eğer bundan yararlanmıyorsak, 
demir-çelik fabrikası olan işletme yurtdışına mal satmakta zorlanır. Her alan için aynı şey 
söz konusu, çünkü maliyetler avantaj. Demek ki aslında kalite, rekabete dayalı bir sistemi 
kurmak temel elzem bir şey bizim sistem açısından. 

Peki, bunu kurmanın en önemli şeyi ne? Bence burada çok önemli bir şey var; uluslararası 
işletmelerle rekabet edecek Türkiye’de işletmelerin yaratılması gerekiyor. Bunun yolu da 
şüphesiz çok ciddi bir rekabet olmasını sağlamak, hani Napolyon “para para para” diyor 
ya, aslında burada “rekabet rekabet rekabet.” Çok etkin bir rekabet kurumuna ihtiyaç var, 
mutlaka işletmelerin rekabet edecek yapıya kavuşması ve herkesin mentalitesini rekabete 
endekslemesi gerekiyor. Sadece rekabet istenmesiyle olacak bir şey mi; hayır. Bakın, şurada 
Avrupa Komisyonunun verdiği söz, 2006-2007 yılında Avrupa Birliği Komisyonunun 
yayınladığı rapor. Raporda diyor ki “50 yıldır biz Avrupa Birliği olarak rekabet kurallarını 
uygulamaktan çok önemli sonuçlar elde ettik. Ama bu bir araç ve neticede elde edilen avantalar 
ne; daha iyi servis hizmeti, daha iyi fiyatlar ve neticede daha iyi ekonomik yapının oluşması” 
falan… 

Öyle düşündüğünüz zaman mentalitik olarak, devletin bence burada bu mentaliteyle 
hareket edip işletmeleri buna göre yönlendirmesi lazım. Bunun şartı birleşmeler. Türkiye’de 
birleşmelerin mutlaka teşvik edilmesi lazım; çünkü sermaye o kadar çok parçalanmış ki, bu 
kadar sermaye parçalanmış yapısıyla, farz edelim ki hiçbir avukat bürosu, hiçbir Amerikan 
şirketiyle rekabet edemez, sizinkileri yok ederler. Onun için mutlaka birleşmelerin teşvik 
edilmesi lazım. Sadece avukatlık alanı değil, diğer alanlarda ve şüphesiz bunun temel şartı 
da işbirliği ortamını oluşturabilecek temel kuralların ortaya konulması, bu yapının, bu 
kültürün oluşturulması. 

Başkanım, bu kısa sürede verdiğiniz zaman çerçevesinde açıklamaya çalıştım. 

Teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. AYDIN AYAYDIN - Av. İbrahim Gül’e çok teşekkür 
ediyoruz. 
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Şimdi de söz sırası İsmet Cantürk’de. İsmet Bey, konuşmanın başında hemen belirteyim, 
Ankara Barosu avukatlarından, bir dönem de Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği 
yapmış ve Danıştayı temsilen Rekabet Kurumu kuruluş aşamasında Rekabet Kurulu’nda 
6 yıl kurul üyeliği yapmış bir arkadaşımız. Şimdi söz sırası kendisinde. 

Sayın İsmet Cantürk; buyurun. 

Av. İSMET CANTÜRK (Ankara Barosu)- Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Rekabet, küreselleşme ve devletin bu konudaki yaklaşımı ve görevleriyle ilgili açılımları 
sayın Gamze Öz o kadar somut, o kadar güzel anlattı ki, İbrahim Gül kardeşimiz de bunu 
daha da somuta indirerek değerlendirdi. 

Ben, biliyorsunuz buraya sizleri ve Birgül Hocayı dinlemek için yola çıkmıştım. Buraya 
gelirken telefon ettiler, “Birgül Hoca rahatsızlandı, onun yerine senin konuşmanı istiyoruz.” 
Apar topar ofisten, sekretaryadan şu notlarımı getirtebildim. Ben elimde olmayan 
nedenlerle karşınızdayım, eğer sizleri sıkacak, hata yapacak birtakım değerlendirmeler 
içine girersem şimdiden bağışlamanızı diliyorum. 

Değerli katılımcılar; kuşkusuz küreselleşme olgusunun kapsamının, etkinliklerinin, 
ülkeler arası sınır dışı uygulamalarındaki yaptırımların bizim ülkemize yansımasını 
değerlendirirken veya değerlendirmemiz gerekirken, ülkemizdeki buna ilişkin altyapının, 
kurumsallaşmanın önemine ve varlığına da değinmemiz gerekir. Türkiye böyle hızlı bir 
küreselleşme içerisinde özellikle rekabet uygulamalarının sınır dışındaki etkinliklerine 
hazır mı, değil mi; hazırlandı mı, hazırlanmadı mı, yani bu konularda önümüze gelen 
sıkıntılar ya da birtakım güçlükleri aşabilecek örgütlenmeye ve kurumlaşmaya sahip miyiz, 
değil miyiz, ben biraz bunlara değinmek istiyorum. 

Böyle bir uluslararası uygulamadan kurumların varlığına değindiğimiz zaman özellikle 
Avrupa Birliğinin uyumlaşma yasalarında öngördüğü kurumlaşma statüsü özerk statüde 
kurumlaşma. Biz bu özerk statüdeki kurumlaşmayı Türkiye’de 1994 yıllarında başlattık. 
O zamanın siyasal iktidarı SHP-Doğru Yol iktidarıydı sanırım. Rahmetli Erdal İnönü’nün 
büyük desteği ve öncülüğüyle Rekabet Yasası gündeme getirildi ve 1994 yılında Rekabet 
Yasası çıkarıldı, ama uygulaması 3 yıl sonra gerçekleşti, kurum bir türlü oluşamadı. 
Güzel, çağdaş bir yasa hazırlandı, özerk statüde bir yasaydı; çünkü gerek uluslararası 
küreselleşmenin, gerek Avrupa Birliğinin hem mevzuat bakımından öngördüğü, hem 
uygulama bakımından zorunlu kıldığı kurumlaşmaların mutlaka özerk statüde olması 
gerekiyordu. 

Bu özerk statüdeki kurumlar nedir? Biz bunu beceremedik maalesef. Başlangıçta Rekabet 
Kurumu, ülkede birikimi, geçmişi, geleneği olmayan yepyeni bir uygulamayla karşı karşıya 
geldi. Biz büyük bir coşkuyla işe başladık. Başkanım da o zamanki o coşkulu teşvikleriyle 
bize tahsis edilen Makine Kimya Endüstrisi Kurumundaki birkaç odada sabahlara ikincil 
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mevzuatı hazırladık. Mekânlarımızı hazırladık ve kısa sürede çağdaş bir konuma sahip bir 
mekâna kavuştuktan sonra uzmanlarımızı yetiştirmek için uzmanlık sınavını açtık ve bunu 
da Avrupa Birliği ülkelerindeki rekabet kurumlarının üyelerinden daha geniş, daha zengin 
bir statüde ele aldık. Kısa sürede uzman yardımcılarını kurum bünyesine yerleştirdik ve 6 
aylık süre içerisinde de soruşturmalara başladık. 

İtalya örneğini, Avrupa örneğini ele aldığınız zaman, İtalya’nın rekabet kurumu 
oluştuktan 15-20 yıl sonra soruşturmalara geçtiğini görüyoruz. Bu rekabet kültürünün 
oluşması, bir birikimin varlığı söz konusuydu. Biz bunu kısa sürede yapma başarısını 
gösterme çabası içerisine girdik ve sanıyorum başardık da. Biz birkaç yıl içerisinde 
Avrupa Birliği rekabet kurumları içerisinde örnek bir konuma geldik, anılan bir kurum 
haline geldik, ama nedense bizim bürokratik yapımız özerk kurumların varlığını içine 
sindirmeye pek elverişli değil. Özellikle temel kurumlardan birisi olan Maliye Bakanlığı, 
onlardan temsilci alınmadığı için midir nedir, üzerimize öyle bir çullandılar ki, bütün 
yönetmeliklerimizi geri çevirmeye kalktılar, yönetmelikleri yapma yetkisi kurulda 
olduğu halde “biz yaparız” dediler, ücretlere müdahale ettiler, “sizin yasanız anayasaya 
aykırı, bunları yapamazsınız.” Bir anlamda Anayasa Mahkemesi’nin önüne geçerek bakan 
imzasıyla bize tehdit niteliğinde birtakım duyurularda bulundular. Sayın Başkan bunların 
hepsini o zaman göğüsleme becerisini göstermiş içeriden birisidir, başındadır. 

Özerk kurulların varlık nedenlerinin en önemlisi, geleneksel bürokratik yapının 
işleyişinden ve hizmet anlayışından farklı bir konumda olmalarıdır. Bildiğiniz gibi 
geleneksel bürokratik yapılanmada hiyerarşik düzen, onay, hizmetin ivedi işlemesini 
engelleyen işlemlerin çokluğu, etkinliği ve üretkenliği geciktiren nedenlerdir. Özellikle 
kamu hizmetinin işleyişi niteliğinin ivedilik ve etkinlik ön planda tutulur. Bu anlayışın 
sorumlusu da siyasal otoritenin etki, baskı ve talimatlarında söz konusu olmadığı 
bir idari yapının siyasalaştırılamayacağı bir ortamın yaratılması ön görülmüştür. Bu 
kurumların önemli niteliklerinden birisi de geniş bir uzmanlık alanı yaratılarak araştırma 
ve değerlendirmeye, özellikle kendi alanlarındaki hukuku yaratmaya ve içtihat üretmeye 
öncülük etmeleridir. Oysa bürokratik yapı içindeki kurumların hukuk ve uzmanlık alanı 
yaratması, içtihat üretmesi söz konusu olamaz. Hemen belirtelim ki, geleneksel bürokratik 
yapı ve siyasi otoritenin uygulamaları özerk kurumları bilindiği gibi benimsemeye elverişli 
olmamıştır. 

Oysa bizim bu sadece uyum yasalarının veya küreselleşmenin öngördüğü bir yapılanma 
modeli almamız olanağı da söz konusu değildir. Bu yapının mutlaka, ister devletçilik, 
karma ekonomi, ister liberal ekonomi olsun, ister bugünkü uygulamalar olsun, mutlaka 
bir rekabet uygulaması içerisinde “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” sisteminden 
farklı bir düzenle birtakım disiplinlere, yaptırımlara ve uygulamalara bağlanması, kurallara 
bağlanması esastır. Bu uyum yasalarında öngörülse de, görülmese de biz bunu yapmak 
zorundaydık. 
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Biz bu konuya ne zaman başladık? 1978 yılında iç ve dış ticaretin düzenlenmesi hakkında 
bir tasarıyla girişimde bulunuldu, ancak bu yasalaşmadı. Daha sonra Ticarette Dürüstlüğün 
Korunması Kanunu ve Ticaretin Korunması Hakkında Kanun adıyla bir tasarı daha 
yapıldı, bu da gerçekleşmedi. En sonunda bilindiği gibi 7 Aralık 1994 tarihli 4054 sayılı 
Rekabetin Korunması Hakkında Yasa gündeme geldi. Bu kurul bu tarihte gündeme geldi, 
ama Türkiye’de bunun örnekleri yok mu, yani rekabet alanında değil, ama diğer alanlarda 
özerk kurumlar yok mu? Örneğin, bildiğim kadarıyla Ziraat Bankası başlangıçta özerk 
statüdeydi, yönetiminin belirlenmesi siyasi otoritenin dışında oluyordu. Daha sonra, 
1950’li yıllardan sonra bu değişti. Türk Tarih Kurumu, Dil Kurumu, bunlar özerk statülü 
kurumlardı. Bunların hepsinin varlıklarına son verildi. Oysa bunları çoğaltmak gerekirdi.  
Dolayısıyla Rekabet Kurulu da bu örneklerden birisi olmak durumundaydı, ama özerk 
statüdeki kurullaşmaya yabancı olduğumuz için, bunu bir türlü benimseyemediğimiz için, 
bu kuruluşu geç de olsa kurduk, ama bugün özerk statüden daha gerilere dönen bir kurul 
niteliğine girdi. 

Eğer küreselleşmenin boyutlarını, etkilerini, uygulama alanı ve yaptırımlarını ülke içinde 
de değerlendirmek ve dikkate almak zorundaysak, özerkliğe daha da özen göstermemiz 
gerekirdi. Oysa yapı bozuldu, nasıl bozuldu; üzülerek belirteyim, bu konuda Başkanın 
yazıları dışında, bir tek kendisini soyutluyorum, bunun dışında hiçbir kuruluşun ve kişinin 
bu konuda duyarlılığını da görme olanağına sahip olamadık. Nasıl olamadık; kurumun 
gelirleri bütçe dışı gelirlerdi, yani özerklik soyut bir kavram değildi. Yasayla güvence altına 
alınmış hükümleri vardı. Nasıldı; siyasi otoritenin etki ve baskısı söz konusu olmayacak 
düzenlemeler yer alırdı yasada. Mali hükümleri bütçe dışında kim tarafından temin 
ediliyordu, sağlanıyordu; sermaye şirketlerini sermaye artırımlarından alınan belli bir 
oran, kurumun gelirlerini oluşturuyordu. Peki, bu kurulun bu gelirlerini kim ödüyordu; 
işte sermaye şirketleri. Sermaye şirketlerinin bu konuda bu özerklikler elden alınırken bir 
duyarlılığı, bir etkisi, bir katkısı oldu mu? Örneğin Odalar Birliğinin, holdinglerin büyük 
teşebbüsleri; yok, tek kelimecik, tek sözcük eleştirisi söz konusu olmadı, çünkü bu gelirlere 
el konuldu, bu gelirler bütçe içine alındı. Bugün Rekabet Kurumunun mali özerkliği söz 
konusu değildir. 

Peki, küreselleşme boyutları içerisinde mali özerkliği, idari özerkliği olmayan bir 
kurum, rekabet etkinliklerini, rekabet uygulamalarını ülke içinde nasıl sağlıklı bir 
uygulama ortamına getirecek, ülke dışındaki etkinliğini nasıl sağlayacak? Bu sorunların 
çözülmesi, daha doğrusu bu sorunların sorun olmaktan çıkarılması gerekirken, biz bugün 
bunları sorun haline getirdik. Kurumun idare özerkliği de yok edildi. Kurumun denetimi 
Sayıştaya bağlıydı. Bir ara bunu Sayıştay denetiminden aldılar, Başbakanlıkta Başbakanlık 
Müsteşarına bağlı değişken 4 kişilik bir müfettişliğe verdiler. Yani idari otorite Rekabet 
Kurumunda herhangi bir soruşturmanın boyutunu niteliğini geliştirmek isterse, bu yolda 
etki ve baskı yapma olanağına sahip olacak. Kurumun bu tür denetiminin bir anayasal 
güvence niteliğinde bir kuruldan alınıp belli kişilere verilmesi, elbette idari özerkliğin 
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sonlandırılması niteliğinde bir uygulama olmuştur. 

Bunun dışında ne oldu? 11 kişiden oluşan bir kurul, 7 kişiye indi. Hani böyle şeylerle, 
korsan yasalar çıkarılır ya, Medeni Kanun’da bir hüküm değişecek, Hıfzısıhha Kanunu’nda 
bir hüküm ele alınır, değiştirilir, o şekilde bir düzenlemeyle 7’ye indirildi. Peki, 7’ye 
indirilince ne oldu; idari yapı daha da yok oldu. Çünkü kurulun oluşumunda siyasi 
otoritenin etki, yetki ve baskısının söz konusu olamayacağı bir yapılanma söz konusuydu. 
Danıştay, Yargıtay, Odalar Birliği, Üniversitelerarası Kurul, Sanayi Bakanlığı ve kurul 
kontenjanı, bunlara oran olarak idari otoritenin, siyasi otoritenin etki ve baskısının söz 
konusu olmaması gerekiyordu ve öyleydi, ama şimdi 7’ye indi, kurul kontenjanı 4’ten 
2’ye indirildi. Bakanlar Kurulu belli kuruluşlardan dilediğini seçme olanağına sahip oldu, 
kurulun yapısı da siyasal otoritenin emrine girdi. Bu da bizi daha geniş, daha çalışabilecek 
bir küreselleşme ortamının öngördüğü boyutlarda bir uygulamaya sokması gerekirken 
daha da daralttı, daha da sıkıntılar içerisine soktu. 

Anayasa Mahkemesi’nin bir kararı var, yani “özerk kurumların varlığı diğer kurumlardan 
farklı olmalıdır” diyor. Diğer kurumlarla özerk kurumlar arasında bir ayırım, bir fark 
olmaması gerekirdi gibi bir görüşü Anayasa Mahkemesi tamamen çürütmüş; çünkü 
“siyasal otoritenin etkisinin olduğu bir yapılanmanın özerk olmasına olanak yoktur” görüşünü 
Anayasa Mahkememiz tescil etmiştir. O nedenle bugün eğer biz devlete düşen görevler 
veya devletin fonksiyonu, küreselleşme ve rekabet boyutu içinde ne olması gerektiğini 
sorguluyorsak ve değerlendirmek istiyorsak, mutlaka yapılaşmamızı uluslararası 
mevzuata, Avrupa Birliği mevzuatına ve özellikle kendi gereksinimlerimizin öngördüğü bir 
zorunluluğa dayanarak gerçekleştirmemiz gerekir. Onun için şu anda biz bu küreselleşme 
boyutu içerisinde şu yapıyla uluslararası rekabette bir başarı sağlama olanağına pek sahip 
görünmüyoruz. Benim karamsar düşüncem bu. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. AYDIN AYAYDIN - Teşekkür ederiz Sayın Cantürk. 

Evet, 3 değerli konuşmacı da çok önemli konulara değindi. 

Sorulara geçmeden önce ben çok kısa iki başlık halinde size bir şeyler söylemek 
istiyorum. Konuya baktığımızda, “Rekabet ve Küreselleşme Karşısında Devletin Konumu” 
başlığını taşıdığı için, bence bugün Türkiye’de rekabet ihlallerini en çok yapan sektör, 
devletin bizatihi kendisidir. Devlet “rekabet ihlallerini yapmayın” diye özel sektöre söylüyor, 
ama devlet birçok alanda bizzat rekabeti ihlal ediyor. Devlet yardımları yasasının mutlaka 
çıkarılması gerekir. 

Bugün bütün gelişmiş ülkelere baktığımızda devlet yatırımlarını düzenleyen bir yasa 
vardır ve devlet yardımlarını düzenleyen yasalar da rekabet kurumlarının görev alanı 
içerisindedir. Bir seçim geliyor, siyasi iktidarlar hemen devlet yardımlarıyla ilgili düzenleme 
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olmadığı için belli sektörlere birtakım ayrıcalık getiren kararlar alıyorlar ve o kararları 
uygulamaya sokuyorlar ki vatandaştan oy alsın. Şimdi bunların düzenlenmesi lazım. 
Yıllardır Türkiye’de devlet yardımlarının düzenlenmesini öngören yasa tasarısı hep Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde konuşulur, ama hiçbir zaman yasalaşmaz. Benim parlamentoda 
görev yaptığım dönemde baktım ki hükümetten böyle bir çalışma yok, bizzat kendim 
hazırladım ve o kanun teklifini verdim, ama bırakın genel kurula, komisyona dahi getirme 
imkânı bulamadık. Bir önceki hükümet döneminde de bakanlık tarafından hazırlandı, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine geldi, ama bir türlü yasalaşamıyor. Avrupa 
Birliği de olmazsa olmaz diye “mutlaka devlet yardımlarını düzenleyen bir yasa olacak” diyor, 
ama nedense bu yasayı bir türlü çıkaramıyoruz, birincisi bu.

İkincisi, böyle bu kadar hukukçuyu bir arada görmüşken söylemek istediğim başka 
bir konu daha vardı. Rekabet kavramı denildiği vakit, herkes rekabet kelimesinin 
geçtiği konuyu Rekabet Kurumu’nun görevleri arasında zannediyor. Haksız rekabetten 
bahsedildiği vakit de hemen Rekabet Kurulu akla geliyor ve işin ilginç tarafı, devletin en 
üst düzeyindeki görevlileri dahi, onların demeçlerine baktığımız vakit hemen, Rekabet 
Kurumu’nun görevleri arasında bu tür yanlış tabirleri kullanıyorlar. 

Her rekabet kavramının geçtiği yerle Rekabet Kurumu’nu bağdaştırmak da yanlıştır. 
Haksız rekabetle rekabet ihlali bazen iç içe giriyor, o tür olaylarda elbette Rekabet 
Kurumu onlara bakacaktır, kendi yasasıyla ilgili yönüyle. Ancak asıl haksız rekabetin 
başvuru alanı Rekabet Kurumu değildir, Türk Ticaret Kanunu’nun tabi olduğu Asya 
Ticaret Mahkemeleri’ne müracaat edilmesi gerekmektedir; ama hukukçularımız da 
rekabet kavramının geçtiği yerde konuyu Rekabet Kurumu’nun gündemine taşımaktadır. 
Geçenlerde hukukçu kimliğiyle çok ünlü bir hukukçumuz bir televizyon programına 
katıldı, o konuyla ilgili görüşlerini beyan etti. ATV ve Sabah’ın satılmasıyla ilgili konu 
tartışılıyordu. ATV ve Sabah’ın ihalesine her ne kadar birden fazla kurum ilgi duymuş , 
yeterlilik almış ise de sadece bir firma katılmıştı. Hukukçu arkadaşımı hayretle izledim, 
diyor ki “bu Rekabet Kurumu’ndan dönecektir, çünkü bu ihaleye tek bir firma katıldı.” Tabii 
tek bir firmanın katılması etik değildir, doğru değildir, ama Rekabet Kurumu’nun görev 
alanının dışındadır. Rekabet Kurumu’yla bunun ilgisi yoktur. Rekabet Kurumu bunu 
neye göre inceleyecektir? Rekabet Kanunu’nun 7. maddesi’ndeki birleşme ve devralmalar 
ve o kanuna dayanılarak çıkarılan 1997/1 nolu tebliğe ve 1998/4 nolu tebliğe göre 
inceleyecektir; yani bu ihaleye katılan firma, ATV ve Sabah’ı satın aldıktan sonra o sektörde 
yoğunlaşma artar mı, tekelleşme olur mu, hâkim durum olur mu, o yönüyle inceleyecektir. 
O firma girsin, bu firma girsin, ister 150 firma girsin, hiç değişmez, Rekabet Kurumu’nun 
görevi sadece yoğunlaşmayla ilgilidir, ama bizim hukukçu arkadaşlarımızın dahi bu 
konuya çok dikkat etmediklerini gördüm ve o açıdan da üzüldüğümü sizin huzurunuzda 
belirtmek istiyorum. 

Şimdi soru ve cevaplara geçiyoruz. Soru sormak isteyen arkadaşlarım isimlerini ve 
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soruyu kime yönelttiklerini belirterek sorusunu sorarsa, o arkadaşlara daha sonra cevap 
vereceğiz. Evet, şurada söz isteyen bir arkadaşımız var. 

Staj. Av. BESTAMİ AVŞAR- Sorum Yrd. Doç. Dr. Sayın Gamze Öz’e olacak. Rekabetin 
amacı, -eğer yanılıyorsam lütfen onaylamayın, yanılmıyorsam onaylayın- topluma hizmeti 
ve malı yaygın biçimde ulaştırmak amacıyla eşit koşullarda üretmek ve dağıtmaktır. 
Devletin ulusal bazda ve piyasa kuralları  çerçevesinde bunu sağlamaya yönelik tedbirler 
içeren kurallar koymasıyla bu sağlanır. 

Ancak küreselleşme, uluslararası rekabeti gündeme getirmiştir. Uluslararası alanda 
devlet gibi kural koyup, rekabeti yasa kuralları çerçevesinde işletecek bir mekanizma 
bulunmamaktadır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak küreselleşmenin etkisiyle 
zorunlu olduğumuz ve geçmek zorunda kaldığımız rekabet konusunda birtakım 
eksiklerimize rağmen; rekabette ucuz üretim ve kaliteli mal çıktısına karşılık en önemli 
girdi olan petrol ve doğalgaz konusunda herkesin bildiği güçlerin piyasa kuralları dışında, 
yani piyasa kurallarını ihlal etmek suretiyle en önemli girdi konusunda tekelleşmeye 
çalıştıklarını, hatta tekelleştiklerini görüyoruz. Uluslararası yaptırımla rekabetin 
serbestleştirilmesi doğrultusunda bir gelişme  göremiyoruz. Hatta tekelleşme konusunda 
git gide sürecin içine giriyoruz. Bu hususta ne dersiniz? Alınması gereken tedbirler ülkemiz 
bakımından neler olabilir, uluslararası hukuk bakımından neler olabilir?

Teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. AYDIN AYAYDIN - Teşekkür ederim. 

Başka sorusu olan? Buyurun arkadaşım.

HÜSEYİN COŞKUN- Gamze Hocam, benim de sorum size olacak. Özellikle Rekabet 
Kurulu’nun kapasitelerinden bahsettiniz. Sizin de bahsettiğiniz gibi, Rekabet Kurulu’nun 
halihazırdaki yasada da ve şu anda tasarı aşamasında olan kanununda da  öngördüğü 
bazı yetkiler var. Şu anda kişisel olarak çok derin bir bilgiye sahip olmamakla beraber, 
kurumumuzda konuk ettiğimiz  Amerikalı uzmanlardan aldığımız bazı bilgilere ve 
gözlemlerimize göre, halihazırda özellikle kriminal boyutu inceleme konusu yapılabilecek 
birçok soruşturmada epey geri olduğumuzu da düşünüyorum. Bu çerçevede ele alırsak, 
küreselleşme, özellikle Amerika, kıta Avrupa’sında… Bu çerçevede özellikle ülkemizdeki 
yansımalarını yeterli olarak nitelendirebiliyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. AYDIN AYAYDIN - Teşekkür ederim. 

Başka sorusu olan arkadaşımız? Buyurun.

Av. ÖMER GÖREN (Atatürk Üniversitesi Öğretim Görevlisi)- Ben iki konu 
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üzerinde duracağım. Birisi özellikle size yönelik bir sual çerçevesinde olacak. Maliye 
Bakanlığıyla özellikle rekabet anlamında Rekabet Kurulu üyeliği ve başkanlığı zamanındaki 
sürtüşmelerinizi biliyorum. Laf oraya gelince, tabii konu da eğer devlet ve devletin 
rekabete müdahalesi veyahut düzenleyici etkisiyse, devletin ekonomi içindeki en önemli 
işlevlerinden birisi malumlarınız vergi ve vergileme yetkisi. 

Tabii ki şu anda rekabet hukuku içinde olmakla birlikte, bunun bilincindeyim, biliyorum, 
ama temel politika olarak şöyle bir sıkıntı gündeme geliyor: Özellikle vergi mükellefleri 
bakımından Maliye Bakanlığı’nın ve maliye politikasının tespit edilmiş objektif ölçüleri 
yok. Yani Maliye Bakanlığı’nın denetim organları, kendilerine göre birtakım ölçülerle A’yı 
yahut B’yi yahut C’yi vergi incelemesine alıyorlar veya mekân olarak Ankara ve İstanbul’da, 
Adana’da veyahut Artvin’de inceleme yapıyorlar. Bir üçüncü, daha da önemli konu, 
gecikme faizleri dolayısıyla 5 yıllık zamanaşımı süresinde şu veya bu seneyi inceliyorlar. 
Bu inceleme sonuçları ve inceleme şekilleri o sektör içindeki mükellefler bakımından ve 
sonuçları itibariyle, getirdiği mali yükler itibariyle, hatta ihtiyati tedbirler itibariyle çok 
ciddi sorunlar ortaya çıkarıyor. Yan yana iki fabrikadan biri incelenip diğeri incelenmediği 
takdirde, bunun vergisel sonuçları müspet veya menfi, ne olursa olsun, iki firma arasında 
çok büyük rekabet sorunları ortaya çıkarıyor ve şu anda Türkiye’nin önemli üç sanayi 
merkezinde bu alanda çok ciddi problemler yaşanıyor. Biri vergi incelemesi dolayısıyla, 
alınan tedbirler dolayısıyla iflas ediyor, yanındaki adam bunun işini alıyor götürüyor veya 
başka bir şehirdeki alıyor götürüyor. 

Bu merkezde, bu bakış açısında elbette ki yasamızla doğrudan ilişkisi yok, ama bir rekabet 
hukuku politikası anlamında Maliye Bakanlığı’nın bu tutumunu ve vergi incelemesini 
özellikle mükellef hakları anlamında belki bir anayasal norma getirmek mecburiyetimiz 
var. Bugün hiçbir mükellefin bir hakkı yok, Maliye Bakanlığı istediği adamı istediği anda 
inceliyor. “Arkadaş beni inceliyorsun da, şu yandaki adamı niye incelemiyorsun?” gibi bir sual 
sorabilmek mümkün değil. Bu anlamda acaba rekabet hukuku içinde bu vergi incelemesi 
sistemlerini veya normlarını bir yere getirebilmek, bir şekle koyabilmek mümkün mü, bu 
konudaki sizin kıymetli fikirlerinizi öğrenmek istiyorum. 

Bir ikincisi de, genç meslektaşım İbrahim Bey, yanlış anlamadıysam rekabetin 
geliştirilmesi için birleşmenin teşvik edilmesi yönünde bir fikir beyan etti.  Türk  hukuku 
bakımından özellikle birleşmeler, hatta bölünmeler, Ticaret Kanunu çerçevesinde 
bölünmeler doğru dürüst düzenlenmiş sistemler değil. Bunların her ikisi de ağırlıklı 
biçimde Kurumlar Vergisi Kanunu çerçevesinde düzenlenmiş ve birtakım tebliğlerle 
yapılmış şeyler. Onu bir tarafa  bırakıyorum, belki yeni Ticaret Kanunu’nda bu 
düzenlemeler vardır, ama temelde birleşmelerin rekabeti arttırıcı değil, belki de önleyici 
ve hâkim durumun sonuçlarını meydana getirecek etkileri olduğunu da düşünüyorum. Bu 
çerçevede gizli veya açık birleşmelerden belki bahsedilebilir. Örnek, diyor ki “eğer şu petrol 
şirketinden şu kartla alışveriş edersen, şu mağazadan da bu indirimi alırsın ve yahut şu taksiti 
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alırsın.” Baktığınız zaman, o her üç sektördeki sahipler ve hâkimler aynı sermaye, bunun 
dışında kalan o imkândan yararlanamıyor. Böylece piyasayı bozucu ve ciddi farklılıklar 
yaratan da bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu konu hakkında da fikrinizi almak isterim. 

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. AYDIN AYAYDIN - Teşekkür ederim katkılarınız 
için Sayın Ömer Gören. 

Buyurun. 

NECLA VEZİROĞLU (Gazeteci)- Teşekkür ederim efendim. Her bakımdan çok 
mükemmel bir oturum olduğu için öncelikle hepinizi kutlamak istiyorum.

Sayın İsmet Cantürk’e soru yöneltmek istiyorum. Sayın Cantürk; bürokrasiden 
bahsettiniz, bürokrasiyi etkinlik ve üretkenliği azaltan bir sistem olarak nitelendirdiniz. 
Bu konuda sizin önerebileceğiniz, önümüzdeki 5-10 sene içerisinde Türkiye açısından bir 
formül var mı? Mesela yargının siyasallaştırılmaması üzerinde durdunuz. Aynı zamanda 
da acaba elektronik iletişim ağı ile bürokrasinin işlemlerinin birazcık da hızlandırılması 
söz konusu olabiliyor mu? Bunun dışında sağlık sektöründe, sosyal güvenlik konularında, 
eğitim sisteminde rekabet açısından bürokratik cambazlıklar olmadan, bürokrasiyi 
güçlendirecek, bürokrasiyi hızlandıracak bir formül var mı? Kıymetli bilgilerinizi almak 
istiyorum.

Teşekkür ederim, saygılarımla.

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. AYDIN AYAYDIN - Teşekkür ediyorum. 

Başka sorusu olan? Yok. 

Gamze Hanım, size iki arkadaşımızın sorusu geldi; Bestami Avşar ve Hüseyin Coşkun. 
İlk sözü ben size veriyorum, çok kısa. Zamanımız daraldı.

Buyurun.  

Yrd. Doç. Dr. GAMZE ÖZ- Yrd. Doç. Dr. GAMZE ÖZ- Peki, Sayın Avşar’ın sorusuyla 
başlayayım. Öncelikle sorunuz için teşekkür ederim. “Ben bu alanla doğrudan ilgili değilim” 
dediniz, ama bu salonda olmanız bile rekabet hukuku alanında çalışan ve rekabet hukuku 
eğitimini çok önemseyen biri olarak benim size teşekkür etmemi gerektiriyor. Çünkü 
her ne kadar baro bunu gündemine alıyorsa da maalesef ilgi baronun gösterdiği oranda 
olmuyor, ama bunu söylediğimiz halde rekabet hukukunun en tartışmalı alanlarından 
birine parmak bastınız, o da rekabet hukukunun amacı. Ekonomistler bu konuda herkesin 
üzerinde hemfikir olabileceği bir tanım yapıyorlar; o da tüketici refahı ve toplam refah. 
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Rekabet hukuku, tüketici refahını arttırmak için vardır. Tüketici refahını azaltan rekabeti 
bozucu eylemleri, davranışları yasaklar, toplam refah tartışması yapılır. Ekonomistlerin 
bakış açısından bu çok net, ama bizlerin bakış açısında o kadar net değil, özellikle Türkiye 
açısından söz konusu olduğunda. Rekabet Kanununun amaç maddesi Rekabet Kanunu 
çerçevesinde yasaklanan davranışları tekrar etmekten öteye gitmez. Kanunun gerekçesini 
okumadıkça ve rekabet hukuku açısından başkaca da okumalar yapmadıkça, rekabet 
hukukunun hangi amaca hizmet ettiğini bilmezsiniz. Okudukça da kafanız karışır; çünkü 
rekabet hukukunun enflasyonla mücadele etmek için yasalaştığını dahi okuyabilirsiniz. 

Bazı ulusal düzenlemelerde kanununun amaç maddesinde, Anglosakson hukukunda 
buna çok rastlıyoruz, açıkça rekabet hukuku kurallarının hangi amaca hizmet etmesi 
gerektiği belirtilmiş. Dolayısıyla hem rekabet hukukunu uygulayan rekabet örgütüne, 
hem de yargı organına o amaç maddesi çerçevesinde amaçsal yorum yapılmasına olanak 
tanıyor. Sanırım sorunuza çok ayrıntılı bir cevap vermem mümkün değil, ama kısaca 
belirtmek gerekirse, ekonomi literatüründe ve rekabet hukuku literatüründe kabul gören 
anlayış, toplam refahı arttırmaktır. 

Enerji piyasaları bakımından söylediğimiz, aslında enerji piyasalarında rekabet hukuku 
artık ayrı bir ders konusu. Türkiye’de bile böyle, Avrupa’da 90’ların başından itibaren epey 
zamandır böyle. Bizde de örneğin Bankacılık Enstitüsünde Enerji Hukuku programında 
enerji piyasalarında rekabet hukuku uygulamalarını iceren bir ders var. Çok önemli, hem 
enerji piyasaları bakımından önemli, hem toplam refah açısından önemli, hem enerjinin 
en temel girdi olması bakımından önemli, ama sorunuzu sadece doğalgaz ve petrol 
piyasalarıyla sınırlandırmayayım dilerseniz, daha geniş algılayayım. Enerji piyasalarındaki 
serbestleşme 90’ların başından bu yana Avrupa Birliğinde tartışılan ve İngiltere gibi bazı 
ülkeler ise büyük ölçüde serbestleşmeyi tamamlamış ve bu serbestleşmenin sonucunda 
da rekabete olumlu etkileri olduğunu yaşamış sistemler var. Serbestleşme konusunun 
hâlâ çeşitli açılardan tartışıldığı ve rekabete ne kadar hizmet edip etmeyeceğinin de ayrıca 
tartışıldığı Fransa gibi, İtalya gibi başka modeller var. İngiltere örneğini takip ederek başarı 
öyküsünü yaşamayı öngörmüş olan Kuzey Avrupa ülkeleri var, ama Avrupa’da tek bir 
örnekten bahsetmek mümkün değil; çünkü Avrupa Birliği’nde ortak enerji politikası diye 
bir şey yok, yani tek bir enerji politikasından bahsetmek mümkün değil hâlâ Avrupa’da. 
Enerji politikası içinde uyumlulaştırmaya yönelik kurallar var Bununla ilgili ayrı bir 
oturum var, mutlaka haberiniz vardır, Enerji piyasalarında serbestleşme, orada eminim 
hem Avrupa, hem rekabet hukuku konuşulacak. O yüzden sorunuzu sadece bu açıdan 
değerlendirerek cevaplamış olayım.

Sayın Coşkun’un sorusuna da, rekabet uzman yardımcısı arkadaşımızın sorusuna 
özellikle teşekkür etmek istiyorum; çünkü bu benim hem sunumlarımda, hem de 
derslerimde üzerinde hassasiyetle durduğum konulardan biri. Evet, biliyoruz ki Amerika 
Birleşik Devletlerinde rekabet soruşturmalarını FBI takip ediyor; çünkü yine biliyoruz 
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ki Amerika Birleşik Devletlerinde rekabet hukuku bir ceza hukuku alanı, Dolayısıyla 
şimdi burada sistem farklılığını açık bir  şekilde görmek lazım. Bir noktada özellikle de 
hukukçuların huzurunda önemle dikkatinizi çekmek istiyorum; o da aslında İbrahim Gül’ün 
sunumunda vardı, Böyle hukuk uygulamaları söz konusu olduğunda, rekabet hukuku bile 
olsa, bu kadar küreselleşmiş bir alandan bahsediyoruz, bu kadar yeknesak kuralları olan 
bir alandan bahsediyoruz ama yine de bir fiks mönüden bahsetmek mümkün olamaz 
düşüncesindeyim. Ne demek istiyorum; Amerika Birleşik Devletlerinde bugün 1890’dan 
bu yana uygulanan ve ceza hukuku anlamında yaptırımları ve soruşturma teknikleri olan 
bir alanın sadece bir noktasını alıp rekabet otoritesini bu yetkilerle donatmak, bizim 
sistemimiz bakımından bugün için bence olumlu sonuçlar doğurmayacaktır. Uzun vadeli 
tartışacaksak başka şeyler de söyleyebilirim; çünkü o zaman rekabet hukuku ihlallerini 
ekonomik suça ekonomik ceza değil, ekonomik suça ceza hukuku anlamında yaptırım 
diyerek ceza hukuku platformuna taşımamız gerekir diye düşünüyorum. Zaten telefon 
dinleme gibi kamu özgürlükleriyle çok ilişkili ve çok sorunsal olan bu alandan, ben 
Rekabet Kurumunun yerinde olsaydım bir süre daha uzak durmayı tercih ederdim diye 
düşünüyorum. Halihazırda bu yetkiler olmadan yerinde inceleme yetkilerinin kullanımı 
ne kadar sorunlu bir alan olarak gelişiyor, siz çok daha iyi takip ediyorsunuzdur. Dolayısıyla 
kısaca belirtmem gerekirse bu yaklaşıma benim kişisel duruşum oldukça mesafeli. 

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. AYDIN AYAYDIN - Teşekkür ederim. 

Evet, İbrahim Bey, Ömer Gören’in size ve bana bir sorusu var. Size olan bölümü 
veriyorum size.

Buyurun. 

Av. İBRAHİM GÜL- Teşekkürler Başkanım. 

Napolyon’u söyledim, “para para para” değil, “rekabet rekabet rekabet.” Rekabeti 
engellemek amacıyla bir şey söylemedim tabii tartışmasız. Birleşme sorunun şu açısından 
çok önemli, yani çok küçük işletmeler, çok fazla sermaye dağılımı, neticede diğer rakip 
teşebbüsler karşısında her ne kadar ülke içinde bir avantaj gibi görünse de, ülke dışına 
çıktığı zaman bunlar dezavantajlar haline geliyor. Dolayısıyla bugün 1 500 avukat olan 
bir Chicagolu bir avukatlık bürosunun merkeziyle siz nasıl rekabet edeceksiniz? Örneğin 
Çekoslovak hukukunu inceliyorlar, bakıyorlar, Çekoslovakya’da üretim yapmak isteyen bir 
şirkete veri sunuyorlar. Ben de bir avukatım tek başıma ve diyorum ki “Çekoslovak hukukunu 
araştırayım, inceleyeyim, bütün şirkete görüş vereyim.” Nasıl yapabilirsiniz, mümkünü var 
mı? Onun için burada birleşmek çok önemli ve şart. 

Kaldı ki zaten şu an birleşmeden daha da önemli bir avantaj şu: Sizin verim  kapasitenizi 
arttıracak, kurumsal yapınızı oluşturacak ve diğer konular, yani bir sürü avantajı var. 
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Dolayısıyla belli bir noktaya kadar birleşmek çok avantajlıdır, belli bir noktadan sonra 
dezavantaja dönüşür, yani hantallık yaratır falan… Dolayısıyla zaten rekabet kanunları 
da o noktadan sonraki olan birleşmelere izin vermiyor, ama küçük küçük işletmelerin, 
KOBİ’lerin olduğu bir ortamda rekabet etme şansınız yok, olduğu kadar var. 

Zaten bunlar yaşanmış şeyler, yani bunun için tabii yasaların değişmesi gerekiyor. 
Almanya 80’li yıllarda Amerikan hukuk şirketleri tarafından istila edilmiştir. Yani 
Almanya’da avukatlık yapabilecek bir avukat profili yetiştiremiyorsanız, o zaman bu 
küreselleşmeden istediğinizi elde edemezsiniz. Onu demek istiyorum, önemli olan da 
bu.

Teşekkürler.

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. AYDIN AYAYDIN - Teşekkür ediyorum. 

İsmet bey, Bayan Veziroğlu’nun bir sorusu vardı, süreyi de aştık, onun için hemen kısa 
cevaplayalım.

Buyurun. 

Av. İSMET CANTÜRK- Efendim, ister özel kesimde olsun, ister kamu kesiminde 
olsun, eğer bir hizmet kavramı, hizmet anlayışı söz konusuysa, mutlaka o hizmetin ivedi, 
etkin ve verimli işlemesi söz konusu olur. Hatta biraz da sevimli  işlemesi söz konusu olur; 
çünkü bürokratik yapıda bir büroya girdiğiniz zaman insanların bakış açısı falan da tuhaftır. 
Bir kere orada moraliniz bozulur en azından. 

Bizde insan ömrünün 1 500 sene falan olması gerekir, bürokratik yapıdaki işlemlere 
göre; çünkü 3 dakikada yapılacak iş 3 ayda, 5 ayda oluyor. Size bir örnek vereyim, geçen 
hafta başımdan geçti: Köy evi yaptırdım, iskân izni alacağım. 99 depreminden sonra 
köylerdeki evlere oturma izni almak daha da zorlaştı. Onun için evin, konutun cephesi 
olması gerekiyor. Efendim, benim konutun da cephesi yok, ama bitişik tarladan geçit 
hakkı aldım, onu tapuya tescil ettireceğiz. Basit bir geçit hakkı için tapu işlemleri başladı. 
Kadastro müdürlüğüne gitmemiz gerekiyor, gittik, kadastro müdürlüğü başka bir ilçede. 
Oraya gittik, ne yapacağız; iki imza atacak. Sonra “bu belediyeye gidecek” dediler, orada 
encümene girecek. Bizi telefonla Bolu’dan çağırdılar; kalktık, bindik arabaya, Bolu’ya 
gittik. İki imza daha attık. Dediler ki “tapunun suretinin birisi iyi okunmuyor, iyi bir tapu 
getirin.” Onu da gönderdik. Peki, bu ne kadar sürer? “Şimdi encümene girecek, orası 
inceleyecek, oradan bilmem şeyin onayına girecek.” Onay, onay, peki bu ne kadar; 3 ay sürer. 
Ben gideceğim, kış manzarası seyredeceğim evimde. Ama olayı kestirmeden çözdüm; 
adamın tarlasını toptan satın aldım. 

Bizim bürokrasimiz benim başıma gelen olaydan farklı değil, aynen böyle işliyor. Ne 
yapmak gerekir? Biliyorsunuz, İdari Usul Yasa Taslağı hazırlandı, yasalaşmadı. Burada bunun 
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gerekçesini okumak istiyorum. Gerekçesinde diyor ki “Türk kamu yönetimi üstlendiği görevi 
yerine getirmemekte, hizmet üretememekte, personeliyle ve hizmetten yararlananlarla, idari 
faaliyetle doğrudan muhatap olanlarla idari faaliyetler nedeniyle hak ve çıkarları etkilenecekler 
de sürekli uyuşmazlık halinde bulunmaktadır” gibi devam ediyor bu eleştiriler. 

Peki, bu eleştiriler bir taraftan yapılırken, öbür taraftan da uyum yasalarına, Avrupa 
Birliği standartlarına uygun olması gereken yasalar da tamamen otoriter devlet anlayışı 
bünyesi içerisinde gene eski klasik, geleneksel bürokratik yapının işleyişine sokuluyor. 
Bunu anlamak mümkün değil. Önce bu İdari Usul Yasa Taslağının değişmesi mutlaka 
gerekir ve idari yapıda, ister elektronik uygulamalarda, iletişim sektöründe, sağlıkta, bu 
yasaların hizmetin verimini, ivediliğini, etkinliğini, hatta sevimliliğini arttıracak nitelikte 
sil baştan gözden geçirilmesi gerekir. Ben bu görüşteyim.

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. AYDIN AYAYDIN - Teşekkür ederim. 

Ömer Gören Bey’in bir sorusu da banaydı: “Maliye Bakanlığı’nın inceleme yetkisinde, 
vergi incelemelerinde yan yana iki şirket var, aynı işi görüyor. Biri üzerine vergi incelemesine 
gidiliyor, tabii çok büyük sıkıntıya giriyor, iflas ediyor. Öbür taraftan öbürü incelenmediği için 
rekabet ihlali diye algılanıyor.” Ama siz de takdir edersiniz ki Rekabet Kanunu’nun amaç ve 
kapsam maddesine dikkat ettiğinizde, yani kanunlarla verilen görevler Rekabet Kanunu 
kapsamında değildir. Dolayısıyla vergi incelemesi, kanunla Maliye Bakanlığı’na verildiği 
için Rekabet Kanunu kapsamı dışındadır. Kaldı ki öyle bir şey olmasa bile, olsa olsa belki 
iki şirket arasında haksız rekabet diye değerlendirilebilir. Rekabet Kanunu açısından 
baktığımızda, bu konuda bir şey söylemek mümkün değildir. Ama siz de biliyorsunuz, 
biz de biliyoruz, genellikle siyasi anlamda bu tür tercihler yön değiştirir. Her iktidar 
döneminde bu tür şeylere alışkınız, bunları görüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
bu konuda bir çözüm bulması gerekir. Hatta çalışanların bu konuda dikkat etmesi lazım, 
yani yasanın kendilerine verdiği o görevleri kötüye kullanmaması lazım. Gerçekten 
incelenmesi gereken bir yer varsa, onu incelemeli, ama siyasi taleplerle o tür incelemeyi 
yapıyorsa, o son derece vahimdir. Bence dikkat edilmesi gereken konu budur. 

Bayan Veziroğlu’nun bürokrasiyle ilgili sorusuna ben de ufak bir katkı yapmak istiyorum. 
Amerika Birleşik Devletleri, galiba oradan geliyorsunuz, buradaki bürokrasiyle oradaki 
bürokrasiyi aynı kabul ediyorsunuz, yani bürokrasinin amacı işi çözmek değil. Bizim burada 
bahsettiğimiz bürokrasinin amacı o işi nasıl tıkarım, bu işi nasıl yaparım, o gözle bakıyor; o 
zihniyet değişmediği sürece siz istediğiniz kadar elektronik ağı genişletin, bu kadar imkân 
verin, mümkün değildir. Önemli olan bürokrasinin zihniyet değişikliğine uğramasıdır. 
Türkiye’de bunu becermek mümkün değildir. Türkiye’de bürokraside kim işi çok tıkarsa 
o ödüllendiriliyor, hiçbir zaman ceza almıyor. Kimse ona onun o işini yapmamasından 
ötürü hesap sormaz, ama o işi çözme konusunda gayret eden bir bürokrat varsa, o yaptığı 
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işten ötürü hesap verir. İşi çözen bürokrat hesap verir, hiç işi çözmeyen, işi tıkayan adam 
hayatta hesap vermez. Türkiye’de böyle bir olgu vardır, o değişmediği sürece onu aşmamız 
mümkün değildir.

Bu sempozyumu düzenlemiş olan Ankara Barosu’na çok teşekkür ediyorum. Bu 
sempozyumun, hem katılımcılar açısından, hem konuşmacılar açısından son derece önemli 
katkısı oluyor. Ben Ankara Barosu’na bu amaçla çok teşekkür ediyorum. Konuşmacılara ve 
siz değerli katılımcılara teşekkürler ediyorum, iyi günler diliyorum. 

SUNUCU- Konuşmacılarımıza plaketlerini vermek üzere sayın Bülent Akçamete’yi 
sahneye davet ediyorum. 

(Plaket töreni yapıldı)

SUNUCU- Değerli konuşmacılarımıza ve sayın Bülent Akçamete’ye çok teşekkür 
ediyoruz. 15 dakikalık aramızdan sonra tekrar birlikte olmak dileğiyle oturumumuza ara 
veriyoruz.
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EKONOMİ VE HUKUK

BİRİNCİ GÜN

DÖRDÜNCÜ OTURUM

 “EKONOMİK GELİŞİM AÇISINDAN UYUŞMAZLIKLARIN ALTERNATİF 
ÇÖZÜM YOLLARI”

Oturum Başkanı: PROF. DR. KEMAL DAYINLARLI (Atılım Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

SALON 3 (TEOMAN EVREN SALONU), 09 Ocak 2008

 

SUNUCU- 15 dakikalık aradan sonra günün “Ekonomik Gelişim Açısından 
Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Yolları” başlıklı son oturumuna başlamak için tekrar bir 
aradayız. 

Oturumu açmak üzere Oturum Başkanı Prof. Dr. Kemal Dayınlarlı’yı sahneye davet 
ediyoruz ve konuşmacılarımız; Av. Seçkin Arıkan, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özbek ve İstanbul Barosu’ndan Av. Hasan 
Kılıç yerlerini aldılar.

Söz kendilerinde.

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. KEMAL DAYINLARLI- Efendim, cümleten hoş 
geldiniz. 

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesiyim, aynı zamanda serbest avukatım. 
Oturum Başkanlığı, Nurkut İnan Hocamızın rahatsızlığı dolayısıyla bana teklif edildi. Bu 
vesileyle bu toplantı esnasında birlikte sorunları çözmeye çalışacağız ve bu konularda 
sayın konuşmacılardan bilgiler elde edeceğiz. 

Konumuz “Ekonomik Gelişim Açısından Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Yolları.” Öyle 
bir konu ki, hakikaten günümüzde muhakkak surette bilinmesi lazım gelen konular ve 
uyuşmazlıkların çözümünün akışı itibariyle bir mecra içerisinde halen yürümekte olan bir 
konu. Neden? Önemli olan başlangıçta şu, anayasamızda da var, 9. madde gayet sarih: 
“Uyuşmazlık esnasında taraflar bir hak iddiasında bulunurlarsa, doğrudan doğruya bağımsız 
mahkemelerde haklarını ararlar.” Esas olan bu. Gel gör ki sadece bizde değil, bütün dünyada 
davalar devlet mahkemelerinde uzun sürüyor, ama ticari hayat o kadar hızlı gelişiyor ki, 
buna ayak uydurmak mümkün değil. 

O halde, ana kural haricinde ihtilafların çözüm yollarını başka mecralarda aramak 
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gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de malumunuz, tahkimdir; yerli tahkim, milletlerarası 
tahkim ve bu iki durumda yalnız tahkim ana kuralın istisnasıdır. O istisna şimdi o kadar 
gelişiyor ki, Amerika’da ihtilafların yüzde 70’i tahkimle çözülüyor. Devlet mahkemelerine 
az iş düşüyor, çünkü ihtilaflar ticari oluyor. Bu ticari ihtilafların çözümü, beklemeye 
tahammülü olmayan konular, o zaman tahkimle çözülüyor. İşte görüyorsunuz, bir 
UNCITRAL kurallarıyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Ticaret Hukuku Komisyonunun 
kuralları, sonra “International Chamber of Commerce” dediğimiz Milletlerarası Ticaret 
Odasının kuralları, bunlar organize olarak, UNCITRAL değil, fakat “International 
Chamber of Commerce”in kuralları organize kurallar. Müracaat ediyorsunuz oraya artık, 
mahkemelere değil, oraya, ama taraflar tabii ihtilaflarını tahkim şartında o kuralların 
uygulanacağını kabul ederlerse. 

Yalnız, bu da yetmiyor artık. Neden yetmiyor? Efendim, ihtilaflar mahkemede görüldüğü 
zaman, mahkemeler herkese açık. İhtilafa düşenler, mahkemede her konunun bilinmesini 
istemiyorlar, çünkü ticari hayat gizlilik isteyen bir mevzu. Onun için burada bir davacı 
var, bir davalı var; fakat tahkimde de aynı şekilde bir davalı, bir davacı var. Taraflar artık 
bunu da istemiyorlar ve ne diyorlar; “alternatif çözüm yollarına gidelim.” Peki, nedir bu; 
“öyle kurallar olsun ki kendi aramızda halledelim, seçtiğimiz kişi halletsin, etrafa yayılmasın.” 
Büyük şirketleri düşünün, bunların ticari hayatları borsadaki durumlarına bağlı. Borsada 
“şu şirket ihtilafa düştü” dediğiniz zaman, hemen borsadaki fiyatlar düşüyor. O zaman bunun 
faydadan ziyade zararı oluyor. Bu bakımdan alternatif çözüm yollarına gitme zorunluluğu 
doğuyor. Nedir; “uzlaşmaya gidelim.” 

Bugün ICC kurallarında uzlaşma var, UNCITRAL kurallarında da uzlaşma var. 
“Uzlaşmadan da gayrı, alternatif çözüm yollarına gidelim. Ne yapalım; daha gitmeden evvel 
ihtilafları, yani hasım olmadan evvel muhakkak surette ihtilafları ‘dispute be expert’ dediğimiz 
bir kurula veya bir kişiye tevdi edelim, o kişi görsün, o bize çözüm yollarını söylesin. Kabul ederiz, 
mesele biter.” O halde artık görüyoruz ki, bütün ülkelerde genel kural olarak mahkemelere 
müracaat edilecek yerde tahkime gidiliyor. O da yetmiyor, bundan sonra alternatif “dispute  
resolution” dediğimiz alternatif çözüm yollarını aramak gerekiyor, çünkü dünya ticareti 
bunun gerektiriyor ve tarafların kendi işlerini gizli tutmaları da bunu gerektiriyor. Sayın 
konuşmacıların bizlere vereceği bilgiler bu konuda bizi daha çok aydınlatacaktır. 

Evet, şimdi konuşmasını sunmak üzere Ankara Barosu avukatlarından sayın Seçkin 
Arıkan beyefendiye sözü bırakıyorum. 

Buyurun.

Av. SEÇKİN ARIKAN (Ankara Barosu Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi 
Başkanı)- Teşekkür ederim Hocam. 

Bildiğiniz gibi benim burada konuşmacı olarak olmamın sebebi, Ankara Barosu 
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Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Başkanı olmam. Ben kısaca bizim merkezimizin 
kapsamındaki alternatif uyuşmazlık veya bizim merkezimizin üzerinde çalıştığı alternatif 
uyuşmazlık çözüm yöntemlerini ve ülkemizde şu anda yaşanmakta olan gelişmeleri çok 
kısaca hepinizin bir şekilde hepinizin haberdar olduğunu sanıyorum, biliyorum. Kısaca 
bunları özetlemek istiyorum. Daha sonra soru-cevap kısmı olacak.  Daha sonra ilgili 
yeri veya daha derinlemesine konuşmamız gerekirse belli konulara daha fazla ineriz diye 
düşünüyorum. 

Biz Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi olarak, genel tanım olarak uyuşmazlığın 
çözümünü mahkemeye alternatif, mahkeme dışı uyuşmazlık çözüm yöntemleri olarak da 
tanımlıyoruz. Bunlar çeşitli ülkelerde değişik şekillerde yer alabiliyor, ama başta tahkim 
geliyor. Önce yaygınlaşmış olan, Hocamın da bahsettiği tahkim, daha sonra şu sıralarda 
bir şekilde daha popüler diye tanımlayabileceğimiz arabuluculuk veya uzlaşma yöntemleri 
var ve diğer bazı yöntemler var dünyada uygulanan, ama ben Türkiye’deki gelişmeden, 
Türkiye’deki yaşanan son gelişmelerden bahsetmek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi tahkim, bizim Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda 1927 yılından 
beri olan -iç tahkimden bahsediyorum- bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu. Yani 
Cumhuriyet kurulduktan hemen sonra bile 1927 yılında Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu’nu yaparken tahkimi bir alternatif yol olarak sunmuşuz. Ama bildiğiniz gibi daha 
sonra yabancı yatırımların çoğalması veya ülkeler arası sermaye akışının daha yaygın hale 
gelmesiyle uluslararası tahkim önem kazandı ve bununla ilgili bazı sıkıntılar yaşadık. Çok 
ayrıntıya girmek istemiyorum, ama bunun sonucunda bildiğiniz gibi MHUK ve daha sonra 
anayasa değişikliğiyle yabancı tahkimin Türkiye’de uygulanabilmesiyle ilgili düzenlemeler 
yapıldı. Bu arada tabii Türkiye, başta Dünya Konvansiyonu olmak üzere birçok uluslararası 
sözleşmeye de taraf, yabancı hakem kararlarının Türkiye’de uygulanabilmesini amaçlayan 
birçok uluslararası sözleşmeye de taraf oldu. 

Bundan sonra ikinci sırada bahsetmek istediğim şey, bizim alternatif uyuşmazlık çözüm 
yolu olarak getirilen ve yaygın uygulaması umulan, ama önce düzenlemedeki eksiklikler 
nedeniyle, daha sonra da belki birtakım altyapı eksiklikleri nedeniyle hedeflenen 
amaca ulaşmayan ceza hukuku alanındaki uzlaşma. Bu ceza hukuku alanındaki uzlaşma 
uygulaması yeni Ceza Kanunu’muzla başladı ve burada da çeşitli amaçlar güdüldü. 
Bununla ilgili merkezimiz olarak biz çeşitli çalışmalar, toplantılar düzenledik, aksaklıkları 
dile getirdi. Ceza Kanunu değişikliğiyle bu aksaklıkların bir kısmı ortadan kaldırıldı, ama 
ne yazık ki hâlâ beklenen amaca, yani mahkemelerin yükünü alma amacına hiçbir şekilde 
ulaşmış değil bu düzenleme. 

Şu anda gündemde olan konu ise, Avrupa Birliği direktiflerine de uygun olarak getirilmeye 
çalışılan, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun tasarısı. Bu da arabulucu, İngilizce 
veya Fransızca kökenli olarak medyatör olarak tanımlanan, bizim de arabulucu olarak 
Adalet Bakanlığı çalışmasında tariflenen düzenleme. Adalet Bakanlığımız uyuşmazlıkların 
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mahkeme dışı çözümünde uzlaştırıcı görevlendirilmesini, tarafların anlaşması halinde 
bu üçüncü tarafsız kişi tarafından bir arabuluculukla ilgili bir düzenleme getirdi. Burada 
arabuluculukla ilgili düzenlemede de hâlâ devam ediyor. Gerçi Adalet Bakanlığı son şeklini 
vermiş durumda, ama bizim birtakım itirazlarımız oldu. Bunların başında da hukukçu 
olmayan kişilerin de belli bir hukuk eğitimi alarak bu görevi üstlenebilmelerine olanak 
tanımasıydı. 

Bunu şunun için söylüyorum: Bu tasarı son şekline gelmiş değil, ama Adalet 
Bakanlığındaki meslektaşlarımız, içinde bulunduğumuz yazın ilk yarısında bu tasarının 
kanunlaşmasını hedeflediğini söylüyordu. Gelişmeleri hep birlikte göreceğiz. Bunların 
hepsini söylememin sebebi, ekonomik gelişim açısından alternatif uyuşmazlık çözüm 
yollarına ihtiyaç var mı, yok mu? Biz hukukçuyuz, ama hukukçu olarak taraflarla da her 
zaman temas halindeyiz. Bu doğrultuda, hocamın açılış konuşmasını yaparken söylediği 
gibi taraflar için artık ciddi ekonomik değerler, Ceza Kanunu’ndaki uzlaşma hükümlerinde 
bile ciddi ekonomik menfaatler söz konusu. Bunların artık mahkemelerimizin çalışma 
düzeni içinde tatmin edilmesi veya bazı yerlerde önemli zararlara uğramalarını önlemek ne 
yazık ki mümkün olmuyor. Bütün bu yöntemlerin çıkış noktası aslında ekonomik nedenler. 
Ekonomik nedenlerin bir alt başlığı da devletin ekonomik gücüyle ilgili nedenler; çünkü 
artık bizim mahkemelerimiz karşı karşıya oldukları dava yüküyle baş edemez durumdalar 
ve Adalet Bakanlığının bize ifade ettiği, bunu hiçbir şekilde artışı hesaplayarak, yani 
hâkimlerin ve mahkemelerin iş yükü artışını hesaplayarak ve bütçe imkânları göz önüne 
alınarak Adalet Bakanlığı veya devletin mahkeme açarak, hâkim alarak, yeni hâkimler 
istihdam ederek yakalaması, bunu karşılaması mümkün değil. Bu da devlet bakımından 
öngörülen ekonomik neden. 

Hocamın gene bahsettiği gibi, biz herhangi bir ülkeyi örnek almıyoruz. Bu alternatif 
uyuşmazlık çözümünde en büyük aşama kaydetmiş ülke Amerika Birleşik Devletleri. 
Amerika Birleşik Devletlerinde gerçekten çeşitli vesilelerle gelmiş, konuşmacı olarak veya 
başka nedenlerle ziyaretçi olarak gelmiş meslektaşlarımız, hukuk alanındaki üniversite 
hocalarının hepsinin söylediği, yargıçların söylediği, mahkemelere neredeyse hiç dosya 
gelmediği, hiç iş yükü olmadığı ve çok az dosyayla uğraşmak zorunda kaldıkları. Biz 
de yurtdışına gittiğimizde, yurtdışındaki seyahatlerimizde görüyoruz ki, gerçekten 
mahkemeler Avrupa ülkelerinde de artık o duruma gelmiş durumda. Çok az sayıda, 
yani bizimkilerle kıyaslanmayacak, bizim bahsettiğimiz rakamları oradaki yargıçlar, 
meslektaşlarımız hayal bile edemiyorlar. 

Biz Ankara Adliyesinde bir ticaret mahkemesinde bir günde 60 tane duruşma yapılıyor 
deyince bize dehşetle bakıyorlar, ama dediğim gibi özellikle son arabuluculukla ilgili yasa 
tasarısı, Avrupa Birliğinin bu konudaki direktifine uyum sağlamak amacıyla getirildi. 
Bizim her zaman savunduğumuz şey ne Amerika Birleşik Devletleri uygulaması, ne 
Avrupa’daki çeşitli ülkelerin uygulamaları. Hiçbir şekilde birebir alınmak zorunda değil. 
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Avrupa Birliğinin temel prensiplerini direktiflerle düzenlemişler, temel prensiplerine 
tabii ki uymak zorundayız, ama Türkiye’nin kendi özelliklerinin de dikkate alınması ve bu 
özellikler doğrultusunda düzenlemeler yapılması gerekir. 

Buradan tekrar arabuluculukla ilgili, hukukçular dışındakilerin arabuluculuğuna gelirsek, 
örneğin biz bu uygulamanın belki dünya uygulamasında daha sonra herkesin arabulucu 
olabileceği bir aşamaya geliyor, ama bu uygulamanın başlangıç aşamasında hukuk eğitimi 
almış kişiler tarafından yapılmasını birkaç nedenle istiyoruz. Bunların en başında bu 
arabuluculuk uygulaması sonucunda kanun tasarısında ortaya çıkan metin aynı zamanda 
mahkeme ilanı gibi uygulanabilme özelliğini taşıyan bir metin. Dolayısıyla hukuki bir 
metin. Bunu herhangi bir hukuk eğitimi almamış veya 50 saatlik bir hukuk eğitimi almış 
bir kişi tarafından hazırlanmasının son derece sakıncalı olduğunu düşünüyoruz. 

İkincisi, biz hukukçuların, başta barolar ve Barolar Birliği olmak üzere belli bir meslek ve 
etik kuralına tâbi olmaları nedeniyle uygulamada ileride karşımıza çıkabilecek sorunların 
önlenebileceğini, yani usule, arabuluculuğun hukuka aykırı uygulamaları nedeniyle 
karşılaşabilecek sorunların önlenmesi bakımından hukukçuların olması gerektiğinin 
uygun olduğunu düşünüyoruz, ama dediğim gibi alınan örneklerde, işte Amerika 
Birleşik Devletlerinde herkes olabiliyor veya Avrupa ülkelerinde belli eğitimi olan herkes 
arabuluculuk yapabiliyor gibi gerekçelerle şu ana kadar hukukçu olanların belli bir saat, 
işte 100 saat, hukukçu olmayanların onun üzerine 50 saat de temel hukuk eğitimi alarak bu 
görevi yapabilecekleri, bu unvana sahip olabilecekleri gibi bir düzenleme var. Şu ana kadar 
yasalaşmış değil, bununla ilgili bizim çabalarımız devam ediyor. 

Son olarak da çok kısa, bu aslında hepimizin bildiği şey, ama alternatif uyuşmazlık çözüm 
yollarının Türkiye’de yaygınlaştırılmasının veya yaygınlaştırılması taleplerinin önemli bir 
kaynağı dış yatırımlar. Bunu ben herhangi bir tarafta olmak anlamında söylemiyorum. 
Bunun bir tür kapitülasyon uygulaması olduğunu iddia edenler de var bir tarafta. Diğer 
tarafta da Türkiye’nin gelişimi için dış kaynağa ihtiyacımız olduğu, bu nedenle de gerekli 
kolaylığı veya hukuki güvenli ortamın sağlanması gerektiği görüşleri var, ama biz ikisinin 
ortasında bir yerdeyiz. Dünyadaki uygulamaları göz önüne aldığınız zaman bunu tek 
taraflı Türkiye’ye gelen yatırımcının menfaati amacıyla ve uygulama olarak değil, aynı 
zamanda Türkiye’den gidecek, yani yurtdışına gidecek Türk yatırımcıların ve belki 
Türkiye’de yabancılarla muhatap olan Türk vatandaşlarının veya Türk şirketlerinin de 
ekonomik menfaatleri bakımından düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle 
özellikle yabancı tahkim kararlarının Türkiye’de uygulanmasıyla ilgili düzenlemenin ve 
tenfizle ilgili birtakım Türk mahkemelerinde yaşanan sorunlar var. Bunların giderilmesi 
için yasal düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi ve çağa uygun hale getirilmesini 
düşünüyoruz. Bu şekilde kapatayım hocam isterseniz, daha sonra soru-cevap kısmında 
veya diğer arkadaşların konuşmasına göre genişletebiliriz.

Teşekkür ederim.
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GİRİŞ

Medenî yargılama hukukunda dava ve uyuşmazlık çözüm sürecinin ekonomik 
değerlendirmesi, üzerinde giderek daha çok çalışılan konular arasına girmiştir. Uyuşmazlık 
çözüm sürecinin ekonomik olması, doğrudan bu sürecin etkinliğini belirlemekte; kişiler, 
etkin ve verimli uyuşmazlık çözüm yollarını daha fazla tercih etmektedirler. Artık 



96

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

uyuşmazlık çözüm sürecinin ekonomik değerlendirmesi, sadece yargılamanın hızlı, basit 
ve ucuz görülmesini ifade eden “usûl ekonomisi18” ilkesinden ibaret olmayıp, buna ilaveten 
yargılamanın etkinliği, uyuşmazlık çözüm sürecinin ekonomikliği ve tarafların alternatif 
uyuşmazlık çözüm yollarına erişimini de kapsamaktadır19. Bunun sonucunda alternatif 
uyuşmazlık çözümü (Alternative Dispute Resolution, ADR), günümüzde giderek yayılmış 
ve geniş bir uygulama kazanmıştır20. ADR yollarının gösterdiği hızlı gelişimin temel sebebi, 
dava yolunun çoğu zaman aşırı mücadeleci, masraflı ve uzun bir süreç olması yüzünden, 
tarafların beklentilerine cevap verememesidir21. Gerçekten, dava yoluyla ADR yolları 
ekonomiklik açısından karşılaştırıldığında, gerek mahkeme dışı gerek mahkeme kökenli 
ADR yollarının dava yoluna nazaran çok daha ekonomik olduğu göze çarpmaktadır22. 
Uygulama ve literatürde ADR, ekonomik yönden yargının etkinlik ve verimliliğinin 
artırılması için alınabilecek tedbirler arasında mütalâa edilmektedir23. 

Hukuk yargılama usûlünde, yargılama harç ve giderlerine ilişkin hükümler 
incelendiğinde, Kanun koyucunun yaptığı düzenlemelerle, davaların uzlaşmayla mümkün 

18 KURU, Baki/ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder: Medenî Usûl Hukuku, Ankara 2007, s. 362-363; KURU, Baki: Hukuk Muhakemeleri 
Usûlü, C. II, İstanbul 200l, s. 1934. ALANGOYA, H. Yavuz/YILDIRIM, M. Kâmil/DEREN-YILDIRIM, Nevhis: Medenî Usûl Hukuku 
Esasları, İstanbul 2004, s. 202; PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/ÖZEKES, Muhammet: Medenî Usûl Hukuku, Ankara 2007, s. 
266; ÜSTÜNDAĞ, Saim Medenî Yargılama Hukuku, C. I-II, İstanbul  2000, s. 254. 

19 GOTTWALD, Peter: Medenî Yargılama Hukuku Reformu ve Eleştirisi Bakımından Ekonomik Analiz (Çev. Sema Taşpınar) (AÜHFD 
2002/1, s. 1-17), s. 4. 

20 Alternatif uyuşmazlık çözümü Türk hukukunda da belirgin bir gelişim kaydetmektedir. Bu konuda yapılan kanun çalışmaları yanında 
literatürdeki yayınların sayısındaki artış, konuya duyulan ilginin somut göstergesidir. Yerli literatürde, hukuk uyuşmazlıklarında alternatif 
uyuşmazlık çözümüyle ilgili yayınlara örnek olarak bkz. BİÇKİN, İnci: Genel Olarak Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (HPD 2006/7, s. 
34-39); ILDIR, Gülgün: Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (Medeni Yargıya Alternatif Yöntemler), Ankara 2003; ÖZBEK, Mustafa: Dünya 
Çapındaki Adalete Ulaşma Hareketinin  Ortaya Çıkardığı Gelişmeler ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (AÜHFD 2002/2 s. 121-162); 
ÖZBEK, Mustafa: Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara 2004; ÖZBEK, Mustafa: Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarına Genel Bir 
Bakış (GSÜHFD, Prof.Dr. Erden Kuntalp’e Armağan, 2004/1, s. 261-292); ÖZBEK, Mustafa: Alternatif Uyuşmazlık Çözümü ve Noterlerin 
Uyuşmazlık Çözümündeki Yeni İşlevi (TNBHD 2006/132, s. 43-58); ÖZBEK, Mustafa: Avrupa Birliğinde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü 
(TBBD 2007/68, s. 265-320); ÖZBEK, Mustafa: Avrupa Konseyi Arabuluculuk Yönergesi Önerisi (AÜHFD 2007/1, s. 183-231); ÖZEKES, 
Muhammet: Uyuşmazlık Çözüm Yolları İçinde Arabuluculuk ve Bir Düzenleme Önerisi (HPD 2006/7, s. 40-45); PEKCANITEZ, Hakan: 
Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri (HPD 2005/5, s. 12-16); PEKCANITEZ /ATALAY/ÖZEKES s. 717-726; TANRIVER, Süha: Hukuk 
Uyuşmazlıkları Bağlamında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Özellikle Arabuluculuk (TBBD 2006/64, s. 151-177); TANRIVER, 
Süha: Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları: Arabuluculuk Kurumuna Hukuki ve Sosyolojik Bir Bakış (Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, 
Ankara 2006, s. 821-842); TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ: Sigorta Konusunda Ortaya Çıkan Uyuşmazlıkların 
Alternatif Yöntemlerle Çözümü (ADR) (Haz. Suna Oksay/Tolga Ceylantepe), İstanbul 2006; YILDIRIM, M. Kâmil: İhtilafların Mahkeme 
Dışı Usullerle Çözülmesi Hakkında (Prof. Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan, İstanbul 2007, s. 337-360); YILMAZ, Ejder: Avukatın Uzlaşma 
Sağlama Yetkisi (Avukatlık Kanunu m. 35/A) (75. Yaş Günü için Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara 2004, s. 843-856). 

21 YILMAZ, Ejder: Medenî Hukuk ve Usul Reformu, Aksak Adaletten İşleyen Adalete (Yeni Türkiye, 1996/10, s. 470-493), s. 472; YILMAZ, 
Ejder: Hukuk Davaları Bakımından Adalet Hizmetlerinin İyileştirilmesi İhtiyacı ve Yapılması Gerekenler (SÜHFD, Prof. Dr. Şakir Berki’ye 
Armağan, 1996/1-2, s. 54-76), s. 65; PEKCANITEZ, Hakan: Yargı Reformu Yapılmasını Gerektiren Nedenler (İz. B.D. 1995/2, s. 103-113), 
s. 103; ZUCKERMAN, Adrian A.S.: Reforming civil justice systems: trends in industrial countries, The World Bank Notes 2000/46, s. 2; 
ÖZBEK, Mustafa: Avrupa Konseyince Adalet Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması İçin Öngörülen Tedbirler (AÜHFD 2006/1, s. 207-
292), s. 215. Yargı sisteminin etkinliğinin arttırılması için alınması gerken tedbirler konusunda bilgi için ayrıca bkz. KURU, Baki: Hukuk 
Davalarında Yargılamanın Çabuklaştırılması için Alınması Gereken Tedbirler (İBD 1984/4-6, s. 166-185); ÜSTÜNDAĞ, Saim: Yargı 
Organlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri (İBD 1974/5-8, s.270-289); KONURALP, Halûk: 20. Yüzyıl Sonunda Medenî Usûl Hukuku 
Sorunlarına Bir Bakış (Yeni Türkiye  1996/10,  s. 537-542). 

22 WILKINSON, John H.: Advantages and Obstacles to ADR (Donovan Leisure, Newton & Irvine  ADR Practice Book, New York  1990,  s. 
11-29), s. 12 vd.; COSTELLO, Edward J.: To mediate or not to mediate…(The Arbitration and Dispute Resolution Law Journal 1998, Vol. 
7, s. 25-30), s. 28; ILDIR s. 26 vd.; ÖZBEK s. 155 vd. 

23 EUROPEAN COMMITTEE ON LEGAL CO-OPERATION: 23rd Conference of European Ministers of Justice, Cost-Effective Measures 
Taken By States To Increase The Efficiency of Justice, London 2000, s. 22; ÖZBEK-Adalet Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması İçin 
Öngörülen Tedbirler s. 233. 
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olduğu kadar erken bir aşamada bitirilmesini teşvik ettiği24; “uzlaşmayı, dava yoluyla 
ulaşılan çözüme tercih ettiği” görülmektedir. Bunun temel sebebi, yargılama harç ve 
giderlerindeki değişkenliğin, tarafların bir davayı sonuna kadar takip edip etmeyecekleri 
konusunda verecekleri kararı doğrudan etkilemesidir25. Gerçekten yargılama harç 
ve giderleri, davanın erkenden ve tercihen taraflar arasında yapılacak bir uzlaşmayla 
bitirilmesi için çoğu zaman güçlü bir etkendir26. Bu sebeple uygulamada, ihtilaflı tarafları 
mantıklı düşünmeye yönlendirerek, dava yolu ile ADR yolları arasında27 tercih yapmalarını 
sağlayacak yöntemler geliştirilmiştir28. 

Uyuşmazlığa düşen kişiler, uyuşmazlık çözüm sürecinde genellikle çeşitli kararlar 
vermek zorunda kalırlar. Bu kararlardan belki de en önemlisi, uyuşmazlığı uzlaşmayla 
çözüp çözmeyecekleridir. Taraflar, uzlaşmak amacıyla, ister doğrudan ister bir 
arabulucunun yardımıyla müzakere etsinler, önlerindeki seçenekleri anladıkları takdirde, 
kendi menfaatlerine en uygun kararı verebilirler. Bu seçenekler, dava yolunun olası etki 
ve sonuçlarıyla, önerilen bir uzlaşmanın tahmini etkilerini kapsar. Karar analizi veya risk 
analizi bu bakımdan, önlerindeki alternatifleri değerlendirmek isteyen kişilere önemli bir 
fırsat sunar. 

Arabulucular, uyuşmazlığa düşmüş kişiler arasındaki doğrudan müzakerelerde, 
uzlaşmanın önündeki engelleri aşabilmek için sürekli yeni yöntemlerin arayışı içindedirler29. 
Bu arayış içinde, kullanışlı olması ve müzakerelerdeki tıkanıklıkları aşmada kolaylıklar 
sağlaması sebebiyle en çok tercih edilen yöntem “karar analizi”dir. Doğru karar verme 
konusunda sistematik bir düşünce tarzından ibaret olan karar analizi, arabulucular için 
vazgeçilmez yöntemler arasındadır. Sorunlara en uygun çözümün ne olduğunun önceden 
anlaşılmasını sağlayan bu yöntem, basiretli hareket tarzının da bir gereğidir. 

Tarafların yapacakları nicelik tahlili, hiç kuşkusuz, en mantıklı kararı vermek için esas 
alınacak tek ölçüt değildir. Talebine karşı sunulan teklifi malî yönden değerlendiren taraf, 
önerilen para miktarı avantajlı olsa da, bu miktarı, manevî tatmin düzeyinin altında kaldığı 

24 Örneğin, davalı durumu ile kendisine karşı dava açılmasına neden olmamış ve ilk duruşmada davacının iddiasını kabul etmişse, yargılama 
giderlerine mahkûm edilemez (HUMK m. 94, II). Davadan feragat, kabul veya sulh muhakemenin ilk celsesinde vuku bulursa, karar ve ilâm 
harcının üçte biri; daha sonra olursa üçte ikisi alınır (Harçlar Kanunu m. 22). Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, sulh ve kabul 
nedenleriyle, delillerin toplanmasına ilişkin ara kararının gereğinin yerine getirilmesinden önce giderilirse, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 
hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına; karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra giderilirse tamamına hükmolunur (Avukatlık Asgari 
Ücret Tarifesi m. 7). 

25  GOTTWALD s. 12-13. 
26  COMMITTEE OF EXPERTS ON EFFICIENCY OF JUSTICE: Report on “What place is there for civil mediation in Europe”, Strasbourg 

2001, s. 27; ÖZBEK, Mustafa: Avrupa’da Arabuluculuğun İlkeleri ve Uygulanması (Prof.Dr. Özer Seliçi’ye Armağan, Ankara 2006, s. 441-
502), s. 471; GOTTWALD s. 12. 

27 Bu konuda, bağlayıcı ADR yolları (tahkim) ile bağlayıcı olmayan ADR yolları (müzakere, arabuluculuk, ön tarafsız değerlendirme, kısa 
yargılama gibi) arasında da bir ayırım yapılmakta, tahkim taşıdığı zaaflar sebebiyle eleştirilmekte ve başta arabuluculuk olmak üzere, 
bağlayıcı olmayan ADR yolları tahkimden daha ekonomik görülmektedir (ŞANLI, Cemal: Uluslararası Ticarî Akitlerin Hazırlanması ve 
Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, İstanbul 2002, s. 371; COMMITTEE OF EXPERTS ON EFFICIENCY OF JUSTICE s. 34; ÖZBEK-
Arabuluculuğun İlkeleri ve Uygulanması s. 481; AKINCI, Ziya: Milletlerarası Tahkim, Ankara 2007, s. 34). 

28 VICTOR, Marc. B.: Litigation Risk Analysis and ADR (Donovan Leisure Newton & Irvine ADR Practice Book, New York  1990,  s. 307-
332),  s. 308.

29 ÖZBEK s. 265 vd. 
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için veya hukuka aykırı fiili mutlaka mahkeme hükmüyle tespit ettirmek düşüncesiyle 
reddedebilir. Bununla birlikte, önündeki alternatifleri dikkatle tahlil eden, uzlaşma 
seçeneklerini, dava yolunun olası sonuçlarını ve içinde barındırdığı riskleri ayrıntılı 
olarak değerlendiren taraflar ve avukatlar, bu tahlilden büyük yararlar elde edebiliriler. 
Uyuşmazlık çözümünün ekonomik değerlendirmesi çerçevesinde dava risk analizi, 
taraflara ve avukatlara doğru karar vermede yardımcı olmaktadır30. 

§ 1. KARAR ANALİZİNİN ESASLARI

A) Karar Analizinin Tanımı

Karar analizi (karar ağacı analizi), karmaşık bir kararın şema halinde gösterilmesidir. 
Karar analizi, öngörülemeyen, birçok yönden belirsizlikler taşıyan ve karmaşık sorunlar 
içeren dava atmosferinde, verilecek kararların nicelik yönünden değerlendirilmesini 
sağlar. Hukuk uyuşmazlıklarında karar analizi, tarafların, dava yolunun alternatiflerini 
belirlemeleri; başka bir ifadeyle, uzlaşma seçeneğini ve uzlaşma sağlanamazsa davada ne 
olacağını değerlendirmeleri için kullanılır31. 

Dava sürecinin yol açtığı masraf ve gecikmeye katlanmak istemeyen kişiler, dava 
açmadan önce veya davanın başında, her iki taraf için de adil ve tatminkâr bir uzlaşma 
yapabilmek amacıyla çaba göstermelidirler. Taraflar, davadaki uyuşmazlık konularını 
somutlaştırmak, bunlar üzerinde görüşmek, olası bir uzlaşma konusunun miktar veya 
değerini belirlemek ve yargılama başlamadan önce adil bir paylaşım yapabilmek için karar 
ağacı analizi yöntemini kullanabilirler. 

Karar ağaçları, 1960’lardan beri işletme eğitiminde, çeşitli kararların alınmasında 
kullanılabilecek esnek bir yöntem olarak geliştirilmiştir. Uzun yıllardan beri işletmeci, 
ekonomist, eğitimci, doktor ve mühendislerin, karar verme sürecinde karşılaştıkları 
karmaşıklıkları sadeleştirmek ve belirsizlikleri gidermek amacıyla kullandıkları bu model, 
son zamanlarda, karmaşık davalarda karar vermeyi kolaylaştıran bir yöntem olarak 
hukukçuların da ilgisini çekmeye başlamıştır32. Karar analizi terimi, alınabilecek kararların 
neler olduğunu ve bunların bünyesinde bulunan belirsizlikleri, ağaç şeklindeki modellerle 
gösteren karar ağacı analizini ifade eder. Bu anlamda karar analizi, verilebilecek en doğru 
kararı bulmaya yarayan sistematik düşünce yöntemidir. Hukukçular karar ağacı analizini, 
karmaşık davalarda karar vermeyi kolaylaştıran bir metodoloji olarak kullanmaktadır33. 

Doktrinde “karar ağacı analizi” (decision tree analysis) terimi yerine, “karar analizi” 

30 GOLDBERG, Stephen B./SANDER, Frank E.A./ROGERS, Nancy H./COLE, Sarah Rudolph: Dispute Resolution: Negotiation, 
Mediation and Other Processes, New York 2003, s. 350; ÖZBEK s. 267. 

31 AARON, Marjorie Corman/ HOFFER, David, P.: Decision Analysis as a Method of Evaluating the Trial Alternative (Mediating Legal 
Disputes: Effective Strategies for Lawyers and Mediators, New York 1997, s. 307-334)  (GOLDBERG/SANDER/ROGERS/COLE s. 
351’den naklen). 

32 O’REILLY, Michael/MAWDESLEY, Michael: The management of disputes: a risk approach (ADRLJ 1994, Vol. 3, s. 260-268), s. 260. 
33 HOFFER, David P.: Decision Analysis as a Mediator’s Tool (Harvard Negotiation Law Review 1996, Vol. 1, s. 113-137), s. 134. 
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(decision analysis), “risk analizi” (risk analysis) veya “dava risk analizi” (litigation risk 
analysis) gibi terimler de kullanılmaktadır34. Karar ağacı analizi veya karar analizi, risk 
analizine göre daha kapsamlıdır; zira karar analizinde, yalnız tarafların gelecekte karşılaşma 
ihtimali olan riskler ve belirsizlikler değil, kendi iradeleriyle alabilecekleri kararlar da 
değerlendirilir. Karar analizi aynı zamanda, bilgi toplamak ve karşı tarafa sunulabilecek 
uzlaşma tekliflerini belirlemek için kullanılır. Buna göre bir karar ağacında, verilecek belirli 
bir kararın sonuçlarını inceleyen “karar düğümü” ile daha sonraki sonuçları etkileyecek 
“şans düğümleri” bulunur35. Bu düğümler, olasılıklar, riskler ve gerçekleşme ihtimali olan 
sonuçların yol açacağı giderleri tahlil ettiği için, ağacın “risk analizi” kısmını oluşturur. 
Arabuluculuğa sunulan tipik bir uyuşmazlıkta karar verilecek temel sorun, belli bir miktar 
üzerinde uzlaşmayı kabul etmek veya dava açmaktadır. “Dava” kararına ilişkin düğümün 
ardından uç düğüme (yani nihaî rakama) kadar, diğer olasılıklara ilişkin düğüm ve dallar 
gelir. Böylece, karar verme sorununun temelinde risk analizi yatar36. 

B) Karar Ağacının Yapısı

Dava sürecinde verilebilecek kararları şematize eden bir karar ağacı hazırlayabilmek için, 
karar ağacının yapısını ve terminolojisini bilmek gerekir. Karar ağacı genel olarak, soldan 
sağa veya yukarıdan aşağıya, karar düğümlerinden türeyen dallarda değişik olasılıkların 
ve sonuçların gösterilmesi yöntemine göre inşa edilir. Başlangıçta bütün noktalar ağacın 
kökünde toplanır. Tahmini veriler kullanılır ve doğabilecek sonuçlar, seçilen olasılıklara 
göre bölümlenir. Olasılık ve sonuçların seçimi, tecrübe, kişisel sezgi veya belli bir istatistik 
bilgisine dayanır. 

Karar ağaçları, soldan sağa, olay ve seçeneklerin zamana göre sıralanması suretiyle 
düzenlenir. Ağaç üzerinde, kronolojik sırayla tasvir edilen olayların gerekleşme olasılıkları 
gösterilir. Karar ağaçları, “karar düğümü” (decision node), “şans düğümü” (chance node) ve 
“uç düğümü” (terminal node) olmak üzere, üç farklı noktadan (veya yapraktan) oluşur37. 

1) Karar düğümü (ağaç üzerinde kare ile gösterilir), karar verecek kişinin, iki veya 
daha fazla seçenekten biri arasında seçim yapmak zorunda olduğu noktayı gösterir. 

2) Şans düğümü (ağaç üzerinde dairelerle gösterilir), karar verecek kişinin irade ve 
kontrolüne bağlı olmayan, gerçekleşme ihtimali olan sonuçların çıkış noktasını gösterir. 
Şans düğümünün ardındaki her dalda, gerçekleşme ihtimalleriyle birlikte karşılaşılabilecek 
olasılıklar belirtilir. 

3) Uç düğümü (ağaç üzerinde üçgenlerle gösterilir), sonuç noktasını gösterir. Ağacın 
nihaî noktası olan uç düğümünden sonra, karar ile ilgili olarak göz önüne alınacak hiçbir 

34 Bu çalışmada “karar analizi” ve “karar ağacı analizi” terimleri, aynı anlamda kullanılmıştır. 
35 Bkz. aşa. § 1. B. 
36 AARON, Marjorie Corman: Finding Settlement with Numbers, Maps, and Trees (The Handbook of Dispute Resolution, San Francisco 

2005, s. 202-218), s. 216, dn. 1; VICTOR s. 309. 
37 HOFFER s. 134. 
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olay kalmaz. Ağacın en son noktası olan uç düğümlerinde, o daldaki olasılığın gerçekleşmesi 
halinde, bunun taraflara maliyetinin miktar veya değeri yazılır.  

Örneğin aşağıdaki karar ağacı modeli, maddî tazminat talep eden bir kişinin, dava açarak 
100.000-TL tazminat alma şansıyla, uzlaşarak 30.000-TL alma seçenekleri arasında karar 
verme durumunu temsil etmektedir38. 

Talep sahibinin, “dava açma” veya “uzlaşma” şeklinde iki seçeneği vardır. Bu seçenekler, 
karar düğümün ardından gelen iki ayrı dal (dava ve uzlaşma dalı) üzerinde gösterilmiştir. 
Talep sahibi uzlaşırsa, 30.000-TL alır ve uyuşmazlık sona erer. Talep sahibi dava açmayı 
seçerse, şans düğümünün ardından gelen, davayı kazanma (100.000-TL’lik uç düğümüyle 
gösterilmiştir) veya davayı kaybetme (0-TL’lik uç düğümüyle gösterilmiştir) şeklinde 
iki olasılıkla karşı karşıya kalır. Bu örnekte, yargılama harç ve giderleri, davanın kısmen 
kabulü veya karşılık dava açılması gibi dava sürecinin içinde bulunan diğer belirsizliklere 
yer verilmemiştir. 

Talep sahibi, doğru bir karar vermek için, davayı kazanma şansını iyi değerlendirmelidir39. 
Talep sahibinin davayı kazanma şansı yüksekse, 30.000-TL tutarındaki uzlaşma teklifi 
yetersiz kalır ve diğer tarafın teklifini yükseltmesi gerekir. Aksi halde talep sahibi, uzlaşma 
teklifini reddederek dava açmayı tercih edecektir. Buna karşılık davayı kazanma şansı 
düşükse, bu tutardaki teklif talep sahibi için cazip olabilir. Bu konuda daha emin olabilmek 
amacıyla, ağaç üzerinde şematize edilen belirsizliklerin olasılık oranları tayin edilmelidir. 

Varsayalım ki bu örnekte, avukatın tahminine göre davanın kazanılma şansı %60’tır. Bu 
olasılık, şans düğümünden sonra, “davayı kazanma” adı altında gösterilir. Bu dalın altında 
da, %40 olasılıkla “davayı kaybetme” dalı yer alır.

38  AARON/HOFFER s. 307-334 (GOLDBERG/SANDER/ROGERS/COLE s. 352’den naklen); HOFFER s. 134. 
39  Aynı şekilde davalı da, davayı kaybetme şansını iyi tahlil ederek, sonuçta daha fazla bir kayba uğramamak için, uzlaşma teklifinin miktar veya 

koşullarını doğru belirlemelidir. 
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Bu örnekte davayı kazanma şansı daha yüksek olduğu için, risk üstlenerek uzlaşma yerine 
dava açılması daha tercih edilebilir görünmektedir. Bu değerlendirme, “beklenen parasal 
değer” (veya beklenen değer) kavramına dayanılarak yapılmıştır. Bir düğümün beklenen 
parasal değeri, o düğümün sonundaki dalda geçerli olan olasılığa göre, elde edilme ihtimali 
olan para miktarıdır. Davanın bir çok defa görülmesi halinde elde edilecek ortalama değer, 
beklenen parasal değeri ifade eder. Buna göre, dava yüz defa görülürse, yaklaşık 60 defası 
davanın kazanılmasıyla sonuçlanırken, 40 defası kaybedilmesiyle sonuçlanabilir. Bu 
durumda ele geçecek ortalama miktar (beklenen parasal değer), 60 defa kazanılan davada 
dava başına 100.000-TL olmak üzere, toplam (60×100.000=) 6.000.000-TL’dir. Buna 
karşılık 40 defa kaybedilen davada 0-TL ele geçecektir. O halde her iki değerin toplanarak 
(6.000.000+0=6.000.000) 100’e bölünmesi suretiyle bulunan ortalama beklenen parasal 
değer  60.000-TL’dir40. 

40  Aynı sonuç, davanın kazanılma şansını (0.6) hükmedilecek miktarla; davanın kaybedilme şansını (0.4) hükmedilecek miktarla çarpmak ve 
iki rakamı toplamak suretiyle de bulunabilir (100.000×0.6+0×0.4=60.000) (HOFFER s. 135). 
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Bu örnekte, talep sahibi uzlaşma teklifini kabul etmeyebilir; ancak, talep sahibinin nakit 
paraya acil ihtiyacı olması veya davayı kaybetme riskini göze almak istememesi gibi diğer 
etkenler, uzlaşma teklifinin kabul edilmesini sağlayabilir. Bununla beraber, 60.000-TL 
üzerindeki bir uzlaşma teklifinin kabul edilmesi mantıklı olur. Bunun gibi, davayı kaybetme 
riskini almamak veya ortalama 2 yıl sürecek bir dava ve temyiz süreci ve buna ilaveten icra 
işlemleriyle uğraşmamak düşüncesiyle uzlaşma teklifinin kabulü mümkündür. Keza 2 yıl 
sonra ele geçebilecek bir para yerine, bugün alınacak nakit paranın satın alma gücü dikkate 
alındığında, 60.000-TL civarında ve hatta biraz daha düşük miktarda bir uzlaşma teklifinin 
kabul edilmesi akıllıca olacaktır41. 

C) Farklı Karar Ağacı Türleri

Dava dalı, aynı zamanda dava sürecinde meydana gelebilecek çeşitli gelişmeleri temsil 
eden bir “şans ağacı” içerir. Karar ağacı yanında diğer bir ağaç türü olan “şans ağacı” (chance 
tree), karar ağacından farklıdır. Karar ağacının ilk düğümü (kök düğümü) “karar düğümü” 
olup, ağaç üzerinde modellenen olaylar, karar verecek kişinin başlangıçta vereceği bu karar 
düğümünün ardından gelişir. Şans ağacı (olay ağacı), kökü şans düğümü olan, herhangi 
bir karar verilmesini gerektirmeyen ağaçtır. Bu ağaç, karar verecek kişinin iradesine 
bağlı olmayan olayları temsil eder ve karşılaşılma ihtimali olan belirsizlikleri rakamlarla 
gösterir. 

Şans ağaçları, genellikle karar ağaçlarının içinde yer alır. Örneğin yukarıdaki modelde, 
dava yolunun seçilmesi halinde karşılaşılabilecek olasılıkları gösteren dallar, şans ağacının 
dalları olup, bu ağacın beklenen parasal değeri 60.000-TL’dir42. 

Daha karmaşık davalarda, şans düğümünden sonraki dallar daha fazla sayıda olabilir. 
Bütün karar ağaçlarında, hesaplamalar sağ taraftan başlar. Ağacın en sağ tarafına, üçgen 

41  AARON/HOFFER s. 307-334 (GOLDBERG/SANDER/ROGERS/COLE s. 352’den naklen). 
42  HOFFER s. 136. 
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şeklindeki uç düğümle, sürecin sonunda beklenen para miktarı yazılır. Talep konusu olan 
miktarın tahmini başarı oranıyla çarpılması sonucunda, beklenen parasal değer bulunur. 
Buna göre, 100.000-TL talep edilen bir davada başarı şansı %60 ise, beklenen parasal değer 
60.000-TL’dir. 

Karar analizinin sonuçlarının sadece bir bilgi olduğu unutulmamalıdır. Yapılan 
değerlendirme sonunda mümkün olduğu kadar gerçeğe yakın bir tahmin yapılması 
isteniyorsa, düşük bile olsa akla gelen tüm olasılıklar ağaç üzerinde gösterilmelidir43. 

D) Karar Ağacının Hazırlanma Sebepleri

Hukukî karar ağacının iki temel bölümü (düğümü) vardır. Yargılama hukukunda 
dönüm noktası olan bu bölümler, karşılaşılma olasılığı olan sonuçlar ile bu sonuçların 
parasal değeridir. Müvekkilini, müzakere ve arabuluculuk gibi alternatif uyuşmazlık 
çözüm yollarına hazırlamaya çalışan bir avukatın, onu bu usulî yol ayrımı (düğüm noktası) 
hakkında bilgilendirecek bir karar ağacı üzerinde düşünmeye yönlendirmesi, müvekkilin 
önündeki seçenekleri değerlendirmesini sağlar. Avukat dava açmadan önce, müvekkilinin 
de etkisiyle, müstakbel dava süreci hakkında tam anlamıyla objektif olamayabilir. Aksi 
halde, dava hakkında farklı düşünen avukatla, genelde duygusal davranan müvekkil 
arasına mesafe girebilir. Oysa avukatla müvekkil, karar ağacını birlikte oluşturarak, daha 
gerçekçi ve metodolojik bir düşünce yapısına sahip olabilirler. Karar ağacı sayesinde 
oluşan analitik düşünce yapısıyla tartışmalar, hukukî ve maddî olgular üzerinde 
yoğunlaşır. Böylece, mahkeme kararı belli ölçüde tahmin edilebilir. Oluşan metodolojik 
düşünce yapısı sayesinde, karşı tarafı haklı görmekten ziyade, karar ağacının aleyhe 
seçenekleri değerlendirilmiş olur. Bu süreç, davacının neden haksız olduğunu sorgulayan 
tartışmalardan daha ılımlı geçer. Avukat, müvekkilini aydınlatma yükümü sebebiyle, karar 
ağacı ışığında karşı tarafın teklifinin, davanın tamamen kazanılması veya kaybedilmesine 
nazaran nasıl bir kısmî çözüm getirdiğini müvekkiline anlatmalıdır. Müvekkiline, hukukî 
sorumluğunun mahkemece kabul edilmesine yol açabilecek etkenleri açıklamak zorunda 
olan avukat, bu halde hükmedilebilecek tazminat miktarı konusunda da bilgi vermelidir. 
Müvekkilin hukuka aykırı eylemleri belirlendikten sonra, olası tazminat miktarı tahmin 
edilerek davanın kaybedilme veya kazanılma olasılığı; yani “beklenen parasal değeri” 
(expected monetary value) veya “beklenen değeri” (expected value) hesaplanır. Böylece 
müvekkilin, uzlaşma değeri üzerinde düşünmesi sağlanır. 

Günümüz hukuk yargılama sisteminde, dava sürecinin sonucunu önceden kesin olarak 
bilmek mümkün değildir. Genellikle avukatlar, müvekkillerinin hukukî durumunu 
dikkatli bir şekilde tahlil edememekte veya değerlendirmelerini müvekkillerine aktarırken 
yeterince dikkatli ve açık olamamaktadırlar. Avukatlar, bazen duygusal hareket ederek 
riske girebilmektedirler. Avukatın objektif tahminlerini geri plâna iten ve taraf tutan 
yaklaşımı bir kenara bırakıldığında, çok dikkatli ve itibarlı avukatların bile, dava sürecinin 

43  AARON/HOFFER s. 307-334 (GOLDBERG/SANDER/ROGERS/COLE s. 353’ten naklen). 
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çeşitli aşamalarını ve olası sonuçlarını sistematik olarak öngörmede bazen hata yaptıkları 
görülmektedir. Müvekkile karşı açılan davanın kabul edilmesi halinde, karşılaşılabilecek 
azami tazminat miktarını belirlemeye çalışan avukat, tazminata ilişkin her olasılığı ve bu 
kapsamda karşılaşılabilecek diğer sonuçları tahmin etmekte yetersiz kalabilecektir44. 

Oysa karar analizi yöntemini kullanan avukatlar, dava açmadan önce müvekkillerine, 
davadaki kazanma ve kaybetme şanslarını, katlanmak zorunda kalabilecekleri giderleri ve 
davanın kabulü halinde hükmedilebilecek miktarı gösteren bir karar ağacı hazırlamalarını 
tavsiye etmektedir. Karar ağacı hazırlanması müvekkili, talepleri, dava konusu maddî 
olaylar ve hukukî sebepler konusunda daha dikkatli düşünmeye sevk etmektedir. Karar 
ağacı, tarafların inatlarını ve saplantılarını kırarak, onlara kararlarını yumuşatma fırsatı 
sunar. Uyuşmazlığa düşen bazı kişiler ve onların avukatları, dava yoluyla karşı tarafa hemen 
saldırmak ister ve acele bir kararla, sanki davayı hemen kazanacakmış gibi dava açma 
eğilimi gösterirler. Oysa dava yolu, hemen tamamlanacak bir süreç değildir. Tam tersine 
dava yolu, genellikle uzun zaman alan, her iki taraf için de yıpratıcı geçen ve yargılama 
boyunca, zor bir takım stratejik kararlar verilmesini gerektiren bir süreçtir. Karar ağacının 
hazırlanması, tarafları, sakin davranmaya ve ağacın her bir dalında katedilecek mesafeleri 
değerlendirerek durumlarını gerçekçi bir bakış açısıyla düşünmeye sevk eder45. Karar ağacı, 
tarafların aceleci ve düşüncesiz davranmasını önler. Başından sonunda kadar düşünülmüş 
bir risk analizinde, her bir sorun üzerinde ayrıntılı olarak durulur ve dava yolunda alınması 
gerekebilecek kararlar tartışılır. Bu düşünme ve değerlendirme süreci, tarafların olduğu 
kadar, gereksiz davalarla uğraşmaması gereken mahkemelerin de yararınadır46. 

Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının çoğunun amacı, uzlaşmayı teşvik etmektir; fakat 
avukatlar ve müvekkiller, uzlaşmak için en uygun zamanın hangisi olduğunu belirlemekte 
genellikle zorlanır ve tereddüt ederler. Bu zorluğu aşmak ve en uygun uzlaşma zamanını 
belirlemek için, “Müzakere Edilen Anlaşmanın En İyi Alternatifinden” (Best Alternative 
to a Negotiated Agreement, BATNA) yararlanılabilir47. BATNA, tarafların, müzakerelerin 
başarısız olması halinde ne kaybedeceklerini ve ne kazanacaklarını; yani önlerindeki 
alternatifleri önceden belirlemeleri ve bu alternatifleri, müzakere edilmiş anlaşmayla 
karşılaştırarak anlaşmayı değerlendirmeleridir48. Böylece taraflar, müzakere sonuçlarını 
kendileri açısından mümkün olduğu kadar avantajlı hale getirebilirler. Müzakereciler 
BATNA sayesinde, uzlaşma tekliflerini değerlendirirken nesnel bir kriter elde etmiş ve 

44 VICTOR s. 310. 
45 MNOOKIN, Robert H./PEPPET, Scott R./TULUMELLO, Andrew S.: Beyond Winning: Negotiating to Create Value in Deals and 

Disputes, Harvard University Press 2000, s. 232. 
46 BÜHRING-UHLE, Christian: Arbitration and Mediation in International Business, The Hague 1996, s. 295; BAGLEY, Constance E.: 

Managers and the Legal Environment, Strategies for the 21st  Century, Minneapolis/St. Paul  1995, s. 133; AARON s. 203. 
47 FISHER, Roger/URY, William/PATTON, Bruce: Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving in, New York 1991, s. 97-106. 
48 Doktrinde Fisher ve Ury tarafından, “sorun çözücü”, “menfaat esaslı”, “kazan-kazan” veya “işbirlikçi” müzakere olarak değişik tasniflere 

tâbi tutulan müzakere yöntemi, beş temel esasa dayandırılmıştır. Bunlar: 1) Müzakerelerde uyuşmazlığın tarafları, mevcut sorunlardan 
ayrılmalıdır. 2) Taraflar, müzakerelerde birbirilerin durumları üzerinde değil, kendi menfaatleri üzerinde yoğunlaşmalıdır. 3) Müzakerelerde 
her iki tarafın da kazançlı çıkacağı seçenekler geliştirilmelidir. 4) Müzakerelerde objektif bir kriterin esas alınması konusunda ısrar edilmelidir. 
5) Taraflar, müzakere edilen anlaşmanın en iyi alternatifini önceden belirlemelidir (FISHER/URY/PATTON s. 17-106. GOLDBERG/
SANDER/ROGERS/COLE s. 33-34).  
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öznel değerlendirmelerden uzak durmuş olurlar. Buna göre, yapılan uzlaşma teklifi kişinin 
BATNA’sından daha iyiyse, bu teklif kabul edilmeli ve müzakere bitirilmelidir. Buna karşılık, 
en azından BATNA kadar iyi olmayan bir uzlaşma teklifi kesinlikle kabul edilmemelidir49. 
BATNA, müzakere edilen anlaşmanın alternatifinin ve uyuşmazlığın müzakere yoluyla 
çözülememesi halinde elde edilebilecek en iyi sonucun ne olduğunun belirlenmesidir. 
Uzlaşma müzakerelerinin başarısız olması halinde ne gibi sonuçlarla karşılaşacaklarının 
farkında olan taraflar, menfaatlerine uygun bir uzlaşma teklifini reddetme tehlikesinden 
kurtulurlar50. 

Ancak bu kez de, yapılan uzlaşma teklifinin, kişinin BATNA’sından daha iyi olup 
olmadığının nasıl tespit edileceği sorusu ortaya çıkar. Örneğin 50.000-TL tazminat talep 
eden davacıya, davalının 15.000-TL önermesi halinde, bu rakam davacının BATNA’sından 
daha iyi midir? Bu sorunun cevabı kısmen, davacının davadaki başarı şansını nasıl 
gördüğüne bağlıdır. İşte bu noktada, karar analizinin yapılması gündeme gelir51. 

§ 2. KARAR ANALİZİNİN ETKİLERİ VE BELİRSİZLİKLERİN AÇIKLIĞA 
KAVUŞTURULMASI 

A)  Karar Analizi Yöntemiyle Dava Açma ve Uzlaşma Seçeneği Arasında Karar 
Verilmesi

Yukarıda da ifade edildiği gibi karar ağacı analizi, ihtilaflı taraflara, dava yolunun 
alternatiflerini veya BATNA’larını değerlendirmelerinde kolaylık sağlar. Karar ağacının 
“uzlaşma” dalı, diğer tarafın en son teklifini yansıtır veya karşı tarafın kabul edebileceği 
uzlaşma miktarının ne olduğu konusunda avukatın tahminini içerir. Karşı tarafın 
yaptığı veya yapması beklenen uzlaşma teklifi esas alınmadan, sadece dava sürecinde 
karşılaşılabilecek olasılıkları gösteren bir karar ağacı yapılması bile bazen faydalı olur. Bu 
durumda, şans ağacı şeklinde çizilen karar ağacı, “dava” ve “uzlaşma” dallarından oluşan 
tipik bir karar ağacının dava dalından ortaya çıkan sonuçları gösterir ve davanın beklenen 
parasal değerini ortaya koyar52. 

Beş numaralı şekilde, farazi bir iş uyuşmazlığında, işveren şirketin karar seçeneklerini 
gösteren basit bir karar ağacı yer almaktadır. Bu varsayıma göre, (B) A.Ş.’nin eski çalışanı 
(A), cinsiyet ayrımcılığı sebebiyle işten çıkarıldığı iddiasıyla (B)’ye karşı, maddî ve manevî 
tazminat talebiyle dava açmıştır. Uzlaşma müzakereleri sonuçsuz kalırsa (B), (A)’nın 
maddî hukuk ve usûl hukuku yönünden dava sürecinde karşılaşacağı hukukî zorlukları 
kullanarak sorumluluktan kurtulmayı plânlamaktadır. Buna göre (A), davada ilk bakışta 
haklı olduğunu ve kanunda öngörüldüğü şekilde bir cinsiyet ayrımcılığına maruz kaldığını 
ispatlamak zorundadır. İkinci olarak (B), (A)’nın hizmet sözleşmesinin haklı nedenle 

49  ERTEL, Danny: Müzakereyi Bir Şirket Yeteneği Haline Getirmek (Çev. İbrahim Bingöl) (Müzakere ve Anlaşmazlık Çözümü, Ankara 2000,  
s. 107-132, MESS-Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, Yayın No: 329), s. 125. 

50  FISHER/URY/PATTON s. 97 vd.; ERTEL s. 123; GOLDBERG/SANDER/ROGERS/COLE s. 34; ÖZBEK s. 77. 
51  GOLDBERG/SANDER/ROGERS/COLE s. 350. 
52  AARON/HOFFER s. 307-334 (GOLDBERG/SANDER/ROGERS/COLE s. 351’den naklen); HOFFER s. 114. 
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fesh edildiğini ileri sürerek bu haklı nedeni ispatlayacak; buna karşılık (A), (B)’nin ileri 
sürdüğü sebebin, cinsiyet ayrımcılığı için bahane olarak kullanıldığını ve feshin aslında 
bu sebebe dayadığını ispatla yükümlü olacaktır. İddiasını ispatlaması halinde tazminata 
hak kazanacak olan (A), bu kez de müstakbel kazanç kaybını ve manevî zarar miktarını 
kanıtlamalıdır.

Her dalın ucunda bulunan düğümler, olası bir sonucu yansıtır. Örneğin, yukarıdan aşağıya 
dördüncü dalın ucundaki düğüm, davanın orta miktarda bir tazminata hükmedilerek 
kabul edilmesi; fakat manevî tazminat talebinin reddedilmesi olasılığını gösterir53. 

Beş numaralı şekilde, yargılama giderlerine ve her daldaki olasılıklara da yer verilmiştir. 
Avukatlar genellikle tecrübelerine dayanarak, masraf miktarını tahmin edebilirler; fakat 
olasılıkların ve hükmedilecek tazminat miktarının tahmin edilmesi çok güçtür. Karar 
analisti, meslekî bilgi ve tecrübesine dayanarak, maddî olaylar, uygulanacak hukuk kuralları, 
yargılamanın seyri, karşı tarafın avukatının mahareti, hâkimin bilgi ve zekâsı, emsal 
temyiz mahkemesi kararları ve benzeri unsurları göz önünde tutarak makul bir tahminde 
bulunabilir. Örneğin beş numaralı şekilde görüldüğü gibi, bu unsurlar esas alınarak 
yapılan makul tahminlerin54 karar ağacı üzerindeki her bir dalda ayrı ayrı gösterilmesi 
mümkündür55. Bu davada, 13.000-TL tutarındaki bir uzlaşma teklifi, diğer tüm faktörler 
sabit olmak üzere (ceteris paribus), 13.887-TL tutarındaki tahmini tazminat tutarı esas 
alındığında, ekonomik olarak dava yoluna nazaran (B) için daha tercihe şayandır. 

Karar ağacının hazırlanması ve olasılık hesaplamalarının yapılması, dava risk 
analizinin sadece ilk aşamasıdır. Dava açan kişilerin bir çoğu, özellikle tahminlere dayalı 
değerlendirmenin içinde barındırdığı belirsizlikler sebebiyle, uzlaşmanın dava yoluna 
nazaran daha tercihe şayan olduğunu gösteren bu basit hesaplamayla ikna olmayacaktır. 
Dava açan bir çok kişi, verecekleri kararın, sunulan uzlaşma teklifleri ve hükmedilebilecek 
tazminat miktarı gibi çeşitli unsurlara bağlı olarak ne ölçüde değişebileceğini bilmek 
isteyecektir. Bunun gibi avukatlar da, müvekkillerinin tolerans düzeyini dikkate alacaktır. 
Bu aşamada yapılacak bir “hassasiyet analizi”, bu tür sorunların cevaplanması için yararlı 
bir yöntemdir56.

Basit de olsa bir karar ağacının hazırlanması, doğru kararlar alınmasını kolaylaştırabilir. 
Bir avukat, dava yolu ile uzlaşma seçeneği arasında karar vermeden önce, hazırlayacağı 
karar ağacı sayesinde, mahkemenin verebileceği hükmü ve tahmini yargılama giderlerini 

53 Manevî tazminat talebi kabul edilirse 40.500-TL’ye hükmedilecek, reddedilirse 38.000-TL maddî tazminat alınabilecektir. Buna göre bu 
dalın beklenen parasal değeri (40.500×0.7+38.000×0.3=) 39.750-TL’dir. 

54 Beş numaralı şekilde yer alan ağaç formüle edilirken, şu varsayımlar esas alınmıştır: Davanın ilk görünüşte haklı görülme ihtimali %80, feshin 
haksız bulunma ihtimali %67; buna göre hükmedilebilecek tazminat miktarı 13.887-TL olacaktır. Yüksek, orta ve düşük miktara maddî 
tazminata hükmedilme ya da hiç maddî tazminat alamama ihtimali, yukarıdan aşağıya %5, %15, %30 ve %50; buna göre hükmedilebilecek 
tazminat miktarı 65.250-TL, 39.750-TL, 24.250-TL veya 13.620-TL olacaktır. Manevî tazminata hükmedilme ihtimali %90, %70, %50 
ve %25; buna göre hükmedilebilecek tazminat miktarı, beklenen parasal değer olarak 16.609-TL ve bu teklifin reddedilerek dava açılması 
halinde ortaya çıkabilecek yargılama harç ve gideri 3.000-YTL olacaktır. 

55 HOFFER s. 116-117.
56 VICTOR s. 326.
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öngörebilir ve benzeri davalardaki tecrübelerine dayanarak, dava süreci sonunda 
karşılaşılabilecek sonuçları daha sağlıklı şekilde tahmin edebilir. Hukuki kararları 
etkileyen çok sayıda ve çeşitli belirsizlikler bulunur. Karar analizi, dava sürecindeki 
olayları ve dağınıklıkları toparlayarak, bir çok mesele ve aşamanın önem sırasında göre 
değerlendirilmesine yardımcı olur57. 

Bazı davaların kazanılıp kazanılamayacağını önceden kestirmek çok güçtür; zira 
davanın kabulü, karmaşık tahkikat işlemleri, maddî olayların ispatındaki güçlükler, delil 
bulma zorlukları ve tanıkların güvenilirliği gibi birçok belirsizliklere bağlıdır. Yargılama 
sürecinin kesinlik taşımadığı bu tür davalarda, karar analizinden yararlanmadan davanın 
sonucu hakkında analitik bir değerlendirme yapmak çok zordur. Her ne kadar avukatlar, 
tecrübelerine dayanarak davanın seyri hakkında fikir yürütebilseler de, bıçak sırtında 
olan bazı konularda yapılan değerlendirmeler doğru olmayabilir. Üstelik sübjektif 
değerlendirmelerin isabetli olduğunu müvekkile açıklamak ve kanıtlamak da çok güçtür. 
Bu sebeple, açık, anlaşılır, esnek ve şeffaf bir karar analizi, davanın değerlendirilmesinde 
büyük kolaylık sağlar. 

Yargılama sırasında karşılaşılabilecek olaylara ilişkin olasılıkların belirlenmesi, taraflar 
için mutlak bir kesinlik ifade etmese de, karar ağacının hazırlanması, sırf dava sürecinin 
değerlendirilmesine yardımcı olması bakımından yararlıdır. Karşılaşılabilecek engellerin 
aşılması için zihin yorulması, tarafların çözüm üretmelerine yardımcı olur. Bunun 
yanında, hassasiyet analizi gibi daha ayrıntılı hesaplamaların yapılması, davayı etkileyecek 
meselelerin belirlenmesini sağlar ki, bu da müzakere stratejisinin oluşturulmasını 
kolaylaştırır. 

Tarafların, ihtilaflı konulardan bir veya bir kaçı üzerinde birbirleriyle veya arabulucuyla 
önemli ölçüde görüş ayrılığına düşmeleri halinde, bu konulardaki beklenen parasal değerin 
ne kadar hassas olduğu araştırılmalıdır. Bu halde, “taraflardan birinin bu konu hakkındaki 
değerlendirmesi değişirse verilecek kararın ne olacağı” sorusu sorulmalıdır. Hassasiyet 
analiziyle bu soruya cevap bulunabilir58. 

Bir avukat, uzlaşma müzakerelerine veya arabuluculuğa hazırlanırken, müvekkiline, 
durumlarının güçlü olduğunu söyleyebilir. Avukat, örneğin müvekkiline, “kısa sürede 
lehimize bir karar alacağımıza kesinlikle eminin”, “yargılamada çok güçlü olacağız” şeklinde 
açıklamalarda bulunabilir. Örneğin, 250.000-TL’nin talep edildiği bir tazminat davasını 
davacı kazanırsa, bu tutarın tamamını davalıdan tahsil edebilir. Bu noktada, avukatın 
yaptığı nitelendirmelere bağlı olarak, avukat ile müvekkilin olası uzlaşma rakamının 
ne olacağı sorgulanabilir. Acaba 200.000-TL, 150.000-TL veya 125.000-TL üzerinde 
uzlaşmaya varılabilir mi? Bu soruya verilecek cevap, avukatın, davanın sonucu hakkında 
müvekkiline yaptığı, “kesinlikle eminin”, “çok güçlü olacağız” gibi yorumlara, müvekkilin 

57 AARON/HOFFER s. 307-334 (GOLDBERG/SANDER/ROGERS/COLE s. 350’den naklen). 
58 AARON/HOFFER s. 307-334 (GOLDBERG/SANDER/ROGERS/COLE s. 354’ten naklen); VICTOR s. 325.  
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vereceği anlama göre değişir. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde, nazarî bir davada tarafların hukukî durumuna yönelik 
bu tür yorumların müvekkiller üzerindeki etkileri hakkında, 1990 yılından bu yana bir 
grup üzerinde yapılan bir araştırmada çarpıcı sonuçlar elde edilmiştir. Bu araştırmada 
avukatlar, kişilere, “davayı kazanma olasılığımız çok yüksek”, “davada çok güçlüyüz”, 
“davayı kazanmamız gerek” gibi yorumlar yapmışlardır. Katılımcılara her defasında, 
davadaki başarı şansları konusunda bu açıklamaları duyduklarında, kazanma şansları 
hakkında ne düşündüklerini rakam olarak yazmaları; yani bu yorumun kendilerinde 
uyandırdığı düşünceyi, rakamla yaklaşık olarak ifade etmeleri istenmiştir. Sonuçta, 
avukatların yorumlarının hiçbirinde, müvekkillerin, başarı şansına ilişkin algılamalarının 
%15’in altında olmadığı görülmüştür. Başarı şansı, avukatın yorumuna bağlı olarak, 
genelde müvekkilce %20 ilâ %30 arasında tahmin edilmiş ve bu tahmin, bazen orta 
noktaya kaymıştır. Örneğin, “davada çok güçlüyüz” şeklindeki bir beyan, müvekkilde %65 
ilâ %90 arasında bir başarı hissi uyandırmıştır. “Davayı kazanmamız gerek” şeklindeki bir 
yorumun etkisi, %30 ilâ %60 arasındadır59. 

Avukatla müvekkili arasında, davanın başarı şansı konusunda bir karar ağacı oluşturmak 
için yapılan görüşmeler, avukatların yorumlarıyla kastettiklerinin müvekkillerince farklı 
anlaşıldığını; kastedilenle algılanan başarı şansı arasında fark olduğunu ortaya koymuştur. 
Karar ağacı, avukatlarla müvekkillerinin birbirlerini daha doğru anlamalarına ve riskleri 
daha iyi değerlendirmelerine yardımcı olmaktadır. Örneğin, daha önce müvekkiline, 
davada “çok güçlü” olduklarını söyleyen bir avukatın, karar ağacı hazırlanırken, bunu 
oran olarak nitelendirmesi ve davada başarı şanslarının  %60 olduğunu ifade etmesi, 
durumu müvekkilin zihninde somutlaştıracaktır. Zira müvekkil, avukatının, davadaki 
durumlarını “çok güçlü” olarak nitelendirmesi üzerine, %80 ilâ %90 civarında bir başarı 
şansını kast ettiğini düşünebilir. Bu durumda müvekkil, gerek dava gerek avukatlık ücreti 
için  daha fazla masraf yapmayı göze alır. Avukat açısından davadaki %60’lık başarı şansı, 
masaya koyulan uzlaşma teklifi daha avantajlı olmadığı sürece, göze almaya değer bir 
risktir. Bu noktada, avukatın kendi ücretine ilişkin beklentisi de etkili olabilir. Avukatın 
her halükârda, davada daha yüksek bir rakam kazanılmasa bile, avukatlık ücretini %60 
başarı şansı üzerinden hesapladığı varsayılırsa, bu yaklaşım daha gerçekçi olur. Müvekkil, 
genel olarak risk almaya karşı bir kişi olabilir veya nakit paraya hemen ihtiyaç duyabilir. 
Bu durumda, %60 başarı şansı olan bir davada, uzlaşma müzakeresinde önerilen parayı 
reddetmek güçleşir. Belki de müvekkilin, uzlaşma teklifini rahatlıkla reddedebilmesi için 
gereken başarı şansı, %80 ilâ %90 civarında olmalıdır. 

Karar ağacı analizi, avukatla müvekkilin, ağacın her bir dalı ve dava yolunun her bir 
düğümündeki (yaprağındaki) olasılıklar hakkında samimi olarak tartışmasını gerektirir. 
Böyle bir tartışmayı yapmaya her zaman değer. Karar ağacı kapsamında yapılan tartışma ve 
değerlendirmeler, sadece yargılamaya ilişkin alternatiflerin açıklığa kavuşturulması ve risk 

59  AARON s. 204. 
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düzeyi hakkında müvekkilin bilgilendirilmesi için bile yapılsa, bir çok yarar sağlar. 

B) Müvekkilin Beklentilerine Yön Verilmesi

Müzakerelerin rakamlar üzerinden yürütülmesi, avukatların, uzlaşma kararı ve davanın 
beklenen değeri konusunda müvekkillerine bilgi vermelerini kolaylaştırır. Hukukçu 
olmayan müvekkil, hukukî iddiaları ve karar verme stratejilerini yorumlamak için gerekli 
bilgiye sahip değildir. Üstelik avukatın ikna edici biçimde konuşarak müzakerelerde baskın 
olması halinde, müvekkilin davadaki zayıf yönünü görmesi iyice zorlaşır. Müvekkilin, 
karşı tarafın iddialarını doğrudan dinleme imkânı elde ettiği kısa yargılama (mini-trial) 
yönteminde olduğu gibi, karar analizi de, dava sürecinin sonunda karşılaşılma ihtimali 
olan en kötü sonuçları önceden görmesini sağlar60. 

C) Taraflar Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi

Taraflar ve arabulucu, davanın esası hakkında tarafların neden farklı değerlendirmeler 
yaptıklarını anladıklarında zaman, arabulucu, uyuşmazlığın ortak bir sorun olarak 
algılanmasına yardımcı olabilir. Karar analizi, avukatları, enerjilerini birbirleriyle savaşmak 
yerine, taraflar arasındaki ayrılıkları bir uzlaşma anlaşmasıyla giderecek çözümler 
üretmek için harcamaya yönlendirir. Uzlaşmaya odaklanan bu sinerji, hukukî konulardaki 
anlaşmazlıkların soyut olarak değil, somut ve teknik  olarak incelenmesini sağlayarak, 
uzlaşmanın önündeki duygusal engelleri ortadan kaldırır. 

D) Uzlaşma Müzakerelerinin Meşru Kılınması

Dava sürecinin içinde barındırdığı riskleri tespit etmede karar analizi yönteminin 
kullanılmasına karar verilmesi ve mümkünse bu metodolojinin bilgisayar yazılım 
programlarıyla desteklenmesi, arabuluculuğa meşruiyet kazandırır. Bu meşruiyet, 
avukatları uzlaşmaları için motive ettiği gibi, yapılan uzlaşmanın makul ve kabul edilebilir 
olduğu konusunda avukatların müvekkillerini ikna etmelerini de kolaylaştırır.

E) Karar Ağacının Yargılamanın Yol Haritası Olması

Karar ağacı, tıpkı bir haritaya benzer. Bilindiği gibi harita, yeryüzünün tamamının veya 
bir bölümünün, kuşbakışı görünüşüne göre belli bir ölçekte küçültülerek, düz bir yüzey 
üzerinde çizgilerle gösterilmesi yöntemidir61. Bazı haritalar daha geniş alanları gösterip 
üzerinde çok az ayrıntıya yer verirken, diğer bazı haritalar, daha dar alanları gösterip daha 
fazla ayrıntıya yer verir. Kişiler, bir yeri tarif ederken veya yer ararken, kaybolmamak ve 
aradıkları yeri bulmada kolaylık olması için harita, coğrafi yön ve koordinatlardan yararlanır. 
Aynı şey, uyuşmazlığa düşmüş kişiler için de geçerlidir. Dava açmadan önce, yargılama 
hukuku kurallarının karmaşıklığı, hukukî duruma ilişkin farklı içtihat ve doktrin görüşleri, 
ispat ve delil konusundaki güçlükler, zarar ve tazminat miktarının hesaplanmasındaki 

60  HOFFER s. 128.
61  Bkz. http://www.hgk.mil.tr-Harita Genel Komutanlığı-Haritacılık Sözlüğü.  
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farklılıklar gibi belirsizliklerle karşılaşan taraflar ve avukatlar, bu belirsizlikleri bir ölçüde 
aydınlatmak ve adeta davada yönlerini bulmak amacıyla bir yol haritasına ihtiyaç duyarlar. 
Hukukî belirsizlik sebebiyle bu tür bir harita olmadan, müvekkilin, uyuşmazlığın gelecekteki 
seyri hakkında bilgi sahibi olması ve dolayısıyla sağlıklı kararlar verebilmesi çok güçtür. O 
halde karar ağacı, bir dava haritası olup, uyuşmazlık çözüm sürecinin tamamının veya bir 
bölümünün, yargılama usûlü ve diğer uyuşmazlık çözüm yollarına göre özetlenerek, düz 
bir yüzey üzerinde çizgilerle gösterilmesi yöntemidir. 

Karmaşık davalarda karar ağacı çizilmesi, tarafların ve avukatların belirsizlikleri, 
beklenmeyen durumları ve karşılaşılması muhtemel sonuçları önceden görmelerini sağlar. 
Müvekkil ve avukat, kağıt üzerinde, beyaz tahtada veya bilgisayarda çizdikleri, bir çok dalı 
ve yaprağı olan bir karar ağacı üzerinde dava yolunun olası sonuçlarını değerlendirip, 
alternatif uyuşmazlık çözüm yollarıyla mukayese ederek, içinde bulundukları durumu 
daha açık görebilirler. Karar ağacı üzerinde, tarafların hedefledikleri sonuç için gerekli 
olan ve fakat önceden tahmini güç bulunan koşullar belirginleştirilir. Böylece müvekkil, 
yapılan uzlaşma tekliflerini, dava yolunun tahmini sonuçlarıyla karşılaştırarak, daha doğru 
kararlar verir. Bu sayede, karşı tarafın yaptığı bir uzlaşma teklifinin lehte olup olmadığı 
daha kolay anlaşılır. Dava yolundaki seçeneklerin haritasının çıkarılmasıyla oluşan ağaç, 
tarafların ve avukatların, olasılık yüzdeleriyle uğraşmadan, daha sade bir değerlendirmeyle 
ve daha fazla masraf yapmadan karar vermelerine yardımcı olur62. 

Karar ağacı analizi, el ile çizilebileceği gibi, ihtilaflı tarafların bilgi ve kültür düzeyine 
bağlı olarak bilgisayar ortamında da hazırlanabilir. İşletmeciler, bilgisayar verilerinin 
doğruluğuna güvendiklerinden, ticarî uyuşmazlıkların çözümünde bilgisayar kullanımı 
çoğunlukla yararlı olmaktadır. Bir çok işletmeci, işletme fakültesinde, işletme stratejilerinin 
belirlenmesine yönelik karar analizi esaslarını öğrenmektedir63. Bu sebeple, hukukî 
uyuşmazlıkların çözümünde kullanılan karar analizi yazılım programları, işletmecilerin 
güvendikleri ve bildikleri bir teknolojidir. 

Karar analizini anlamakta güçlük çeken veya bilgisayara yabancı olan kişiler açısından, 
karar ağacının kağıt üzerine çizilmesi ve hesap makinesi kullanılması, hantal bir yöntem 
olsa da uygun olur. Bir çok olayda, analize ilk önce elle çizilmiş karar ağacıyla başlanması; 
sonradan hassasiyet analizi yapılması, karar ağacının katılımcıların istekleri doğrultusunda 
değiştirilmesi veya karar verecek diğer kişilerce incelenecek bir rapor yazılmasına gerek 
duyulması halinde, bu ağacın bilgisayara kopyalanması en doğrusu olacaktır. Karar ağacı 
bilgisayar ortamına aktarıldığında, katılımcılar, bilgisayarda çizilen bu ağacın, daha önce 
hazırladıkları ağaçla tamamen aynı olduğunu anlamalıdırlar64. 

62  AARON s. 205; VICTOR s. 322. 
63  BAGLEY s. 267; O’REILLY/MAWDESLEY s. 261 vd. 
64  AARON/HOFFER s. 307-334 (GOLDBERG/SANDER/ROGERS/COLE s. 355’ten naklen).
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F) Karar Ağacında Dava Yolunun Alternatifleriyle Karşılaştırılması 

Karar ağacının dava dalı, kolayca karmaşık bir hal alabilir. Karar ağacıyla, dava sürecinin 
mümkün olduğu kadar ayrıntılı bir haritasının çıkarılması amaçlandığı için, davanın 
seyri esnasında karşılaşılabilecek bütün olasılıklar öngörülmeye çalışılır ve bu olasılıklar, 
dikkatli ve tecrübeli bir gözle tahlil edilir. Tarafların zihnini uzun süre meşgul eden bu 
tahlil, yoğun emek harcanmasını gerektirir. Avukatlar karar ağacı hazırlarken, uyuşmazlık 
çözüm sürecindeki tek seçeneğin dava yolu olmadığını unutmamalı ve karar ağacı 
üzerinde uzlaşma veya diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını ayrı bir dal olarak 
göstermelidirler.

Dava yanında uzlaşma seçeneğinin de düşünülmesi ve uzlaşma sürecinin yol haritasının 
çıkarılması, doğru kararlar verilmesi için büyük önem taşır; fakat bu aşama, uyuşmazlık 
çözüm sürecinde genellikle ihmal edilir. Bu sebeple, dava veya uzlaşma seçenekleri 
arasında bir karar vermeden önce, dava yolunun taşıdığı riskler ve belirsizliklerin iyi 
değerlendirilmesi ne kadar önemliyse, uzlaşmaya varılmasının sonuçlarının anlaşılması da 
o kadar önemlidir. Bunu anlamak için, dava sürecini temsil eden ve dava sonunda neler 
olabileceğini sıralayan bir ağaç çizmek gerekir. Bu ağaçta, uzlaşma teklifinin koşulları 
(örneğin teklif edilen tazminat miktarı) ile bu teklifin neler kazandıracağı da gösterilmelidir. 
Taraflar, birbirlerine çok değişik ve cazip uzlaşma koşulları sunabilirler. Dava ve uzlaşma 
yolunun fayda ve mahzurları yan yana koyularak mukayese edildiğinde, dava yoluna karşı 
uzlaşma seçeneği değerlendirilir ve bu mukayese, tarafların menfaatlerine en uygun kararı 
vermelerine yardımcı olur65. 

G) Karar Analizine Başvurulmasının Sonuçları

Karar analizine başvurulması, uyuşmazlık çözüm sürecinde değişik sonuçlar doğurabilir. 
Öncelikle dava hemen çözülebilir. Taraflar tam bir uzlaşma sağlayamasa bile, fer’i hususlar 
üzerinde anlaşmaya varabilir ve bu kısmî uzlaşmanın getirdiği olumlu havayla, daha 
karmaşık uyuşmazlıkların çözümüne yönelebilirler. Üzerinde anlaşmazlık bulunan hususları 
belirleyerek daraltan taraflar, bu hususlarda tahkime başvurabilir ve koşulları, kısmen veya 
tamamen tahkimden çıkacak sonuca bağlı olan bir uzlaşma paketi oluşturabilirler. Taraflar 
herhangi bir anlaşmaya varmasa bile, davadaki güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi anlamış 
olacaklarından, ileride daha kolay uzlaşma imkânı bulabilirler66. 

§ 3. KARAR ANALİZİ BÜNYESİNDE YAPILAN RAKAMLARA DAYALI 
DEĞERLENDİRME VE TAHMİNLERİN ETKİSİ 

A) Beklenen Parasal Değerin Belirlenmesi

Bir karar ağacı analizi yapıldığında, dava sürecinin her aşamasında karşılaşılma olasılığı 

65  AARON s. 214. 
66  HOFFER s. 129. 
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olan sonuçlar, ağaç şeklinde resmedilmiş olur. Her olasılık noktasının ardından, o aşamada 
ne olabileceğini gösteren ağaç dalları gelir. Her bir ağaç dalında, tarafların ve avukatların 
en iyi tahminlerine dayanan uygun olasılıklar tayin edilir. Gerekli ekleme ve çıkarmalar 
yapıldıktan sonra, net para miktarı belirlenerek, her olasılığın malî sonucu bulunur. 
Yargılamanın tahmini süresine bağlı olarak bu hesaplama, talep sonucundan yapılacak 
indirimi de içerebilir. Ağacın bütün dalları, olasılıklar ve masraflar değerlendirildiğinde, 
beklenen parasal değerin etkili bir hesaplaması yapılabilir. Uzlaşma değeri (settlement 
value) genellikle, tahmini sonuçların parasal değerinin, gerçekleşecek bir olasılıkla 
çarpılmasıyla bulunur. 

Beklenen parasal değer, önemli bir veri noktasıdır. Bir davanın başarı yüzdesi karşısında 
tahmini parasal sonucu, beklenen parasal değerini oluşturur. Karar verecek kişi mantıklı 
hareket ederse, onun uzlaşma noktası, beklenen parasal değeri olacaktır. Tüm karar 
analizlerinin temelinde beklenen parasal değer yatar. Daha karmaşık karar ağaçlarında, 
beklenen parasal değer, her aşamada ayrı hesaplanır. Örneğin davada, duruşma yapılmadan 
dosya üzerinden karar verilme imkânı varsa, teminat gösterilecekse, ihtiyati tedbir veya 
ihtiyati haciz istenecekse, bu taleplerin kabul edilme olasılıkları ayrıca gösterilebilir67. 

Bir davanın beklenen parasal değeri, davanın çeşitli unsurlarına bağlı olarak değişir. 
Bununla beraber, her unsur eşit ölçüde öneme sahip olmayıp, beklenen parasal değer 
üzerinde farklı ölçüde etki sahibi olabilir. Örneğin taraflar, görülmekte olan davada belirli 
bir tanığın tanıklığının kabul edilip edilmeyeceği veya maddî zarar miktarı hesaplanırken 
kâr mahrumiyetinin dikkate alınıp alınmayacağı gibi konularda derin bir görüş 
ayrılığına düşebilirler. Bu konuların yargılama sırasında nasıl karara bağlanacağı belirsiz 
olup, hassasiyet analizi, bu konuların sonuç üzerinde ne ölçüde etkili olacağını ortaya 
çıkarabilir. Başka bir ifadeyle taraflardan biri, tanığın tanıklığının kabul edileceğine veya 
kâr mahrumiyetinin esas alınacağına %100 (veya %90, %70 ya da %50) eminse, bu durum 
davanın beklenen parasal değerini ne kadar değiştirecektir? Beklenen parasal değer bu 
konuya çok duyarlıysa, bu konu için öngörülen olasılıktaki küçük bir değişiklik, beklenen 
parasal değerde büyük değişikliğe yol açacaktır. Dolayısıyla, dava süreci hakkında yapılan 
karar ağaçlarında, olasılık tahminlerinin yapılması çok güç olduğu için, hassasiyet analizi 
önem taşır68. 

Beklenen parasal değere dayalı bir tahlil, uzlaşma noktalarını etkilemede sınırlı kalabilir. 
Olasılık ve masrafların analitik olarak doğru tahlil edilmesi, davanın, ortaya çıkan beklenen 
parasal değerle sonuçlanacağını göstermez. Tarafların bu tahlili iyi anladığı varsayılsa bile, 
beklenen parasal değeri davanın çözümüyle ilgisiz görmeleri mümkündür. Beklenen 
parasal değer hesabı, tarafların veya avukatların alacakları veya tolerans gösterecekleri 
riski de hesaba katmaz. Örneğin, beklenen parasal değeri 50.000-TL olan iki davayı ele 
alalım. İlk davada taraflardan birinin 100.000-TL kazama şansı %50, herhangi bir şey 

67  HOFFER s. 137. 
68  AARON/HOFFER s. 307-334 (GOLDBERG/SANDER/ROGERS/COLE s. 354’ten naklen). 
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kaybetmeden hiç bir şey kazanmama şansı %50 olsun. İkinci davada ise bu tarafın 100.000-
TL kazanma şansı %60 ve herhangi bir şey kaybetmeden hiç bir şey kazanmama şansı %20; 
fakat aynı zamanda, karşılık davada 50.000-TL ödemek zorunda kalma riski %20 olsun. 
Bu durumda 50.000 TL tutarındaki beklenen parasal değer, uzlaşma noktasının sadece bir 
parçasını oluşturur. Tarafların malî durumlarına, risk toleranslarına ve her iki tarafın risk 
almaya yönelik kişisel tavırlarına bağlı olarak, bu davalar oldukça farklı miktarlar üzerinde 
anlaşılarak çözülebilir. Karmaşık karar analizleri, risk tercihlerini de bu hesaplamaya dâhil 
edebilir; fakat bu denli karmaşık analizler, genellikle taraflara yardımcı olmamaktadır. 

Beklenen parasal değerin sınırları dâhilinde kalındığında bu değer, basiretli (müdebbir) 
davranmak isteyen tacirler (prudent businessman) için çok etkilidir. Ekonomik ve ticarî 
kararlarını doğru vermek isteyen basiretli tacirler, mümkün olduğu kadar mantıklı hareket 
etmek isterler. Bu da, fayda-maliyet analizinin doğru yapılmasını ve riske girmemeyi 
gerektirir.

Bunun gibi basiretli davranış, malî bir konuda karar verirken şu soruların sorulmasını 
gerektirir: “Kazanma şansımız nedir?”, “Ne kadar parayı riske atmak zorundayız?”, 
“Sonuçta ne kazanır ve ne kaybederiz?”. 

Kazanma şansının az olduğu davalarda, riske atılan miktarın küçük tutulması veya 
gelecekte daha büyük kayıpların önlenmesi için, mevcut bir fırsatın reddedilmemesi, 
genellikle malî açıdan doğru bir karar olarak kabul edilir. Görülmekte olan bir davada 
karar ağacı yapılması ve davanın beklenen parasal değerinin hesaplanmasıyla, dava 
sürecinin birbirini izleyen aşamaları hakkında yukarıdaki sorular sorulur ve uzlaşma 
miktarı üzerinde ekonomik ve ticarî açıdan basiretli bir karar verilebilmesini sağlayacak 
olası sonuçlar araştırılır69. 

B)Rakamlara Dayalı Değerlendirmenin Tarafların Uzlaşması Üzerindeki Olumlu 
Etkisi 

Uyuşmazlığa düşen kişilerin çoğu, konuları duygusal bir bakış açısıyla 
değerlendirmelerinin, ekonomik menfaatlerine en uygun olan kararı vermelerini 
engellediğini kabul eder. Kişisel gurur ve anlık öfkeler yüzünden mantıklı kararlar 
alınamayabilir. Gereksiz inatlaşma ve zıtlaşmalar, şirketlerin uyuşmazlıklar yüzünden çok 
miktarda masraf yapmasına yol açar. 

Taraflar bazen, uyuşmazlığın “adil ve makul şekilde çözümü” için istekli olduklarını ifade 
etmekte ve menfaatlerine uygun mantıklı bir karar vermek istediklerini açıklamaktadırlar. 
Taraflar genelde, duygularının, sağduyulu hareket etmelerini önleyebildiğinin farkındadırlar. 
Bununla beraber taraflar, objektif olarak adil ve makul bir uzlaşma noktasının ne olduğunu 
belirleyebilecek somut bir yönteme sahip değildirler. 

69  AARON s. 206.
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Örneğin, hizmet sözleşmesinin haksız fesh edilmesi yüzünden işsiz kalan, maddî 
ve manevî zarara uğrayan ve bu sebeple eski işverenine kızgın olan bir üst düzey 
şirket yöneticisinin eski işvereninden tazminat talep ettiğini varsayalım. Talep sahibi, 
arabuluculuktan önce eski işvereninden 100.000-TL istemekteyken, işveren 30.000-TL 
teklif etmiş olsun. Talep sahibinin avukatı, uzlaşma müzakerelerinde gelinen noktayı 
esas alarak, işverenin en fazla 40.000-TL tazminat ödemeye ikna edilebileceğini, buna 
ilaveten, bir emeklilik ve sağlık sigortası da yaptırabileceğini düşünmektedir. Talep sahibi 
dikkatli bir tahlil yapmadığı takdirde, bu teklifi kendisi için bir kayıp, karşı taraf için de 
bir zafer olarak görebilir. Buna karşılık talep sahibi ve avukatı, uzlaşma müzakerelerinin 
olası sonuçlarını hesaplayarak bir karar ağacı oluşturur ve beklenen parasal değeri 50.000-
TL civarında hesaplarlarsa, talep sahibi, işverenin teklifi hakkında farklı düşünebilir. Her 
ne kadar teklif edilen tazminat, talep edilen tutarın çok altında olsa da, talep sahibi, ilk 
talebinin duygusal etkenlerle yüksek olduğunu anlayabilir. Gerçekçi bir beklenen parasal 
değer, talep sahibinin, beklenen parasal değere yakın olan bu teklifi bir kayıp olarak değil, 
adil ve makul bir teklif olarak görmesini ve kabul etmesini sağlar70. 

Talep sahibi ve avukatı, karar analizlerini yaparken, talep sahibinin beklenen yaşam 
süresine ilişkin gerçekçi bir tahmine dayalı olarak, emeklilik ve sağlık sigortasının parasal 
değerini ve işverenin bu sigortaya ödeyeceği yılık prim tutarını da hesaplamalıdırlar. 
Emeklilik ve sağlık sigortasının parasal değeri, peşin ödenecek olan tazminat tutarına 
eklendiğinde, talep sahibi, uzlaşma teklifinin “adil ve makul” olduğunu; zira kendisine, 
beklenen parasal değere eşit hatta ondan daha fazla bir rakam önerildiğini görecektir. 

C) Davanın Psikolojik ve Parayla Ölçülemeyen Maliyetinin Hesaplanması 

Dava yoluna ilişin bir karar ağacı oluştururken, davanın yargılama giderleri dışında 
sebep olduğu diğer kayıplar genelde göz ardı edilir. Dava masrafları hesaplanırken, 
genellikle yargılama harç ve giderleriyle avukatlık ücreti dikkate alınır. Bununla beraber 
dava yolunun başka maliyetleri de vardır. Bunun en basit örneği, gerek yargılamaya 
hazırlanırken gerek yargılama sırasında, işletme personelinin harcadığı emek ve zamanın 
yol açtığı kayıplardır. Derdest bir dava, davaya taraf olan şirket yöneticileri ve personelinin, 
menfaatlerini korumak için birbirleriyle mücadele etmesine yol açar ve tüm şirketi 
psikolojik yönden olumsuz etkiler. Dava sürecinin belirsizliği, her iki taraf için de yıpratıcı 
olması, yöneticilerin huzursuz ve gergin olmasına sebep olur. Örneğin yargılama sırasında 
personelin tanılık yapacak olması veya şirketin muhasebe kayıtları ve ticarî defterlerinin, 
yerinde inceleme yetkisi alan bilirkişilerce incelenmesi personeli tedirgin eder. Bu gibi 
etkenler, dava yolunun diğer olumsuz sonuçları olarak gösterilebilir. Buna karşılık davanın 
taraflarından biri, hakkını dava yoluyla ispatlamak, ilâma bağlatmak veya karşı tarafı dava 
yoluyla sıkıntıya sokmak istiyorsa, davanın sürdürülmesi, karar ağacı üzerinde olumlu değer 
olarak hesaplanacak ya da davanın yol açabileceği kayıp miktarından düşülecektir71.  

70  AARON s. 207; VICTOR s. 325. 
71  AARON s. 210. 
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Bu hesaplamalar, mühendislik, müşavirlik ve inşaat şirketleri gibi bazı gerçek ve 
tüzel kişiler için çok yararlı olmakta ve tarafların, uyuşmazlığın parayla ölçülemeyen 
kayıplarının maliyetini göz önüne almasını sağlamaktadır. Avukatlar, müvekkillerine, şirket 
yöneticilerinin veya tanıklık yapacak diğer kişilerin zamanının ne kadar değerli olduğunu 
hatırlatmalıdır. Bu durum özellikle, harcanacak zamanın faturası müvekkile kesilecekse, 
dürüst ve açık sözlü bir yaklaşım olacaktır.  Kaybedilecek zamanın maliyeti kesin olarak 
hesaplanamasa bile, yaklaşık maliyet hesabı yapılabilir. Bir şirket yöneticisinin yıllık ücreti 
esas alınarak, saatlik çalışmasının yaklaşık değeri belirlenebilir. Harcanan zamanın önemli 
olmadığı bazı sektörlerde bile dava yolu, işletmecilerin zihninin sürekli meşgul olmasına, 
dikkatinin dağılmasına ve yeni iş fırsatlarını kaybetmesine yol açarak, şirketin kârlılığı ve 
verimliliğini azaltır. Parayla ölçülemeyen kayıpların hesaplanmasının amacı, uydurma 
rakamlarla tarafların uzlaşmaya teşvik edilmesi olmayıp, bir avukatın tipik dava bütçesinde 
yer almayan masraf kalemlerini gözler önüne sererek bu masraflardan kaçınabilmektir. 

Dava sürecinin yol açtığı başka kayıplar da vardır. Örneğin, ticarî itibarın zedelenmesi 
veya müşteri çevresinin zarar görmesi gibi kayıpların verdiği zararı kesin olarak belirlemek 
daha zordur. Karar ağacının amacı, dava yolunun tüm risklerini gözler önüne sererek, 
alınacak kararların fayda ve zararlarını belirlemek olduğuna göre, tüm bu manevî zararlar 
değerlendirilmelidir. 

D) Arabulucunun Gerektiğinde Uyuşmazlığın Esası Hakkında Değerlendirme 
Yapması

Uygulamada değerlendirmeye dayalı arabuluculuk, bazı görüşlerce arabuluculuğun 
tabiatına aykırı ve özüyle çelişen bir müzakere yöntemi olarak görülürken, diğer bazı 
görüşlerce, arabuluculuk uygulamasının vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul edilmektedir. 
Bu konudaki farklı görüşler bir kenara bırakılırsa, arabulucuların çoğunun, belirli 
durumlarda uyuşmazlığın esası hakkında değerlendirme yapmanın çok uygun olduğuna 
inandığı ve uygulamada bu yöntemi kullandığı tartışmasızdır72. 

Uyuşmazlığın esası hakkında değerlendirme yapılması, özellikle partizan bakış açısıyla 
sergilenen taraflı yaklaşımlara karşı koymak için gereklidir. Arabulucu, her iki tarafın 
da talep ve iddialarını dinledikten, dayandıkları bilgi ve belgeleri gördükten sonra, 
taraflar kabul ederse müzakere sürecinin sonunda, dikkatli ve özenli bir değerlendirme 
yapmalı veya taraflarca arabulucudan değerlendirme yapması istenecekse, bu aşamada 
istenmelidir. Arabulucunun değerlendirme yapmasının riski, bu değerlendirmenin bir 
tarafın aleyhine olması halinde, artık tarafsız görülemeyebilmesidir. Değerlendirmeden 
çıkan sonuç aleyhine olan taraf, arabulucuyu hasım veya karşı tarafın avukatı olarak ya 
da diğer tarafın yanında görerek, arabulucunun sonradan yaptığı önerileri, karşı tarafın 
ileri sürdüğü uzlaşma koşulları sanabilir ve arabulucunun bu koşulları kendisine kabul 
ettirmeye çalıştığını düşünebilir. Müzakerelere böyle bir şüphe hâkim olursa, arabulucunun 

72  GOLDBERG/SANDER/ROGERS/COLE s. 125.
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tarafsız görünümü anlamını yitirebilir ve arabulucu artık tarafsız bir üçüncü kişi olarak 
görülmediğinden, etkin bir şekilde faaliyet gösteremez. 

Uygulamada, tarafsızlığı ile tanınan, tarafların güvenini kazanmış tecrübeli arabulucular, 
değerlendirme yapmadan önce tarafların bu konuda rızasını almak ve bu değerlendirmenin 
bağlayıcı olmayacağını vurgulamak suretiyle bu riski ortadan kaldırmaktadırlar. Karar 
analizi, arabulucu ile yapılan değerlendirmenin sonucu arasına bir mesafe koyarak 
bu tehlikenin doğmasını önler. Zira, yapılan değerlendirme artık arabulucunun 
sübjektif görüşü olmayıp, karar analizinin analitik sonucudur. Ağaç üzerinde yapılan 
hesaplamalardan çıkan sonuç, taraflardan birinin önceki uzlaşma teklifinden çok farklıysa, 
bu sonuç matematik yoluyla bulunduğu için, arabulucu suçlanamaz. Arabulucu, taraflara, 
karar analizi yoluyla olasılık ve sonuçların değerlendirilmesinde yardım etmeyi teklif eder 
ve beklenen parasal değer hesabını bu şekilde kendi sübjektivitesinden uzaklaştırırsa, 
ortaya çıkan değerlendirme sonucuyla kendisi arasındaki mesafeyi korumuş olur. Böylece 
elde edilen bulguları açıklayan arabulucu, hayal kırıklığı yaşayan tarafa, analitik bir 
analizin sonuçlarını göstermekten başka bir şey yapmadığını hatırlatabilir. Bundan böyle, 
bir tarafın aleyhine olarak ortaya çıkan sonucun arabulucuyla ilişkilendirilmesi mümkün 
değildir. Zira analitik değerlendirme sürecinin şeffaflığı, arabulucudan herhangi bir şekilde 
şüphelenmeyi olanaksız kılar. Bu sayede, yapılan değerlendirmeye rağmen, arabuluculuğun 
olmaz ise olmaz koşulları (conditio sine qua non) arasında yer alan “arabulucunun tarafsız 
görünümü” zedelenmemiş olur73. 

Arabulucu her iki tarafın da güvenini kazanmak istiyorsa, değerlendirme yaparken 
dikkatli olmalı ve mümkün olduğu kadar tarafsız davranmalıdır. Tarafların açıklama ve 
taleplerini iyi incelemeli ve yapacağı tarafsız değerlendirmede bunlara mümkün olduğu 
kadar çok yer vermelidir. Arabulucunun karar ağacı hazırlaması, tarafsızlığını koruması, 
tarafların taleplerini incelemesi ve ihtilaflı konuları duygusal değil objektif bir gözle 
incelenmesini kolaylaştırır. Örneğin arabulucu, taraflardan birine, davadaki başarı şansının 
%85’ten %50’ye kadar düşebileceğini belirttiğinde, bu tarafa “davada zayıf olduğunu” 
söylemek zorunda kalmaz. Yüzde ve paraya dayalı tahminlerle davadaki olasılıkların bir 
karar ağacı üzerinde resmedilmesi, bu konuda arabulucuya çok yardımcı olur. 

Karar ağacı, arabulucunun yaptığı değerlendirmeyi, objektif şekilde anlatması için en 
uygun yöntemdir. Arabulucu, taraflara, kişisel kanaatine göre davada zayıf veya güçlü 
olduklarını söylememeli; bunun yerine, karar ağacı üzerinde beklenen parasal değeri 
hesaplayarak, ortaya çıkan sonuçları objektif bir tahlil şeklinde sunmalıdır. Karar ağacı 
yardımıyla ortaya çıkan beklenen parasal değer hesaplaması, tarafsız bir değerlendirme 
kriteri olup, uzlaşma noktasının analitik yolla hesaplanma yöntemidir. Böylece arabulucu, 
beklenen parasal değer doğrultusunda ortaya çıkan olası uzlaşma rakamlarını, kendi 
önerisi olarak sunmayı da tercih edebilir.

73  AARON/HOFFER s. 307-334 (GOLDBERG/SANDER/ROGERS/COLE s. 355’ten naklen).
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Uyuşmazlıklarda karar ağacının kullanılması, arabulucunun, karar ağacı üzerinde 
taraflardan biri lehine ortaya çıkan bazı olasılıkları veya miktar ve değerleri, bir varsayım 
olarak esas almasına imkân tanır. Böylece arabulucunun değerlendirmesi, şahsi 
düşüncelerine değil, karar ağacından çıkan sonuç ve rakamlara dayanır. Arabulucunun 
değerlendirmesi, sadece birkaç dalda veya parasal tahminde taraflardan birinin talebinden 
önemli ölçüde farklı çıkarsa, arabulucu, müzakereler sırasında bu tahlilin neden farklı 
olduğunu taraflara açıklayarak, sadece bu hususlar üzerinde durabilir. Arabulucunun 
değerlendirmesi, tarafların talepleriyle büyük ölçüde örtüştüğü takdirde, taraflar, beklenen 
parasal değer kendi taleplerinden farklı sonuçlar içerse bile, artık bu değerlendirmeyi 
tamamen reddedemezler. Bir uyuşmazlıkta %100 haklı olduğunu düşünecek kadar 
kendine güvenen kişi azdır. Bu sebeple, beklenen parasal değerle, tarafsız ve dikkatli bir 
arabulucunun yaptığı değerlendirmedeki farklılıklar, taraflar üzerinde güçlü bir etkiye 
sahip olur ve tarafların “adil ve makul” bir uzlaşma noktası belirlemelerini kolaylaştırır74. 

§ 4. UZLAŞMA MÜZAKERELERİNDE KARŞILAŞILAN ENGELLER VE 
KARAR AĞACI YÖNTEMİ

A)  Kolaylaştırıcı ve Değerlendirici Arabuluculukta Karar Ağacı Yönteminden 
Yararlanılması

Bir çok uyuşmazlıkta, uyuşmazlığın her iki tarafı ve avukatlar, davayı kazanacaklarına 
kesin olarak inanırlar. Her iki taraf da, taleplerinin haklı olduğu inancıyla, kendisini 
davada güçlü, karşı tarafın iddia ve delillerini zayıf görür. Partizan anlayışla taraf tutan bir 
yaklaşım, objektif bir gerekçeye dayalı değilse genellikle hatalı olur. Özellikle, tarafsız bir 
değerlendirme yapmamayı taahhüt eden kolaylaştırıcı bir arabulucu için, partizan taraf 
tutma anlayışı, aşılması en güç sorunu teşkil eder75. 

Arabulucu genellikle, ihtilaflı taraflar arasında çeşitli engeller yüzünden tıkanan uzlaşma 
müzakerelerinde, bu engellerin aşılmasını kolaylaştırarak, tarafların uzlaşmasına yardım 
eden tarafsız üçüncü kişi olarak tanımlanır76. Arabulucu, tarafların beklenti ve kararlarının 
yerindeliğini tartışmaya açarak, abartılı taleplerin geri alınmasını ve gerçeki taleplerde 
bulunulmasını sağlayabilir. Gerçekçi düşünce tarzının temsilcisi olan arabulucu, tarafların 
aşırı iyimser düşünmeleri (örneğin BATNA’larını olduğundan daha iyi görmeleri) halinde, 
uyuşmazlığı daha gerçekçi bir gözle değerlendirmelerine yardımcı olur. Bu bağlamda 
BATNA’larının, düşündüklerinden daha kötü olduğunu taraflara açıklayarak, onların 

74  AARON s. 213.
75  MNOOKIN/PEPPET/TULUMELLO s. 157. 
76  BROWN, Henry/MARRIOTT, Arthur: ADR Principles and Practice, London 1999, s. 127; FOLBERG, Jay/TAYLOR, Alison: Mediation, 

A Comprehensive Guide to Resolving Conflicts Without Litigation, San Francisco 1984, s. 95; KOVACH, Kimberlee K.: Mediation, 
Principles and Practice, St. Paul 2004, s. 26; WARE, Stephen J.: Alternative Dispute Resolution, St. Paul 2001, s. 201; NOLAN-HALEY, 
Jacqueline M.: Alternative Dispute Resolution in a Nutshell, St. Paul 2001, s. 62; MACKIE, Karl/MILES, David/MARSH, William/ 
ALLEN, Tony: The ADR Practice Guide, Commercial Dispute Resolution, London 2000, s. 48; COUNCIL OF EUROPE: Mediation in 
Civil Matters, Recommendation Rec (2002) 10 and explanatory memorandum, Legal Issues, Strasbourg 2003, s. 13; BÜHRING-UHLE s. 
272; GOLDBERG/SANDER/ROGERS/COLE s. 111; ILDIR s. 88; ÖZBEK-Arabuluculuk Yönergesi Önerisi s. 189; ÖZBEK s. 201. 
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uzlaşma alanlarını genişletmeye çalışır77.  

Arabuluculuk teorilerine göre arabulucu, “kolaylaştırıcı” veya değerlendirici” olabilir. 
Her iki arabuluculuk yönteminin temel farklılığı, arabulucunun, taraflar arasındaki 
uyuşmazlığın esası hakkında kendi görüşlerini bildirme ölçüsünde yatar. Müzakerelerin 
kolaylaştırılması, arabulucunun daima temel işlevidir. Doktrindeki ayrılık, arabulucunun 
müzakereleri kolaylaştırırken ne kadar aktif olacağı noktasındadır. Salt kolaylaştırıcı 
arabuluculuğu savunan görüşe göre, arabulucunun müzakerelere müdahalesi asgari 
düzeyde kalmalı ve arabulucu, sadece tarafların bir araya gelmesi için uygun ortamı 
oluşturarak müzakereleri yönetmelidir. Değerlendirici arabuluculuğa göre ise, arabulucu 
gerektiğinde bazı uzlaşma önerileri ortaya atabilmeli ve tarafları, bu önerileri benimsemesi 
için teşvik edebilmelidir. Her iki görüşün de ittifakla kabul ettiği esas, arabulucunun 
gerektiğinde aktif bir kolaylaştırıcı olabilmesi; fakat kendi tercih ettiği çözümü kabul 
etmeleri için tarafları zorlamaması gerektiğidir78. İşte bu noktada, her iki arabuluculuk 
yönteminde de karar ağacından yararlanılabilir. Karar ağacı, uyuşmazlık konusu hakkında 
yapılan değerlendirmenin taraflara izah edilmesi ve gerekçelendirilmesi için bir vasıta 
şeklinde kullanılabileceği gibi, sadece bir kolaylaştırma yöntemi olarak da kullanılabilir. 
Bu sayede, değerlendirme yapmayan, salt “kolaylaştırıcı” olarak çalışan arabulucuların 
“tarafsızlıklarını” kaybedecekleri korkusuyla karar analizi yapmaktan çekinmeleri önlenmiş 
olur79. 

B) Uzlaşma Müzakerelerinde Karşılaşılan Engeller

Uzlaşma müzakerelerinde taraflardan kaynaklanan çeşitli engeller yüzünden 
müzakerelerin tıkanması mümkündür. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki uyuşmazlık 
çözüm kurslarının bir çoğu, uyuşmazlıkların çözümünü engelleyen duygusal, kişilerarası 
ve sosyal engeller üzerinde özel olarak durmaktadır. En sık karşılaşılan sosyal engeller, 
taraflar arasındaki iletişim ve anlayış eksikliğidir. Doktrinde uzlaşma müzakerelerindeki 
engeller, duygusal, kurumsal ve stratejik engeller olarak da tasnif edilmekte ve bu 
kapsamda temsilciden kaynaklanan engellerle taraflar arasındaki anlayış farklılığına özel 
bir önem verilmektedir80. Arabulucu tarafından tespit edilen bu engellerin aşılması için, 
başta karar ağacı analizi olmak üzere farklı yöntemler kullanılabilir. Uyuşmazlık çözüm 
sürecinin ekonomik analizi, stratejik engellerin aşılmasını kolaylaştırmaktadır81. Uzlaşma 
müzakerelerinde karşılaşılan ortak engeller ve bu engellerin karar analiziyle aşılma şekli şu 
şekilde açıklanabilir:

77  BÜHRING-UHLE  s. 291; ÖZBEK s. 264.
78 SCANLON, Kathleen M.: Mediator’s Deskbook, CPR Institute for Dispute Resolution, New York 1999, s. 2; BROWN/MARRIOTT s. 

348; ÖZBEK-Arabuluculuk Yönergesi Önerisi s. 196. 
79  HOFFER s. 120, dn. 13.
80 MNOOKIN, Robert H.: Why Negotiations Fail: An Exploration of Barriers to the Resolution of Conflict (Ohio State Journal on Dispute 

Resolution 1993, Vol. 8, s. 235-249), s. 239-247. 
81 BROWN, Jennifer Gerarda: Insights from Economics ( Journal of Legal Education 2004/1, Vol. 54, s. 30-33), s. 30. 
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1) Tarafların Davanın Sonucu Hakkındaki Tahminlerinin Farklı Olması

Tarafların avukatları, davanın sonucu hakkında farklı tahminlerde bulunurlarsa, 
uzlaşma sağlanamayabilir. Tarafların yaptıkları değerlendirmelerdeki çelişkiler, karar ağacı 
üzerinde gösterilebilir. Örneğin davanın başarı şansı, belirli bir maddî olayın veya davanın 
kabulü halinde hükmedilecek tazminat miktarı gibi hususlarda yapılan tahminler farklı 
olabilir ve bu durum tarafların anlaşma alanını daraltır82. Bu çelişkili değerlendirmelerin 
ağaç üzerinde gösterilmesiyle, hem müzakere konuları daraltılmış hem de avukatlar, 
arabuluculuk sırasında davaya ilişkin görüşlerinde emin olmak için, iddialarını ve 
dayandıkları gerekçeleri tekrar gözden geçirmeye zorlanmış olur. Karar ağacı üzerinde 
değerlendirme yapılmasıyla, tarafların davanın tamamına ilişkin bakış açılarında da 
değişme görülebilir. 

2) Taraflardan Birinin Uyuşmazlık Konusu Hakkında Diğer Tarafın Bilmediği 
Bilgilere Sahip Olması 

Taraflardan biri, diğer tarafın bilmediği bir bilgiye sahipse, uzlaşmak güçleşir. Bir tarafın 
elinde, diğer tarafın haberdar olmadığı gizli bir bilgi veya belge mevcut olduğunda, bu 
tarafın dava sonucundaki beklentisi (beklenen parasal değeri) farklıdır ve arabulucunun 
yardımı olmadan uzlaşmak mümkün değildir. 

Karar ağacı, tarafların gizli kalmasını istediği bilgiler açıklanmadan, taraflar arasında bilgi 
paylaşımını kolaylaştırır. Karar ağacı sayesinde avukatlar, birbirlerinin davanın başarı şansı 
ve beklenen parasal değeri konusundaki tahminlerini öğrenir. Böylece, hasmının talep ve 
beklentilerinin dayanağını anlayarak davadaki tüm hususları birlikte dikkate alan avukat, 
davayı “karşı tarafın gözüyle” değerlendirme fırsatı bulur. Sonuçta tarafların, davanın 
sonucuna ilişkin beklentilerinde bir yakınlaşma görülür. 

3) Duygusal Konular

Taraflar ve avukatlar, uyuşmazlık hakkında duygusal hareket ederlerse, bu durum uzlaşma 
konusunda mantıklı düşünmelerine engel olur. Tarafların meselelere duygusal olarak 
yaklaşmayı bırakıp, uyuşmazlığı ticarî bir sorun olarak görmelerini sağlayan arabulucu, 
karar ağacını kullanarak, duygusal meseleleri aşabilir ve tarafları uyuşmazlığın mantıklı 
çözümüne odaklayabilir. Davanın esası hakkında soyut ve genel tartışmalar yapmak yerine, 
uyuşmazlık konusu olan somut olaylar üzerinde olasılılık değerlendirmeleri yapılması 
suretiyle, duygusal düşünceler geri plâna itilmiş olur. Bu sayede karar analizi, tarafların 
mevcut sorunlardan ayrılmasına yardımcı olur. Başka bir ifadeyle taraflar, ilişkilerindeki 
gerginliklerle, üzerinde uyuşmazlık bulunan hususları birbirinden ayırarak, bu iki tür 
anlaşmazlığı bağımsız olarak değerlendirirler83. 

82  BROWN s. 30.
83  FISHER/URY/PATTON s. 19-39; GOLDBERG/SANDER/ROGERS/COLE s. 33. 
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4) Taleplerin Dayanağı Olan Maddî Olayların Farklı Değerlendirilmesi

Taraflar, taleplerinin dayanağı olan ve bu taleplerini haklı göstermeye elverişli bulunan 
maddî olayları farklı yorumladığı takdirde, davayı da farklı değerlendirirler. Tarafların, 
davanın olası sonucu hakkındaki tahminleri farklıysa uzlaşmak zorlaşır. Karar analiziyle, 
uzlaşmak için çözülmesi zorunlu olan uyuşmazlıklarla, çözümü gerekmeyen uyuşmazlıklar 
birbirinden tefrik edilir. Hassasiyet analizi, tarafların, uzlaşabilmeleri için çözümü önem 
taşıyan maddî olayları ayıklayarak bu olaylar üzerinde yoğunlaşmalarına yardımcı olur84.

5)  Müzakerecilerin Temsilci Olması Halinde Temsilden Kaynaklanan Sorunlar 

Müzakerelere katılan avukatların veya diğer kişilerin, bir gerçek veya tüzel kişinin 
temsilcisi olması halinde, yapılan uzlaşmanın geçerli olması için temsil olunanın onayı 
gerekir. Bu halde uzlaşma süreci zorlu geçer. Zira müzakerelere katılan temsilciler, hem 
birbirleriyle hem de temsil olunan kişiyle görüşme halindedirler. Böyle durumlarda yetkili 
temsilciler, yaptıkları anlaşmayı temsil olunana açıklamak için karar ağacı oluşturabilirler. 
Müzakereci daha sonra, taraflar arasında sağlanan uzlaşma taslağını temsil olunana sunar 
ve hazırlanan karar ağacı üzerinde olası riskleri de belirterek, varılan uzlaşmanın neden 
makul odluğunu açıklar. Hazırlanan karar ağacı, müzakerecinin, temsil ettiği kişiye, yapmış 
olduğu uzlaşmanın haklılığını gerekçelendirmesi ve temsil olunanın onayını alması için 
somut bir yöntem sunar. 

Diğer yandan, müzakerelerde bazı avukatların kendi menfaatlerini öne çıkarması da, 
müzakereleri tıkayan bir başka engeldir. Avukatlık ücretinin saat üzerinden ödendiği 
Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı ülkelerde, avukatların saiklerinin müvekkillerinden 
farklı olduğu görülmüş, müvekkille avukatın menfaatlerindeki bu farklılık, müzakereleri 
tıkayabilmiştir85. Karar analizi, müvekkilin gerçek menfaatlerini gün ışığına çıkartarak, 
avukatının aksi yöndeki telkinlerine rağmen, menfaatlerine uygun bir uzlaşma teklifini 
kabul etmesini sağlar. Karar ağacının hazırlama süreci, müvekkili ve avukatı objektif 
düşünmeye zorlar. Tarafların net gelirlerini azamileştirmeye ve masrafları asgariye 
düşürmeye çalıştıkları karar analizi yöntemi, müvekkilin menfaatine en uygun çözümü 
açıkça ortaya koyacağından, avukatın başka düşüncelerle uzlaşmayı olumsuz göstermesi 
önlenir. 

6) Taraflar Arasında İletişim Eksikliği Olması

Taraflar arasındaki iletişim eksikliği, olası bir uzlaşma için hayati önem taşıyan, yapıcı 
bilgi alışverişinin doğurduğu dostane ilişkilere zarar verir. Karar analizi, ihtilaflı konuları 
daraltarak, talepleri netleştirerek ve tarafların birbirini daha iyi anlamasını sağlayarak 
müzakereleri verimli bir mecraya sokar. Taraflar, anlaşamadıkları hususlarda daha olumlu 

84  HOFFER s. 124. 
85 MNOOKIN s. 242; ZUCKERMAN s. 2; ÖZBEK-Adalet Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması İçin Öngörülen Tedbirler s. 216; 

GOTTWALD s. 15. 
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bir bakış açısı kazanır. Bu yapıcı müzakere ortamında taraflar ve arabulucu, uyuşmazlığın 
önemli noktaları üzerinde durur; böylece soyut ve gergin tartışmalar yerini, somut uzlaşma 
seçeneklerinin değerlendirildiği fayda-maliyet tahliline bırakır. 

7) Uzlaşma Teklifine Tepkisel Olarak Karşı Koyulması

Taraflardan biri uzlaşma teklif ettiğinde, diğer taraf, psikolojik bir tepkiyle, yapılan 
uzlaşma teklifinin aleyhine olduğunu düşünerek teklifi reddedebilir. “Karşı taraf teklif 
ettiğine göre bu teklifte mutlaka aleyhe bir yön vardır” düşüncesi, uzlaşmayı zorlaştırır86.  
Karar analizi, uzlaşma konusunda mantıklı bir çerçeve oluşturulması suretiyle, tarafların 
uzlaşma tekliflerini kabul etmesini kolaylaştırarak, yapılan uzlaşma tekliflerinin tepkiye 
dayalı olarak reddedilme riskini azaltır. Müzakerelerin sadece teklif ve karşı teklif 
sunma şeklinde yürütülmesi yerine, karar analizi yapılarak tarafların uzlaşma teklifinin 
dayanaklarını ve avantajlarını anlamasının sağlanması daha doğru bir yaklaşımdır. 

8) Taraflar Arasında Bağlantılı Başka Uyuşmazlıklar Olması 

Mevcut uyuşmazlığın çözümü başka bir anlaşmazlığın çözümüne bağlı olduğu takdirde, 
bu anlaşmazlık yapılacak uzlaşma kapsamına alınmazsa, uzlaşma sağlanması güçleşebilir. 
Aslî ve talî uyuşmazlıkların tümünü kapsayan bir karar ağacı modeli, olası uzlaşma 
seçeneklerinin tespitine yardımcı olur. Asıl uyuşmazlıkla bağlantılı uyuşmazlıkların olası 
sonuçlarını ve mevcut belirsizlikleri gösteren toplu bir karar ağacı yardımıyla, bütün 
uyuşmazlıkların çözümünü kapsayan uygun bir “uzlaşma paketi” oluşturulabilir87. 

9) Tarafların Risk Almaya İstekli Olması

Taraflar, az da olsa uzlaşma teklifiyle önerilen miktarı, garanti olduğu için kabul ederek, 
daha fazla kazanmak amacıyla dava açmayı göze almayabilir. Buna karşılık taraflardan 
biri, diğer tarafın önerdiği teklifi kabul etmektense, hepsini kaybetme riskini göze alarak 
davayı sürdürmek isteyebilir. Davacı ve davalı risk almak istemeyen kişilerse, uzlaşmak 
daha kolay olur; zira, her iki taraf da kaybetme riskini göze alamaz. Buna karşılık, taraflar 
riske girme eğilimindeyse uzlaşmak zorlaşır. Örneğin davalı, uzlaşarak davacıya bir miktar 
ödeme yapmak yerine, davayı kaybetme ve talep sonucunu tamamen ödeme riskini 
üstlenebilir88. 

Müzakerelerde taraflar, yaptıkları blöflerin anlaşılmaması için genellikle risk tercihleri 
ve tahammül noktalarını gizleseler de, karar analizi, tarafların risk tercihlerini ortaya koyar. 
Taraflar karar ağacını kullanarak, hasım tarafın risk tahammülünü test edebilirler. 

86  MNOOKIN s. 246. 
87  HOFFER s. 126.
88  MNOOKIN s. 243-245.
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10) Samimi Olmayan ve Stratejik Davranışlar 

Bazı avukatlar, müzakerelerde işbirliğine yanaşmayan katı bir tavır içine girerek, 
pazarlığın çıtasını yükseltmeye çalışırlar. Müvekkilinin taleplerinde kararlı olduğu ve 
fazla bir pazarlık payı bulunmadığı izlenimini vermeye çalışan avukatlar, dava konusu 
olan taleplerini abartabilirler. Bu baskıcı talepler, avukatı inatçı olmaya iter ve uzlaşma 
müzakerelerinde avukatın geri adım atmasını zorlaştırarak hareket serbestisini daraltır. Bu 
da müzakerelerin verimsiz geçmesine yol açar89. 

Arabulucu, karar analizi yöntemini kullanarak tarafları, ortak bir çözüm bulmaları için 
çaba göstermeye yönlendirebilir. Böylece samimi olmayan, stratejik davranışlar asgariye 
iner. Karar ağacının ayrıntıları çizildikçe, bazı stratejik itirazların yapılması mümkündür; 
fakat talep konusu hakkında aşırı inatçı olmak yerine bu tür girişimlerde bulunmak, 
müzakerelerin ilerlemesine daha az zarar verir90.  

11) Tarafların İlke Kararları Alması

Bazı uyuşmazlıklarda taraflar, dava sonunda alınabilecek aleyhe bir kararla kişisel veya 
ticarî itibarlarının sarsılmaması veya emsal teşkil edebilecek bir karar yüzünden aynı 
konuda başka davaların açılma tehlikesiyle karşılaşmamak gibi sebeplerle alenî bir dava 
sürecine girmek istemezler. Bu gibi durumlarda tarafların uzlaşma değerini belirlemek güç 
de olsa arabulucu, karar ağacı yardımıyla azami uzlaşma değerini belirleyebilir. Örneğin 
5 numaralı şekildeki farazi uyuşmazlıkta, (B) A.Ş.’nin ilke kararı olarak 5.000-TL’den 
fazla bir uzlaşma teklifini kabul etmediğini ve dava açılmasını tercih ettiğini varsayalım. 
Arabulucu, davalının kabul edebileceği uzlaşma teklifiyle, davanın beklenen parasal 
değeri arasındaki farkı belirlemek için (B)’ye, 8.800-TL üzerinde bir miktarı kabul edip 
etmeyeceğini sorabilir. Böylece davalının, temelsiz bir talebi kabul edip etmeyeceği, 
fedakârlık yapıp yapmayacağı öğrenilebilir. Davalı bunu reddederse, uzlaşma müzakereleri 
ve arabuluculuğun sonlandırılması yararlı olur. Buna karşılık davalı, karar ağacıyla 
modellenen davayı kaybetme ve bu durumun duyulması riskini almaktansa, mantıklı 
karar vermek adına 5.000-TL’lik uzlaşma miktarında esnek olduğunu açıklayabilir. 

C)  Arabulucuların Uzlaşma Müzakerelerinde Karşılaşılan Engelleri Aşmada 
Karar Ağacı Yöntemini Kullanması

Arabulucular, uzlaşmanın önündeki bazı engelleri91 daha kolay aşabilirler. Örneğin 
arabulucu, taraflar arasındaki iletişimi güçlendirdiği ve duygusal tıkanıklıkları ortadan 
kaldırdığı takdirde, tarafların birbirlerini doğru anlamalarına yardımcı olur. Arabulucu, 
davanın olası sonuçları hakkında tutarlı tahminlerde bulunmakta her zaman başarılı 

89 MNOOKIN s. 239-241.
90 HOFFER s. 127.
91 Bu tür engellere örnek olarak, davanın sonucuna ilişkin tahminlerin birbiriyle çelişmesi, taraflar arasındaki duygusal gerginlikler, iletişim 

eksikliği ve bağlantılı başka uyuşmazlıklar olması gösterilebilir (Bkz. yuk.§ 4. B). 
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olamayabilir; zira taraflar, yargılamaya hazırlanırken zayıf yönlerini görmezden gelerek 
güçlü yönleri üzerinde yoğunlaşırlar. Arabulucu, taraflarla müşterek bir model geliştirmek 
için çalışarak, uzlaşmanın önündeki engellerin aşılmasını kolaylaştıracak bir karar analizi 
yapabilir92. Bu yöntem, şekil 5’te görüldüğü gibi, dava yolunun her iki taraf için ne tür 
sonuçlar doğurabileceğini temsil eden bir şans ağacının yapılmasını gerektirir. Böylece 
taraflar, tartışmalarını bu ortak karar ağacının belirli yönleri üzerinde yoğunlaştırarak, 
müzakere sürecini daha etkin ve verimli hale getirebilirler93. 

Kolaylaştırıcı arabulucular (facilitator mediators), taraflara yardım etmek ve onların 
gerçeği görmesini sağlamak için, genellikle gerçeği ortaya çıkaracak sorular sorulmasını 
tavsiye eder. Tarafsız şekilde ortaya koyulan bu tür sınama soruları (probing questions), 
tarafların ve avukatların davadaki zayıf, karşı tarafın ise güçlü yönlerini görmelerini 
kolaylaştırır. Bu tür sorgulayıcı soruların tarafsız bir tarzda sorulması uygulamada güçtür. 
Avukatların, müvekkillerine, dava konusu üzerinde araştırma yaptıklarını ve davada “kaya 
gibi sağlam” olduklarını söylemesi mümkündür. Arabulucu, tecrübelerine dayanarak 
formüle ettiği ve sorduğu sınama sorularıyla, tarafların bu düşüncelerinin temelinde somut 
delil ve dayanakların olup olmadığını araştırır ve taraflar bu soruları, kendilerini savunacak 
şekilde yanıtlar. Arabulucunun, sorduğu doğrudan ya da dolaylı sorularla avukatların, 
müvekkillerine daha önce beyan ettiği görüşlerin isabetliliğini sorgulaması, diğer tarafı 
tutan bir izlenim vermesine yol açabilir. Arabulucunun soruları, doğrudan talep sahibinin 
zihnine yerleşir ve tarafların, daha önceki görüşlerine şüpheyle bakmasına, aynı zamanda 
arabulucunun da tarafsızlığı ve güvenilirliğini düşünmesine sebep olur94. 

Bununla beraber, tarafların kişisel tahminlerine dayalı abartılı talepleri, arabulucuyu 
ümitsizliğe düşürmemelidir. Karar ağacı analizi, arabulucunun tarafsız görünümünü 
zedelemeden, tarafların taleplerini yumuşatmalarına yardımcı olabilir. Örneğin, yapım 
sözleşmesini fesheden bir yüklenicinin tazminat talebiyle açtığı davada, karar ağacı 
hazırlanırken davacının avukatı, mahkemenin, sözleşmenin haklı nedenle feshedildiğini 
kabul etme olasılığının %85 olduğunu ileri sürmüş olsun. Davacı avukatının diğer 
tahminleri arabulucuya bir ölçüde iyimser gelebilir; fakat arabulucu, arabuluculuk 
müzakerelerinde ileri sürülen bilgi ve belgelere dayanarak, %85 oranındaki başarı şansını 
aşırı yüksek bulabilir. Arabulucu, bu tahmin hakkında talep sahibine sınama soruları 
yöneltmek yerine, şu şekildeki bir açıklamayla aynı amaca ulaşabilir95: 

“Elbette ki tüm bu olasılıklar sadece tahminlerinize dayalıdır. Başarı şansını %50, 60 
veya 85 olarak ifade ettiğinizde, yüz defa yargılama yapılması halinde, bunun 50, 60 veya 

92 Arabulucu, her iki tarafla birlikte bir karar ağacı hazırlayabileceği gibi, tarafların “dava açma” veya “uzlaşma” kararı vermelerine yardımcı 
olacak kendi karar ağaçlarını oluşturmalarına da yardım edebilir. Bu tür kişisel karar ağaçlarının üzerindeki seçeneklerin değerlendirilmesinde 
tarafsız ve sağduyulu bir bakış açısı geliştirilmesine yardımcı olan arabulucu, taraflarla yapacağı özel toplantılarda (caucuses) karar ağacı 
üzerinde istişare yapılmasını sağlayabilir. Karar ağacının hazırlanmasında arabulucunun taraflara yapacağı öneriler, tarafların dava ve uzlaşma 
seçeneği hakkında doğru karar vermelerini kolaylaştırır (HOFFER s. 121, dn.15).

93  HOFFER s. 121.
94  AARON s. 211. 
95  AARON s. 212.
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85 defasında başarılı olabileceğinizi belirtmiş olursunuz. Ancak davada sadece bir kez 
yargılama yapılacak ve hüküm verilecektir. Hiç kimsenin, bu tek kez yapılacak yargılamanın 
sonucunu önceden kesin olarak bilmesi mümkün değildir. Tahminimin güçlü olduğunu 
söylediğimde bile, başarı şansı tahminen %60 ilâ 70 arasındadır; fakat asla bir kesinlik söz 
konusu değildir ve başarı şansı daima bu limitler arasında değişebilir. Tecrübelerime veya 
emsal bir davaya dayanarak başarı şansımızın %70 olduğunu söylesem bile, bu kesinlikle 
%68, 65 gibi daha düşük veya %72, 75 gibi daha yüksek bir olasılığın mevcut olmadığı 
anlamına gelmez. Dava bir kez görüleceği için, hiç kimsenin kesin bir şey söylemesi 
mümkün değildir. Benim amacım, tahminleriniz üzerinde tekrar düşünmenizi sağlamaktır. 
Davada feshinizin haklı bulunma olasılığının %85 olduğuna inanmaktasınız. Kendinizi bu 
hususta davada güçlü gördüğünüzü anlıyorum; fakat güçlü olmanız, başarı şansınızın %70 
ve hatta %65 olduğu anlamına gelirse ne olacak? Bu durumda başarı şansınız, hâlâ %50’nin 
üzerinde olur ve beklenen parasal değeri yeni oranları dikkate alarak hesaplamanız uygun 
olur”.  

Arabulucu bu şekilde, talep konusu hakkındaki görüşünü açıklamadan, davacının 
avukatını, talepleri üzerinde tekrar düşünmeye sevk etmiş olur. Böylece arabulucu, talep 
sahibinin başarı şansının, düşündüğünden farklı olabileceğini ve bunun, beklenen parasal 
değeri nasıl etkileyebileceğini talep sahibine göstermiş olacak; bu sayede de davacının 
bakış açısından “adil ve makul” bir uzlaşma noktası tespit edilebilecektir96.

§ 5. KARAR ANALİZİ YÖNTEMİNE BAŞVURULMASINI ENGELLEYEN 
UNSURLAR VE YÖNTEMİN SINIRLARI 

A)  Arabuluculukta Karar Analizi Yönteminin Kullanılmasının Önündeki 
Engeller

Taraflar ve onların avukatları, karar analizi yöntemine yabancı oldukları için, bu 
yöntemin kullanılmasına soğuk bakabilirler. Karar analizi yönteminin başarılı olabilmesi 
için, arabulucular genellikle karşılaşılan engelleri ve bu engellerin aşılması için neler 
yapılması gerektiğini bilmelidirler.

1) Matematik İşlemlerine Yabancı Olma

Taraflar, matematik işlemleri yapmaktan çekinebilirler. Avukatlar, olasılık hesaplaması 
ve sonuçların tahliline dayanan bu yöntemi iyi bilmedikleri için, hasım taraf karşısında 
yetersiz kalacaklarını düşünebilirler. Arabulucu, tarafları karar analizi yapmaya ikna etmek 
için, ilk aşamada, tahmini para miktarı ve olasılık hesaplarını içermeyen sade bir karar ağacı 
yapmakla işe başlayabilir ve süreç ilerledikçe, avukatların isteği doğrultusunda matematik 
işlemlerine geçilebilir. Arabulucu bu aşamada, basit örneklerle taraflara, karar analizinin 
esaslarını anlatabilir ve taraflar bunları kavradıktan sonra matematik işlemleri yapabilir. 

96  VICTOR s. 313. 
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2) Bilgisayara Yabancı Olma

Bilgisayar kullanmadan karmaşık karar analizlerinin yapılması verimli olmaz. Bu konuda 
geliştirilmiş yazılım programlarıyla, karmaşık karar ağaçları kolaylıkla hazırlanabilmektedir. 
Tarafların bilgisayara yabancı olmaları sebebiyle arabuluculukta karar analizinden 
çekinmeleri durumunda arabulucu, başlangıçta kağıt ve kalem kullanıp, tarafların sıkılması 
üzerine onları bilgisayara yönlendirebilir. 

3) Kontrolü Kaybetme Korkusu

Matematik ve bilgisayara çok yatkın olan bir avukat bile, arabuluculukta sahip olduğu 
kontrol gücünü karar analizinde kaybedeceği endişesiyle, bu yönteme uzak durabilir. 
Avukat, dava sürecini temsilen bir karar ağacı modeli hazırlandığında, arabulucunun bu 
modeli, kendi istediği sonucu verecek şekilde hazırlayabileceğini ve tarafları bu sonucu 
kabul etmeleri yönünde ikna edebileceğini düşünebilir.  

Arabulucu bu endişeyi yok etmek için, karar analizini, tarafların verecekleri kararları 
düşündükleri basit bir süreç şeklinde düzenleyebilir. Arabulucu, tarafların karar analizine 
başvurmakla bağlayıcı bir taahhütte bulunmuş olmayacaklarını ve bu çabanın, sadece dava 
sürecini değerlendirmekten ibaret olduğunu vurgulayarak, tarafların süreç üzerindeki 
kontrollerini kaybetme korkusuna kapılmalarını önleyebilir97. 

4)Davayı Kazanma Şansı Konusundaki Düşüncelerin Arabulucuyla Paylaşılmak 
İstenmemesi

Avukatlar, arabulucuya samimi davranmayabilir ve özellikle değerlendirici 
arabuluculukta, arabulucuyu, haklı oldukları hususunda ikna etmeye çalışabilir. Bu sebeple 
taraflar, davayı kazanma şansları konusundaki düşüncelerini arabulucuyla paylaşmak 
istemeyebilir. Davayı kazanma şansının çok az olduğunu bilen bir avukat, olasılık 
değerlendirmesi yapılmasına ve davadaki durumlarının zayıf olduğunu kabule yanaşmaz. 
Her arabuluculukta görülebilen bu sorunlar, arabulucunun kullandığı gerçeklik testi ve 
şarta bağlı uzlaşma anlaşmasının hazırlanması gibi yollarla aşılabilir. 

5) Tarafların Karar Analizi Sürecinde Yapıcı Davranmaması

Karar analizi modeli, tarafların umduğu sonucu ortaya koymazsa, genellikle taraflarca 
benimsenmez. Bu durumda, arabuluculuk müzakerelerinin de ilerlemesi zorlaşır. 
Arabulucu, ilk aşamada hazırlayacağı ağaç üzerinde, olasılık ve rakamlara yer vermeden, 
ağacın yapısını taraflarla birlikte kararlaştırarak bu sorunu aşabilir. Taraflar, ağacın şekli 
hakkında müşterek bir karar verdikten sonra, karar analizine daha yapıcı katılabilirler. 

97  HOFFER s. 130. 
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6) Tarafların Karar Analizinden Çıkacak Sonuca Göre Müzakerelerde Israrcı 
Olması

Karar ağacı modeli hazırlandığında, modele göre hukukî yönden daha avantajlı görünen 
taraf, taleplerinde ısrar edebilir ve yeni ayrıcalıklar isteyebilir. Taraflar, müzakerelerde böyle 
bir durumla karşılaşmamak ve diğer tarafı geri adım atmaya yanaşmayacağı bir müzakere 
ortamına sokmamak için, karar analizi yöntemini kullanmaktan çekinebilir. 

Taraflar genelde bu tereddütlerini açıkça beyan etmediklerinden, karar analizine 
başvurulmasının önündeki engellerden aşılması en zor olanı budur. Arabulucu, karar 
analizinde esas alınan rakamların, doğru bir model oluşturmak amacıyla ortaya koyulan 
bir öngörüden ibaret olduğunu ve yalnızca bir dizi olasılığı temsil ettiğini vurgulayarak bu 
sorunu aşabilir98. 

B) Karar Analizi Yönteminin Bünyesinde Bulunan Eksiklikler

Karar analizi yönteminin kullanımı çok yaygın değildir. Bu durumun sebepleri arasında, 
yöntemin karmaşıklığı ile bir çok müzakereci ve arabulucunun bu yönteme yabancı 
olması sayılabilirse de, bunun asıl sebebi, yöntemin bir kesinliğe değil, varsayıma dayalı 
olmasıdır. Taraflar, karar analizi sonucunda ortaya çıkan rakamlara güven duymakta 
zorlanabilirler. Ayrıca bu yöntem, bazı davalarda hayati rol oynayabilecek olan, değeri 
parayla ölçülemeyen etkenleri göz ardı eder. Bunun tipik örneği, risk alma korkusudur. 
Karar analizi, tecrübelerden yola çıkarak yapılan tahminlere dayandığı için, bu tahminler 
bazen yanıltıcı olabilir. Örneğin, bir avukat, müvekkiline, 5.000-TL talep ettikleri bir 
davayı kazanma şanslarının %20 olduğunu; buna karşılık karşı tarafın 800-TL ödemeyi 
teklif ettiğini söylerse, %20 gibi düşük bir başarı şansını göze alarak riske girmek istemeyen 
müvekkil, karşı tarafın uzlaşma teklifini kabul ederek kolayca yanılabilir. Bunu önlemenin 
yolu, gerçekleşme ihtimali olan her sonucu, gerçekleşme olasılığıyla çarparak, beklenen 
parasal değeri bulmaktadır. Buna göre avukat, müvekkiline, gerçekleşmesini muhtemel 
gördüğü olasılıkları açıklamak yerine, beklenen parasal değeri hesaplamalı ve müvekkilinin 
kendi tercihini yapmasına izin vermelidir. Bu bağlamda avukat, 5.000-TL kazanma 
şanlarının %20; dolayısıyla davayı kaybetme olasılıklarının %80 olduğunu söylemek 
yerine, beklenen parasal değerin (5.000 × 0.2 =) 1.000-TL olduğunu belirtmelidir. 

Karar analizi yöntemiyle, tarafların uyuşmazlık çözüm sürecinde parayla ölçülemeyen 
duygularının (örneğin öfke ve korkularının) değerlendirilmesi mümkün değildir; oysa bu 
etkenler, müzakerelerde önemli etkiye sahip olabilir. Örneğin, müzik kabiliyeti olan bir 
çocuğun hatalı tedavi edilmesi sonucu ölmesi sebebiyle, pediatri cerrahına karşı açılan 
bir tazminat davasında, davacı olan çocuğun kanunî temsilcileri ile davalı doktor arasında 
tazminat miktarı üzerinde yapılan uzlaşma müzakereleri tıkanmıştır. Bunun üzerine 
arabulucu, taraflar arasındaki uyuşmazlığın salt paradan ibaret olmadığını anlayarak, 

98  HOFFER s. 132.
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davalı doktorun davacı ailenin hassasiyetlerini anlayabilmesi ve karşılayabilmesi için 
gayret göstermiştir. Böylece, davalı doktorun samimi üzüntü ve pişmanlığını açıklayarak, 
ailenin acısına ortak olması ve doğuştan müzik kabiliyeti olan çocukların eğitimine katkıda 
bulunmak üzere, vefat eden çocuğun adını taşıyan ufak bir ödül vermeyi taahhüt etmesiyle 
uzlaşma sağlanmıştır. Bu örnekten de anlaşılacağı gibi, arabuluculuk veya uzlaşma 
müzakerelerinde karar analizi yönteminden yararlanmak isteyen taraflar, bu tür sorunlarla 
karşılaşmamak için, müzakerelerin belli noktalarda tıkanabileceğini bilmeli ve tarafların 
bu noktalardaki ısrarlarının sadece paraya dayalı çözümlerle giderilemeyeceğini, bu tür 
tıkanıklıkların parayla ölçülemeyen faktörlerle aşılması için çaba gösterilmesi gerektiğini 
unutmamalıdırlar99. 

Karar ağacı analizine karşı yapılan en haksız eleştiri, bu yöntemin faydasız olduğunu ileri 
sürmektir. İyi düşünüldüğü ve dikkatli bir tahlil yapıldığı takdirde karar ağacı yönteminin 
yararlı olacağına kuşku yoktur. Taraflar, avukatlar veya arabulucular, karar ağacını 
hazırlarken dava sürecinde karşılaşılabilecek olasılıkları iyi düşünmez, yol ayrımlarını 
dikkatle hesaplamaz, dava ile ilgili maddî olayları, hukukî sebepleri doğru tahlil etmez, 
taleplerinin ispatının mümkün olup olmadığını incelemez ve konuyla ilgili içtihatları 
araştırmazlarsa, ağacın ortaya koyduğu sonucun bir değeri olmayacaktır. 

Buna karşılık, her dalda karşılaşılabilecek olasılıkların, tecrübeye dayalı ve objektif 
bir analizle belirlendiği, maddî olayların, zarar miktarının veya yargılama giderlerinin 
hukukî sebeplerle (kanun hükümleriyle) uyumlu olduğu ve taleplerin uygun delillerle 
desteklendiği bir karar ağacı, dava sürecindeki aşamaların titiz bir haritasını ortaya 
koyacağından, karar verecek kişiler için büyük değer taşıyacaktır. 

Karar ağacı analizinde taraflar, sonuç hakkındaki tahminlerini rakamlarla belirtir ve 
belirli bir sonucun gerçekleşme olasılığını yüzdelerle gösteririler. Haksız fiilden veya 
sözleşmeden doğan borçlara ilişin alacak veya tazminat davalarında yapılan bu tür nicelik 
değerlendirmeleri daha gerçekçi olur. Maddî ve manevî tazminat veya alacak talepleri 
gibi malvarlığı haklarına ilişkin olan; yani konusu para veya parayla ölçülebilen taleplerin 
nicelik değerlendirmesinin yapılması uygundur. Buna karşılık,  dava sürecinin yol 
açtığı stres, tarafların harcadıkları emek ve zaman gibi kayıpların parayla ölçülmesi pek 
uygun değildir. Konusu para veya parayla ölçülebilen taleplerin dışında kalan konulara 
kaydıkça, karar ağacı analiziyle yapılan değerlendirmeler daha yapay ve sübjektif olacak 
ve hatta bu konuların parasal bakış açısıyla irdelenmesi hoş karşılanmayacaktır.  Bu 
sebeple arabulucular, karar ağacı hazırlarken, kural olarak taraflardan, taleplerinin parasal 
değerlendirmesini yapmalarını istememeli100; bunun yerine, dava ve uzlaşma seçeneğinin 
parayla ölçülemeyen, olumlu ve olumsuz sonuçlarını sıralamalıdırlar. 

Karar ağacı analizine karşı getirilebilecek haklı bir eleştiri, bu yöntemin kesin bir 
99    BÜHRING-UHLE s. 299; GOLDBERG/SANDER/ROGERS/COLE s. 356. 
100 Kaybedilen zamanın taraflara olan maliyeti gibi parayla ölçülebilen hususlarda, istisnaen taraflardan bu tür değerlendirmeler yapmaları 

istenebilir. 
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doğruluğu ortaya koymasının mümkün olmamasıdır. Örneğin bir avukat müvekkiline, 
davanın kazanılma şansının %70 olduğunu ifade ettiğinde, dava yüz defa görülmedikçe, 
bu oranın doğru olduğu kanıtlanamaz. Bunun gibi bir başka avukatın, aynı davada başarı 
şansını % 68 veya 72 olarak tahmin etmesi mümkündür ve bu konuda bir tartışmaya 
girilmesi de anlamsızdır. Bu tür oranlar, sadece kişilerin tahminlerinde ne kadar güçlü 
olduklarını göstermek için kullanılır. Ayı şekilde karar ağacının sağ uç düğümündeki 
rakamlar da herhangi bir kesinliği ifade etmezler.  Örneğin bir karar ağacının tazminat 
miktarını belirleyen noktasında, mahkemece hükmedilebilecek manevî tazminatın 50.000-
TL olduğu yazıyorsa, bu rakam, tazminatın 40.000 ilâ 60.000-TL arasında kalacağına ilişkin 
avukatın tahminini gösterir. Karar ağacının bu aşamadaki riski, tarafların, ağaç üzerindeki 
yüzde ve rakamları kesin kabul ederek bunlara tamamen güvenmesidir. Bunu önlemek 
için avukatların, karar ağacını hazırlarken ihtiyatlı davranarak taraflara, bu analizin sadece 
olasılıklara dayandığını ve mevcut rakamların tahminleri ifade ettiğini vurgulaması gerekir. 
Bu sayede, özenle ve dikkatle hazırlanan bir karar ağacı, dava sürecinin sisli atmosferini 
dağıtabilir, dava sürecini taraflar için daha öngörülebilir ve şeffaf hale getirerek tarafların 
mantıklı kararlar vermesine yardımcı olabilir101. 

Karar analizi yönteminin bünyesinde bulunan eksiklikler şu şekilde özetlenebilir102:

1) Karar analizi yöntemiyle ortaya koyulan rakamlar bir kesinlik ifade etmediğinden, 
tarafların aldanmasına izin verilmemelidir. Karar analizi, bir karar ağacı oluşturulması 
ve taraflar arasında diyalog başlatılması suretiyle, anlaşmazlıkların ortaya koyulmasını 
sağlayan bir yöntemdir. Taraflar arasında ihtilaflı olan konular belirlendikten sonra, 
diğer yöntemlerden (örneğin ihtilaflı konu hakkında bilirkişi görüşü almak gibi) 
yararlanılabilir.

2) Karar analizinde, sadece tarafların ekonomik çıkarları üzerinde durulmamalıdır. 
Zira, uyuşmazlığın çözümünde ekonomik etkenler dışında, değeri parayla ölçülemeyen 
etkenler de belirleyici olabilir. 

3) Karar analizi, diğer uyuşmazlık çözüm yollarıyla birlikte, ihtiyatla ve dikkatle 
kullanılması gereken ve daima yanılma payı olan, fakat yararlı bir yöntemdir. 

SONUÇ

Tıpkı arabuluculuğun her uyuşmazlığa uygun olmaması gibi, karar analizi de her 
arabuluculuğa uygun değildir. Arabuluculukta bu metodolojiden yararlanmanın uygun 
olup olmadığını belirlemek için esas alınacak kesin kurallar yoktur. Bu sebeple, her somut 
olayın özelliği dikkate alınarak, karar analizi yönteminin kullanılıp kullanılmayacağına 
arabulucu karar vermelidir. Arabulucu bunu yaparken, uyuşmazlığın niteliğine, 
tarafların durumuna ve uzlaşmanın önündeki engellere bakarak en doğru kararı vermeye 

101 AARON s. 216; BÜHRING-UHLE s. 298.  
102 GOLDBERG/SANDER/ROGERS/COLE s. 356. 
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çalışmalıdır. Örneğin tarafların uzlaşamamasının temel sebebi, dava sürecinin sonucuna 
ilişkin beklentilerinin farklı olmasıysa, karar analizine başvurulması yararlı olur.

Tarafların özellikleri de hiç kuşkusuz karar analizine başvurulmasına karar verirken 
belirleyici bir unsurdur. Örneğin tarafların bilgisayar ve matematik kavramlarına tamamen 
yabancı olması halinde, bu eksikliklerinin giderilmesi için büyük çaba gösterilmesi 
gerekebilir ki bu da çoğu zaman verimli olmaz. Bu nedenle arabulucu, tarafların kültür ve 
anlayış düzeyine uygun bir strateji geliştirmelidir.

Karar analizi yönteminin başarısında kilit süje arabulucudur. Arabulucu her iki tarafın 
da güvendiği, arabuluculuk hünerleri ve dava risk analizinde tecrübeli bir kişi olmalıdır. 
Bu bağlamda arabulucunun, dava sürecine ilişkin öngörüsünün mümkün olduğu kadar 
gerçekçi olabilmesi için, maddî hukuk ve yargılama hukuku bilgisi de önem taşır. Taraflar 
arabulucuya itimat etmez, arabulucunun kendilerini doğru yönlendireceğine inanmazlarsa, 
bu yöntem sonuçsuz kalır. Böylece arabulucu, karar analizi yöntemini iyi tanımalı, 
arabuluculukta bu yöntemden azami ölçüde faydalanabilecek beceriye sahip olmalı 
ve yeterli bilgisayar bilgisiyle donatılmış olmalıdır. Arabulucu, karar analizi yöntemini 
kullanmadan önce, bu yöntemin faydalarını ve eksikliklerini bilmelidir. Çözümü zor olan 
bir çok uyuşmazlıkta karar analizi, uzlaşmaya giden süreci kolaylaştırabilir. Müzakere 
hünerleri arasına karar analizi yöntemini de katan bir arabulucu, tarafları daha objektif 
bir temelde, kısır tartışmalar yapmak yerine yapıcı çözüm seçeneklerinin üretildiği bir 
müzakere ortamında daha kolay uzlaştırabilir.

Metodolojik düşünce tarzının hukukçulara kazandırılmasında, hukuk eğitiminin büyük 
önemi vardır. Bu sebeple, metodolojik düşünce tarzı, hukuk fakültesinde verilen eğitimden 
başlayarak, tüm hukukçulara öğretilmelidir103. Hukuk fakültelerinin müfredatlarında, 
bilhassa hukuka giriş ve medenî usûl hukuku derslerinde müzakere hünerleri, arabuluculuk 
ve diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında, karar ağacı analizine de yer 
verilmelidir. Hukuk eğitiminde öğrenciler, dava yolu ve yargılama hukuku kurallarından 
önce, aslî uyuşmazlık çözüm yolu olan müzakere ve arabuluculuk gibi dostane uyuşmazlık 
çözüm yollarını öğrenmeli, bu kapsamda karar analizi yapma yeteneğini kazanmalı, 
bundan sonra dava yolu ve yargılama usûlü kurallarını kavramalıdırlar. Böylece hukukçular, 
önlerine gelen uyuşmazlıkları “dava merkezli” bir yaklaşımla değil, “müzakere ve uzlaşma 
merkezli” bir yaklaşımla değerlendirebileceklerdir. 
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Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, değerli üstatlarımız bahsettiler. Bunlardan 
pazarlık, arabuluculuk, tahkim, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından en sık 
kullanılanlarıdır. 

Şuna değinmek istiyorum: Arabuluculuk Yasa Tasarısı, gündemimizde oldukça önemli 
bir yer teşkil etmekte. Ancak tasarı, değerli üstadımızın belirttiği gibi hiçbir şekilde bizim 
gerçeklerimize uymamakta ve istediğimiz şekilde hazırlanmamış olmaktadır. 

Tasarı neler getiriyor, ben onlara biraz değinmek istiyorum. Sayın Hocamız ayrıntılı bir 
şekilde bahsetti. Cümlelerinin arasında hep vurguladığı bir şey vardı: Avukat, “avukatla 
müvekkili arasında şu ilişki çıkmıştır, şöyle sorunlar çıkmıştır.” Ama sürekli vurgulanan 
bir sistem var ve bir unsur var: Avukat. Ne yazık ki Arabuluculuk Yasa Tasarısında 
avukatın bu önemli rolü, fonksiyonu hiçbir şekilde kavranmamış durumdadır. Peki, bu 
ciddi bir problem mi, yoksa değil mi? Çünkü şöyle bir sorun var: Eğer ciddiyse, buna 
meslektaşlarımız neden tepki göstermiyor, neden gerekli duyarlılığı göstermiyor? Bu ayrı 
bir tartışma konusu. Arabuluculuk Yasa Tasarısı, benim düşüncem, Türkiye açısından 
ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir yasa tasarısı; ancak bunun üzerinde yeterince 
durulmadığı kanısındayım. Bizim özellikle Genç Avukatlar Birliğinin bu tasarıya karşı 
olan görüşlerini, gerekçelerimizi müsaadenizle kısaca belirtmek istiyorum. 

Bir kere tasarı, AB Komisyonunun direktifinde belirtildiği hususu sürekli gündeme 
getirilmekte. AB direktifinde dahi bu tasarıda düzenlenen hususlar bu şekilde 
belirtilmemiştir.  Örneğin ilam niteliğinde bir belgeyi hukukçu olmayanların, hukukçuların 
dışında düzenlenmesi hususu. Buradaki konuya AB direktifinde şöyle bir çözüm yolu 
bulunmuştur: En azından resmi bir makam onayından geçirilmesi, yani mahkeme veya 
başka bir resmi makam onayından geçirilmesi yöntemi bulunmuştur ve daha uygulanan 
birçok ülkede de alternatif arabuluculuk sistemi tabii ki özünde mahkeme dışı bir çözüm. 
Ancak mahkeme dışı çözüm, hukuk dışına taşınan alan hazırlanmıştır ve de bu çeşitli 
hukuki güvencelerle desteklenmiştir, hukukçularla desteklenmiştir. Ancak bizdeki tasarı, 
benzerleri arasında en kötüsüdür, bunu açık yüreklilikle ve açıkça belirtebiliriz. 

Bu konuda biz İstanbul’da bir panel yaptık, orada da çok değerli hocalarımız katıldı. Bu 
hocalarımızla yaptığımız panel sonucunda da ortaya çıktı ki, hocalarımız da bizim öne 
sürdüğümüz kaygıları birebir paylaşmaktalar ve aynı endişeleri taşımaktalar. Arabuluculuk 
belgesinin ilam niteliğinde olması, üzerinde en ciddi tartışma olan konudur. Dünyadaki 
örneklerini incelediğimizde, ayrıntılı şekilde bir araştırma yapıldı, ilam niteliğinde belgeyi 
düzenleyen ve hukukçu olmayan arabulucu öncülüğünde ilam niteliğinde belgenin 
düzenlenmesi, arabuluculuk sistemlerinde hiçbir şekilde yok ve bu bizde var. 

Hukukçu olmaması diğer bir sorun. Hukukçu olmaması açısından meslektaşımızın 
da dediği gibi Adalet Bakanlığına diğer kurumlar açısından bu tasarının geçmesini, bu 
kanunun yasalaşmasını isteyen kişiler açısından öne sürülen birkaç husus var: “Bunu 
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diğer ülkelerde sadece avukatlar yapmıyor veya hukukçular yapmıyor.” Ancak bunu da 
araştırdığınızda, karşınıza farklı donelerin çıktığını görüyoruz. 

Birkaç örnek vermek istiyorum müsaadenizle. New York Üniversitesinde yapılan bir 
araştırmayı notlarımdan sizlere okumak istiyorum: Bennet Hummer, hâkim, “Her vakayı 
adliyeye sevk etmek şart değildir... Umumiyetle her iki taraf da kendilerinin haksızlığa 
uğramış olduğunu düşündüğü için… Medyatör ve albitratör’ün, hukukçuların da en az 
5 yıllık mesleki deneyimi olması gerekmektedir.” Hukukçuların tercihi ön planda, ancak 
seçilen hukukçuların da 5 yıllık deneyime sahip olması gerektiği hususu belirtilmiş. Demek 
ki bizde öne sürüldüğü gibi arabuluculuk, tarafların gidip kendi aralarında uzlaşacağı, çok 
basit, çok rahat bir ortamda gerçekleşecek bir sistem değil. Diğer ülkeler de bunu çeşitli 
güvencelerle belirtmişler. 

Bir hâkimden tekrar başka bir örnek vermek istiyorum: 3 ayda bir yapılan hâkimler 
toplantısında hâkimler, son … vakaları konusunda bilgilendirilirler. Vakalarda ... 
uzlaşmaya varamamış olsa da, taraflar … olduklarından, daha sonra vaka mahkemeye 
gittiğinde uzlaşma daha kolay ve çabuk olur... … komitesi oluşturmuştur. Bu komite, 
çeşitli …(55:05)… Hâkimlerin ... hukukçular, makul bir sebep göstererek bu işi kabul 
etmeyebilirler. Demek ki asıl olan, kabul etmesi. Fakat …(55:25)… en az iki …(55:27)… 
vakasını üstlerine almaları beklenir. Demek ki hukukçuya dayalı bir sistem. 

Peki, bizdeki tasarı nasıl; bizdeki tasarı hiçbir şekilde Türkiye gerçeklerini göz önüne 
almamış durumda hazırlanan bir tasarı. Türkiye gerçekleri nedir tabii, bunu şey yapalım. 
Türkiye kültürü farklı, bir kere bizler eğer hukukçuysak, bir ülkede uygulanan kanunun 
başka bir ülkede uygulanması için o ülkenin koşullarının göz önüne alınması gerektiğini 
bilmemiz gerekir. Bunu biz defalarca vurguluyoruz. Her türlü arabuluculuğa ilişkin adli 
çalışmada bunları vurguluyoruz. …(56:21)… karşımızda tamamen …(56:24)… biçimde 
…(56:28)… hareket eden ve her nedense hukukçuların …(56:33)… düşüncesini 
taşıyan bir …(56:37)… bir inanış var. Tabii bu gerçekler gözardı edildiği halde ülkemizde 
…(56:42)… haklar var. …(56:44)… çok ciddi oranda arabuluculuğun, alternatif 
uyuşmazlık çözüm yöntemleri …(56:51)… farklılıklar taşımakta. Bizde aşiretler, tarikatlar, 
sayamayacağımız kadar farklı …(56:59)… var. …(57:01)… açık ve net ortadadır. Diğer 
ülkelerde önde gelen …(57:11)… ciddi oranda sorunların çözümü …(57:14)… bizim 
sistemimizde arabuluculuk yasa tasarısı geçerse, arabuluculuk müessesesi çok ciddi 
sorunlara yol açacaktır. Üzerinde serbestçe …(57:27)… kapsama alanında. Ancak şunu 
da biliyoruz ki, CMK’daki uzlaştırı yöntemi çok başta alınan sonuçlarla mahkemelere 
katkı sağlayabilecek ve …(57:48)… uzlaşmasına katkı sağlayabilecek bir şekil olarak 
gözüküyordu; ancak daha sonra bu çeşitli tıkanmalara yol açtı ve en son bu tıkanmaları 
gidermek amacıyla yeni bir değişikliğe gidildi. Bu değişiklik de üzerinde tartışma konusu 
olmayan tek husus, arabulucunun avukat olması hususu ve yahut da tek tartışma konusu 
olmayan husustu. Bu husus da değişti ve şu şekilde …(58:17)…bir hukuk öğrenimi 
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görmüş kişiler uzlaştırıcı olabilir. Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, yönetmelikle ne hale 
getirildi. İktisat, siyasal bilgiler, …(58:34)… dersi almış kişiler haline getirildi. Üzerinde 
serbestçe …(58:40)… konular nelerdir? Eğer biz CMK’da bunu gördüysek, uzlaştırma 
müessesesinde …(58:51)… bunu yaşadıysak, özel hukuk alanında karşılaşacaklarımızı 
…(59:02)… tahmin edemiyorum. Tabii orada şöyle de bir husus var: …(59:10)… yasa 
tasarısında yok, kapsamamakta. Ancak kapsadığı durumlar da boşanma, kamu düzenini 
ilgilendiren bir husus. …(59:26)… girmemekte, yani o zaman büyük bir çelişki var. 
Böyle hususlar ciddi anlamda …(59:36)… Tasarı çok kötü şekilde hazırlanmış, hiçbir 
altyapı çalışması yok, hiçbir teknik çalışma yok. …(59:49)… benzerleri arasında en kötü 
hazırlanmış tasarı diyebiliriz. 

Ben kısaca bir iki örnek vermek istiyorum. …(1:00:07)… ancak hiçbiri ciddi anlamda bir 
sonuç sağlamamıştır. Avusturya’ya …(1:00:12)… Avusturya’da …(1:00:17)… köklü bir 
değişim sağlanmıştır. Bir harç kanunu, adli …(1:00:24)… kanunu, yönetmeliklerine kadar 
bir entegrasyon sağlamıştır ve bu şekilde bir sisteme dönülmüştür. Değerli meslektaşlarım, 
arabuluculuk bu arada hiçbir yerde yargı reformu olarak sunulmamıştır. Hiçbir yerde 
yargının sorunlarını çözmek için getirilen bir sistem değildir. …(1:00:46)… asli görevini 
öncelikle yerine getirmelidir. Burada bizlere çok ciddi sorumluluk düşüyor. Biz hukukçular, 
bunu bıkmadan, yılmadan, hem …(1:00:58)… açısından, hem 70 milyonun hakkını 
savunan kişiler olmamız açısından bunu vurgulamalıyız. Bu tasarıya karşı çıkmalıyız, bu 
tasarı düzelmeli, yeniden düzenlenmeli. Arabuluculuk müessesesi kimsenin karşı çıktığı 
bir müessese değil. Şu an tam ülkemizin ihtiyaç duyduğu bir müessese de değildir. Yeni 
bir …(1:01:26)… halinde, tüm bu gerçeklerin göz önüne alınması halinde başarı olabilir. 
Ancak bu yasa tasarısı …(1:01:34)… bazı noktaları farklılaştırma …(1:01:40)… 
dönecektir ve beklenen sonucu hiçbir şekilde vermeyecektir. Son olarak toparlıyorum. 
Avukatlık kanunu 35/A maddesi, arabuluculuğa benzer bir yapı düzenlemiştir. Şimdi 
bütün noktaları bağdaştıralım, avukatlık kanununda bu hususlar da geliştirilebilir. 
Arabuluculuk tasarısı hukukçu olmayanları da içinde kapsıyor. …(1:02:12)… bir bölge 
düzenliyor ve …(1:02:16)… bir meslek yaratma çabası, böyle bir izlenim uyandırıyor 
bizde. Yarın hepsini birleştirdiğinizde ortaya mantıksız bir durum çıkıyor; çünkü …
(1:02;28)… yapılan ve ortaya çıkacak sonuç arasında hiçbir bağlantı sağlayamıyorsunuz; 
çünkü yapılacak …(1:02:37)… elde edilecek menfaat ne yazık ki orantılı olmayacaktır. 
Ben de Genç Avukatlar Birliğince yaptığımız bir panelde hocaların …(1:02:48)… bir 
hususun HMUK’ta düzenlenmesi. HMUK …(1:02;54)… arabuluculuğa atıf yapmakta, 
arabuluculuk kesinlikle …(1:02:58)… çıkacak. HMUK’ta düzenlenmesi, …(1:03:05)… 
hususlarının düzenlenmesi gibi noktalar ve arabuluculuğun tarafsızlığını sağlama en 
önemli noktalardan biri. Tarafsızlık şöyle sağlanabilir diye düşünüyorum: Hukuk nosyonu 
almamış, hukuk felsefesine girmemiş bir kimsenin tarafsız davranması ciddi oranda özürlü 
olacaktır. Dolayısıyla bunun hukuk …(1:03:30)… hukuki güvencelerle donatılarak, eğer 
ihtiyaç varsa ki ben ihtiyaç olmadığını düşünüyorum ve ciddi oranda …(1:03:44)… 
düşünüyorum, …(1:03:46)… isteniyorsa bu şekilde güvencelerle donatılarak bir sistem 
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yapılmalıdır. Bizim …(1:03:55)… doğusunda, güneydoğusunda bazı gerçekler vardır. 
…(1:04:01)… uygulandığında koca, kadına diyecektir “…(1:04:09)… boşanıyorsun, 
çocukları …(1:04:10)… veya bir sözleşmeyi hazırlayacaksın.” …(1:04:17)… var 
mıdır; hiçbir şekilde yoktur. Biz bunları göz önüne mutlaka almalıyız, sistemimizi göz 
önüne almalıyız. Bu hususları dile getirmeliyiz. Yargı reformu bir yerde köklü bir hazırlık 
yapmalıdır. Zabıt katibinin de adalet meslek yüksek okulu mezunu olması düşünülüyorsa, 
bunun için ayrı dersler olmalıdır. Hatta önce hocalar yetiştirilmelidir, daha sonra dersler 
verilmelidir, öğrenciler yetiştirilmelidir, ciddi bir yapı oluşturulmalıdır. Bunun için bu 
ciddiye yapıya ulaşabilmek çok zor; çünkü meslektaşlarımızdan bu konuda hiçbir şey 
yok, yani bu kanunu önemsemiyorlar hatta. Hep beraber tepki gösteririz ve ülkemizin 
sorunlarına, hukuk alanındaki sorunlara ciddi önlemler almalıyız ve hukukçuların …
(1:05:10)… bir gün bu ülkede kabul görür diye düşünüyorum. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. KEMAL DAYINLARLI - Evet, sayın meslektaşımız 
Hasan Kılıç Beyefendiye bu açıklamalarından dolayı teşekkür ederiz. 

Efendim, sorusu olanlar var mı, evvela onları alalım veya ben bu konularda şöyle 
toparlamak üzere 2-3 dakikalık bir konuşma yapayım, ondan sonra soruları alalım. 

Sayın meslektaşımız, bu arabuluculuğun sonucunda elde edilen rakamların ilam 
niteliğinde olması şeklinde bir durumdan bahsetti. Batı ülkelerinde uygulamada, 
yaptığımız uygulamalarda bunları yapıyoruz. Bu konularda tahkim de yapıyoruz, her şeyi 
yapıyoruz. Arabuluculuk müessesesinin neticesinde elde edilen sonuçlar taraflara imza 
ettiriliyor, deniliyor ki “Bizim vardığımız nokta bu, siz de bunu imza edin.” “Ben de imza 
ediyorum” diyor arabulucu ve bu ayrı bir sözleşme niteliğinde oluyor. Hatta bu sözleşmeyi 
taraf yerine getirmezse, o zaman onun altına onun vecibeleri de, yani yaptırımları da 
yazılıyor. O bakımdan batıdaki uygulama, arabulucunun sonucunda elde edilen rakamların 
ilam niteliğinde olmadığı ve bunun taraflar arasında bir sözleşme niteliği taşıdığı hususu 
vardır. 

İkinci nokta da şu: Arabuluculukta bakıldığı zaman, taraflarda hasım yok, anlaşmak 
isteyen taraflar var. Öyle olunca daha basit oluyor. Yalnız arabuluculuk müessesesinde 
taraflar eğer seçebiliyorlarsa arabulucuyu, müştereken seçiyorlar, Batıdaki uygulama bu. 
Seçemiyorlarsa, belli bir müessese var, “o müessese seçsin” diyorlar, ona razı oluyorlar. Taraflar 
kendi seçtikleri arabulucu görevini yaparken tahkimden veya mahkemelerden ayrı olarak 
şöyle bir husus uygulanıyor: Arabulucu, tarafları avukatlarıyla beraber getiriyor. Yalnız 
uygulamada şöyle: Avukatların bulunduğu yerler, sorunlar hemen çabuk çözülmüyor, onu 
bilelim. Avukatlar söyleyeceklerini söylüyorlar, ondan sonra arabulucu diyor ki “Tamam, 
ben avukatlarınızı dinledim, notlarımı da aldım, beyanlarınızı da yaptınız. Yalnız ben bugün 
bir tarafı dinlemek istiyorum.” Tarafsızlık ve bağımsızlık şart tabii. Halbuki tahkimde, eğer 
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duruşma yaparsanız her iki tarafı da mutlaka çağırmak zorundasınız. 

Mahkemelerde de keza aynı şekilde, ama burada arabuluculukta neticeye varmak için 
arabulucu, taraflardan birine bir randevu veriyor, “gelin, müzakere edelim” diyor ve onun 
niyetini anlıyor. Niyeti şöyle: “Efendim, ben bununla anlaşacaktım, ama şöyle şöyle hadiseler 
oldu, siz onu karşı tarafa söylemeyin, kendinize kalsın. Ben şuraya kadar çıkabilirim, eğer 
parasal bir talepse çıkabilirim” diyor ve o tarafla ilgili asgari müştereki tespit ediyor. Ondan 
sonra karşı tarafa bir gün veriyor, o da geliyor. “Avukatınızı getirmeyin” diyebiliyorlar. Avukat 
da gelebiliyor veya “avukatınızı getirmeyin” diyebiliyor. Taraf geldiğinde tarafı dinliyor, 
sebeplerini anlamaya çalışıyor. Biraz evvel sayın meslektaşımın dediği gibi, acaba nerede 
asgari müşterekleri buluşturabiliriz diye analitik bir duruma giriyor. Onu da dinledikten 
sonra kendisi “efendim, bu böyle dedi, öbürü böyle dedi” şeklinde müzakereye katılmadan, 
asgari müşterekler de artık anlaştıkları belli. Sonra ikisini beraber çağırdığı zaman “benim 
kanaatime göre şöyle düşünüyorum, ne düşünüyorsunuz?” diyor taraflara. Taraflar da zaten 
daha önce ona mutabakatlarını vermişler, o takdirde ikisi de “tamam” diyor, “tamamsa o 
zaman imzalayın.” İmzalayınca, kendisi de imzalıyor ve bu ayrı bir sözleşme oluyor. 

Batıda bu ilam niteliğinde olmuyor, ama uyguluyorlar mı; şimdiye kadar uygulamayana 
rastlanmamış. Herkes uyguluyor; çünkü bazen bu ihtilaflı düşen tarafların menfaatleri 
sonunda birleşiyor. Menfaatlerinin birleştiği yerde hemen uzlaşmaya gidiyorlar. Bizim de 
şimdi başımızda var, yani gelen hadiselerden avukat veya hâkim olarak, başhakem olarak 
çözdüğümüz hadiseler var. Bu arada başlangıçta birbirlerini çok görmek istememeleri 
dahi düşünülebilecek kişiler, menfaat çatışmaları ortadan kalkıp da bir şeylere aynı şekilde 
bir teklif verecekleri zaman, bir iradeye girecekleri zaman, başka da alternatifi olmadığı 
takdirde hemen birleşiyorlar, “öbür hadiseyi hallederiz” diyorlar ve arabulucuyla bunu 
hallediyorlar. Neden; çünkü artık müştereken menfaatleri başka yöne doğru gitmiştir 
ve onları o tarafa doğru götürüyor. O halde göreceğiz ki menfaat çatışmaları her zaman 
ilanihaye devam etmiyor. Menfaat çatışmaları menfaat birliğine de gidebiliyor. Geldiği 
takdirde o zaman uzlaşma oluyor. 

Benim söyleyeceğim bundan ibaret. Teşekkür ederim. 

Şimdi soruları alalım. Buyurun efendim.

Av. TANER GÜNER (Ankara Barosu)- Katılımcılara teşekkür ediyorum. 

Burada ağırlıklı olarak avukat meslektaşlarımızla birlikte olduğumuz için, bizi 
endişelendiren birkaç husus var. Özellikle ilk sorularım Mustafa Hocam’a olacak. 
Söylediğiniz anlamda Türkiye’de son gerçekler karşısında uzlaştırıcılığın çok prim 
yapmadığını düşünüyorum. Eğer sermaye şirketlerinin güçlü yapıları varsa ve bünyelerinde 
hukukçuları barındırıyorlarsa, söylediğiniz anlamda uzlaşmalara açık olabilirler, ama bizim 
ülkemizin farklı somut gerçekleri var. Örneğin vatandaşlar çoğu zaman haksız olduklarını 
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bile bile bize geldiklerinde, aleyhinde bir dava açılmıştır ve bir para isteniyordur. “Sen 
bu davada kaybedersin” dediğinde, “kaybedeyim önemli değil, 2-3 yıl sürer mi?” “Sürer”, 
“O zaman devam edelim, 2-3 yıla kim öle, kim kala. Ben durumu kurtarırım. Ekonomik 
anlamda sıkıntılarımı gideririm, şöyle olur, böyle olur” diyor. Bunları aşamıyoruz, bunları 
geçemiyoruz. 

İkinci bir somut gerçek de özellikle ülkemizde Avukatlık Yasası’nda son 5-6 yılda yapılan 
değişikliklerle avukatlık ücretleri çok arttı. Bakıyorsunuz, Hocanın dediği gibi, 100 birimlik 
bir davada adamın 40 kazanacağını gösteriyorsunuz karşı tarafa, 60’ını kaybedecek, hiç 
uzlaşmaya falan da yanaşmıyor. Biz diyoruz ki, “Kardeşim burada en fazla 35-40 ödersin. 
Dava devam etsin gitsin, biz o 60’ı vekalet ücretine tav oluruz, alırız.” Bu da somut başka bir 
gerçek. Halbuki bu uzlaştırma işleminden sonra bizim mesleğin pabucunun dama atılması 
gündeme gelebilir mi; bu da bizi endişelendiren başka bir sorundur. 

Ayrıca Türkiye gerçeklerinde bir de kamu kuruluşlarının durumu var. Ben çok iyi 
biliyorum ki Kamu İhale Kurumu kararlarının pek çoğunda özellikle istisna akitlerinde 
müteahhitlerle anlaşma yoluna gidilmemesi ve en ufak bir pürüzde, tasfiye, fesih 
vesaire hallerde mahkemeye gidilerek tespitler yapılması ve mahkeme sonucunda eğer 
haksız çıkma durumu olursa, paranın ödenmesi durumuna geliniyor. Bunun da sebebi, 
bürokratların ileride yok Yüce Divanda, yok işte mahkeme kapılarında görevi suiistimal 
vesaireden yargılanmamak amacıyla topu taca veya mahkemeye atmasıdır.  Türkiye’de bu 
bürokrasi gerçeği karşısında uzlaştırma kurumu, kamu kurumuyla şahıslar arasında geçerli 
olabilecek mi, bunlara karşı bir çözüm önerisi var mı, neler düşünülüyor, bunu merak 
ediyorum.

Son olarak da Seçkin Bey meslektaşıma sormak istiyorum. Bu konuda bir çalışma var mı 
bilmiyorum, ama ceza uzlaştırmaları söz konusu olduğunda, bizim insanlarımız çok farklı 
taleplerle geliyor bize. Çok basit bir davada, işte hakarettir, trafik kazasıdır, vesairedir, 
diyoruz ki “Bu davadan bir şey olmaz. Adam 3 ay ceza aldı, paraya çevirir, tecil edebilir, gel 
uzlaş” dediğimde “Olmaz, bu kadar az mı; sürünsün, 1-2 yıl mahkemeye gelsin gitsin, beni 
mahvetti, hayatım kaydı, kolum bacağım kırıldı, şöyle oldu, böyle oldu” noktasına geliyorlar. 
Öbür taraftakini de şöyle düşünün: “Zaten buradan alıp alacağım ceza ne ki, uzlaşmayayım. 
Mahkeme ne verirse” şeriatın kestiği parmak acımaz hesabı gibi. Buna karşılık acaba bir 
şeyler yapabilir miyiz? İnsanları nasıl etkileyeceğiz, nasıl ikna edeceğiz? Bir de bu yönler 
var; çünkü cezadan, uzlaştırmadan yanayız, çok uzun sürüyor, sonuçta bizim için maddi 
menfaati yok…

Teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. KEMAL DAYINLARLI - Başka, buyurun efendim.

Dr. FATMA BAŞTERZİ- Sorum Sayın Özbek’e olacak. Birincisi, denildi ki, “Bu 
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Arabuluculuk Kanunu tasarısında öngörülen ve kararın ilam niteliğinde olmasını öngören 
düzenlemenin aksine, yabancı hukuk normlarında bunun bir sözleşmesel sonuç, yani iki 
tarafın imzaladığı bir sözleşme olarak adlanması gerekir diye ya da o şekilde uygulanıyor. Ki 
taraflar zaten bu  uzlaşmaya girdilerse, uzlaşmayı da yerine getirecekler mi?” Acaba bizim 
Arabuluculuk Kanun Tasarısı’nda ilam niteliği taşımasının nedeni, “tarafları bu verilen 
kararı uygulamaya zorlar” şeklinde algılanabilir mi? 

İkincisi, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nda bir husus olağan 
ve olağandışı arabuluculuk düzenlenmiştir. Fakat çok dikkat çekici bir şekilde yeni 
Arabuluculuk Kanun Tasarısı’nda bu kanunla hiçbir şekilde bağlantı kurulmamıştır. O 
kanuna göre kurulan bir arabuluculuk teşkilatı var ve o teşkilatta görev alan arabulucuların 
hukukçu olması da aranmamaktadır. Bu ve benzeri pek çok şey söylenebilir. Bu kanun 
tasarısı hazırlanırken 2822 sayılı Kanun’un dikkate alınmamasının nedeni ne olabilir? 
Nasıl bir bağlantı kurabilir? Sayın konuşmacıların söyledikleri, endişe duydukları konular 
yanında daha pek çok konunun da tartışmaya açılması gerektiğini diye düşünüyorum. 

Teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. KEMAL DAYINLARLI - Teşekkür ederiz. 

Başka efendim? Buyurun.

Av. ÖMER GÖREN (Atatürk Üniversitesi Öğretim Görevlisi)- Efendim, önce bir 
şey dikkatimi çekti. Genç meslektaşımla  bizim baronun tespitleri arasında ciddi bir görüş 
ayrılığı var gibi geldi. Önce bu noktada aydınlanmak isterim. Çünkü İstanbul Barosu’ndan 
gelen genç kardeşim, özellikle uzlaşmaya ilişkin gerek yasa tasarısı bakımından, gerekse 
genel hukuk mantığı bakımından bunu bir yargı reformu olarak görmediğini ifade etti; 
yanlış anlamadıysam. Acaba komisyon başkanı olarak da tabii bizim baromuz bu görüşü 
de Sayın Başkana ihtar etmişti, sayın meslektaşıma. Acaba böyle bir görüş ayrılığınız var 
mı? Bu önemli bir şey. Yoksa ben mi kaçırdım konuyu? 

Bir ikinci konu, belli ki bu mevzu özellikle uzlaşma kültürüyle çok yakından bağlantılı. 
Şimdi biz bunu eğer kültürel bir oluşumun sonucuna bırakırsak, bunun yürümesi mümkün 
değil. Neden; Sayın Hocam biliyor, mutlaka çok da yaşamıştır mutlaka, külli takip 
usulleri der. Özellikle ani konkordato veyahut malvarlığının terki suretiyle konkordato, 
hatta bundan daha özel yasalardaki İstanbul yaklaşımı, Anadolu yaklaşımı, ondan önceki 
dönemlerde şirket kurtarma operasyonlarını biliyoruz, bu yasalar da bir türlü işlememiştir. 
Bu nedenlerden dolayı bir anlamda orada da alacaklının kabulüne bağlı bir sistemin 
getirilmiş olması bu problemleri çıkarmıştır. 

Biz eğer bu uzlaşma, arabuluculuk, adına ne dersek onu diyelim, tarafların inisiyatifine 
bırakırsak, çok fazla yürüyeceğini tahmin etmiyorum. Ama usul yasamızda buna uygun 
düzenlemeler yapmak mümkün. Şöyle ki, mahkemeler yargılamaya başlamadan önce 
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taraflara bu yönde bir öneride bulunabilirler; çünkü mahkemenin bu yöndeki önerisinin, 
tarafların bu alanda ciddi olmayı zorluyor. Biraz evvel bir sayın meslektaşım ifade etti, 
davaların uzaması nedeniyle, alacaklının-borçlunun hak ve hukukunun ve menfaatinin 
korunmasında çok ciddi problemler gündeme geliyor. Yani borçlu, davayı kaybedeceğini 
bilse bile ve biz ve biz avukatlar olarak bu bizim zaafımızdır, burada yadsınacak bir şey yok, 
ayıplanacak da bir şey yok. Çünkü bir davayı uzatmak da bir avukatlık meselesidir. 

Böyle olduğu zaman, bu karşılıklı menfaatlerin uyumlaştırılmasında ciddi problemler 
ortaya çıkıyor. Şöyle düşünüyorum: Bu arabuluculuk müessesesi eğer mahkemelerin bir 
ön yargılamasıyla, bir mahkeme kararıyla ve yahut mahkemede oluşacak bir kanaatle 
taraflara intikal ettirilmediği sürece, yürütülmesi çok zor gibi geliyor. 

Tabii bununla birlikte biz avukatların şunu yapması lazım: Türk yargılama sistemi maalesef 
avukat merkezli değil, yani bizzat sanki böyle bir süs maddesi gibiyiz. Özüne geldiğiniz 
zaman, avukatlar olmadığı takdirde mahkemelerin hiçbir hüküm üretmesi mümkün değil. 
Ama uygulamaya gelip baktığınız zaman, gerek sosyal statü, gerekse bu konuları ve diğer 
yan faktörleri dikkate aldığımız zaman, kati surette Türk yargılaması avukat merkezli değil, 
avukat güçlü değil. Bunu sağladığımız takdirde, belki bu arabuluculuk müessesi de daha iyi 
işleyecektir. Zannediyorum icra iflas konularında bu noktadaki gelişmelerin, uzlaşma ve 
arabuluculuk müessesini de geliştireceğini tahmin ediyorum. Sayın Hocamın bu yöndeki 
kanaatleri nedir, onu da rica ediyorum. 

Teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. KEMAL DAYINLARLI - Başka efendim? Buyurun. 

Av. MAHMUT BOZKURT (Ankara Barosu)- Şu ana kadar yapılan konuşmalardan 
mevcut yasa tasarısının yetersiz olduğu gayet açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Ben pek çok 
konuda Hasan Kılıç Beyin görüşlerine Türkiye’nin koşulları açısından katılmıyorum... 
Yasa zorunlu olarak arabuluculuk müessesesini koymuştur taraflara. Fakat ben 36 yıldır 
arabuluculuğun tarafları uzlaştırdığına daha henüz tanık olmadım. Bir araya geliriz yasa 
gereği, toplantıyı yaparız, arabulucunun ücretini yatırırız ve yine ondan sonraki süreç 
herhangi bir biçimde işlemeye devam eder. Dolayısıyla bu yasa tasarısında gördüğümüz 
kadarıyla çok büyük boşluklar vardır ve bunlardan en önemlisi de hukukçuların arabulucu 
olması gerektiğidir. 

Mesela ben yine Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’ndan örnek vereyim: 
Orada hukukçu geldiği zaman, olaya bakış açısı yüzde yüz farklı olacaktır. Ama başka bir 
bölge çalışma müdürlüğünden emekli veya bir iş müfettişi veya başka bir kimse geldiği 
zaman, olaya bakış açısı çok daha farklı oluyor. Bu neden; hukukçu ve avukat faktörü son 
derece önemlidir. Olaya oradan başlayarak dibe doğru inmekte yarar görüyorum. 

Çok teşekkür ediyorum.
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OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. KEMAL DAYINLARLI - Sağ olun. 

Buyurun.  

Av. SEÇKİN ARIKAN- Teşekkür ederim Hocam. 

Ben payıma düşen sorulara kısaca cevap vereyim, zaman da herhalde dar. 

Sırayla gitmiyorum, ama önemli gördüğüm için, Ömer Beyin söylediği “Ankara’yla 
İstanbul arasında bir görüş farkı var mı?” Ankara ve İstanbul Barosu arasında bir görüş farkı 
olması mümkün değil; çünkü biz, durumumuz itibariyle meslek kuruluşuyuz, avukatları 
temsil ediyoruz ve avukatların haklarını korumakla görevliyiz bir anlamda. Hasan 
Beyle görüşlerimiz de çok farklı gelmedi bana, ama bilemiyorum, belki yöntemde bazı 
farklılıklarımız olabilir, temel noktalar aynı. Hasan Bey zamanını daha çok yasa tasarısına 
ayırdı, ben hepsini çok kısa özetle söylemek durumunda kaldım. 

Ben de katılıyorum tabii, ama bizim temel noktamız, bunun özellikle ilam hükmüyle 
olması nedeniyle, ortaya çıkacak olan belgenin kesinlikle bir hukukçu tarafından 
düzenlenmesidir. Bizim temel noktamız, yani vazgeçilmez kabul ettiğimiz nokta budur ki, 
burada Hasan beyle aramızda bir farklılık görmüyorum. Ama dediğim gibi, bizim şöyle bir 
avantajımız var veya ne olarak adlandırırsanız: Biz Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi 
olarak, Türkiye’de bu alan üzerinde uzman veya çalışmak üzere kurulmuş tek merkeziz. 
Sadece Ankara Barosu’nda var, yani Barolar Birliği’nin de bu anlamda bir çalışması veya 
özel bir grubu yok. Dolayısıyla çeşitli çalışmalara kendi çabamızla davet ediliyoruz veya 
görüşlerimizi bildiriyoruz. 

Bu görüş bildirdiğimiz konular, örneğin yasa tasarısı zaten Adalet Bakanlığı’ndan Barolar 
Birliğine, Barolar Birliği’nden de bütün barolara sorulmak kanalıyla –genel uygulama da 
bu zaten- İstanbul Barosu’na da gidiyor. İstanbul Barosu da Ankara Barosu’na görüşlerini 
bu şekilde bildiriyor. Onun dışında, düzenlenmiş paneller, örneğin Türkiye Barolar Birliği 
bu görüşü oluştururken bir panel veya bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi, buna benzer 
toplantılar oldu, burada görüşlerimizi ilettik. Ama belki çok fazla bahsetmek, dediğim gibi 
böyle bir şey görmüyorum, ama belki bir koordinasyon eksikliği söz konusu olabilir. Yani 
bu çalışmayı tamamen yok saymak yerine, ortada bir yasa tasarısı var ve birkaç misafirimiz 
Türkiye gerçeklerinden bahsetti, Hasan Bey de Türkiye gerçeklerinden bahsetti.

Türkiye gerçeği olarak şunun farkında olalım: Tek başına bu yasayı çıkarabilecek bir 
siyasi iktidar var ve bir nedenle bu yasayı, bu tasarıyı bu şekle getirmiş bir siyasi iktidar 
var. Yani Hasan Bey “neden, bilmiyorum” diyor, ben de bilmiyorum. İşsizlere iş gibi bir 
yöntem, bir parlak fikir midir veya başka bir şey, neden olduğunu ben de bilemiyorum. 
Adalet Bakanlığı’ndaki bu arkadaşlar, meslektaşlarımız, birtakım ülkeleri örnek almışlar. 
Avusturya’ya gitmişler, Avusturya’dan çok etkilenmişler. Onun dışında Amerika Birleşik 
Devletleri örneği var, orada da herkes olabiliyor. Bu tür örnekler var. Ben daha çok 
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safiyane inanmak istiyorum ki, bu örnekleri gördüler, “bu Türkiye’de de olabilir, Türkiye’de 
niye olmasın?” diye düşünmüşler. Ama biz, onlara Türkiye şartlarının aynı olmadığını, 
farklı olduğunu ve özellikle başlangıç aşamasında hukukçu tarafından yürütülmesinin bu 
sistemin oturtulması için şart olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Başta hukukçu olmayan 
bir kişinin, bir arabulucunun yapacağı hata, bütün sisteme, yani arabuluculuk sistemine 
yanlış bir bakış açısı getirecektir, böyle de bir risk var. Bahsedildiği gibi uzun yargı süreçleri 
taraflar arasında kemikleşmiş bir itilafa da yol açıyor. Bunu eğer o yargı sistemine girmeden 
başta çözerseniz, toplumsal barışı, o iki taraf arasındaki barışı da sağlamış oluyorsunuz. 
Her neyse, bütün bu amaçlara hizmet etmesi isteniyorsa, gene hukukçular tarafından 
yapılması gerektiğini düşünüyoruz. 

Amerika Birleşik Devletleri örneği, “herkes yapabilir” deniliyor, ama gidip baktığınız 
zaman, Amerika Birleşik Devletleri’nde de yapanlar yüzde 99 hukukçulardır. Herkese açık 
olması, bu anlamda gene geldiği nokta hukukçulardır, ama değişik sosyal yapıları, kültürel 
yapıları olduğu için oradaki uygulama değişik gelişmiş olabilir. 

Dediğim gibi, ikinci bir konuşma gibi yapmak istemiyorum, temel noktamız, bunun 
hukukçular, avukatlar tarafından yapılması gerektiğidir. Bununla ilgili uzun uzun 
gerekçelerimiz var, Bakanlığa veya ilgili platformlarda komisyon üyesi hocalarımıza, 
hukukçu meslektaşlarımıza, hocalarımıza ilettiğimiz gerekçelerimiz var. Burada çok farklı 
bir noktada değiliz. 

Taner Beyin söylediği, böyle bir formül bulamadık maalesef, ama bu kültürel yapıyla 
ilgili bir şey. “Formül bulamadık” dediğim, hani “tarafları ceza davalarında nasıl uzlaştırırız” 
kısmında; o da Mustafa Bey bir örnek verdi, herkes parasal veya cezayla ölçülebilen bir şey 
değil. Bazı durumlarda bir özür dilenmesi bile tarafı tatmin edebiliyor, ama önemli olan, 
o noktayı yakalayabilmek. Maalesef kanunun bugünkü uygulamasında hem parasal olarak 
size verilen cüzi bir şey, yani uzlaştırıcıya takdir edilen ücreti söylüyorum ve ayırabileceğiniz 
zaman da çok yetersiz. Belki daha profesyonelce, daha iyi eğitilmiş bir uzlaştırıcı, tatmin 
edici bir ekonomik menfaat karşılığında o iki tarafı bir araya getirse, onların yine asgari 
uzlaşma noktasını bulabilir. Bu şartlarda ben çok da iyimser konuşamıyorum, ama bu zaman 
içinde gelişecektir. Zaman içinde kültürün gelişmesiyle, yani uzlaşma kültürüyle ilgili bir 
şey, onun da gelişmesi, bizim de tecrübe kazanmamızla, biz de eğitimler veriyoruz. 

Avrupa Birliği konularıyla yeni bir adalet erişim projesi kapsamında yeni bir seri eğitime 
başlayacak Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezimiz. Bu tür eğitimlerle biz de uzlaştırıcı 
arkadaşlar olarak belki daha donanımlı olacağız, o noktaları yakalama fırsatımız olacak. 
Bunun dışında büyülü bir formül sunamıyorum size. 

Vahap Bey daha çok kendisinin gerçekten tecrübeli olduğu konuyu, hukukçu ve hukukçu 
olmayan farkını anlattı. Hoş bir örnek, bizim başka platformlarda kullanabileceğimiz bir 
örnek. Bir hukukçu arabulucunun yaklaşımıyla hukukçu olmayanın yaklaşımı, bizim de 
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kullanabileceğimiz bir örnek, teşekkürler. 

Fatma Hanım’ın söyledikleri de ilam niteliği, bu sürecin benim bulunduğum kısmında 
zorlama amaçlı tabii mutlaka, daha çok teşvik amaçlı. Taraflara “Eğer uzlaşırsanız, 
elinizdeki belge artık bir son nokta olacak, yani o bir ilam olacak, başka bir şey yapmanız 
gerekmeyecek. Karşı tarafın uygulayacağından da bu anlamda daha emin olabileceksiniz” 
gibi bir mesaj verme. Ama bu yasa tasarısıyla ilgili bizim daha önemli bulduğumuz şey, 
mahkemenin zorlaması, yani “hâkim teşvik eder” diyor, bu çok açık. Mustafa Bey, teşviki 
daha geniş, daha ileriye götürüyor, “teşvik bir anlamda zorlama anlamına gelir” diyor. Ben 
aynı kanıda değilim. Eğer kanunun amaçladığı hedefe gidilmek isteniyorsa, örneğin belli 
miktarın altındaki anlaşmazlıkların, uyuşmazlıkların, dava konularının belki doğrudan bir 
arabulucuya götürülmesini hâkimin istemesi veya hâkimin bu konuda bir takdir hakkına 
sahip olması, bir düzenleme getirilmesi gerekir diye düşünüyorum. 

Ancak son noktayı şöyle söyleyeyim: Her koşulda bu arabulucunun bir hukukçu, 
avukat olması gerekir. Onun dışında herhangi birisine 50 saat hukuk eğitimi, yönetmelikte 
yaptıkları gibi iktisat eğitimi; bunları küçümsemek anlamında değil, ama ben hukuk 
fakültesinde iktisat okudum diye iktisatla ilgili bir alana soyunmuyorum veya hiçbirimiz 
soyunmuyoruz. Sonuç olarak bu bir uzmanlık konusudur, her koşulda arabulucunun 
hukukçu olması, avukat olması, bir meslek kuruluşuna bağlı olması gerekir görüşünü 
tekrarlamak istiyorum. 

Teşekkürler.

Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA ÖZBEK- Sağolun Hocam. 

Öncelikle Taner Beyin sorusuna cevap arz etmek istiyorum. Arabuluculuk, evet 
uygulamada şu an için çok fazla işlemeyebilir, ama şirket bazında baktığımızda, özellikle 
tacirler arabuluculuğu artık bir şirket politikası haline getirmiş durumda. Birçok şirket 
bunu uyguluyor, özellikle yabancı sermayeli şirketlerde bu güzel işliyor. Tabii ki o şirketin 
hukuk müşaviri, arabuluculuk hünerlerine sahipse, bu eğitimi almışsa ve arabuluculuğu, 
şirketin uyuşmazlık çözümündeki genel politikası yapmışsa, çok kolay yayılır bu. Benim 
uygulamada gördüğüm, özellikle yerli ve yabancı sermayeli şirketler, ADR yollarını 
kullanmakta istekliler. Bu konuda bir sıkıntı görmüyorum. Hatta elimde örnekleri de var, 
büyük miktarlı uzlaşmalar var, ama bunun istatistiği tutulmadığı için biz bunu bilemiyoruz; 
çünkü Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü bu konuda bir araştırma yapamıyor. Bu tür 
uzlaşma tutanakları gizli kalıyor. Fakat bu konunun kuşkusuz yayılması lazım. Hem de 
hukukçulara öğretilmesi lazım ki, hukukçu da müvekkiline bunu öğretsin. 

Zaten yabancı sermayenin yaptığı akitlere baktığımızda, uyuşmazlık çözüm şartları 
terditlidir. Uyuşmazlık çözüm şartlarında, “Amicable Dispute Resolution” adı altında önce 
“negotiation”  (müzakere), sonra “mediation” (arabuluculuk), en son “arbitration” (tahkim) 
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yolu öngörülür. Dolayısıyla bizim ticaret hukukumuzda bu giderek yayılıyor. O konuda 
ben çok iyimserim. Tarafların davayı sürdürme gayreti var, doğru. ADR’ye başvurulması 
için birtakım koşullar vardır. Bunlardan biri de gönüllülüktür. Her iki tarafın buna isteyerek 
başvurması gerekir ve müzakerelere iyi niyetle katılım yükümlülüğü vardır. Taraflar bu iyi 
niyetten yoksunsa zaten müzakereler bir noktada tıkanır. 

Ancak İngiltere’de buna bir yaptırım düşündüler. İngiltere’de 1999 yılında yeni Hukuk 
Usulü Kuralları Yürürlüğe girdi. Yeni kuralların 26. maddesinin 4. fıkrasında şöyle bir 
düzenleme var: Taraflardan birisi arabuluculuk teklifinde bulduğu ve arabuluculuk 
müzakeresine geçildiğinde, diğer tarafta müzakereleri uzatmak gayreti varsa; maksat 
uyuşmazlık çözüm sürecini uzatmak, tıkamaksa bunun yaptırımı vardır. Taraflardan 
birinin önerisinde, örneğin 50 bin Sterlin uzlaşma teklif edilsin. Diğer taraf da reddetsin. 
“İnat değil mi; reddediyorum, ben bunu kabul etmiyorum” desin. Davaya devam edilir ve dava 
sonucunda 40 bin Sterline hükmedilirse, işte bu halde bir yaptım öngörülüyor. Kurallar 
şöyle söylüyor: “Eğer müzakerede teklif edilen bedelden daha düşük bir bedele mahkemece 
hükmedilmişse, o taraf normal yargılama harç ve giderlerini, ilave olarak karşı tarafın katlandığı 
avukatlık ücretini de öder.” Burada ne var; ilave bir müeyyide var. Birleşik Devletler Federal 
Delil Yasasında da benzer bir hüküm var, yanlış hatırlamıyorsam 408. madde. 

Dolayısıyla biz ne yapabiliriz? Bu tür kötü niyetli davranışlar tabii ki olabilir. Bunu 
önleyecek tedbirleri kanun koyucu, yargılama harç ve giderlerindeki caydırıcı hükümlerle, 
müeyyidelerle alabilir. Ama böyle bir kötü niyetin olması, bizim ADR yollarını tıkamamıza 
sebep olmaz. Dolayısıyla tarafların teşvik edilmesine ben önem veriyorum. Değerli 
meslektaşım Seçkin Arıkan söyledi, mahkemenin teşviki zorlama değildir. Benim orada 
söylediğim aslında şu: Avrupa Komisyonunun Arabululuculuk Yönergesi Önerisinde de 
bu yazıyor, özel bir maddedir. Batıda da Amerika’da, Avrupa’da uygulanıyor. Taraflar kural 
olarak asla ADR’ye zorlanmaz. ADR’ye başvurmak isteğe bağlıdır. ADR sonucunda çıkan 
sonuca da uymak isteğe bağlıdır. Gönüllülük ilkesi iki uçludur; başvurmak isteğe bağlıdır, 
sonuca uymak isteğe bağlıdır, ama bunun bir kısmından taviz verilebilir, ilâm konusu, 
buna benziyor. 

Benim teşvikle kastettiğim şu: Yargılama hukukundaki prensipler artık Amerika’da, 
Avrupa’da çok değişti. Artık “kooperasyon maxim” denilen bir ilke var. Değerli meslektaşımız 
dedi ki, “aslında avukatlar pasif.” Bizim hukukumuzda avukatlar aktiftir. Bizde “pasif hâkim, 
aktif avukat” ilkesi vardır. Avrupa’da da bu böyledir. Ama Amerikan ve Kıta Avrupa’sı 
hukukunda artık bu değişti. “Kooperasyon maxim” dediğimiz “işbirliği ilkesi” geldi. Artık 
hâkim de avukat gibi aktiftir, taraflar birbiriyle işbirliği içindedir. Amaç mücadele değildir, 
amaç adaletin gerçekleşmesi için bir işbirliğidir. İşte bu çerçevede hâkimin tarafları 
uzlaşmaya teşvik etme imkânı vardır, ama bu zorlama noktasında değildir. 

Bazı kanun koyucular, belli miktarın altındaki uyuşmazlıklarda bunu zorunlu tutabiliyor. 
Birleşik Devletlerde bazı eyaletlerde bu var. O ayrı bir tartışma konusu. Ama hâkim, 
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bence tarafları teşvik etmelidir. Teşvik ne demek; teşvik tarafları bilgilendirmek demek. 
Birçok hukuk sisteminde bu yapılıyor; Amerika’da, Avrupa’da birçok yerde bu yapılıyor. 
İşte Amerikan filmlerinde izliyorsunuz, hâkimin odasında özel toplantı yapıyorlar. O 
şimdi bize de geldi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’na özel bir kesit koydular: 
“Ön inceleme”. Amerikan sistemine dayanan sistemin adı “pre-trial conference”dır. Yani 
“duruşma öncesi müzakere”dir. Bu yargılama ketsinde hâkim, taraflara uzlaşma teklif eder 
ve gerekirse onları arabulucuya gönderir. 

Avrupa Komisyonunun Arabuluculuk Yönergesinde şöyle söylüyor: “Taraflar 
arabuluculuk konusunda bilgisiz olabilir.” Bu çok güzel bir tespit. Bizim ülkemizde de ne 
yazık ki bu konuda bir bilinç eksikliği, bilgi eksikliği var. İşte bu noktada hâkim, “tarafları 
arabuluculuğa katılmaya zorlamaz; ama arabuluculuk konusunda bir bilgilendirme 
toplantısına katılmaya zorlayabilir”. Dolayısıyla benim teşvikle kastettiğim bu; “zorlama” 
değil, “bilgilendirme”, “aydınlatma”, “aydınlanmış irade”, “hâkimin aydınlatma ödevi”. 
Medenî Usûl Hukukunda hâkimin tarafları aydınlatma ödevi var. Aslında bu onun da bir 
gereği. Dolayısıyla bunları Medenî Yargılama Hukukuna iyi oturtmak lazım. 

“Mesleğin önemi azalır mı?” Böyle bir soru vardı. Hayır! Bence tam tersine mesleğin 
önemi artar. Avukatlık Kanunu’nun 2. maddesi ne diyor? 4667 sayılı Kanun’la yapılan 
değişiklikle bu madde daha güzel düzenlendi. Avukatlığın amacını tespit ederken, “hukuki 
ilişkilerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete 
uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede 
yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır” diyor. 
Orada böyle üç kelime var. O üç kelime o kadar önemli ki, onun üzerine tez yazılır. Avukat 
sadece yargılama diyalektiğine katılan kişi değildir. Avukat aynı zamanda, “her türlü hukuki 
uyuşmazlığın adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesine yardımcı olan kişidir”. Yani 
icabında arabulucudur, uzlaştırıcıdır, hakemdir, diğer ADR yollarında görev alan tarafsız 
üçüncü kişidir. Dolayısıyla bu mesleğe zarar vermiyor, mesleğin alanını genişletiyor. Bizim 
ne yapmamız lazım? Bir sürü genç meslektaşımız her yıl hukuk fakültelerinden mezun 
oluyor. Sıkıntılar var tabii: İş bulma, çalışma. Dolayısıyla ne yapmak lazım? “Pastayı 
genişletmek” lazım. Pastayı genişletmek demek, avukata yeni beceriler kazandırmak 
demek. “Arabulucu avukatlık” ayrı bir beceridir. Bizim bu hüneri bütün meslektaşlarımıza 
kazandırmamız gerekir. Amerika’da arabuluculuktan para kazanan avukatlar, yargılama 
avukatlarından daha çok kazanıyor. 

Değerli meslektaşımın kamu kuruluşlarıyla ilgili olarak haklı tespitleri var. Kendisine 
kesinlikle katılıyorum. Özellikle istisna akitlerinde benim de birtakım tecrübelerim oldu; 
ama umut verici gelişmeler de var. Örnek vereyim: Genel İdarî Usul Kanunu Tasarısı 
hazırlandı. O Tasarıda ben 2003-2004 yıllarında, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan 
komisyonda çalıştım. Tasarıya, idarî uyuşmazlıkların çözümünde alternatif uyuşmazlık 
çözüm yollarını çok güzel bir şekilde yerleştirdik; ama henüz yasalaşmadı. Neden 
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yasalaşmadı? İdare tasarıya karşı koyuyor, “ben henüz bu kanuna hazır değilim” diyor. 
Ancak direnç, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına ilişkin hükümlere değil, Tasarının 
diğer hükümlerine. Tasarıda idareyi sınırlayıcı birtakım hükümler var. Örneğin “vekâlet 
60 günden, 90 günden fazla olamaz” diyor. Bir kurumun yönetimine vekil tayin ediliyor, 3 
yıl vekâleten görev yapıyor. Türk idaresi henüz bu tür düzenlemelere hazır olmadığı için 
çekince koydu; fakat ADR’ye ilişkin hükümlerde hiçbir çekince yok, onlar destekleniyor. 
Genel İdarî Usul Kanunu Tasarısı, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını içeren 
hükümleri değiştirilmeden yürürlüğe girerse, idareyle bireyler arasındaki uyuşmazlıkların 
çözümlerinde ADR yaygınlaşacaktır. 

2000 yılında Avrupa adalet bakanlarının Londra’da yaptıkları toplantının sonuç 
bildirgesinde çok güzel bir cümle var. Sonuç bildirgesinde şöyle söylüyor: “ADR’nin asıl 
amacı hâkimlerin iş yükünü azaltmak değildir, asıl amaç toplumsal barışı tesis etmektir. Devlet, 
idare, vatandaşıyla mahkemelik olduğu zaman idarenin vatandaş nezdindeki saygınlığı zarar 
görür. Dolayısıyla idare, vatandaşına mahkemelik olamaz” diyor. Bakın, ne kadar güzel bir 
mantık. Vatandaşıyla barışık idare anlayışı. İdare vatandaşıyla mahkemelik olabilir mi? 
Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Bunu düşünmek bile aslında yanlış bir mantık; ama 
dediğiniz çok doğru, bizde ne yazık ki idareye gidiyorsunuz, bir dilekçe veriyorsunuz, 
kamu ajanı alıyor bakıyor; “Sen haklısın, ama ben bunu konuda idari işlem yapamam. Git 
dava aç, hüküm getir, hemen halledelim” diyor. Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. 

Ayrı bir örnek; 4353 sayılı bir Kanun var. Genel bütçeye dâhil kuruluşların taraf olduğu 
uyuşmazlıklarda uzlaşma yetkisi veren bir kanun. Ben de bu kanunu, doktora tezimi 
yazarken görmemiştim, sonradan gördüm. Muhakemat Genel Müdürlüğü’nün yetkilerini 
düzenliyor. Somut bir dava dosyası gördüm. O dava dosyasından bu kanunu buldum; yani 
somut olaydan kanuna ulaştım. Birkaç yıl önce, sanıyorum 2002 yılında Haymana Devlet 
Hastanesi inşaatında, yükleniciyle Sağlık Bakanlığı arasında birkaç trilyon liralık büyük 
bir ihtilaf çıkmış, 3 ayrı dava açılmış ve davalar çıkmaza girmiş. En son taraflar, birbirlerine 
uzlaşma teklif etmişler. Muhakemat Genel Müdürlüğü’nün avukatları uzlaşma masasına 
oturmuşlar, anlaşmışlar. Kanun gereği Danıştay’dan “uzlaşmada kamu yararı vardır, hizmet 
gereklerine aykırılık yoktur” diye olumlu görüş alınmış. Gene Kanun gereği ilgili Maliye 
Bakanı’nın, Sağlık Bakanı’nın imzası alınmış ve üçlü kararname şeklinde Cumhurbaşkanına 
gönderilmiş. O dönemde Cumhurbaşkanı olan Sayın Ahmet Necdet Sezer, uzlaşma 
tutanağını imzalamış ve trilyonluk bir dava çözülmüş. Muhakemat Genel Müdürlüğü’nün 
mütalâasını gördüm. Mütalâada idarenin aleyhine tespitler de var. “Biz bu davadan zararlı 
çıkabiliriz” diyebiliyorlar. İşte hazine avukatları karar analizi yapmışlar. Davayı kaybetmesi 
halinde karşı tarafa ödeyecekleri vekâlet ücretine kadar yazmış Hazine vekili. O kadar 
güzel ki. Ödenen o avukatlık ücreti Hazineden, direkt bizim vergilerimizden gidiyor. 
Dolayısıyla en çok idare hukukunda ADR’nin işletilmesi gerekir aslında. İşleten işletiyor, 
yolu da var, özel bir kanun da var, genel kanun hükümleri de var. Tabii bürokrasi buna bir 
engel, o konuda haklısınız; ama iyimser olmak lazım, zamanla o konuda da oturacak. 
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Ceza hukukuna çok fazla girmeyeceğim. O ayrı bir seminer konusu; ama ceza hukukunda 
da aslında bundan çok verim alınabilir. Ceza Muhakemesi Kanununda, takibi şikâyete 
bağlı suçlarda zaten uzlaşma öngörülüyor. Doğru kullanılırsa çok büyük faydalar alınabilir, 
önemli olan doğru kullanmak. 

Sayın Başterzi’nin sorularına gelmek istiyorum. Değerli meslektaşlarım;  bu konu Avrupa 
Birliği müktesebatıyla, ülkelerin iç hukuk düzenlemelerine bırakılmış. Zaten Avrupa Birliği 
hukuku çoğunlukla, belli alanlarda iç hukuku serbest bırakıyor. Genelde yönergelerle 
bunları düzenlemiş ve birtakım maddelerinde bunlar yazar. Ülkeler iç hukuklarında bu 
konuda düzenleme yapmakta özgürdür. Bunun bağlayıcılığı konusunda da üye ülkeleri 
serbest bırakmış. Yönerge, “bazı ülkeler, uzlaşma tutanaklarına icrailik vasfının, belli bir 
makamın onayıyla verilmesini kabul edebilir” diyor. O makam hangisi? Mahkeme olabilir, 
noter olabilir; ama bunun doğrudan ilamlı icraya dayanak belge olmasına da bir engel yok. 
Bu bence güzel bir düzenleme. 

Burada Kemal Hocam da söyledi zaten. Yapılan araştırmalar, gönüllülük ilkesi gereği 
uzlaşma sonundaki anlaşmaların icra edilmeme oranının çok düşük olduğunu gösteriyor; 
yani Batıda bu tartışma yok. Ben birçok makale taradım. Orada uzlaşma tutanağının 
icrasına ilişkin o kadar az eser var ki; çünkü Batılı bunu düşünmüyor. Her iki taraf 
anlaştıktan sonra niye bunun icrası sorun olsun. Taraflar kendi gönül rızalarıyla imza 
atmışlar. Ama mahkeme hükmü öyle değil. Mahkeme hükmü, “dikte edilen” bir karardır. 
Mahkemenin kararı diktedir ve onu icra ettirmemek için borçlunun çıkarmayacağı engel 
yoktur. Sırf tebligatı bilâ tebliğ döndürmek için neler yapıyorlar? Uygulamada siz bunları 
bizden daha iyi biliyorsunuz. Bunlar gönüllü çözümler olduğu için, uzlaşma sonunda 
yapılan anlaşmalara uyulma olasılığı daha yüksek. 

Bizde uzlaşma tutanağının ilâm sayılmasının sebebi, bu taslağı hazırlayan değerli 
hocalarımızla yaptığım görüşmede bana şöyle söylendi haklı olarak: “Uyuşmazlığı bir 
noktada bitirmek lazım. Taraflar anlaştıysa bunu ilamlı icraya koyabilsinler, artık uyuşmazlık 
bitsin, bir daha mahkemeye gitmesinler.” Çünkü ilam niteliğinde olmazsa nasıl olacak? Bu bir 
akittir. Akdin bir maddesi ihlal edildi diyelim. Bu kez ifa için tekrar dava açılacak. Borçlar 
Kanunu’nun 96 ve devamı maddelerine dayanarak, sözleşmeye aykırılıktan açılan davada 
tekrar bir ilâm alacak. Ne oldu? İş uzadı. Burada maksat bu, uyuşmazlığı bir noktada 
bitirmek. Bunun gönüllülüğü zedelemediği kanaatindeyim. Bu konuda epey tartışma var. 
Mesela bununla ilgili Brüksel Tüzüğü yayınlandı. Avrupa Birliği’nde o kadar enteresan 
sorunlar çıkıyor ki. Mesela Fransa’da oturan bir aile Almanya’ya gitmiş, bir elektronik 
cihaz almış, hafta sonu evine dönmüş, cihaz arızalanmış. Nerede dava açacak, dava açarsa 
hükmü nerede icra ettirecek? Tüketici uyuşmazlıklarında, “cross-border disputes” dediğimiz 
sınır ötesi uyuşmazlıklarda bu ciddi sorunlar teşkil ediyor. “Conflict of law” dediğimiz 
kanunlar ihtilafı devreye giriyor, tenfiz devreye giriyor. Avrupa Birliği’nde kişilerin, 
malların ve hizmetlerin serbest dolaşımıyla bu sorun daha da ciddileşti. Onun için Avrupa 



149

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

Komisyonu’nun bu konuda çok güzel düzenlemeleri var. Dolayısıyla bu ilâm niteliğinde 
belge bence faydalı; ama elbetteki müktesebata da uyum sağlamak lazım. 

Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nda arabuluculuk var, evet. Toplu menfaat 
uyuşmazlıklarında arabuluculuk bizim ülkemizde uygulanıyor. Bunun bir geleneği de 
var. Hatta ben tezimde, arabuluculuğun hak uyuşmazlıklarında da yayılması gerektiğini 
savundum; ama uygulamada sıkıntılar var, değerli meslektaşımız onu da söyledi. Bunun 
temel sebebi şu: Arabuluculuk Kanununu yürürlüğe sokmak tek başına olacak bir iş değil. 
Bu işin yüzde 50’si. Birçok meslektaşımız da söyledi, bu işin eğitimini vermek lazım. 
Bugün bir toplu menfaat uyuşmazlığında arabulucu gelip şeklen bir anlaşmazlık tutanağı 
tutup kalkıyorsa, o arabuluculuğun ne olduğunu bilmiyor demektir. Bu konuda yazılmış 
kitaplar var. Sırf, müzakere sanatı “the art of negotiation”, üzerine yazılmış kitaplar var. 
Amerika Birleşik Devletleri’nde hukuk ve işletme fakültelerinde bunları okutuyorlar. 
Müzakere hünerlerini bilmeyen kişi müzakereyi yapamaz. Masaya oturur, daha beter 
kavga eder, masadan kalkar. Onun için bunu öğretirsek, iş hukukunda ve diğer branşlarda 
da arabuluculuk yayılır. 

Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’yla bağlantı kurulmamasının sebebi, 
büyük bir ihtimalle herhalde komisyon bunu düşünmedi. Tabii kolay bir konu değil. 
Mesela Aile Mahkemeleri Kanunu’yla da bağlantı kurulmadı. Aile arabuluculuğu çok 
ciddi bir alan, Batıda çok uygulaması var, neden bizim Kanunumuzda esas alınmamış? 
Aslında aile arabuluculuğu bizim Aile Mahkemeleri Kanunu’muzda düzenlenmiş. 
Birçok kişi ona dikkat etmemiştir, ama aile arabuluculuğunun Medeni Kanun’da ve Aile 
Mahkemeleri Kanunun’da açık dayanağı var. Bazı Ankara mahkemeleri bunu uyguluyor. 
Bazı aile mahkemeleri, mahkeme bünyesinde çalışan sosyal hizmet uzmanları vasıtasıyla 
aile arabuluculuğunu uyguluyor. Kuşkusuz bütün uyuşmazlıklarda bunun uygulanması 
lazım. Ben burada bir ayırım yapıyorum. Özel hukuk, ticaret hukuku, iş hukuku, ceza 
hukuku ve idare hukukunda ADR diye alt dallara ayırıyorum. İş hukukunda ADR başlı 
başına bir konu, İngiltere’de bu konuda yazılmış kaynaklar, kitaplar var. Kuşkusuz hepsini 
geliştirmek lazım. 

İcra hukukuyla ilgili değerli meslektaşımızın güzel tespitleri var. Ona katılıyorum. Özellikle 
uygulamadaki gözlemlerimden nakledeyim. Aslında İcra İflas Hukukunda arabuluculuğun 
önü çok açık. Orada da arabuluculuk düzenleniyor; ama biz bunu bilmediğimiz için gün 
yüzüne çıkaramamışız. Taahhüdü ihlal suçu niye var? Arabuluculuktan dolayı var. Bir 
uzlaşma var ki taahhüdü ihlal suçu oluşmuş. İflasın ertelenmesinin Türkiye’de sıkıntılarının 
en büyük sebebi gene uzlaşma eksikliğidir. 

Bakın, İcra İflas Kanunu’nda yapılan değişiklikten sonar iflasın ertelenmesinde bir 
patlama oldu; ama birçok şirket erteleme sürecinin sonunda batıyor. Niye batıyor? 
Erteleme süresince faiz işliyor, alacaklılar hiçbir şekilde alacaklarından taviz vermiyor, 
kartopu gibi büyüyen bir alacak yığını. Zaten borçlu şirketin pasifi aktifini geçmiş. 
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“Müstağrak-ı duyun” denir buna; yani borca müstağrak. İki yıl, üç yıl sonra nasıl ödesin 
bu parayı? Orada kanun koyucunun maksadı farklıydı. Batıdan alındı  bu hükümler; ama 
Batıda bu uzlaşmayla birlikte uygulanıyor. Amerikan yargılama hukukunda bu konuda 
yazılmış kitaplar var. İflas mahkemelerinde arabuluculuk uygulanıyor.  İflasın ertelenmesi 
kararı verilirse, kayyım alacaklılarla pazarlık eder, müzakere eder. Bunu yapanlar var. Bana 
da bilirkişilik konusunda birkaç örnek dosya geldi. Bazıları hiç yapmamış, şirketi felakete 
sürüklüyor, şu an derdest dosyalar var. Ama bazı akıllı kayyımlar oturmuşlar tek tek 
arabuluculuk yapmış ve alacaklılarla uzlaşmışlar. Alacaklılar, faizden ve anaparadan çok 
ciddi feragatlerde bulunmuşlar. Alacaklı neden feragat etmesin? Eğer şirketin iflası açılırsa 
hiçbir şey alamayacak. İcra ve İflâs Kanunu’nun 206. maddesindeki imtiyazlı alacaklılar 
belki para alır, ama alt sıradakiler hiçbir şey alamaz. Çünkü bir şey kalmaz. Ama o şirket 
ayakta kalır, hakedişinden bir miktar para alırsa, eninde sonunda nasıl olsa bir miktar para 
alacaktır alacaklı da; işte hammadde sağlayıcılar, yükleniciye çimento satanlar vesaire... 

Onun için uygulamadan benim gözlemim, alacaklı kesinlikle uzlaşmayı istiyor değerli 
meslektaşlarım. Kayyım teklif etmediği için dosyada uzlaşma yapılmıyor ve şirket batağa 
sürükleniyor. Ama kayyım bunu yapsa, otursa alacakları uzlaşsa, alacağından yüzde 
50’sine kadar feragat ettirebilir, ki bu çok ciddi bir rakam. Şirket kurtulur, düzeye çıkar. 
Konkordatoda da keza bu var, ama önünde bazı zorluklar var. İcra ve İflâs Kanunu’nun 
297. maddesine göre, alacaklıların yarısını ve alacakların 2/3’ünü aşan bir çoğunluğun 
konkordato teklifini kabul etmesi lazım. Doğru, haklısınız, ama orada da konkordato 
komiserinin tarafları yönlendirmesi lazım. Türkiye’de kaç tane konkordato komiseri, kaç 
tane kayyım arabuluculuğu, uzlaşmayı biliyor? İcra İflas Kanunu’na biliyorsunuz, özel bir 
düzenleme getirildi: Uzlaşma yolu ve şirketlerinin yeniden yapılandırılması. İşte bu da 
İsviçre’den alındı. İsviçre de Amerika’dan aldı. Artık sermaye tamamen uzlaşma üzerine 
yürütüyor işlemlerini. Borca batan bir şirketin üzerine kimse gidip ona tekme atmıyor, 
uzlaşarak şirketi yeniden yapılandırıyorlar, ama bizim ülkemizde bu doğru anlaşılmadığı 
için dediğiniz gibi uygulamada sıkıntılar var.

Son olarak şunu arz etmek istiyorum: Bu konuda soru gelmedi, ama herkesin 
arabuluculuk yapması konusu. 

Değerleri meslektaşlarım; bu çok tartışmalı bir konu. Aslında Arabuluculuk Kanununu 
buna endekslememek lazım. Arabuluculuğun önce felsefesini kavramak lazım. Bu çok 
önemli bir kavram. Amerika Birleşik Devletleri’nde bu konuda eskiden beri o kadar çok 
makale yazılmış ki, Avrupa’da o kadar ciddi çalışan hocalar var ki, birçok hukukçu sırf bu 
konuda çalışıyor, bağımsız bir kürsü olmuş ADR. Ben 10 yıldır çalışıyorum, hâlâ hiçbir şey 
bilmiyorum, korkunç bir alan. Onun için işin temelini, özünü kavradıktan sonra aslında 
daha kolay aşılabilir sorunlar. 

Tasarı bence şu düşünceyle bunu herkese açmış: Uzlaşma nedir? Her iki tarafın 
isteğine, gönüllülüğe bağlı bir anlaşma süreci, ortak bir mutabakat zemini. “Bunu tarafların 
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güvendiği herhangi bir kişi sağlıyorsa, bunun illa avukat olması şart değil” diyor Tasarı. 
Tasarı kendi açısından haklı; ama ülkemizin gerçekleri karşısında bu tabii tartışılabilir. 
Amerika’da herkes yapıyor mu? Amerika’da uygulama eyaletten eyalete değişiyor değerli 
meslektaşlarım. Bazı eyaletlerde herkes yapıyor, ama bazı eyaletlerde her avukat bile 
yapamıyor. Bunun belli bir eğitimini alan, belli tecrübeye sahip avukatlar arabuluculuk 
yapabiliyor. Burada da bence arabuluculuğun türlerini ayırmak lazım. Mesela ceza ve aile 
arabuluculuğu. Aile arabuluculuğunu da sadece avukatlara hasretmek çok isabetli değil; 
çünkü aile terapistleri, psikologlar, pedagoglar bu konuda çok yardımcı oluyor. Özel hukuk 
uyuşmazlıklarında hukukçulara hasredilebilir, en azından bir başlangıç döneminde. Orada 
da çok sıkıntı olmaz. 

Bakın, “co-mediation” dediğimiz ortak arabuluculuk yöntemi var. Birçok uyuşmazlıkta 
avukat yeterli gelmiyor; çünkü teknik uyuşmazlıklarda bir muhasebecinin, bir mühendisin 
katılımı gerekiyor. Metraj tespiti oluyor, birim fiyat cetvelleri hazırlanıyor. Ben şahsen, 
az da olsa böyle arabuluculuk yaptım. Kocaman bir dosya getirdiler, anlamadım. Açtım, 
ancak tecrübeli bir mühendis onu anlar. Adam/ay hesabının ne olduğunu ben o dosyada 
öğrendim. Dolayısıyla bu tek başına yapılacak bir iş değil, birinin size yardımcı olması lazım. 
O da tecrübeli bir mühendis olur, muhasebeci olur. Örneğin ben o dosyada, mühendis 
bir arkadaşın yardımıyla tarafları uzlaştırdım, ama tek başıma yapamazdım. Demek ki 
bu ortak arabuluculuğu da geliştirmek lazım, bunun da eğitimini vermek lazım. Örneğin 
değişik ADR yolları var; kısa yargılama var, vaka tespiti, ön tarafsız değerlendirme. Bunlar 
Batı’da uygulanıyor ve bu ADR yollarında mühendisler görev alıyor. Mesela FIDIC’ın 
kurallarında özellikle ADR kuralları var. Dolayısıyla, dediğim gibi ortak çalışarak da 
arabuluculuk yapılabilir. 

Değerli meslektaşım Sayın Seçkin Arıkan da söyledi. Amerika’da herkes birçok eyalette 
yapıyor, ama yüzde 90 hukukçular yapıyor bunu. Orada her avukat bir arabulucu. Avukatın 
bürosuna gittiğinizde sizi direkt arabuluculuğa oturtuyor; çünkü Amerika’da, Avrupa’da 
asli uyuşmazlık çözüm yolu arabuluculuk. Bizde de öyleymiş. Ben Cumhuriyetin ilk 
kanunlarını taradım, hepsinde arabuluculuk var. Biz son 40 yılda yozlaşmışız, dava 
merkezli bir toplum olmuşuz. Önümüze bir uyuşmazlık geldiğinde hemen mahkemeye 
koşuyoruz. Bu durumu değiştirmek gerek. Ne yapmamız lazım? Hâkim değerli insan, 
hâkim lüzumsuz uyuşmazlıklarla uğraşacak insan değil. Hâkim ciddi, kangren olmuş 
uyuşmazlıklarla uğraşacak; küçük uyuşmazlıkları, önemsiz uyuşmazlıkları avukatlar 
öncelikle arabuluculukla çözmeyi deneyecek. Bizim sistemi bu şekilde oturtmamız lazım. 
Amerika’da şu anda Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, uyuşmazlıkların yüzde 98’i 
arabuluculukla çözülüyor. Ben tezimi yazarken bu oran yüzde 90’dı. 2004’te bitirdim, o 
zaman yüzde 90’dı, şu an yüzde 98. Korkunç bir rakam. Federal mahkeme hâkimleri “biz 
yapacak iş bulamıyoruz” diyormuş. Bizim mahkemelerimiz ise iş yoğunluğundan tıkanmış 
durumda. Onun için bu sistemi mutlaka oturtmamız lazım. 
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Teşekkür ederim. 

Av. HASAN KILIÇ- Ben şunu söylemek istiyorum: Bazı konularda Hocamıza 
katılmıyorum, özellikle ilam niteliğinde olması, aile arabuluculuğu. Şu noktada Hocamız 
arabuluculuğun hep güzel yönlerini anlattı, Amerika’yı örnek verdi. Ancak belirttiğimiz 
gibi, eksik noktalar var, aleyhimize doğabilecek sonuçlar var. Örneğin şu örneği verebiliriz: 
Genelde diğer ülkelerde arabuluculuğu avukatlar yapıyor. Bunu diğer bireylerin de 
yapmasına açık olduğu halde avukatların yaptığı bir sistem hâkim. Yani herkese açık olduğu 
halde bunu genelde avukatlar yapıyor.  Peki, bunu ülkemize uyguladığımızda sonuç nasıl 
olur? Ben inanıyorum ki avukatlar dışında herkes en önce buna başvuracaktır. Bu da açık 
bir şekilde bizim farklılığımızı gösteriyor. 

Tabii ki arabuluculuk güzel bir sistem, tabii ki uygulanması lazım. Ancak biz farklı bir 
ülkeyiz, bizim farklı sorunlarımız var, farklı yapımız var. Hukukçular olarak bunu bizim göz 
önüne almamız şart. Bir ülkede başarılı olmuş bir sistem, başka ülkede başarılı olur diye 
bir şey bana hukuk fakültesinde öğretilmedi. Her ülkenin kendine has durumları, koşulları 
olduğu hem genel yaşayış içerisinde edindiğimiz bir tecrübe, hem de hukuk fakültesinde 
ve devamında edindiğimiz bir tecrübe. Her olayın farklılığı, her ülkenin farklılığı, her 
toplumun farklılığı mutlaka göz önüne alınmalı. Kanun koyucu bunları göz önüne alarak 
kanunlar düzenlemelidir. Bunu öncelikle vurgulamak istiyorum. 

Aile arabuluculuğu kesinlikle çok tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Türkiye’deki kadın 
örgütleri buna ciddi oranda karşı çıkmalıdır. Burada ben diğer konuşmacılardan ciddi 
anlamda ayrılıyorum. Güneydoğuda bu yapıyı hemen bir düşünelim. Alternatif uyuşmazlık 
çözüm yolları, arabuluculuk bunlardan bir tanesi. Başvuru yolu gönüllüdür, sonuç da 
gönüllüdür, konuşmalar yapıldı. Evet, gönüllü; ancak örneğin Güneydoğudaki bir kadın 
gönüllü bir şekilde buna başvurabilecek mi veya gönüllü şekilde arabuluculuk tutanağını, 
belgesini imzalayabilecek mi? Şöyle düşünelim: Acaba ben mi bunu çok abartıyorum, 
yoksa arabuluculuğun gelmesini isteyenler mi farklı düşünüyor? Çünkü bu konuyu değerli 
hocamız, Komisyon Başkanı Hakan Pekcanıtez’le de konuştuk. Ben kendisini Genç 
Avukatlar Birliği adına davet ettim ve kendisiyle İstanbul Barosu Başkanı’nın da katıldığı, 
birçok değerli meslektaşımız ve Genç Avukatlar Birliği Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı 
bir toplantıda konuştuk ve burada kaygılarımızı ciddi oranda öne sürdük. Orada hocamız 
bizim kaygılarımızı paylaştığını söylemişti. Ancak daha sonraki süreç farklı işledi. 

Değerli meslektaşlarım; benim şu an dile getirdiğim hususların, en son anlattığım 
gibi, yaptığımız panelden sonra hocalarımızın da paylaştığı noktalar olduğu ortaya çıktı. 
Hocalarımız da birebir bu endişeleri paylaşıyor. Özellikle aile arabuluculuğu noktasında, 
ilam niteliğinde olması ve arabuluculuğun tarafsızlığının sağlanması, arabuluculuğun 
tarifi, yani bizdeki tasarı, çok kötü bir tasarı, benzerlerinin en kötü örneklerini almış 
durumda, yapımıza hiçbir şekilde uymamakta.  Esenler, Bağcılar, İstanbul’u bilen biliyor 
veya başka yerlerde bunların örneklerini verebiliriz. Hepimiz bunun içinde yaşıyoruz; 
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çünkü bu insanlar zaten bize geliyor, zaten biz onları uzlaştırmak istiyoruz. Burada olan 
hiçbir avukatın karşısına gelen bir uyuşmazlıkta uzlaştırmadan kaçtığını düşünmüyorum. 
Ben hiçbir şekilde böyle bir şey yapmadım, hiçbir şekilde de bunu görmedim. Bütün 
meslektaşlarımız arabuluculuğu zaten uyguluyor. Çözüm bulunursa, çözüm orada 
sağlanıyor. Çözüm bulunmuyorsa, mahkemeye gidiliyor. 

Bulunan çözüm genelde şu şekilde oluyor: Bulunan çözümü gidip mahkeme olurundan 
ilam niteliğinde belgeye döküyoruz ki, taraflar bir daha bu konuda uzlaşmazlığa 
düşmesinler diye. Avukatlar arabuluculuğu aslında ciddi anlamda yerine getiriyor. 
Avukatlık Kanunu’nda böyle bir madde varken, bu neden göz önüne alınmıyor? Bütün 
dünyada hukukçular bunu yaparken neden göz önüne alınmıyor? Bütün dünyada ilam 
niteliğinde olamaması, sözleşme şeklinde aldırılması varken bizde neden öyle? Bunların 
cevaplarını niye aramıyoruz, niye bunları konuşmuyoruz? 

Avukat arabulucu, benim bildiğim kadarıyla arabuluculuk sisteminde arabuluculuğu en 
iyi yapabilen meslek grubu, psikologlarla beraber. Bu husus da gözardı ediliyor, hukukçular 
tamamen göz ardı ediliyor, hukukçular dışlanıyor, hukuk dışı bir yapı… Mahkeme dışı 
yapı demek, hukuk dışı yapı demek değildir. Mahkeme dışı çözümler var, arabuluculuk 
da bunlardan bir tanesi. Ancak bu mahkeme dışı yapı, neden hukuk dışına taşırılmıştır? 
Bunların mantığını anlamak çok zor. 

Sizden ricam, bunların hepsini, az önce anlattığım noktaları üst üste koyun ve CMK’daki 
uzlaştırıcının iktisat mezunu olmasını da üst üste koyun, mantığı çok güzel bir şekilde 
anlayabilirsiniz. Devlet, asli görevini yerine getirmekten kaçınamaz. Hâkim, savcı açığı 
mutlaka giderilmelidir, teknik bir sürü sorunumuz var, bunlar giderilmelidir. Meslektaşımız  
belirtti, avukatın pasif durumu; değerli hocamız da çok güzel bir şekilde anlattı. Avukat 
aslında aktiftir, birçok ülkede de, birçok hukuk sisteminde de avukat aktiftir, avukat-hâkim 
işbirliği vardır. Peki, bizde var mı; yok, avukat düşmanlığı var. Avukata biraz güvenirsek, 
ona biraz bu noktaları açarsak, sorunun büyük bir kısmını çözeceğizdir. 

Delillerin toplanması aşaması, birçok aşama gereksiz yere sürüncemede bırakılmakta. Şu 
an dosya incelemeye ilişkin İstanbul’da savcılar, Avukat Hakları Merkezi’nden bu konuyu 
öğrendim; çünkü önümüze birçok dosya geliyor. Savcılar özellikle ve hâkimler de olabilir, 
bir toplantı yapmışlar ve avukatlara dosyaların inceletilmemesi şeklinde bir görüş birliği 
oluşturulmuş. Vekâleti olmayan avukatların dosyayı incelememesi; böyle bir zihniyetle biz 
karşı karşıyayken ortada dönen mayasını anlayamadığımız noktalara gidiyoruz. Bunların 
hepsini üst üste koyalım, bize açıkça ne olduğunu ortaya koyacaktır. 

Avukat merkezli bir sistem mutlaka olmalı. Örneğin şu anda bir yöntem de vardır, 
hâkimlerin iş yükü anlamında hâkim yardımcılığı vardır birçok ülkede. Değerli meslektaşlar, 
değerli avukatlar hâkime yardımcı olmak anlamında bir nevi atanırlar. Oradaki sistemi 
tam bilmiyorum, avukatlık, hukuk anlamında nasıl olur, ancak hâkimin dosyasında 
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ilerlemesinde, belirli aşamalara gelmesinde avukatlar hâkim yardımcılığı yapmaktadırlar. 
Böyle sistemler vardır, yani tamamen hukukçu düzeninde kurulan bir yapı vardır, ama 
bizdeki yapı tamamen bunun dışına çıkarılmıştır. 

Ayrıca şu var değerli meslektaşlarım: Diğer birçok ülkede vekille temsil zorunluluğu 
veya vekille temsil bilinci var. Bugünkü konferansta anlatılan bütün konuları şöyle bir 
düşünürseniz, hep avukattan bahsedildi, hep içinde bir hukukçu vardı, hep hukukçudan 
bahsedildi. Belirlenen sistem şu şekildedir: Arabulucu tarafsızdır, arabuluculuğun ciddi 
anlamda hiçbir fonksiyonu yoktur, bireyler kendilerini vekille temsil ettirir. Arabuluculuğa 
başvuran taraf kabul etse bile, eğer vekili bunu uygun görmüyorsa, imzalamazsa, o 
arabuluculuk belgesi geçerli olmamaktadır, böyle bir sistem vardır. Bizdeki gibi basite 
indirgenmemiştir. Basite indirgenmemesi için burada biz hukukçular tepkimizi koymalıyız, 
karşı görüşümüzü söylemeliyiz. Ankara Barosu’nda farklılığımız var mı, yani bilemiyorum, 
ben burada bir farklılık var diye düşünüyorum. Karşı görüşümüzü söyleyeceğiz. Siyasal 
iktidar istediği kanunu çıkarabilir, biz doğru bildiğimizi sunacağız, biz kendi yapımızı göz 
önüne alacağız. 

Arabuluculuk Kanun Tasarısı kötü bir tasarıdır, geriye çekilmesi gerekmektedir. Ankara 
Barosuyla sanırım burada uzlaşamıyoruz. Ankara Barosu, arabuluculuk müessesesinin 
gerekliliğine ciddi anlamda inanıyor. Genç Avukatlar Birliği, İstanbul Barosu olarak -çünkü 
bizim ayrı bir tüzelkişiliğimiz var Genç Avukatlar Birliği olarak- bizim görüşümüz, şu an 
ciddi anlamda arabuluculuğa ihtiyaç olmadığıdır. Arabuluculuk mutlaka uygulanması 
gereken bir sistem, ikisini birbirinden ayırmak lazım, ancak şu an değil. Bu alanda ciddi 
eğitim verilmeli, bir yandan hukukçular ciddi deneyim elde etmeliler. Hukukçu olmasını 
bir yana bırakalım, ciddi deneyim aranmalı ve aynı şekilde buna paralel eğitimler verilmeli. 
Hocamız “10 yıldır bu işi çözemedim” dedi. O zaman gerekirse 10 yıl daha… 

Biz Ankara Asliye Ticarette 60-70 bin dosya var diye vatandaşı başımızdan savacak 
mıyız? Arabuluculuk Kanun Tasarısı, vatandaşı tamamen başından savma niyetlidir ve 
bu savma niyetinde de avukatı, hukukçuyu, hukuk güvencesini dışlamıştır, bu anlamda 
ciddi kaygılarımız vardır. Diğer konularda meslektaşımıza, Ankara Barosu ve Alternatif 
Uyuşmazlık Çözüm Merkeziyle hemfikiriz. İlam niteliğinde olması, benzer endişeler 
mutlaktır. Bu nokta düzenlenmelidir. Tabii bunlar şu an sonuca bağlanabilir. 

Başka ülkelerde olduğu gibi, mesela Fransa Barosu karşı çıktığında nasıl ki herkes 
saygı gösteriyorsa, Ankara Barosu da, İstanbul Barosu da bir şeylere karşı çıktığında saygı 
göstermeli. Bunu da ancak biz hukukçular, biz avukatlar, bizler sağlarız diye düşünüyorum. 
Bunları görebileceğimiz, bunları yaşayacağımız bir Türkiye’nin, bir hukuk sisteminin 
elbette olacağını düşünüyorum. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum.
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OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. KEMAL DAYINLARLI - Evet, sayın dinleyicilerimiz, 
burada toplantımıza son veriyoruz. Hepinizi konuşmacılar adına saygıyla selamlıyorum. 

(Plaket töreni yapıldı)

SUNUCU- Değerli konuşmacılarımıza ve Sayın İhsan Yeşilyurt’a çok teşekkür ediyoruz. 
Yarın tekrar birlikte olmak dileğiyle bugünkü oturumlarımızın sonuna geldiğimizi bildirir, 
tüm konuşmacı ve katılımcılarımıza iyi akşamlar dileriz. 
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EKONOMİ VE HUKUK

İKİNCİ GÜN 

BİRİNCİ OTURUM

“ÖZELLEŞTİRME VE SERBESTLEŞTİRME POLİTİKALARI: EKONOMİK 
KÜRESELLEŞME”

Oturum Başkanı: Av. SONER KOCABEY (Türkiye Barolar Birliği Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi)

 SALON 3 (TEOMAN EVREN SALONU),  10 Ocak 2008

 

SUNUCU- Değerli konuklarımız; Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayının 
2. günündeyiz. Bugün yine birbirinden değerli konuşmacılarımızla 4 oturum 
gerçekleştireceğiz. “Özelleştirme ve Serbestleştirme Politikaları: Ekonomik Küreselleşme” 
adlı ilk oturumumuzun Başkanı Türkiye Barolar Birliği Sayman Üyesi Av. Soner Kocabey. 
Konuşmacılarımız; bankacı ve iktisatçı Hikmet Kurnaz, Bilkent Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi öğretim üyelerinden Sayın Prof. Dr. Turgut Tan, Süleyman Demirel Üniversitesi 
öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Abdullah Uz.

OTURUM BAŞKANI Av. SONER KOCABEY- Baromuzun düzenlemiş olduğu 
Uluslararası Hukuk Kurultayı’nda “Ekonomi ve Hukuk” başlığı altında çok değerli 
konuşmacılardan dinleyeceğimiz ekonomik küreselleşmeye ilişkin oturuma başlayacağız. 
Sunucumuz değerli konuşmacılarımızı tanıttı, ben zaman almamak için kendileriyle ilgili 
ayrıca bir bilgi vermek istemiyorum, çünkü bizden sonra hemen arkamızdan yeni bir 
oturum var. Konuşmacı arkadaşlarımızla bir işbölümü yaptık. Sayın Hocam konuşmaya 
başlayacak. 

Buyurun Hocam.

Prof. Dr. TURGUT TAN (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)- Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli katılımcılar; bu kısa süre içerisinde benim size sunmaya çalışacağım 
konu özelleştirme, serbestleştirme ve regülasyon ve bu üç birbiriyle sıkı bir şekilde bağlı 
olan konuya globalleşmenin etkisini yeri geldikçe söylemeye çalışacağım. Evvela belki 
söyleyeceğimiz veya açıklamaya çalışacağımız konuları baştan daha iyi belirleyebilmek 
bakımından bu kavramlardan ne anlıyoruz, kısaca ona değinip, ondan sonra kavramlar 
üzerinde ve onların uygulaması üzerinde durmakta yarar olduğunu düşünüyorum.

Özelleştirme deyince genellikle bizde anlaşılan şey, kamu iktisadi teşebbüslerinin özel 
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sektöre devri. Bu devir, kamu iktisadi teşebbüslerinin kamuya ait hisselerinin kısmen veya 
blok halinde satışı şeklinde algılanmaktadır. Tabii bunu özelleştirmenin dar anlamda tanımı 
olarak kabul edebiliriz, ama geniş anlamda özelleştirme dediğimiz zaman işin boyutu 
biraz daha genişlemektedir. Yani kamu iktisadi teşebbüslerinin özel kesime devri yanında 
geniş anlamda özelleştirme dediğimizde, kamu hizmetlerinin özel kişiler aracılığıyla 
gördürülmesi kavramı da bunun içine girmektedir. Hatta biraz daha genişlettiğimiz zaman, 
kamu hizmetleri özel kişilere gördürülmese de, bizzat idare tarafından yürütülmeye devam 
edilse de son yıllardaki uygulamalara baktığımızda, idare tarafından yürütüldüğü zaman da 
yine bir özelleşme eğilimi görüyoruz. Bu da kendisini iki şekilde gösteriyor. Birincisi, idare 
hukuku usullerinden, esaslarından özel hukuk usullerine bir kayma, idare yine hizmeti 
görmeye devam ediyor. İkincisi, yine idare hizmeti görmeye devam ediyor, fakat piyasa 
koşulları içerisinde hizmeti sunmaya başladığını görüyoruz. Bunların ne anama geldiğini 
biraz sonra biraz daha açarak söyleyeceğim.

İkincisi, serbestleştirme veya deregülasyon denilen olguya çok değişik anlamlar 
verilmektedir. Açıkçası Batı literatürüne de bakıldığı zaman, gerek bu serbestleştirme, 
gerek regülasyon kavramları üzerinde, bunların içeriği konusunda bir fikir, görüş 
birliği olduğunu söylemek mümkün değil. Çok çeşitli tanımlar veriliyor, çok çeşitli 
açıklamalar getiriliyor. Fakat bu çeşitli açıklamalar baktığımız zaman serbestleştirme veya 
deregülasyondan bir anlaşılan şey, piyasadaki faaliyetleri kısıtlayıcı kuralların azaltılması 
veya tamamen kaldırılması, yani piyasa kurallarının işler hale getirilmesi, buna doğrudan 
doğruya kamunun müdahalelerinin azaltılması. 

Yine serbestleştirme ve deregülasyon kavramına verilen ikinci anlam, kamu tekellerinin 
özel kesime ve rekabete açılması. Bu özellikle ağ saniyeleri denilen veya şebeke saniyeleri 
denilen elektrik ve telekomünikasyon gibi alanlarda kendisini çok iyi bir şekilde 
göstermektedir. Yani bu şebeke dediğimiz altyapının işletilmesiyle bu altyapıya dayanarak 
sunulan hizmetlerin serbestleştirilmesinin birbirinden ayrılması. Altyapının işletilmesinde 
tekel ister kamuda, ister özel şirkette devam edebilir, ama bu altyapıdan yararlanarak 
sunulan hizmetlerin rekabetçi ortama açılması, çeşitli operatörler tarafından hizmetin 
sunumunun sağlanması, buna da değineceğim. 

Nihayet regülasyon denilen, regülasyon şeklinde ifade edilen kavram; bu aslında 
düzenleme, sözcük anlamıyla bakıldığı zaman düzenleme, fakat farklı bir düzenleme. Yani 
merkezi idarenin özellikle ekonomiye doğrudan müdahalesi, düzenlemesi yerine, bağımsız 
kurallar aracılığıyla yapılan bir düzenleme ve denetim faaliyeti şeklinde karşımıza çıkıyor. 
Bir Fransız yazarın söylediği gibi, konsensüs arayışına, ikna ve diyaloga dayanan yeni bir 
müdahale türü olarak regülasyon kavramı kullanılmaktadır.

Dolayısıyla kavramsal olarak bu açıklamayı yaptıktan sonra, özelleştirme konusuna 
gelebilirim. Baktığımız zaman, Türkiye’de özelleştirmenin 80’li yılların ortasında 
fiilen başladığını görüyoruz. Fakat biraz sonra söyleyeceğim gibi, bu fiili özelleştirme 
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faaliyetinin başlangıcında Türkiye’de özelleştirmenin ciddi bir hukuki altyapısının 
olmadığını görüyoruz. Çok dağınık, zaman içinde değişen, çeşitli yasalara eklenen bazı 
maddelerle yürütülmeye çalışılan, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarıyla karşılaşan bir 
uygulama. 1983 yılında 1. Özal Hükümeti’nin programına baktığımız zaman, şu ifadelerin 
yer aldığını görüyoruz: Deniliyor ki, “Hükümetimiz milliyetçi ve muhafazakar, sosyal 
adaletçi, rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisini esas alan bir hükümettir ve ekonominin  
tabii kanunları içinde gelişmesini sağlamak üzere ülke menfaatleri doğrultusunda müdahale ve 
tahditlerin asgariye indirilerek rekabet şartlarının hâkim kılındığı serbest pazar ekonomisinin 
uygulanması ekonomik sistem tercihimizdir. Devletin fonksiyonu açısından da devletin tanzim 
edici ve yönlendirici fonksiyonu genel seviyede olmalı, detaylara müdahale edilmemelidir.”

Dediğim gibi 80’li yılların ortasında fiilen özelleştirmeler başlıyor. İlk yargıdan dönen 
özelleştirmeler, belki bazılarımız hatırlayacaktır, USAŞ’ın blok halinde bir İskandinav 
şirketine satışı. İkincisi de ÇİTOSAN’a ait 5 çimento fabrikasının yine blok satış şeklinde 
Fransız şirketine satışı şeklinde ortaya çıkmıştı. Fakat bu iki özelleştirme de önce idare 
mahkemesinden, daha sonra idari mahkemesi kararlarının temyiz yoluyla onanması 
üzerine Danıştaydan dönmüştü. 

Oradaki olay neydi? Bu olay, aynı zamanda Türkiye’de özelleştirmenin hukuki 
altyapıdan yoksun bir şekilde fiili başlangıcının sonucu olarak ortaya çıkmış olan bir 
durum. Evvela şunu söyleyeyim: İlk genel özelleştirme usul ve esaslarını düzenleyen 
toplu bir yasal düzenlemenin çıkış tarihi 1994, 4046 sayılı Yasa. Demek ki 1984 civarında 
özelleştirmenin başlangıcı olduğunu söylersek, 10 yıl esaslı bir hukuki altyapıdan yoksun 
olarak yürütülmüş olan bir uygulama.

Dedim ki dağınık birtakım hükümler vardı. Nitekim işte mesela 1984’de 2983 sayılı 
Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun var, 
bunun içinde bazı hükümler var. Sonra yine kamu iktisadi teşebbüsleri hakkında aynı 
yıl 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname var, bunun içinde bazı hükümler var. Onu 
takiben 3291 sayılı Yasayı görüyoruz 1986 yılında, yine KİT’lerin özelleştirilmesine 
ilişkin bazı hükümler var ve 1994’de 3987 sayılı bir yetki yasası çıkarılıyor; Özelleştirme 
Uygulamalarının Düzenlenmesiyle Özelleştirme Sonucu Doğabilecek İstihdamla İlgili 
Sorunların Çözümlenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarılması 
Amacıyla Yetki Verilmesi Hakkında Kanun. Bu yetki yasası Anayasa Mahkemesi tarafından 
iptal edildi ve Anayasa Mahkemesi, bu iptal kararında özelleştirmenin niçin bir yasayla 
yapılması gerektiğini ve özelleştirmeyi düzenleyecek olan yasada ne gibi esasların yer 
alması gerektiğini çok ayrıntılı bir şekilde söylemiştir.

Bu iptal kararları kamuoyunda “Anayasamız özelleştirmeye karşı mı?” veya “Anayasa 
Mahkemesi özelleştirmeye karşı mı?” şeklinde bazı duraksamaların ortaya çıkmasına da yol 
açmıştır. Halbuki Anayasa Mahkemesi, bu kararlarında Anayasa’nın özelleştirmeye kapalı 
olduğunu söylememiştir, hatta şunu söylemiştir, aynen Anayasa Mahkemesi kararından 
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okuyayım: Sadece devletleştirme vardı o tarihte Anayasa’da, 47. maddede, 1999 yılında 
yapılan Anayasa değişiklikleri sırasında özelleştirme de 47. maddeye girmiştir. Diyor ki 
Anayasa Mahkemesi, “Anayasada özelleştirme konusunun özel olarak düzenlenmemiş olması 
yasaklandığı anlamına gelmez. Dolayısıyla yasa koyucu Anayasanın genel ilkelerine aykırı 
olmamak koşuluyla özelleştirmeyi düzenleme yetkisine sahiptir.” Keza yine aynı kararda, 
“Yasama organı yararlı, gerekli ya da uygun gördüğü kamu varlıklarının özelleştirmesini 
Anayasanın 11. maddesi gereğince Anayasanın ilkelerine ve kurallarına bağlı kalarak yasayla 
belirleyebilir.” 

Burada Anayasa Mahkemesi’nin kalkış noktası ki sonradan bu eleştirilmiştir, Anayasa’nın 
35. maddesi’nde mülkiyet hakkıyla ilgili olarak getirilmiş olan düzenlemenin ve korumanın 
sadece özel mülkiyet için söz konusu olmadığı, kamu mülkiyeti için de yine 35. madde’deki 
korumanın geçerli olduğunu söylemiştir ve bu ilkeden hareket ederek yasayla düzenleme 
gereğini evvela, öncelikle bu maddeden hareketle ortaya koymuştur. Daha sonra yasayla 
düzenleme söz konusu olduğunda bu yasayla düzenlenecek olan hususların, yani 
özelleştirmeyi düzenleyen yasada yer alması gereken esasların neler oldukları konusunu 
ayrıntılı olarak kararlarında belirtmiştir, ayrıntısına girmiyorum. İşte yabancıya satış 
konusunda herhangi bir sınırlama getirilmesi gerekir mi; buna ilişkin yasada bir hüküm 
bulunmalıdır. Stratejik sayılan konu ve kuruluşları saptamak, yine tekelleşmeyi önleyecek 
kuralların getirilecek olan yasal düzenlemede yer alması. 

Mesela bu çerçevede 4046 sayılı Özeleştirme Kanunu’nda limanların mülkiyet devriyle 
özelleştirilemeyeceği, mülkiyet devri dışındaki özelleştirmelerden Türk uyruklu gerçek 
ve tüzelkişilerin yararlanabileceği, bu şirketlerde yabancı sermaye payının yüzde 49’u 
geçmemesi gerektiği, idare ve temsile yetkili olanların çoğunluğunun Türk vatandaşı 
olması ve şirket ana sözleşmesine göre oy çoğunluğunun da Türk vatandaşlarında 
bulunması şeklindeki 4046 sayılı Yasadaki düzenlemeler Anayasa Mahkemesi’nin bu 
kararındaki ilkelerden esinlenerek getirilmiştir. Fakat daha sonra 5189 sayılı bir Yasa’yla 
4046 sayılı Yasa’daki bu sınırlamaların hepsi kaldırılmıştır. Bu sınırlamaları kaldıran 5189 
sayılı Yasa’nın Anayasa’ya aykırılığı gerekçesiyle açılan davada da Anayasa Mahkemesi, 
Anayasa’ya aykırılık görmemiştir. Yine Anayasa Mahkemesi’nin bu kararında, yapılacak 
yasal düzenlemede tekelleşmeyi de önleyecek birtakım kuralların getirilmesi gerektiği 
vurgulanmıştır.

Dolayısıyla 1994 yılında 4046 sayılı Yasa’nın çıkarılmasından önce toplu bir yasal 
düzenlemenin bulunmadığını görüyoruz. 4046, özelleştirmede hangi yöntemlerin 
uygulanacağını düzenlemiştir. Bunları satış, kiralama, işletme hakkının verilmesi, 
mülkiyetin, gayri ayni hakların tesisi, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair 
hukuki tasarruflar şeklinde belirlemiştir. Fakat daha sonra sanki bu yöntemlere farklı yeni 
bir yöntem ekleme girişimi gibi görülebilecek olan bir yasal düzenleme söz konusudur. 
5319 sayılı Yasa, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
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Hakkında Kanun bir madde getiriyor: “Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 
Genel Müdürlüğün işletiminde bulunan havaalanlarını yap-işlet-devret modeli çerçevesinde 
yaptırarak işletimini özel sektöre verdiği tesislerini, işletme dönemleri sonunda ve hizmetin 
bütünlüğü yönünden gerek gördüğü diğer tesislerini ihale yoluyla kiralamak suretiyle üçüncü 
şahıslar eliyle işlettirebilir” diyor. 

Diyelim ki Atatürk Havalimanı yap-işlet-devret yöntemine göre yapıldı, işletme süresi 
bitti. Normal olarak yap-işlet-devret modelinde Devlet Hava Meydanları İşletmesine 
devredilmesi ve Devlet Hava Meydanları İşletmesinin işletmeyi yeni bir ihaleyle yeni 
bir işleticiye vermesi söz konusuydu. Tabii bu yöntem izlenmiş olsaydı o takdirde, yeni 
işletmeciyle yapılacak olan sözleşmenin işletme hakkı devri sözleşmesi niteliğinde olması 
gerekirdi. Fakat bu yasal değişiklik araya girdikten sonra kiralama şeklinde işletmenin devamı 
sağlanmıştır. Fakat ilginçtir, şartnamede kiralamanın yanında hep parantez içerisinde 
“işletme” sözcüğüne yer verilmiştir. Bu yasanın serüvenini anlatmak istemiyorum, çünkü 
Cumhurbaşkanından geri döndü, yeniden düzenlendi, Cumhurbaşkanının geri gönderme 
gerekçeleri var vesaire, bu konuya girmek istemiyorum.

4046 öncesindeki hukuki altyapıdaki bu eksiklik, dağınıklık nedeniyle ortaya çıkan 
iptal, ÇİTOSAN ve USAŞ’la ilgili özelleştirme kararları neden iptal edildi, hemen onu da 
söyleyeyim. O dönemde bir de şunun etkisiyle, bunu da kabul etmek lazım, çünkü daha 
sonra Özal Hükümeti döneminde danışmanlık yapan bazı kişilerin çıkardıkları kitaplar 
ve gazetelerde yayınlanan dizilerden anladığımıza göre, “yasal boşluk var” denildiğinde, 
“biz başlayalım, sonradan yasal boşluğu gideririz” şeklinde bir mantığın uygulandığını bu 
ifadelerden anlıyoruz. O dönemde Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kuruluna -daha sonra 
Yüksek Planlama Kurulu ve ondan sonra da Özelleştirme Yüksek Kurulu onların yerini 
aldı- bu ilkeleri belirleme yetkisi verilmişti. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu da 
bazı ilkeler belirlemişti, yani özelleştirmede hisseler kime satılacak? İşte çalışanlara, yöre 
halkına, yurtdışındaki işçilere şeklinde ilkeler belirlenmişti. 

Ancak sözünü ettiğim ve idari yargıda iptalle sonuçlanan bu iki özelleştirme 
uygulamasında hem yabancıya satış söz konusu olmuştur, hem de blok satış söz konusu 
olmuştur. Dolayısıyla Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun o tarihte özelleştirmenin 
usullerine ilişkin kararında ne yabancıya satış vardı, ne blok halinde satış vardı. Dolayısıyla 
idari yargı, haklı olarak “bu idarenin kendisinin belirlediği satış ilkelerine uygun olarak 
yapılmamıştır” diyerek bu iptal kararlarını vermiştir. Sonradan bu Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı Kurulu kararında değişiklik yapılmıştır, araya blok satış ve yabancıya satış da 
eklenmiştir. Hatta “bu karar baştan itibaren geçerlidir” diye bir de madde konmuştur, ama 
tabii satışın yapıldığı dönemdeki kurallara göre hukuki işlemin geçerliliği belirlendiğinden, 
bu idari yargıca kabul görmemiştir. Dolayısıyla altyapıdaki hukuki boşluk bu iptal 
sonucunu ortaya çıkarmıştır.

Acaba 4046 yürürlüğe konulduktan, esaslar ve usuller belirlendikten sonra yapılan 



161

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

özelleştirmelerde yargı ne tür kararlar verdi? Yani iptal kararlarından söz ediyorum. 
Tabii durum son derece dağınık, ama acaba bir toparlama yapılsa bu idari yargıdaki 
özelleştirmelerle ilgili, 94 sonrası, yani 4046 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden 
sonraki dönemde verilen iptal kararlarında iptal gerekçesi olarak neler ön plana çıktı? 
Ben bunu bir iki noktada toparlamaya çalıştım. O noktalar şunlar: Mesela diyor ki bir 
kararında, “Kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması ilkesi –‘ki, bu 4046’da da 
var’- kuruluşların gerçek değerleri üzerinden özelleştirilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle 
örneğin pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahipleriyle açık arttırma yoluna gidilmeden 
ihalenin sonuçlandırılması, kuruluşun rayiç değerinin aranması, gerçek değere en yakın olanın 
özelleştirmede esas alınmaması bu nedenle hukuka aykırılık oluşturmaktadır.” Mesela SEKA 
Balıkesir fabrikasının özelleştirilmesi kararıyla ilgili hem idare mahkemesinin, hem de 
Danıştayın kararında çok ayrıntılı açıklamalar var. 

Kaldı ki bu, yani rayiç değere yakın bir değerde özelleştirilmeme şeklindeki uygulamalara 
Devlet Denetleme Kurulunun Özelleştirme İdaresinin 2001, 2002 ve 2003 yıllarına 
ilişkin uygulamalarını inceleyen raporunda da işaret ediliyor. Deniliyor ki, “özelleştirilen 
bazı kuruluş, işletme ve varlıkların değerinin altında satıldığını, programdaki kuruluşlar 
tarafından yapılan varlık satışlarının bir bölümünün değerinin altında gerçekleştirildiği ve ihale 
sonuçlarının idare tarafından yeterince incelenmeksizin onaylandığı görülmektedir.” Demek 
ki iptal nedenlerinin gerekçelerinden biri olarak ortaya çıkan, gerçek değere yakın bir 
değerde özelleştirmenin yapılmaması.

İkincisi, ihale şartnamesinin özelleştirmeden beklenen yararları güvenceye alacak 
koşullar ve taahhütler içermemesi. Bu nedenle, örneğin kuruluşa hizmetin devamlılığını 
sağlayacak, yani kuruluş özelleştirildikten sonra alan tarafından hizmetin devamlılığını 
sağlayacak yatırım ve üretim koşullarının getirilmemiş olması. “Mevcut üretim sistemi ve 
kapasitesiyle üretim koşulu 4046 sayılı Yasada öngörülen ekonomik verimlilik artışı amacını 
karşılamaktan uzaktır” deniliyor. Sektörü dışa bağımlılıktan kurtaracak yatırımların 
yapılmasını sağlayacak koşullar getirilmemesi yine hukuka aykırı görülmektedir. Bu 
konuda da Devlet Denetleme Kurulunun demin sözünü ettiğim raporunda açıklama 
var. Deniliyor ki, “değerin altında satışın gerekçesini oluşturan ekonomiye katkı sağlanması, 
iş olanağının arttırılması, teknolojik yenilik ve yatırımların yapılması gibi gerekçeler devir 
sözleşmelerinde güvence altına alınmamıştır.” Yani yapılan sözleşmelerde bu tür koşullara 
yer verilmemesi. 

Bir diğer iptal nedeni olarak, rekabet ortamı oluşturulmadan özelleştirmede ihale 
yapılmış olması. Örneğin ihaleye yalnız iki teklif sahibinin katılmış olması, Özelleştirme 
Yüksek Kurulunun bu TÜPRAŞ özelleştirmesinde, “TÜPRAŞ’ın yüzde 14,76 kamu payının 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası toptan satışlar pazarında satışa sunulması kararıyla ilgili 
olarak kamuoyuna duyurulmadığından açıklık ve rekabet ilkelerine aykırılık oluşturulmaktadır” 
deniliyor. Zaten özelleştirme sürecine Rekabet Kurulu da iki aşamada katılmaktadır ve 
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Rekabet Kurulunun yaptığı düzenlemeler de söz konusudur. 

Sürem dolduğu için burada kesmek zorundayım. Eğer daha sonra tekrar söz olanağı 
bulabilirsem, serbestleştirme ve globalleşmenin idare hukukuna nasıl yansıdığına ilişkin 
de bir iki şey söylemeyi isterim. 

Çok teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI Av. SONER KOCABEY - Umarım tekrar bir zamanımız 
olacak. 

Ben fazla zaman işgal etmeyeyim, çünkü zamanımız çok sınırlı. Ben de birkaç şey 
söylemek istiyordum, ama onu artık kullanmıyorum. 

Sayın Hocam, buyurun.

Yrd. Doç. Dr. ABDULLAH UZ (Süleyman Demirel Üniversitesi)- Değerli 
katılımcılar; özellikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Benim konu başlığım, “Kamu-Özel Ortaklığı Modelleri ve Bunların Karşılaştırmalı 
Hukuk ve Türk Hukukundaki Hukuksal Rejimi” konusu. Öncelikle terminolojiye 
değinmek istiyorum, çünkü kamu özel ortaklığı denilince sanki farklı, yeni bir alandan 
bahsediliyormuş gibi bir algılama, izlenim doğabilir. Halbuki bize çok da yabancı olmayan, 
daha doğrusu idari rejimi benimsemiş ülkeler bakımından çok da yabancı olmayan bir 
uygulamadır, yeni bir isimlendirmesinden ibaret diyebiliriz.

Özellikle 80’lerden sonra özelleştirme rüzgârının da büyük etkisiyle kavramlar ve 
terminolojide ciddi bir içi içe geçme, belki de karmaşa yaşandı. Örneğin İngiltere’de 
özelleştirme süreciyle birlikte kamu otoritelerinin, daha Türkçe ifadeyle kamu kurum 
ve kuruluşlarının örneğin bir hizmet satın alması işleminden tutun, varlıklarının özel 
sektöre devrine kadar değişen yelpazedeki bütün işlemler özelleştirme başlığı altında 
değerlendirildi. Halbuki kamunun ihtiyaç duyduğu hizmetlerin, malların satın alınması 
bizim anladığımız teknik anlamda, daha doğrusu dar anlamda özelleştirme kavramının 
içerisine yerleştirilmeyecek nitelikte. Dolayısıyla bu tür bir kavram karmaşası içerisinde 
sanki yeni bir mucizevi bir kavram ortaya çıkmış gibi görülüyor. Bunun uygulaması 
başlangıçta Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde İngiltere’de yaygın şekilde karşımıza çıkıyor, 
“private” uygulaması diye nitelendirilen, özel finansman girişimi olarak Türkçe’ye 
aktarabileceğimiz bir uygulama.

Tekrar başa dönecek olursam, aslında bahsettiğimiz şey, kamu yatırım ve hizmetlerinin 
kamu denetimi ve gözetimi altında özel kişilere gördürülmesinden farklı bir şey değil. 
Sadece yeni bir kavram ve bu kavramda tarafların rolleri ve üstlendikleri riskler ve 
ödenecek ücretlerin kamudan mı, yoksa nihai kullanıcıdan mı karşılanacağı gibi konular 
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belli alt türevlerini ortaya çıkarmış. Ancak netice itibarıyla kamu hizmetlerinin özel kişilere 
gördürülmesi ve bizdeki yaygın anlayış dikkate alındığında, kamu imtiyaz sözleşmeleri, 
kamu-özel ortaklığının hukuki bir ifadesidir. Başlangıçta, örneğin 17. Yüzyıldaki Fransız 
akarsu kanallarının yaptırılması, işletilmesi ya da 19. Yüzyıldan sonra özellikle yerel 
yönetimler bakımından hizmetlerin verilme ya da yetkilendirme sözleşmeleri; 1992’de 
uygulamaya konulan, fakat 1997’de asıl hız kazanan kamunun yatırım ve hizmetlerinin özel 
finansman girişimi, İngilizce ifadesiyle “private” aslında bizim de hiç yabancı olmadığımız 
bir uygulamaydı. 

Kamu-özel ortaklığının uluslararası literatürde ve uygulamada isimlendirilmesi 
konusuna ayrıntısıyla girmek istemiyorum. Burada vurgulamak istediğim şu: En yenisinden 
bahsetsek bile, oyun, eski bir oyun, tanıdık bir oyun. 

Kamu-özel ortaklığı uygulamasının alt türevleri ve bunların kompozisyonuna bağlı 
olarak oluşan yeni formasyonlar, uluslararası literatürde ve uygulamada karşımıza çıkıyor, 
bunları sadece dikkatinize sunmak için arz ediyorum. Tipik bir  kamu-özel ortaklığı 
modelinde yapı şu şekilde işliyor: Herhangi bir kamu yatırım veya hizmetinin kendisine 
gördürülecek olduğu bir operatör, özel amaçlı araç, bunu biz hizmeti gören veya yatırımı 
yerine getirecek olan şirket olarak nitelendirebiliriz. Tabiri caizse boş bir kutu, bu kutunun 
içerisi çeşitli aktörler tarafından dolduruluyor, bunların bir kısmı finansörler, bir kısmı 
hizmet sunucuları, bir kısmı yapım şirketleri ve alt yükleniciler ve bunların oluşturdukları 
bir konsorsiyum ya da iş ortaklığı kamu idareleriyle bir yatırım veya hizmetin yürütülmesi 
konusunda müzakereler sonucunda, belli kurallar işletilerek yürütülen müzakereler 
sonucunda sözleşmeye bağlandığı bir sistem. Tabii bu sistemde farklı varyasyonlar var, 
onlar farklı ülke uygulamalarına göre değişebiliyor.

Dünyadaki kamu-özel ortaklığının bugünkü geldiği noktaya bir bakacak olursak, 
1997’yle 2007 arasında koyu renkli kısımlar kamu-özel ortaklığının uygulandığı ülkeleri 
gösteriyor. 1997’de çok sınırlı sayıda ülkenin bu uygulamayı gerçekleştirdiğini görüyoruz. 
2007’de bu uygulama oldukça yaygınlaşmış, bunda tabii Dünya Bankası, IMF gibi 
uluslararası kuruluşların ve Avrupa Birliği gibi bölgesel yapılanmaların çok büyük katkısı 
var. 

Ülkeler düzeyinde baktığınızda, kamu-özel ortaklığı uygulamaları en yaygın şekilde 
ulaştırma, enerji, telekomünikasyon, içme suyu ve atık su, çöp yönetimi, atık yönetimi, 
okullar, hastaneler, cezaevleri ve savunma, güvenlikle ilgili olarak en yaygın bir şekilde 
İngiltere’de uygulandığını görüyoruz. Devamındaysa Amerika Birleşik Devletleri, 
Avrupa Birliği düzeyinde en yaygın olarak yine Fransa, Almanya, İtalya, uygulamayı 
yaygınlaştırmayı sürdüren ülkeler.

Avrupa Birliği düzeyinde kamu-özel ortaklığı ne ifade ediyor, onu bir tespit edecek 
olursak, Avrupa Birliği düzleminde bir tanımlama yapılmış değil, yani hukuki bir 
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tanımlama söz konusu değil. Yalnız komisyonun girişimleri söz konusu, 2004 yılında 
çıkarmış olduğu bir Yeşil Kitap var ve 2006 yılının sonlarında Avrupa Parlamentosunun 
çıkartmış olduğu bir düzenleme var. Bu düzenlemeler, üye ülkeleri bağlayıcı kural veya 
hükümler içermemekte, sadece üye ülkelere kamu özel ortaklığı uygulamalarında dikkat 
etmesi gereken bazı parametrelerden bahsediyor, bir tür yol haritası gibi düşünebiliriz. 
Ancak dediğim gibi, kesin hatlarla çizilmiş bir tanımlamaya yer vermiyor. 

Burada şu tespiti yapmak gerekir: Bizim bildiğimiz anlamda kamu alanı, Avrupa Birliği 
düzeyinde yönergelerle düzenlemiş. Bildiğiniz üzere 1990’larda üç ayrı direktif yönerge 
söz konusuydu, iki tane de denetim, başvuru yollarını düzenleyen direktif vardı. 2004 
yılına geldiğimizde koordinasyon sürecinden geçilerek iki ayrı, bir klasik sektörler, bir de 
teşebbüslere ilişkin kamu alımları genelgeleri yürürlüğe girdi. Üye ülkeler için geçiş süreci 
tamamlandı, artık üye ülkelerin uyumu sağlaması gerekiyor, bu konuda artık komisyon ve 
Avrupa Adalet Divanının çeşitli kararları söz konusu.

Burada söylemek istediğim şu: “Avrupa Birliğinin ikincil düzenlemelerinde, yani 
yönergelerde kamu-özel ortaklığı bir yer bulabiliyor mu, daha doğrusu kamu-özel ortaklığı 
uygulamaları direktiflere, yönergelere tabi midir?” sorusuna vereceğimiz cevap, tabi değildir. 
Yönergelere baktığımızda, mal alımları, hizmet alımları, yapım işleri yönergelerin 
düzenlediği konular, yapım işleri yönergeleri bayındırlık imtiyazını bir yönüyle düzenleme 
konusu yapmış. Yalnız hizmet alımlarına ilişkin yönergede herhangi bir hizmet imtiyazına 
ilişkin düzenleme söz konusu değil. Dolayısıyla bayındırlık imtiyazı kısmen yönergelere 
tabiiyken, hizmet imtiyazında herhangi bir bağlayıcı düzenleme söz konusu değil. Ancak bu 
ikincil mevzuat bakımından yapılmış bir tespit. Gerek Komisyon, gerekse Avrupa Adalet 
Divanı bu konuda şu tespiti yapıyor: Diyor ki, “Her ne kadar yönergelere tabi olmasa bile, 
imtiyazlar Avrupa Birliği Sözleşmesinin belirli ilkelerine uymak zorundadır. Bunlar saydamlık, 
karşılıklı tanımak, ayrımcılık yapmama gibi temel ilkeler.” Bu ilkelere uygun olarak kamu özel 
ortaklığı sürecinin işletilmesi, ihale sürecinin bu ilkelere uygun olarak gerçekleştirilmesi 
gerektiğini Avrupa Adalet Divanı ve komisyon sıklıkla dile getiriyor.

Avrupa Birliği üye ülkelerine bir göz atacak olursak, en yaygın olarak uygulanagelen 
yöntem KFI İngiltere’de karşımıza çıkıyor ve literatürü tanıdığınızda da referans olarak 
sürekli İngiltere’nin uygulaması bir önderlik niteliğinde takip  ediliyor. Aynı biraz önce 
dediğim gibi, bu konuda Fransa’nın geçmişten günümüze gelen uygulamaları, imtiyaz 
yetkileri gibi konular, yetkilendirme aslında konunun çok da geçmişe giden yönü olduğunu 
ortaya koyuyor. 

İngiltere’ye baktığımızda, 1992’den 2004 yılına kadar gelinen süreçte yaygın olarak 
ulaştırmada kullanıldığını görüyoruz. Özellikle 2004’den sonra hız kazanan bir 
süreçte, sağlık hizmetleri bakımından özel finansman girişiminin sıklıkla uygulandığını 
görmekteyiz ve genelde sağlık, güvenlik, eğitim gibi alanlar çekirdek kamu hizmetleri 
olarak nitelendirildiği için, bu alanların özel sektöre bir şekilde açılmasının aslında kamu 
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hizmetinin içerisinde bulunması gereken süreklilik, düzenlilik, değişkenlik özellikleriyle 
çok da bağdaşmayacağı, dolayısıyla bu alanların kamu özel ortaklığına açılmaması 
gerektiği yönünde ciddi refleksler var. Fakat bu reflekslere rağmen gerçekleştirilen 
projelere bakıldığında, özellikle klasik kamu alımları yöntemiyle gerçekleştirilenlerle 
kıyaslandığında çok ciddi bir avantaj ortaya koyduğu gözleniyor. Örneğin klasik yöntemle 
ihaleye çıkıldığında temel problem nedir? Süre ve maliyet konusunda yaşanan hayal 
kırıklığıdır. İşte kamu-özel ortaklığı, gerek projenin beklenenden daha önce ya da vaktinde 
tamamlanması, gerekse başlangıçta her ne kadar tam olarak belirlenemese bile maliyetin 
proje tamamlandığında çok fazla kamuya maliyet olarak geri dönmediği tespiti yapılıyor.

Yalnız İngiliz Sayıştayının hazırladığı raporlarda şu tespitler de var: “Kamu-özel 
ortaklıkları her yatırım ve hizmet için ideal değildir. Daha doğrusu şöyle bir tespiti yapmamız 
lazım: Kamu-özel ortaklığı bir mucize birliktir, dolayısıyla her projeye uygulanamaz” ve İngiliz 
Sayıştayından devam edeyim. Belli sektörlerde ve yatırımlarda kamu özel ortaklığının klasik 
kamu alımlarına göre çok daha dezavantajlı olduğu sonucu da bazen ortaya çıkabiliyor. 
Burada kamu-özel ortaklığının getirdiği avantajlara çok fazla değinmek istemiyorum; 
yalnız şu tespiti yapmak gerekir:    Kamu-özel ortaklıkları bağlamında yürütülen faaliyetler, 
yatırım ve hizmetler, çok ciddi finansman gerektiren ve ileri teknoloji içeren ve karmaşık 
nitelikli alanlar olduğu için, bunlara ilişkin sözleşme öncesi aşamadaki ihale sürecinin çok 
uzun bir zaman dilimini içerdiği görülebiliyor. Örneğin İngiltere’de ihale süreci 36 ayla 
74 ay arasında değişen bir yelpazede zamanı işgal ediyor. Dolayısıyla 74 aylık bir ihale 
aşamasından geçiyorsunuz. Tabii bu ihale süreci içerisinde başvuru yollarının işletilmesi 
ve konunun yargıya taşınması gibi farklı engelleri de düşündüğünüzde, sürecin ne kadar 
uzayabileceğini tahmin edebiliyoruz.

İngiltere kamu özel ortaklığına ilişkin bu projeyi yürütmek amacıyla belli üniteler, birimler 
oluşturmuş, bunları sadece dikkatlerinize arz ediyorum. Şu anda en aktif olarak faaliyet 
yürüten Partnerships UQA, yüzde 51’i özel sektöre ait, yüzde 49’u kamuya ait bir şirket 
olarak karşımıza çıkıyor. “Ofice of Goverment Commerce”in zaten çok daha geniş kapsamlı 
bir faaliyet alanı var, kamu alımlarına ilişkin düzenlemeler, yönlendirmeler ve eğitim 
faaliyetlerini içine alacak bir görev tanımı var. Şu anda İngiltere’de PFI uygulamalarının 
toplam kamu yatırımları içindeki payı yaklaşık yüzde 12 düzeyindedir. Yani kamu 
yatırımlarının yaklaşık yüzde 12’si özel finansman girişimiyle gerçekleştirilmektedir.

Bir başka ülkeye bakalım: Fransa. Fransa’da konu çok yeni değil, elbette bunu biraz 
önce söyledik, fakat bu bağlamda yeni gelişmeler yaşandı. Yasama organı, kamu-özel 
sektör arasındaki yatırım ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerin modernize edilmesi amacıyla 
Bakanlar Kuruluna 2003 yılında bir yetki verdi ve bu yetkiye dayanarak da 2004 yılında 
çıkartılmış bir düzenleme var. Bu düzenleme ortaklık sözleşmelerini düzenliyor ve ortaklık 
sözleşmelerine ilişkin tabii imtiyaz dışında, yetki devri dışında başka türevleri de içerecek 
bir genişlikte konuyu kapsıyor. 
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Söz konusu düzenlemenin bir özelliği de şu: Bilindiği üzere, Fransa’da kamu 
otoritelerinin, idarelerin özellikle yabancılık unsuru içermeyen sözleşmelerin tarafı  
olduğundan, bu sözleşmelerin tahkime götürülmesine engel olan düzenlemeler söz konusu. 
İşte bu çıkartılan düzenlemeyle, 2004 düzenlemesiyle kamu özel ortaklığı bağlamında 
yürütülecek projelere ilişkin sözleşmelerin tahkime götürülebileceği düzenlemesi yer aldı. 
Tabii sivil toplum kuruluşlarından ve bazı senatörlerden tepkiler geldi ve konu Fransız 
Danıştayına taşındı. Fransız Danıştayı düzenlemeyi Anayasa’ya, daha doğrusu yetki 
yasasına uygun buldu. İtirazın gerekçesi şuydu: Yetki yasasında tahkime ilişkin bir yetki 
devri söz konusu olmadığı halde düzenlemeyle böyle bir yolun açılması. Yalnız Fransız 
Danıştayı, dediğim gibi bunu uygun buldu ve Anayasa Komisyonu’nda da herhangi bir 
olumsuz sonuç çıkmadı.

Almanya’da benzer bir süreç devam ediyor. 2005 yılında kamu-özel ortaklıkları yoluyla 
yatırım ve hizmetlerin hızlandırılmasına ilişkin bir kanun çıkartıldı ve bu kanun yeniden 
revize edilmek üzere 2007 yılı içerisinde tekrar parlamentonun gündemine taşındı.

Türkiye’deki kamu-özel ortaklığı yasal düzenlemeleri ve hukuksal rejimine geçecek 
olursak, Türkiye’de yaşanan yasama ve idareyle yargı arasında yaşanan sürece değinmek 
istemiyorum. Turgut Hocam zaten ondan ayrıntısıyla bahsetti. Özellikle kamu yatırım 
ve hizmetlerinin özel kişilere gördürülmesine ilişkin düzenlemeleri tek tek kanun olarak 
isimlendirmek de istemiyorum, hepinizin malumu. Burada dikkatinize arz etmek istediğim 
husus, Anayasa’nın 47. maddesi. Bildiğiniz gibi 1999 değişikliğiyle 4. bir fıkra eklendi 
ve aslında böyle bir fıkranın eklenmesi gerekli de değildi, ama yasama organı böyle bir 
takdir kullandı. Kamu yatırım ve hizmetlerinin özel kişilere gördürülebilmesinin özel 
hukuk sözleşmeleriyle de mümkün olabileceği yönünde bir uygulamaya kapı açtı. Tabii 
Anayasa Mahkememizin de bu fıkranın ne anlama geldiği ve Anayasa’nın gerek lafzı, gerek 
amaçsal, gerekse diğer maddeleriyle birlikte sistematik bir yoruma tabi tutulması halinde 
nasıl bir sonuç ortaya çıkacağı konusunda bazı çelişkili kararlarının olduğunu özellikle son 
dönemde gözlüyorum.

O konuya en son gireceğim, burada kısaca bir hususu arz etmek istiyorum. Bildiğiniz 
üzere Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yürütülen bir kamu-özel sektör işbirliğine 
ilişkin kanun tasarısı taslağı söz konusu. Bu kamuoyunun dikkatlerine arz edildi ve henüz 
geri bildirimlere ilişkin bir çalışma tamamlanmış değil. Söz konusu düzenleme, daha önce 
çıkartılmış 3096, 3996 gibi dağınık bir görüntü arz eden yasal düzenlemelerin tek bir 
çatı altında toplanmasını amaçlıyor. Burada kanunun kapsamına baktığımızda, merkezi 
yönetim kapsamındaki kamu idareleri, -5018 esas alınacak- sosyal güvenlik kurumları, 
mahalli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri hangi konularda kamu özel ortaklığı projeleri 
uygulanabilecek, onu da sayma yoluyla belirtmiş. Çünkü Anayasamızın 47. maddesi 
“kanunla belirtilir” dediğine göre bunların istisnai bir uygulama olması gerekiyor ve tek tek 
sayılması gerekiyor. Bunlar dikkatinize arz ettiğim üzere çok geniş bir yelpazede üzerinde 
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duracağım eğitim, sağlık, adalet, güvenlik ve genel idare altyapısı yatırım ve hizmetlerinin 
de kamu özel ortaklığı projeleriyle gerçekleştirilebilmesine izin veren bir düzenleme 
getiriyor. 

Tabii bu daha önceki uygulamalarımızda, düzenlemelerimizde karşımıza çıkmıyordu; 
eğitim, sağlık, adalet, güvenlik. Yasa tabii tam açıkça anlaşılmıyor, fakat gerekçesinde 
bunların sadece altyapılarının kamu özel ortaklığı projesi içerisinde değerlendirilebileceği, 
fakat hizmetlerin sunulmasının, yani eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik hizmetlerinin özel 
kişilere yaptırılamayacağı yönünde gerekçede bir açıklama var, ama yasa metninde böyle 
bir düzenleme söz konusu değil.

Söz konusu tasarı taslağında imzalanacak sözleşmelerin özel hukuka tabi olduğu açıkça 
düzenlenmiş ve kamu-özel ortaklığı modelleri tek tek sayılmış. Yap-işlet-devret modeli, 
yap-işlet modeli daha önceki düzenlemelerle aynı paralelde. Yap-kirala modeli, bu yeni bir 
uygulama; kamuyla özel sektör arasında akdedilen bir sözleşme çerçevesinde bir yapının 
özel sektöre arsanın Hazineden veya ilgili idarenin mülkiyetinden tahsis edilmek kaydıyla 
özel sektöre söz konusu arsa üzerinde bir tesisin yaptırılması ve daha sonra idarenin bunu 
özel sektörden kiralaması yoluyla bir uygulamaya izin verecek bir model. İşletme hakkının 
devri kanundan çıkartılacak, çünkü gerekçesinde işletme hakkının devrinin dar anlamda 
bir özelleştirme olmadığı, çünkü varlıkların mülkiyetinin hâlâ kamuda kaldığı dikkate 
alınarak işletme hakkı devri modeli de kamu özel ortaklığı kapsamında değerlendiriliyor. 
Tamamlama, yenileme, geliştirme, arama, restorasyon, bakım, onarım ve benzeri işler de 
kapsama dahil edilerek yeni modeller, varyasyonlar üretilebileceğine ilişkin bir düzenleme 
söz konusu.

Burada isterseniz sadece dikkatinize arz edeyim, 4924 sayılı bir Kanun düzenlemesiyle 
sağlık hizmetlerinin özel kişilerden satın alma yoluyla gördürülebilmesine ilişkin bir 
düzenleme çıkartılmıştı ve Anayasa Mahkememiz 2007’nin Kasımında bunu Anayasa’ya 
uygun buldu. Kendisine itiraz yoluyla götüren Danıştay 5. Dairesi’nin görüşüne itibar 
etmedi ve Aralık ayında da söz konusu karar Resmi Gazetede yayımlandı. Söz konusu kararın 
Anayasa’nın 47. maddesi’nin 4. fıkrasını çok da doğru yorumlayan bir karar olmadığını 
düşünüyorum. Benzer bir konu 5583 sayılı Kanun’la getirilen bir düzenleme, kamuoyunda 
iddia olarak bilinen sabit ihtimalli bahis oyunlarının oynatılması için risk yönetim merkezi 
kurdurulması ve işletmeciliği, başbayi verilmesi işi. Söz konusu iş bir hizmet satın alınması 
mıdır, bir işletme hakkının devri midir, yani konu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na mı 
tabidir, yoksa 4046’ya mı tabidir? Bu konu henüz açıklığa kavuşturulmuş değil, Danıştay 
aşamasında, bir yasal düzenlemeyle bunun aşılması düşünüldü, fakat problem tümüyle 
de aşılmış görünmüyor. Bunlara ilişkin tartışmalarda soru gelecek olursa daha da açmaya 
çalışırım. 

Çok teşekkür ediyorum.
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OTURUM BAŞKANI Av. SONER KOCABEY - Biz teşekkür ediyoruz. 

Son konuşmacımız Sayın Hikmet Kurnaz, kendisi bankacı, iktisatçı, buyurun Hikmet 
Bey.

HİKMET KURNAZ (Bankacı, İktisatçı)- Ben de önce bu değerli zamanlarınızı 
ayırarak bizleri dinlemeye geldiğiniz için öncelikle siz misafirlerimize teşekkür ediyorum 
ve bana bu panelde konuşma fırsatı veren Ankara Barosuna da teşekkür etmeden önce, 
benden önce iki değerli konuşmacı özelleştirmenin hukuki çerçevesine baktılar ve değerli 
katkılarından dolayı ben de kendilerinden çok şeyler öğrendim ve kendilerine teşekkür 
ediyorum.

Özelleştirme özünde serbestleştirme politikalarının bir sonucudur. Çünkü 
serbestleştirme politikaları dediğimizde ekonomik karar birimleri, yani bir ülkenin 
ekonomisinin aktörlerine baktığımızda, devlet, şirketler ve tüketicilerdir. Serbestleştirme, 
ekonomik kararların hâkimiyetinin devlet tarafından özel sektöre doğru kaydırılması 
anlamına geldiğinden, ekonominin aktörleri içerisinde yer alan devletin şirketler 
üzerindeki etkinliğini azaltmak için serbestleştirme politikalarıyla kamunun elindeki 
birtakım şirketleri özelleştirme yoluyla karar hâkimiyetini serbest piyasaya bırakması 
şeklindeki bir senaryonun özeti olarak yorumlanması gerekir, özelleştirme, serbestleştirme 
politikalarının bir sonucu olarak. 

Serbestleştirme, özünde bir ülkedeki kaynakların kimler tarafından toplanacağının, 
nasıl toplanacağının ve kimlere kullanılacağının piyasaya bırakılması işidir. Yani 
serbestleştirmeyle amaç, kaynakların toplanması ve kullanılmasının piyasa kuralları içerisine 
bırakılmasıdır. Serbestleştirme, özünde kapitalizm tarihinin ve mantığının sistematik bir 
sonucudur. Sürenin kısa olmasını da dikkate alarak biraz atlayarak gideceğim için, biraz 
hızlı geçeceğim, fakat serbestleştirmenin sonuçlarının ve faydalarının en iyi izlenebileceği 
ve krizlerinin de en iyi izlenebileceği sistem  mali piyasalardır. Serbestleştirme özünde 
mali piyasalarla başlar ve bu da bankacılık sistemi de yansır.

Ancak bankacılık sistemine yansımanın serbestleştirmeyle ilişkisini bizde en  önce 
Temel görmüş. Temel, kredi bankasını soymak suçundan yargılanırken, son celsede hâkim 
bey, delil yetersizliğinden Temel’in tahliyesine karar veriyor. Temel bunu duyunca çok 
seviniyor ve bağırarak hâkime, “uy, çözünü sevdiğim hâkim beyi, şimdi yani bu paralar benim 
mi oldu?” diyerek böylece serbestleştirmenin sonuçlarını da daha sonra bankacılık krizleri 
olarak karşımıza nasıl çıktığını ve şu ana kadar 1980’lerden bugüne kadar 93 ülkede 
toplam 113 kriz yaşanmış, finansal kriz yaşanmış ve bunlardan 5, 6 tanesi de Türkiye’deki 
finansal krizlerdir. Serbestleştirmenin finansal krizlere yol açmasının sonuçlarından bir 
tanesinde, eski bir bankacı olarak bizzat yaşamış olarak, yani serbestleştirme politikasının 
topluma nasıl yansıdığı, özellikle serbestleştirmenin bankacılık ve KOBİ dediğimiz küçük 
işletmeler ölçeğinde ne gibi sonuçlar doğurduğu da hepinizin takdirlerindedir.
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Serbestleştirme, piyasa düzenlemelerine ihtiyaç duyan iktisadi bir işlem de olsa, hukuki 
işlemlere ihtiyaç duyan, hukuki düzenlemelere ihtiyaç duyan bir olaydır. Dolayısıyla 
dünyanın hiçbir yerinde finans piyasaları, mali piyasalar devlet olmadan, hukuki 
düzenlemeler olmadan işlememiştir, kurulmamıştır, gelişmemiştir. Dolayısıyla mutlaka 
devletin hukuki düzenlemelerine ihtiyaç olan bir eylemliliktir serbestleştirme ve hukuki 
düzenlemelerin olmadığı bir yerde de piyasaların kaotik yapısı, doğası gereği anarşik yapısı 
kendini gösterir. 

Serbestleştirmeyi bir tanım olarak koyduğunuzda, ünlü iktisatçı  Adam Smith’in elini 
IMF’nin Dünya Bankasının ve Dünya Ticaret Örgütünün tutmasıyla piyasa kurallarını 
dünyaya şamil kılma isteği olarak düşünebiliriz ve politika olarak belirleyebiliriz 
serbestleşmeyi. Serbestleşme, sermaye birikiminin dürtüsüyle şekillenen ve büyüme 
hırsıyla ulusal sınırları aşan bir sistemdir. Bunun da özünde 1973 yılında Bretton Woods 
sisteminin çökmesiyle, para petrol krizinden sonra 1970’lerden sonra para sisteminin 
çökmesiyle serbestleşmeden yana olan iktisatçıların piyasa serbest modelleri içerisinde 
büyüyebileceğini, gelişebileceğini ve özellikle de faizlerin serbest bırakılmasıyla karar 
mekanizmalarındaki sistemin de serbest bırakılmasıyla serbest politikalı ekonominin 
büyümesi modeline dayanan bir düşüncedir ve sonuçları kimi zaman olumlu etkiler 
göstermiştir, kimi zaman da krizlere yol açmıştır.

Serbestleşmeden yana olanların düşüncesinde şu vardı: “Faiz oranlarını serbest bıraktığınız 
zaman, bir ülkenin tasarruf kaynakları artar, faizin yüksekliğiyle tasarruf hacmi artar, artan 
tasarruf hacmiyle kredi imkânları çoğalır, kredi imkânları çoğalınca da müteşebbislerin yatırım 
kararları artar ve ekonominin sonuçları büyüme şeklinde kendini gösterir” düşüncesinin bir 
sonucu olarak çıkmıştır. Ama bu serbestleştirme politikalarından beklenen teorik amaçlar, 
pratikte her zaman aynı sonuçları vermemiş, serbestleştirme birçok ülkeye yaramamış ve 
birçok ülke de değişik mali ve finansal krizlerle karşılaşmıştır. Bu ülkeleri Arjantin, Filipin, 
Finlandiya, Gana, İsrail, İsveç gibi çoğaltabiliriz. 

Türkiye’ye geldiğimizde, daha somut olarak, yani içine biraz da ruhumuzu kattığımızda, 
somut olarak geldiğimizde, 1980’lere kadar biliyorsunuz Türkiye iki büyük fay hattı üzerine 
ilerleme modeli seçmiş ülkeydi. 1980’lere kadar ithal ikame sanayileşme stratejisinin, 
özellikle de 1970 petrol krizinden sonra ülkenin 1 sente muhtaç olmasının sonuçları 
olarak ithal ikameli sanayileşme stratejisi 24 Ocak kararlarıyla son bularak ihracata yönelik 
sanayileşme stratejisi tercih edilmiş, bu kararlarla birlikte serbestleştirme politikası ve 
buna bağlı olarak birçok reform niteliğinde düzenlemeler başlatılmıştır.

Serbestleşme, tanımsal olarak bir tanım yapmak gerekirse, ulusal para birimlerinin 
yanına tasarruf ve ödeme aracı olarak özünde yabancı para birimlerinin de dahil olmasıdır. 
Yani serbestleşme, bir kambiyoyla ilgili sorundur. Nitekim serbestleştirmeyle amaçlanan, 
bir ülke ekonomisinde yurtiçi yerleşik kişilerin yabancılara göre daha ayrıcalıklı durumda 
olmamaları gerekir. Serbestleştirmeden amaç, yabancılarla yurtiçi yerleşik kişilerin 
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aynı avantajlarla olması, herhangi birisinin de koruma altında olmaması gerekir. Ama 
içimizde şu anda salonda görüyorum, hâlâ aktif bankacılar var, fakat son durumda hazine 
bonolarında bildiğim kadarıyla  yabancılara yönelik bir vergi avantajı sağlandı, o da aksine 
yurtiçi yerleşiklere avantaj sağlanmaması gerekir derken hazine bonolarında yurtdışındaki 
yerleşik kişilerin faiz oranlarındaki stopaj daha az gibime geliyor. Yani bu da o zaman haksız 
bir düzenlemeyi de gösteren bir olgudur. 

1980’lere geldiğimizde, 24 Ocak kararlarıyla birlikte Türk bankacılık sisteminde 
Temmuz bankacılığı dediğimiz 1 Temmuz kararlarıyla çok önemli, reform niteliğinde bir 
düzenlemeye geçildi: Faizler serbest bırakıldı. Faizlerin serbest bırakılmasıyla birlikte ya da 
serbest bırakılmasının sonuçları tez zamanda kendisini -ben yaşta olanlar hatırlayabilirler- 
1982’lerde bankerlik kriziyle gösterdi ve işte o zamanki hafızaları yenilemek için 
hatırlatmakta da fayda var, o zamanki Banker Kastelli denilen kuruluş neredeyse 10 
bankanın aktifleri toplamının büyüklüğü mal varlığına, kaynak toplamına erişti. Bankerlik 
krizinin arkasından o bankerlik süreci birçok bankayı beraberinde götürdü ve bankerlik 
krizinin tabii faydalı tarafları da oldu. Sermaye piyasasının kurulmasının avantajları da 
bankerlik kriziyle sağlandı. 

Bankerlik krizinde şöyle bir hatırlatma yapmak için, o yıllarda mevzuattaki serbestleşme 
irili ufaklı, sahipli sahipsiz 250 civarında banker kuruluşunun birden türediği ortaya çıktı. 
Özellikle de dikkat çekici araştırmacılar için, Ankara’daki banker sayısı ekonominin 
merkezi olan İstanbul’daki banker sayısından daha yüksekti, burası üzerinde düşünülmesi 
gereken bir durumdur. Yani banker sayısının Ankara’da olmasının nedeni faize duyarlı 
kesimin, memur kesiminin Ankara’da olması mıydı, bu ayrıca üzerinde araştırma yapılması 
gereken bir konudur.

Bankerlik krizi İstanbul Bankası, Hisarbank, Bağbank, Ortadoğu İktisat Bankası ve 
o zamanlar Emniyet Sandığı vardı, bazılarınız hatırlamayabilir, Emniyet Sandığı batan 
bankalar arasında yer aldı ve 250 irili ufaklı bankerlik kuruluşları da battıktan sonra 
içlerinde yaşayan birkaç tane banker kuruluşları kaldı. Özellikle 13 bankanın ortaklığında 
Eko Yatırım Finansman gibi kuruluşlar vardı, daha sonra bunlar sermaye piyasasının 
kuruluşunda yer aldılar. 

Tabii bu dönemin tipik özelliklerinden bir tanesi de şu: 7129 sayılı Bankalar 
Kanunu vardı, 58 yılından beri uygulanıyordu. İşte bu tarihte 70 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’yle Bankalar Kanunu’nda değişikliğe gidildi, banka kuruluşları 
kolaylaştırıldı, banka şube açma sayıları kolaylaştırıldı ve neticede 83 bankerlik krizinin 
arkasından 1990’lara geldiğimizde, bir Körfez krizi dışsal bir dinamik olmasına rağmen, 
serbestleştirme politikalarının sonucunda Körfez krizi de Türkiye’de bir finans krizini 
yaratmıştır. 94 ve esasında bu tabloyu koymamdaki neden de, oradaki bankaların aktif ve 
banka sayıların krizlere yansımasındaki salahiyeti de gösterebilmektir. Tabii Türk Parası 
Kanunu var 83’te; Türk Parası Kanunu, 1567 sayılı Kanun’da o zamana kadar 17 sayılı 
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Kararla götürülüyordu, 28 sayılı Kararla kambiyo rejiminde serbestlik getirildi. Döviz 
tevdiat hesabı açılması, yabancı para üzerinden işlemler yapılmasına izinler verildi ve 
bugün de uygulanan 32 sayılı Kararla da kambiyo rejimi tamamen serbestleştirilerek ve 
Türk parasına 1989’da konvertibl sağlanarak bankacılık bilançolarının yabancı bankacılık 
bilançolarına doğru dönüşerek ve krizlerin arkasından yatan nedenlerden bir tanesinin 
de döviz açığı dediğimiz, sık sık duyduğunuz pozisyon açıklarıyla bu serbestleştirme 
sonucunda bankacılık sistemi tanışmış oldu.

Sonra 94’de 5 Nisan kararlarını biliyorsunuz ve esasında hepimizin hatırladığı krizin 
neticeleridir. Yani isterseniz sorular şeklinde ben devam edeyim; çünkü şu anda krizleri 
anlatmam lazım, ben de krizleri anlatırsam süre kalmayacak. 

Ben şimdi teşekkür ediyorum, sorularda devam edebiliriz.

OTURUM BAŞKANI Av. SONER KOCABEY - Peki, Hikmet Beye teşekkür 
ediyoruz. 

Oturumun birinci bölümünü bitirdik, Sayın Turgut Hocam serbestleştirmeyi tanımladı, 
ama anlatamadı, onu anlatması için kendisine ek bir süre tanıyalım. Ayrıca Sevgili 
meslektaşımız Tezcan Çakır’ın bir sorusu var, bu arada o soruyu da cevaplandırsın. Sorusu 
olan sayın izleyicilerimiz varsa isimlerini yazarak ve hangi konuşmacıya soruyorlarsa 
onu not olarak bize iletirlerse, bu arada zamandan da tasarruf etmiş oluruz. Konuşmacı 
arkadaşlarımız da soru üzerinde düşünme olanağı elde etmiş olurlar. Teşekkür ediyorum. 

Buyurun Hocam.

Prof. Dr. TURGUT TAN- Teşekkür ederim. 

Ben hazırlamış olduğum konuşmaya devam etmek yerine, burada benden önce konuşan 
değerli meslektaşımızın değindiği bir konuya değinmek istiyorum. Bir de soru var, soruya 
yanıt vermek ve bir de globalleşmenin idare hukukuna nasıl bir etki yaptığına çok kısa 
olarak değinmek istiyorum.

Değerli meslektaşım dedi ki, “Anayasa’nın 47. maddesi’nde yapılan değişikliğe gerek yoktu.” 
Değişiklik şu: Devletin kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin yerine 
getirmekle yükümlü oldukları yatırım ve hizmetlerin özel hukuk sözleşmeleriyle gerçek 
veya tüzelkişilere gördürülmesi için yasal düzenleme yapılması. Neden böyle bir değişiklik 
yapıldı? Bildiğiniz gibi, yap-işlet-devret yöntemini düzenleyen 3996 sayılı Yasa’nın 5. 
maddesi vardı. 5. madde diyordu ki, “bu kanunun uygulamasında yapılan sözleşmeler özel 
hukuk sözleşmesidir.” Anayasa Mahkemesi, bu sözleşmelerin idari sözleşme, hatta idari 
sözleşmeler içerisinde de tipik olarak kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri olduğunu, 
dolayısıyla niteliği gereği idari sözleşme olan bir sözleşmeyi yasa koyucunun kanuna bir 
madde koyarak “özel hukuk sözleşmesidir” diyemeyeceğini, böyle yaptığı takdirde bunun 
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Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verdi. Dolayısıyla Anayasa’nın 47. maddesi’ne eklenen 
bu 4. fıkra, Anayasa Mahkemesi’nin bu iptal kararına âdeta bir yanıt oluşturmaktadır. 
“Yasa koyucunun böyle bir şeye yetkisi yok mu diyorsunuz Anayasa Mahkemesi olarak; işte ben 
bu değişiklikle yasa koyucuya bu sözleşmelerin özel hukuk sözleşmesi sayılacağına ilişkin yetkiyi 
veriyorum” dedi, yani bu bakımdan gereklilikti. 

Fakat şuna gerek yoktu: 125. maddede yapılan eklemeyle “kamu hizmeti imtiyaz 
sözleşmelerine bu sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla 
çözümlenebileceğine ilişkin hüküm konulabilir” şeklinde bir düzenlemeye gerek yoktu. Bu 
aslında bizim mevcut sistemimizi çok bozucu bir değişiklikti. Çünkü siz, eğer tahkim 
yoluyla uyuşmazlığın çözülmesini de kabul eden bir usulü getirmek istiyorsanız, zaten 47. 
maddedeki değişiklik özel hukuk sözleşmesiyle yapılacak işi yapma olanağını size vermiş. 
Dolayısıyla tahkim, özel hukukta uyuşmazlık çözme yöntemi. Zaten eğer tahkimi kabul 
etmek istiyorsanız, o sözleşmeleri özel hukuk sözleşmesi şeklinde yaparsınız. Hem imtiyaz 
sözleşmesi şeklinde yapacaksınız, hem de bundan kaynaklanan uyuşmazlıkları tahkime 
götüreceksiniz; bu sistemi bozucu bir nitelik taşımaktaydı.

Burada sistemi bozucu başka bir özellik, globalleşmenin etkisi idare hukukunda şunu 
gösterdi: Bu sadece Türkiye’ye özgü bir şey değil, İtalya’da da buna ilişkin ifadeler var, 
İspanya’da son zamanlarda yazılan yazılarda “özel hukuka kaçış” diye ifade ediliyor bu. Sayın 
Tezcan Çakır’ın sorusu da biraz bunu esinlendirdi. Sorunun esası şu: “Yargılama hizmetleri 
özelleştirilebilir mi?” Hayır, özelleştirilemez. Neden böyle; bir örnek vereyim: 80’li yılların 
ortasında İmar Kanunu’nda bir değişiklik yapıldı ve yeminli serbest mühendislik mimarlık 
büroları kuruldu ve kanun, bu bürolara belediyelere ve valiliklere paralel olarak ruhsat, 
yapı izni verme yetkisi tanıdı. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti, dedi ki, “Anayasa’nın 
128. maddesi açık, devletin kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare 
esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli 
görevler memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Dolayısıyla yerine getirilen hizmet, 
genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken bir hizmetse, yani genel idare esaslarına göre 
yürütülmesi gereken hizmet kamusal yetki ve usuller kullanılarak yürütülmesi gereken hizmet, 
bu hizmeti yerine getirecek olan kişilerin memur veya kamu görevlisi statüsünde bulunması 
gerekir.”

Nitekim bu iptal kararından sonra son Marmara depremini takiben yapılan düzenlemede 
yapı denetim kuruluşları Meclise getirildi, yani fenni sorumlular yerine ikame edilecek olan 
kuruluşlar. Bu kuruluşlara tanınan yetki, belediyelerin ve valiliklerin imar konusundaki 
kamusal yetkilerini kullanmalarını engellemeyen, fakat onlara o yetkilerini kullanmada 
yardımcı nitelikte rapor düzenlemek suretiyle, inşaatları denetlemek suretiyle, o denetim 
sonuçlarını bildiren raporlar vermek suretiyle yerine getirilen bir hizmetten ibaretti. 
Dolayısıyla kamusal bir yetkinin kullanılması bu özel hukuk tüzel kişilerine tanınmıyordu, 
dolayısıyla bu yeni yasal düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi Anayasa’ya aykırı bulmadı.
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Son bir nokta; bu gelişmeler, bir yeni kitap yayınlandı, bir Fransız kamu hukukçusunun 
“Postmodern Devlet” diye bir kitabı, bunun içerisinde postmodern hukuktan bahsediliyor. 
Bu biraz düzenlemelerde işte regülasyon, yani demin başta da söyledim, ikna edici, 
konsensüse dayalı bir tür yumuşak düzenleme biçimi. Buna ilişkin size son bir tipik örnek 
vererek konuşmamı bitireceğim. 

Biliyorsunuz, bu regülasyonu düzenleyen kurullar var, bağımsız kurullar dediğimiz, 
işte Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Telekomünikasyon, Rekabet Kurulu vesaire… 
Rekabet Kurulu, rekabetin piyasada korunmasını sağlamakla görevli kuruluş. Dolayısıyla 
kanun, rekabet ihlallerini belirlemiş, çok özet söylüyorum. Hâkim durumu kötüye 
kullanmak bir rekabet ihlalidir, teşebbüslerin bir araya gelip karar alıp uygulamaları bir 
başka rekabet ihlalidir. Bir şirketin hesabından bankacılık muamelesi işlemi diye resen 
para kesilmiş ve bunun Bankalar Birliğinin bir kararına dayandığı bu kişiye ifade edilmiş. 
Bu kişi de bunun rekabet ihlali olduğunu, çünkü madem serbest piyasa ekonomisi var, 
her bankanın bunu kendisinin belirleyebilmesi gerektiğini söylemiş ve Rekabet Kuruluna 
şikayette bulunmuş.

Rekabet Kurulunun verdiği kararın sonuç kısmını okuyorum, yani bu yeni düzenlemelerin, 
biraz yeni hukuk kurallarının özelliklerini de yansıtan ilginç bir karar olduğu için: “Yukarıda 
yer alan tespit ve değerlendirmeler doğrultusunda, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu 
tarafından 26.12.2001 tarihinde alınan Bankacılık Hizmetlerinin Fiyatlandırılmasına Dair 
Kararla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edildiğine dair şikâyet 
konusu iddiaların söz konusu kanun kapsamında ihlal oluşturmadığına, şikâyetin reddine.” 
Karar bu, “ihlal yok” diyor, şikâyeti reddediyor, ama bununla yetinmiyor. Bakın, enteresan 
olan, bunun devamı: “Türkiye Bankalar Birliğinin bankacılık hizmetlerinden alınacak ücretler 
konusunda tavsiye mahiyetinde dahi olsa, bankaları bağlamasa bile tavsiye mahiyetinde dahi 
olsa, bankalara bildirimde bulunması 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 
karşısında sakınca arz ettiğinden…” Evvela kararı vermiş, “kanun açısından rekabet ihlali 
yok” diyor, ama devam ediyor: “Bu durum, böyle bir şey sakınca arz ettiğinden, 

a) Türkiye Bankalar Birliğince daha önce bankalara bildirilen mevduat sahiplerinden 
alınacak hesap işletim ücretleri hakkındaki Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu kararı 
uyarınca işlem yapılmaması ve her bankanın bankacılık hizmet bedellerini serbest piyasa 
koşullarında kendilerinin serbestçe tayin edebilecekleri hususunda bir yazıyla bankaların 
bilgilendirilmesine.” Yani Bankalar Birliği bankalara yazı gönderecek, diyecek ki, “size daha 
evvel gönderdiğim karar tavsiyedir, buna uymak zorunda değilsiniz, haberiniz olsun.” “Belirtilen 
bildirinin tüm bankalara 30 gün içinde gönderilmesine ve bildirimde bulunulduğunun 45 gün 
içerisinde de Rekabet Kuruluna belgelendirilmesine oybirliğiyle karar verildi.” 

İlginç bir düzenleme, işte yeni düzenlemeler, buna postmodern hukuk diyorlar. 
“Postmodern Devlet” kitabında postmodern hukuk deniliyor, yani klasik hukuk kurallarından 
farklı yeni birtakım düzenlemeler söz konusu. 
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Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI Av. SONER KOCABEY - Hocam; bir soru var, bir de Profesör 
İl Han Özay sözlü olarak sormak istiyormuş, iki soru var size, arkadaşlarımıza da var. Çok 
kısa rica edeceğim, lütfen. 

Buyurun. 

Prof. Dr. İL HAN ÖZAY- Değerli meslektaşıma soru sormadan önce, Sayın Abdullah 
Uz’un konuşmasına bir saptama yapayım. İngiltere’de gerçekten bizim anladığımız anlamda 
bir özelleştirme söz konusu değil. Çünkü Sınai Kalkınma Bankası’nın bu konuda yaptığı 
bir toplantıda bildiri sunmadan önce, gazetelerde “hapishaneler özelleştirildi” diye bir haber 
okumuştum. Orada İngiliz uzmana sordum, “yani ne oldu, otel haline mi dönüştürüldü?” 
“Hayır, yiyecek, giyecek sağlanması ve temizlik hizmetleri özelleştirildi” dedi. O anlamda 
şimdi Türkiye’de her yer, örneğin İstanbul Üniversitesi de özelleştirildi, çünkü güvenlik 
hizmetleriyle temizlik hizmetleri özel şirketler tarafından yapılıyor.

Değerli meslektaşım Turgut Tan bir ara İtalya’ya da değindi, ama maalesef o sırada 
hanım arkadaşımız “sorunuzu yazılı hale getirin” diye bana söylediği zaman onu kaçırdım. 
Ancak ben İtalya’ya ilişkin bir yerden hareketle Türkiye’ye ilişkin bir soru soracağım. 

İtalya’da özelleştirme hiçbir problem yaratmamıştır, çünkü her şey devlet iştiraki 
şeklinde hisse senetleriyle belirmişti, bütün ENI’ler, IRI’ler vesaire... Bir de personel 
bakımından hiçbir sorun çıkmadı, çünkü sendikalar güvence aldıkları için onu bir 
problem haline getirmediler. Buna karşılık 233 sayılı Kararname, zaten karmaşık olan 
iktisadi devlet teşekkülü iştirak vesaire gibi kategorilere bir de KİK diye bir şey ekledi ve 
onda dedi ki, “kamu hizmeti niteliği ağır basan kamu iktisadi kuruluşu.” O noktada ben bir 
değerlendirme yaptım, dedim ki, “Kamu hizmeti niteliği ağır basan dediği için şimdi işin 
içine Danıştay girecek, işin içine Anayasa Mahkemesi girecek. Çünkü iptal davaları açılacak.” 
Turgut tan’a onu soruyorum; ben bu değerlendirmemde haklı mıydım, yani siz de aynı 
şekilde mi düşünüyorsunuz, yoksa haksız mıydım? Ki açılmış bulunan iptal davaları gerek 
Danıştay’da, gerek Anayasa Mahkemesi’nde, bir ölçüde benim o zamanki kehanetimi 
doğrulamış gibi oldu diye düşünüyorum. 

Teşekkür ederim.

Prof. Dr. TURGUT TAN- Teşekkür ederim. 

Sayın Özay’ın İtalya’yla ilgili özelleştirmenin orada sorunsuz yaşandığına ilişkin 
açıklamaları bana bir şeyi daha burada dile getirme fırsatı verdi, o da şu: Belki hatırlarsınız, 
233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’den 
önce, tarihi sanıyorum 84’tür, daha önce bir kanun hükmünde kararname çıkarıldı, 
60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname. Daha sonra bu 60 sayılı Kanun Hükmünde 
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Kararname 2929 sayılı Yasa haline geldi. Fakat maalesef bu düzenleme uygulama alanı 
bulamadan hemen 230 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çıktı. Ben bu 60 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve 2929 sayılı Yasa’yla ilgili olarak Parlamento Dergisi’nde bir 
yazı yazdım, dedim ki, “eğer bu 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname veya 2029 sayılı 
Yasa uygulama alanı bulabilmiş olsaydı işte aynen İtalya’daki sorunsuz özelleştirme gibi bir 
özelleştirmeye Türkiye de fırsat verebilirdi.” Neden? Sayın Özay’ın söylediği gibi orada sektör 
holdingleri var, IRI’ydi, ENI’ydi, 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin getirmiş 
olduğu sistem de eğer uygulanabilseydi, aynen İtalya’daki gibi sektör holdingi sistemiydi. 
Dolayısıyla yukarıdan aşağıya böyle hisseler inecekti. Özelleştirme İdaresi, Özelleştirme 
Yüksek Kurulu gibi kurullara gitmeden, sektör holdingi olan kuruluşun yönetimi 
aşağıdaki kuruluşların hisselerini özel sektöre satmak suretiyle gayet yumuşak bir şekilde 
özelleştirmeyi yapabilecekti, birincisi bu.

İkincisi, Sayın Özay’ın sözünü ettiği ki 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’deki 
iktisadi devlet teşekkülü-kamu iktisadi kuruluşu ayrımı. Kamu iktisadi kuruluşu tanımı 
4046 sayılı özelleştirmeyi düzenleyen Kanun’un 35. maddesiyle yeniden tanımlandı. 
Neden yeniden tanımlandı? Çünkü idari yargıda açılan davalarda bu birtakım hizmetlerin 
özel kişilere devrine ilişkin olarak yapılan sözleşmelerde, idari yargı hep bunları imtiyaz 
sözleşmesi olarak nitelendiriyordu. Sanıyorum kanun koyucunun, 4064’yı yapanların 
-tahminim o, kendim o işin içinde olmadığım için gerçek nedenini bilebilecek durumda 
değilim- imtiyaz uygulamasını sınırlandırmak için “ürettikleri temel mal ve hizmetler imtiyaz 
sayılan” şeklinde bir ifadeyi kamu iktisadi kuruluşu tanımına ekledi ve ondan sonra bu 
tanıma uygun olarak kamu iktisadi kuruluşlarının listesini de yeniden düzenledi. Tabii 
bunlardan bir kısmı çıktı. Mesela Türk Telekom başlangıçta kamu iktisadi kuruluşuydu, fakat 
özelleştirme süreci içerisinde KİK listesinden çıkarıldı, iktisadi devlet teşekkülü statüsüne 
konuldu, ondan sonra da zaten çoğunluk hissesi satılmak suretiyle özelleştirildi. 

Sayın Özay’ın sözünü ettiği bu değişiklikten kaynaklanan birtakım sorunlar ortaya çıktı. 
Çünkü bu düzenleme, demin de belirttiğim gibi “imtiyaz sözleşmesi uygulamasını nasıl 
sınırlandırabiliriz?” endişesinin bir sonucu. Yani pratik düşünceler, nedenler, ilerisi için 
bazen içinden zor çıkılabilecek hukuki sorunlara yol açabilmektedir.

Bir son soru vardı, bu da altyapıdaki tekelleşme süreci. Zaten başta da söyledim, 
regülasyon denilen konu, yani bir tür denetim biçimi, serbestleştirmeyle beraber tekellerin 
özellikle altyapının işletilmesiyle, yani elektrik söz konusu olduğunda bildiğiniz gibi ne 
vardı Türkiye’de; Türkiye Elektrik Kurum vardı. Elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, ticareti 
tek bir tekel halinde. Sonradan ikiye ayrıldı, dağıtımla üretim birbirinden ayrıldı, TEAŞ, 
TEDAŞ. Sonra TEAŞ üç tane iktisadi devlet teşekkülü haline getirildi ve sonra şimdi 
dağıtımın özelleştirilmesi söz konusu, sadece tekel olarak iletim kaldı. Telekomünikasyonda 
da aynı şey, altyapı tekeli söz konusu oldu. Altyapının işletilmesiyle altyapıya dayanarak 
hizmetlerin serbestleştirilmesi, işte kablolu TV, mobil telefon hizmetlerinin rekabete 
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açılması söz konusu oldu. 

Tabii sorun rekabete açılma deyince “rekabete açılmıştır” demekle rekabet sağlanmıyor, 
bu rekabeti sağlayacak bir düzenin kurulması gerekiyor. Regülasyon otoriteleri dediğimiz, 
işte elektrik sektöründe Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, telekomünikasyonda da 
Telekomünikasyon Kurumu bu hizmetlerin serbestleştirilmesi sonucu hizmetleri yürüten 
operatörlerin faaliyetlerinde rekabeti bozucu durumlara engel olmak ve de altyapı tekel 
halinde devam ederken bu hizmetlerin yürütülmesinde altyapıdan yararlanarak hizmetin 
yürütülmesi söz konusu olduğunda, altyapıdan yararlanmada operatörler arasında eşitliği 
sağlamak. 

Son cümlem şu: Bu regülasyon otoritelerinin en önemli özelliği, bunların sektördeki 
birtakım uyuşmazlıkları çözmekle görevlendirilmiş olmasıdır. Yani rekabeti bozucu 
ilişkilerde birtakım uyuşmazlıkların ortaya çıkması durumunda bu kuruluşlar klasik 
idareden farklı olarak birtakım uyuşmazlık çözme yetkileriyle de donatılmış durumdalar. 

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI Av. SONER KOCABEY - Çok teşekkür ediyoruz. 

Son soruyu kayda geçmesi için söylüyorum, Mesut Erol sormuş, soruyu soranı da ifade 
ederseniz kayıtlarda yer alsın.

Buyurun. 

Yrd. Doç. Dr. ABDULLAH UZ- Ali Günertekin Beyefendi’nin sorusu,        “kamu- 
özel ortaklığı uygulamaları için hazırlanan kanun tasarısı taslağı hakkındaki düşünceleriniz 
nelerdir?”

Öncelikle genel bir değerlendirme yapayım: Daha önceki düzenleme dağınıklığını 
gidermesi yönüyle olumlu, fakat kanun tasarı taslağının bazı sorunlu alanları var. Öncelikle 
çok önemli bir alan ihmal edilmiş, imtiyaz hususu, Avrupa Birliğiyle Türkiye arasında da 
zaten sürtüşmeye neden olan hususlardan birisi, yani Avrupa Birliği’nin bu tasarı taslağına 
bir şekilde veya ayrı bir düzenleme şeklinde imtiyazların yeniden disipline edilmesi 
gerektiği yönünde telkinleri olduğunu biliyorum. 

İkinci olarak, tasarı taslağının hazırlanma sürecinde doğrudan ilgili olan kurumlar 
arasında ciddi bir yetki çatışmasının olduğu gibi bir izlenim var bende. Çünkü çalışmayı 
Devlet Planlama Teşkilatı yürütüyor, Hazine Müsteşarlığı “benim yürütmem gerekirdi” 
diyor, Kamu İhale Kurumu “benim de bu alanda bir söz sahibi olmam gerekir” gibisinden 
hafif hissedilebilen bir çatışma olduğunu görüyorum.

Öncelikle ihale usullerini ayrıntılı düzenleme yönüyle güzel bir çalışma, özellikle 
Avrupa Birliği yönergelerinde 2004’ten sonra uygulama alanı bulan rekabetçi diyalog 



177

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

usulünün kanuna yerleştirilmesi güzel. Tabii uygulama nasıl olur, onu bilemem. Ayrıntılı 
prosedürlerin düzenlenmesi, ihale sürecinin saydamlık, eşit muamele, güvenilirlik gibi 
temel ilkelere uygunluğu bakımından bir teminat oluşturuyor. Ama kanun 4734 sayılı 
Kanun’a tabi değildir, yani Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir, kamu-özel ortaklıkları 
modellerine ilişkin ihaleler. Bir 4734’ün kapsamı dışına çıkartıyor, fakat daha sonra ihale 
sürecine ilişkin şikayetlerin başvuru merci olarak Kamu İhale Kurumu’nu gösteriyor. 
Kamu İhale Kurumu’nun bu denetimi nasıl, hangi esaslara göre yapacağı tamamen 
yönetmeliğe bırakılıyor. Bu bence Anayasa’ya aykırı bir düzenleme, çünkü hak arama 
özgürlüğü bakımından hak ve özgürlüklerini sınırlayan boyutu var. Dolayısıyla kanunda 
en azından Kamu İhale Kurumu’na hangi hususlarla ilgili olarak ve nasıl bir süreçten 
geçilerek müracaat edilebileceğine ilişkin düzenlemelerin yapılması, konulması gerekir. 

Sözleşme aşamasında tahkim süreci zaten daha önce gündemimizde olduğu için çok 
farklı bir uygulama değil. Onun dışında genel hatlarıyla olumlu diyebileceğim hükümler 
içeriyor.

Bir hususu belirtmek istiyorum. Turgut Hocam bir soru üzerine şunu söylemişti: “Adalet 
hizmetleri özelleştirilebilir mi?” Yani eğitim, sağlık, güvenlik ve adalet, bunlar çekirdek 
kamu hizmeti olarak düşündüğümüz alanlar. Benim sunumumun sonunda dikkatinize 
arz etmek istediğim ve Anayasa Mahkemesi kararına konu olmuş sağlık hizmetlerinin 
satın alma yoluyla, yani doktor istihdam etmek yerine özel şirketlerden doktor kiralama 
yolunu açacak bir düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi önüne Danıştay 5. Dairesi taşımıştı. 
Anayasa Mahkememiz 47. madde’nin 4. fıkrasıyla, 128. madde arasında çok da yanıltıcı 
bir yoruma gitti, Anayasa’nın 128. maddesine istisna getirecek bir nitelikte 47. maddeyi 
yorumladı ve sağlık hizmetlerinin, yani özel kişilerin doktor olarak kiralanabilmesine izin 
verecek bir düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bulmadı. Tabii bu beraberinde yeni açılımları 
da getirecektir. 

İl Han Hocam, üniversitelerin özel güvenliği hususuna değindi. Ben Anayasa’nın 
üniversiteleri, yüksek öğretim kurumlarını düzenleyen maddesinde bir hükme 
değinmek istiyorum. Orada “üniversitelerin, yüksek öğretim kurumlarının güvenliği devletçe 
sağlanır ifadesi vardır.” “Devletçe sağlanır” ifadesiyle Anayasa’nın 47. maddesi’ni birlikte 
değerlendirdiğimizde, üniversitelerdeki güvenlik özel güvenlik firmalarına gördürülebilir 
mi? Bu da bir soru işareti olarak size arz etmek istediğim bir husus. 

Hepinize çok teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI Av. SONER KOCABEY - Hikmet Beyin soruları var, tabii o 
da cevaplandıracak, ama 11.30’da yeni oturum başlıyor ve oturum başkanımız salona 
geldi, oradan bana bakıyor. Hikmet Bey; nasıl sığdıracağız bilemiyorum, ama toparlayarak 
cevaplandırırsanız iyi olur. Bir de sanıyorum bir plaket verilecek konuşmacılara, öyle de 
bir durumumuz var, zamanımız çok dar, artık size sığınıyoruz.
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Buyurun.

HİKMET KURNAZ- Bana sorulan sorular,  bankacılık sistemini yakından ilgilendiren 
sorular. Turgay Akgün’ün sorusu, “BDDK ve TMSF kuruluşları finansal krizleri önlemek 
için yeterli midirler? Şu andaki 5411 sayılı Bankalar Kanunu çerçevesinde baktığımızda 
ve BDDK’ya tanınan yetkiler içerisinde bağımsız üst kurul olarak bakıldığında, şu anda 
reel ekonominin dışından gelecek, yani içeriden gelecek krizlere karşı şu andaki mevzuat, 
bankacılık krizlerini, finansal krizleri önlemek için bence yeterlidir. Özelikle de Basel 
Sermaye Yeterlilik Kriterleri, Basel Kriterleri dediğimiz kriterlerden sermayenin korunma 
yasasını görüyorum, çünkü Basel Kriterleri esasında 1974 yılında ilk toplantıyı bankacılık, 
gözetim, düzenlemeyi yaptılar. Petrol şoklarından sonra petro-dolarların uluslararası finans 
piyasalarında dolaşımındaki sermayenin kaybolmaması için geliştirilen kurallardır Basel. 
Dolayısıyla Basel Kriterleri, sermayenin korunması yasası olarak da düşündüğümde ve 
2009 yılında da Türk bankacılığında uygulamaya konulduğunda, şu anda reel ekonomiden 
gelecek genel krizler dışında finansal krizleri önleyecek bir mevzuata ve BDDK’nın 
örgütlenmesi, geliştirdiği kurumsal yönetim olsun, risk yönetim ilkeleri, kredi yönetim 
ilkeleri, yani üst kurul olarak mevzuatı hazır ve finansal krizleri önlemek için yeterli.

Ali Günertekin’in bir sorusu var, “serbestleşme ille de krizlerin müsebbibi mi oluyor?” diye 
bir soru var. Tabii serbestleşme ille de krizlere, finansal krizlere yol açacak diye bir şey 
yok. Yeter ki uygulamalar ve denetim, yani serbestleşmede en büyük noksanlık denetim 
eksikliğidir, çünkü serbestleşme denetimle çelişkili bir yapıyı kendi içinde her zaman 
gösterir. Kâr olduğu yere gider; kârı denetime tabi tuttuğunuz takdirde serbestleşmeyle 
çelişen bir yapı doğar. Hatta serbestleşmenin entegrasyonu amaçlı politikaların da ben 
çelişkili bir yapı olacağını düşünüyorum. Çünkü serbestleşme faktörler arası getiri oranları 
arasında ülkeler arası farklılık olduğu takdirde karakter ve işlerlik kazanır. Entegrasyonda 
o zaman sermayen ulusal karakteri söz konusu olmuş olur. Bütün ülkelerde risk ve getiri 
aynıysa sermayenin yer değiştirmesi, hareket etmesi diye bir gerekçe ileri sürülemez. 
Onun için serbestleşme, spekülatif hareketlere açık ekonomi faktörlerini göz önüne 
getireceğinden, serbestleşmenin diğer ekonomik politikalara göre krizlere daha duyarlı 
bir yapı taşıyacağını yaşadıklarımızdan da sık sık görüyoruz.

Tahsin Aytekin Beyin bir sorusu var: “Son krizlerden sonra bankacılık sektörünün 
yabancılar lehine gelişmesini, yabancı bankalar lehine gelişmesin nasıl değerlendiriyorsunuz?” 
Yani yatırımcılar demiş, ama sanıyorum kastı yabancı bankalar. Ben yabancı bankacılığa 
karşı değilim, aksine yabancı bankalar Türkiye’ye Sermaye Yasası’ndan daha etkili 
olabilecek, Yabancı Sermayeyi Teşvik Yasası’ndan daha etkili olabilecek bir yasadır. Yeter 
ki yabancı bankalar için Bankacılık Kanunu’nda bazı düzenlemeler yapılması gerekiyor, 
yabancı bankalar Türkiye’deki topladıkları kaynakları Türkiye’deki krediye çevirmekten 
ziyade Türkiye’de topladıkları mevduatın katları kadar kredi veren mevzuata bir ekleme 
yapılırsa, yani Türkiye’de topladığı mevduatın 5 katına kadar kredi verecek gibi hususlar 
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getirildiği takdirde dışarıdan yabancı bankaların sermaye transferini sağlayacaktır. Belki 
Bankalar Kanunu’ndaki eksikliklerden bir kısmı burasıdır, geçmişte de bu konuda sık sık 
yazılar yazdım, ama kanun yapıcılar nedense o yazıları dikkate almadı.

Yine Bülent Ersoy Beyin bir sorusu var: “Serbestleştirmeden sonra Latin Amerika ülkelerinde 
kamulaştırma çalışmaları yapılıyor” diyor. Haklıdır. “Şu anda bizde de serbestleştirmenin 
daha sonra sonuçları çıktıktan sonra bu kez sermaye hareketlerinin vergilendirilmesi, sıcak 
para hareketleri, özünde kamu açıklarının olduğu ülkelerde serbestleştirme, kamu açıklarını 
kapatmanın bir politikası, aracı olarak da geliştiği için, serbestleşmeden tekrar yeniden 
kamulaştırma öngörüyor musunuz?” sorusuna, yani ona “Allah büyüktür” diyorum ve hiçbir 
şey diyemiyorum.

Bir soru daha var, yalnız isim yazılmamış: “32 sayılı Karar çerçevesinde ihracatçıların ülkeye 
getirdikleri döviz üzerinde yapılan denetimin serbestleştirilmesi durumunda serbestleştirmenin 
mali piyasaya etkisi hakkındaki görüşleriniz?” Tabii ihracatçının 180 gün içerisinde 
getirmesi gereken dövizlerin serbestleştirilmesi, dövizlerde tasarruf imkânı sağladığından, 
burada tabii ihracat bedellerinin dolaylı olarak yurtdışında bırakılmasını da sağlayan bir 
araç olarak görülebilir.

OTURUM BAŞKANI Av. SONER KOCABEY - Teşekkür ederim. 

Sayın Turgut Tan’a, Sayın Abdullah Uz’a ve Sayın Hikmet Kurnaz’a ve bizleri sabırla 
dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. 

Bizden sonraki oturumun sayın başkanından ve oturum konuşmacılarından ve varsa 
izleyicilerinden de ihlalde bulunduğumuz için özür diliyoruz. 

Hoşça kalın.

( Plaket töreni yapıldı)
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EKONOMİ VE HUKUK

İKİNCİ GÜN

İKİNCİ OTURUM

 “ANAYASAL BAKIŞ AÇISINDAN ÖZELLEŞTİRMELER VE HUKUK”

Oturum Başkanı: Av. ZEKİ TAVŞANCIL (Ankara Barosu)

SALON 3 (TEOMAN EVREN SALONU), 10 Ocak 2008

SUNUCU- Değerli konuklar; “Anayasal Bakış Açısından Özelleştirmeler ve Hukuk” başlıklı 
İkinci Oturumumuzun Başkanı Ankara Barosu avukatlarından Sayın Zeki Tavşancıl. 
Konuşmacılarımız; Anayasa Mahkemesi Raportörü Doç. Dr. Osman Can, Ankara Barosu 
avukatlarından Gökhan Candoğan ve Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Levent Korkut.

OTURUM BAŞKANI Av. ZEKİ TAVŞANCIL - Hepiniz hoş geldiniz. “Anayasal Bakış 
Açısından Özelleştirmeler ve Hukuk” başlıklı toplantımıza başlıyoruz. 

Toplantımızda ilk konuşmacı olarak kendi aramızda yaptığımız işbölümüne göre 
Levent Hocam ilk konuşmayı yapacak. Toplantı düzeni şu şekilde: Her konuşmacı, 20’şer 
dakikalık konuşma süresini bitirdikten sonra yarım saatlik bir sorulu cevaplı bölüm var. 
Bu açıdan konuşmalara zamanlama açısından dikkat edilmesini özellikle konuşmacı 
arkadaşlarımdan rica ediyorum. 

Bir de bugün bir aksama oldu, verilen ara nedeniyle bizim zamanımız daraldı. Saat 
13.00’te yemek varmış, fakat tabii bunun bizi engellememesi lazım. Kendi bölümümüzü 
iyi bir şekilde bitirmek gayretinde olacağım.

Ben çok kısa bir şekilde Levent Hocamı tanıtmak istiyorum: Levent Hocam Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Daha sonra Ortadoğu Teknik Üniversitesi Siyaset 
Bilimi Bölümü’nde yükseklisansını tamamladıktan sonra Chicago Üniversitesi’nde 
“student and large” programına devam etmiş, 2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nde doktorasını tamamlamış, 1992–2001 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Departmanı’nda araştırma görevlisi olarak görev 
yapmış, çeşitli uluslararası projelerde uzman olarak çalışmış, Hacettepe Üniversitesi’nde 
insan hakları hukuku konusunda dersler vermektedir. Benim bilebildiğim kadarıyla 
aynı zamanda Uluslararası Af Örgütü’nün Ankara Temsilcisi olarak ve Uluslararası Af 
Örgütünün Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor, çok değerli bir hukukçumuz. 
Kendisine teşekkür ederek sözü veriyorum.
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Yrd. Doç. Dr. LEVENT KORKUT (Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi)- Evet, biz kendi aramızda bir işbölümü yaptık ve benim konuşmayı öne aldık. 
Bunun bir nedeni, daha çok genel hukuk ekonomi-politik ilişkisi üzerine durmam olacak. 
Daha sonra Osman Can anayasa hukuku kapsamında daha detaylandırarak devam edecek 
ve son olarak Gökhan Bey pratik boyutları üzerinde duracak, böyle bir sıralama yaptık.

Benim yapmak istediğim, daha çok ekonomi hukuk ilişkisi ve bu ilişki üzerinde durmak, 
pozitif hukuk teorisi kurgusu itibarıyla hukukun ne olduğu sorusuna daha çok hukukun 
nasıl işlediğinden hareketle cevap verir. Dolayısıyla hukukun içeriğinden hareketle 
bakmadığından ve prosedürel yönü ön plana çıkardığından, bir miktar hukuk ekonomi-
politik ilişkisi açısından sorunludur diyebiliriz. Oysa hukuk iktisadi alanda önemli bir 
kurumdur ve bu önemi ekonomi politiğin kurumsallaşmış olan yapısıyla kendisini ortaya 
çıkardığı için üzerinde durulması gerekir. 

Günümüzde ekonomi politik deyince, daha çok siyasi doktrinler akla gelmekte, 
ekonomi politik dediğimiz zaman iktisadi alandaki politikalar ve ideolojik yaklaşımlar ön 
plana çıkmakta, ama bu ideolojilerin ve politik yaklaşımların, iktisat politikalarıyla ilgili 
yaklaşımların bir de kurumsallaşmış veçhesi var ki, bu ancak hukukla ortaya konulabiliyor. 
Dolayısıyla ekonomi politikte iktisadi tercihlerin kurumsallaşması ve meşrulaşması, 
meşrulaştırılması alana tümüyle hukukun alanıdır, çünkü tercihlerin kurallar haline 
dönüşmesi ancak hukukla mümkün olabilmektedir.

Bu bakış açısını kullandığımız zaman biraz hukukun içeriği sorununa da girmiş oluruz. 
Burada özellikle çok popüler olmayan, hâkim pozitif hukuk teorisinin de karşısında olan, 
ama bir pozitif hukukçunun zaman zaman bence bakmak durumunda kalacağı, kaldığı, 
kalması gerektiği konusunda insan hakları açısından sorunlu bir kişi olan, döneminde Nazi 
iktidarının baş hukukçusu sıfatını da elde etmiş olan Karl Schimit’e atıf yapacağım. Burada 
Karl Schimit’in çok önemli bir katkısı olduğunu düşünüyorum, çünkü hukukun temeline 
bakışta hukukun nasıl işlediği değil de ne olduğu sorusuna verilen cevapta önemli bir yeri 
var. 

Burada Karl Schimit’in özellikle son yazmış olduğu büyük eser olan “Der Nemos Der 
Erde” (Dünyanın Düzeni) kitabında bu nomos’un ne olduğunu açıklıyor, ki nomos, 
hukuk denilen alanın aslında Yunanca’daki ilk kavramsal karşılığıdır. Bu kavramdan 
hareketle aslında nomos denilen alanın sahiplenme, el koyma, bölüşüm, paylaşım ve 
üretim konularını kapsayan genel bir kavram olduğunu söylüyor. Eğer bu yaklaşım açısı 
benimsenecek olursa, o zaman ekonomi politik-hukuk ilişkisi de daha açık bir şekilde 
ortaya çıkacaktır. Günümüzde hukuk-ekonomi politik ilişkisi, iki farklı alanın ilişkisi olarak 
genelde kurgulanır. Ancak hukuk ve ekonomi politik iki farklı alan olmayıp, hukuk, ekonomi 
politiğin normlaşmış halidir diyebiliriz. Bu açıdan baktığımızda, hukuk dediğimiz şey, 
ekonomi politiğin ideolojik veçhesinin çatışmalarından üreyen ve bu çatışmalar içerisinde 
hâkim söylem haline gelen ideolojik bakışın kurumsallaşmış, normlaşmış ifadesidir.
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Acaba bu ifadeyi ele aldığımızda, günümüz hukuk sistemleri nasıl bir iktisadi anlayış 
içerisinde şekilleniyorlar, buna bakmamız gerekir. Buna bakınca da birkaç konuyu 
anlamamızda fayda var. Bunlardan ilki küreselleşme olgusu. Küreselleşme global düzeyde 
bakıldığında, aslına yeni bir olgu değil, dünya belki kapitalist dönem boyunca üçüncü 
küreselleşme dönemini yaşıyor. Bunun ilki ticaretin geliştiği, özellikle 15-16. Yüzyıla kadar 
geri giden, iktisadi aktivizmin başladığı, dünya ticaret ilişkilerinin yoğunlaştığı ve çoğaldığı 
dönem. Bu dönemin arkasından 19. Yüzyılda gene ciddi anlamda bir küreselleşme 
faaliyeti olduğunu görüyoruz, 19. Yüzyılın özellikle yarısından itibaren, ikinci yarısında 
bu küreselleşmenin etkileri ortaya çıkmıştır ve aynı bugün olduğu gibi, özellikle Avrupa 
devletlerinin birbiriyle yakınlaştığı ve ortak ticari ilişkilerin geliştiği bir dönemdir. Hatta 
bunun etkilerini biz Türkiye’de de yaşıyoruz. Örneğin İstanbul’da Beyoğlu denilen semtin 
en yüksek noktasına ulaştığı dönem, bu dönemdir, bu küreselleşme dönemidir. Yine 
Türkiye’nin mali borçlarının arttığı ve Osmanlı döneminin ciddi iktisadi bunalımlara 
sürüklendiği bir dönemdir bu dönem.

Daha sonra bunun Birinci Dünya Savaşıyla ciddi bir biçimde kesildiğini ve savaş sonrası 
dönemde yeniden küreselleşmeye dönülmeyecek kadar çok sorun kaldığını ve Birinci 
Dünya Savaşıyla İkinci Dünya Savaşı arasının aslında bu sorunlarla geçtiğini söyleyebiliriz. 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1945’le birlikte çok önemli yeni bir küreselleşme döneminin 
başladığını söyleyebiliriz. Genelde küreselleşme deyince 80’den sonrası akla geliyor, ama 
küreselleşmenin kurumsal formasyonu, bugünkü küreselleşmenin kurumsal formasyonu 
aslında 1945 sonrasında ortaya atılmıştır. Bu formasyonun yeterince olgunlaşamamasının 
nedeni, hemen İkinci Dünya Savaşından sonra başlayan soğuk savaş dönemidir. Bu soğuk 
savaş dönemi, küreselleşmenin önünde önemli bir engel olmuştur. Soğuk savaş bitince 
1945 formasyonunun yeniden canlandığını ve ciddi bir şekilde dünya çapında bu hareketin 
yeniden filizlendiğini ve güçlendiğini görüyoruz.

Dolayısıyla diyebiliriz ki, özellikle Ortaçağdan sonra kapitalist dünyada başından beri 
küreselleşme âdeta bir hedef olmuştur ve bu geçtiğimiz 500-600 yıl boyunca kendini 
hissettirmiştir. Bugünkü hissettirişi aslında oldukça daha ciddi boyutlardadır, çünkü 
kurum ve kuruluşlarıyla birlikte bu hissedişi birlikte yaşıyoruz. Küreselleşmenin sadece 
iktisadi boyutu olduğunu da söylemek yanlış olur, küreselleşme aynı zamanda bir kurumlar 
bütününü de birlikte getirmektedir. Ulus devlet modelinin ortaya çıkmasından sonra uzun 
dönem uluslararası örgütler ve uluslararası ilişkiler içerisinde yer alan kurum ve kuruluşlar 
mevcut olmamıştır. Ancak 19. Yüzyıldan başlayarak yine ikinci küreselleşme döneminde 
yavaş yavaş uluslararası örgütlerin ortaya çıktığını görüyoruz. 

Ancak İkinci Dünya Savaşına kadar uluslararası örgülerin yeterince etkili ve güçlü 
olduklarını söylemek çok doğru olmaz. Bu üçüncü küreselleşme döneminde, 45 sonrası 
dönemde ciddi anlamda uluslararası örgütlerin birer aktör olarak sahneye çıktığını 
söylemek mümkün. Bunlar siyasi örgütler ve iktisadi örgütler olarak tasnif edilebilir. 
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Bu dönemde Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bir dizi küresel ve bölgesel düzeyde 
örgütlenmeye gidilmiştir, aynı zamanda iktisadi uluslararası aktörlerin ortaya çıktığını 
görüyoruz; Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu gibi teşkilatlar yine bu dönemde varlık 
kazanmışlardır ve dünya ekonomisini yönlendiren aktörler olarak ortaya çıkmışlardır.

Bu dönemin önemli özelliklerinden birisi de uluslararası hukukun giderek bağlayıcılığı 
fazlalaşan ve klasik sınırlarını aşan bir hukuk alanı haline gelmesidir. Uluslararası hukuk 
en klasik anlamda bir savaş ve barış hukukuyken, yıllar içerisinde hayatın birçok ilişkiler 
alanına girmiş ve sosyal, iktisadi alanlarda düzenlemeler yapan, İkinci Dünya Savaşı sonrası 
itibariyle insan hakları alanını da buna katan bir hukuk alanı haline gelmiş ve giderek de 
bağlayıcılık gücü artmıştır. Bu uluslararası hukuku özel bir yere getirmektedir ve bu süreç 
tamamlanmış da değildir. 

Bir başka gelişme, uluslararası hukukun içinde ayrışan bir başka alana işaret eder. Bu da 
ulus üstü hukuk sistemleridir ki, günümüzde Avrupa Birliği bu ulus üstü hukuk sisteminin 
en önemli yansımalarından bir tanesidir. Ulus üstü hukuk sistemi, uluslararası hukuku da 
aşan bir şekilde artık bir siyasi birlik çerçevesinde üye ülkelere, devletlere hukuk empoze 
eden bir hukuk alanı haline gelmiştir. Dolayısıyla günümüzde hukuku, özellikle makro 
konular itibarıyla uluslararası hukuku anlamadan ve ulus üstü hukuku anlamdan mümkün 
değildir. 

Hukukun ekonomi politiği, günümüzde temel olarak uluslararası hukukun ve ulus üstü 
hukukun eseridir. Burada bir yandan uluslararası hukukun normatif yapısı, diğer yandan 
uluslararası kurumların operasyonel kararları hukukun oluşmasında etkili olmaktadır. 
Hatta günümüzde şu soru sorulmaya başlanmıştır: “Acaba anayasa hukuku uluslararası 
hukukun bir alt dalı mıdır?” Klasik hukuk teorisinde aslında ulus devlet baz alındığında, 
anayasa hukuku o hukuk sisteminin en üstünde yer alan normlar bütünüdür. Fakat 
günümüz küreselleşme perspektifiyle baktığımızda, anayasa hukuku uluslararası hukuk 
ve ulus üstü hukukun etkisi altında kalan ve onun etkisinden kurtulamayan bir alandır. 
Aslında bu tespit çok erken dönemlerde yapılmıştır, 1870 yılında ki bu ikinci küreselleşme 
dönemine denk düşüyor. Arjantinli hukukçu Carlos Cahlo, bir anayasa hukuku sisteminin 
uluslararası iktisattan bağımsız düşünülemeyeceğini, uluslararası iktisadın anayasa 
oluşumunda doğrudan etkisi olduğunu söyleyen ilk hukukçular arasındadır.

Küreselleşmenin bu etkisi özelleştirme konusu üzerinde de kendini göstermektedir, 
çünkü özelleştirme başlı başına bir uluslararası iktisadi ilişkiler bütününün yansımasıdır. 
Özellikle 1960’lı yıllarda egemen olan ithal ikameci iktisadi politikalar, kendisini ulusal 
alanlarda korumacı politikalara ve devlet aracılığıyla refahın geliştirilmesine müsait 
politikalara izin verir konumdaydı. Ancak 1970’lerden sonra bu ithal ikameci politikaların 
sona ermesi ve küreselleşme hareketinin ivme kazanmasıyla birlikte yavaş yavaş 
özelleştirme politikaları hâkim politikalar haline gelmiştir. Özelleştirme politikalarının 
hâkim politikalar haline gelmesi ulus devletlerin tek başına karar verdikleri bir mesele 
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olmamıştır, yine bu uluslararası hukuk ve uluslararası kurumların etkisiyle olmuştur. 
Dünya Bankası ve IMF gibi kuruluşlar bu konuları teşvik eden karar ve uygulamalar içine 
girmişlerdir.

Burada belki kısaca Dünya Bankası uygulamalarından bahsetmek gerekir, Dünya Bankası 
yeniden yapılandırma fonları verirken, bu ülkelerden belli şeyler talep ediyor. Yani bu talep 
ettiği hususlar arasında özelleştirme, devlet kurumlarının tasfiyesi önkoşullar arasında. 
Yine IMF’den borç alan devletler IMF’in kuralları çerçevesinde bu borçları kullanmak 
zorunda, çünkü bir izleme mekanizması var ve bu izleme mekanizmasıyla ülkelerdeki 
özelleştirme kapasitesini ve kamu kurumlarının tasfiyesi kapasitesini de yakından ele 
alıyorlar ve izliyorlar.

Durum ulus üstü hukuk açısından da farklı değil. Dünyada şu anda en önemli ve belki 
tek diyebileceğimiz ulus üstü sistem, Avrupa Birliğinin kurmuş olduğu sistem. Avrupa 
Birliği hukukuna baktığımızda, ciddi bir şekilde Avrupa Birliği hukukunun özelleştirmeyi 
destekleyen bir tutum içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Burada doğrudan bir düzenleme 
bulunmamakla birlikte Avrupa Birliği hukukunun iki temel ilkesi önemli rol oynamaktadır. 
Bunlardan ilki devlet tekeli yasağıdır ki, Avrupa Toplulukları Anlaşmasının 295. 
maddesinde düzenlenmiştir. Burada görünüşte nötr bir düzenleme mevcuttur, devletler 
mülk sahipliği konusunda kendi sistemlerini düzenleme egemen yetkisine sahiptir 
Avrupa Birliği hukukuna göre ve bu yetki özelleştirme ve devletleştirmeyi içerir, yani her 
ikisi de devletlerin egemen yetkileri içindedir. Ancak bu ilke sınırlı bir uygulama alanına 
sahiptir, devletleştirme ya da özelleştirme önlemlerinin organizasyonel düzenlemeleri 
Avrupa Birliği hukuku içindedir. Dolayısıyla devletleştirme ve özelleştirmeye ilke olarak 
karışmayan Avrupa Birliği bunun organizasyonel düzenleme biçimlerinin Avrupa Birliği 
hukukuna uygun olup olmadığına müdahale eder. Yine Avrupa Toplulukları Anlaşmasının 
82. maddesine göre ortak pazarda hiçbir aktör hâkim pozisyonu kötüye kullanamaz. Bu 
maddeden hareketle bir devlet tekeli yasağı getirilmiştir Avrupa Birliği’nde. Bu yasağın 
yargısal karar boyutu, Avrupa Adalet Divanı’nın Almanya’yla verdiği kararda yatar. 
Almanya’da İşçi Bulma Kurumu dava edilmiştir, tekel konumu nedeniyle ve Avrupa Birliği 
Adalet Divanı bu davada davacıları haklı bulmuş ve bu İşçi Bulma Kurumunun tekel olma 
niteliğinin Avrupa anlaşmalarına aykırı ileri sürerek bir argümantasyon geliştirmiş ve bu 
doğrultuda karar vermiştir. Bunun sonucunda Almanya’da İşçi Bulma Kurumu devlet 
tekelinden çıkartılmış ve özel kurum ve kuruluşların işçi bulma faaliyetleri yapmasına izin 
verici yeni bir yasal düzenlemeye gidilmiştir.

Aynı zamanda Avrupa Birliği hukuku devlet yardımı yasağı da getirmektedir. Rekabeti 
önleyici şekilde devletin kamu kurum ve kuruluşlarına yardım yapması, fon aktarması, 
rekabet hukuku açısından aykırı bulunmuş ve bu yasak Avrupa Birliği’nde uygulanmıştır. 
Aynı zamanda Avrupa Birliği ve uluslararası düzenlemeler bireylerin, hizmetlerin, malların 
ve sermayenin küresel serbest dolaşımını savunan hükümler içermektedir. NAFTA da bu 
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sistemi kabul etmiştir, OECD’nin de bu noktada aynı şekilde düşündüğünü söylemek 
mümkün, Dünya Bankası ve IMF’in politikalarından zaten bahsettim. Dolayısıyla 
günümüzde özelleştirme denilen alan, aslında ulusal düzeyde kendini gösteren, fakat 
uluslararası düzeyde düzenlemeye kavuşturulmuş bir alandır, uluslararası iktisadi 
ilişkilerden bağımsız değildir ve uluslararası iktisadi ilişkiler de uluslararası hukuk ve ulus 
üstü hukukla kendisini ifade etmektedir.

Türkiye gibi hem Avrupa Birliği sürecinde olan, hem de bahsettiğimiz kuruluşların 
hepsiyle bağlantısı bulunan, yani IMF’le borçları dolayısıyla anlaşma içerisinde olan, 
Dünya Bankasıyla ilişki içerisinde olan, kendisi bir OECD ülkesi olan, Avrupa Birliği’ne 
aday olan bir ülkeden bahsediyoruz. Bütün bunlar dikkate alındığında, Türkiye gibi bir 
ülkede özelleştirme konusunun ve özelleştirmenin ekonomi politiğinin uluslararası ve 
ulus üstü hukuktan bağımsız olduğunu savunmak son derece güç olacaktır. Günümüzde 
zaten ancak iki koşulla devletler bu sistemden bağımsız olabilmektedirler. Bu koşullar, 
ya ülkenin aşırı zengin olması, ki bu dünyada çok az örnektir ve kendisini hiçbir kuruma 
bağlı hissetmeksizin refahı kendi içerisinde dağıtabilme kapasitesine sahip olması. 
İkincisiyse dışlanan, yani uluslararası sistemin de fazla önem vermediği ülkelerden ya 
da hukuk sistemlerinden biri olmak, bu iki durumda ülkeler uluslararası ve ulus üstü 
hukuk sistemlerinin dışında kalabilmektedir. Türkiye konum itibarıyla bunu yapabilecek 
durumda değildir.

Özelleştirme deyince neyi anlıyoruz? Çünkü burada da bir problem var ve dar algılama 
var. Özellikle gündelik dilde, toplum yaşamımızda özelleştirme genellikle şöyle anlaşılıyor: 
Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kişilere satılması ya da devredilmesi. Aslında bu 
özelleştirmenin dar bir boyutu. Özelleştirme dediğimizde, kavram çok daha derin ve geniş 
bir anlam ifade etmektedir. Bu anlamları şöylece kısaca sıralayabiliriz: Devlet tarafından 
oluşturulan tekellerin tekel niteliklerine son verilmesi, devlet tarafından iktisadi alanda 
faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuş kurum ve kuruluşların özel hukuka tabi kılınması, 
yine aynı kuruluşların özel hukuk kişilerine devredilmeleri, yine aynı kuruluşların sermaye 
piyasalarına açılması, devlete ait hisselerin azaltılması ya da devlete ait hisselerin yarıdan 
aza indirilmesi, devlet tarafından sunulan kamu hizmetlerinin özel hukuk kişilerine 
gördürülmesi, kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri, bu sözleşmeler için konulan kontrol 
mekanizmaları ve sınırlamaların kaldırılması, kamu hizmetini sunan özel kişilerin devletle 
olan sözleşmelerinin özel hukuka tabi kılınması, yine aynı kuruluşların devletle ortaya 
çıkan ihtilaflarının çözümünün ulusal mahkemeler yerine ulusal ya da uluslararası tahkim 
aracılığıyla gerçekleşmesi, devlet kurum ve kuruluşlarının hizmeti doğrudan sunma yerine 
piyasadan satın alma yoluna başvurmaları. Aslında tüm bunlar özelleştirme dediğimiz 
alanı ifade ediyor, yani oldukça geniş ve kapsamlı bir alandan bahsediyoruz.

Türkiye’de anayasa hukuku açısından konuya baktığımızda, aslında kısaca belki bir 
genel olarak anayasaların özelleştirme ve devletleştirme, -ki bu iki ideolojik ucu temsil 
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ediyor iktisat politikaları anlayışlarında- bu konularda anayasaların tavrı ne olmuştur, 
belki ona bir bakmak gerekir. Genelde klasik anayasacılık anlayışı liberal bir öz taşır. Bu öz, 
mülkiyet hakkının bir hak olarak kurgulanması ve bunun üzerine inşa edilen bir sistemdir. 
Dolayısıyla klasik anayasacılık hareketi mülkiyet hakkına dayalı, özel, dolayısıyla özel 
teşebbüsü ve müteşebbisleri koruyan ve onların haklarını gözeten, özel mülkiyete yer veren 
bir hukuk sistemidir. Bununla birlikte klasik anayasalar, devletleştirme ve özelleştirme 
konusunda mümkün olduğu oranda tarafsız bir görünüm sunma çabasındadırlar. Bunun 
birçok nedeni vardır, ama belki en önemli nedeni, günümüz sistemlerinde demokrasinin 
önemli bir rol oynamasıdır. Demokrasi olabilmesi için bir yerin, farklı görüşlerin kendini 
partilerle ifade edebilmesi gerekir ki, bu partiler ideolojik spektrumun değişik kanallarını 
ifade ederler. Öte yandan iktisadi gelişimin tekdüze olmaması, krizlerle kesilmesi zaman 
zaman devletçi politikaların, zaman zaman piyasa politikalarının sonucunu doğurmuştur. 
Bu nedenle anayasa tolore edebileceği ölçüde devletçilikle liberal düzenlemeler arasında 
bir esneklik yaratmaktadır. Anayasalara bu açıdan çok katı metinler olarak bakmak yanlış 
olur, genelde anayasacılığın yaklaşımı her ikisine de yer veren bir yaklaşım tarzıdır. Ama 
son tahlilde bakacak olursak, anayasalar özellikle özel mülkiyet ve girişimcilik hüviyeti 
açısından başından beri demokratik ülkelerde bu kurumları kapsayıcı olmuşlardır.

Türkiye’de de benzer şekilde Anayasa’nın 47. maddesi devletleştirme ve özelleştirme 
uygulamalarını bağdaştırmaya çalışır. Bu Anayasa son değişikliklerinden birinde, 1999 
değişikliğiyle özelleştirmenin yasayla yapılacağı ilkesini Anayasa’ya dahil etmiş ve âdeta 
devletleştirmeyle özelleştirmeyi denk iki kurum olarak düzenlemiştir. Bu düzenlemenin 
tahlilinin zaten birazdan Osman Can yapacak zannediyorum. Öte yandan özellikle 
son dönemlerde Türkiye’de Anayasa’nın özelleştirmeye daha fazla izin veren bir 
düzenleme tarzı içine girdiğini söylememiz mümkün, Anayasa’nın maddelerinde yapılan 
değişikliklerle bu sağlanmaya çalışılmıştır. Buna baktığımızda, özellikle kamu imtiyaz 
sözleşmelerinin kontrol mekanizmalarının gevşetilmesi bu değişikliklerden bir tanesidir. 
Kamu hizmetindeki uyuşmazlıkların milli ve milletlerarası çözüm esaslarına ilişkin hüküm 
eklenerek Anayasa’nın 125. maddesi’nde yapılan değişiklik, milli ve milletlerarası tahkim 
yoluyla çözüm yollarının kabul edilmesi sonucunu doğurmuştur Anayasa tarafından. 
Yine 155. maddede yapılan değişiklikle kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve 
sözleşmeleri hakkında Danıştay tarafından yapılan inceleme kaldırılarak bu konuda 
özelleştirmeye yönelik bir eğilim ortaya çıkmıştır.

Son olarak geçtiğimiz günlerde gündeme gelen anayasa taslağı ki, henüz bir taslaktır, 
daha bu konuda bir ilerleme kaydedilmemiştir, ama bu taslakta yine özelleştirme ve 
özellikle liberal politikaların hâkim kılındığı bir anlayışın daha da anayasaya yansıtıldığını 
görüyoruz. Devletin temel amaç ve görevleri arasında sosyal devletin gerçekleşmesi ve 
sosyal hakların korunmasına yönelik amaç ve görevler anayasa metninden çıkartılmıştır ve 
aynı zamanda sosyal ve ekonomik haklara karşı kapalı bir anayasa görüntüsü vermektedir. 
Birçok alanda olumlu sayabileceğimiz düzenlemeleri içermekle birlikte özellikle iktisadi 
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ve sosyal haklar alanında kapalı bir anayasa modeli tercih edilmiştir.

Bütün bunlardan sonra şöyle bir çıkarımda bulunmak istiyorum: Günümüzde 
özelleştirme gibi iktisat politikalarının belkemiğini teşkil eden meselelerde anayasalar tek 
başına düzenleyici araçlar değillerdir, uluslararası ve ulus üstü hukukun etkisi altındadırlar, 
uluslararası iktisadın, uluslararası iktisadi ilişkilerin etkisi altındadırlar ve bu etkiyle 
anayasalar kendilerini sisteme adapte etmeye çalışmaktadır. Böyle bir tablo içerisinde 
basitçe işte eski politikalara dönmek, devletçi uygulamalar yaratmak, kamu kurum ve 
kuruluşlarına yeniden eski gücünü kazandırmak ya da bu alandaki düzenlemeleri tersine 
çevirmek mümkün değildir. Buradaki yapılması gereken faaliyet, tüm bu ilişkiler ağı 
içerisinde neyin olup bittiğini, uluslararası hukuk ve ulus üstü hukukta ne tür gelişmeler 
yaşandığını bilmek ve buradan hareketle özellikle hangi hukuki araçlarla bu özelleştirmenin 
yarattığı olumsuz sonuçlar giderilebilir’e bakabilmektir. 

Burada birtakım kavramsal araçlar yok değildir. Örneğin iktisadi ve sosyal haklar 
konusunda bakış genelde düalist bir bakıştır, temel hak ve hürriyetler ve iktisadi hürriyetler 
iki ayrı alan olarak ele alınır, hâkim anlayış budur. Oysa biz çok rahatlıkla ekonomik ve 
sosyal hakların temel hak ve hürriyetlerin bir bütünü olduğunu, bu iki alanın aslında 
birlikte ele alınması gerektiğini, temel hak ve hürriyetlerin zedelenmesi sonucunu doğuran 
ekonomik ve sosyal hak ihlallerinin de birer insan hakkı ihlali olduğunu ileri sürebiliriz ve 
buradan yarattığımız bir pencereyle farklı düzenlemelerin, farklı hukuki düzenlemelerin 
oluşmasına katkıda bulunabiliriz.

Ancak şu kesin ki, günümüzdeki uluslararası ve ulus üstü hukuk formasyonları basitçe 
ithal ikameci dönemde olan devletçi politikalara dönmeyi engellemektedir. Bu özellikle 
Türkiye gibi bütün ulus üstü ve uluslararası ilişkiler içerisinde kendini bulan ve bunlarla 
ilişkileri yoğun olan ülkeler açısından geçerlidir. Dünyadaki birkaç örnekse bize bir 
alternatif sunmaktan uzaktır. Venezüella gibi, Bolivya gibi ya da birtakım küçük ülkeler, 
Arap Yarımadasında bulunan Kuveyt, Dubai gibi örnekler yanıltıcıdır, çünkü bunlar bir 
model koymaktan uzak, istisnai nitelikteki örnekledir. Eğer bir model konulacaksa ve 
bu model hukuki meşruiyete sahip bir model olacaksa, günümüz sorunlarını iyi tahlil 
edebilmemiz ve çıkış yollarını ve kavramsal araçları iyi kurgulamamız gerekir. Aksi halde 
bir düzenleme yapmak, bütün bu hukuk alanlarından bağımsız bir düzenleme yapmak 
zordur. 

Günümüzde Türkiye’de bu alandaki tartışmanın bence en problemli yanı, genelde bir 
nostaljik yaklaşımın hâkim olmasıdır. Bu nostaljik yaklaşım yanlış bir yaklaşım türüdür, 
günümüzün sorunlarına göre çözümler üretmek esas alınmalıdır. Kaldı ki özelleştirme 
uygulamalarını özgürlükler açısından değerlendirdiğimizde alternatifi bir despotizm, bir 
baskıcı rejim de olamaz. Dolayısıyla dünya hukuk sistemleri içerisinde gerekli girişimlerin 
yapılması ve hukuki çözümlerin geliştirilmesi gerekir ki böyle bir çaba henüz tam olarak 
ortaya çıkmamıştır.
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OTURUM BAŞKANI Av. ZEKİ TAVŞANCIL - Doktor Levent Korkut’a çok teşekkür 
ediyoruz. Güzel bir teorik çerçeve koydu. 

Şimdi ben sözü hiç gecikmeden, çünkü zamanımız çok daraldı. Ben hiç müdahale 
etmedim, ama sürelere lütfen riayet edilmesini tekrar rica ediyorum, çünkü sığmıyor, 
zaman dar olarak verilmiş. 

Çok kısaca Doç. Dr. Osman Can’ı tanıtmak istiyorum: Osman Bey de Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi mezunu, Almanya’da Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Türk ve 
Alman Hukukunda Cumhurbaşkanının Hukuksal Konumu” konulu teziyle yükseklisans, 
yine aynı üniversitede “Düşünce Açıklama Özgürlüğünün Anayasal Sınırları” konulu teziyle 
2000 yıllarında doktora eğitimini tamamladı. Doktora tezi Almanya’da kitap olarak 
yayınlandı, basıldı. “Demokratikleşme Serüveninde Anayasa ve Siyasal Partilerin Kapatılması” 
adlı çalışmasının ardından 16.10.2006 tarihinde anayasa hukuku doçenti olarak unvanını 
aldı. Çeşitli üniversitelerde anayasa hukuku, devlet teorileri, anayasa yargısı, temel hak ve 
özgürlükler konusunda dersler verdi. Aynı zamanda 02.07.2002 tarihi itibarıyla Anayasa 
Mahkemesi raportörlüğüne atanan Can, burada da görevini sürdürmektedir. Ben şimdi 
uzatmadan sözü kendisine veriyorum. Teşekkür ediyorum.

Buyurun. 

Doç. Dr. OSMAN CAN (Anayasa Mahkemesi Raportörü)- Teşekkür ederim.

“ÖZELLEŞTİRMELER VE ANAYASA: BİR LİBERAL DÖNÜŞÜM SERÜVENİ”

Türkiye 170 yıl önce (1839) başlatılan, ancak 1909 Anayasa değişiklikleriyle Anayasal 
düzeyde kurumsallaşan 100 yıllık istisna dönemini geride bırakıyor. Bu döneme yalnızca 
başlıklar halinde değinildiğinde kabaca aşağıdaki sıralamayı yapmak olasıdır:

- Devletin askeri, idari ve adli yapısının modernleştirilmesiyle ülkenin 
kurtarılabileceğine inanılan dönem,

- Anayasal kurumlar bazında, yani üstyapıda yapılacak değişikliklerle dağılma 
sürecindeki toplumun bir arada tutulabileceğine inanılan dönem,

- Ekonomik liberalizasyon ile devletin gelişebileceğine inancın egemen olduğu 
dönem (Kuruluş dönemi-1923 İzmir İktisat Kongresi)

- Uluslararası ekonomik kriz nedeniyle ve pragmatik gerekçelerle sarılınan devletçilik 
dönemi (1929’dan itibaren başvurulan devletçilik)

- 1950 ile kaldığı yerden liberalizasyona devam dönemi,

- Seçkinci bürokratik odakların mistifiye ettikleri bir kuruluş efsanesinden sapmanın 
rövanşı niteliğindeki 27 Mayıs operasyonu ile yaşanan ve devletçiliğin esas alındığı 20 
yıllık sapma dönemi,
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- 24 Ocak kararlarının icrası niteliğindeki 1982 Anayasasıyla yola devam. 1982 
Anayasa koyucularının gördüğü bir gerçek vardır: homo-ecomicus yaratılmadan homo-
liberalis ve homo-democraticus yaratılamazdı. Bu nedenle toplumun tüm arkaik, sosyal, 
dinsel, ideolojik bağlarından koparılıp, (buna korkularından, geçmişle yaşadığı sorunlardan 
kopmayı da ekleyebiliriz) deliberativ bir siyasal ortama hazır hale getirilmesi gerekiyordu. 
12 Eylül’ün görünür aktörleri bunu göremese de, bugünün artık anakronikleşmiş 
bürokratik seçkinlerinin görmediği gibi, süreç bu şekilde işledi.

- Yeni dönem homo-economicus’u yarattığı gibi, “homo-liberalis”, ardından “homo-
democraticus” ve “homa laborans et sociale”ın yaratılmasının olanaklarını yaratmıştır.

- Bu dönemdeki 28 Şubat 1997, 27 Nisan 2007 veya sonraki sapma çabalarının bir 
sonuç vermesi olanaksızdır. 

1982 Anayasasının bu perspektiften okunması zorunludur. Bu açıklamalar aslında 
Anayasanın nasıl bir ekonomi-politiğinin olduğunun ipuçlarını da vermektedir.

Bu istisna döneminin temel rotası, devletin kurtulmasının temel güvencesi olarak görülen 
ekonomik toplum ve bu toplumun pragmatik davranış modalitelerine göre oluşturacakları, 
yönlendirecekleri bir siyasal yapıyı olanaklı kılmaktır. 1960–1980 dönemine ilişkin sapma 
dönemine ve bu dönemin yarattığı “yanlış bilinç” sorununa rağmen 2008 Türkiye’sinde 
istisna döneminin sona erdiğini düşünüyorum. Yaşanan tartışmalar sürecin sancılarını 
yansıtmaktadır.

Anayasa ve Ekonomi Politikası

Anayasamızın insan hakları ya da demokrasi konularında temel siyasal tercihinin, 
farklı değerlendirmeleri ve eleştirileri yapıla gelmekte, Anayasa kimi zaman “otoriter”, 
kimi zaman “devlet eksenli” olarak nitelendirilmektedir. 2001 değişiklikleri sonrasında 
Anayasanın otorite-özgürlük dengesindeki otorite ağırlığının kaybolduğu ve sağlıklı 
bir dengenin kurulmaya başladığı dile getirilebilmektedir. Ancak tüm bu tartışmalarda, 
itiraz edilmeyen olgu, Anayasanın “devletçi”, “kapalı” ya da “planlı” bir ekonomi politik 
tercihinin bulunmamış olduğudur. Kaboğlu, Anayasanın değişiklikler sonrasında ekonomik 
liberalizmi ulusal ve uluslararası boyutlarıyla daha da genişletme amacını taşıdığını ifade 
ederek, Anayasanın temel tercihinin ekonomik liberalizm olduğunu ima etmektedir.104

Anayasamızın ekonomik alandaki temel tercihi, kapitalist/liberal eksenli olup, 
planlamayı, temel bir ekonomi politikasından çok, devletin yönlendirici etkisi 
çerçevesinde algılamaktadır.105 Serbest piyasa ekonomisinin yükselişe geçtiği, İngiltere ve 

104  İbrahim Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku, 6. Bası, Ankara 2002, s. 456.
105  Bu çerçevede 1961 Anayasasında ekonomik ve sosyal haklar kısmında düzenlenmiş bulunan mülkiyet hakkı, 1982 Anayasasında klasik 

haklar kategorisi içinde düzenlenmiş bulunmaktadır. Devletin soysal niteliği, iş mücadelesinde, işçi sınıfının zayıflatılması, lokavtın Anayasal 
bir hak düzeyine yükseltilmesi, sosyal ve ekonomik ödevlerin sınırı, ekonomik istikrarın korunması koşuluna bağlanması gibi sapmalar 
dikkate alındığında, serbest piyasa ekonomisinin tahammül edebileceği düzeye zaten indirgenmiş bulunmaktadır. Devletleştirme durumunda 
1961 Anayasası dönemindeki “taksitle ödeme” olanağının kaldırılması yoluyla devletleştirmenin zorlaştırılması bu saptamayı güçlendiren ayrı 



190

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

ABD’nde başlayan neoliberal akımların Türkiye’de etkisini hissetmesinin ardından kabul 
edilen 24 Ocak 1980 kararlarını yaşama geçirecek Anayasa olarak da nitelendirilen 1982 
Anayasa’sını daha farklı bir biçimde yorumlamak güç görünmektedir.106 Bu yaklaşımı farklı 
temel ekonomik tercihler açısından eleştirilere tabi tutmak olasıdır. Bu eleştirilerin ve 
değerlendirmelerin, normatif olmaktan öte, hukuk politikasına ilişkin olduklarını gözden 
uzak tutmamak gerekir. Başka bir anlatımla, siyasal ya da ekonomik tercih tartışmaları, 
Anayasanın ekonomik tercihleri çerçevesinde yapılabilecek normatif değerlendirmeleri 
etkilemeyecektir.

Bilindiği gibi, 1961 Anayasasında devletin ekonomik ve sosyal hayata müdahalesinin 
ilkelerini belirleyen genel bir hüküm yer almıştı. “İktisadi ve sosyal hayatın düzeni” başlığını 
taşıyan 41’inci madde, iktisadi ve sosyal hayatın “adalete, tam çalışma esasına ve herkes için 
insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre” düzenleneceğini 
belirtmekte ve yatırımları  “toplum yararının gerektirdiği önceliklere” yöneltmeyi devletin 
ödevi olarak göstermekteydi. 1982 Anayasası devletin ekonomik hayata müdahalesiyle 
ilgili böyle genel bir maddeye yer vermemiş olmakla beraber, devlet müdahalesine ilişkin 
hükümler Anayasanın çeşitli maddelerine serpiştirilmiş bulunmaktadır. Sosyal devleti 
Cumhuriyetin nitelikleri arasında sayan 2’nci maddeden başka, 5’inci madde “kişinin 
temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette 
sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının 
gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışma” yı devletin temel amaç ve görevleri 
arasında saymaktadır. 35’inci madde, mülkiyet hakkının kullanılmasının toplum yararına 
aykırı olamayacağı belirtmekte; 48’inci madde devlete, “özel teşebbüslerin milli ekonominin 
gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını 
sağlayacak tedbirleri” alma ödevini yüklemektedir. 166’ncı maddeye göre “ekonomik, sosyal 
ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayinin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde 
hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirmesini yaparak verimli şekilde 
kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak Devletin görevidir.” 167’inci 
maddeye göre “Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli 
işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak 
tekelleşme ve kartelleşmeyi önler.” Nihayet 168-173’üncü maddeler de, ekonomik içerikli 
hükümler içermektedir.107

Anayasanın sistematiğine de dikkat edildiğinde, mülkiyet hakkının 19. yüzyıl burjuva 
bir kanıt niteliğindedir. Aksi yönde görüş için bkz., Bülent Serim, Anayasa ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Özelleştirme, Ankara 
1996, s. 162 vd.

106  Bu çerçevede yapılan eleştiriler ve saptamaların, anayasal normun anlamlandırılmasına yönelik metodolojik eleştiriler olmaktan öteye, 
ağırlıklı olarak Anayasal tercihe yönelik olduğu görülmektedir. Bkz., Bülent Tanör, İki Anayasa, 2. Bası, İstanbul 1991, s. 149 vd.; İbrahim 
Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku, 6. Bası, Ankara 2002, s. 450 vd.; Tanör/Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, 4. Bası, 
İstanbul 2002, s. 104; Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2000, s. 132 vd.; Gören, Anayasa Mahkemesi kararlarından hareketle, 
normatif düzenlemeler ışığında, ekonomik düzen tercihinin bulunmadığı, salt serbest piyasa ya da katı bir planlamacı ekonomi dışında, farklı 
modellere açık bulunduğunu belirtmektedir, bzk., Zafer Gören, Anayasa Hukukuna Giriş, 2. Bası, İzmir 1999, s. 118 vd; Christian Rumpf, 
Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Ankara 1995, 157; Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa 2000, s. 158.

107  Ergun Özbudun, Anayasa Mahkemesi ve Ekonomik Politika, in: Özgürlükler Düzeni Olarak Anayasa, Fazıl Sağlam 65. Yaş Armağanı, 
Ankara 2006, s. 319.
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anlayışına paralel olarak klasik, dolayısıyla zorunlu olmadığı sürece dokunulmaz nitelikteki 
bir temel hak olarak tanındığı görülmektedir. Devletleştirme ve kamulaştırmanın 
bir olanak olarak sınıflandırılması olanaklı olsa bile, her iki işlemin, temel hak ve 
özgürlüklerde yarattığı ağır sonuçlar nedeniyle anayasal temele kavuşturulmaları gerçeği 
göz ardı edilemeyecektir.108 Dolayısıyla her iki olgunun Anayasada yer alması, “devletçi” bir 
ekonomik anlayışa kanıt olmaktan çok, liberal bir ekonomik tercihin parametreleri olarak 
değerlendirilebilir. 1961 Anayasası dönemine oranla kamulaştırmanın daha güç koşullara 
bağlanması, bu değerlendirmeyi güçlendirmektedir. Kamu müdahalesine olanak veren 
hükümler, anayasanın ekonomik tercihini “liberal” olmaktan çıkarmamaktadır. Aksine 
liberal ekonominin yaşanılması olası, konjonktürel daralmalara yanıt vererek kendini 
kriz sonrası döneme dinamik biçimde aktarılmasını sağlayan operasyonel seçenekler 
olmaları nedeniyle tam da liberal ekonominin rasyonalitesine paralel düşmektedir. 
Ekonomik liberalizmi 19. yüzyılın geçiş fenomeni olarak değerlendirebileceğimiz ve 1848 
hareketlerine olanak sağlayan koşulları üreten “vahşi kapitalizm” biçimindeki bir imgeye 
indirgemediğimiz sürece, 1982 Anayasasının yalnızca liberal bir ekonomik yaklaşıma 
sahip olduğunu kabul etmek gerekecektir. Unutulmamalıdır ki, sosyal devlet ya da refah 
devleti liberal ekonomik sistemin sistem krizlerine ve sapmalara karşı ürettiği paratonerler 
niteliğindedir. 1917 şokunu yaşayan kapitalist sistemler, üretim ilişkilerinin sağladığı 
baskıyı hiçbir zaman devrim eşiğine kadar yükseltmezler. 1917 sonrasında “sosyal devlet” 
makyajını yapan liberal sistem, 1970’lerin sonundan itibaren, etkin, hızlı karar alan ve kısa 
sürece sağlanacak kar maksimizasyonunu esas alarak, sonraki kriz ve tehdit olasılıklarına 
karşı hazırlık yapmaya başlamaktadır. Bu durumun 1945 sonrası yargısal mekanizmalar 
lehine yetki delegasyonlarının artık tersine çevrilmesini dayattığı gerçeği karşısında, 
Türkiye’deki geleneksel siyaset aktörlerinin trajik bir duruş sergilediğini kabul etmek 
gerekir.

Türkiye Cumhuriyetinin 1982 Anayasasının bu temel sürecin dışında konumlandığını 
ileri sürmek, Anayasanın gölge aktörlerine haksızlık olur sanırım.

Özelleştirmeyi yasaklayan bir anayasal norm bulunmamaktadır. Özelleştirmeyi 
yasaklayan bir normun bulunmamasına karşın, devletleştirme ve kamulaştırmayı açıkça 
düzenleyen ve zor koşullara bağlayan düzenlemeler bulunmaktadır. Özel mülkiyet 
ve teşebbüse yönelik müdahalenin, ancak Anayasanın açıkça öngördüğü koşulların 
gerçekleşmesi ve yine öngörülen usullerde yapılabilmesi, genel ilkeyi belirlemektedir. O 
da, ekonomik yaşamda devletin ilke olarak müdahalede bulunmaması gereğidir. Devletleştirme 
zor koşullara bağlanıyorsa, bunun aksinin de aynı zor koşullara bağlanacağını ileri sürmek, 
yukarıdaki temel düşünceyi tersyüz etmek, en azından Anayasada bulunmayan normatif 
tercihi, siyasal karar organlarına dayatmak anlamına gelir.

108  Benzer şekilde, siyasal partilerin kapatılma rejiminin Anayasada öngörülmüş olması, bir olanak olarak görülse de, esas itibariyle bir 
güvence olduğu açıktır. Bu güvenceye rağmen, Anayasalarında hiç bir güvence öngörmeyen ülkelere oranla ülkemizde aşırı düzeyde parti 
kapatılmasının yaşandığı dikkate alındığında, Anayasa’da düzenlemenin “özgürlük ve demokrasi bilinci”nden bağımsız olarak bir anlam ifade 
etmeyeceği açıktır.
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Özelleştirme, gerçekleştirme tarzı Anayasaya ve özellikle temel hak normlarına aykırı 
düşmediği sürece, siyasal karar organlarının takdir yetkisi içindedir.109

Özgürlükçü demokratik devletlerde, hangi ekonomik ve sosyal politikanın bir bütün 
olarak ve hangi önlemin kamu yararına uygun olacağına ilişkin farklı görüşler ve yaklaşım 
tarzları vardır. Siyasal karar organlarının bu görüşlerden birini benimsemesi, toplumun 
çoğu tarafından benimsenmeyebilir. Siyasal irade, bu yöndeki önlemleriyle ileride geniş 
bir onay tabanına sahip olmayı hedefleyerek, özelleştirmeleri gerçekleştirebilir. Bu tür 
ekonomik ve sosyal politika önlemlerini engellemek olası değildir. Çünkü toplumsal 
yaşamın işlerliğini sağlayıcı düzenlemeler yapmak ve temel siyasal programını yürütmek 
durumunda olan siyasi karar organlarının, bu yönde karar almaları kaçınılmazdır. Sosyal 
ve ekonomik politikalar siyasal partilerin demokratik iktidar mücadelelerinin temel 
determinantı olduğuna göre, bir ülkede sosyal niteliği bulunan politikaların uygulanabilmesi 
için Anayasada açık bir direktif olarak öngörülmüş olması da gerekmiyor.

Her halükarda bir kamu iktisadi teşekkülünün özelleştirilmesinin, kamu yararına hizmet 
etmeyeceğini kamu adına kesin olarak saptama sorumluluğu bir yargı işlevinin doğasına 
uygun düşmemektedir. Bu saptama, özelleştirmeyle güdülen amacın gerçekleştirilmesi 
konusunda esaslı kuşkuların bulunması durumunda da geçerlidir. Özelleştirmelerle 
güdülen amacının sonradan gerçekleşmesi ya da başarısızlığa uğraması, tamamen siyasal 
açıdan sorumlu karar organların lehine ya da aleyhine sonuç doğurur. Siyasetin doğası, 
ekonomik işleyiş ve dinamikten bağımsız olmadığından, kamu yararının gerçekleşmesinin 
siyasal karar mekanizmaları dışında bir yerde, örneğin yargıda aranması sadece ekonomik 
yönden sorunlu değil, siyasetin hareket alanını ortadan kaldırması nedeniyle aynı zamanda 
demokratik işleyişi zedeleyici niteliktedir.

Daha sonraki bir devletleştirme ihtimalinin, özelleştirmeyle olanaksız hale gelmesinin 
özelleştirme karşısında bir anayasal engel olarak değerlendirilmesi de görüşümüze göre 
isabetli değildir.

Bununla birlikte, özelleştirme konusundaki siyasal karar organlarının sahip olduğu 
takdir alanının, özelleştirilecek olan kurumun kamu yararını sağlayacak biçimde, gerçek 
bir değer üzerinden satılması gereğiyle sınırlı olarak anlaşılması gerektiği düşünülebilir. 
Ancak görüşümüze göre kamulaştırmanın temel hak müdahalesi olma niteliği nedeniyle 
zor koşullara bağlanması, aynı koşulların özelleştirme konusunda aranmasını zorunlu 
kılmamaktadır. En azından bu konuda siyasal karar organlarının daha geniş bir hareket 
alanının olduğunu kabul etmek gerekir. Örneğin kamulaştırmada gerçek değerin 
gözetilmesi zorunlu iken; yasa koyucunun özeleştirmeyle daha özel nitelikteki sosyal ya 
da ekonomik hedefleri gütmesi nedeniyle daha düşük bir fiyat saptamasını kamu yararı 
için zorunlu gördüğü durumda, gerçek değer yerine “sosyal değer”in esas alınabileceğini 

109  Anayasamızın 47. maddesine (ilk hali) koşut düzenleme içeren Almanya Anayasasının 15. maddesinden çıkarılan benzer sonuçlar için bkz., 
Otto Depenheuer, Art. 15, in: v. Mangolt/Klein/Starck (Ed.), GG Bonner Grundgesetz, Bd. 1, Kommentar 4. Bası, München 1999, s. 1867.
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kabul etmek gerekir. Bu durumlarda belirli sınırlar içinde ve hukuk devleti ilkelerinden 
sapmadan, farklı siyasal yaklaşımlara olanak tanınabilir.110

Özelleştirilme ve Anayasa Yargısı

1994 yılına kadar Anayasanın ekonomik yönden liberal tercihine paralel kararlara imza 
atmıştır. 18.2.1985 tarihinde, özelleştirmeye hazırlık niteliğindeki 2983 sayılı Tasarrufları 
Teşvik ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun’a ilişkin kararında “çok 
partili demokratik rejimi benimseyen Anayasamızda, Anayasa ilkelerine ters düşmemek 
koşuluyla iktidarların ekonomi alanında müdahaleci veya liberal bir politika izlemelerine bir 
engel” bulunmadığını kabul etmektedir. Ancak Mahkeme bu kararında asıl gerekçe olarak 
“Atatürk’ün iktisadi görüşlerinin” yorumuna dayanmakta, az önce ifade edilen hukuksal 
gerekçeyi ise “öte yandan” sözcükleriyle ikincil bir gerekçe olarak kullanmaktadır.111 Benzer 
yaklaşımı 3082 sayılı Yasa’nın devletleştirmeyi güçleştiren kurallarının denetiminde de 
sergilemekte, “Yeri gelmişken” sözcükleriyle giriş yaptığı tümcede “devletçiliğin sosyal 
devleti gerçekleştirmenin tek aracı olmadığı vurgulanmalıdır. Esasen devletleştirme olanağı 
ortadan kaldırılmamıştır”112 demektedir. Devletleştirme olanağını ortadan kaldırmanın 
“Anayasa değişikliği” gerektirdiğini belirtmekle yetinelim.

Bu kararlarda özelleştirme ve ekonomi yönetimi ile “devletin bağımsızlığı” ve “ulusal 
egemenlik” ilişki henüz kurulmamış,bu değerlere yönelik  tehdit algısı henüz canlanmamıştır.

Aynı zamanlarda verilen iki kararında ise farklı bir yaklaşım sergilemiştir. 2644 sayılı 
Tapu Kanunu’nun 35. maddesi ile 442 sayılı Köy Kanunu’nun 87. maddesinde yapılan 
ve yabancıların Türkiye’de mülk edinmesine olanak sağlayan değişikliklerin iptal edildiği 
iki kararda, toprak mülkiyeti ile egemenlik arasında ilginç bir bağ kurularak, yabancılara 
satılan toprakların yasal yollardan geri alınması olanağına güvenilemeyeceği, yabancıların 
her an kendi ülke himayesinde oldukları dikkate alındığında bunun devletlerarası çetin 
sorunlara yol açacağı ifade edilerek, ancak karşılıklılık ilkesi gözetilerek buna olanak 
verilebileceği dile getirilmiştir.113 

Bu kararda 

a. “egemenlik” ile “toprak mülkiyeti sahibi olmak” eşdeğer kılınmış,114

b. Yasa gereği karşılıklılık zorunlu kılındığında “yabancıların kendi ülkelerin 
himayesine başvurmayacağı ve çetin devletlerarası sorunların” ortaya çıkmayacağı 

110  Benzeri bir yaklaşım, Alman Anayasa Mahkemesinin, Volkswagen firmasının % 60 hissesinin özelleştirilmesine olanak tanıyan 21.07.1960 
tarihli Yasayı Anayasaya uygun bulduğu kararında da ifade bulmaktadır. BVerfGE 12, 354 (364). 

111  E. 1984/9, K. 1985/4, Kt. 18.2.1985, AYMKD 21, 35 (59).
112  E. 1985/2, K. 1985/16, Kt. 27.9.1985, AYMKD 21, 217 (222).
113  E. 1984/14, K. 1985/7, Kt. 13.6.1985, AYMKD 21, 153 (171 vd.). İptal üzerine kabul edilen yeni düzenleme de aynı gerekçelerle iptal 

edildi. E. 1986/18, K. 1986/24, Kt. 9.10.1986, AYMKD 22, 233.
114  Egemenliğin bu bağlamda, mülkün bağlı olacağı hukuksal rejimi belirleme, uygulama ve ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözme ile ilgili olduğu, 

mülkün yabancıya ait olmasının bu yetkilerin hiçbirine engel oluşturmayacağının temel bir uluslar arası kamu hukuku kuralı olduğu dikkatten 
kaçmış gözükmektedir.
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varsayılmış,

c. “Karşılıklılık ilkesi” yasallıktan anayasal konuma çıkarılmış, dayanak olarak da 
Başlangıç kısmı gösterilmiştir. 

Bu kararlarda, özelleştirmenin aksine, gayrimenkul mülkiyeti ile “devletin bağımsızlığı” ve 
“ulusal egemenlik” ilişki kurulmuş, tehdit algısı henüz canlanmıştır.

Tehdit algısının canlanması için 1994 yılını beklemek gerekecektir.

Anayasa Mahkemesi Telekom’un özelleştirilmesine ilişkin 4000 sayılı Yasanın kimi 
hükümlerinin iptali istemi hakkındaki kararında115 özelleştirme ve Anayasa ilişkisi 
hakkında radikal bir dönüş yapmıştır.

Henüz Anayasanın 47. maddesinde 1999 tarihinde yapılan değişiklikle özelleştirme 
kurumu anayasal statüye kavuşmadan önceki değerlendirmeler aşağıdaki gibi 
özetlenebilir:

Mahkeme Anayasada özel bir düzenleme bulunmamasının, özelleştirmenin yasaklandığı 
anlamına gelmeyeceğini düşünmektedir. Yasa koyucu Anayasanın genel ilkelerine aykırı 
olmamak koşuluyla özelleştirme konusunda yasal düzenlemelere gidebilecektir. Anayasal 
düzenleme yokluğuna rağmen, Anayasanın 47. maddesinde özelleştirmeye ilişkin ilkeler 
çıkarılabilir.116 Devletleştirme yapmaya yetkili organın bunun tersi olan özelleştirmeye de 
yetkili kılınması gerektiğine ilişkin öğreti görüşü, mahkeme tarafından da paylaşılmaktadır. 
Çünkü yasama organı kamu mülkiyetinin de koruyucusudur.117

Özelleştirme Anayasada yasaklanmadığına göre yasama organı, yararlı, gerekli ya da 
uygun gördüğü kamu varlıklarının özelleştirilmesini, Anayasanın 11. maddesi gereğince 
Anayasa’nın ilkelerine ve kurallarına bağlı kalarak yasayla yapabilir. Mahkeme bunun için 
esas ve yöntemlere ilişkin düzenlemenin yasayla yapılmasını şart koşmaktadır.118

Mahkeme bu yöndeki içtihadını oluştururken, argumentum a contrario (aksi ile 
kanıt) yöntemini kullanarak, Anayasanın zaten yasaklamadığı özelleştirmeye yeşil ışık 
yakarken, diğer yandan aslında yasa koyucunun Anayasada zaten var olan takdir yetkisinin 
kapsamını daraltmaktadır. Çünkü Anayasa’da özel olarak devletleştirmeden söz edilmesi, 
mantıksal olarak, ekonomik işleyişin özel teşebbüs alanına ait olduğunu ifade etmektedir. Yani 
devletleştirme istisna ise, özel teşebbüs özgürlüğünün kural olduğu sonucuna ulaşmak 
gerekir. Anayasa ancak Anayasa’da açıkça düzenlenen bir istisna kuralı getirmekle, yasa 
koyucuya devletleştirme konusunda bir izin vermektedir. Bu izin Anayasanın devletleştirme 
yönünde bir direktifi olarak okunamayacağı gibi, Anayasa koyucunun tercihini yansıtan 
bir değer ifadesini de yansıtmamaktadır.

115  E. 1994/70, K. 1995/65-2, Kt. 22.12.1994, AYMKD 31/1, s. 385.
116  Aynı karar, s. 404
117  Aynı karar, s. 405.
118  Aynı karar, s. 405.
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Özelleştirme devletleştirmeye koşut bir olgu değildir. Anayasanın 35. maddesinde 
güvence altına alınan mülkiyet hakkına bir müdahale niteliğinde olduğundan 
devletleştirme için zorunlu kılınan katı koşulların özelleştirme için aranmasında sorun 
bulunmaktadır. Devletleştirmenin mülkiyet hakkına Anayasanın izin verdiği istisnai 
bir müdahale olmadı nedeniyle ayrık ve zor koşullara bağlanması doğaldır. Bu sonuç 
Anayasanın 2. maddesindeki temel anayasal tercihe de paralel düşmektedir. Ancak bu 
müdahalenin ortadan kaldırılması için aynı ayrık koşulları zorunlu kılmanın hukuksal 
geçerliliği tartışılır niteliktedir. Temel haklara müdahalenin zorluğu, bu müdahalenin 
ortadan kaldırılmasının kolaylığını gerektirir, aksini değil.

Öte yandan Anayasa Mahkemesi kamusal mülkiyet için de Anayasanın 35. 
maddesindeki mülkiyet hakkının geçerli olduğunu, dolayısıyla bu hakka yönelik 
müdahalelerin temel hak güvencelerine aykırı olmaması gerektiğini ifade etmektedir.119 
Anayasanın 35. maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkının kamu mülkiyetini de içerir 
biçimde anlaşılmasına olanak yoktur.120 Temel hak ve özgürlükler bireyseldir, doğal bireye 
aittir. “Kamunun özgürlüğü”nden söz etmek, Anayasa teorisinin klasik anlaşılış biçimi 
ve Anayasanın özgürlük sistematiğiyle uyuşmaz. Devlet kurgusal bir varlıktır. Bireylerin 
özgürlük ve güvenliklerini sağlamak amacıyla oluşturdukları ve bu erek çerçevesinde 
meşruiyet kazandırdıkları bir siyasal yapılanma olan devleti, bir özgürlük süjesi ya da 
doğal hak sahibi olarak değerlendirmek, özgürlük-yükümlülük ikilemini tehlikeli biçimde 
bozma sonucunu doğurur. Anayasacılık tarihi, meşruiyet kaygısı bulunmayan, dolayısıyla 
yönettiği toplumun onayına dayanmayan “devlet” yapısının, meşru temele ve bireysel 
onaya dayalı hale getirilmesinin tarihidir. Bu tarih, iktidara karşı özgürlükleri güvenceye 
alma mücadelesinin tarihidir. Devletin bireysel özgürlükleri ve güvenliği koruma dışında 
bir meşruiyet dayanağı yoktur. Bu niteliğiyle başlı başına ve asli olarak bir hak ya da 
özgürlük süjesi değildir. Araçsal olduğundan, ancak kendisine yüklenen “özgürlükleri 
koruma ve güvenliği sağlama” görevini yerine getirmek için kimi yetkilerle donatılmıştır. 
Kendi tasarrufunda bulunan mal varlıkların üzerindeki tasarruf yetkisi de bu çerçevede 
kamu yararını gerçekleştirmek üzere kendisine tanınmış bulunmaktadır.

Temel hak ve özgürlükler Anayasanın açık sistematiği uyarınca “kişilere” tanınmıştır. 
Özel hukuk tüzel kişileri de doğaları elverdiği ölçüde bu hakların süjesidirler. Örneğin 
tüzelkişilerin din ve vicdan özgürlüğü, inanç özgürlüğü, yaşam hakkı, maddi ve manevi 
varlığını geliştirme ya da kişi güvenliği gibi özgürlük kategorilerinden yararlanması 
doğası gereği olanaksız iken, mülkiyet hakkı, konut dokunulmazlığı gibi güvencelerden 
yararlanabilecektir. Ancak tüzel kişilerin bu güvencelerden yararlanabilecekleri ifadesi, 
kamu tüzel kişileri de kapsayıcı biçimde genişletilemez. Kamu tüzel kişisi devletin, 
yani temel hak ve özgürlüklerin aslında kendisine karşı korunduğu siyasal iktidarın bir 

119  E. 1994/43, K. 1994/42, Kt. 24.01.1994, AYMKD 31/1, 275 (290); E. 1996/64, K. 1996/47, Kt. 12.12.1006, AYMKD 34/1, 79 (101).
120  Metodolojik sunamasa da benzer yönde dile getirilen görüş için bkz., Vural F. Savaş, Anayasa Mahkemesi ve Özelleştirme, İktisadi Yaklaşım, 

Anayasa Yargısı 15, . 82 vd.; aksi yönde, özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyet hakkından yararlanabileceklerine ilişkin hukuksal argümanları, 
herhangi bir gerekçe göstermeksizin kamu tüzel kişilerine de uygulayan görüş için bkz., Bülent Serim, Anayasa ve Anayasa Mahkemesi 
Kararları Işığında Özelleştirme, Ankara 1996, s. 195 vd.
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parçasıdır. Siyasal iktidar bütün bileşenleriyle ve kurumlarıyla temel hak süjesi değil, 
ancak temel hak nesnesi olup, temel haklar konusunda yalnızca yükümlülük sahibidir. 
Kamusal organlar arasında kimi çatışmaların bulunması, bunların temel hak çatışmaları 
olarak nitelendirilmesine olanak tanımaz. Ancak kurumlar arası anlaşmazlıktan söz edilir 
ki bu anlaşmazlığın başka bir kamusal işlem ve yetki kullanımıyla, belirli bir siyasal tercih 
doğrultusunda sonuçlandırılacağını belirtmek gerekir.

Bu nedenle, bireysel özgürlüklerin niteliğinde olduğu gibi, devleti de, devredilmez, 
vazgeçilmez ve dokunulmaz hak ve özgürlüklerle donatma düşüncesinin tartışılması 
bile yersizdir. Devlet temel hak ve özgürlüklere müdahale ettiğinde, Anayasadaki açık, 
kesin ve son çare niteliğindeki sınırlama yoluna başvurabilir. Ancak bireysel özgürlükleri 
ve güvenliği güvenceye alma ve bu amaçla alınacak kimi tedbirleri yerine getirme 
konusunda Anayasada tanınmış yetkileri kullanırken, bireysel özgürlüklere dokunmadığı 
ve açık anayasal ilkelere aykırı düşmediği sürece geniş takdir yetkisi içinde davranacaktır. 
Kamusal mülkiyet üzerinde tasarruf da Anayasanın 35. maddesindeki ilkelere göre değil, 
yasallık ve kamu yararı amacını gütme kriterlerine göre değerlendirilmelidir. Demokratik 
yolla devlet iktidarı kullanma yetkisiyle donatılmış siyasal karar organları, yalnızca 
kamusal tasarruf yetkisiyle donatılmakta ve bu çerçevede de sorumluluk üstlenmektedir. 
Demokrasi de halkın yalnızca temel siyasal konulardaki yönetimidir. Bu çerçevede, temel 
hak ve özgürlüklerde “son çare” niteliğindeki siyasal iktidar müdahalesi ile kamusal 
mülkiyet üzerinde “siyasal sorumluluk konusu” yetki ve tasarrufları aynı kapsamda 
değerlendirilemez. 

Bununla birlikte özelleştirilecek kuruluşun yasa ile kurulmuş olması nedeniyle, 
bunların özelleştirilmesinin de yasal düzenleme gerektireceği ve bunun da Anayasanın 2. 
ve 7. maddeleri dikkate alınarak yapılması gereği de göz ardı edilemez. Kuşkusuz bu ifade, 
“yasama yetkisinin devredilmezliği” ifadesinin yönetmeliklerle düzenlenmesi gereken 
ayrıntıların “yasa” ile düzenlenmesini zorunlu kılan bir yoruma tabi tutulduğu yargısal 
uygulamaları haklılaştırmamaktadır.

 Mahkeme, Anayasanın 128. maddesinden kamu hizmetinin yalnızca devlet ve 
kamu tüzelkişilerince yerine getirilmesi gerektiği yorumunun çıkarılamayacağını 
vurgulamaktadır.121 Anayasanın 47. maddesinde “kamu hizmeti niteliği taşıyan özel 
teşebbüsler… devletleştirilebilir” ifadesinden de bu sonucu çıkarmaktadır.

  Mahkeme 406 sayılı Yasaya getirilen Ek 18. maddenin 1. fıkrasını incelerken, şirketin 
özel hukuk hükümlerine bağlı olmasının, verilecek işletme lisans ve ruhsatlarının da özel 
hukuk kurallarına bağlı olması sonucunu doğurmayacağını belirtmektedir.122

Mahkeme bu içtihadında daha önceki bir kararına göndermede bulunmaktadır. 
09.12.1994 günlü, E. 1994/43, K. 1994/42–2 sayılı bu karara göre;

121  E. 1994/70, K. 1995/65-2, Kt. 22.12.1994, AYMKD 31/1, s. 385 (408).
122  Aynı karar, s. 415



197

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

“En geniş tanıma göre kamu hizmeti, devlet ya da diğer kamu tüzel kişileri tarafından ya 
da bunların gözetim ve denetimleri altında, genel ve ortak gereksinmeleri karşılamak, kamu 
yararı ya da çıkarını sağlamak için yapılan ve topluma sunulmuş bulunan sürekli ve düzenli 
etkinliklerdir… Çağdaş kamu hizmeti kavramına giren hizmetler yalnızca devlet etkinlikleri 
ile sınırlandırılamaz.”

Anayasa Mahkemesi bu kararında da, her ne ad altında olursa olsun, elektrik enerjisi 
alanında üçüncü şahıslarla yapılan sözleşmelerin imtiyaz olduğunu, herhangi bir hizmetin 
imtiyaz olup olmadığına yasa ile karar verilemeyeceğini, hizmetin niteliğine göre imtiyaz 
sayılacağını belirterek aksi yöndeki düzenlemeyi iptal etmiştir.123

Ancak Mahkeme bu kararda özelleştirmeye ilişkin çok kesin sınırlar çizmiştir. Bu 
karardaki esaslı noktaları sıralarsak;124

1. Anayasanın 5. maddesinde yer alan “Türk Milleti’nin bağımsızlığı” ilkesi siyasal ve 
ekonomik bağımsızlığı birlikte içermekte, bu kavramlar yalnız başına bir anlam taşımayıp 
birbirlerini tamamlamaktadırlar.

2. Yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin kimilerinden yurttaşlar gibi 
yararlanmamasının ve yurttaşlara göre daha fazla sınırlandırmaya tabi tutulmalarının 
nedenini, yabancılara mülk satışı ile ilgili 13.06.1985 günlü, E. 1985/14, K. 1985/14 sayılı 
kararda belirtildiği gibi, devleti korumak, onun sürekliliğini sağlamak gibi düşüncelerde 
aramak gerekir. Devletin geleceği üzerinde doğrudan etkisi olan yaşamsal önemdeki 
konularda, yabancıların ağırlığını önleyici kuralların getirilmesi, bağımsızlığın korunması 
yönünden zorunludur. Özelleştirme yoluyla giderek yabancıların nüfuzuna yol açılması, 
ülke bağımsızlığı yönünden kabul edilemez.

3. Stratejik önemi olan alanlara yabancıların girmesinin ötesinde, egemen olması, 
güvenlik, bağımsızlık ve ekonomik yönlerden çok sakıncalı olabilir. Türk Ulusu’nun 
çıkarlarının, ülke bağımsızlığının ve güvenliğinin gözetilmesi özelleştirmenin 
yabancılaştırmaya dönüşmemesi, kurumların halka ve çalışanlara satılması durumunda 
bile el değiştirme yoluyla yabancı sermaye grupların eline geçmemesini önleyici kuralların 
bulunması zorunludur.

4. Özelleştirme yabancı egemenliğine yol açmayacak kimi sınırlamalarla birlikte 
karşılıklılık ilkesine uyularak gerçekleştirilebilir.

5. Özelleştirme yöntemiyle, yabancıların stratejik konumda olan bölge ve yerlerde 
taşınmaz mal edinmeleri söz konusu olacaktır. Yabancılara mülk satışı, yalnızca bir mülkiyet 
sorunu olarak değerlendirilemez. Toprak devletin vazgeçilmez temel öğesi, egemenliğin 
ve bağımsızlığın simgesidir. Türkiye tarihsel tecrübeler nedeniyle bu konuda duyarlıdır.

123  E. 1994/43, K. 1994/42-2, Kt. 09.12.1994, AYMKD 31/1, 275 (298 vd).
124  Aynı karar, s. 292 vd.
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Mahkeme yabancılara satış bakımından bu kaygıları dile getirdikten sonra tekelleşme 
konusunda bazı saptamalarda bulunmaktadır;

1. Kartelleşme ve tekelleşmeyi önlemek, Anayasanın 5., 167. ve 172. maddeleriyle 
birlikte düşünülmelidir. 167. madde gereği, devlet piyasalarda fiili ya da anlaşma 
sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşme önler. Bu görev aynı zamanda Anayasanın 5. 
maddesindeki “kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak” görevinin 
somutlaşması niteliğindedir. 172. madde gereği tüketicileri korumak zorunda olan devlet, 
bunu tekelleşme ve kartelleşmeyi önleyerek daha etkin bir biçimde yerine getirecektir.

2. Piyasa ekonomisinin etkinliği, tam rekabet koşullarının varlığına bağlıdır. Tekelleşme 
ya da kartelleşmeye olanak verilen ortamlarda piyasa ekonomisi etkinliğini yitirir. Yasal 
düzenlemelerin bunu önleyici kurallar içermesi zorunludur.

3. Özelleştirilecek kuruluş tekel konumunda ise, kamu tekelinin yerini özel tekelin 
alması kaçınılmazdır. Kamu tekeli durumunda, mal ya da hizmet üretimine devletin 
doğrudan karışması olanağı varken, özel tekel durumunda bu olanak söz konusu olmayacak, 
mal ve hizmet fiyatları kamu tekelinde olduğundan daha yüksekte belirleneceği gibi kalite 
de olumsuz etkilenecektir.

4. Doğal zenginlik ve kaynaklardan üretim yapan kuruluşların, özelleştirme yoluyla 
mülkiyetlerinin süresiz biçimde gerçek ve tüzel kişilere devri Anayasanın 168. maddesine 
aykırıdır.

Bu kararda dikkati çeken iki nokta bulunmaktadır. Birinci olarak Mahkeme iptali 
istenen Ek. 1 maddeyi incelerken, bağımsızlığın ekonomik bağımsızlıkla ilişkilendirildiği 
açıklamaların ardından maddeyi iptal etmekte, tekelleşme sorunu yaratan Ek. 5 
maddeyi, serbest piyasa ekonomisinin gereklerine aykırı bulmaktadır. Mahkeme serbest 
piyasa ekonomisini yalnızca yurttaşların serbestçe rekabetinin sağlandığı bir piyasa olarak 
düşünmekte, yabancıların ise ancak karşılıklılık ilkesi dikkate alınarak ve hâkimiyet 
sağlamalarını önleyici tedbirler alınarak bu piyasaya girebileceğini kabul etmektedir. 
Karşılıklılık ilkesinin yabancı sermeyenin ülkeye girişini ne yönde etkilediğine ilişkin 
herhangi bir veriye de dayanılmamaktadır. Serbest piyasa ekonomisi, bir bakıma kapalı 
ulusal serbest piyasa olarak algılanmaktadır. Ancak ulusal serbest piyasa, sermeyenin 
“ulusallık” niteliğinin, sermeyenin “rasyonelliği” gerçeği karşısında düşünülememesi 
nedeniyle olanaklı olup olmadığı değerlendirilmesi de yapılmamaktadır. Ya da yabancıların 
rekabetine açılmamış bir piyasanın “serbest piyasa” olarak nitelendirilemeyeceği üzerinde 
de durulmamaktadır.

İkinci nokta ise yukarıdaki değerlendirmelerle doğrudan bağlantılıdır. Mahkeme Ek 
2. madde hakkında hiçbir değerlendirmede bulunmamaktadır. Bu maddeye göre ise 
“Sermayelerindeki kamu payı % 50’nin altına düşünceye kadar…” ibaresiyle, özelleştirme 
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programına alınan kuruluşların % 50’den fazla hissesinin satılabileceği kabul edilmektedir. 
Bu durumun gerek Anayasanın 5. maddesi, gerekse 168. maddesi çerçevesinde sorun 
yaratabileceği üzerinde durulmamakta, bu yönde hiçbir ifadenin yer almadığı “Anayasa ve 
Özelleştirme” başlığına gönderme yapılarak iptal talepleri reddedilmektedir.

Mahkeme 3987 sayılı Yasayı incelediği ve karşılıklılık ilkesi ve ulusal güvenlik ilişkisini 
çok açık biçimde kurduğu kararında şu ifadeleri kullanmaktadır: “Kalkınmayı hızlandırmak 
için elbette dış borçlanma, yabancı sermaye, yabancı ortaklıklardan yararlanmak gerekir. 
Ancak, özelleştirme yoluyla giderek yabancıların nüfuzuna yol açılması, ülke bağımsızlığı 
yönünden kabul edilemez. Bu gerçek, özelleştirme politikası uygulayan gelişmiş kimi ülkeleri 
bile önlem alma zorunda bırakmıştır… Türk Ulusu’nun çıkarlarının, ülke bağımsızlığının ve 
güvenliğinin gözetilmesi özelleştirmenin yabancılaştırmaya dönüşmemesi yönünden getirilecek 
kuralların önemi büyüktür. Uygulamaların karşılıklılık ilkesi gözetilerek yapılması gerekir… 
Telekomünikasyon, elektrik üretim, iletim ve dağıtım gibi stratejik önemi olan alanlara 
yabancıların girmesinin ötesinde, egemen olması, güvenlik, bağımsızlık ve ekonomik yönlerden 
çok sakıncalı olabilir. Çünkü bu tür kamu hizmetleri ülke güvenliği ile çok yakından ilgilidir…
”125

Mahkeme, 4502 sayılı Yasanın kimi maddelerinin Anayasaya uygunluğunu incelediği 
07.05.2002 günlü, E. 2000/17 ve K. 2002/46 sayılı kararında Telekom’un özelleştirilmesi 
olgusunu yeniden ele almıştır.126

4000 sayılı Yasayla KİT biçiminde bir anonim şirkete dönüştürülen Türk Telekom, 
4502 sayılı Yasayla, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin kuruluş, teşkilat ve faaliyetleri ile 
ilgili mevzuatın uygulanmayacağı, yalnızca TBMM denetimine tabi olacağı bir yapıya 
kavuşturulmaktadır. Ancak yasadaki ayrık durumlar dışında, telekomünikasyon 
hizmetlerinin görülmesinde kamu hukuku rejimine tabi olmaya devam etmektedir. Yasayla 
Kurum, Telsiz Genel Müdürlüğünü de içine alacak özerk bir kurula dönüştürülmüştür. 
Ayrıca kurumun tekel konumu 2003 sonu itibariyle kaldırılması öngörülmektedir.

Mahkeme bu yasanın denetiminde aşağıdaki değerlendirmeleri yapmaktadır:

Anayasanın 167. maddesindeki “…hükümle yalnız fiilen oluşacak tekelleşme ve 
kartelleşmenin değil, anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmenin de önlenmesi 
görevi Devlet’e verilmiştir. Madde gerekçesinde, ‘tekelleşme’ kavramı açıklanırken, yalnız 
tekellerin değil, tekel benzeri gruplaşmaların da bu kapsamda görüldüğü belirtilmiştir. Ayrıca, 
tekelleşmenin önlenmesinin tüketim sektörü yanında hizmet sektörü yönünden de gerekliliği 
vurgulanmış, bu görevin ‘sağlıklı bir toplum’ ve ‘sağlıklı bir demokrasinin’ vazgeçilmez koşulu 
olduğu açıklanmıştır. Buna göre, tekelciliğin her türlüsünün zararından bireyleri ve toplumu 
korumak ‘kişinin ve toplumun huzuru ve refahı’ ile de ilgilidir. Maddede yalnız, tekelleşme değil, 
tekel oluşturmayan üretim ve hizmet kuruluşlarının ‘fiyat anlaşmaları’, ‘coğrafi bölge paylaşma’ 

125  E. 1994/49, K. 1994/45-2, Kt. 07.07.1994, AYMKD 31/1, 275 (293 vd.).
126  E. 2000/17, K. 2002/46, Kt. 07.05.2002, AYMKD 39/1, s. 75.
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ve ‘benzeri suretle’ gerçekleştirilecek kartelleşme de yasaklanmış; Devlet, bunu engelleyici 
önlemleri almakla yükümlü tutulmuştur. Böylece rekabetin ortadan kaldırılması, tekellerin ve 
kartellerin fiyatları oluşturması ve etkilemesi önlenmek istenmiştir.

Devletin tekelleşmeyi ve kartelleşmeyi önlemek görevi, temelde tüketiciyi koruma amacı 
gütmektedir. Anayasa’nın 172. maddesi ile Devlet’e verilen tüketicileri koruma görevi ancak, 
tekelleşme ve kartelleşmelerin önlenerek özgür rekabet ortamının sağlanması ile güvenceye 
alınabilir. Piyasa ekonomisinin etkinliği, serbest rekabet koşullarının varlığına bağlıdır. 
Tekelleşmeye veya kartelleşmeye olanak veren ortamlarda piyasa ekonomisi etkinliğini 
yitirir. Tekel konumundaki bir kuruluş önlem alınmadan özelleştirildiğinde, kamu tekelinin 
yerini özel tekelin alması kaçınılmazdır. Üstelik kamu tekeli konumundaki mal ve hizmet 
üretiminde Devlet’in doğrudan karışması olanağı varken, özel tekel durumunda bu olanak 
da söz konusu olmayacak, mal ve hizmet fiyatları kamu tekelinde olduğundan daha yüksekte 
belirleneceği gibi kalite de bundan olumsuz etkilenecektir.127 Bu nedenle, özelleştirmeye ilişkin 
yasal düzenlemelerde, tekelleşme ve kartelleşmeyi önlemeye, dolayısıyla bireyleri ve toplumu 
korumaya yönelik kuralların bulunması zorunludur. Bu husus, Anayasa’nın 5. maddesindeki 
Devlet’in ‘kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak’ görevleri ile de doğrudan 
ilgilidir.”

406 sayılı Yasanın 2. maddesinde yapılan değişikliklerin Anayasaya uygunluğunu 
inceleyen Mahkeme, Telekom’a sağlanan ayrıcalıklarla haksız rekabet yaratılacağına ilişkin 
iddiayı kabul etmemiş; yukarıdaki açıklamaların ardından aynı yasanın, 4502 sayılı Yasanın 
4. maddesiyle değişik 10. maddesindeki hükümler çerçevesinde öngörülen önlemlerin 
haksız rekabeti önleme konusunda yeterli olduğu değerlendirmesini yapmıştır. Mahkeme 
Anayasanın 10., 48. ve 167. maddeleri yönünden doğabilecek sakıncaların bu hükümlerle 
önlendiğini kabul etmiştir.128

Mahkeme, tekel döneminden serbest rekabet dönemine geçişin hukuk güvenliğini 
zedelemeden gerçekleştirilebilmesinin kimi şirketler için farklı düzenlemeleri gerekli 
kılabileceğini ve bu konudaki farklı düzenlemenin eşitlik ilkesini zedelemeyeceğini de 
belirtmiştir. Bu farklı düzenlemeler Anayasanın 167. maddesinde devlete yüklenen görev 
gereği olarak da düşünülebilir.129

Gerekçelerin “karşılıklılık” ilkesi ve Anayasanın 5. maddesi üzerinden yürüdüğü 
görülmektedir. Bunlara değinmek gerekir.

127  Görüşümüze göre bu konuda denetimin olanaksız olacağı ifadesi tartışmalıdır. Rekabetin önlenmesine yönelik mevzuatta bulunan 
önlemlerin yanında yasama organının gerekli gördüğü her durumda Anayasanın 172. maddesindeki görev uyarınca önlemler alabileceği 
ortadadır. Bu gerçek karşısında kalite konusunda fikir ileri sürmenin ekonomik işleyişin tamamen teknik alanlarına ilişkin olması nedeniyle 
güç olduğu düşünülmektedir.

128  Aynı karar, s. 104 vd.
129  Aynı karar, s. 106 vd.
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Başlangıç kısmı

Başlangıç kısmı, Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirten metin olduğundan, 
bu metnin “norm” niteliği bulunmamaktadır.130 Anayasanın siyasal karar organlarının, 
somut ifadeyle yasa koyucunun olağan takdir alanına bıraktığı siyasal, ekonomik ya da 
sosyal konulardaki tasarrufun Anayasanın başlangıç kısmından hareketle daraltılmasının, 
Anayasanın sistematiği ve yorumundan doğan bir sonuç değildir. Anayasanın hukuk 
tekniği bakımından “norm” niteliğinde olan tekil maddelerinde ifade bulmadığı sürece 
başlangıç kısmındaki bir ifade Anayasallık denetiminde işlevsel olamaz. Görüş ve ilkeler 
ifade eden bir metnin normatifliği kuşkulu olduğundan, başlangıç kısmına her bir 
başvurunun Anayasanın 2. maddesinden doğan “hukuksal güvenlik” ilkesi bakımından 
sorun yaratır. Anayasanın 176. maddesine göre başlangıcın Anayasanın metnine dâhil 
olması ya da 2. maddede Cumhuriyet’in başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanıyor 
olması, Başlangıç metninin yalın görüş ve normatif niteliği olmayan ilkelerden oluştuğu 
gerçeğini değiştirmemektedir. Anayasanın 2. maddesinin nasıl anlaşılması gerektiği, 
Anayasanın başlangıcında değil, somut normlarından hareketle saptanabilir. Bu sonuç 
Anayasanın bütünlüğünden ve sistematiğinden kaynaklanan bir zorunluluktur.

Bu yaklaşımlar başlangıç kısmından Mahkemenin içtihadıyla üretilen karşılıklılık ilkesi 
bakımından da geçerlidir. Anayasanın yabancıların haklarına ilişkin temel düzenlemesi 
olan 16. maddesi, temel hak ve özgürlüklerin “yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun 
olarak kanunla” sınırlanabileceğini ifade etmektedir. Yasa koyucu, yabancıların mülk ya da 
şirket alımlarında karşılıklılık ilkesini gözetip gözetmemekte, bunun koşul ve çerçevesini 
belirlemede, her halde kamu yararını amaçladığı sürece geniş bir takdir hakkına sahiptir. 
Yasa koyucunun takdir alanına bırakılan bir eylem biçiminin ya da bir tasarrufun, 
Anayasanın diğer normlarından türetilemeyen karşılıklılık ilkesi ile daraltılması yerindelik 
denetimine yol açabilir, “yargıçlar hükümeti” tartışmalarını alevlendirebilir.

Bu gerekçelerle Anayasanın başlangıç kısmı anayasallık denetiminde ölçü olarak 
kullanılamaz.

Anayasanın sistematiğinden ve diğer normatif verilerinden türetilmeyen, aslında 
uluslararası ilişkilerde ulus devletlerin elinde, yine ulusal çıkarlar için kullanılacak ve ulusal 
çıkar gerektirdiğine sarfı nazar edilebilecek karşılıklılık ilkesinin Anayasallık denetiminde 
ölçüt olması olanaksız gözükmektedir. Karşılıklılık ilkesi uluslararası hukukta ulus devletin 
yabancı uyruklulara bir hakkı veya bir ayrıcalığı tanımak istemediğinde başvurabileceği bir 
gerekçe oluşturmaktadır. Başka bir anlatımla devletlerin uluslararası ilişkilerde kullanacağı 
silahlardan biri ya da belirli bir haktan yabancı devlet vatandaşını yararlandırmak 
istemediğinde kullanacağı gerekçelerden biridir. Bundan siyasal karar organlarının mutlaka 
karşılıklılık ilkesine uymaları gibi bir zorunluluk çıkarmak, gerek uluslararası hukukta, 

130  Geniş açıklama ve gerekçe için bkz., Osman Can, Demokratikleşme Serüveninde Anayasa ve Siyasi Partilerin Kapatılması, Ankara 2005, 
s. 80 vd.
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gerekse Anayasa hukukunda savunulmuş bir görüş olmaktan uzaktır. Bunun aksi kabul 
edildiğinde, Türk vatandaşlarına yatırım olanağı tanımayan bir ülke şirketinin Türkiye’de 
yatırım yapmasının engellenmesi gerekecektir. Bu durumda tüm dünya ülkelerinin yabancı 
sermaye yatırımı için mücadele ettiği bir konjonktürde, ülkemizin karşılıklılık ilkesi gereği 
bu yatırımlara izin vermemesi gibi bir durum ortaya çıkar. Bunun kamu yararına uygun 
olduğu ya da orta ve uzun vadede sosyal devlet düşüncesine uygun olduğunu ileri sürmek 
güçtür.

Anayasanın 2. ve 5. maddelerinde ifade bulan, ekonomik ve sosyal özgürlüklerin gereği 
olarak devlete yüklenmiş olan ekonomik kalkınmaya dönük, ülkenin ekonomik gelişimi 
ve bireylerin refahını sağlayacak tedbirler, anayasadan türetilmesi olanaksız karşılıklılık 
ilkesine uyma zorunluluğu nedeniyle savsanmış olabilecektir.

Anayasanın 5. maddesi

Özelleştirilecek kamu kuruluşlarının yabancılara satışı iki yönlü olarak Anayasanın 5. 
maddesiyle ilişkilidir. 1. yön, yabancılara satışın ulusal güvenlik bakımından bazı riskler 
taşıyabilecek olması; 2. yön ise, yabancı sermayenin ülkede yatırımlara teşvik edilmesinin 
ekonominin gelişimini sağlaması ve bu yolla bireyin maddi ve manevi varlığını geliştirmesini 
olanaklı kılan ekonomik bir sistemi de sağlamasıdır.

Gerçekten de egemenlik ekonomik mücadelenin etkinliğiyle ve ekonomik durumun 
niteliğiyle bağlantılı olarak risk altındadır.

Bununla birlikte devlet, egemenliği koruma görevinin yanında, asli değer niteliğinde 
“kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, 
sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve 
sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları 
hazırlamaya çalışma” ödeviyle de yükümlü kılınmıştır. Yani devlet “Türk Milletinin 
bağımsızlığını ve bütünlüğünü, cumhuriyeti ve demokrasiyi”, ulusu oluşturan bireylerin 
özgürlükleri, refahı, maddi ve manevi varlığını geliştirmek için korumaktadır. Esasen bu 
siyasal düzenin meşruiyetinin de bir gereğidir. Anayasanın 5. maddesine göre devlet hem 
Anayasada öngörülen siyasal düzenin varlığını devam ettirmesi için, hem de bu siyasal 
düzenin meşruiyet dayanağı olan bireysel özgürlüklerin gelişmesi ve toplumsal taleplerin 
karşılanması için yükümlü kılınmıştır.

Ülkeye yabancı sermaye girişinin her iki ödevle de yakından ilgili olduğu açıktır. Devlet 
bir yandan ülkedeki ekonomik gelişimi, dolayısıyla bireysel özgürlüklerin yaşama geçmesi 
ve toplumsal refahın yükselmesi için ülkeye yabancı sermayenin girişini sağlamakta; diğer 
yandan ise, bu sermaye hareketinin ülkedeki siyasal düzen için, başka bir anlatımla bağımsız 
ve egemen demokratik düzenin varlığını devam ettirmek için denetim mekanizması 
öngörmek zorundadır.
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 Mahkeme bugüne kadar (2005) özelleştirme konusunda verdiği kararlarında, aktif 
bir tutum sergileyerek, stratejik açıdan neyin önem arz ettiğini doğrudan belirleme 
yolunu seçmiştir. Bu çerçevede Türkiye Elektrik Kurumu ve Telekom gibi kuruluşlar 
stratejik kuruluşlar olarak tanımlanmış ve yasa koyucunun bu kurumları özelleştirme 
yönündeki girişimleri, stratejik konum ve güvenlik bakımından yeterli görülmeyerek 
durdurulmuştur.131 Yabancılara satışın gerekli önlemlerin alınmaması durumunda mevcut 
kurumların yabancılaştırılması sonucunu doğuracağını ve bunun da daha sonradan ülke 
güvenliği bakımından giderilmesi güç sakıncalar ortaya çıkaracağını belirtmiştir.

Birinci olarak yukarıda belirtildiği gibi, karşılıklılık ilkesi anayasallık denetiminde 
işlevsel olmadığı gibi, bunun yasa koyucuyu bağlayan bir anayasal direktif olduğunu ileri 
sürmek güçtür. Karşılıklılık ilkesi yasa koyucunun uluslararası düzlemde ulusal çıkarlar 
bakımından kullanabileceği bir uluslararası hukuk enstrümanıdır. Bu enstrümanı kullanma 
zorunluluğunu yasa koyucuya dayatma olanağı bulunmamaktadır.

İkinci olarak ulusal güvenlik, bağımsızlık, ulusal çıkar, stratejik önem, yabancılaştırma 
gibi kavram kategorileri, yargısal denetimde ölçüt niteliğinden uzak kategorilerdir. 
Bu kavramlar temelinde denetim yürütmek yargısal denetimin doğasına aykırıdır. 
Anayasa’da somut ifade bulmayan kavramlar bakımından bunu ifade etmek zor değildir. 
Bu kavramlardan bazıları Anayasanın başta 3. madde olmak üzere 5. maddede ve diğer 
maddelerde karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu kavramların Anayasada düzenlenme 
biçimi dikkate alındığında, Anayasallık denetiminde ölçüt olmaktan çok, Yasa koyucuya 
yüklenen “siyasal, sosyal ya da ekonomik” nitelikli ödevleri yansıttığı görülmektedir. 
Başka bir anlatımla, ulusal güvenliğin hangi tedbirler ve yöntemlerle korunmuş olacağı; 
neyin stratejik öneme haiz olduğu; ulusal çıkarın ne olduğu ve nasıl korunacağı konuları, 
nitelik itibariyle siyasal, sosyal ve ekonomik nitelikte olduklarından Anayasanın siyasal 
karar organlarına yüklediği ödev çerçevesinde değerlendirilmek gerekir. Anayasanın 5. 
maddesinde tipik örneğini gördüğümüz program normlar, siyasal karar organlarına yönelik 
ödev niteliğindedirler. Bu normlar ilkesel normlar olup, yasa koyucunun bunları optimize 
etmeleri beklenmektedir. Başka bir anlatımla, bu normlar anayasallık denetiminin işlevsel 
ölçütü olmaktan çok, demokratik denetimin, yani siyasal karar organların siyasal süreç 
yoluyla denetlenmesinin işlevsel ölçütü olmaktadırlar.

Üçüncü olarak siyasal karar organlarının hareket alanının hukuksal niteliği olmayan 
belirsiz kavramlarla daraltılması yerindelik denetimine olanak sağlarken, bir yandan 
da yargıçlar paternalizmine (judicial paternalisme, gouvernement de juge / yargıç 
vesayetçiliği, yargıçlar hükümeti) yol açma tehlikesini doğurmaktadır. Siyasal kararların 
yargıçlarca alındığı ve demokratik yollarla hesap vermek zorunda olan siyasal karar 
organlarının ise yargıçsal direktiflerin icracısı niteliğine indirgendiği bir tablonun yasama 
organının gerekliliğine, dolayısıyla demokratik devlete yönelik inancı zayıflattığını 

131  E. 1994/49, K. 1994/45-2, Kt. 07.07.1994, AYMKD 30/1, 222 (270); E. 1994/43, K. 1994/42-2, Kt. 09.12.1994, AYMKD31/1 275 (292 vd.).
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ifade etmek güç değildir. Çoğu hukuksal niteliği bulunmayan kavramlar temelinde bir 
Anayasallık denetiminin yerindelik denetimine kayma riskini barındırdığı demokratik 
hukuk sistemlerinde kabul edilmektedir.

Dördüncü olarak, genel ilkelerde yoğunlaşan anayasallık denetimi erkler arası iktidar 
çatışmalarına da yol açabilmektedir. Genel ilkeler somutlaşma zorunluluğu bulunan 
ilkesel normlardır. Bu nitelikleriyle farklı siyasal yaklaşımlarla farklı yorumlamalara olanak 
tanımaktadır. Dolayısıyla bu ilkelerin kapsamına giren hukuksal ve siyasal alanlarda, her 
bir erkin tasarruf alanının genişlediğinden söz etmek gerekir. Yani Anayasa Mahkemesi 
genel ilkelere dayalı denetim yaparken, yine aynı ilkeleri yasalarla yaşama geçirmek yoluyla 
Anayasayı uygulayan yasama organının da bu alanda hareket alanının genişlediğini kabul 
etmek gerekir. Bu nedenle genel ilkelerden daha çok, bu genel ilkelerin nasıl anlaşılması 
gerektiğini açıkça belirten somut Anayasa normları çerçevesinde denetim yapmak gerekir. 
Hukuk devleti yalnız başına değil, belirlilik, hukuksal güvenlik gibi somut ilkeleriyle ve 
Anayasanın hukuk devletini somutlaştıran maddeleriyle birlikte denetim ölçütü olabilir. 
Aynı yaklaşımı Anayasanın 2. maddesindeki diğer ilkeler bakımından da sergileyebiliriz.

Bu durumda Anayasanın 5. maddesindeki ödev denklemini şu şekilde tanımlamakta 
yarar vardır: Yasa koyucu Anayasanın 5. maddesinden türeyen ulusal güvenliğin ve 
bağımsızlığın korunması amacıyla zorunlu bazı önlemleri alacak, ancak aynı zamanda 
vatandaşların ekonomik refahını da gözetmesi gerektiğinden, bu yöndeki dengeyi 
sağlama konusunda takdir hakkına sahip olduğu kabul edilecektir. Her halükarda devletin 
bağımsızlığı ve ulusal güvenlik gibi kavramların “insan ve özgürlüğü” için korunmaya 
değer olduğu unutulmayacaktır.

Anayasa Mahkemesinin özelleştirme konusundaki tavrı 1994 yılında Telekom’un 
özelleştirilmesini iptal ettiği ilk kararına kadar 1982 Anayasasının temel felsefesine 
uygun cereyan ederken, bu tarihten itibaren “devletçi” bir refleksin devreye girdiği, 1982 
Anayasasının ekonomik tercihleri siyasal özgürlükler konusundaki anti-liberal tavrına 
paralel hale dönüştürüldüğü görülmektedir. Ancak 2006 yılında 5189 sayılı Yasayı 
incelediği kararıyla, yine Telekom’un özelleştirilmesine ilişkin son kararıyla yeniden liberal 
bir çizgiye dönmüştür. Bu çerçevede 1995 yılından itibaren Anayasanın temel hak ve 
özgürlükler kısmında yaşanan özgürlükçü ve liberal dönüşümlere uygunluk için ekonomik 
düzlemde 2005 yılını beklemek gerekecektir. Buna karşın aynı yaklaşımın yabancılara 
gayrimenkul satımı konusunda sergilemediğini, toprak mülkiyeti ile egemenlik arasındaki 
oldukça “ulusalcı” ilişkiyi sürdürdüğü gözlenmektedir.132

5189 sayılı Yasa ve Kapitalizmin Yeniden Tesisi

 Anayasa Mahkemesinin özelleştirmelere ilişkin Anayasanın ekonomik tercihlerinden 
“sapma” olarak nitelendirilebilecek tutumu 5189 sayılı Yasaya ilişkin kararıyla değişmekte, 

132  5.6.2003 günlü, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımları Kanununun 3. maddesinin (d) bendinin iptal edildiği karar için bkz., E. 2003/71, 
K. 2008/79, Kt. 11.3.2008.
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sapma sona ermektedir.133

Bu yasanın 2. maddesiyle 406 sayılı Yasa’nın Ek 17. maddesinin üçüncü fıkrasından 
çıkarılan fıkraya göre, “Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Türk Telekomdaki hisse oranı %45’i 
geçemez ve bunlar doğrudan ya da dolaylı olarak şirketin çoğunluk hisselerine sahip olamazlar. 
Yabancı gerçek ve tüzel kişilere Türk Telekomun yönetim ve denetiminde oy çoğunluğu 
sağlanamaz. Tüm satış işlemlerinde bu şart ve karşılıklılık ilkesi göz önünde bulundurulur”. 
Böylece Türk Telekom’un özelleştirilmesinde yabancı gerçek ve tüzel kişilere yönelik 
sınırlamalar kaldırılmış, bir adet imtiyazlı hisse dışındaki tüm hisselerin yabancı gerçek 
ve tüzel kişilere satılması olanaklı hale getirilmiştir. Ayrıca satışta karşılıklılık ilkesinin 
gözetilmesi zorunluluk olmaktan çıkarılmıştır.

Mahkeme bu kurala ilişkin kararında “ulusal egemenlik” ya da “devletin bağımsızlığı” 
biçiminde oldukça spekülatif meta-kavramları terk ederek pozitif Anayasa hukuksal 
zeminde karar kılmıştır. İkame olarak kullandığı “ulusal güvenlik” kavramının da, Anayasal 
direktiflere uygun çeşitli yasal düzenlemelerde somutlaştığı görüşünü benimseyerek, yasa 
koyucunun takdirine ağırlık verdiği görüntüsünü çizmiştir.

En çarpıcı nokta ise, Mahkemenin “karşılıklılık ilkesi”nin zorunluluk olmaktan 
çıkarılmasına onay vermekle 1994 yılından başlayan sapmayı gidermesidir. Mahkeme 
Anayasanın 5. maddesinin yeni bir yoruma tabi tutmuştur. Buna göre “devlet, ulusal 
güvenliğin ve bağımsızlığın korunması amacıyla gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Ancak 
bu yükümlülük aynı zamanda kişilerin ve toplumun ekonomik refahının da gözetilmesini 
gerektirdiğinden, Yasa koyucu bu değerler arasındaki dengeyi gözetmek durumundadır. Yasa 
koyucunun bu yönde alacağı önlemleri, Anayasa’nın emredici kurallarına aykırı olmadığı sürece 
ekonomik ve sosyal koşulların dinamik yapısının belirleyeceği açıktır.”

Liberal ekonomik yaklaşımın esas alınmasıyla, tehdit algılamasının değiştiği, başlangıç 
gibi hukuksal niteliği bulunmayan, gerek içerikseli gerekse diğer normlarla çatışması 
nedeniyle sistematik bakımdan “norm” niteliği bulunmayan metinlere veya Anayasa dışı 
söylemlere dayanma gereksinimi ortadan kalktığı anlaşılmaktadır.

Aynı yasanın Limanların özelleştirilmesini de yabancılara açan 12. maddesinin 
Anayasaya uygun bulunmasında da aynı gerekçeye dayanılmıştır.

Sonuç Yerine

100 yıllık istisna dönemi Türk toplumunun batılılaşmasını sağlayan bir dönem olarak 
nitelendirilebilir. Kapitalist üretim ve tüketim tarzını benimsemiş, pragmatik ve birey 
eksenli bir topluma olanak sağlandığından dolayı istisna döneminin artık sonlanmaya 
başladığı kabul edilebilir. Dönemin başında burjuva değerlerinin yerleşmesinin en temel 
aracı olan ulusalcılık, pozitivist bir laiklik anlayışıyla başlangıçta bu sürece esaslı katkılar 

133  Bkz. E. 2004/68, K. 2005/104, Kt. 23.12.2005.
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sağlamıştır. Toplum geleneksel cemaat ve ümmet ilişkilerinden koparak, daha çok ikame 
fenomenler niteliğindeki ideolojilere, ardından pragmatik tutumlara doğru evrilen bir 
seyir izlemiş; birey bu ilişkilerden kurtularak, arkaiklikten modernliğe, tebadan vatandaşa, 
tüm sosyal ve siyasal ilişkileri ekonomik eksende değerlendiren bir dönüşümle, siyasetin 
sahipliğine soyunmaya başlamıştır. Dolayısıyla ekonomik davranan, “homo economicus” 
birey, ekonomikliğin belirlediği tüm üst yapı kurumlarını da bireysel tercihlerine göre 
dönüştürmedir. Din ve ahlak kurumları da kuşatıcı ve tüketici hiyerarşiler olmaktan çıkarak 
bireysel tercihlerle ancak yaşam olanağı bulabilen seküler kurumlara dönüşmektedir.

1982 Anayasasının bu süreçteki rolü yaşamsaldır. Ekonomik özgürlüğü, tüm diğer 
özgürlüklerin önüne geçiren, ekonomik ve sosyal gelişmeye paralel olarak temel hak ve 
özgürlüklerde kontrollü iyileştirmelere olanak sağlayan bu Anayasa, 1960–80 sapma 
döneminin sonuçlarını ortadan kaldırmak amacıyla radikal ve trajik sonuçları olan 
kopmalara imza atabilmiştir.  Apolitizasyon adeta yeni bir “tabula rasa” olarak hizmet 
etmiş, toplumun tüm politik kesitleri etkisizleştirilmiştir. Bu sürece “re-education”/yeni 
baştan eğitim süreci de denilebilir.

Ancak bu süreç 1960–80 sapma dönemi aktörlerini dışlayamadığından ve kuruluş 
efsanesine yeni anlamlar yükleyerek de olsa araçsal olarak kullandığından, 1990’larla 
birlikte küresel dönüşümü algılamakta zorluk çeken, korkan, dönüşmeye direnen 
aktörlerin bu sapma dönemi tecrübelerinden yararlanarak dönüşüme direnmelerine engel 
oluşturamamıştır. Tüm siyasal alanda olduğu gibi, ekonomik alandaki karşıtlıkların ve 
çatışmaların temelinde bu dirençleri görmek olasıdır.

Görüşümüze göre homo economicus’a dönüşümünü tamamlamış Türk toplumu, homo 
democraticus sürecini sancılı da olsa geride bırakma aşamasına gelmiştir. Kurumların bu 
sürece direnme olanakları bulunmamaktadır.

Bu sürece Türkiye’nin 1789’u dersek, 1848’e hazırlıklı olma çabasının rasyonel bir 
strateji olduğunu kabul etmek gerekecektir.

100 yıllık istisna dönemi, Türkiye’de Carl Schmitt’in anladığı bir bağlamdan oldukça 
farklı cereyan etmekte; sürecin tamamlanması diktatörlüğe değil, batılı burjuva sistemlerine 
doğru bir evrilmeyi belgelemektedir.

OTURUM BAŞKANI Av. ZEKİ TAVŞANCIL- Değerli Osman Can’a da çok teşekkür 
ediyoruz. Süreyi tam olarak kullandı, ondan dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. 

Sevgili Av. Gökhan Candoğan’a söz veriyorum. Gökhan Candoğan da Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 1994 yılından bu yana avukatlık yapıyor, bir ara 
İstanbul’a gitti. Özellikle bu olayımızla ilgili uzmanlığı özelleştirme davalarında çeşitli 
sendikaların avukatı olarak çok önemli davaların sürdürücüsü oldu ve onlardan çeşitli 
konularda neticeler aldı. Gökhan’a başarılar diliyorum.
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Buyurun.

Av. GÖKHAN CANDOĞAN (Ankara Barosu)- Herkese merhaba. 

Deminden beri özelleştirme toplantısındayız. Ben 1995’de avukatlığa başladım, o zaman 
özelleştirme vardı; 2008 oldu, hâlâ var. Mesleki geleceğim açısından umarım ki 10-15 yıl 
daha devam eder diyorum bu tartışmalar. Ben biraz daha pratiğin içinde olmamdan dolayı 
değişik konulara değinerek mümkün olduğunca kısa bir sunuş yapmaya çalışacağım.

Özellikle Osman Bey Anayasa’daki özelleştirmeyle ilgili hükmü belirtti ve buna 
atıf yapılabilecek diğer maddeleri, bugün 1999 yılında yapılan bir değişiklikle 
Anayasa’nın 47. maddesine özelleştirme kavramı dahil edilmiş oldu. 1999 yılından 
önce Anayasa’da özelleştirme yoktu, ama özelleştirme yapılıyor muydu; yapılıyordu. 
Anayasa Mahkemesi’nin yorum yoluyla “devletleştirmenin olduğu yerde özelleştirme de 
zaten mümkündür” şeklinde bir yaklaşımı vardı. Aslında bugün bu konumuzun başlığı, 
“Anayasal Bakış Açısından Özelleştirme.” Ama açıkçası bugün ne Anayasa açısından ne de 
anayasa yargısını oluşturan Anayasa Mahkemesi açısından özelleştirme diye bir tartışma 
söz konusu değil. Anayasa özelleştirmeye uygundur, Anayasa Mahkemesi’ne göre de her 
şey özelleştirilebilir. Birazdan bir karar vereceğim. Dolayısıyla bu konuda üst yapıda, yani 
hukukun en üst yargı organı olan Anayasa Mahkemesi nezdinde bugün özelleştirmenin 
yapılıp yapılamayacağı şeklinde bir tartışma yok. Nasıl yapılıp yapılmayacağı konusunda 
da anayasa yargısında çok bir tartışma yok. Çünkü hukukumuzun genel kavramlarından 
idarenin yasal idare ilkesi, yani idarenin yasalardan yetki alarak işlem yapma ilkesi gibi çoğu 
noktanın yasayla düzenlenmesi beklenirken, bugün bazı çok genel, hatalı düzenlenen bir 
yasal düzenlemeye dayalı olarak özelleştirme uygulamalarının büyük bir çoğunluğunun 
yasa altı düzenlemelerle yapılabildiğine tanık oluyoruz.

47. madde özelleştirmeyi öngören maddedir. Asıl uygulamada tartışma konusu olan 
ve birçok yerde kullanılan 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Yasamız var. 
Bu yasanın 1. maddesinde özelleştirmenin tanımı yapılmış. Burada özellikle dikkatinizi 
çekmek istediğim nokta, -en altta zaten büyük olarak çizilmiştir- ekonomide verimlilik 
artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlamak için özelleştirme yapılabilmesidir. Birazdan 
size birkaç tane köşe yazısı okutacağım, “kamu yararı nedir, bu mahkemeler kamu yararını 
niye iddia ediyorlar?” şeklinde ve işte özelleştirme yapılsın, bunun için sebep olsun 
olmasın, hiç böyle bir şey yok. Ama hukuken hukukçular, gerek biz avukatlar, gerekse de 
yargıçlar, bir işlem yaparken o işlem için yasada öngörülmüş amacı mutlaka dikkate almak 
zorundadır. Dolayısıyla bizim hukukumuzda özelleştirme için iki temel gerekçe vardır; bu 
da verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlamak.

Biz bir sürü şeyi davalarla, gerekse sendikalar basın açıklamaları ve  yayınladıkları 
yayınlarla bu konuda çok fazla yayın verdik. Ama bizim söylediklerimiz her zaman çok 
dikkate alınıyor, çünkü biz bu konuda tarafız. Bir değer yargımız var, o değer yargısı 
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üzerinden de hukuki bir bakış üretmeye çalışıyoruz. Ancak içeriden birilerinin, yani bu 
konuların içinde yer almış, bu konuda bakanlık yapmış, Özelleştirme Yüksek Kurulunda 
bulunmuş ve bir diğeri de Özelleştirme İdaresinde Başkan Yardımcılığı yapmış iki kişinin, 
yani Abdüllatif Şener’le Kenan Işık’ın hazırladığı bir çalışma var. Bu Vergi Sorunları 
Dergisinin Ocak 2008 sayısında yayınlanan bir makaledir, Türkiye’de özelleştirme 
uygulama ve sonuçlarının değerlendirilmesi, 1984 2007 arası. Burada tanım olarak, çok 
genel bir tanım olarak almak istedim, özelleştirme daha küçük devlet, daha az vergi ve 
kamu işlerinde daha az idari müdahaleyle özdeştir. Genel olarak algılama da budur, ama 
özellikle bu tanım çerçevesinde hiçbir zaman daha küçük devletin daha az vergi anlamın 
gelmediğini biz zaten pratik 20 yıllık özelleştirme sürecimizden çok iyi biliyoruz, ona da 
birazdan değinmek istiyorum.

2008 yılında hâlâ özelleştirmeyi konuşuyor olmamız, bu yıl çok ciddi özelleştirmelerin 
planlanması ve bugüne kadar yapılan özelleştirmenin verileri üzerinden toplam 34,9 
milyar dolarlık bir özelleştirme gelirinden bahsediliyor. Yani çok ciddi boyutta bir 
rakam var, bu rakamı ilgilendiren bir kamu kaynağının özel şirketlere devri anlamına 
gelen bir kavramdır özelleştirme. Bunun yanında küçük bir not olarak eklemek istedim; 
bu 34,9 milyar dolarlık gelirin yüzde 70’ini oluşturan 24,5 milyar dolarlık özelleştirme 
geliri 59 ve 60. hükümetlerin, yani şu anda iktidarda olan partinin zamanında, 2003’le 
2007 arasında yapılmış özelleştirmelerdir. Bunların yanında Devlet Hava Meydanları 
İşletmesinin havaalanı işletme hakkı devirlerinden elde ettiği 8 milyar dolarlık bir gelir, 
artı TMSF tarafından yapılan borç tahsili gelirleri karşılığı bir 14,5 milyar dolarlık gelir. 
Yani bu dönemde hükümet, diğer hükümetlerin faydalanamadığı 47 milyar dolarlık ek bir 
kaynaktan faydalanmıştır. Bu verinin de anlamlı olduğunu düşünüyorum.

Bir mahkeme kararı çıktıkça, biz özelleştirmeyle ilgili tartışmaları yeniden hatırlıyoruz. 
Basında bununla ilgili köşe yazıları yer alıyor, hukukçular açıklamalar yapıyor, ama burada 
dikkatinizi çekmek istediğim nokta, tartışma yaratan kararların özelleştirme aleyhine, 
yani kamu girişimciliği lehine olabilecek kararlar olmasıdır. Bir mahkemenin herhangi 
bir özelleştirme işlemine karşı açılan davayı reddetmesi hiçbir zaman bu kadar tartışma 
konusu, haber konusu olmuyor. Bunun da sebebi, kanımca basın, gazetecilik camiasında 
konuşulan, söylenen bir şeydir, köpeğin insanı ısırması haber olmaz, ama insan köpeği 
ısırırsa bu bir haberdir. Yani olağanın dışında, olağanüstü bir olay ortaya çıktığında bu 
haber konusu oluyor. Gerçekten bugünkü egemen ideolojinin basından, hükümetten, 
Cumhurbaşkanlığından üst yargıya, bazı kurumlara kadar çok geniş bir alanda yayılması ve 
kabul edilmesi liberal öğretinin, buna ters gelebilecek her türlü yargı kararı ve açıklamayı 
bir anda ön plana çıkarabilmektedir.

Buradaki yazı, en son aralık ayı sonunda PETKİM özelleştirmesiyle ilgili Danıştay 
İdari Dava Daireleri Kurulu bir karar verdi, 15’e 14 oyçokluğuyla bizim açtığımız iki 
tane davada yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Karar açıklandı, ama şu anda 
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gerekçesi yok, yazılmasını bekliyoruz. O yüzden kararın ne dediğini biz şu anda somut 
olarak bilmiyoruz. Ancak bir köşe yazarı, zaten yayınlandığı gazete ve yazan köşe yazarı 
liberal ideolojinin A takımından, kendini o şekilde tarif eden arkadaşlarımızdan birisi, 
bu kısımda PETKİM ihalesine özel olarak Ermeni kökenli bir şirketin ilk önce ihaleyi 
kazanmasının ve bizim, Petrol-İş’in iptal başvurusunu çok kaba milliyetçilik, hatta ırkçılık 
kokan ifadelerle bunu eleştirmemizin talihsizlik olduğunu belirtip, “Şekil şartı eksikliği 
teknik bir konudur, bu konunun kamu yararı kavramıyla ilişkilendirilmesi saçmadır. Ancak 
son senelerde karşımıza çıkan iptal kararlarında şekil şartı açıklarından bağımsız olarak kamu 
yararı gerekçesi ağır basmaktadır. Kamu yararı kavramının yüksek yargı organları tarafından 
yanlış ve yersiz kullanıldığına ilişkin görüşümüz ortadadır. Yüksek yargının kamu yararının ne 
olduğuna karar vermesinin de yargının fonksiyonları arasında olduğu çok kuşkuludur. İşte ceza 
kanunlarının suç, evrensel hukuk anlayışını ihlal saymadığı konularda yüksek yargının kamu 
yararı kavramını kullanarak iptal kararı vermesi siyasi tarafsızlığa gölge düşürmektedir.”

Bu şu anda toplumda egemen olan ve birçok yerde kullanılan birçok düşüncenin bir 
arada sunulmasını ortaya koyan bir yazı olduğu için seçtim. Açıkçası zaten kararı henüz 
hiç kimse görmediği için bu kararda saçma ibaresiyle eleştirilen noktada böyle bir gerekçe 
olup olmadığını bilmiyoruz. Kaldı ki, o bahsedilen konuya dahil olmayan bir dava olduğu 
için bu yazı yorum yönünden son derece eksik, son derece tek taraflı ve egemen olan 
liberal düşüncenin etkisiyle kaleme alınmış ve içinde hiçbir gerçeklik payı olmayan bir 
yazıdır. Ancak burada kamu yararı vurgusu gerçekten önemli. 

Takip eden bir başka köşe yazısında yine “birisi şu kamu yararını tarif etse, ama bizlerin, 
yani bürokrat sıfatı olmayanların anlayacağı biçimde tarif etse deyip devam eden, işte biraz 
daha kahvehane ağzıyla yazılmış bir yazı açıkçası. Kavramların çok birbirine girdiği, 
yargıyla bürokrasinin birbirine karıştırıldığı, işte “özelleştirme devletin satılması değildir” 
gibi böyle çok tartışma dışı olabilecek bir noktası var. 

Burada kamu yararı kavramını hukuki bir kavram olarak Osman Bey de, Levent Bey 
de ifade ettiler. Hukukta bazı kavramlar esnektir, bunların hukuki tanımlarını tam olarak 
yapamazsınız. Bunlar dönemin ekonomik ve sosyal koşullarına göre biçimlenen, ama az 
çok yargı organları tarafından karşılaşılan olaylarda ana hatları ortaya konulan kavramlardır 
ve kamu yararı, tam anlamıyla hukuki bir kavramdır. Anayasa’nın 47. maddesi’nin üst 
başlığı kamu yararıdır, yani kamu yararı Anayasa’da yer alan ve idare hukukuyla ilgilenen 
herkesin bileceği üzere idari işlemin amaç yönünden hukuka uygunluk denetiminde 
asli kriterdir. Yani her idari işlemin asli amacı kamu yararını sağlamaktır, genel amaç. 
Dolayısıyla bir hukuki kavram olan kamu yararının tamamıyla ideolojik bir bakış açısıyla 
bu denli âdeta kahvehane tartışmasına dönüşen bir ortamda konuşulmak istenmesi içinde 
bulunduğumuz kuşatılmışlığın bir ifadesidir diye düşünüyorum.

Osman Bey, Anayasa Mahkemesi’ndeki paradigma değişikliğini, bunun 94’lerdeki 
noktadan bugün 2001’deki bir kararla başladığını düşündüğüm ekonomik konulara 
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ilişkin bakış açısının değişikliğinden bahsetti. Ben burada özellikle çok yeni bir kararda, 
24 Aralık 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı bu karar, biraz önceki eleştirilerle bu 
kararın bir şekilde bağdaştığını düşünüyorum. Bu karar haber olmamıştır, çünkü egemen 
kuşatılmışlık içinde egemen düşüncenin tersi olmayan, tamamıyla ona bir anlamda yol 
açan bir karardır ve Danıştayın verdiği bir kararı kamu yararı çok muğlak bir kavram, 
ideolojik olarak ele alınıyor diye eleştiren kişilerin görüşlerinin tam tersine bence hukuki 
değerlendirmeyi en çok da az taşıyan ve biz hukukçular için üzerinde fikir oynatmamızın 
çok zor olduğu, çünkü hukuki kavram içermeyen bir karar. Bu kararın konusu sağlık 
hizmetlerinde özelleştirme diyebiliriz, işte sağlık hizmetlerinde özel hukuka tabi personel 
çalıştırılması, ihale yoluyla hizmet satın almayı mümkün kılan bir yasal düzenleme. 
Buna karşı açılan davada Anayasa Mahkemesi, bu yasal düzenlemenin Anayasa’ya aykırı 
olmadığına karar verdi. Bu kararın gerekçesinde özelikle koyu olarak belirttiğim kısımlar, 
sağlık hizmetleri kendi iç dinamikleri ve nitelikleri gereği üretilmesi ve halka yararına 
sunulmasında özel sektörün kazanç, rekabet ve büyüme dinamiklerinden yararlanacak 
türdeki hizmetlerdendir. Altında da devamında doğal afet, salgın hastalıklar, acil durumlar 
sağlık hizmetlerinin hizmet satın alma yoluyla karşılanmasını zorunlu kılmaktadır.

Az önce Osman Bey anayasa yargısının tam bir yön çizmediğini belirtti, ama bu 
karara baktığınızda, özelleştirmenin yapılabilir olmaktan çok yapılması zorunlu olan 
bir işlem olduğunu, hem de sağlık hizmetleri alanında yapılması zorunlu bir uygulama 
olduğunun altı çizilmektedir. Bu karardaki ifadeyi ben bir hukukçu olarak tartışamam, 
benim bunu tartışmak için liberalizmle sosyalizm tartışması yapmam gerek belki, bu 
tamamıyla ideolojik bir yaklaşımdır. Bu hukukçulara yön verecek, onları hukuk üretmeye 
destekleyecek, çağıracak bir karardır ve bu karar hesap verebilen de bir karar değildir. 
Çünkü gerekçe hukuka kapalıdır, dolayısıyla çok yaygın olan tek taraflı bakış açısı 
noktasında sizin düşüncenize ters kararlar veren yargı organlarını siyasi davranmakla 
suçlayıp sizin yanınızda karar veren yargı organlarını öne çıkartmak demeyelim, ama 
eleştiri dışı bırakmak çok da hakkaniyete uygun bir şey değildir.

Burasıyla ilgili az önce bizden önceki oturumda Turgut Tan Hocamızın bazı açıklamaları 
olmuştu. Hatta bir soru olmuştu, “yargı hizmetleri özelleştirilebilir mi?” diye. Eğer bu karara 
bakarsanız, sağlık hizmetleri özelleştirilirse yargı niye özelleştirilmesin? Yani “ben 10 günde 
karar veririm” diyen bir yargıç ve mahkeme kurabilirsiniz. Hukuki bir atıf noktanız, hukuki 
bir referans noktanız olmadığı müddetçe, tamamıyla siyasi noktalarda karar vermek 
durumunda kalırsınız. Bu anlayış çok yaygınlaştı, o yüzden şu andaki Anayasa yeterli 
gelmiyor. Yeni bir Anayasamız, yeni bir Anayasa taslağımız var. Bu Anayasa taslağının iki 
noktasına değinmek istiyorum. Bir tanesi, genel gerekçe kısmında diyor ki, “18. Yüzyıldan 
bu yana anayasacılığın asıl amacı devlet otoritesini sınırlandırmak, birey ve onun hürriyetlerini 
otorite karşısında korumaktır. Liberal ve demokratik ruha sahip yeni bir anayasanın yapılması 
büyük bir önem taşımaktadır. Parça parça değişiklik yerine toptan değiştirelim.”  
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Taslakta 94. madde, idari yargı denetimine ilişkin maddedir. Esasında bu maddenin şu 
anki Anayasamızda karşılık gelen kısmıyla bu Anayasa taslağı arasında hiçbir değişiklik 
yok, yani yazım olarak hiçbir değişiklik yok. Ancak gerekçe çok önemli; diyor ki, “Yaşanan 
tecrübeler ülkemizde gerek idari yargı, gerekse anayasa yargısı alanlarında yargı mercilerinin 
zaman zaman hukuka uygunluk denetimi yapmak yerine yerindelik denetimine yöneldiklerini 
göstermektedir. Bu nedenle yargı organlarının yerindelik denetimine yönelmeleri de bir hukuk 
devleti ihlalidir. Öte yandan yerindelik denetimi yapmaya yetkili organ veya makamın takdir 
yetkisinin incelenmesi anlamına gelmektedir.”

Bu yaklaşım çok önemlidir. Diğer iki konuşmacı arkadaşın genel havasından “demokrasi 
eşittir ekonomik liberalizm” çıkardım, bilmiyorum yanlış mıyım, ama bu her zaman için 
doğrulanabilecek, özellikle bugün için doğrulanması mümkün olmayan bir yaklaşımdır. 
Yani demokrasi ayrı şeydir, demokratik hak ve özgürlüklere sahip olmak ayrı bir şeydir, 
liberalizm tamamen ayrı şeydir. Bunun ne kadar sağlıklı, birbirini eşitlediğini birçok örnekle 
konuşabilirsiniz, ama Anayasa gerekçesine bu kadar inci gibi yazılması; Anayasa’nın diğer 
maddelerine baktığınızda bu kadar somutlaştırılmış bir açıklama bulamıyorsunuz, yani 
adamlar kinle yazmışlar bunu, böyle sinirlenmişler. “Nasıl böyle olur; burada bahsedilen 
davalar ve verilen kararlar, özelleştirmeyle ilgili davalardaki kararlardır, bir de çevreyle  ilgili 
davalardaki kararlardır.” Demek istiyor ki, “önüne gelen dava açmasın, dava açarsa da 
mahkeme usul denetimi yapsın; amaç denetimi yasada var, ama olsun, yapmasın, yani işinin 
sınırlarını bilsin.”

Bu anlayış hep bize Avrupa Birliği uygulaması, demokrasi, liberallik dersleri veriliyor, 
ama bu anlayış aslında Türkiye’ye belki yanlış çeviri uygulamalarıyla çok hatalı bir şekilde 
geliyor. Avrupa Birliğindeki uygulamalar özelleştirme olabilir, ama çok kuvvetli bir hukuk 
devleti vardır, vatandaşın her konuda hukuki haklarını kullanabileceği mekanizmalar vardır. 
Bunun karşısında aynı zamanda orada özelleştirme yapılabilirken -ki bizim ülkemizin 
ölçeğinde değildir bu kesinlikle- yurttaşların hukuki haklarını garantiye alan çok daha 
iyi düzenlemelerin önü açılmaktadır. Örneğin İyi İdare Yasası, Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesi tarafından 20 Haziran 2007’de kabul edilmiş çok yeni bir metin. Az önceki 
anayasa taslağını hazırlayanlar diyor ki, “siz idarenin takdir yetkisini denetleyemezsiniz.” 
İyi İdare Yasası diyor ki, -20 Haziran 2007 Avrupa Konseyi- “idare yasaya uygun faaliyette 
bulunur, takdir yetkisini kullandığında da keyfi kararlar alamaz.” Bu ne demektir? Siz 
Avrupa Birliğinde böyle bir karar aldığınızda, bunun keyfi olarak alamazsınız, bu denetime 
tabidir demektir, takdir yetkisi denetime tabidir. Yani Avrupa Birliğinde ve bütün dünyada 
olması gereken demokrasinin gereği iktidarın gücünü kısıtlamaktır. Çünkü iktidar gittikçe 
güçlenmektedir, bunun karşısında yurttaşlar haklarını daha iyi kullanabilmek için daha 
güçlü hukuk mekanizmalarına ihtiyaç duyar ve vatandaşın güçlerinin daha etkin hale 
getirilmesi sağlanırken, işte bunun en somut örneği de budur. Hatta burada dikkatinizi 
çekerim; bu yasanın kapsamına kamu yararına hareket eden veya kamu hizmeti sunan 
bir idarenin ayrıcalıklarını kullanan özel hukuk birimleri de dahildir. Yani siz bugün Türk 
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Telekoma bilgi edinme başvurusu yapabilir misiniz? Kamu hizmeti yürüten bir özel 
şirkettir, bizde mümkün değil, ama bakın burada buna göre o da İyi İdare Yasasına tabi.

Aslında benim konuşmamın özü; biz birkaç tane akademisyen arkadaşımızla bazı 
konuları konuşurken artık öyle bir noktaya geldik ki özelleştirme neden yapılıyor, 
bunun bir amacı var mı yok mu, nedir, onlar tartışılmaksızın “mutlaka yapılacak, ama 
nasıl yapılacak?” tartışması var. Biz bunun böyle olmaması gerektiğini, bir teknokrat 
yaklaşımından sıyrılıp bu özelleştirme kavramı neyin arka planıdır, bunun arka planında 
ne vardır, hem ekonomik olarak, hem hukuki olarak bu konuların tartışılması lazım. Biz 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak birtakım haklara sahibiz ve bu birtakım haklar 
karşısında birtakım yükümlülüklere sahibiz. Nedir; vergi ödüyoruz, kamu hizmetlerinden 
yararlanmak için vergi veriyoruz. Vergi, demokratik bir toplumda hak ve özgürlüklerin 
maliyetine anonim katılma payı olarak tanımlanıyor ve demokrasi mücadelesinin ilk 
başladığı alan da vergi hukuku olarak gösteriliyor. Bu özelleştirme işlemlerinin vergi 
işlemleriyle, vergisel düzenlemelerle doğrudan ilişkisi var. 

Size çok kısaca OECD’nin raporundan bir bölüm okuyacağım: “Finansal pazarların artan 
oranlarda liberalleşmesi, tasarrufların ve sermayenin uluslararası dolaşımının kolaylaşması 
olumsuz bir yan etki göstermiştir. Ortam şirket ve kişilerin vergi yüklerini minimize etmelerini 
veya vergiden kaçınmalarını mümkün kılan yeni yollar açmıştır, çünkü devletler esas olarak 
coğrafi yönden hareketli sermayeyi ülke içine çekmeyi amaçlayan vergi politikaları geliştirerek 
bu olanakları arttırmışlardır. Bütçe kaybına uğrayan devletin kamu harcamalarının düzeyi 
de aynı kaldığına göre bu durumda kamu hizmetlerinin karşılanmaya devam edebilmesi için 
vergi sistemlerinin daha az hareketli vergi kaynaklarına yönelmesi, ücretler gibi ya da gelir 
vergilerinden tüketim vergilerine kayması olasılığını doğurmuştur.”

Bugün biz dünyanın en yüksek dolaylı vergisini ödeyen ülkeyiz. Dolaylı vergiler KDV 
gibi fiyatın içine gizlenmiş vergilerdir ve gelire göre değil, herkes örneğin bir su alıyorsanız, 
100 milyon geliriniz de olsa, 1000 lira geliriniz de olsa, o suya aynı gizli vergiyi ödüyorsunuz. 
Dolayısıyla bu dolaylı vergilerin payı toplam vergi payı içinde Türkiye’de yüzde 70’dir. 
OECD ülkelerinin ortalaması, dolaysız vergi olan, gelire göre alınan kurumlar vergisinde 
yüzde 27,8’ken Türkiye’de bu 2006 yılında yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirilmiştir. Bu 
yüzde 20’lik indirim, kurumlar vergisi rekortmeni Türk Telekomun özelleştirildikten 
sonraki ilk yılda vergisinin 764 milyon YTL olmasını sağlamıştır, çünkü Türk Telekomun 
bir önceki yıl vergisi 1 milyar 323 milyon YTL’dir. Hemen hemen aynı geliri elde eden 
kurum, özelleştirmeyle birlikte yarıya yakın bir vergi avantajı elde etmiştir. 

Devlet burada bir siyasi irade kullanıyor, bir tercih yapıyor, bir seçim yapıyor. Bunlar 
ekonominin İncil’leri değil, önemli olan nokta budur. Benim söylemek istediğim, bizim 
yapmaya çalıştığımız, bu konuların hepsinin bilgiye dayalı olarak, kahvehane ağzıyla değil, 
bilgiye dayalı olarak tartışılması, konuşulması ve 20 yıldır, 22 yıldır bu ülkede özelleştirme 
yapılıyor. Az önce Abdüllatif Şener’in sözü var, “daha küçük devlet, daha az vergi.” 22 yıl 
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bir toplum için uzun bir süredir. 22 yılda sizin ödediğiniz vergilerde bir düşüş oldu mu; 
olmadı. Dolayısıyla bu tez tamamıyla yanlıştır; ekonomik olarak doğrulanamamış, hatta 
aksi doğrulanmış bir tezdir.

Bundan sonra yapılacak özelleştirmelerde, tabii bu özelleştirmeler arttıkça, yabancı 
şirketler geldikçe kâr transferleri de artmaktadır, 2002’e 89 milyon olan kâr transferi, 
Türkiye’den yurtdışına para transferi 2007’de 1,5 milyar doları aşmıştır ve bu gittikçe 
artacaktır. Çünkü biz özelleştirmenin etkilerini yeni yeni görüyoruz ve Özelleştirme 
Yüksek Kurulunda yer alan, şu anda da iktidardaki partinin merkez yönetim kurulundaki 
Abdüllatif Şener, “Bu soruna çözüm bulmadıkça biz daha ciddi sorunlarla karşılaşırız. 
Bundan sonra yapılacak özelleştirme stratejilerinde bu dikkate alınsın” diyor.

Son olarak, Özelleştirme İdaresi Başkanı, genelde iyi açıklamaları vardır; işte “herkesin 
hak arama özgürlüğü vardır, herkes dava açsın, açabilir” vesaire diye. Son PETKİM 
kararından sonra bir açıklaması oldu, hukukçu insanların çoğunlukta olduğu bir topluluk; 
özelleştirmeye ideolojik karşıtlığın hukuki sorun varmış gibi dava açılarak yapılmasını etik 
bulmadığını, “ben özelleştirmeye şu şu yönden karşıyım diye ideolojik nedenlerle karşı duruş, 
bence çok daha onurlu bir duruştur” dedi. Yani dava açmak daha az onurlu bir duruş, hep 
sendikaları ideolojik davranmakla suçlayanlar belki bir iki tane daha yargı kararı çıkarsa 
Metin Bey bizi dağa da davet edebilir, bilmiyorum. 

Çok teşekkürler, biraz uzattım, özür diliyorum.

OTURUM BAŞKANI Av. ZEKİ TAVŞANCIL - Gökhan Candoğan’a da çok teşekkür 
ediyorum. 

Şimdi toplantımızın soru-cevap bölümüne geldik. Bu bölümde sözlü olarak 
sorabileceğiniz gibi yazılı olarak yollarsanız o şekilde de hangi konuşmacıya soru 
sorulacaksa önden hazırlanma imkânı da doğurabilir. Lütfen soru-cevap bölümünde 
kayda geçmesi için isim verirsek önden, bir de onun dışında kime sorulduğunu belirtirsek 
bu bölümü de o şekilde tamamlayabiliriz. 

Buyurun efendim.

Prof. Dr. ÜLKÜ AZRAK- Efendim, Sayın Korkut’a benim bir iki sorum var. Eğer 
yanlış anlamadıysak Sayın Korkut, siz şöyle bir yorumda bulundunuz: “Liberalizmin 
ve küreselleşmenin getirdiği yeni politikaların yarattığı sonuçların geri çevrilmesi mümkün 
değildir.” Acaba ben sizi yanlış mı anladım, eğer doğruysa bunun üzerine görüşelim.

Yrd. Doç. Dr. LEVENT KORKUT- Bu çerçevede doğru tabii, yani  bu mevcut 
uluslararası hukuk ve ulus üstü hukuk çerçevesinde Türkiye’nin girmek istediği Avrupa 
Birliği sürecinde ve bağlantılı olduğu kurumlar çerçevesinde. Bunlardan vazgeçiyorsa tabii 
doğru değil.
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Prof. Dr. ÜLKÜ AZRAK- Burada Avrupa Birliği Sözleşmesi’nde, daha doğrusu Avrupa 
Topluluğu Sözleşmesi’ndeki bir hükme ben yollama yapmak istiyorum. Orada liberalizmin 
ve küreselleşmenin bir sınırı kabul edilmiş; o da kamu hizmetleri sınırı. Yani üye ülkelerde, 
hatta tekel olması zorunluysa, kamu hizmetlerinin tekel biçiminde bile yürütülebileceği 
kabul edilmiş. Burada esneklik varken Avrupa Birliği içinde bile, geriye dönülmezlik gibi 
bir katı politikanın izlenmesi acaba doğru olur mu?

Yrd. Doç. Dr. LEVENT KORKUT- Bir kere şunu söyleyeyim: Ben bunun doğru 
olup olmayacağı konusunda bir açıklama yapmadım. Doğru olup olmayacağı konusunda 
benim için daha çok şu önem taşıyor, belki onu söylemekte fayda var: Günümüzün 
yaratmış olduğu dünyadaki ortam ve bunun hukuka yansıyışına bakacak olursak, üretim 
ve tüketimde artışı yükselten bir küresel anlayış hâkim. Bu Avrupa Birliği de dahil olmak 
üzere dünya kurum ve kuruluşları arasında şu şekilde ifade ediliyor: Bireylerin, malların, 
sermayenin, hizmetlerin serbest dolaşımı. Bu serbest dolaşımın kendisinden kaynaklanan 
bir dizi de sorun üretilmiş durumda. Bu bir dizi sorun içerisinde örneğin üretimin belli 
yerlere kayması ve oralardaki aşırı büyüme nedeniyle bunun yarattığı çevresel etkilerden 
bahsedebiliriz. Dünyadaki ticaret hacmi 400 trilyon dolar civarında, bunun ancak yüzde 
10’unun, yani 1/10’unun üretimden kaynaklandığını, diğer kısmın finansal işlemlerden 
kaynaklandığını ve bunun da büyük bir şişme yarattığını ve dünyada hiçbir zaman 
görülmemiş bir para bolluğunun yaşandığını, bunun da üretimden çok finans sektörünün 
büyümesini gündeme getirdiğini ve bunların birlikte dünyada uçurumları arttırdığını, 
yoksulluğun ciddi bir küresel probleme dönüştüğünü, geçmişe göre daha fazla uçurum 
olduğunu, örneğin Birleşmiş Milletler rakamlarına göre dünyanın ¼ nüfusu, yani 2 milyar 
civarında insan günde 1 doların altında bir gelire sahip. Bu ciddi bir yoksulluktur, ciddi bir 
miktardır ve bazı yerlerde refahın giderek yükseldiğini, ama çoğunluk itibarıyla bu refahta 
ciddi kayıplar olduğunu, hatta bazı bölgelerin dışlandığını, mesela Afrika’nın söyleyebiliriz, 
Dolayısıyla ben olumlu ve olumsuz bir tablo çizmekten ziyade bunu gerçekçi olarak 
gördükten sonra ne yapılarak bu zararlar giderilebilir diye tartışmamız mümkün olur, 
onun üzerinde durmaya çalışıyorum, ki bunun insan hakları üzerinde etkisi var, iktisat 
üzerinde etkisi var vesaire...

Prof. Dr. ÜLKÜ AZRAK- Affedersiniz, karşılıklı konuşma biçimine döndürmek 
istemiyorum, ama soru soruyu açıyor. Bakınız, bu süreçler içerisinde Fransa özelleştirmeleri 
yaparken, aynı zamanda nationalizasyonları da yaptı, millileştirmeleri de yaptı. Yani bunu 
söylemekteki kastım şu: Bunda katı davranılmamalıdır, esnek davranılmalıdır. Almanya 
son günlerde yaptığı özelleştirmeleri geri almaya başladı, özellikle belediyeler, komünler 
düzeyinde bazı özelleştirmelerin çok menfi sonuçlar yarattığını gördü ve geri alıyor. Yani 
bundan kastım şu: Bu konuda çok katı, dönülmez politikaların zorunlu olduğunu ileri 
sürmek bence doğru değil, zannediyorum ki siz de aynı görüştesiniz.

Yrd. Doç. Dr. LEVENT KORKUT- Aynı görüşteyim, zannediyorum anlamada bir 
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problem oldu ya da benim anlatmamda da olabilir. Benim demek istediğim şu: Çizilmiş 
olan bir genel çerçeve var ve bu çerçevenin dışında çok eski modellere dönülerek bir şey 
yapmak mümkün değildir, ama günümüzün modelleri çerçevesinde bunların açıklarını 
görmek ve buralardan hareketle birtakım kurum ve kuruluşlar geliştirmemiz gerekiyor. 
Yeni kurum ve kavramlara ihtiyacımız var dünyada, bu yoksulluğu da etkileyecek, olumlu 
anlamda ortadan kaldırmak için, bu garip çarpık iktisadi atmosferi düzene koyabilmek için 
ve olumsuz sonuçları ortadan kaldırabilmek için. Ancak bunu yaparken geçmiş kurumları 
bir model olarak almanın artık anlamlı olmayacağını söylüyorum. Zaten sıkıntı da orada, 
“ne yaratmalıyız ki, ne ortaya koymalıyız ki mevcut hukuki yapıları geliştirebilelim ve yeni bir 
şeyler ortaya koyabilelim?” Aslında dünyadaki bütün hareketler şu aşamada bunun sıkıntısı 
içindeler.

Prof. Dr. ÜLKÜ AZRAK- Kullandığınız nostalji deyimi de bu düşüncenizi ifade 
ediyor.

Yrd. Doç. Dr. LEVENT KORKUT- Yani reaksiyonel olmaktan çok yapıcı bir şekilde 
bunu nasıl ilerletebiliriz ve bunu ilerletirken de özgürlükleri koruyarak ve despotizme 
düşmeden bunu becerebiliriz, yani bunun sorgulanması gerekiyor. Bu sorgulamayı 
yaptığınız zaman zannediyorum mevcut düzenin de zararlarını giderici birtakım kurum 
ve kavramları önerebileceğiz.

Prof. Dr. ÜLKÜ AZRAK- İkinci sorum Sayın Osman Can’a: 1982 Anayasası’nın 
özelleştirmeye kapalı olmayan bir anayasa olduğunu söyledi Sayın Can. Bunun nefu-u 
maarifinden acaba 1961 Anayasası’nın, hatta daha geriye gidildiğinde 1924 Anayasası’nın 
özelleştirmeye kapalı olduğu sonucunu mu çıkarabiliriz? Şimdiden söylüyorum parantezi 
açıp; eğer böyle bir sonuç çıkarılabilecekse, bu sonuç yanlış. Çünkü bakınız, 1924 
Anayasası’nın yürürlükte olduğu dönemde, 1950’yle 60 yılları arasında Anayasa’da 
hiçbir hüküm olmamasına rağmen özelleştirme yapıldı. Tekelde kibrit özelleştirmesi ve 
tuz özelleştirmesi yapıldı. Acaba bu Anayasa’ya aykırı mıydı? Bu bir soru olarak kafamda 
mevcut. 

İkincisi, 1961 Anayasası’nda, acaba 1961 Anayasası özelleştirmeye kapalı mıydı? Bunu 
da sırf devletleştirmeden bahsettiği için mi acaba özelleştirmeye kapalı olduğu düşüncesi 
hâkimdi? Ben bu soruları soruyorum, ama kendi düşüncemi de parantez içinde belirtmek 
istiyorum. 1924 Anayasası döneminde Anayasa’da hiçbir hüküm olmadığı halde, imtiyaz 
sözleşmelerinin raşa yoluyla geri alınması suretiyle devletleştirmeler yapılmıştır. Acaba 
bu 1924 Anayasası’na aykırı mıydı, bu da bir soru. Bunların cevabı verilirse eğer çok 
sevinirim.

Teşekkür ederim. 

Doç. Dr. OSMAN CAN- Teşekkür ediyorum. 
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Tabii soruların içerisinde cevabı da var, ama aslında ben o cevabın çok dışında bir şey 
söylemedim. 1924 Anayasası’nın özelleştirmelere kapalı olduğunu söylemiyorum, tam 
tersi 1924 Anayasası’nın oldukça liberal bir anayasa olduğunu, temel hak ve özgürlükler 
açısından da aşağı yukarı Türkiye’nin ulaştığı en yüksek standardı da yansıttığı pekala 
savunulabilir. Yani “1961, 82’ye göre çok iyiydi ya da kötüydü” şeklindeki tartışmanın dışında 
başka bir boyut daha var. Hiçbir şekilde kapalı değildi, “1950’den itibaren liberalleşme süreci 
başladı” diye bir notum vardı zaten. İşte o dediğiniz dönemi birebir yansıtıyor, anayasa 
değişikliğine de gerek yoktu. 

1961 Anayasası açısından evet, liberalizme kapalı değil, yine 1961 Anayasası 
özelleştirmeyi engellemiyor, ama 1961 Anayasası’nın ekonomi tercihi 1982’den farklı. 
Örneğin 1961 Anayasası bugün eğer yürürlükte olsaydı, bugünün işte neoliberal 
yaklaşımları çerçevesinde bunu da yeni bir şekilde yorumlayıp -çünkü her bir norm  
süreç içerisinde anlam ve içerik değişimine uğrar- onu da bu yöne  pekala sevk etmek 
mümkündü. Belki de çok fazla bir anayasa değişikliği yapmazdı. Yani anayasa ve içeriğini 
de belirleyen şey aynı zamanda ekonomi politiktir, o yüzden onun birebir karşıt olduğunu 
söyleyemeyiz.

Ancak 1982’yle 61’i karşılaştırdığımız zaman açık bir tercih farkı da var, onu çok net 
bir şekilde görüyoruz. Örneğin az önce bahsettiğim bir maddenin 1982 Anayasası’na 
bilinçli olarak yerleştirilmemesi biçiminde bir tercih açık olarak var. Yine özellikle sosyal 
devleti gerçekleştirme ereğinin temel unsuru olan mülkiyet hakkının sosyal ve ekonomik 
hak ve özgürlüklerden, dolayısıyla devletin çok daha fazla müdahalesine tabi olan bir 
alandan daha liberal bir alana, ekonomik özgürlükler alanına transfer etmesi ve son çare 
olarak müdahale edilebiliyor olması, ondan sonra devletleşmenin, devletleştirmenin 
1961 Anayasası’nda taksitle yapılabilme ihtimali vardı, bu devletleştirmeyi kolaylaştıran 
bir unsurdu. Ancak 82’de bu taksitli durum ortadan kaldırıldı, dolayısıyla devletleştirme 
belli ölçülerde zorlaştırılmıştı. Yani bu temel felsefe itibarıyla bakıldığı zaman, 24 Ocak 
kararlarını yürürlüğe koymak isteyen o asıl aktörler X, Y, Z, ama bu aktörlerin kafasında 
yatan şeyin 1961 Anayasası’yla bu işin olmayacağına yönelik bir yaklaşım olduğuydu. Ben 
sadece bunları yansıtmaya çalıştım tabii, yani tabii ki kapalı değil. 

Teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI Av. ZEKİ TAVŞANCIL - Efendim, başka soru varsa alalım.

Buyurun.

SALONDAN- Ben Gökhan Beyden çok kısa olarak bir şey rica edeceğim. Özelleştirme 
Yasası’nda 2005 yılında yapılan bir değişiklikle çok ilgisiz bir maddede yargı yeri 
değişikliğe uğruyor, idare mahkemelerinden Danıştaya alındı. Bunun gerekçesine baktım, 
göremedim. Bunun bir gerekçesi var mı? Bir de size göre onun dışında ayrıca bir sebebi var 
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mıdır, neden böyle bir değişikliğe gereksinme duyuldu?.. 

Teşekkür ederim.

Av. GÖKHAN CANDOĞAN- Özelleştirme uygulamalarında şöyle bir hukuki 
formülasyon var: Dava açılıyor, bir hukuka aykırılık tespiti yapılıyor. Arkasından o hukuka 
aykırılığı yamamak için yasal düzenlemeyse yasal düzenleme, değilse yönetmelikle bir 
düzenlemeye gidilmeye çalışılıyor, ama yani mutlaka yargı kararı bir şekilde dikkate 
alınıyor. Bence açıkçası bu değişiklik doğal yargıç ilkesine aykırı, aynı zamanda özelleştirme 
süreçlerinin değişik yargıçlar tarafından tartışılmasını ve farklılıkların ortaya çıkmasını 
engelleyen bir düzenleme. Çünkü ben açıkçası hukuktaki uzmanlaşma için de aynı şeyi 
düşünüyorum, yani belli ihtisas mahkemeleri kurulması hukuk mantığını gerileten, 
olaylara teknokrat gibi baktıran bir şey. 

Bütün davaları biz 13. Dairede açıyoruz. Dolayısıyla Van İdari Mahkemesi, Ankara 
İdare Mahkemesi, İzmir İdare Mahkemesi, oralarda bu konu üzerinde düşünen, başka 
bir noktayı yakalayabilecek, değişik bir karar ortaya çıkarabilecek ve konuyu tartıştıracak 
bir zemini ortadan kaldırıyoruz. Biz 13. Dairede dava açarken açtığımız davada ne karar 
çıkacağını ben şu anda az çok biliyorum, çünkü yaklaşım tek, 5 tane üye karar veriyor ve 
burada bir anlamda ben hukuki tartışma zemininin ortadan kaldırıldığını düşünüyorum.

Zaten amaç da az çok buydu, yani gerekçesini tam olarak hatırlamıyorum, ama değişik 
değişik yerlerde dava açılıp farklı farklı kararlar çıkıyor, bunun önüne geçmek lazım gibi 
bir şey yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Aykut Bey burada, öğleden sonra belki kendisi 
de bu konuya yanıt verir, ama temel mantık hukuk bir ihlal bulursa onu öncelikle aşmak, 
yani onu düzeltmek değil, aşmak, örneğin çok basit, bir cümleyle açıklamak istiyorum. Biz 
bazı ÖYK kararlarında, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararlarında kurulun kurul halinde 
toplanmadığını, toplantı yapıldığı tarihte Başbakan’ın Ukrayna’da Meçhul Asker Anıtına 
çelenk koyduğunu ve ondan önceki ve sonraki günde de Ukrayna’da olduğunu tespit ettik. 
Yani adamın fiilen Türkiye’de olması mümkün değil, ama Türkiye’de diğer dört bakanla 
birlikte oturmuş ve ÖYK kararı almış görünüyor. 

Buna biz hukuka aykırı dedik, ortaya şöyle bir taslak çıktı, ÖYK kurul halinde toplanmaz 
diye bir yasa maddesi, yani kurulu oluşturuyorsanız bir kurul halinde toplanın, başka türlü 
nasıl toplanılır ki, ama neyse Allah’tan ona mahkemeler de pek dikkat etmedi, sonradan o 
tasarından da o hüküm çıkartıldı, genel yaklaşım bu. 

Teşekkürler.

Doç. Dr. OSMAN CAN- Bir şey daha eklemek istiyorum. Bu oluşturulacak kurum 
ve kavramlar içerisinde tabii ki hukukun klasik, şu ana kadar kullandığımız kavram ve 
kurumlarına da yer var, mesela biraz önce bahsettim. Gökhan Beyin bahsettiği pratik 
uygulamalardan bir sürü sonuç çıkartabiliriz, mesela bilgi edinmenin ne kadar önemli 
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bir yere sahip olduğunu, örneğin Avustralya’da bir uygulama var. Avustralya’da gerek 
özelleştirme sırasında, gerek özelleştirme sonrasında bütün bu işlerle ilgilenen bir 
ombudsman oluşturuluyor, yani bütün bu kurumlara bir bakmak lazım. Yani nedir, 
dünyada ne tür pratikler geliştirilmiştir, tabii Avrupa’da birçok açıdan daha sağlıklı. Bunları 
bir elemek ve bu kurum ve kuruluşları, bu kurum ve kavramları belki taşımak gerekiyor. 

Buradaki mücadele çok kaba bir mücadele değil o açıdan. Yani bunu doğru bir zemine 
oturtabilmek, hukuk devleti, insan hakları bağlamında düşünebilmek, değerlendirebilmek 
ve bunların üzerinde yükseltmek gerekir ve bu ilerleme açısından da önem taşır. Yoksa 
basit bir şekilde devlette mülk olsun, işte kamu idareleri eskiden ne güzeldi bir tarafta, 
diğer tarafta işte bunların hepsini satalım gibi düzeysiz bir tartışmayla bir yere gidilemez.

Av. GÖKHAN CANDOĞAN- Bir cümle, yani ben hep söylüyorum, hukukçu olan 
herkes belki aynı şeyi söylüyor, yani benim tek derdim bu davalarla ilgili burada bir sosyal 
çatışma var. Yani bu toplumsal, sınıflar arasında bir çatışma var, çıkar çatışması, size 
vergi örneğini gösterdim. Sermayenin vergisi iniyorsa benim vergim çıkıyor, dolayısıyla 
burada silahların eşitliğinin gözetilmesi lazım, siz özelleştirme yapabilirsiniz, Anayasa’ya 
koyarsınız, yasalara koyarsınız, gazeteleri alırsınız, satarsınız, ama bana da yurttaş olarak o 
zaman Avrupa Birliği yurttaşlarının sahip olduğu hukuki hakları sonuna kadar vermekle 
yükümlüsünüz. İşinize gelen yerde hukuk, işinize gelen yerde geri kafalılık mı olurla 
olmuyor. Yani önemli olan hukukun üstünlüğüdür, yani liberal devletlerde de hukukun 
üstünlüğü temel bir ilkedir, bizde de hukuk devleti zaten buna tekabül eder. Bu kararları 
eleştirirken, bu yaklaşımları eleştirirken hukuk olmasın gibi bir sonuca çıkıyor. Sanki 
Amerika’da, Avrupa Birliği’nde özelleştirme alan alıyor, satan satıyor gibi bir şey, öyle bir 
şey yok. Yani burada önemli olan siz toplumsal sınıflara eşit silahları verin, ondan sonra 
kararlarınızı ne şekilde uyguluyorsanız uygulayın. 

Ben vatandaş olarak vergimin hakkını sonuna kadar takip ederim, her davayı açarım, 
açmam için kolaylaştırmak, her önlemi almak zorundasınız. Bunları verin, bunları da yapın, 
o zaman siyasi tercihtir, önemli olan bu. Yani hep tek yönlü tartışıldığı zaman biz beni 
tırnaklaya tırnaklaya bir şeyleri almaya çalışırken öbür tarafta her şey güllük gülistanlık bir 
şekilde ilerliyor. Böyle olmaz, bu eşitlik değil, bu devlet yönetimindeki seçimin yanlış bir 
seçim olduğunun sonucu ve göstergesidir.

OTURUM BAŞKANI Av. ZEKİ TAVŞANCIL - Değerli konuşmacılara ve katılımcıların 
hepsine çok teşekkür ediyorum. Hukuki açıdan Gökhan’ın son söylediği tepkisel şeye de 
katılıyorum. 

Efendim çok teşekkürler, sağ olun, zamanı doldurduğumuz için yeni bir soru alma 
imkânımız kalmadı. Yemek vaktini de şu anda bir saat 10 dakika geçirdik, o nedenle 
oturumu kapatıyorum.  Hepinize teşekkür ediyorum.
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EKONOMİ VE HUKUK

İKİNCİ GÜN

ÜÇÜNCÜ OTURUM

“ÖZELLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN YARGISAL DENETİMİ”

Oturum Başkanı: BERRİN KARINCA (Ankara 9. İdare Mahkemesi Başkanı)

SALON 3 (TEOMAN EVREN SALONU), 10 Ocak 2008

 

SUNUCU- Sayın konuklar; “Özelleştirme İşlemlerinin Yargısal Denetimi” başlıklı 3. 
oturumumuza başlamak üzeriyiz. Oturum Başkanı Ankara 9. İdare Mahkemesi Başkanı 
Berrin Karınca, konuşmacılarımız Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim 
üyelerinden Dr. Artuk Ardıçoğlu ve Ankara Barosu avukatlarından Aykut Bakırcı.

OTURUM BAŞKANI BERRİN KARINCA- Sayın konuklar; “Özelleştirme İşlemlerinin 
Yargısal Denetimi” başlıklı oturuma hoş geldiniz. 

Bu başlık altında iki konuşmacımız var. Sayın Dr. Artuk Ardıçoğlu, kendisi Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi 
olarak görev yapıyor. Diğer konuşmacımız Sayın Aykut Bakırcı, Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı’nda Birinci Hukuk Müşaviri olarak görev yapmaktadır. 

Ben sözü ilk olarak Sayın Hocamız Dr. Ardıçoğlu’na bırakıyorum, buyurun.

Dr. ARTUK ARDIÇOĞLU (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi)- Teşekkürler. 

Sayın Başkan, değerli katılımcılar; hepinizi tek tek saygıyla selamlayarak konuşmama 
başlamak istiyorum. 

Biraz da sabahki oturumun devamı niteliğinde bir çerçeve çizmek istiyorum. Özellikle 
Levent arkadaşımın tespitlerine doğal olarak katılmakla beraber, sonuçları konusunda 
biraz farklı düşünüyorum. Özelleştirmenin kaçınılmaz olduğu ve özelleştirme sürecinden 
dönülemeyeceği tespitini yaptı. Buna katılıyorum, doğrudur, bu sadece Türkiye açısından 
değil, dünya konjonktüründe gelişen ideolojilere, yaklaşımlara bağlı olarak, Türkiye de 
bütün bu dinamiklerden etkilenmiş ve devletin iktisadi hayattaki, sosyal alandaki bir kısım 
faaliyetlerinin özel kesime aktarılması gündeme gelmiştir. Ancak bizim konu başlığımız, 
“Özelleştirme İşlemlerinin Yargısal Denetimi.” Bu kaçınılmaz denilen gidişte yargı ne 
yapacaktır? Benim cevap aramak istediğim sorun bu olacak.
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Özelleştirmenin hukuki çerçevesini çizmekle yetkili ve görevli olan makam doğal olarak 
yasama organıdır. Yargının dünyadaki bu gelişimleri, bu değişimleri kararlarına yansıtması, 
ancak yasamanın çizdiği hukuki çerçeve içinde mümkün olabilecektir. Bu anlamda bir 
hukuk sisteminin içine siz özelleştirme uygulamalarını dâhil etmediğiniz sürece, yargıcın 
yapabileceği denetim hukukilik denetimiyle sınırlı olduğu için, mevcut yasalara göre 
uygulamaları denetleyecektir. Bunun aksi, yargının genel çerçeveye uygunluğu gözetmesi, 
dünyadaki bu gidişata uygunluğu gözetmesiyse, Anayasa tarafından engellenmiş 
olan yerindelik denetimini gündeme getirecektir. Bir başka ifadeyle, bir uygulamanın 
mevcut anayasal ve yasal çerçeveye aykırı olmasına rağmen, maslahata uygunluğu, yani 
konjonktüre, gidişata, Türkiye’nin taahhütlerine uygunluğu açısından değerlendirilmesi, 
bu idari işlemin yerindeliğinin gözetilmesidir. Bu ise Anayasa tarafından yargının bir sınırı 
olarak çizilmiş bir durumdur. 

Buna rağmen, yargıya özelleştirme sürecinde çok ciddi eleştiriler gelmiştir. 84 yılından 
itibaren 20 yılı aşkın bu süreç içinde, özelleştirme uygulamalarının önündeki engel olarak 
yargı birçok defalar gösterilmiştir ve gösterilmeye de devam etmektedir, anlaşıldığı 
kadarıyla edecektir de. Hepimizin malumu, bunları tek tek belki belirtmeye gerek 
yok. Ancak özelleştirme uygulamalarında gerek Danıştay kararlarının, gerek Anayasa 
Mahkemesi kararlarının hukuki çerçevesine baktığınız zaman, görülen hep belirli bir 
norm eksikliğine atıf yapıldığıdır. Başlangıçta Anayasa Mahkemesinin özelleştirmenin 
yasal çerçevesinin olmaması nedeniyle ve yasal çerçevenin hukuka uygun, Anayasaya 
uygun olmadığı gerekçesiyle bir dizi iptal kararı verdiği malumunuzdur. Yetki yasalarının 
ve kanun hükmünde kararnamelerin iptali sonrasında 94’e gelindiğinde ise, bir hukuki 
çerçeve çizme ihtiyacı sonucunda artık kaçınılmaz olarak 4046 sayılı Özelleştirme 
Uygulamaları Hakkında Kanun çıkartıldı. Bu döneme kadar Anayasa Mahkemesinin 
vebali olabileceğini ben düşünmüyorum. 

Sürece Danıştay açısından bakıldığında, sorunu en fazla gündeminde tutan özelleştirme 
uygulaması, yap-işlet-devret modeli olmuştu. Burada da hem idari yargı açısından, hem 
anayasa yargısı açısından birçok gelgit yaşandı ve süreç nereye gelmek durumunda kaldı; 
99 Anayasa değişikliklerinin yapılmasını zorunlu tuttu. 

Nasıl gerçekleşmişti? Öncelikle yap-işlet-devret modeliyle belirli kamu hizmetlerinin 
özel kesime gördürülmesi Danıştay tarafından imtiyaz sözleşmesi olarak değerlendirilip 
bunun özel hukuk sözleşmesi niteliğinde olamayacağı, idari sözleşme niteliğinde olması 
gerektiği vurgulanarak iptal kararları çıkmıştı. İdari yargıdaki bu kararları aşabilmek 
için, yasal değişiklik yapılarak 3999 sayılı Kanuna yap-işlet-devret modelinin özel hukuk 
sözleşmesine tabi olacağı hükmü getirilmişti. Buna karşı açılan davalarda artık Danıştayın 
bu yeni hukuki çerçevede bir iptal kararı vermesi mümkün değildi. İşte bu önemlidir, yap-
işlet-devret modelinin özel hukuk sözleşmesi olamayacağını söylemesi Danıştayın fikri 
değildir, o konuda bir yasal düzenleme olmadığı için döneminde iptal etmiştir. Ama bu 
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durumda artık yasa buna izin verdiği için, doğal olarak Danıştayın iptal kararı vermesi 
hukukilik denetimi açısından mümkün olmadığından ne yapabilirdi; meseleyi Anayasa 
Mahkemesinin önüne taşıdı. Anayasa Mahkemesiyse yasanın Anayasaya uygunluğunu 
denetleyerek Anayasaya göre kimileri için tartışmalı olan kararını verdi. Özetle hatırlarsak, 
Anayasa Mahkemesi, yasa normu ile idari işlemleri idari yargı denetiminden kaçırma 
söz konusudur, oysa idari yargı Anayasada düzenlenmiştir, bu nedenle yap-işlet-devret 
sözleşmelerinin özel hukuk sözleşmesi kabul edilmesi yargı düzenini değiştirme sonucunu 
doğurduğu için normu Anayasaya aykırı bularak iptal etmişti.

Bu durumda yapılması gereken neydi; o zaman Anayasa Mahkemesinin de üstünde 
olacak, hukuksal denetimini yaparken kullanacağı ölçü normu olan Anayasadaki değişikliği 
yapmaktı ve 99 değişiklikleriyle bu konudaki hükümler 47. maddeye eklendi. O zaman 
bu durumda 99’a gelene kadarki süreçte yargının yapabileceği bunlar olduğu için, iptal 
kararları vermek olduğu için, hukuka uygunluk denetimini yaparken kullanacağı norm 
eksikliğinden dolayı kararlarını aşmanın yolu ancak siyasal iktidarın devreye girmesiyle 
mümkündü ve bu da oldu. 

Ancak yaşanan bu sorunları, bugün de yaşıyoruz. Özelleştirme uygulamalarını savunup 
savunmamak doğal olarak bir ideolojik tercihtir. Sabahki oturumlarda da söylendi, hukuk 
da doğal olarak bundan bağımsız değildir, yani ideolojik tercihlerimiz hukuku nesnel 
olarak algılamamızı doğal olarak engeller. Bu neye benzer? İnsanın sevdiği birisini diğer 
insanların gördüğünden daha güzel görmesine benzer. Yani bakılan kişi aynıdır, ama bakan 
kişiye göre o kişinin sizdeki değeri farklılaşır. Bu hukukçu için de aynı şekilde geçerlidir; 
metin aynı metindir, ama bakanın değer yargıları o metnin okumasını değiştirecektir. 
Ama bu ne zamana kadar, nereye kadar sürecektir; o metnin sözüne aykırı bir uygulama 
yaratmadığınız sürece bir anlam ve değeri olacaktır. 

Nihayetinde bir idari işlem olan özelleştirme işlemlerini büyük düşünmeden, daha 
küçük düşünerek bir sonuca varmamız gerekir. Zira özelleştirme işlemleri tipik bir idari 
işlemdir, bu konuda hiçbirimizin bir tartışması yoktur. İdare bir disiplin cezası verirken, 
bir kamu görevlisini bir görevden bir başka göreve tayin ederken hangi usul ve ilkelere 
uymak zorundaysa, özelleştirme işlemlerini yaparken de aynı usul ve ilkelere, kanunda ve 
düzenleyici işlemlerle belirlenmiş olan ilkelere uymak durumundadır. Yargı da bu işlemler 
arasında bir nitelik farkı gözetmeksizin, bu işlemlerin ne kadar büyük mali portresi 
olduğunu, uluslararası bağlantılarımızla ne kadar örtüşüp örtüşmediğini değerlendirmeden 
önce, bu işlemin basitçe İdari Yargılama Usulü Kanununda belirtilen 5 öğe açısından 
değerlendirmesini yapmak durumundadır. Yetki, şekil, sebep, konu, maksat öğeleri yerli 
yerinde olmayan bir özelleştirme işlemi de, nasıl bir disiplin cezası işlemi bunlarda bir 
eksikliğe bağlı olarak iptal ediliyorsa doğal olarak iptal edilecektir.

Gene yargıya eleştirilerden birisi de, bu anlamda büyük, makro düşünemediği, bu işte 
Levent arkadaşımın belirttiği konjonktürel değişimleri iyi değerlendiremediği şeklindeydi. 
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Doğrudur, yargı bunları değerlendirememiş olabilir, çünkü zaten değerlendirmek 
durumunda değildir, değerlendirmemelidir de. Yargıç, hukuku uygulayan kişi, doğal 
olarak statükocudur; statükonun korunmasını asıl olarak hedefler, bu kötü bir şey de 
değildir, iyi bir şeydir. Hukukçunun statükocu olması, kamu hukuku bilgisinde birinci ve 
ikinci sınıflarda okutulan basit tabiriyle hukuk devletinin en kaçınılmaz öğesidir. Hukuk 
devletine tanımını veren ilkelerden birisi de mevzu hukuka idarenin, normu uygulayacak 
olanların da uymasıdır. Ta ki ne zamana kadar; bu kurallar değişene kadar. Normu 
değiştirmediğiniz sürece, yargısal davranışı değiştirterek uygulamanın değişmesini 
beklememelisiniz. Kısacası devlet faaliyetlerinin belirliliği ilkesi olsun, kanuni idare ilkesi 
olsun, idarenin yargısal denetimi ilkesi olsun, bütün bunlar idari eylem ve işlemlerin 
mevcut hukuka göre değerlendirilmesini, hukuk kurallarının öngördüğü ilkelere göre 
denetlenmesini gerektirmektedir.

4046 sayılı Kanunu incelediğimizde, hem Özelleştirme İdaresinin, hem Özelleştirme 
Yüksek Kurulunun karar alma sürecini zorlaştıran bir dizi hükme yer verildiğini görüyoruz. 
Özelleştirme işlemlerinin amaç öğesi kanunda genel hatlarıyla çizilmiştir, bir dizi şekil 
kuralına yer verilmiştir. Bir kamu kuruluşunun özelleştirme kapsamına alınmasından, devir 
sözleşmesi yapılmasına kadarki bir dizi kural Kanunda yer almıştır ve buna bağlı olarak 
Özelleştirme İdaresi de, bir ölçüde kendi işini daha da zorlaştırmak pahasına, bu konuda 
birçok düzenleyici işlem yapmıştır. Bütün bunlar hem öngörülebilirliği sağlamak, hem 
idarenin Kanunda kendisine tanınan belirli takdir yetkilerini nesnel kurallara bağlaması 
açısından son derece önemlidir. Hukuk devleti açısından da İdarenin koyduğu hukuk 
kurallarına artık kendisini bağlı sayması doğal olarak beklenendir, olması gerekendir. 

O anlamda da hukuk devleti öyle çok zor bir kavram, çok zor yaşantıya geçirilecek 
ulaşılmaz, varılmaz Kaf dağının ardında bir kavram değildir. Son derece basittir, işleyişi de 
basittir; kuralları koyarsınız, sonrasında bu kurallara uygun olarak işlemlerinizi yaparsınız. 
Keza olabilir, bu kurallara bir aykırılık varsa da buna karşı açılan davalarda yargı iptal ederse 
de bu kararları uygularsınız. Yani o kadar karmaşık, kompleks bir yapı değil, zor olan nedir? 
Bu kurallar olmasına rağmen farklı uygulamaları tercih etmektir veya bu konuda yargı 
kararları olmasına rağmen bu yargı kararlarının hilafına ve sizin koyduğunuz kurallara 
aykırı çözümler bulmaya çalışmaktır. Bunlar sistemi tıkar. Yoksa gerek Özelleştirme 
İdaresinin gerek Özelleştirme Yüksek Kurulunun bir hukuka aykırı işlem yapmasının çok 
da vahim sonuçları yoktur, bu düzeltilebilir. Önemli olan, bu düzeltmeye açık olmaktır. 
Metni uygulayıcı kendi bakış açısıyla nasıl okuyorsa, yargıç da kendi bakış açısıyla okur ve 
kararını verir ve bu kararın gerekleri doğal olarak yerine getirilecektir, sistem bu anlamda 
aksamadan çalışacaktır.

Böyle baktığımızda, Kanundaki ifadelerin aslında pek de uygulamayla örtüşmediğini 
görüyoruz. Son dönemde çıkan Danıştay kararlarında da yavaş yavaş Kanunun arkasına 
geçme eğilimi tespit edilebilir. Bu özellikle beni de şaşırtan bir yaklaşımdır. Mesela 
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4046 sayılı Kanunun genel gerekçesi biraz fazla kullanılmaya başlandı, hatta Kanunun 
maddesinin de ötesinde kullanılmaya başlandı. Kanunun 1. maddesi asıl olarak bir 
özelleştirme işleminin sebep ve amaç öğelerini açıkça belirlemiştir. Daha önceki 
oturumda ekrana da yansıtıldı, ekonomik verimlilik ve kamu giderlerinin azaltılması 
hem sebep öğesidir bir özelleştirme işlemi açısından, hem de amaç öğesidir. Bu iki ilke 
Kanunda bulunduğu sürece, doğal olarak idare yargıcı da her bir idare işlemini bu öğelere 
uygun olup olmadığı açısından incelemek durumundadır, zorundadır. Dava konusu işlem 
ilkelere uygunsa, uygun olduğu düşüncesindeyse doğal olarak davayı reddeder, aykırı 
olduğu düşüncesindeyse iptal eder. Ancak Kanunda hiç yer bulmayan, fakat gerekçede 
yer alan devletin iktisadi hayattaki rolünün azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması 
düşüncesi bir ölçüde Kanundaki bu ilkelerin önüne geçmiş olarak Danıştay kararlarına 
yansımaktadır ve bu ifadeler red kararının gerekçesinde yer almaktadır. Bu konuda bunu 
sadece bir tespit olarak bilgilerinize sunmak istiyorum, genel gerekçenin madde lafzının 
önüne geçmesi durumunu.

Bu anlamda özelleştirme uygulamalarından yana olmak veya karşı olmak durumunda 
tabii ki değilim. Kişisel kanaatim farklı olabilir, ama yargı kararını incelerken asıl 
bakmamız gereken, Kanundaki bir dizi ilkenin karara nasıl yansıdığı, çok eleştirilen o 
kamu yararı açısından incelemenin hangi argümanlara dayandırıldığıdır.  Belki bunu artık 
söylemek gerekli değil, ancak amaç öğesi, takdir yetkisi dediğimiz alanlarda kamu yararı 
denetimi yapmamanız yargıç olarak mümkün değildir. Bu kamu yararı kavramının içini 
nasıl dolduracağınız ise tabii ki önemlidir, burada kamu yararı artık hukuki bir kavramdır, 
hukukilik denetiminin içindedir, yerindelik denetiminin bir aracı değildir. Yerindelik 
denetimi ne zaman olabilir? Siz kararınızı hiçbir hukuki kavrama gönderme yapmadan, 
altlayıp somutlaştırmadan veriyorsanız bu yerindelik denetimidir, aksi doğal olarak 
yargının yetkileri kapsamında idarenin denetimi anlamında kaçınılmaz bir durumdur. 

Ben teşekkür ederek bu girişe bir son vereyim. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
(Alkışlar)

SORULAR VE CEVAPLAR

Av. ÖMER GÖREN (Atılım Üniversitesi Öğretim Görevlisi)- Efendim,  uygulamada 
da ve kararlarda da görüldüğü üzere sayın genç meslektaşım da anlattı, özellikle yatırım ve 
üretim şaftı bakımından çok ciddi sorunlar var. Biraz evvel sizin bahsettiğiniz idarenin, 
idari yargılamanın yalnızca bu söylediğiniz statüko içinde değerlendirmesiyle bu gerekçe 
çok ters düşüyor. 

Bir yeri özelleştirirken, önce buranın bir değer tespiti çalışması yapılıyor gayet tabii. 
Bu değer tespiti çalışması sonuç itibarıyla bir mali tahlil, bir işletmecilik çalışması. Bu 
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değer veya bu ekonomik yapının amortisman yapısından başlayarak ileriye dönük kârlılık 
çalışmalarına kadar giden bir ciddi çalışma içermesi gerekir bunun. Bu çalışma yapılmışsa 
alıcının teklif edeceği veya vereceği fiyatla bu çalışma arasında doğrudan bir bağlantı 
vardır. Bu bağlantı içinde de üretim ve yatırım meselesi çok önemli bir meselidir, bu tek 
başına hukuki bir mesele değildir, bunu bir idari yargıcın veya bir Danıştayın tek başına 
tespit etmesi mümkün değildir.

Bakınız, bu çok önemli bir konu, özellikle yabancı yatırımcıları da korkutan bu ölçektir, 
çünkü bilemezsiniz. Hangi yatırımı hangi sene sonra kaç para maliyetle yapacaktır ve 
yapmış olduğu o yatırımı ileride hangi bedel ve süre içinde geri alacaktır, yani bu yatırımı 
amorti edecektir meselesi özelleştirme ihaleye açıldığı günden tespit edilebilir bir keyfiyet 
değildir. Eğer bunu yapabilirseniz ki eğer böyle bir şey varsa, ki bu çok sübjektif de bir 
şeydir, yatırımcının mali kaynaklarıyla, ileriye dönük düşüncesiyle, siyasi şartlarla, vesaire 
doğrudan ilgilidir. Bunun aslında özünde fiyatın tespitine etki eden bir faktör olarak dikkate 
alınmış olması gerekir. Dolayısıyla bu kavrama çok bağlı olarak özelleştirmeleri iptal etmek 
kanımca hukuki değil, hukukla ekonomi ve işletme ilminin birbirine karıştığı bir noktada 
bir karambol meydana getiriyor. Sayın Hocam özellikle bu konuda bizi aydınlatırsa çok 
memnun kalırım, çünkü burada yalnız başına bir hukuk normu söz konusu değil. 

İleriye dönük bir yatırım, ileriye dönük bir üretim, alıcıyı bu anlamda hangi normlarla, 
hangi hukuki ölçülerle bağlayabilirsiniz, nereden bileceksiniz, yatırımcı nereden bilecek? 
Bu hukuki olmayan bir ölçüdür ve Türkiye’de özelleştirmenin önündeki en büyük sakınca 
olarak görüyorum. Çünkü bu alıcılarda ciddi bir güvensizlik yaratıyor. Biraz evvel Sayın 
arkadaşım da ifade etti, yürütmeyi durdurma kararı veya iptalden sonra imkânsızlıklar 
sorunuyla karşılaşmamızın içinde de bu var. Şimdi adam trilyonlarca lirayı, milyarlarca 
doları vermiş, siz üç sene sonra ağabey bu yanlış diyorsunuz.

Burada hukukun uluslararası güvenceliği konusunda da çok ciddi problemler ortaya 
çıkıyor. Zannediyorum sayın meslektaşım da onun için sordu avukat kardeşime, “siz 
hukukçular olarak daha önceden, bu ihaleden önce bu çalışmaları ciddi suretle yapıyor 
musunuz, yapmıyor musunuz?” diye. Çünkü kamuoyunda hakikaten böyle bir tereddüt 
var, bir hukukçu olarak bende de var. Şimdi tatmin oldum, evet, biz her aşamada 
içindeyiz buyurdular, tamam, ama bu konu, yani üretim, yatırım konusu hiçbir şekilde 
değerlendirilemez. Acaba var mı böyle bir çalışmanız, buna ilişkin birtakım normlar gelişti 
mi, konulabilir mi böyle birtakım normlar? Çünkü bunu aşamazsak, Danıştay her defa bu 
tür özelleştirmeleri iptal edecektir, bunun da sonu gelmez. 

Teşekkür ederim efendim.

Dr. ARTUK ARDIÇOĞLU- Ben teşekkür ediyorum. 

Bu üretim ve yatırım konusu; tabii bu TÜPRAŞ kararları çok ilginç kararlar, süreç çok 
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ilginç. Ama son Danıştay kararına bakarsak, yani 13. Dairenin ret kararına bakarsak, sizin 
endişelerinizin tersine bir durum var. Her kararı iptal etmeyecek galiba artık Danıştay 13. 
Daire, burada Danıştayın tutumunda köklü bir değişiklik var. Yani TÜPRAŞ’ı koyduğu yer, 
sanki normal bir devletin, Sümerbank’ın ürettiği bir Antalya pamuklu neyse, TÜPRAŞ da o 
şekilde değerlendirilmiş. Halbuki orada çok ilginç şeyler var, hiç de tartışılmamış, kararda 
bekliyordum. Sonuç değişir değişmez, o önemli değil, ama TÜPRAŞ’da tartışılması 
gereken çok ciddi noktalar var. 

Bir kere bir tekelci yapı tartışması yok, yani bu oluşturuyor oluşturmuyor ve buna göz 
yumarsınız başka, ama en azından bunun yargı kararının içinde bulunması lazım. Artı alan 
firmanın TÜPRAŞ’ın mülkiyetindeki tasarruf yetkileri sınırsız değil ki, yani orada sanki 
mülkiyet devri söz konusuysa artık mülkiyette de tasarruf asıldır. Onu artık mal sahibi 
dilediğini yapabilecek ve öyle satırlar var ki, kararında “rafinaj alanında devletin gözetim ve 
denetim yetkisi yoktur” diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Zaten uygulamaya da aykırı, Petrol 
Piyasası Kanununa aykırı. Zaten Özelleştirme Yüksek Kurulu da bunu bildiği için, bunu 
bir stratejik kuruluş saymıştır, diğer kuruluşlardan farklıdır, onun için ilkeleri de farklı 
olacaktır. Bütün bunlar maalesef kararda en azından tartışılmamış, yani bunların tekelci 
yapı oluşturmayacağını söyleyebilir, yurtdışından ithal olduğu için bir hâkim durum 
yaratmadığı söylenebilir, ama gene bunların ilkeler bazında tartışılması gerekirdi.

Değer tespiti konusunda da ilginçlik var, belki Sayın Bakırcı da bizleri aydınlatır. 
Değer tespit komisyonu var, bir değer tespit ediliyor. Burada şöyle bir şey olmuş, ikinci 
TÜPRAŞ ihalesindeki değer tespitin sonuçları farklı mıydı, bilmiyorum. Çünkü galiba 
ilkinde TÜPRAŞ’ın yüzde 65,76’sını galiba değer tespiti 1,302’ydi, ama idarenin tespiti 
sanırım 1,290’dı ve 1.300 küsura da tespitin üstünde olduğu için ihale yapılmıştı, sonra 
başka gerekçelerle de iptal edildi. Ondan sonra ikinci ihale, yani şu son yapılan Koç-
Shell’de değer yükseltilmiş miydi bilmiyorum, yoksa aynı değer mi korundu? Ki herhalde 
değişecekti, çünkü yüzde 51-yüzde 65 en azından değişiyor. Ama vahim olan, eğer önce 
ben fikrimi söyleyeyim, yanılıyorsam da inşallah yanılıyorumdur: 1,290-1.300’luk bir 
kuruluşa piyasada 4.400 gibi bir rakam çıkıyorsa, burada o zaman demek ki özelleştirme 
işlemi sürecinde bir hukuka aykırılık var. Yani şekil açısından bu hazırlık işlemi zorunlu bir 
aşamadır, değer tespit komisyonu ve aradaki fark da az buz fark değildir, yaklaşık 3,5 4 katı 
bir farktır, yani bu bile bir iptal nedeni olabilecektir. Eğer bu idari işlemse bütün bunlara 
uyacağız, ne yapalım, yani yargıç olarak bunun dışına çıkamazsınız. Süreçte bir aksaklık 
varsa o zaman iptal edersiniz, yani bunun gereğini tabii ki idare düzeltecektir, sonrasında 
ihaleye tekrar çıkarken bunları düzeltir. Gerçekten de idari işlemler arasında bu anlamda 
bir fark yoktur, gene kararlara bakarsak da bütün idari işlemler sonucunda avukatlara 
ödenen asgari ücret herhalde aynıdır değil mi? Yani bir atama işleminin iptalinde de, 
diğerinde de aynıdır. 

Teşekkürler.
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SALONDAN- Katılımcılara öncelikle teşekkür ediyorum. 

Özelleştirme uygulamalarında bazı iptallerden sonra ilk ihaledekinin  3-5 katına daha 
sonraki yıllarda yapılabildiği görüldü. Bu son konuşmayla ilgili olarak sanki böyle bir 
durumun da ülke lehine olduğunu düşünüyorum. Benim esas olarak belirtmek istediğim, 
burada tabii ki hukuki yönü ağırlıklı konuşuluyor, ama uygulamacılar olarak, belki devlet 
memurluğu olması dolayısıyla yerindelik konusunda belki bir yorum yapılmayabilir, 
ama en azından Hocamızdan bu konuda kendisinin bu yerindelik açısından konuyu 
değerlendirmesini talep ediyorum.

Diğer belirtmek istediğim konu da şu ki, şimdi yolsuzluğun ana kaynaklarından ve 
ülkenin belki, siyasi iradenin kendi yandaşlarına rant sağlama kapısı olarak özelleştirme 
uygulamaları görülüyor. Bu konuda bu tarz uygulamalar yapanlar konusunda Danıştayın, 
diyelim ki böyle bir hususu tespit etti, diyelim ki değerlerde çok büyük farklılıklar var. Yani 
bu durumda bu kişiler aleyhine ne gibi bir hukuki takibat süreci başlatılıyor veya bu ülke 
aleyhine işlemlerde bulunan kişiler bir yaptırımla karşılaşabiliyor mu, bir de bu durumu 
merak ediyorum.

Dr. ARTUK ARDIÇOĞLU- Teşekkürler. 

Disiplin hukuku ve ceza hukuku boyutuna isterseniz çok girmeyeyim. Burada daha 
ziyade işlem açısından bakarak söyleyeyim. Değer tespit komisyonunun belirlediği 
fiyata göre -çünkü neler belirlenecek onun için önemlidir- ihale yöntemini belirleyecek 
Özelleştirme Yüksek Kurulu ve ondan sonrasında bu değere göre sizler de idare olarak 
ihale usulünü belirleyeceksiniz, hangisi olacağına karar vereceksiniz. Yani bir milyarlık bir 
değerin ihale, özelleştirme yöntemi farklı olabilir ve buna bağlı olarak ihale usulü farklı 
olabilir. 4 milyarlığın farklı, siz sanıyorum bunları gözetiyorsunuz, değil mi? O zaman 
demek ki sadece öyle bir “daha fazla satıldı, daha kârdayız, ne güzel” değil. 

Bütün bu süreçleri etkileyen bir aşama, o bakımdan önemli bir usuli işlem aşaması. 
Buradaki bir aksaklık bütün süreci etkiliyor. Şimdi şeye de sevinmeyelim; biz değişik bir 
milletiz, Telekomünikasyon Kurumunun çok yüksek bedelle alıcı bulmasına sevindik, 
niye sevindik? Tam tersine en ucuza gitseydi bizim açımızdan daha değerliydi. Neden? 
Bu bir kamu hizmeti, bir kamu hizmetinin bizim bildiğimiz, bizim anlattığımız bedelsizlik 
değil, ama uygun bedel asıldır. Siz bunu ne kadar yüksek bir bedele satarsanız, bu alan 
firma bunu kime yansıtacaktır; tabii ki tüketiciye yansıtacaktır. Yani artık tüketici de 
demeyelim, kamu hizmetinden yararlanana yansıtacaktır. Buralardaki şeyler biraz değişti, 
Özelleştirme Kanununa baktığınız zaman da hep en yüksek bedel üzerinden gidiyor. Ama 
en yüksek bedelin dönüşü, aslında bizim çoğu zaman finansmanını ve amortismanını 
sağladığımız birçok hizmetin bize tekrar satılmasıdır. Bu TEDAŞ’ta da yaşanacak, işte 
telekomünikasyonda yaşandı. Yani sadece para değeri olduğu için bu tehlikeler var. Halbuki 
daha düşük bir bedelle satılsaydı TÜPRAŞ, ama buna bağlı olarak bu kamu hizmeti niteliği 
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taşıyan bu rafinaj hizmetine bağlı yeni yatırım ve üretim garantileri alınsaydı, benim kişisel 
kanaatim çok daha uygun olurdu. 

Teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI BERRİN KARINCA - Sayın Ardıçoğlu’na verdiği bilgilerden 
dolayı teşekkür ediyoruz. 

Ben sözü Sayın Bakırcı’ya bırakıyorum; Buyurun.

Av. AYKUT BAKIRCI (Ankara Barosu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Birinci 
Hukuk Müşaviri) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Sözlerime başlamadan evvel öncelikle hukuk ve ekonomi ana başlığı altında 
özelleştirmeye bir tam gün ayırmış olması, bunun içerisinde de özelleştirme işlemlerinin 
yargısal denetimi başlıklı ayrı bir oturum oluşturması nedeniyle ve tabii ki bu oturuma 
da uygulamanın içinden geldiğimiz için Özelleştirme İdaresini ve dolayısıyla hukuk 
müşavirliğini temsilen de beni çağırdığı için Baromuz Yönetimine bir teşekkür etmek 
istiyorum. Çünkü uygulamacıların anlatımı biraz daha farklı, bir önceki oturumda teorik 
anlamda hocalarımız güzel açıklamalar yaptı. Yine Hocamızın çok değerli açıklamaları 
oldu, katkıları oldu., Bunları biz not aldık ve mutlaka bundan sonraki uygulamalarda da 
dikkate alınacaktır. 

Ancak idarenin yaptığı işlemlerdeki yargısal denetimin tam olarak belki ortaya 
konulabilmesi ya da kamuoyuyla paylaşılarak bu konuda akıllarda bir tereddüdün ya da 
şüphenin kalmaması için bu oturumlarda bizim de bulunmamız, yani uygulamanın bir 
tarafını oluşturan, biraz önceki oturumda davacı tarafı oluşturan Sayın Candoğan’ın olduğu 
gibi bizlerin de olması çok önemliydi. Bu vesileyle Ankara Barosu Yönetimine teşekkür 
ediyorum. Bu oturumda burada bulunup zaman ayırdığınız için siz değerli katılımcılara 
da teşekkür edip saygılarımı sunuyorum.

Sunumda izleyeceğim sıralamayı izin verirseniz önce anlatmak ihtiyacı içindeyim. 
Öncelikle Türkiye’deki mevzuat ve kurumsal gelişim açısından bir anlatımla birlikte 
kısa bir özelleştirme uygulamasının ne şekilde başlayıp sonuçlandığına yönelik bir kısa 
prosedür açıklaması yapacağım. Çünkü bunun daha sonra yargısal denetim yönünden 
çok büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Yargısal denetimde bugün için Danıştayın, 
daha önce idare mahkemelerinin de özelleştirme uygulamalarına bakış açısı veya hangi 
alanlarda, hangi aşamalarda bakış açısının ne şekilde gerçekleşeceğini tespit edebilmek 
için yararlı olduğunu düşünüyorum. Daha sonra da öncelikle usul yönünden, sonra da 
esas yönünden bazı emsal olabilecek kararları ele alarak bu kararlarda yargının verdiği 
karar gerekçelerini irdeleyerek yargının özelleştirme uygulamalarına bakışını ve buradan 
özelleştirme uygulamalarının aldığı mesajları ve sonraki gelişmeleri ortaya koymaya, bu 
konuda bir hukuki tartışmayı açmayı planlıyorum.
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Sabah da bahsedilmişti, tekrar mahiyetinde olmamakla birlikte aslında özelleştirme 
Türkiye için yeni bir kavram değil. 50’li yıllardan sonraki gelişmelerdeki o çok spesifik 
örnekleri bir tarafa bırakırsak, ilk ciddi uygulamalarını 1984 yılında, mevzuatına da 
kavuştuktan sonra nispeten gerçekleştirmiş olduğunu biliyoruz. 2983 sayılı Kanun’la 
başlayan, sonra hemen akabinde yine 3291’le ve bir dizi kanun hükmünde kararnameyle 
süregelen bir deneme süresi var diyebiliriz. Tabii bu çok küçük ölçekte ve daha ziyade 
yarım kalmış tesislerin ekonomiye kazandırılması maksadıyla yapılmış özelleştirme 
deneyimleriyle sınırlı kalan bir uygulama ya da çok küçük boyutlarda halka arzlarla 
gerçekleştirilmiş bir dönem, bu bahsettiğim dönem. 

Esasen bir milat olarak kabul edersek, 4046 sayılı Kanun’un 1994 yılında yürürlüğe 
girmesiyle birlikte hem bir kurumsal kimlik, şu anda faaliyetini sürdüren Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı adı altında bir kurumsal kimliğin oluşmasını ve mevzuatının da çok 
daha ayrıntılı ve birçok alanı düzenleyecek şekilde de bir hüküm çeşitliliğine sahip 
olduğunu görebiliyoruz. Tabii bu kanun da ilk 1994 yılından günümüze kadar çeşitli 
defalar değiştirildi, bunların her birinin birer gerekçesi vardı muhakkak. Özelleştirme 
yeni bir kavram, hâlâ belki çok yeni bir kavram, zaman içerisinde özelleştirilen alanlar, 
kuruluşların değişmesiyle birlikte o alanlarda yeni düzenlemeler yapılma ihtiyacı ortaya 
çıkabiliyor yahut bir yargı kararıyla ortaya konulan bir aksaklık, bir yorum farklılığının 
netleştirilmesi amaçlanabiliyor.

Bugün geldiğimiz noktada 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun, 
temel bir özelleştirme kanunu olarak önümüzde durmakta. Ancak tabii mevzuat sadece 
bunla da sınırlı değil, tahmin ediyorum biliniyordur ya da medyadan izleniyordur, çünkü 
özelleştirme uygulamalarının hemen hepsi çok ciddi boyutlarda medyada tartışılabiliyor. 
Bunların en başında özel kanunlarda hükümler, örneğin 406 sayılı Telgraf ve Telefon 
Kanunu’nda Telekomun özelleştirilmesine yönelik özel bir hüküm var. Onun dışında 
Emekli Sandığı Kanunu ki, şimdi Sosyal Güvenlik Kanunu’nda Emekli Sandığı’na ait olan 
taşınmazların ve otellerin özelleştirilmesine yönelik bazı hükümler var ki, bu uygulama 
bulmuş ve birçok Emekli Sandığı’na ait otel özelleştirme uygulamalarına konu olmuştur. 

Bunun dışında, Milli Piyango İdaresinin kuruluşu hakkında 320 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’de özel bir düzenleme var. Milli Piyango’nun uhdesinde bulunan bugün için 
şans oyunlarının lisans verme suretiyle özelleştirilmesine yönelik hüküm bunlar ve buna 
benzer 4603 sayılı bankaların, Halk Bankasının ve Vakıfbank’ın özelleştirilmesine yönelik 
bir hüküm var. Henüz bu anlamda tam bir uygulaması belki bir halka arzla gerçekleşti, ama 
böyle bir kanun var. Bu ve benzeri kanunlarda da düzenlemelerle karşılaşabiliyoruz, ama 
temel kanun dediğim gibi 4046 sayılı Kanun.

Yargısal denetim kısmına geçmeden evvel yargısal denetime konu olabilecek işlemlerin 
de altyapısını hazırlayabilmek açısından bir özelleştirme uygulaması hangi aşamalardan 
geçerek gerçekleşir ve nerede sonuçlanır, isterseniz ona biraz kısaca değinelim. 4046 
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sayılı Kanun’un esas konusunu, amaç maddesini oluşturan 1. maddede hangi kuruluşların 
özelleştirileceğini çok açık olarak ortaya koymuştur. Bunların ne şekilde, hangi 
ihale yöntemi, hangi özelleştirme yöntemiyle özelleştirileceği de ileriki maddelerde 
düzenlenmiştir. Buna bağlı olarak 4046 sayılı Kanun’un uygulamasıyla birlikte çeşitli 
özelleştirme denemeleri, uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Tarihsel bir gelişim sürecine 
baktığımızda, biraz önce söylediğim gibi yarım kalmış tesis ve iştirak paylarının 
özelleştirilmesiyle başlayan özelleştirme süreçleri veya denemeleri, uygulamaları, daha 
sonra varlık ve işletme satışlarının ağırlık kazandığı bir dönemden sonra 2000 yıllarının 
başından itibaren büyük ölçekli hisse satışları, blok hisse satışlarıyla hız kazanmış, son 
dönemde özellikle işletme haklarının devri, imtiyaz niteliğinde işletme hakkı devir 
sözleşmelerinin imzalanması noktasına gelmiştir. 

Özellikle son yıllarda yeni bir alanın çok önem kazandığını görüyoruz, o da bir kamu 
hizmetinin özelleştirme kavramının iktisadi devlet teşekküllerinin özelleştirilmesiyle 
paralel, hatta biraz daha öne çıkarak belki gündemde olduğunu görüyoruz. Bunlara örnek 
vermek gerekirse, özelleştirme uygulamaları tamamlanmış bir araç muayene hizmetleri 
istasyonunun özelleştirmesini söyleyebiliriz. Bugün için hâlâ programda olan ve çalışmaları 
devam eden bir otoyol özelleştirmesi yine bu anlamda bir kamu hizmeti özelleştirmesi 
olarak kabul edilebilir. Yine imtiyaz sözleşmesi kapsamında yapılmış Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Demiryollarına ait limanların işletme hakkı devri suretiyle yapılan özelleştirmeleri 
imtiyaz sözleşmelerine bu anlamda birer örnek teşkil etmektedir. Önümüzdeki dönemde 
görülen o ki, daha ziyade kamu hizmeti özelleştirmeleri ve bu özelleştirmelerin belki yeni 
bir açılımı olarak kamu özel işbirliği modellerinin geliştirilmesiyle yeni özelleştirmeler, 
yap-işlet-devret modelinin de biraz ötesine geçecek yeni özelleştirmelerin daha çok 
konuşulacak konular arasında yer alacağını tahmin ediyorum.

Kaldığım yerden kısa bir özelleştirme prosedürü anlatımını yapmak istiyorum. 
Özelleştirme programına alınan bir kuruluş, önce bunu bir kurul kararıyla yapıyoruz, 
Özelleştirme Yüksek Kurulu olarak 4046’yla oluşturulmuş bir kurul var. Başbakan 
ve bakanların katılımıyla oluşmuş bir kurul ve bu kurul, özelleştirme kapsamına veya 
kapsamı ve programına -bunları birer ayrı kavram olarak nitelendirebiliriz- alınarak kimi 
zaman sadece kapsama alıp hazırlık işlemlerine tabi tutulmasına, kimi zaman da doğrudan 
programa alınmasına karar verilmek suretiyle özelleştirme gündemine getiriliyor. Bundan 
sonra tabii bir ön hazırlık çalışması, bir strateji belirleme çalışması gerçekleşiyor. Bu 
dönemde idare, kendi bilgi, birikim ve deneyiminin yanı sıra, ihtiyaç duyması halinde 
bir danışmanla ya da birden fazla, bu konularına göre danışmanla çalışabiliyor. Buradan 
edindiği birikimleri o projenin, o kuruluşun özelleştirme stratejisinde kullanıyor, 
bu strateji kuruluşun özelliğine göre, sektör içerisindeki yerine göre veya o günkü 
ekonomik konjonktüre göre değişen bir strateji olabiliyor. Oluşturulan strateji ve 
özelleştirme modeline göre de ihale hazırlıkları başlıyor. İhale komisyonun ve değer tespit 
komisyonunun oluşumu ve değer tespit çalışmalarının tamamlanmasından sonra ihale 
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şartnamesinin de satışa sunulmasından sonra ihale süreci başlıyor. İhale komisyonu bu 
ihaleyi o şartnamedeki hükümler çerçevesinde tamamlıyor ve kararını veriyor. Bu kararı 
birazdan anlatacağım onun gerekçesini de, Rekabet Kurulundan alınan olumlu görüşme 
birlikte yine karar merci olan Özelleştirme Yüksek Kurulunun onayına sunuyor ve verilen 
karara göre de sözleşme imzalanıyor. Dolayısıyla sözleşmenin imzalanmasıyla da birlikte 
kuruluş özel sektöre ya da ihaleye katılıp kazanmış olan, ihalede en yüksek teklifi veren 
firmaya devredilmiş olarak özelleştirme işlemleri tamamlanıyor.

Bu kısa açıklamadan sonra yargısal denetim kısmına girersek, burada usul ve esastan 
görüşmeye başlamadan önce yetki ve görev konusunu iki ayrı tarihi dikkate alarak 
değerlendirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Daha önce, yani 5398 sayılı Kanun’un 
yürürlüğe girmesinden önce özelleştirme uygulamalarına yönelik olarak açılan davaların 
görevli mahkemesi idare mahkemeleriydi. Ancak 5398’den sonra görevli mahkeme 
Danıştay olarak tayin edildi, Danıştay’da da bu görevi 13. Daire üstlenmiş durumdadır. 
Tam bu noktada bir önceki oturumda Sayın Candoğan’ın işaret ettiği, belki benim 
cevaplandırabileceğimi söylediği konuya gelirsek, tahmini de doğrudur, gerekçesi söylediği 
gibi. Aslında Danıştayın görevli kılınmasındaki temel amaç, özelleştirme uygulamalarına 
yönelik kanunun yorumlanması ve işlemlerinin denetlenmesinde bir yeknesaklığı 
sağlamaktır. Şüphesiz ki bu, bunun amacı da bir ihtisas dairesi oluşturmak. 

Tabii dava açarken hem davacıların, hem de işlemi yaparken biz teknokratların 
verilecek kararın ne olabileceğini önceden tahmin etmemiz en doğal sonuçtur. Aksine 
yargının her seferinde değişken bir karar veriyor olması ya da ülke çapında farklı idare 
mahkemelerinden faklı yorumların çıkarak bir uygulama birlikteliğini ortaya koyamaması, 
bizim arzu ettiğimiz bir şey olmasa gerek. Bu sayede belki yargının yol göstericiliğinin, 
birazdan örneklerini de söyleyeceğim yol göstericiliğinin de önüne geçmiş oluruz diye 
düşünüyorum. Bu anlamda 5398’den sonra dediğim gibi Danıştay ilk derece mahkemesi 
olarak bu davalara bakıyor.

Yetki konusunda daha önce yine aynı değerlendirme vardı. Bazı idare mahkemeleri 
işlemin yapıldığı yer olarak Özelleştirme İdaresinin bulunduğu Ankara’yı ve Ankara 
idare mahkemelerini dikkate alıyordu, bazıları da özelleştirilen kuruluşun bulunduğu 
yer mahkemeleri dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmıştı. Ama bugün için tamamı 
Danıştayda ve 13. Dairede görüldüğü için böyle bir sorun gözükmüyor.

Biraz husumet konusuna girmek istiyorum, yargısal denetimde tahmin edebileceğiniz 
gibi çok önemli bir nokta. Aktif husumet açısından dava açma ehliyeti yönünden Danıştayın 
geçmişten bugüne oluşturduğu bir düşünce var. Buna göre bakarsak, özelleştirme 
uygulamalarına yönelik davaların daha ziyade özelleştirilen kuruluşlarda çalışan personelin, 
bu kuruluşlarda hissesi bulunan diğer hissedarların, toplu iş sözleşmesi imzalamaya yetkili 
sendikaların, sivil toplum örgütlerinin, -örneğin KİGEM gibi- milletvekillerinin, ihaleye 
katılan diğer katılımcılarının örneğin dava açma ehliyeti olduğu konusunda örneklere 
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rastlıyoruz. Bunlar artık oldukça oturmuş yargı kararları, bunun tartışması artık pek fazla 
yapılmıyor. 

Tabii buradaki kişisel, meşru ve güncel bir menfaat kavramı üzerinde toplanıyor, ama 
zaman zaman Danıştaydan farklı yorumlarla da karşılaştığımız oluyor. Örneğin 13. Daire 
bir dosyada hatırlıyorum, özelleştirmeden sonra hisse sahibi olan bir kişinin açtığı davada 
meşru bir menfaatinin olmadığını ileri sürmesine rağmen, idari dava daireleri temyiz 
merci olarak sadece o bölgede, o şehirde oturması nedeniyle, hatta oturması da değil, 
ikametgahı olması ya da nüfusa kayıtlı olmasının yeterli bir dava açma ehliyeti olduğunu 
da söylemiştir. Keza bir özelleştirme uygulamasında yine yapılan yargılamasında ihaleye 
katılmanın dava açmanın bir koşulu olduğunu, ihaleye konu olan kuruluşta kiracı olan 
davacının bu anlamda dava açma ehliyeti olmadığına dair de bir idare mahkemesi kararı 
hatırlıyorum. Davalı konumundaysa tek adres aslında bu işlemi gerçekleştiren Özelleştirme 
İdaresi, belki kararın nihai merci Özelleştirme Yüksek Kurulu, bu yönde de açılan davalara 
rastladık davalı konumunda, ama bu anlamda tüzel kişi olması nedeniyle Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığını görüyoruz.

Dava türlerine biraz işaret etmek istiyorum. Aslında bu belki bu anlamda akademik 
yönden de tartışılabilecek bir konu. Özelleştirme uygulamaları, biraz önce söylediğim kısa 
açıklamadan da anlaşılacağı üzere birkaç aşamadan oluyor. Bu aşamaların içerisinde belki 
de ilk işlem olarak bir programa alma kararını görebiliriz ve bunu sadece biz görmüyoruz, 
davacılar da bu andan itibaren özelleştirme uygulamalarına yönelik dava açma maceralarına, 
belki süreçlerine başlıyorlar. İlk olarak özelleştirme kapsamına veya programına veya her 
ikisine birlikte dava açılıyor. Ardından ihaleye çıkma kararına karşı, hatta ondan önce 
bir strateji belirleme kararına karşı bir dava açılabiliyor. Sonrasında ihale ilanı ve ihale 
şartnamesine karşı ki, bizim düşüncemiz bunların bir idari işlem olmadığı yönünde, kesin 
yürütülmesi gerekli bir işlem niteliğinin bulunmadığı yönünde bir düşüncemiz var, ancak 
Danıştay tarafından kabul görmüyor. Bunları birer belge olarak kabul ediyoruz ve üçüncü 
şahısların haklarında etkileyici bir unsur olmadığını düşünüyoruz bu aşamanın en azından, 
ama buna karşı bir dava açılabiliyor ve görülebiliyor. Ardından ihale komisyonunun 
teknik olarak ihaleyi sonuçlandıran, ama onaylanmasıyla ancak dış dünyada yine etki 
yaratabilecek ihale komisyonu kararına karşı dava açılabiliyor. 

Son aşamada belki gerçekte açılması gereken tek idari işlem olan bana göre Özelleştirme 
Yüksek Kurulunun ihaleyi sonuçlandıran ve sözleşme imzalamanın önünü açan nihai devir 
kararına karşı dava açılabiliyor. Tabii bunla da bitmiyor, aslında örnekleri çoğaltabiliriz, 
enteresan dava konusu oluşturan kararlarda dava dilekçeleri de önümüze gelmiyor değil. 
Örneğin sözleşme imzalamak için yatırımcıya verilen ek sürenin verilmesine ilişkin işlemin 
iptali, sözleşme imzalama işleminin iptali ki böyle bir işlem olduğunu tahmin etmiyorum, 
hatta idareye kararın gereğinin yerine getirilmesi için, yapılmış olan başvurunun zımnen 
reddine ilişkin kararın iptali için açılmış dava türleri gibi çeşitli dava türleri, belki de idari 
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yargıda varolmayan, hiç rastlamadığımız dava türleriyle de karşılaşmıyor değiliz.

Bu noktada örnek bazı kararlardan söz etmek ihtiyacında olduğumu söylemiştim. 
Bu kararlardan söz ederken, karar tahlillerine girişirken temel amacım, Danıştayın veya 
idare mahkemelerinin geçmişte bir özelleştirme uygulamalarına bakış açısını, inceleme 
konularını ortaya koymak kadar, bu kararlardan sonra yapılan özelleştirme uygulamalarının 
daha sağlıklı bir hukuki altyapıyla yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri de aynı zamanda 
vurgulamak. Dolayısıyla yargı kararlarını incelerken sadece kararların içeriği itibarıyla, 
biraz önce Hocamın da söylediği gibi yerindelik denetimi sınırlarını zorlayıp zorlamadığını 
da belki konuşabiliriz, ama onun ötesinde bu kararların bize nasıl bir mesaj verdiğini ve 
ondan sonraki uygulamalara ne şekilde yol açtığını da ortaya koymanın doğru olduğunu 
düşünüyorum.

Usul hukuku yönünden kararlarla başlamak istiyorum. Önümdeki bu anlamdaki ilk 
karar, hatırladığım, notlarıma aldığım Petrol Ofisinin 1998 yılındaki ilk özelleştirme 
deneyimi ki, bu sonuçsuz kalmış ve 2000 yılında özelleştirme işlemleri yapılan ihaleyle 
sonuçlandırılmıştır. 1991 yılında yüzde 51 oranındaki hissesinin blok satış olarak 
devredilmesine yönelik ihalede, ihale sonuçları bittikten sonra o tarihteki mevzuata göre 
kurul kararını aldıktan sonra Rekabet Kurulundan bir izin talebinde bulunuluyordu. 
Rekabet Kurulu, ihaleyi kazanan ortak girişim grubu içerisindeki bazı payları dikkate 
alarak rekabetçi ortamı bozacak mahiyette gördüğü için bazı şartlar öngörmüştü, bu 
şartların yerine getirilmesi halinde devrin mümkün olabileceğine işaret etmişti. Ancak bu 
önkoşul o tarihte idare mahkemesi tarafından gerçek anlamda bir izin kararı mahiyetinde 
görülmediği için, buna bağlı olarak, yani aslında özeleştirme uygulamalarına yönelik bir 
işlem değil, onun devamında, sözleşmeyi imzalama aşamasına kadar geçen belki bir zincir 
işleminde böyle bir karar vermişti, bu nedenle de yapılan işlemler iptal edildi. Daha sonra 
bu konuda Rekabet Kuruluyla bir çalışma yapıldı ve biraz önce söylediğim gibi bu yargı 
kararının belki özelleştirme uygulamalarına gösterdiği bir açılımdı bu bir anlamda ve 98/4 
sayılı bir tebliğle bu konu düzenlendi. 

Bu konu nasıl düzenlendi? Bu tür bir sorunla karşılaşılmaması açısından öncelikli bir ön 
bildirim mekanizması getirildi. Özelleştirme uygulamalarının başlangıcında, henüz daha 
ihale şartnamesinin hazırlanması aşamasında bir ön bildirim mekanizmasıyla bu ihaledeki 
alıcı portföylerin ya da profillerinin rekabetçi ortamı ne şekilde etkileyebileceği ortaya 
konularak buna göre belki özelleştirme stratejisinin, modelinin belirlenmesine olanak 
sağlandı. Daha sonra da nihai izin kararı kurul kararından önceye çekilerek bir anlamda 
ihalenin sonuçlanmasının zincir işlemler halkasını doğru yerde, Rekabet Kurulundan 
alınan nihai izin kararını da içerecek şekilde kurulun önüne götürülüp, onaylanıp 
onaylanmamasına bırakılmasına karar verildi.

Bir başka örnek karar olarak -yine usul yönünden bunu anlatmak istiyorum- TÜPRAŞ’ın 
yine bir ilk özelleştirme deneyimi. Bu da yargı kararıyla sonuçsuz kaldığı için, bildiğiniz 2006 
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yılındaki özelleştirmeyle TÜPRAŞ’ın hisselerinde bir özelleştirme gerçekleştirilebilmişti. 
TÜPRAŞ’ın 65,76 oranındaki kamu hissesinin -o tarihte kamudaki payı buydu- 
özelleştirilmesi için açılan davada strateji kararının, yani özelleştirme modellerini tayin 
eden Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının birden fazla özelleştirme yöntemini sayarak, 
bunların içerisinden bir veya birkaçının birlikte veya ayrı ayrı uygulanması suretiyle 
özelleştirme modelinin belirlenmesi idarenin yetkisine bırakılmış olmasının 4046 sayılı 
Kanun’da yetki devrine izin veren madde olmaması nedeniyle kabul görmemesinden 
dolayı bu karar verildi. Tabii bunun üzerine Özelleştirme İdaresi strateji kararlarını gözden 
geçirdi, hatta devam eden ihalelerde dahi ihaleyi durdurdu ve tekrar bir strateji kararıyla 
yeniden ihaleye çıkıldı. Mevcut olan, henüz ihalesi gerçekleştirilmemiş olanlar için ise 
spesifik, hangi özelleştirme yönteminin, hatta tam bir nokta atışı sağlayacak şekilde hangi 
oranda hisselerin eğer bu hisse satışıysa veya varlıksa, hangi varlığının özelleştirmeye 
konu olacağını, hangi yöntemle özelleştirileceğinin açık ve net olarak yazılmasını, bundan 
sonraki kararlarda bu şekilde işlenmesine karar verilmişti.

Yine Rekabet Kurulu kararındaki gibi bir örnek olarak ERDEMİR örneğini görmekteyiz. 
Çünkü orada da doğrudan doğruya Özelleştirme İdaresinin yapmış olduğu işlemler değil, 
yine yargı tarafından bir zincir işlem olarak kabul edilen Rekabet Kurulu kararındaki bir 
eksikliği özelleştirme işleminin yürütmesi durdurulurken gerekçe olarak görüyoruz. Bu da 
o tarihteki toplantı yeter sayısının sağlanamamış olmasıydı. Nitekim daha sonra bir kanun 
değişikliğiyle Rekabet Kurulunun aynı kararı alarak bu sorunu giderdiğini düşünüyoruz.

Zamanın sınırlı olmasından dolayı izin verirseniz birkaç da esasla ilgili karardan 
bahsetmek istiyorum. Çünkü bunlar da en az usul kadar, hatta belki ondan daha önemlidir. 
Verildiği tarihte çok tartışmaya neden olan, belki de yerindelik denetimi konusunu en çok 
hissettiren, çağrıştıran, konuşturan karar olarak TÜPRAŞ’ın yüzde 51 oranında hissesinin 
blok olarak satışına ilişkin özelleştirme uygulamasına karşı açılan davada verilen kararı 
görüyoruz. Burada Danıştay 13. Dairesi yürütmeyi durdurma istemini reddetmiş 
olmasına rağmen, itiraz merci olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, TÜPRAŞ’ın 
özelleştirilmesinde bir blok satışı olmasına rağmen yatırım ve üretim şartının olmamasını 
bir eksiklik olarak, kamu yararının bir eksikliği olarak değerlendirmişti, bundan dolayı 
yürütmeyi durdurma kararı vermişti. 

Ancak 13. Daire, yaptığı inceleme neticesinde çok önemli gördüğümüz bir değerlendirme 
yaptı. Aslında daha sonra söyleyeceğim, anlatacağım bir örneği de bunla birleştirip hem 
zamandan kazanıp, hem de ortak yargısı olduğu için Danıştayın görüşünü söylemek adına 
şuna işaret etmek istiyorum: Daha sonra gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryollarının liman özelleştirmelerinde de buna paralel bir değerlendirme yaptı ve 
sonuçta Danıştayın vardığı nokta şu: “Blok hisse satışı yapıyorsanız, buradaki temel kriter, 
üretim ve yatırım şartının bir kamu yararı açısından takdiri bir tarafı vardır ve bunu idare, 
ihale şartnamesini hazırlarken şirketin içinde bulunduğu durum, ihtiyaçları dikkate alınarak 
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değerlendirebilir.” Bu alanın yargı denetimine tabi olmadığını, ama öbür taraftan imtiyaz 
niteliğinde verilmiş ve bir işletme hakkı devri suretiyle yapılan özelleştirmelerde mutlak 
suretle yatırım ve üretim şartlarının bulunmasını da İskenderun Limanı’ndaki verdiği 
kararla ortaya koymuştu. Bunun nedenini de belli süreyle işletme hakkının devrinin 
neticede geri döneceği ve döndüğü takdirde de tekrar kamu hizmetinin sürdürülebilirliğini 
sağlamanın ön koşul olduğu yorumuna dayalıydı.

Bir başka ve son olarak bir karar daha söylemek istiyorum, o da ETİ Alüminyum’daki 
kamu hisselerinin özelleştirmesine yönelik olarak açılan dava. Bu çok önemli bir dava, 
nedeni de Danıştayın bu davada ihale şartnamesi ve uygulamasından ziyade bu kez tam 
anlamıyla değer tespitinin içerisine girip değer tespitinde dikkate alınması gereken hususları 
irdelemesi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii burada şunu da görebiliyoruz: Biraz önce size 
aktardığım gibi özelleştirme işlemlerine ilişkin prosedürde ihtiyaç duyulması halinde bir 
danışman veya birden fazla danışman görevlendirilebiliyor. Bu danışmanlardan alınan 
raporlar idarenin satıcı ve özelleştirme modelini seçmesi, ihale şartnamesi hazırlamasına 
yardımcı oluyor sadece, kanun da zaten bu ifadeyi kullanıyor, yardımcı olmak üzere. Oysa 
tabii burada birtakım öneriler de oluyor, alternatif öneriler de getirilebiliyor. Bunlar hiçbir 
şekilde olduğu gibi şartnameye geçirilmesi gereken şeyler değil. Bu hem sektörün, hem 
şirketin, özelleştirilecek kuruluşun içinde bulunduğu durum, özelleştirmenin başarısı 
veya o günkü ekonomik durum dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler.

Bunlardan bir tanesini ETİ Alüminyumda o tarihteki danışmanın yatırım şartı olarak 
öngördüğü iki alternatiften bir tanesinin, daha yüklü bir yatırımı gerektiren bir tanesinin 
tercih edilmemesinin kamu yararına aykırılığından söz eden bir gerekçesi. Tabii şimdi orada 
şu değerlendirmeyi yapmak gerekir, bu kararı verirken Özelleştirme İdaresi bu alternatif 
yatırımın mümkün olup olamayacağını, ne kadar gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini oldukça 
ayrıntılı olarak inceleyebiliyor. Tabii özellikle ETİ Alüminyum örneğinde olduğu gibi bu 
büyüklükteki bir yatırımın yapılabilmesi ilave bir enerji kaynağını gerektiriyor. Oysa bugün 
için ETİ Alüminyumun enerji kaynağı son derece sınırlı ve hemen beraber özelleştirilen 
Oymapınar Barajından temin edilen elektrikle sağlanabilmekte. Aksi takdirde genel 
sistemden elektrik ihtiyacı doğacak ki bu da maliyetleri çok yüksek bir noktaya getirecek. 
Bunların hepsi bir değerlendirme ve hesap işi, ama Danıştayın verdiği kararda doğrudan 
bir değerlendirme ve bunun alınmamasının kamu yararına aykırı olduğu yönünde bir 
değerlendirme var, başka hiçbir değerlendirme yok.

Bunun benzerini Başak Sigortanın özelleştirilmesinde de yaşadık. Orada da Başak 
Sigortanın hisselerinin özelleştirilmesinde, Başak Sigortanın bir iştiraki olan Başak 
Depoculuk Anonim Şirketinin bir arazisindeki imar planı uygulamasının ki bu planı biz 
yapmadık, bizim yaptığımız plana aykırı bir belediye uygulamasının ve yine ihale süreci 
tamamlandıktan sonra yapılma çabasında olan bir imar uygulamasının değer tespitine 
etkisinin yansıtılmadığı yönünde bir değerlendirmeydi. Oysaki biz orada bir imar planı 
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çalışması yapmıştık. Belediyenin 5 yıl süreyle orada bir imar planı yapma şansı yoktu, bu 
imar planı çalışması özelleştirme uygulamalarından sonra gerçekleşti ve zaten açılan davada 
da idare mahkemesi tarafından yürütmesi durdurulmuştu ve sonra da iptal edilmişti. 
Dolayısıyla bunun değer tespit çalışmalarında dikkate alınması gibi bir değerlendirme 
yapmak hiç mümkün değil, ancak verilen yürütmeyi durdurma kararındaki temel gerekçe 
bu.

Toparlarsak, idare mahkemelerinin ve şu anda özellikle Danıştayın verdiği kararlar 
açısından bir noktaya geldiğimizi, en azından özelleştirme mevzuatını bizim anladığımız 
Danıştayın algılamasıyla bir noktaya geldiğimizi, Danıştayın verdiği kararlarla daha hukuki 
altyapısı sağlam bir noktaya doğru ilerlediğimizi görüyorum. 

Evet, yine Danıştay veya İdari Dava Daireleri Kurulu beklemediğimiz kararlar 
verebiliyor. Ancak umut ediyorum özelleştirme mevzuatı ve uygulamaları yerli yerine 
oturdukça, uygulamalarda bir birliktelik sağlandıkça Danıştay da ve biz de birbirimizden 
bu etkileşim sürecini tamamladıktan sonra tahmin ediyorum kararlar idari yargı denetimi 
adına belli bir yere oturacak ve önceden öngörülebilir, bunu böyle yaparsak Danıştay buna 
bu şekilde bir karar verir şeklinde bizim beklentimiz bu; öngörülebilir, yeknesak kararlarla 
donatılmış bir alanda çalışıyor oluruz ve umut ediyorum özelleştirme devam ediyor veya 
en azından hukuki altyapısıyla sağlam bir şekilde bitirilmiş olabilir, ama Sayın Candoğan 
mesleğine devam ediyor olur. 

Sabır gösterip dinlediğiniz için teşekkür ederim. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI BERRİN KARINCA - Sayın Bakırcı’ya da verdiği bilgilerden 
dolayı teşekkür ediyoruz. 

Konuşmacılarımız sunumlarını yaptılar. Soru-cevap bölümüne geçelim. Soruları sözlü 
olarak da alabiliriz, yazılı olarak da alabiliriz. 

Evet, buyurun.

Yrd. Doç. Dr. ABDULLAH UZ- Benim özellikle Aykut Bey’e bir sorum olacak. 
Özelleştirme sürecinde hazırlık aşamalarını bilmiyorum, hukuk müşavirliğine kadar 
şartnamelerin hazırlanması veya sözleşme tasarılarının hazırlanmasında müdahil mi, ama 
özelleştirme sürecinde örneğin araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesine zaman 
yönünden bir baktığımızda, 2002’nin ortalarından, ilk yapılan ihaleyi kastediyorum, 
iptalinden 2007’nin Temmuzuna kadar geçen bir süreç, yaklaşık 4 yıllık bir süreç. Bu 
süre içerisinde dosyanın Özelleştirme İdaresiyle Danıştay 1. Dairesi arasında gidip 
gelmesinden bahsedeceğimiz bir süreç yaşandı. En başta Danıştay gönderilen sözleşme 
taslağını veya tasarısını imtiyaz niteliğinde gördü, yani “ben böyle bir sözleşmeyi imtiyaz 
olarak nitelemiyorum, dolayısıyla görüş bildirme gibi bir uygulamam olamaz” şeklinde. 
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Buradan şu çıkıyor: Gerek şartnamenin hazırlanmasında, gerekse sözleşme tasarılarının 
hazırlanmasında hukuk normlarına uygunluğun çok da gözetilmeksizin biraz çalakalem 
veya “biz bildiğimizi yapalım da yargıdan dönerse o zaman gereğini düşünürüz” şeklinde 
tabiri caizse Danıştayı özelleştirmenin karşıtı bir kurummuş konumuna da düşürecek bir 
uygulama maalesef Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Yani bu konuda 
gerekli özeni göstermediğinizi acaba özeleştiri yaptığınızda kabul edebiliyor musunuz? 
Yoksa “Danıştay bizle gelinen süreçte bir noktada buluştu” dediniz, acaba kim bulunduğu 
noktadan ne kadar farklı bir koruma geldi? 

Ben Danıştayın çok da farklı bir konuma geldiğini düşünmüyorum, gelmesini de 
beklemiyorum, aksi takdirde hukukilik denetiminden başka bir alana problemi taşımamız 
gerekecek. Dolayısıyla yargı süreci bakımından özelleştirmelerin hızla tamamlanabilmesi 
açısından acaba Özelleştirme İdaresi ihale sürecini daha dikkatli bir şekilde yürütebilir 
mi?

İkincisi de şu: “Uygulanamaz kararlar” diye bir metin karşımıza çıkıyor. Bakanlar 
Kurulu prensip kararlarıyla bunu ilk başta USAŞ ve ÇİTOSAN’da gördük. Danıştayın 
iptali, ama özelleştirilmenin gerçekleştirilmiş olması, dolayısıyla artık geriye dönüşün söz 
konusu olmaması yargı kararlarının uygulanması bakımından çok ciddi bir sorun. Acaba 
yargılama usulünde hızlandırılmış bir yargılama yöntemi Danıştay 13. Dairesi’nin görev 
alanı bakımından, buna Kamu İhale Kanunu’nu da dahil edebiliriz, ihale sürecindeki pek 
çok hukuka aykırılık sözleşme imzalandığı için artık geriye dönülmez bir noktada, verilen 
kararlar çok da anlamlı olmayabiliyor. Bu konuda Berrin Hanım’ın düşüncesini de almak 
isterim. 

Çok teşekkürler.

OTURUM BAŞKANI BERRİN KARINCA - Evet, sağ olun. 

Önce isterseniz Aykut Bey cevaplasın, sonra sözü ben alayım.      

Av. AYKUT BAKIRCI- Teşekkür ederim. 

İlk sorunuzu cevaplandırmaya çalışayım. Hukuk müşavirliği özelleştirme işlemlerinin 
başından sonuna kadar hemen her aşamasında, hatta belki danışmanlık özelliğini dahi 
aşacak nitelikte bu şartname ve ihale ilanlarının ve sonra da sözleşme taslaklarının 
hazırlanmasında bilfiil görev yapıyor, öncelikle onu söyleyeyim. Bu anlamda zaten biraz 
önce söylediğim kararlar ve buna benzer kararlara baktığımızda, teknik anlamda ihalenin 
yapılış süreci ya da kanun ve buna bağlı yönetmeliklerin uygulanmasıyla ilgili herhangi 
bir aksaklığa mahkeme kararlarında çok fazla rastlamıyoruz. Daha ziyade teknik veya 
ekonomik değerlendirmeler neticesinde mahkeme kararları gerekçelendiriliyor ve kamu 
yararına ya da kamu giderlerinde azalma ve ekonomide verimlilik ilkesine aykırılık 
oluşturduğu söyleniyor. 
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Biraz önce söylediğim gibi TÜPRAŞ’ın özelleştirilmesi, belki henüz karar olmadığı 
için bugün ben söz etmeyi pek düşünmüyordum, ama Sayın Candoğan da söz ettiği için 
PETKİM kararında olduğu gibi. Çünkü PETKİM’de 13. Daire yaptığı değerlendirmede 
yürütmeyi durdurma kararını gerekçeli bir şekilde reddetmişti. İdare Dava Dairelerinin 
kararını görmedik, bize henüz tebliğ edilmedi, ama edindiğimiz intiba yine bir kamu 
yararına uygun olmayan bir özelleştirme, yani özelleştirmenin esasında temeline yönelik 
bir değerlendirmeye rastlıyoruz.

Dolayısıyla teknik boyutlarıyla bir şartname veya kanuna uygunluk denetimi açısından 
çok fazla değil, ama biraz önce söylediğim yine yetki devri gibi şekli konularda zaten idare 
son derece hassas. Hukuk müşavirliği de bu hassasiyeti esas başlatan birim olarak karşımıza 
çıkıyor. Buna sadece bu dosyada değil, buna benzer alınmış, ama henüz uygulaması 
gerçekleşmemiş kararlar varsa, devirleri yapılmamışlar varsa, o noktada kesip dava konusu 
olsun ya da olmasın, önemli olan yapılmış işlemin hukuka aykırılığının benzer bir davada 
tespit edilmiş olmasını yeterli görerek hukuk müşavirliği ve idare bunların hepsinin önüne 
geçip durdurabiliyor. Bunu çok net olarak söyleyebilirim.

İkinci bölüm herhalde iki taraflı bir soruydu Sayın Karınca’yla birlikte. Bir hukukçu 
olarak ben kendi adıma hukuki ve fiili imkânsızlık lafını sarf etmeyi doğru bulmam, çok 
doğru değil. Ancak şunu da unutmamak gerek: Mahkeme kararlarının hem verildiği 
tarih çok önemli söylediğiniz gibi, yani yargılamanın sürecinin uzun olup olmamasına 
bağlı olarak, hem de verildikten sonra uygulaması bakımından her zaman çok da rahat 
olabildiğimizi söyleyemem. Çünkü bütün sonuçlarıyla tamamlanmış ve özel hukuk 
alanına geçmiş bir işlemden söz ediyoruz. İdare mahkemesinin ya da idari yargının verdiği 
kararın kendiliğinden hüküm doğurup işlemin tesis edildiği tarihteki durumu tesis etmek 
yönünde bir işlem tesis edilebilmesi belki bir memur ataması ya da görevden almasında 
kolay, ama özel hukuk alanına geçmiş bir işlemde o kadar kolay değil. Emin olun, bunun 
çarelerini arıyoruz, nasıl bir uygulamayla bunu geri alabiliriz, buna çalışıyoruz ve bunu 
yaptığımız, işletmenin geri alınması sürecini başlattığımız ve sonuç aldığımız uygulamalar 
da var. Ancak bu her zaman o kadar kolay olamıyor, hukuki ve fiili imkânsızlık rastladığımız 
tarifleriyle çok kolay söz edilebilecek bir şey değil. 

Söylediğiniz örnekleri biliyorum, onların tabii geçmişinde karar alma süreçlerinde 
bulunmamakla birlikte, en azından bazılarında, onun da bir sebebi var. Neden var, onu da 
söyleyeyim. O tarihlerde üzerinden çok uzun bir süreç geçtikten sonra yargı kararı idareye 
ulaşmış olduğu için, geri alacağınız işlemin konusunu oluşturan kuruluş devrettiğiniz 
kuruluş değil. Gerek mali yönden, gerek idari yönden, hukuki yönden çok değişmiş bir 
kuruluş belki bir borç batağında bir kuruluş veya istihdam yapısı son derece değişkenlik 
arz eden bir kuruluş. Bunun her zaman ilk haliyle geri alınmadığı zaman acaba alınmasının 
kamu yararına olup olmadığı da belki tartışılabilir. Bir aşama sonrasına gitmek kaydıyla 
ki son dönemde doktrinde en azından bu tartışmaların başladığını ben görüyorum, 
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özelikle Fransa’daki Danıştayda bu yaklaşımları öğrenebiliyoruz. Dolayısıyla hukuki ve 
fiili imkânsızlık sözünü telaffuz etmeyi bir hukukçu olarak doğru bulmamakla birlikte, 
kararın uygulanabilirliğinin, en azından sadece kararın o anda uygulanabilirliğinin hemen 
kendiliğinden olabileceği konusunda ciddi tereddütlerim var. Uygulamanın netleştirilmesi 
açısından da belki bunun yargı konusu oluşturarak ortaya konulması lazım. Belki de bunun 
doğru olacağını düşünüyorum. Bilmiyorum tatmin edici cevap verebildim mi?..

Teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI BERRİN KARINCA - Sayın Bakırcı’ya teşekkür ediyoruz. 

İdari yargı yerinde yapılan denetim, sonuçta idari işlemlerin denetimidir. Özelleştirme 
işlemi de baktığımızda, iş önümüze geldiğinde bizim için nihayetinde bir idari işlemdir. 
Sayın Hocamızın da bahsettiği gibi, atama işlemi, özelleştirme işlemi, verilmiş bir idari para 
cezası yargısal denetimi yaparken biz bunları birbirinden farklı düşünmeyiz. Nihayetinde 
idari işlemdir, bir idari işlemi incelerken de 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu var, 
idare mahkemeleri açısından söylüyorum, bu kanunda der ki idari işlemler yetki, şekil, 
sebep, konu ve amaç yönünden yargı denetimine tabidir. Yargıç da önüne gelen işte işleme 
bakar, özelleştirme işlemini eğer inceliyorsak, bunda da anayasa hükümleri başta olmak 
üzere 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun, artı bir ihaleye çıkmışsa, 
komisyon kararıysa özelleştirmelerde şartname hazırlanır, bu şartnamedeki hükümler 
dikkate alınmak suretiyle bu işlemin hukuka uygun olup olmadığının denetimiyle sınırlıdır. 
Yargıç kararını verirken “ben hukuka aykırılık görüyorum, ama bu işlemi, uygulamayı iptal 
edersek bu uygulanabilir mi ya da uygulanamaz mı?” diye düşünmez. Hukuka uygunluğuyla 
sınırlıdır yapılan denetim, yoksa yargı yeri karar veremez idare hukukunda. 

Evet, söyleyeceklerim bu kadar. 

Buyurun.

Av. ÖMER GÖREN (Atılım Üniversitesi Öğretim Görevlisi)- Efendim,  uygulamada 
da ve kararlarda da görüldüğü üzere sayın genç meslektaşım da anlattı, özellikle yatırım ve 
üretim şaftı bakımından çok ciddi sorunlar var. Biraz evvel sizin bahsettiğiniz idarenin, 
idari yargılamanın yalnızca bu söylediğiniz statüko içinde değerlendirmesiyle bu gerekçe 
çok ters düşüyor. 

Bir yeri özelleştirirken, önce buranın bir değer tespiti çalışması yapılıyor gayet tabii. 
Bu değer tespiti çalışması sonuç itibarıyla bir mali tahlil, bir işletmecilik çalışması. Bu 
değer veya bu ekonomik yapının amortisman yapısından başlayarak ileriye dönük kârlılık 
çalışmalarına kadar giden bir ciddi çalışma içermesi gerekir bunun. Bu çalışma yapılmışsa 
alıcının teklif edeceği veya vereceği fiyatla bu çalışma arasında doğrudan bir bağlantı 
vardır. Bu bağlantı içinde de üretim ve yatırım meselesi çok önemli bir meselidir, bu tek 
başına hukuki bir mesele değildir, bunu bir idari yargıcın veya bir Danıştayın tek başına 
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tespit etmesi mümkün değildir.

Bakınız, bu çok önemli bir konu, özellikle yabancı yatırımcıları da korkutan bu ölçektir, 
çünkü bilemezsiniz. Hangi yatırımı hangi sene sonra kaç para maliyetle yapacaktır ve 
yapmış olduğu o yatırımı ileride hangi bedel ve süre içinde geri alacaktır, yani bu yatırımı 
amorti edecektir meselesi özelleştirme ihaleye açıldığı günden tespit edilebilir bir keyfiyet 
değildir. Eğer bunu yapabilirseniz ki eğer böyle bir şey varsa, ki bu çok sübjektif de bir şeydir, 
yatırımcının mali kaynaklarıyla, ileriye dönük düşüncesiyle, siyasi şartlarla, vesaireyle 
doğrudan ilgilidir. Bunun aslında  fiyatın tespitine etki eden bir faktör olarak dikkate 
alınmış olması gerekir. Dolayısıyla bu kavrama çok bağlı olarak özelleştirmeleri iptal etmek 
kanımca hukuki değil, hukukla ekonomi ve işletme ilminin birbirine karıştığı bir noktada 
bir karambol meydana getiriyor. Sayın Hocam özellikle bu konuda bizi aydınlatırsa çok 
memnun kalırım, çünkü burada yalnız başına bir hukuk normu söz konusu değil. 

İleriye dönük bir yatırım, ileriye dönük bir üretim, alıcıyı bu anlamda hangi normlarla, 
hangi hukuki ölçülerle bağlayabilirsiniz, nereden bileceksiniz, yatırımcı nereden bilecek? 
Bu hukuki olmayan bir ölçüdür ve Türkiye’de özelleştirmenin önündeki en büyük sakınca 
olarak görüyorum. Çünkü bu alıcılarda ciddi bir güvensizlik yaratıyor. Biraz evvel Sayın 
arkadaşım da ifade etti, yürütmeyi durdurma kararı veya iptalden sonra imkânsızlıklar 
sorunuyla karşılaşmamızın içinde de bu var. Şimdi adam trilyonlarca lirayı, milyarlarca 
doları vermiş, siz üç sene sonra ağabey bu yanlış diyorsunuz.

Burada hukukun uluslararası güvenceliği konusunda da çok ciddi problemler ortaya 
çıkıyor. Zannediyorum sayın meslektaşım da onun için sordu avukat kardeşime, “siz 
hukukçular olarak daha önceden, bu ihaleden önce bu çalışmaları ciddi suretle yapıyor 
musunuz, yapmıyor musunuz?” diye. Çünkü kamuoyunda hakikaten böyle bir tereddüt 
var, bir hukukçu olarak bende de var. Şimdi tatmin oldum, evet, biz her aşamada 
içindeyiz buyurdular, tamam, ama bu konu, yani üretim, yatırım konusu hiçbir şekilde 
değerlendirilemez. Acaba var mı böyle bir çalışmanız, buna ilişkin birtakım normlar 
gelişti mi, konulabilir mi böyle birtakım normlar? Çünkü bunu aşamazsak, Danıştay her 
defasında bu tür özelleştirmeleri iptal edecektir, bunun da sonu gelmez. 

Teşekkür ederim efendim.

Dr. ARTUK ARDIÇOĞLU- Ben teşekkür ediyorum. 

Bu üretim ve yatırım konusu; tabii bu TÜPRAŞ kararları çok ilginç kararlar, süreç çok 
ilginç. Ama son Danıştay kararına bakarsak, yani 13. Dairenin ret kararına bakarsak, sizin 
endişelerinizin tersine bir durum var. Her kararı iptal etmeyecek galiba artık Danıştay 13. 
Daire, burada Danıştayın tutumunda köklü bir değişiklik var. Yani TÜPRAŞ’ı koyduğu yer, 
sanki normal bir devletin, Sümerbank’ın ürettiği bir Antalya pamuklu neyse, TÜPRAŞ da o 
şekilde değerlendirilmiş. Halbuki orada çok ilginç şeyler var, hiç de tartışılmamış, kararda 
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bekliyordum. Sonuç değişir değişmez, o önemli değil, ama TÜPRAŞ’da tartışılması 
gereken çok ciddi noktalar var. 

Bir kere bir tekelci yapı tartışması yok, yani bu oluşturuyor oluşturmuyor ve buna göz 
yumarsınız başka, ama en azından bunun yargı kararının içinde bulunması lazım. Artı alan 
firmanın TÜPRAŞ’ın mülkiyetindeki tasarruf yetkileri sınırsız değil ki, yani orada sanki 
mülkiyet devri söz konusuysa artık mülkiyette de tasarruf asıldır. Onu artık mal sahibi 
dilediğini yapabilecek ve öyle satırlar var ki, kararında “rafinaj alanında devletin gözetim ve 
denetim yetkisi yoktur” diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Zaten uygulamaya da aykırı, Petrol 
Piyasası Kanunu’na aykırı. Zaten Özelleştirme Yüksek Kurulu da bunu bildiği için, bunu 
bir stratejik kuruluş saymıştır, diğer kuruluşlardan farklıdır, onun için ilkeleri de farklı 
olacaktır. Bütün bunlar maalesef kararda en azından tartışılmamış, yani bunların tekelci 
yapı oluşturmayacağını söyleyebilir, yurtdışından ithal olduğu için bir hâkim durum 
yaratmadığı söylenebilir, ama gene bunların ilkeler bazında tartışılması gerekirdi.

Değer tespiti konusunda da ilginçlik var, belki Sayın Bakırcı da bizleri aydınlatır. 
Değer tespit komisyonu var, bir değer tespit ediliyor. Burada şöyle bir şey olmuş, ikinci 
TÜPRAŞ ihalesindeki değer tespitin sonuçları farklı mıydı, bilmiyorum. Çünkü galiba 
ilkinde TÜPRAŞ’ın yüzde 65,76’sını galiba değer tespiti 1,302’ydi, ama idarenin tespiti 
sanırım 1,290’dı ve 1.300 küsura da tespitin üstünde olduğu için ihale yapılmıştı, sonra 
başka gerekçelerle de iptal edildi. Ondan sonra ikinci ihale, yani şu son yapılan Koç-
Shell’de değer yükseltilmiş miydi bilmiyorum, yoksa aynı değer mi korundu? Ki herhalde 
değişecekti, çünkü yüzde 51-yüzde 65 en azından değişiyor. Ama vahim olan, eğer önce 
ben fikrimi söyleyeyim, yanılıyorsam da inşallah yanılıyorumdur: 1,290-1.300’luk bir 
kuruluşa piyasada 4.400 gibi bir rakam çıkıyorsa, burada o zaman demek ki özelleştirme 
işlemi sürecinde bir hukuka aykırılık var. Yani şekil açısından bu hazırlık işlemi zorunlu bir 
aşamadır, değer tespit komisyonu ve aradaki fark da az buz fark değildir, yaklaşık 3,5 4 katı 
bir farktır, yani bu bile bir iptal nedeni olabilecektir. Eğer bu idari işlemse bütün bunlara 
uyacağız, ne yapalım, yani yargıç olarak bunun dışına çıkamazsınız. Süreçte bir aksaklık 
varsa o zaman iptal edersiniz, yani bunun gereğini tabii ki idare düzeltecektir, sonrasında 
ihaleye tekrar çıkarken bunları düzeltir. Gerçekten de idari işlemler arasında bu anlamda 
bir fark yoktur, gene kararlara bakarsak da bütün idari işlemler sonucunda avukatlara 
ödenen asgari ücret herhalde aynıdır değil mi? Yani bir atama işleminin iptalinde de, 
diğerinde de aynıdır. 

Teşekkürler.

Av. AYKUT BAKIRCI- Değer tespit konusunda izin verirseniz bir kısa açıklama 
yapayım. 

Değer tespitinin nasıl yapılacağı 4046 sayılı Kanun’da tarif edilmiş durumda. Hangi 
özelleştirme yöntemiyle hangi değer tespitlerinin kullanılacağı da belli. Burada eğer 
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TÜPRAŞ boyutunda bir hisse satışı yapıyorsanız, zaten kanunen en az iki değer tespiti 
yöntemini de kullanmak zorundasınız. Ama öncelikli olan ve öne çıkan, tabii indirgenmiş 
nakit akımları metodu olacaktır. Yani bu şirketi alanın belli bir süre sonraki elde edeceği 
kazanca yönelik bir projeksiyonun günümüze getirilmesi olarak, ben de çok iyi bildiğimi 
söyleyemem, değer tespit ayrı bir uzmanlık gerektiren bir konu ve bu komisyonların 
içerisinde hukukçu bulunmuyor, kanunen daha ağırlıklı olarak iktisadi bir bilgiye ihtiyaç 
var. O nedenle de çok ahkâm kesmeyi doğru bulmam. Ama yapılan işlem bir komisyonun 
marifetiyle yapılıyor. Burada da yine  komisyona yardımcı olmak üzere bir danışman firma 
görevlendirilebiliyor. Oradan alınan raporlar dikkate alınarak bu değer tespit sonuçları 
oluşturulup ihale komisyonunun önüne konulabiliyor. 

Tabii ihale komisyonu teknik olarak onu baz almak zorundadır şüphesiz, onun 
altında vermesi her zaman izah edilebilir değildir, bu da ayrı bir tartışma konusudur. 
Bunun altından bir değerden satışı doğru mudur değil midir; bana göre her özelleştirme 
uygulamasında ayrı tartışılması gereken bir konu. Ama diyelim ki onu baz aldık, ihale 
sonucunda ulaşılan rakam her zaman bunun çok üstünde zaten, yani verdiğimiz örnekler 
de bildiğimiz kadarıyla öyle.

Üretim ve yatırım konusuna gelince, üretim ve yatırım konusu biraz şirketin ya 
da özelleştirilen kuruluşun içinde bulunduğu durum dikkate alınarak yapılan bir 
değerlendirme. Yani o sektörde bu kuruluşun devamını gerektirecek sebepler, şirketin 
mevcut yatırım ihtiyaçları, en azından mevcut durumuyla devamını sağlayabilecek yatırım 
ihtiyaçları, o çerçevede üretim zorunluluğu o kuruluşun özelliklerini dikkate alarak yapılan 
bir değerlendirme sonucunda ortaya çıkabilecek bir şey. Bunun önceden öngörülmesi 
belli süreyle belli yatırımların tamamlatılması adına mümkün, ama katılırım tabii ki size, 
bunun bir ön şart olması yanlış. Yani her özelleştirme uygulamasında bir yatırım şartının 
getirilmesi, bir üretim şartının öngörülmesi ve bunların teminatlara bağlanması çok doğru 
değil. 

Zaten Danıştay da TÜPRAŞ ve İskenderun ve Mersin Limanı özelleştirmelerinde 
bunun kriterini ortaya koydu. Yani hisse bazında yapılan özelleştirmelerde veya mülkiyetin 
devri suretiyle yapılan diyebileceğimiz özelleştirmelerde bunu kuruluşun özelliğine 
göre, sektörün özelliğine göre bir ihtiyarı mekanizma olarak öngördü. Ancak imtiyaz 
niteliğinde bir işletme hakkı devrinde bunu bir şart olarak getirdi ve bunu iptal gerekçesi 
olarak belirtti. Dolayısıyla bu konuda ben de size aynen iştirak ediyorum, belirlenebilirliği 
tartışmasının ötesinde bunun bir şart olmadığını yargı kararlarıyla desteklenmek üzere 
çok rahat söyleyebiliriz.

SALONDAN- Katılımcılara öncelikle teşekkür ediyorum. 

Özelleştirme uygulamalarında bazı iptallerden sonra ilk ihaledekinin  3-5 katına daha 
sonraki yıllarda yapılabildiği görüldü. Bu son konuşmayla ilgili olarak sanki böyle bir 
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durumun da ülke lehine olduğunu düşünüyorum. Benim esas olarak belirtmek istediğim, 
burada tabii ki hukuki yönü ağırlıklı konuşuluyor, ama uygulamacılar olarak, belki devlet 
memurluğu olması dolayısıyla yerindelik konusunda belki bir yorum yapılmayabilir, 
ama en azından Hocamızdan bu konuda kendisinin bu yerindelik açısından konuyu 
değerlendirmesini talep ediyorum.

Diğer belirtmek istediğim konu da şu ki,  yolsuzluğun ana kaynaklarının siyasi 
iradenin kendi yandaşlarına rant sağlama kapısı olarak özelleştirme uygulamaları olduğu 
düşünülüyor. Bu konuda bu tarz uygulamalar yapanlar konusunda Danıştay’ın, diyelim 
ki böyle bir hususu tespit etti, diyelim ki değerlerde çok büyük farklılıklar var. Yani bu 
durumda bu kişiler aleyhine ne gibi bir hukuki takibat süreci başlatılıyor veya bu ülke 
aleyhine işlemlerde bulunan kişiler bir yaptırımla karşılaşabiliyor mu, bir de bu durumu 
merak ediyorum.

Dr. ARTUK ARDIÇOĞLU- Teşekkürler. 

Disiplin hukuku ve ceza hukuku boyutuna isterseniz çok girmeyeyim. Burada daha 
ziyade işlem açısından bakarak söyleyeyim. Değer tespit komisyonunun belirlediği 
fiyata göre -çünkü neler belirlenecek onun için önemlidir- ihale yöntemini belirleyecek 
Özelleştirme Yüksek Kurulu ve ondan sonrasında bu değere göre sizler de idare olarak 
ihale usulünü belirleyeceksiniz, hangisi olacağına karar vereceksiniz. Yani bir milyarlık bir 
değerin ihale, özelleştirme yöntemi farklı olabilir ve buna bağlı olarak ihale usulü farklı 
olabilir. 4 milyarlığın farklı, siz sanıyorum bunları gözetiyorsunuz, değil mi? O zaman 
demek ki sadece öyle bir “daha fazla satıldı, daha kârdayız, ne güzel” değil. 

Bütün bu süreçleri etkileyen bir aşama, o bakımdan önemli bir usuli işlem aşaması. 
Buradaki bir aksaklık bütün süreci etkiliyor. Şimdi şeye de sevinmeyelim; biz değişik bir 
milletiz, Telekomünikasyon Kurumunun çok yüksek bedelle alıcı bulmasına sevindik, 
niye sevindik? Tam tersine en ucuza gitseydi bizim açımızdan daha değerliydi. Neden? 
Bu bir kamu hizmeti, bir kamu hizmetinin bizim bildiğimiz, bizim anlattığımız bedelsizlik 
değil, ama uygun bedel asıldır. Siz bunu ne kadar yüksek bir bedele satarsanız, bu alan 
firma bunu kime yansıtacaktır; tabii ki tüketiciye yansıtacaktır. Yani artık tüketici de 
demeyelim, kamu hizmetinden yararlanana yansıtacaktır. Buralardaki şeyler biraz değişti, 
Özelleştirme Kanunu’na baktığınız zaman da hep en yüksek bedel üzerinden gidiyor. Ama 
en yüksek bedelin dönüşü, aslında bizim çoğu zaman finansmanını ve amortismanını 
sağladığımız birçok hizmetin bize tekrar satılmasıdır. Bu TEDAŞ’ta da yaşanacak, işte 
telekomünikasyonda yaşandı. Yani sadece para değeri olduğu için bu tehlikeler var. Halbuki 
daha düşük bir bedelle satılsaydı TÜPRAŞ, ama buna bağlı olarak bu kamu hizmeti niteliği 
taşıyan bu rafinaj hizmetine bağlı yeni yatırım ve üretim garantileri alınsaydı, benim kişisel 
kanaatim çok daha uygun olurdu. 

Teşekkür ediyorum.
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Av. GÖKHAN CANDOĞAN- Merhaba. 

Aykut Beye iki tane sorum var. ETİ Alüminyum kararından bahsetti, bir de TÜPRAŞ’ın 
yüzde 14,76’sının satışıyla ilgili karar, Abdullah Bey’in değindiği konu, ama ben daha 
somut olarak sormak istiyorum. Burada verilmiş iki tane iptal kararı var ve bu iptal 
kararlarının hukuki sonucunu, yani işlemin hukuka aykırı bulunmasının idare tarafından 
nasıl bir harekete geçme emri olarak algılandığını ve bu kararın uygulanması anlamında 
somut olarak ne yapıldığını sormak istiyorum. Bir de daha önce Bergama örneğinde oldu, 
uygulanmayan bir yargı kararı sebebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye’yi 
tazminata mahkum etti ve bu tazminata mahkum etme kararında da fiilen uygulanabilir 
karar, uygulanamaz karar diye bir ayrım yapılmadığı gibi, her koşulda yargı kararının 
uygulanması gerektiği şeklinde bir vurgu var. Bu iki kararla ilgili de bir başvuru olursa 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne ya da böyle bir sonuca hazırlıklı mı idare, bunu 
sormak istiyorum.

Av. AYKUT BAKIRCI- Teşekkürler Sayın Candoğan. 

Önce izin verirseniz bir önceki soruda kalan, yarım kaldığını düşündüğüm bir hususa 
temas etmek istiyorum. TÜPRAŞ örneğine baktığımızda, 2003’te yapılan ihaleyle 2006 
yılında yapılan ihalelerdeki değerlerin birbirinden farklı oluşu, belki de Hocamın deyimiyle 
bir hukuka aykırılık sebebi oluşturduğu yönündeki değerlendirme, aslında aradan geçen 3 
yıl içerisinde Türkiye’de nelerin ne oranda değiştiğine bakarak cevaplandırılabilir. Değer 
tespitleri tabii ki o şirketin o günkü koşulları, yani ihaleye çıkıldığı tarihteki koşullarına 
göre yapılıyor veya revize ediliyor. O günkü koşullar içerisinde 2003 yılında yapılan 
ihalede de ihale sonuçları bilebildiğim kadarıyla değer tespitinin üzerindeydi, ama 2006 
yılında yapılıp onun en azından 3-4 katına ulaşan fiyat için de aynı şeyi söyleyebilirim. 
Dolayısıyla zaman içerisinde ülkeye özellikle yabancı yatırımcıların bakış açısındaki 
değişim, ülkedeki ekonomik istikrarın oluşumu ve buna benzer birçok konu, o fiyatın 
oluşumunda çok önemli etken olarak karşımıza çıkıyor. 2003 yılında iki yatırımcının 
ihaleye katıldığını, 2006 yılındaysa -ki ben onun ihale komisyonu üyeliğini yapmıştım- 
yanlış hatırlamıyorsam 8 yatırımcıyla başladık ve açık arttırmayla da sonuçlandırdık. 
Bunların hepsini düşündüğümüzde, aslında her ihaleyi bulunduğu tarihte, yapıldığı 
tarihteki koşullarla değerlendirmek lazım.

Bir başka örnek birazdan anlatacağım TÜPRAŞ’ın yüzde 14,76 oranındaki hissesinin 
İMKB toptan satışlar pazarında satışına yönelik özelleştirme uygulaması için yapıldığı 
tarihte, yani 2006 yılının başında bütün gazeteler, istisnasız bütün ekonomi yazarları 
çok büyük bir fiyata satıldığını söylemişlerdi. O tarihteki gazetelere bakıldığında bu çok 
rahatlıkla görülebilir, ama 2006 yılında yüzde 51’inin 4 milyar doları aşan bir fiyatla satıldığı 
ortaya çıktığında, netleştiğinde o zaman da düşük değerle satıldığı yorumları yapılmaya 
başlandı. Şimdi o gün için, yani İMKB’de satıldığı tarihte halka açık bir şirket TÜPRAŞ, 
hisselerini satın alan sizler, bizlerin hisse sahibi olduğumuzu düşünürsek bu artıştan biz 
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de yararlanmış olacaktık. Aynı şeyi toptan satışlar pazarında alan yatırımcı grupları için 
de söyleyebiliriz. Bu değerin düşüklüğü ya da yüksekliği, ucuza satıldı, değer tespitinin 
doğru yapıldığı ya da yanlış yapıldığı gibi bir değerlendirmeyi ortaya koymaz. O günkü 
koşullarla değerlendirdiğimizde bir sonuca varabiliriz.

Şimdi Sayın Candoğan’ın sorusuna cevap vermeye çalışayım. TÜPRAŞ’ın satışıyla ilgili 
kararın uygulaması yönünde açılmış bir dava var, yani hisselerin geri alımına yönelik yargı 
kararının yerine getirilmesi adına açılmış bir dava var, devam ediyor. ETİ Alüminyumla 
ilgiliyse bir başka benzer konuyla da bağlantısını kuracağım, evet, ETİ Alüminyumda bir 
yürütmeyi durdurma kararı verildi, esastan henüz karar verilmedi 13. Daire tarafından, 
yakın zamanda yine Sayın Candoğan’la da duruşmasına katıldık. Bu konuda kurulun, 
Özelleştirme Yüksek Kurulunun verdiği bir karara istinaden idare bir eylemde bulunuyor, 
o da esastan karar verilinceye kadar yürütmeyi durdurma kararıyla ilgili herhangi bir 
işlem yapılmaması. Tabii bunun bir sebebi var, çünkü bu büyüklükteki bir özelleştirme 
uygulamasından tesisi geri almak yönünde hareket edildiği takdirde sonuçları geri 
dönülmesi imkânsız bir noktaya getirebilir. Biz bu konuda Özelleştirme Yüksek Kuruluna 
konuyu götürdüğümüzde bu yönde bir karar verdi, bu karar Avrupa insan Hakları 
Mahkemesinden önce Danıştay tarafından tartışıldı, önce onu söyleyebilirim. Bu 
kararın uygulanmaması yönünde cezai yaptırım amaçlı olarak idari yetkililer hakkında 
bir suç duyurusunda bulunuldu, soruşturma izni verilmemesi, 4483 sayılı Kanun’a göre 
soruşturma izni verilmemesi nedeniyle de itiraz üzerine 1. Daireye gitti. 1. Daire de 
kararını bu kararın uygulanmamasının ve esastan görüşülmesine kadar beklenilmesinin 
kamu zararının önlenmesi bakımından yerinde buldu.

Aynı kararı biz TÜPRAŞ yüzde 51 satışında da almıştık ve sonuçta da idari dava 
dairelerinden onanarak biten yargı sürecine baktığımızda doğru bir karar aldığımızı 
görebiliyoruz bugün için. Öbürünü beklendiği gibi YD kararının gereğini yerine getirerek 
TÜPRAŞ’ın geri alınması, tekrar sonra iade edilmesi süreçlerini yaşamazsızın iptal kararıyla 
birlikte gelmesi halinde bunu uygulayabilirdik ve bu yolu tercih ettik ve sonucunda da 
buna gerek kalmaksızın özelleştirme uygulamasına yönelik davalar süreci tamamlanmış 
oldu. 

Teşekkür ederim.

Prof. Dr. RIFAT ORTAÇ- (Gazi Üniversitesi) İyi günler diliyorum. 

Ben hukukçu değilim, ama maliyeciyim, biraz daha farklı bir bakış açısıyla olayı 
değerlendirmek için bu konuşmayı yapacağım. Çünkü olayın iktisadi boyutu çok fazla, 
sadece hukuki boyutuna bakarak değerlendirmek doğru sonuçlar vermiyor. Bunlardan 
birincisi özelleştirme kavramındaki ya da özelleştirme diye adlandırdığımız Türkiye’nin de 
1980’den sonra hızla içine girdiği, Avrupa’nın, İngiltere’nin daha önce başladığı, 3. 4. kuşak 
özelleştirmeyi yaptığı bir ortamda biz hâlâ 1.’yi veya 2.’yi tamamlamaya çalışıyoruz. O 
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kavramın oturmamış olması, neden? Çünkü özelleştirmeyi biz bir amaç olarak görüyoruz, 
özelleştirme aslında bir araçtır, bir amaç değildir. 

Bir hizmeti ya da kamunun sahip olduğu bir birimi satmak, elden çıkartmak temel hedef 
olamaz. Temel hedef kamunun üstlendiği fonksiyonları değiştirmektir. Yani sonuçta siz 
kamu sektörüne, kamuya ne görevler veriyorsunuz ya da toplum olarak kamudan hangi 
hizmetleri talep ediyorsunuz? Dolayısıyla buradaki bir değişimi, yani kamunun elinden 
çıkan bir birimde ya da bir hizmette devam sürecinde  hâlâ kamu hizmeti görülüyor 
mantığını bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Sayın Hocam dedi ki daha ucuza 
satılsaydı biz kamu hizmetini daha ucuza tüketiyor olurduk dedi. Eğer siz özelleştirme 
kapsamına almışsanız artık toplum olarak ya da siyasi otorite olarak ya da yargı karar 
vermişse yargı kararı olarak o hizmetin artık kamu hizmeti olmadığını varsayarak 
yapıyorsunuz. Yani kamu hizmeti olduğunu tekrar algılamaya başladığınız anda da bunun 
kamulaştırılması gerekir. Yani tekrar kamu sektörüne dönüşmesi gerekir, dolayısıyla bu 
algılamanın üzerinde özellikle durmak istiyorum.

Buradan hareketle yapılan tartışmalarda Hocamın söylediği farklı unsurları desteklemek 
anlamında, eğer siz bu özelleştirmeyi imtiyaz sözleşmesi olarak yapıyorsanız, belli bir süre 
sonra geri alacaksınız üretim ve yatırım şartını. Ancak elinizden çıkartacağınız, tekrar geri 
almayacağınız bir kuruluş için yatırım, üretim şartının getirilmesinin bir anlamı yok. Çünkü 
onu alan kişi piyasa koşulları içerisinde kullanacaktır, üretir veya üretmez. Bir süre sonra 
bakar ki piyasa koşulları iyi, tasfiyesine yönelir. Çünkü artık o onun özel mülkiyetindedir, 
piyasa koşullarına göre çalışma şartlarını da planlayacaktır.

Değer tespiti konusunda, özellikle yargıda zaman zaman tartışılan bir konu var, o da şu:  
Kamudan devrederken kârlılığı esas alırsanız, o zaman o şirketin kamudayken sağlamış 
olduğu imtiyazları göz ardı ediyorsunuz demektir. Çünkü kamu elindeyken sağladığı 
birtakım imtiyazlar vardır, o imtiyazlarla o kârlılık sağlanmıştır. Kârlılığı esas alarak 
bakarsanız başka sonuçlar, başka değerlendirmeler yaparsınız. Bu kavramlar iktisadi 
kavramlardır, Hocama katılıyorum. İşlemin idari işlem olduğunu yargı denetimine tabi 
tutmak, yapılan özelleştirmelere tek bir model aramak yerine sektörün özelliği, işletmenin 
özelliğine göre yöntemler seçmenin yolu açılmalı, yapılacak yasal düzenlemelerin 
koruyucu şekilde olması gerekir diye düşünüyorum. 

Teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI BERRİN KARINCA- Evet, bir söz hakkı daha vereceğim, 
zamanımız doldu, buyurun.

Av. ASLI GÖKER- Teşekkürler. 

Ben öncelikle  hastane araştırmalarıma sığınarak, Türkiye’deki idare hukuku ilkelerini 
araştırdığınızda ve incelediğinizde,  zaten idare hukukunun özelleştirme gibi çok büyük 
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çaplı birçok alanı devrede bulunduran uygulamaların denetiminde yeterli olmadığını 
düşünüyorum. Bence de sorunların tamamının kaynağı da burada. Yani biraz önce 
Hocamın da belirttiği gibi özelleştirme uygulamaları sadece hukuki işlemlerden ibaret 
uygulamalar değildir. Bunun içinde ekonomi, iktisat, finans, uluslararası rekabet kuralları, 
uluslararası piyasa koşulları, herkesin de bildiği gibi her şey dahil. Ancak Türk idare hukuku 
idarenin tek taraflı işlemlerinde denetlemek üzere dizayn edilmiş kurallardan oluşur. Siz 
bir özelleştirme uygulamasını sadece bu kurallar, bilgiler ışığında değerlendirip de karar 
verdiğiniz vakit tabii ki de diğer uçlar hep açık kalacaktır ve gerçekten de uygulanması çok 
ciddi sıkıntılar yaratacak kararlar ortaya çıkacaktır.

Gerek USAŞ, ÇİTOSAN kararları olsun, gerekse TÜPRAŞ’la ilgili kararların uygulaması 
olsun, bu kararların uygulanma yöntemleriyle ilgili olarak da uygulamanın iadesi talepli 
davalar açılmaktadır. Ancak çok komplike bir özelleştirme uygulamasından sonra kalkıp 
da ayrıca bu idarenin idari yargının bu kararlarının tümünde bir aksaklık görüldüğünde… 
Yani bunlar çok sübjektif değerlendirmeler. Bunlar için “bir özelleştirme uygulamasında iptali 
gerektiren aksaklıklar şunlar, şunlar, şunlardır, şu hususlara aykırı olarak yapılan işlemler iptale 
mahkumdur” şeklinde kriterler yok. Dolayısıyla her zaman için bir ucu açık, uygulanması 
gerçekten çok zor. Hatta gerçekten Sayın Aykut Bakırcı, “ben fiili imkânsızlık terimini kabul 
etmiyorum” dedi, ama gerçekten fiili imkânsızlık doğuran sonuçlar ortaya çıkıyor.

Buna ilişkin olarak bu iptal kararlarının uygulanmasının imkânsızlık yarattığı vurgulandı... 
Farklı sistemler dahilinde, yani disiplin kurulu olabilir, ceza hukuku olabilir, farklı sistematik 
dahilinde bu kararların uygulanması mümkün mü? Ayrıca belki çok geç kalındı, yani 30 
yıldır bu özelleştirme uygulamaları söz konusu. Özelleştirme uygulamalarının yargısal 
denetimi, idari yargı, bu konuda daha farklı alanlarda, daha farklı zaman ve kişilerden 
oluşan hakem heyetlerine yaptırabilir mi?

OTURUM BAŞKANI BERRİN KARINCA - Peki, ben tamamlayayım, hem de bir 
oturumumuzu toparlasın. 

Bir işlemin iptali demek, idare hukuku alanında bir işlemin iptali ne anlama gelir? 
O işlem hiç tesis edilmemiş gibi eski hale iadesini gerektirir. Sayın Bakırcı da aynı şeyi 
söyledi, fiili imkânsızlık diye bir kavram yok. Yargı, idare hukuku kararını verir ve o kararın 
da uygulanması gerekir. Şimdi fiil imkânsızlık yalnız burada telaffuz etmek istemiyorum, 
bir bankayla ilgili kararla ilgili olarak Danıştay’ın bir kararı var. Bankaya el konuluyor, 
el konulma işlemi iptal ediliyor, artı bankanın bir başka bankaya devri sağlanıyor ve fiili 
imkânsızlık kavram olarak idare hukukuna girmiş durumda. Tabii bu çok tartışılacak, ama 
ben burada kendi kişisel görüşümü söylüyorum. İşlemin iptali demek, o işlem hiç tesis 
edilmemiş gibi neyi gerektiriyorsa aslına dönülmesi demektir. 

İdari yargıda bilebildiğim, bakabildiğim, inceleyebildiğim kadarıyla kararlara baktıysanız 
yargı yerleri kararını verirken genel ilkeleri yazar. Eğer idare hukuku alanında spesifik, 
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ekonomik ya da mali bir alanı ilgilendiren ya da mesela imar davalarına bakarız, imar 
planlarına bakarız. Eğer bir bilirkişiyi gerektirirse, zaten dosyayı bilirkişiye göndeririz. 
Onun görüşünü alırız, onun görüşü mahkemeye gelir, idari yargı yerine gelir, o görüş de 
değerlendirildikten sonra mahkeme kararını verir, o görüşle de birebir bağlı değildir.

Sonuçta idari yargının özelleştirme işlemleri için yetersiz olduğunu söyleyemeyiz, 
kararları dikkatlice okursanız bunların genel hukuk ilkelerinden hareket ettiğini 
görürsünüz, tabii şu son kararları, Danıştay’da verilen kararları spesifik olarak incelemedim, 
ama baktığım, önüme gelen uyuşmazlıklar kadarıyla genel ilkelerden söz eder. 4046 sayılı 
Kanun’daki hükümler esas alınır, Anayasa’daki hükümler esas alınır, ama hukuki irdeleme 
için eğer spesifik bir bilgiye ihtiyaç varsa biraz önce dediğim gibi zaten bilirkişi müessesesi 
idari yargı alanında vardır. Dosyayı göndeririz, görüşünü alırız, oturur kararımızı veririz. 

Evet, Sayın Bakırcı da söz almak istiyor.       

Av. AYKUT BAKIRCI- Bence söyledikleriniz yeterli.

OTURUM BAŞKANI BERRİN KARINCA - Peki, bizleri dinlediğiniz için hepinize 
teşekkür ediyoruz. Oturumumuz bitmiştir, sağ olun.

(Plaket töreni yapıldı)
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EKONOMİ VE HUKUK

İKİNCİ GÜN

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

“ENERJİ SEKTÖRÜNDE SERBESTLEŞTİRME POLİTİKALARI”

Oturum Başkanı: Av. SAMİ KAHRAMAN (Ankara Barosu)

SALON 3 (TEOMAN EVREN SALONU), 10 Ocak 2008

 

SUNUCU- Günün son oturumundayız. “Enerji Sektöründe Serbestleştirme Politikaları” 
başlıklı bu son oturuma Ankara Barosu avukatlarından Av. Sami Kahraman Başkanlık 
ediyor. Konuşmacılar; yine Ankara Barosu Avukatlarından Av. Çağdaş Evrim Ergün ve 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Ayhan Tekinsoy.

OTURUM BAŞKANI Av. SAMİ KAHRAMAN- İyi akşamlar. 

Enerji sektöründe serbestleşme dediğimiz zaman, enerji sektörü biliyorsunuz gayet 
kapsamlı bir sektör. Bunun içerisine başta elektrik enerjisi giriyor, kömür enerjisi, petrol 
enerjisi, hatta nükleer enerji gibi birçok çeşitleri var. Fakat bugün tartışacağımız konu bu 
kadar kapsamlı olmayacak zannederim, daha çok elektrik sektörü üzerinde duracağız.

Ülkemizde 1939 yılına kadar enerji sektöründe, elektrik sektöründe zaten serbest bir 
pazar vardı. 1939 senesine kadar imtiyaz hakkı şeklinde işletmeler faaliyette bulunuyordu. 
1939 yılında ilk defa bu sektör birkaç istisnanın dışında devlet tekeli altına alındı. Bu 
durum 1980’li yıllara kadar devam etti. 1980’li yıllardan sonra küreselleşme hareketi 
Türkiye’yi de etkilemeye başladı ve dolayısıyla Türkiye’de değişik yapılanmalar da söz 
konusu oldu. Malum, 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle başlayan kamu iktisadi 
teşebbüslerindeki düzenlemeler ve ortak hükümlerin uygulanması 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’yle semeresini verdi. Daha sonra 4046 sayılı Yasa özelleştirmeyle 
ilgili düzenlemeler getirdi. Keza bu arada 4501 sayılı Yasa, Anayasa’nın 47. maddesi’ndeki 
değişiklikler ve nihayetinde 4628 sayılı Yasa bu konudaki son düzenlemeler oldu. Daha 
önce TEK Kurumu adı altında faaliyet gösteren enerji sektörü, önce ikiye ayrıldı, üretim 
ve pazarlama şeklinde. Daha sonra, 4628 sayılı Yasanın uygulanmasından sonra TEAŞ da, 
yani üretim birimi de kendi içerisinde üçe ayrıldı; üretim, iletim ve dağıtım şeklinde.

Dolayısıyla enerji sektöründe Türkiye son 25 senedir bir değişim göstermeye başladı. 
Konuşmacı arkadaşlarımız bu değişimi anlatacaklar, keza Avrupa’daki küreselleşme 
hareketinin Türkiye’yi enerji sektöründe ne derecede etkilediğini de zannederim 
izah edecekler. Biliyoruz ki Avrupa’daki küreselleşme hareketi İskandinav ülkelerinde 
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özelleştirme konusunda fevkalade başarılı sonuçlar verdi. Ancak bildiğim kadarıyla bazı 
ülkelerde, örneğin Fransa ve Yunanistan’da aynı sonucu verdiğini söyleyemeyeceğiz. 
Herhalde arkadaşlarımız bu konuları irdeleyecekler. 

Birinci konuşmacı arkadaşımız Dr. Ayhan Tekinsoy, Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nde İdare Hukuku Kürsüsü’nde öğretim üyesi. İkinci konuşmacı arkadaşımız Av. 
Çağdaş Evrim Ergün, aynı zamanda mastır ve doktora çalışmaları var ve mastır ve doktora 
çalışmalarının da bu konuyla ilgili olduğunu biliyoruz. 

Ben önce Sayın Doktor Ayhan Tekinsoy’a söz veriyorum; Buyurun efendim.

Dr. AYHAN TEKİNSOY (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)- 
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

Yaptığımız işbölümü çerçevesinde öncelikle enerji sektöründe serbestleşme politikaları 
üzerinde durduğumuz için, genel olarak bu serbestleşmenin seyri ve ortaya çıkardığı 
birtakım hukuksal sorunlar üzerinde duracağım. Çünkü elektrik sektörü başta olmak 
üzere bir serbestleşme süreci var ve burada tekelden parçalanmaya, dağılmaya ve hukuksal 
anlamda da bir türlü toparlanamayan bir yapıya gidiş ve bu yapıdan sonra da yeni bir 
regülasyon çerçevesine öncelikle elektrik sektörünün, daha sonra da genel olarak enerji 
sektörünün oturması sözkonusu. Bu nedenle Sayın Başkanın da kısaca özetlediği gibi, 
ülkemizde elektrik hizmetleri devlet tarafından verilen hizmetler olagelmiş, bir kamu 
hizmeti olarak düzenlenmiş ve 1970’de Türkiye Elektrik Kurumunun kurulmasıyla 
da belediyelerin ve diğer birtakım kurumların verdiği hizmet dışında tek elden verilen 
bir hizmet haline gelmiş. Daha sonra 1984’te çıkarılan 3096 sayılı Kanunla birlikte bir 
parçalanma dönemine giriyoruz. 

Bu yapının değişmesi, parçalanması döneminde en önemli nokta, hukuksal altyapının 
hazırlanmadan bir serbestleşmeye gidilmesi olarak görünüyor. Serbestleşme, sonuç 
itibarıyla bir sektörün, bir kamu hizmeti alanının yeniden yapılandırılması anlamına 
geliyor. Peki, nasıl yeniden yapılandırılıyor? Bir kere öncelikle bir sektör olarak pazarın 
yeniden yapılandırılması söz konusu, buna eşlik eden mülkiyetin yeniden yapılandırılması 
söz konusu ve bunlarla birlikte ya da ardından hizmetlerin parçalanması ve yeniden 
yapılandırılması söz konusu oluyor. Pazarın yeniden yapılandırılmasında serbestleşme 
önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Buna kuralsızlaştırma, deregülasyon da eşlik 
ediyor.

Serbestleşme, genel olarak pazara giriş ve çıkışın önündeki engellerin kaldırılması. 
Özellikle hukuki anlamda serbestleşme, pazara girişte, herhangi bir sektöre girişte 
hukuksal engellerin -tabii çıkış için de geçerli olmak üzere- kaldırılması ve o alanda 
rekabet kurallarının hâkim kılınması. Kuralsızlaştırma, deregülasyon ise, daha önce ağır 
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bir biçimde düzenlenmiş ve özellikle genelde devlet tekeli altında örgütlenmiş bir alanda 
varolan kuralların kaldırılması. Ancak genellikle biz kuralsızlaştırma ya da deregülasyonu 
bütünüyle kuralların kaldırılması anlamında değil, yeniden regüle anlamında, bir 
deregülasyon değil, bir reregülasyon olarak algılıyoruz. Bunun dışında mülkiyetin 
yeniden yapılandırılması söz konusu. Burada da şirketleştirme ve özelleştirme politikaları 
karşımıza çıkıyor. Daha önce kamu kurumları tarafından verilen, devletin doğrudan 
doğruya sunduğu bir hizmet, artık o kurumun tasfiyesiyle hisselerinin tamamı ya da 
büyük çoğunluğu devlete ait şirketler tarafından yerine getirilmeye başlanıyor. Bunun yanı 
sıra, buna eşlik eden bir süreç olarak özelleştirme süreci karşımıza çıkıyor, bu da devlet 
mülkiyetindeki işletmelerin özel sektöre devri.

Türkiye’de yaşadığımız süreçte aslında özelleştirmeyle birlikte özel sektörün elektrik 
enerjisi üretim, iletim, dağıtım ve ticareti alanına girmesi, bu alanın genel olarak 
serbestleştirilmesinde ilk ve en önemli adım olarak görülüyor. Bu mekanizmalar sonuç 
itibarıyla Türkiye’de birçok alanda olduğu gibi elektrik enerjisiyle başlamak üzere enerji 
sektöründe de uygulandı. 

1970’de TEK’in kurulmasının ardından karşılaştığımız ilk önemli değişim, 1984’de 
3096 sayılı Kanunun çıkarılmasıyla başlıyor. Bu da “Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki 
Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında 
Kanun”. Burada daha önceden varolan bir sistem olan imtiyaza, kamu hizmeti imtiyazına 
benzer bir sistem kuruluyor. Nitekim o döneme kadar Türkiye’de kamu hizmeti imtiyazı 
alanında öğretide çok şey yazılmış olmasına rağmen, mevzuat düzeyinde Anayasada 
birtakım hükümler olmuş, onun dışında da çok eskilerden kalan “Menafii Umumiye 
Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanunu Muvakkat” hükümleri uygulanır denilmiş. Ancak 
gerçek anlamda bu Kanunu Muvakkat hükümlerinin uygulanması söz konusu da olmamış. 
Zaten Anayasada da imtiyaz sözleşmelerinin nasıl akdedileceğine ilişkin hükümler var, 
hep olagelmiş.

Elektrik alanı imtiyaz sözleşmeleri açısından da önemli bir alan, çünkü ülkemizde 
gördüğümüz nadir imtiyaz sözleşmeleri bu alanda akdedilmiş. 1950’lerde, 1952’de, 
1954’de olmak üzere Kayseri ve civarında elektrik imtiyazı verilmiş. Bunun dışında son 
dönemde gündemde olan Çukurova ve Kepez Elektrik imtiyaz sözleşmesiyle bu hizmetleri 
üstlenmişler. 3096 sayılı Kanunun özelliği belki de bu alanda elektrik üretim, iletim ve 
dağıtımının özel tüzelkişiler tarafından görülmesini sağlayacak önemli bir hukuksal 
metin olması. Ancak bunun uygulanması da sıkıntılı olmuş, çünkü 3096 sayılı Kanunun 
öngördüğü rejim, aslında bir imtiyaz rejimi, onun çok daha ayrıntılandırılmış, açıklığa 
kavuşturulmuş bir biçimi. Ancak bu Kanunun uygulanmasında, akdedilen sözleşmeler 
uygulayıcılar tarafından özel hukuk hükümlerine tabi sözleşmeler olarak değerlendirilmiş. 
Hatta bu konudaki kafa karışıklığı sonucu -tabii devletin bu alanlardan çekilmesi, bizde 
hep “aynı zamanda kamu hukuku ilkelerinin de uygulanmayacağı anlamına gelir” biçiminde 
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yorumlandığı için- devlet bir alandan çekiliyorsa artık orası özel hukuk hükümlerine, eşit 
iradelerin alanına terk edilmiş sayılıyor. 

3096 sayılı Kanunun uygulanmasında da görev sözleşmesi, işletme hakkı devir sözleşmesi, 
elektrik satış sözleşmesi gibi bir dizi sözleşme imzalanıyor, tıpkı imtiyaz sözleşmelerinde 
olduğu gibi. Ancak bu sözleşme örneklerine baktığımızda, örneğin görev sözleşmesinde 
uyuşmazlık söz konusu olduğunda Ankara mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkili olduğu 
belirtiliyor. Ama “işletme hakkı devir sözleşmesinde sözleşmenin uygulanmasından doğan 
uyuşmazlıklarda Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkili, sözleşmenin yorumlanmasından 
kaynaklanan uyuşmazlıklarda da idari yargı yerleri yetkilidir” diye bir hüküm konulabiliyor. 
Bu, o dönemde yaşanan kafa karışıklığının bir örneği, zaten sözleşmenin uygulanmasından 
doğan uyuşmazlıkla sözleşmenin yorumlanmasından doğan uyuşmazlık arasında nasıl bir 
ayrım yapılacağı da ayrıca tartışılabilir.

3096 sayılı Kanunda göreve ilişkin herhangi bir hüküm yok. Dolayısıyla sözleşmenin 
niteliği ancak 3096 sayılı Kanunun değerlendirilmesiyle saptanabilir bir şey. Nitekim bu 
konu da bir istişari görüşe konu olmuş ve Danıştay 1. Dairesi 1992’de 3096 sayılı Kanunun 
imtiyaz sözleşmesi içerdiğine karar vermiş. Daha sonra da Danıştay 10. Dairesi, 1993 tarihli 
bir kararında 3096 sayılı Kanuna göre akdedilen sözleşmelerin imtiyaz sözleşmesi olduğu, 
dolayısıyla bunların Danıştay incelemesinden geçirilmeden imzalanmış olmalarının 
hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle önüne gelen bir yap-işlet-devret sözleşmesini iptal 
etmiş. 

Tabii burada Danıştay’ın idari işlem ya da sözleşme ayrımı yapmaksızın her ikisine karşı 
açılan iptal davalarını kabul ettiğini ve sözleşmeleri de iptal edebildiğini hatırlatmakta 
yarar var. Bu konuda Türkiye’de, Fransa’da olduğu gibi bir tartışma yok.

 Bu karmaşa, hukuksal karmaşa Danıştay’ın bu kararından sonra da devam etmiş. 
Nitekim 1994’de 3974 sayılı Kanunla doğrudan 3096 sayılı Kanuna değil, ama 3291 sayılı 
Kanuna, birçok kanunda değişiklik yapmasının yanı sıra, özelleştirme uygulamalarını 
da düzenleyen 3291 sayılı Kanuna bir 5. madde eklenmiş, ek 5. madde getirilmiş ve 
burada 3096 sayılı Kanunun adı anılmadan o Kanuna göre yapılan sözleşmelerin özel 
hukuk sözleşmesi sayılacağı belirtilmiş. Bir de böyle torba niteliğinde bir kanun olduğu 
için, muhtemelen gözden kaçma ihtimali yüksektir ama bu kanuna karşı dava açılmış ve 
Anayasa Mahkemesi de 3096 sayılı Kanunda öngörülen sözleşmelerin imtiyaz sözleşmesi 
olduğuna karar vermiş ve Anayasanın Danıştay’a ve Danıştay’ın yetki ve görevlerine ilişkin 
155. maddesini kullanarak bu hükmü iptal etmiş.

Bundan sonraki aşamada yine düzgün bir yasal düzenleme yapılma yoluna gidilmemiş. 
1994’de 3996 sayılı Kanun çıkarılmış, bu da Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-
Devret Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Kanun. Bu kanun yap-işlet-devret adının ilk kez 
bir kanun metninde, adında kullanıldığı kanun. Burada 3096 sayılı Kanunda öngörülen 
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elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticareti 3996 sayılı Kanunun da kapsamına alınmış. 
Dolayısıyla 3096 sayılı Kanunla benzer bir alanı düzenlemiş, ama 3996 sayılı Kanun 
köprü yapımından elektrik hizmetine, fabrika yapılmaya yüksek maliyet getiren birtakım 
yatırım ve hizmetleri düzenlemek üzere çıkarılmış. Dolayısıyla kapsamı homojen değil, 
hem kamu hizmeti niteliğinde bir işletmeyi de içeriyor, hem de aslında bir bayındırlık 
işini de içeriyor. Bu kanunun 5. maddesinde imtiyaz teşkil etmeyecek şekilde özel hukuk 
sözleşmeleri yapılacağı öngörülmüş. Hâlâ kanunkoyucunun iradesi bu sözleşmelerin 
özel hukuk hükümlerine tabi olması yönünde. Bu düzenleme de Anayasa Mahkemesi 
tarafından 1995’de iptal edilmiş.

OTURUM BAŞKANI- Affedersiniz Hocam; bu noktada araya girmek istiyorum. 
Yap-işlet-devret modelindeki yatırımcıların borçlanmalarının hazine tarafından garanti 
edilmesi yasal bir düzenleme mi, yoksa imtiyaz sözleşmeleriyle mi girmişti acaba?

Dr. AYHAN TEKİNSOY- Kanundan kaynaklanan bir şey.

OTURUM BAŞKANI- Acaba hâlâ devam ediyor mu?

Dr. AYHAN TEKİNSOY- Hayır, yani büyük kısmıyla devam etmiyor. Çünkü o konuya 
ilişkin karmaşa devam ettiği için birtakım düzenlemeler yapıldı.

OTURUM BAŞKANI- Evet, konunun önemine binaen araya girdim, buyurun.

Dr. AYHAN TEKİNSOY- Anayasa Mahkemesi bu iptal kararını 1995’de vermiş, ama 
1994’de yine bir değişiklik yapılıp 3996 sayılı Kanundan “elektrik üretim, iletim, dağıtım 
ve ticareti” ibaresi çıkarılmış, kapsam maddesinden çıkarılmış. Böylece yine elektrik 
hizmetleri 3096 sayılı Kanuna göre ve Danıştay ve Anayasa Mahkemesinin yorumları 
çerçevesinde imtiyaz sözleşmesiyle gördürülebilir hizmetler haline gelmiş.

Daha sonra artık Anayasa Mahkemesinin bu konudaki net tavrının iki kararla ortaya 
çıkmasının ardından 1999 Anayasa değişikliklerine geliyoruz. Burada 3 temel değişiklik 
yapılıyor; 47. maddeye devletleştirmenin yanı sıra özelleştirme bir Anayasa hükmü olarak 
ekleniyor, 125. maddede kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların 
milli ya da milletlerarası tahkimle çözülebileceğine ilişkin hüküm getiriliyor. Ayrıca 155. 
maddede yapılan değişiklikle Danıştay’ın kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerini incelemeye 
ilişkin görevi görüş bildirmeye çevriliyor. Tabii burada söylenen ve savunulan büyük 
ölçüde şu: Danıştay’ın bu konudaki inceleme yetkisinin niye görüş bildirmeye çevrildiği; 
inceleme bağlayıcı sayılıyordu ve Danıştay’ın da özellikle tahkim şartı içeren sözleşmeler 
söz konusu olduğunda bu tahkim şartını çıkarıyor olması uluslararası yatırımcılar açısından 
kabul edilemez görüldüğü için sorun doğuruyordu. 

Tabii burada geçerken değinilmesi gereken bir diğer nokta da genel olarak bizim 
hukuk sistemimizin algılanamamasından kaynaklanan bir sorundur, Danıştay’ın işlevini 
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anlatmak güç, kime anlatmak güç; her şeyden önce hukukçu olmayanlara anlatmak güç, 
bir de yabancılara anlatmak güç. Çünkü yabancı dillere çevirdiğiniz zaman, devlet şûrası, 
devlet konseyi gibi bir şey çıkıyor, yani doğrudan devletle, idareyle bağlantılı bir şey. Hele 
bir de hem idari görevleri, hem yargısal görevleri olduğunu söyleyince, o zaman hukuksal 
korunma açısından özellikle Anglosakson dünyada anlaşılabilir bir şey değil, işin bu yönü 
de var.

Anayasa değişikliklerinin ardından artık özel hukuk yoluyla, özel hukuk sözleşmeleri 
yoluyla bu hizmetlerin gördürülmesi hukuken kabul edilebilir hale geliyor tabii ki ve hemen 
gereken değişiklikler yapılıp 3996 sayılı Kanunun kapsamını düzenleyen 2. maddesine 
elektrik hizmetleri tekrar sokuluyor ve bu Kanunun 5. maddesinde sözleşmelerin özel 
hukuk hükümlerine tabi olacağı belirtilmiş. 4501 sayılı Kanunla tahkime ilişkin düzenleme 
yapılıyor ve daha sonra bu süreçte Danıştay’ın 1. Dairesinin bir istişari görüşünde şu 
noktaya ulaşılıyor. İdare bu kez 3096 sayılı Kanuna göre bir imtiyaz sözleşmesi akdetmek 
istiyor, çünkü 3096 sayılı Kanunda hâlâ yargı yoluna ilişkin düzenleme yok ve bu 
çerçevede akdetmek istediği imtiyaz sözleşmesi taslağını Danıştay’a gönderiyor, 1. Daire 
de oyçokluğuyla artık elektrik alanında imtiyaz sözleşmesi yapılamayacağını, yani 3096 ve 
3996 sayılı Kanuna göre imtiyaz sözleşmesi yapılamayacağını belirtiyor.

Ayrıntılara sorular bölümünde girmek umuduyla kısa kesmek için şu iki noktayı 
vurgulayıp bitirmek istiyorum. Birincisi nedense bu alanda hep bir kamu hukuku - özel 
hukuk çatışması var. Bir imtiyaz sözleşmesi sanki özel tüzel kişilere bu alanda hizmet 
sunma hakkı tanımıyormuş gibi bir algılayış var. Ayrıca sınai ve ticari kamu hizmetlerinde 
hizmetten yararlananlarla hizmeti veren arasındaki ilişkinin de özel hukuk hükümlerine 
tabi olduğu açık, ama mutlaka bu alanın bütün olarak özel hukuk hükümlerine tabi olması 
gerektiği gibi bir ısrar söz konusu ve bu nedenle de bu alanda doğru düzgün yasal düzenleme 
yapılması mümkün olamamış. Nitekim 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunuyla farklı ve 
yeni bir anlayış ortaya çıktığında da önceki dönemden gelen karmaşa bir türlü ortadan 
kaldırılamamış. 4628 bu alanda artık sözleşme usulünü değil ruhsat usulünü, lisans usulünü 
getirmiş, ama bu durumda da ne olmuş? Sonuç itibarıyla lisans alan işletmeciyle idare 
arasındaki bütün ilişkiler kamu hukukuna tabi hale gelmiş. Bu nedenle onca yıllık ısrarın 
verdiği zararın ve bu arada Sayın Başkanın sözünü ettiği alım garantileri, hazine garantileri 
ve bundan kaynaklanan olumsuzlukların –bu alanı özel hukuk rejimine tabi kılma 
konusunda- hiçbir anlamı kalmamış. Bu arada değinmek gerekir ki, bir dönem özellikle 
doğalgaz çevrim santralleriyle elektrik üretiminde verilen alım garantileri, doğurdukları 
sonuçlar itibarıyla neredeyse işletmecinin bütün zararını karşılayıp sözleşmeyi özel hukuk 
hükümleri uyarınca feshetmek konusunda bile birtakım görüşlerin ortaya çıkmasına yol 
açmış. Çünkü sözleşmenin bütün zararlar tazmin edilerek feshi durumunda bile devlet, 
alım garantisini devam ettirmeye göre daha kârlı çıkacak hale gelmiş.

4628’de de daha önceki dönemde imzalanan sözleşmelerin tasfiyesine ilişkin hükümler 
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var, ama bu da sözleşme özgürlüğüne ve çalışma özgürlüğüne aykırı bulunduğu için 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş. Ben sanırım –süre sınırı nedeniyle- ancak 
bir giriş yapabildim, kusura bakmayın. 

Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederim, acaba sizin ilave edeceğiniz bir şey var 
mıydı?

Dr. AYHAN TEKİNSOY (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)- Efendim ben 
kısaca 4628’e gelen süreci tamamlamak istiyorum, çünkü bu hukuksal karmaşanın önemli 
bir unsurunu oluşturuyor. Elektrik üretimi alanında 3096 sayılı Kanun var, 3996 sayılı 
Kanun da var yürürlükte, bunun üzerine 2001’de 4628 Elektrik Piyasası Kanunu çıkıyor ve 
burada lisansa geçiş var. Ayrıca şöyle bir durum da var, bu Kanunla elektrik üretim, iletim, 
dağıtım ve ticaretinden elektrik iletimi devlet tekeline alınıyor, çünkü iletim yalnızca 
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından yerine getirilebilir, özel sektöre açık 
değil. Dolayısıyla diğer alanlar özel sektör tarafından yerine getirilebilen hizmetlerden 
oluşuyor.

Bu arada bir başka kanun da termik santraller için yap-işlet usulüyle elektrik enerjisinin 
üretilmesi, bu 4. kanun, daha önce çıkarılmış. Ama lisanstan önce imzalanmış sözleşmeler 
var. İmtiyaz sözleşmeleri var, yap-işlet-devret sözleşmeleri var, yap-işletler var ki Danıştay 
yap-işlet sözleşmelerini de imtiyaz sözleşmesi saydı. 4628 buna bir çözüm getirir diye 
düşünülmesi gerekirken 4628 Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulunu kuruyor. Ne zaman 
kuruyor? 20 Şubat 2001 tarihi, 2 ay sonra 18 Nisan 2001’de Doğalgaz Piyasası Kanunu 
çıkıyor ve Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulunun adı Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulu oluyor. Daha sonra Petrol Piyasası Kanunu, Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Piyasası 
Kanunu çıkarılıyor, yani bir düzenleyici kurumun adı bile 2 ay içinde değişebiliyor. Bu 
bile bu alanda yapılan düzenlemelerdeki öngörüsüzlüğü ve özensizliği gösteriyor. Bunun 
dışında elektrik üretiminde nükleer enerjinin kullanımına ilişkin kanun çıkarılıyor, ama 
öyle bir kanun ki bütün ihale yöntemleri dahil olmak üzere usulü idareye bırakıyor. Yani 
dolayısıyla bu ne demek? Böyle bir şey, nükleer enerji ihalesi yapılamayacak demek. 
Yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin kanun çıkarılıyor, ama örneğin hidroelektrik 
konusunda Devlet Su İşlerinin yetkisi var, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun yetkisi 
var ve ayrıca bu yetkinin kullanılması da yap-işlete ilişkin kanuna eklenen bir ek maddeyle 
gerçekleştiriliyor, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanununda değil.

Benim ortaya koymaya çalıştığım şey evet, bir siyasi irade var, özelleştirmeye ilişkin ya da 
serbestleştirmeye ilişkin bir siyasi irade var. Ancak sanırım bu siyasi irade hem bilmek hem 
de hazzetmek anlamında hukukla arası hoş olmayan bir siyasi irade. Dolayısıyla da önceki 
dönemde yapılanların tasfiyesi ve sağlıklı bir elektrik hizmetinin ve enerji hizmetinin 
sunulması şu aşamada çok güç görünüyor diye düşünüyorum. 
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Teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI Av. SAMİ KAHRAMAN - Teşekkür ederim. 

Ayhan Tekinsoy ağırlıklı olarak 3096 sayılı Yasa ve bunun uygulaması üzerinde durdu. 
Siz de mümkün olduğunca tekrar olmamak kaydıyla bu arada 4628 sayılı Yasayı da biraz 
açarsanız, EPDK’yı da biraz açarsanız iyi olur. 

Buyurun efendim.

Av. ÇAĞDAŞ EVRİM ERGÜN (Ankara Barosu)- Teşekkür ediyorum. 

Konuşmamda hocamın tebliğinin tekrarı olmaması açısından ülkemizde elektriğin 
tarihçesine değinmeyeceğim, ancak şu hususu tekrar vurgulamakta fayda görüyorum: 
Türkiye’de enerji piyasalarında özelleştirmeleri şu anda gündemde olan elektrik üretim 
ve dağıtım sektörlerindeki özelleştirmelerle sınırlı algılamamak gerekiyor.  Anadolu’da 
elektrik alanındaki faaliyetlerin özel sektör tarafından yürütülmesinin yüz yılı aşkın bir 
geçmişi bulunmaktadır. 1902 yılında ilk elektrik santrali, bir özel şirket olan Osmanlı 
Elektrik Anonim Şirketi tarafından kurulmuş ve işletilmiştir. Hatta Cumhuriyet kurulunca 
da bu durum hemen değişmemiştir; 1923’de Osmanlı Elektrik Anonim Şirketinin imtiyaz 
sözleşmesi yeni hükümet tarafından tasdik edilmiş ve sadece Osmanlı Elektrik Anonim 
Şirketi Türk Elektrik Anonim Şirketi adını alması kaydıyla ve tüm çalışanlarının, o zaman 
yaklaşık 500 çalışanı var, hepsinin Türk olması kaydıyla faaliyetine devam etmiştir. 
1938’e kadar bu şirket devletleştirilmemiştir ve dolayısıyla Sayın Başkanın da ifade ettiği 
üzere 1938 yılına kadar esasında özel sektörün faaliyet göstermiş olduğu bir alandan söz 
etmekteyiz.

1984 yılına geldiğimizde, özel sektörün elektrik piyasasında faaliyetlerinin hukuki 
altyapısı da Sayın Hocamın detaylı biçimde ifade ettiği üzere oluşturulmuştur. Bu 
mevzuatın uygulamaları ortaya çıkmaya başlamış ve bir kısmı başarılı olurken bir kısmı 
sonuçlandırılamamıştır. 2001 yılında 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile birlikte 
elektrik piyasalarının özelleştirilmesi ve piyasanın tamamen serbestleştirilmesi hedefi 
ortaya konulmuştur. 2001 yılında ortaya konan bu hedef 2008 yılına kadar aradan geçen 
7 yıllık süreçte maalesef gerçekleştirilememiştir. Elektrik dağıtım alanında esas itibarıyla 
2004 yılında kabul edilen Özelleştirme Strateji Belgesine dayanarak 2007 yılında başladığı 
söylenebilecek olan özelleştirmeler de yine geçen yıl seçimlerin hemen öncesinde 
ertelenmiş olmaları nedeniyle hâlâ sonuçlanamamış durumdadır.

Elektrik alanındaki özelleştirmelerin arkasında güçlü bir siyasi iradenin bulunması 
gerekmektedir. 1990’lı yılların başından bu yana elektrik dağıtım sektöründe 
özelleştirmeler gerçekleştirilmeye çalışılmış, ancak çok az başarı sağlanmıştır.  Bu süreçte 
iki kez başarısızlıkla dolu özelleştirme çalışmaları yürütülmüş, üçüncüsü de geçen sene 
belirsiz bir tarihe ertelenmiştir.
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OTURUM BAŞKANI Av. SAMİ KAHRAMAN - Affedersiniz, bu arada konunun 
önemine binaen bir araya girmek istiyorum. Dağıtım ihalelerinden söz ettiniz, uygulamaların 
da çok başarılı olmadığından söz ettiniz. Örneğin Kayseri Elektrik, bir hesap mutabakatı 
yapılabildi mi? Yani idareyle işletmeci firma arasında bir hesap mutabakatı yapılabildi 
mi bugüne kadar, İstanbul’da da vardı zannederim, bugüne kadar bir hesap mutabakatı 
yapılabildi mi? Yani bırakın diğer uygulamaları da, fakat idareyle dağıtıcı firma oturup da 
şu kadar tahsil ettim, şu kadar ödemem gerekir diye bir miktarda anlaşabildiler mi? Yani bu 
uygulamanın başarısı konusunda bir ipucu veriyor, zannederim mahkemelikler, mahkeme 
de hâlâ sonuçlanmış değil. Yani dolayısıyla esasta bir eksiklik var mı?

Av. ÇAĞDAŞ EVRİM ERGÜN- Efendim, tabii ki var, çok doğru söylüyorsunuz. 
Burada esasında özelleştirme başarıya ulaşmadıysa sadece yasal düzenlemede eksiklik 
veya idari düzenlemeler yapılmadığından ziyade bizim toplumumuzda kültürel bir yönü 
de olduğunu düşünüyorum. Özellikle elektrik gibi alanlarda özelleştirme sonrasında da 
devlet daireleriyle sıkı ilişkinin devam ettiği düşünülecek olursa, özel sektörün bu kamu 
kurumlarıyla faaliyetleri sırasındaki ilişkiler de oldukça önem arz etmektedir.  Bu şirketler 
denetlenirken, düzenleme faaliyetleri yapılırken, tarifesi onaylanırken, faturalar alınıp 
verilirken, elektriği satın alırken, gazı satarken veya diğer her türlü kamu kurumlarıyla 
irtibatları sırasında kültürel anlamda özelleştirmeyi benimsemiş olmak, özel sektörün 
faaliyette bulunmasını benimsemiş, buna alışık olmak, özelleştirmenin başarılı olabilmesi 
için son derece önemlidir. Bu noktada ülkemizde bir eksiklik olduğunu ve belirttiğiniz 
olumsuzlukların yaşanmasında bunların da etkileri olduğunu düşünüyorum. Sorular 
olursa zaten o detaylara girebiliriz, ama hem idari yargıda açılmış olan davalar hem adli 
yargıda Türkiye’de açılmış olan davalar hem de uluslararası tahkim zaten meseleleri ortaya 
koyuyor.

Esasında çok teknik de konuşmak istemiyorum, ancak konu enerji hukukun çok teknik 
bir alanı olması itibariyle önemli olduğunu düşündüğüm birkaç teknik husustan bahsetmek 
istiyorum. Bunlardan birincisi, 1990’ların başında yapılan özelleştirme çabalarında da, 
ortasında olanda da, bugün olanda da aynı yöntem kullanılmaktadır. Ufak farklar olmakla 
birlikte üçünde de işletme hakkı devir yöntemi kullanıldığı kanısındayım ve her ne kadar 
2007’de, geçen sene yapılmaya başlanan dağıtım özelleştirmelerinde hisse satış yöntemi 
olsa da bilindiği üzere işletme hakkına sahip bir şirketin hisseleri devredildiği için hisselerin 
yüzde 100’üne sahip olunmasına rağmen, ihaleyi kazanan şirket sadece işletme hakkına 
sahip olan, yani dağıtım tesislerinin mülkiyetine sahip olmayan bir şirketin hisselerine 
sahip olacaktır. Dolayısıyla mevcut yöntem de mülkiyet satışı değil işletme hakkı devri 
yöntemine daha yakın bir yöntemdir.

Peki, acaba dağıtım özelleştirmeleri için varlık satışı yöntemi düşünülemez miydi? 
Varlık satışı yöntemi gerçekten de Türk hukuku kapsamında, Türk idari hukuku veya 
Anayasa Mahkemesi kararları çerçevesinde gerçekten de hukuka aykırı mıydı, bu konulara 
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çok kısaca temas etmek istiyorum. Ben aykırı olmadığı kanısındayım, elektrik dağıtımının 
bir kamu hizmeti olduğunu kabul ediyorum, ancak bu durum elektrik dağıtım sektöründe 
özelleştirmelerin varlık satışı yöntemiyle yapılması önünde bir engel teşkil etmemektedir. 
Esasında 4628 sayılı Kanunda da bunun emareleri vardır, mülkiyetine sahip olduğu 
dağıtım şirketini işleten işletmeciler gibi bir ifade de mevcuttur. Kaldı ki 1990’ların 
ortasındaki Sayın Hocamın bahsetmiş olduğu Anayasa Mahkemesi kararlarının bugün 
itibarıyla aradan geçen süreçteki değişiklikler, hem mevzuat anlamında, hem EPDK’nın 
kurulmuş olması dolayısıyla, hem Türkiye’nin koşulları ve enerji piyasasının koşulları, 
hem de yeni hukuki altyapı dolayısıyla geçerliliğini korumadığı düşüncesindeyim. Çünkü 
orada dikkat çekilen hususların esasında geçen zaman zarfında giderildiği kanısındayım. 
Örneğin, Anayasa Mahkemesi kararlarında belirtilen, özelleştirme sonrası özel şirketlerin 
yeterince denetlenip denetlenemeyecekleri hususunda bugün artık EPDK kurulmuştur 
ve bu denetimi gerçekleştirmektedir. 

İdare varlık satışı ve işletme hakkı devri yöntemleri arasında bir tercih yapmıştır, ancak 
belirtmek istediğim husus, şayet idare bu tercihi varlık satışı yönteminin hukuken mümkün 
olmadığı düşüncesiyle yaptıysa, ben bu görüşte olmadığımı arz etmek istiyorum.

Bahsetmek istediğim ikinci bir husus ise, dağıtım özelleştirmeleri kapsamında TEDAŞ 
ile kamu dağıtım şirketleri arasında imzalanan işletme hakkı devir sözleşmelerinin 
özelleştirme sonrasında imtiyaz sözleşmesine dönüşüp dönüşmeyeceği meselesidir. 
Bu sözleşmeleri imzalandıkları tarihte iki kamu kurumu arasındaki bir sözleşme iken 
şirketlerin hisselerinin tamamı özelleştirme sonrasında özel sektöre geçmiş olacağı için 
özelleştirme ve hisse devir anı itibarıyla bu işletme hakkı devir sözleşmeleri bir kamu 
kurumuyla özel şirket arasındaki sözleşmelere dönüşecektir. Kanaatimce bu durum tek 
başına söz konusu sözleşmeleri imtiyaz sözleşmesine dönüştürmek için yeterli değildir, zira 
kamu hizmetini gördüren bu sözleşmeler değil, EPDK’nın verdiği dağıtım lisansıdır. Ancak 
yine de belirsizliğin giderilmesi açısından Danıştay’ın Birinci Dairesinin konu hakkındaki 
görüşünün Özelleştirme İdaresi tarafından sorulmasında fayda bulunmaktadır.

Hem Türkiye’de hem Türkiye’nin üyesi olmaya çalıştığı Avrupa Birliğindeki gidişatın 
elektrik piyasalarının tamamen serbestleştirilmesi yönünde olduğu açıktır. Özellikle 
elektrik piyasası ve doğalgaz piyasasına baktığımızda Avrupa Birliğinde de 2004 yılında 
evsel tüketim hariç zaten serbestleştirilmesi, 2007 yılı 1 Temmuzdan itibaren de evsel 
tüketim dahil zaten serbestleştirilmesi öngörülen bir piyasa mevcuttur. Bizde de çabaların 
bu yönde olduğu ortadadır, dolayısıyla bunu tekrar tartışmaya açmaktan ziyade bu 
özelleştirme çalışmaları sırasında 2008’de yeniden başlayacak olan dağıtım ve 2008’de 
başlayacağı söylenen elektrik üretim özelleştirmelerinde usuli yönden çok dikkat edilmesi 
gerektiği kanısındayım. Özelleştirme işlemlerine ve ihalelere ilişkin usuli yönden eksiklik 
ve hatalar, sonradan özelleştirmelerin idare mahkemeleri tarafından iptal edilmesi ile 
sonuçlanmasına yol açabilmektedir. 
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Bu noktada, elektrik alanındaki tahkim davalarından da kısaca bahsetmek istiyorum. 
Bu alanda sonuçlanmış ve devam etmekte olan onu aşkın tahkim davası bulunmaktadır. 
Bunlardan bir kısmı Milletlerarası Ticaret Odası tahkiminde görülmüş veya görülmektedir. 
Bir kısmı da Washington’daki Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Merkezinde 
görülmektedir. 

Bu tahkim davalarında öncelikle şuna dikkat çekmek gerekir: Tahkime gitmek için 
sözleşmede tahkim şartı olması gerekmez, sözleşmede tahkim şartı olmadığı durumlarda 
da tahkime gidilebilir, gidilmiştir. Gidilip kazanılan, yani Türkiye’nin tazminat ödemeye 
mahkum edildiği davalar da vardır. Türkiye’nin 60’a yakın ülkeyle imzalamış olduğu 
yatırımların karşılıklı korunması ve teşviki anlaşmaları bulunmaktadır. Bu anlaşmaların 
her birinde o ülkenin vatandaşlarının Türkiye’de yatırım yapmaya geldiğinde o yatırım 
dolayısıyla kendisine iyi muamele yapılmadığını düşünüyorsa tahkime gitme hakkı 
mevcuttur. Dolayısıyla elektrik dağıtım özelleştirmelerinde de sözleşmede tahkim şartı 
olmaması, yabancı yatırımcılarım tahkime gidemeyeceği anlamına gelmemektedir. 

Son olarak söylemek istediğim husus, enerjide uzun vadeli bir politikanın gerekli 
olduğudur. Eğer siyasi otorite gerçekten özelleştirmeyi faydalı görüyorsa bunu iradesini 
ortaya koyup yapması gerekir ve bunu elektrik sektöründe yaparken de uzun vadeli bir 
politikayla yapıp politika değişikliği dolayısıyla bir önceki ihaleyi iptal etmemesi gerekir. 
Şimdilik söyleyeceklerim bunlar, teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederim, acaba sizin ilave edeceğiniz bir şey var 
mıydı?

Dr. AYHAN TEKİNSOY (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)- Efendim ben 
kısaca 4628’e gelen süreci tamamlamak istiyorum, çünkü bu hukuksal karmaşanın önemli 
bir unsurunu oluşturuyor. Elektrik üretimi alanında 3096 sayılı Kanun var, 3996 sayılı 
Kanun da var yürürlükte, bunun üzerine 2001’de 4628 Elektrik Piyasası Kanunu çıkıyor ve 
burada lisansa geçiş var. Ayrıca şöyle bir durum da var, bu Kanunla elektrik üretim, iletim, 
dağıtım ve ticaretinden elektrik iletimi devlet tekeline alınıyor, çünkü iletim yalnızca 
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından yerine getirilebilir, özel sektöre açık 
değil. Dolayısıyla diğer alanlar özel sektör tarafından yerine getirilebilen hizmetlerden 
oluşuyor.

Bu arada bir başka kanun da termik santraller için yap-işlet usulüyle elektrik enerjisinin 
üretilmesi, bu 4. kanun, daha önce çıkarılmış. Ama lisanstan önce imzalanmış sözleşmeler 
var. İmtiyaz sözleşmeleri var, yap-işlet-devret sözleşmeleri var, yap-işletler var ki Danıştay 
yap-işlet sözleşmelerini de imtiyaz sözleşmesi saydı. 4628 buna bir çözüm getirir diye 
düşünülmesi gerekirken 4628 Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulunu kuruyor. Ne zaman 
kuruyor? 20 Şubat 2001 tarihi, 2 ay sonra 18 Nisan 2001’de Doğalgaz Piyasası Kanunu 
çıkıyor ve Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulunun adı Enerji Piyasası Düzenleme 
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Kurulu oluyor. Daha sonra Petrol Piyasası Kanunu, Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Piyasası 
Kanunu çıkarılıyor, yani bir düzenleyici kurumun adı bile 2 ay içinde değişebiliyor. Bu 
bile bu alanda yapılan düzenlemelerdeki öngörüsüzlüğü ve özensizliği gösteriyor. Bunun 
dışında elektrik üretiminde nükleer enerjinin kullanımına ilişkin kanun çıkarılıyor, ama 
öyle bir kanun ki bütün ihale yöntemleri dahil olmak üzere usulü idareye bırakıyor. Yani 
dolayısıyla bu ne demek? Böyle bir şey, nükleer enerji ihalesi yapılamayacak demek. 
Yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin kanun çıkarılıyor, ama örneğin hidroelektrik 
konusunda Devlet Su İşlerinin yetkisi var, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun yetkisi 
var ve ayrıca bu yetkinin kullanılması da yap-işlete ilişkin kanuna eklenen bir ek maddeyle 
gerçekleştiriliyor, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanununda değil.

Benim ortaya koymaya çalıştığım şey evet, bir siyasi irade var, özelleştirmeye ilişkin ya da 
serbestleştirmeye ilişkin bir siyasi irade var. Ancak sanırım bu siyasi irade hem bilmek hem 
de hazzetmek anlamında hukukla arası hoş olmayan bir siyasi irade. Dolayısıyla da önceki 
dönemde yapılanların tasfiyesi ve sağlıklı bir elektrik hizmetinin ve enerji hizmetinin 
sunulması şu aşamada çok güç görünüyor diye düşünüyorum. 

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI Av. SAMİ KAHRAMAN - Teşekkür ederim. 

Efendim, şimdi sorular bölümüne geçiyoruz. Soru sormak isteyen arkadaşlarımız kayda 
geçmesi bakımından önce ismini sonra da soruyu kime hitaben sorduğunu belirtirlerse iyi 
olur. Sorusu olan var mı efendim?

Yrd. Doç. Dr. ABDULLAH UZ- (Süleyman Demirel Üniversitesi) Öncelikle 
konuşmacılara ve size teşekkür ediyorum. 

Ben Çağdaş Evrim Ergün’e bir soru yönelteceğim: Bildiğiniz üzere idarenin ister özel 
hukuk sözleşmesi, ister idari sözleşme niteliğinde olsun, sözleşme imzalanması safhasına 
kadar getirilen süreç idari rejime tabi ve idari yargıya götürülebiliyor. Vedat Bey’le 
birlikte yayınladığınız bir makale ve Vedat Bey’in bir monografisi bu bağlamda önemli bir 
çalışma. 

Benim sorum şu: Tahkim sürecinden bahsettiniz. Tahkimde tabii tahkim asıl 
sözleşmeden bağımsız, sözleşmenin geçerliliğine doğrudan ilgisiz, ayrı bir konu olarak 
da değerlendirilebilir. Acaba sözleşme imzalanana kadar idari süreç içerisinde, ihale 
sürecinde, ihaleye teklif veren, teklifleri dikkate alınmayan, örneğin idari yargıya gittiğinde, 
sözleşme imzalandıktan sonra idari yargıda açılacak olan bir yürütmeyi durdurma ya da 
iptal kararının imzalanmış olan sözleşmeye etkisi nedir? Bunun karşılaştırmalı bir analizle 
diğer ülkelerde de özel hukuk sözleşmesine doğrudan bir etkisi olmayacağı, geçerliliğini 
değiştirmeyeceği yönünde bir sonuca ulaştınız. Fakat Avrupa Birliği’nin Adalet Divanı 
tarafından 2007 Temmuz ayının 16’sında verilmiş bir kararı ve bundan iki gün sonra 
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divan kararından etkilenerek Fransız Danıştayı’nın vermiş olduğu bir karar var. Sözleşme 
imzalanmış olsa bile sözleşmelere ilişkin olarak değil, ama sözleşme öncesi safhaya ilişkin 
olarak ihaleye teklif verdiği halde teklifi değerlendirme dışı bırakılan kişilerin sözleşme 
imzalansa bile sözleşmenin iptalini isteyebileceği yönünde bir yeni içtihat geliştirildi. 
Bunun tahkim süreci ve Türkiye’deki yansımaları bakımından bir değerlendirmesini 
yapabilirseniz sevinirim.  Teşekkür ederim.

Av. ÇAĞDAŞ EVRİM ERGÜN- Teşekkür ederim. Maalesef Adalet Divanı’nın o kararını 
görmedim, ancak şunu söylemek isterim ki, özel hukuk sözleşmesi üzerinde idari yargıcın 
“ben bu sözleşmeyi iptal ettim” deme hakkının olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani 
Adalet Divanı ne gerekçelerle o kararı verdi bilemiyorum, ama bir idari yargıcın bir özel 
hukuk sözleşmesini iptal etme hakkının olmaması gerektiğini düşünüyorum. 

OTURUM BAŞKANI Av. SAMİ KAHRAMAN - Başka soru, buyurun efendim.

Av. SÜLEYMAN BOHÇA (Ankara Barosu)- Teşekkür ederim. 

Ben de Çağdaş Bey’e sorumu yöneltmek istiyorum. 4628 sayılı Kanun serbest bir 
piyasa yapısını öngörüyor. Burada parantez içerisinde bir şeyi belirtmek istiyorum, bizde 
enerji sektöründe özellikle elektrik enerjisi sektöründe çok ciddi bir mevzuat kirliliği var. 
Yani bunlar tek bir mevzuat çatısı altında maalesef toplanamamış durumda, 4628 sayılı 
Kanun’dan sonra çıkartılan Yenilenebilir Enerji Kanunu yine alım garantileri getiriyor. 
Malum biliyorsunuz 5 ve 5,5 Euro cent şeklinde taban ve tavan fiyat olmak üzere alım 
garantileri var. Yine sonradan çıkartılan Nükleer Santrallerle Elektrik Üretimine İlişkin 
Kanun’da yine alım garantisi var ve bu alım garantisi hatta TEDAŞ’a karşı var. Şimdi serbest 
bir piyasa yapısını öngören 4628 sayılı Yasa baz alındığı zaman bu alım garantileri yeniden 
yap-işlet modeline yakın ya da yap-işlet modelindeki gibi bir modele dönüşü göstermiyor 
mu, bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?  Teşekkür ederim.

Av. ÇAĞDAŞ EVRİM ERGÜN- Teşekkürler. 

Siyasi idare tabi ki alım garantisi vermeyi tercih edebilir. Şayet elektrik gibi önemli bir 
ihtiyacı karşılamak için alım garantisi vermek gerekiyorsa verilebilir. Şu an bana burada 
esasında çelişkili gelen husus alım garantilerini yıllarca eleştiren mevcut siyasi otoritenin 
bu alım garantilerine dönmüş olmasıdır ve alım garantilerine bakın, sadece nükleerde 
dönmemiştir; belirttiğiniz gibi yenilenebilir enerjide de dönmüştür. DSİ’nin yaptığı 
hidroelektrik ihalelerinde aynı şekilde, kısmen dönülmüştür. Kömürde de bin megavatın 
üzerinde olanlarda yine aynı şekilde alım garantisi vardır.

SALONDAN- 4628’le bir çelişki var mı?

Av. ÇAĞDAŞ EVRİM ERGÜN- Tabii ki var, yani 4628’le de çelişki var. Çünkü 4628’de 
bu saydıklarımı çıkarttıktan sonra geriye zaten alım garantisi olmayan çok bir üretim türü 
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kalmıyor. 

OTURUM BAŞKANI Av. SAMİ KAHRAMAN - Başka sorusu olan? Buyurun 
efendim.

Av. BANU DEMİRBAŞ- Ben de Çağdaş Bey’e bir soru yöneltmek istiyorum. Elektrik 
dağıtımının varlık satışı yöntemiyle olması tercihimdir dediniz, bu varlık satışının risklerle 
dolu olduğunu düşünüyorum. Şirketi varlık satışı yöntemiyle özelleştirme hakkını alan 
şirketin iflası halinde, bu işi yapamaması halinde özellikle metropollerde ciddi riskler 
olacaktır. Bu varlık satışını tercih nedenlerinizi bize anlatır mısınız? 

Teşekkür ediyorum.

Av. ÇAĞDAŞ EVRİM ERGÜN- Çok teşekkür ediyorum. 

Ben galiba kendimi yanlış ifade ettim, tercih edip etmemek başka bir tartışma konusu, 
ben şunu söylemek istedim: Hukuken mümkün olduğunu düşünüyorum. Burada tabii 
mülkiyet varlık satışı olsa dahi mülkiyet eşya hukukundaki bildiğimiz mülkiyet değil. 
Neden? Çünkü başka bir kanun, Elektrik Piyasası Kanunu oradaki mülkiyetten ne 
anlamamız gerektiğini söylemiş. Diyor ki, eğer bir dağıtım şirketi kendi mülkiyetinde olsa 
dahi o işi yapamıyorsa veya lisans süresi dolduktan sonra lisansın süresinin yenilenmek 
istenmiyorsa, uzatılmak istenmiyorsa, başka birine verilmek isteniyorsa, ya o yeni lisans 
sahibine satacak ya da onun adına EPDK ihaleye çıkacak. Yani o eşya hukuku mülkiyeti 
değil, dolayısıyla o dediğiniz sorunların giderilmesine yönelik TEDAŞ zaten şu an itibarıyla 
olduğu yerde duruyor. Devletin elektrik piyasasında EPDK gibi denetleme, düzenleme 
organı var, yani gidişat onu gösteriyor ki bu bağımsız idari otoritelerle devlet bizzat kendisi 
yapmak yerine yapılan faaliyetleri denetleme, düzenlemeyi tercih ediyor, böyle bir gidişat 
olduğu ortada.

OTURUM BAŞKANI Av. SAMİ KAHRAMAN - Teşekkür ederim. Buyurun.

Yrd. Doç. Dr. ABDULLAH UZ- (Süleyman Demirel Üniversitesi) Ayhan Beye bir 
soru yöneltmek istiyorum. Alım garantisinden bahsettik. Klasik anlamda imtiyazda kazanç 
ve zararın imtiyazcıya ait olması ilkesi geçerlidir. Yani hizmet veya yatırımın gördürülecek 
olan kişiye ait olması… Dolayısıyla alım garantisi olduğunda söz konusu yap-işlet 
sözleşmesi bir imtiyaz olarak nitelendirilebilir mi? Bana göre alım garantisi demek aslında 
sattığın hizmeti satın alıyorum bedeliyle diye düşünmek yerine hizmet satın alma yöntemi 
olarak değerlendirilmesi daha doğru olabilir mi? Sizin fikrinizi almak isterim.

Dr. AYHAN TEKİNSOY- Şimdi imtiyazın klasik teorisinde, idare hukuku kitaplarında 
yazan ve yargı kararlarında tekrar edilen klasik imtiyaz teorisinde, kâr ve zarar işletmeciye 
aittir, dolayısıyla imtiyaz böyle bir şeyi teorik olarak içermez. Ancak idari sözleşmelerden 
önce imtiyazın ortaya çıktığı dönemde, büyük imtiyazlar dönemi dediğimiz, demiryolu 
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imtiyazlarının olduğu dönemde de, yani imtiyazın ilk ortaya çıktığı dönemde de aslında 
kâr garantisi verilmiş. Ondan sonraki imtiyaz uygulamalarında da var, çünkü burada 
önemli olan hizmetin sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi olduğu için tanımda kâr ve 
zarar işletmeciye ait olmaktadır denilmekle birlikte istisnai bir uygulama da değil.

Yrd. Doç. Dr. ABDULLAH UZ- (Süleyman Demirel Üniversitesi) Ancak tümüyle 
garanti kapsamı altına aldığınızda kâr garantisi verebilirsiniz de bütünüyle alım garantisi 
verdiğinizde?

Dr. AYHAN TEKİNSOY- Yani enerji açısından baktığımızda burada şimdi önemli bir 
kavram arz güvenliğidir. Arz güvenliğini sağlamak için ne gerekiyorsa idarenin bunu yapması 
gerekir. O nedenle kategorik olarak alım garantilerine ya da taban fiyat uygulamasına, 
vesaireye karşı çıkmak mümkün değil. Yani bunun yolsuzluk olarak karşımıza çıkması 
ayrı bir sorun, ama arz güvenliğini sağlamak için de alım garantisi önemli bir araç olarak 
değerlendirilebilir. Yani ben tek başına çok büyük bir sorun olduğunu düşünmüyorum. 
Hani sözleşmenin niteliğini değiştiren bir şey olarak da değerlendirilmemesi gerekir diye 
düşünüyorum.

Av. ÇAĞDAŞ EVRİM ERGÜN- Bu hususta ben bir şey ekleyebilir miyim; bu esasında 
alım garantisi veya hazine garantisi riski tamamen ortadan kaldırılmıyor. Sadece üretilenin 
bir kısmını veya tamamını alacağını taahhüt etmiş oluyor, ama tabii işletmeden kaynaklanan 
bütün riskler hâlâ işletmecide. Ben size bunun bir örneğini de vermek istiyorum tabii 
isim vermeksizin. Bir proje çok zorlu bir ihale dönemini geçtikten sonra 5 yıl boyunca 
işletmede kalarak 8 milyon dolar yaptığı yatırımın sadece 4’ünü alıp her geçen gün şu anda 
zarar etmekte olup iflas etsek bizim sorumluluğumuz ne olur diye bize soruyor. Yani bu 
hazine garantili proje, riskleri çok yüksek hâlâ, çünkü orada sadece alım garantisi var. 

Peki, alım garantisi şu andaki özelleştirmelerde yok mu? Geçen sene 2007’de başlayanda 
EPDK tarifelerini hazırlamıştı, hâlâ o tarifeden mi uygulanacak belli değil, ama o tarifede 
gelir garantisi vardı. Tarifenin bir unsuru olarak belli bir gelir garantisi vardı, yani alım 
garantisi esasında hâlâ var, o da tabii ki imtiyaz sözleşmesi olacak, onda da vardı. Dolayısıyla 
hazine garantisinin, bizzat ben de Hocama katılıyorum, yani imtiyaz karakterini, aksi 
takdirde bu yeni özelleştirmede de imtiyaz sözleşmesi olmadığını söylemek gerekiyor, ama 
dağıtım gibi kamu hizmeti olduğu açık. Hadi üretimde gerçekten de tartışılabilir, elektrik 
üretimi kamu hizmeti midir? Hem pozitif hukukta kamu hizmeti midir, hem de olmalı 
mıdır diye iki tartışma yapılabilir, ama dağıtımda kamu hizmeti olduğu kanısındayım. 
Orada yapılan sözleşmelerin imtiyaz sözleşmesi olması gerektiği görüşündeyim.

Dr. AYHAN TEKİNSOY- Ben de bir şey ekleyeyim. Örneğin Fransız uygulamasında 
üretim kamu hizmeti değildir. Çünkü kamu hizmeti kullanıcıya, hizmetten yararlanana o 
hizmetin götürülmesidir. Dolayısıyla yalnızca baraj kurup, santral kurup elektrik üretimi ve 
bunu sonra da devlete ya da başka birisine satma kamu hizmeti olarak değerlendirilmiyor. 
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Ancak bizde istisnasız hepsi kamu hizmeti ve yapılan sözleşmeler de imtiyaz olarak 
değerlendiriliyor, o konuda bir esneklik yok.

Av. ÇAĞDAŞ EVRİM ERGÜN- Hocam biliyorsunuz aynı zamanda bu yap-işletler 
Danıştay bu enerji satış anlaşmalarına imtiyaz dedikten sonra geçen sene bir kanun çıktı 
ve o kanun da yap-işletlerin sözleşmeleri özel hukuka tabidir diyor. Yani üretime esasında 
yasamanın da görüşünün bir bakıma ortaya koymuş oldu.

OTURUM BAŞKANI Av. SAMİ KAHRAMAN - Teşekkür ederim. 

Bir küçük husus da ben ilave etmek istiyorum, yani belki teknik bir şey değil, ama bana 
göre Türkiye’de enerji konusundaki özelleştirmenin önündeki fiili en büyük nedenlerden 
bir tanesi olarak değerlendiriyorum, sizinle paylaşmaktan kendimi alıkoyamıyorum. 
Türkiye’de bir denetim enflasyonu var, yani özelleştirmelerin, enerji konusundaki 
özelleştirmelerin söz konusu olduğu bakanlık Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı olduğuna 
göre bu bakanlık bazında, bu bakanlığa bağlı kamu kuruluşlarını da düşündüğümüz 
zaman kamu kuruluşunun kendi teftiş kurulu var, enerji Bakanlığı’nın teftiş kurulu var, 
Başbakanlık Teftiş Kurulu var, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu var, Meclis KİT 
Komisyonu denetimi var, Devlet Denetleme Kurulu denetimi var. 

Özelleştirme işlemleri de biraz takdir hakkını gerektiren işlemler, bu takdir hakkında bu 
belirttiğim kuruluşların müfettişlerinden, ilgililerinden herhangi birisinin bir tereddüdü 
olduğu takdirde bu sefer o takdir hakkını kullanan personel için sıkıntılı günler başlıyor 
demektir. Türkiye’de benim gördüğüm kadarıyla personeli, yöneticileri en çok mahkemeye 
verilen kuruluş, bakanlık Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’dır. Bir ara şöyle bir baktım, 
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’ndan neredeyse benim müvekkilim olmayan üst düzey 
yönetici yok gibi bir şeydi, zaten burada ilgili arkadaşların birçoğu var, onlar da bunu 
bilmektedir. Dolayısıyla bu kurumun ilgilileri takdir etmek makamında olan ilgili kişileri 
korkutulmuş, ürkütülmüş kişiler, onun için de kolay kolay takdir hakkını kullanmak 
istemiyorlar. İşte bu durum da özelleştirmenin önünde bana göre önemli engellerden bir 
tanesi diye düşünüyorum.

Geç saatlere kadar dinlediniz, çok teşekkür ediyorum, arkadaşlarıma da çok teşekkür 
ediyorum.

(Plaket töreni yapıldı)

SUNUCU- Değerli konuklar; 10 Ocak perşembe günü gerçekleştirilmiş olan 
oturumlarımız sona ermiştir. Yarın ekonomi ve hukuk başlıklı oturumlara yine bu salonda 
devam edilecektir. Görüşmek dileğiyle, teşekkür ederiz.
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EKONOMİ VE HUKUK

ÜÇÜNCÜ GÜN

BİRİNCİ OTURUM

“KENT HUKUKU”

Oturum Başkanı: REFET ERİM (Başbakanlık Çevre Teşkilatı Emekli Müsteşarı)

SALON3 (TEOMAN EVREN SALONU), 11 Ocak 2008

  

SUNUCU- Emekli Başbakanlık Çevre Teşkilatı Müsteşarı Sayın Refet Erim’i; 
konuşmacılarımız Yazar ve Yüksek Mimar Oktay Ekinci’yle, Martı Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı Anonim Şirketi’nden Dr. Erdal Köktürk’ü sahneye davet ediyorum.

OTURUM BAŞKANI REFET ERİM- Değerli konuklar; izninizle biraz gecikmiş 
olarak bu oturumu açıyoruz. 

İlk konuşmacımız Yüksek Mimar Oktay Ekinci. Oktay Ekinci’yi sizlere tanıtmak için 
bir şeyler söylemeye hiç gerek yok sanıyorum. Kendisi hukukçu olmamakla birlikte 
özellikle şehircilik alanını ilgilendiren hukuk konularında neredeyse her zaman bize yol 
gösterici olmuş değerli bir aydınımız. Ben sözü fazla uzatmadan kendisine bırakıyorum. 
Konuşma süreniz 20 dakika olarak belirleniyor, ama bunu biraz 25 dakika gibi 
değerlendirebilirsiniz.

Buyurun.

Yüksek Mimar OKTAY EKİNCİ (Yazar)-  Efendim, ben önce yıllardır üzerinde 
durduğumuz konuyu bu sempozyumda, benim çok önem verdiğim bu konunun 
sempozyumda benim tarafından sunulması görevini verdiği için Baromuza teşekkür 
ediyorum. Gerçekten yıllardır hukukçularla âdeta eski deyimle hemhal olduk, çünkü 
hepinizin bildiği gibi, benden daha iyi bildiği gibi birçok alanda da yaşadığımız gibi hukuk 
yegane güvencemiz ve bu çok daha önem kazanıyor.

Benim bu sempozyumda kent ve hukuk başlığı altında 12 Eylül örneğinin vermek 
istememin birkaç nedeni var. Birincisi programa baktığımızda bu oturum aynı zamanda 
ekonomi ve hukuk üst başlığı altındadır. Türkiye’de ekonominin doğrudan doğruya 
kentleri, mimarlığı, şehirciliği çok radikal bir şekilde etkilemeye başladığı dönem 12 
Eylülden sonra başlamıştır bizim gözlemlerimize göre. Çünkü yine hepinizin bildiği ve 
benim aranızda bulunan değerli hocalarımdan da öğrendiğim gibi 12 Eylül aslında siyasal 
bir darbenin ötesinde bir ekonomik modele geçiştir, hepinizin yine sanıyorum bana 
hak vereceğiniz gibi 24 Ocak ekonomik kararlarının demokratik ortamda, demokratik 
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parlamenter sistem içerisinde yaşama geçirilmesinin anayasa hukuku kapsamında, hele 
hele 61 Anayasası hukuku kapsamında yaşama geçirilmesinin mümkün olmadığını gören 
tekelci sermaye dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bize de faşizmin ne olduğunu 
öğretmiş ve 12 Eylülü yaşamışızdır. 12 Eylülün aslında bir ekonomik zorunluluk, daha 
doğrusu tercih edilen ekonomik kalkınmanın yönetim biçimi olarak karşımıza çıktığını 
ben düşünüyorum, biz düşünüyoruz, sanıyorum ki bu konuyu uzatmama gerek yok, 
sizler de herhalde bu gözlemler içerisindesiniz. O nedenle ben bu başlık altında 12 Eylül 
örneğini seçtim.

Bir diğer neden de aslında dün ya da evvelsi gün Sevgili Ruşen Keleş Hocamla bir 
televizyon programı için İstanbul’da beraberdik. Ruşen Hocamın hep böyle düşündüğümüz, 
ama meslek gereği, yani mimarlık ve şehircilik uzmanlığı gereği çok fazla söylememize 
taşıyamadığımız bir gerçeği çok açık vurguladı ki kentler aynı zamanda bir işletmedir, bir 
ekonomik kaynak yaratma merkezleridir, dolayısıyla siyaset ekonomik kaynak yaratmak 
istiyorsa, hangi şekilde yaratmak istiyorsa onun karşılığı olarak kentlere bakar. Gerçekten 
ben Hocama iki gün önceki teşekkürümü burada yineliyorum, bu netlikte bir cümleyi 
aşağı yukarı yıllardır bilim insanlarımızdan pek duymamıştım. 

Gerçekten iki gündür Hocanın vurgulamasını düşündüğüm zaman ve özellikle de bu 
konuşmaya hazırlık süreci içerisinde örneğin cumhuriyetin ilk yıllarında tercih edilen 
ekonomik kalkınma politikası Anadolu’nun sanayileştirilmesi ve sanayinin devlet 
tarafından güçlendirilmesi, ulaşım politikalarının buna entegre olarak gelişmesi vesaire gibi 
hepimizin bildiği o cumhuriyetin altın yıllarının kalkınmasına baktığımız zaman bunun 
kentlere yansımasıysa kentlerin de artık planlı gelişmesi şeklinde görüyoruz. Çünkü Türk 
kentleri, Anadolu kentleri, Trakya kentleri, Türkiye Cumhuriyeti kentleri kent planlaması 
dediğimiz kavramla, şehir planlaması dediğimiz kavramla ancak cumhuriyetten sonra 
tanışmıştır. Yani cumhuriyeti gerçekleştiren aydınlanmacı, devrimci kadrolar sayesinde 
tanışmıştır. Batıdaysa, Avrupa’daysa 19. yüzyıl ortalarından itibaren tanışmıştır, tarihte 
planlama yoktu, kent planlaması yoktu, çünkü tarihte düşünce olarak insanın geleceğini 
kurgulama düşüncesi, fikri yoktu. Planlama geleceğin kurgulanmasıdır, geleceğin bilimsel 
olarak tasarlanması ve o tasarıma uyma anlamına gelmektedir, oysaki insanlık binlerce 
yıldır geleceği tasarlamak yerine tepedeki egemen bir kralın ya da hâkim bir zümrenin 
kararlarına uyarak bu bin yılları geçirmiştir. O nedenle işte kuldur, köledir ve geleceği 
planlamak gibi insan aklının bulduğu en son mucizevi davranışı biz tarih içerisinde 
göremiyoruz.

Tarihte kent planlaması, bugünkü anlamda imar planlaması yoktur, yani bir kent nasıl 
gelişir, nereye doğru gelişmesi lazım, neresi korunsun, neresi etsin diye bir planlama 
kavramı yok. Sadece bizim hemşerimiz, yani Anadolulu Hipodomus Güney Ege’de Priene, 
Milet gibi bazı kentlerde satranç tahtası dediğimiz şekle benzer kent planları yapmıştır. 
Bu nedenle biz övünürüz kent tarihinin en eski plancısı bizim hemşerimizdir diye, ama 



266

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

Hipodomus’un planları da kentsel gelişmeyi, yan kentin yarınlarını, kentin geleceğini 
gözeten planlar değil, kurulu kentin ya da kurulması gereken kentin özellikle idari, anıtsal 
ve benzeri fonksiyonlarının nerede yer alması gerektiğine dair şemalardı. 

Biz bunu aramızda konuşmuş olalım, ama dünyaya karşı da ilk plancı bizleriz sözümüzü 
sakın, asla unutmayalım. Ancak özelliği budur, asıl akla dayalı, bilime dayalı, bilimin yol 
göstericiliğine dayalı, yani şehircilik bilimi dediğimiz bilim aydınlanma süreci içerisinde 
19. Yüzyıl ortalarında ancak çıkmıştır, sanayileşmeyle doğrudan bağlantısı vardır. Çünkü 
sanayi için kırsal kesimden kente göç eden insanların o kentin nerelerinde yerleşmesine, 
özellikle İngiltere’den başlamak üzere karar verilme süreci içerisinde kent planlaması 
çıkmış. Bunun kamu yararına, toplum yararına adaletli bir gelişime olarak tasarlanabilmesi, 
düşünülebilmesi de aydınlanmanın akla verdiği değerin önemini burada da kavrıyoruz, 
ancak akılcı ve objektif tespitlere dayalı bir süreçle ortaya çıkmıştır. O nedenle de Osmanlı 
esas itibarıyla Avrupa’daki aydınlanma devrimi düşüncelerini ve felsefesini kendi devlet 
siyasetine yansıtamadığında ilginçtir, 1923’te devrilene kadar bir tane bile kent planı 
yapmamıştır. 

Değerli izleyenler, değerli dostlar; 1923’de cumhuriyet ilan edildiğinde Türkiye’de bir 
tek kent planı yoktu, bir tek şehir planı yoktu ve fakat Avrupa’da 19. Yüzyılın ortalarında 
aşağı yukarı planlanmamış kent yoktu. İlginç bir argüman olarak da şunu vurgulayayım: 
Evet, Türkiye’de bir tek kent vardı, imar planı olan, kent planı olan bir tek kent vardı 23’te 
ilan edildiğinde cumhuriyet, o da ilginçtir, Kars. Çünkü 1870’de Kars’ı işgal eden Çarlık 
Rusya’sı 1910’a yakın bir süre içerisinde, 40 yıla yakın bir süre içerisinde Kars’ta kalırken, 
bugünkü Kars’ı kurarken bir imar planı yapmış ve kent bu imar planına göre kurulmuştur 
ve bugün de hâlâ o imar planının temel yolları, aksları vesaire korunmaktadır, buna tabii 
bizim Osmanlı döneminin kent kültürünün planı demek mümkün değil, bu Ruslardan 
kalma miras ve şimdi Karslılar da bu mirası korurken şu espriyi yapıyorlar: Karslılara 
soruyorsunuz, “ne kadar güzel binalar, bu Ruslardan kalma yapıları ne güzel korumuşsunuz...” 
Fakat Karslılar diyorlar ki, “bırak Rusları, adını anma.” “Neden?” “Kardeşim bırakıp gittiler, 
gelip bir tamir etmiyorlar, eserlerine gelip bir bakmıyorlar, hepsi onların yüzünden yıkılıp 
gidiyor, bir gelip de eserlerini tamir etseler” diye serzeniş içerisinde, hoş bir anekdot, hoş bir 
fıkra vardır.

Efendim, açıkçası hukukun önemini, bizim kuşak en azından hukukun önemini, değerini 
ve mimarlık ve şehircilik açısından da çok önemli olduğunu maalesef insan yaşayarak 
biliyor. Yani görmüş geçirmiş insan olabilmek için görmek ve geçirmek gerekiyor, 12 
Eylülü görüp, yaşayıp geçirerek kavrayabildik. Çünkü 61 Anayasası hepinizin bildiği gibi 
her ne kadar planlama ve imar yetkileri merkezi yönetimde olsa bile, planlı kentleşmenin 
ve kamusal hakların gözetildiği kentleşmenin önemli ilkelerini savunarak gelmiştir. Gerçi 
1950’lerden sonra özellikle de imar aflarıyla adına demokrasi denilen, benim hâlâ nasıl bir 
demokrasi olduğunu kavrayamadığım o 50 sonrası süreçte kentsel planlama giderek rant 
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üleşiminin önem kazandığı bir sürece girmiştir. 

Ancak özellikle yasadışı ve kaçak yapılaşma da imar aflarıyla yaygınlaşmıştır. 61 
Anayasası’nın getirdiği görüşler, özellikle kamu yararına anlayış, o anayasayla birlikte 
toplumsal hakların bireysel haklardan daha üstün olmadığının açıkça vurgulanması ve bir 
kent planlamasının, bir kent imarının ancak toplumsal haklar gözetilerek gerçekleşebileceği, 
bireysel çıkarların sağlıklı ve planlı kentleşmenin önünde en önemli engeli oluşturduğu, 
bu nedenle özellikle mülkiyet haklarının -ki, o biliyorsunuz 82 Anayasası’nda da devam 
ediyor- kamu yararına kısıtlanması ve dolayısıyla “mülkiyet kutsaldır” şeklindeki tarihsel 
anlayışın artık terk edilmesi, o kutsallığın ancak kamu yararı ve toplum yararıyla birlikte 
olduğu zaman bir değer taşıdığı gibi benden çok daha iyi bildiğiniz temel hukuk ilkeleri, 
özellikle 60’lı yıllarda bizim planlama tartışmalarında, imar tartışmalarında, ben tabii 
o zaman o tartışmalara katılan birisi değil, belki uzaktan bakan birisiydim. Ancak daha 
sonra o dokümanları okuduğumda, örneğin imar yetkilerinin, planlama yetkilerinin 
yerel yönetimlere verilmesine dair rahmetli Dalokay’lar zamanında başlayan tartışmalara 
baktığımızda şunu görüyoruz ki 82 Anayasası bütün bunları ortadan kaldıran, ama bazı 
temel ilkeleri de devam ettirmek zorunda olan, çünkü anayasa yaklaşımı gereği ve anayasa 
hukukunun gerekleri olarak bir kavram olarak karşımıza çıkıyor.

Ben öğrencilerimle bu konuyu tartışırken okulda -peki, biraz sonra bunun derinine 
ineceğim- şunu da sizle paylaşmak istiyorum: “Bu işler nasıl düzelecek çocuklar, yani bu 
rantın çok önemsendiği yaklaşma kararlarından nasıl vazgeçilebilecek?” Bu demokrasi adına 
kent yağmasına dönüşen keyfiliğin ve serbestliğin ki, bu yine hepimiz biliyoruz ki 1985’de, 
1. Özal Hükümeti döneminde Bedrettin Dalan önderliğindeki yasa değişikliğinde bu imar 
planı yapma, yaptırma, değiştirme ve benzeri gibi yetkilerin yerel yönetimlere devri yasası 
3194 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçerken tutanaklara baktığımızda söylemlerin 
yüzde 90’ı şudur: “Bu demokratik bir haktır, mademki artık demokratikleşiyoruz, 12 Eylül 
dönemi bitiyor, demokrasiye geçiyoruz, o nedenle bunu mutlaka yapmalıyız. Kentlerin ve yerel 
yönetimlerin merkezi idarenin baskısından ya da yönlendirmesinden artık kurtulmaları lazım” 
gibi bir demokrasi felsefesiyle savunulmuş. Buna bağlı olarak da teknik bazı kolaylıklar da 
o tutanaklara baktığımızda gerekçe olarak gösterilmiştir. 

İşte en önemli gerekçe de bir imar planını değiştirmek istediğiniz takdirde Ankara’da 
yıllar geçiyor ve Ankara bunu bir türlü onaylamıyor, oysaki bu gerektiği zaman bunu 
yerel yönetimde halletmek lazım. Çok iyi hatırlıyorum, dönemin tartışmaları sırasında 
bir gazete kupüründe şu söylenmişti, o kupürü hâlâ saklıyorum: “Ankara’da özellikle 
Kızılay ve Ulus çevresinde birtakım hanlarda birtakım bürolar çalışmaktadır ve bu bürolar 
Anadolu’da yapılmak istenen imar planı değişikliklerinin bakanlıktan bir an önce geçebilmesi 
için arabulucu, yani bu işi profesyonel yapan bürolardır. Dolayısıyla bakanlıkla da ilişkileri 
profesyonel olduğundan, siz Bakanlığa başvurduğunuz takdirde sonuç alamazsınız, ama o 
bürolarla anlaşırsınız sonuç alırsınız” diye soyadı Elmas olan, adını unuttum, soyadı Elmas 
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olan bir İstanbul Milletvekili de o kupürlerle kürsüde konuşmuştu.

Sonra o Elmas’ın -Anavatan Partisi Milletvekiliydi- katıldığı komisyonda çıkan Boğaziçi 
Yasası’nda şöyle bir madde vardı, madde Boğaziçi Yasası’nda aynen şöyledir: “Boğaziçi’nde 
şu kadar metrekareye…” Gerçi onu Anayasa Mahkemesi eşitlik ilkesini bozduğu için iptal 
etmişti, ama yasa çıktığında işte “şu kadar metrekareden daha büyük olan Boğaza bakan arsa 
ve arazilerde yüzde 10 oranında inşaat yapılabilir” diye bir madde var. Onun altında şöyle 
bir satır vardı, aynen ezberlemiştim ben onu: “Hesabat brüt alan üstünden yapılır.” Bu bir 
hukuki deyim değildi, yani hesabat brüt alan, bu bir müteahhit söylemiydi. Bunun nasıl 
oraya girdiğini araştırdığımda dönemin -o zaman CHP yoktu- Necdet Calp’in partisinden 
birtakım insanlar vardı, onlara sorduğumuzda, bunu son anda Elmas eklemiş, böyle el 
yazısıyla ve o da oradan oraya aynen geçmiş. Bugün bizim yasamızda bu “hesabat brüt alan 
üstünden yapılmaktadır” diye hâlâ durmaktadır.

Fakat ekonomi açısından devam edecek olursam, Türk ekonomisi, ulusal ekonomi, ne 
kadar ulusal ekonomi denirse artık yoğun bir şekilde, aşırı bir şekilde arsa ve imar rantına 
artık endeksli hale gelmiştir. Türkiye’nin en önemli sanayicileri en önemli kazançlarını ve 
kârlarını o sanayi üretimi yerine arsa ve arazi, emlak yatırımlarından almaktadır. Bütün 
siyaset emlak rantına odaklanmıştır; işte gelecek güvencesi, toplumun gelecek güvencesi 
sosyal güvenlik kuruluşlarına değil, kamu kuruluşlarına değil toplum emlak sahibi olarak 
geleceğini güvence altına almaya başlamıştır ki çoktandır bu böyledir ve böyle olunca da, 
yani ekonomi doğrudan doğruya arsa ve imar rantıyla son derce yakın ilişki içerisine girince 
ve bu rant ekonomiyle birlikte politikaları belirlemeye başlayınca ve bu çok yoğun olarak 
gündeme gelince aşağı yukarı 12 Eylülden sonra, özellikle 12 Eylülden önce taslakları 
hazırlanan bazı yasaların bunu hedefleyen değişikliklerle yürürlüğe girdiğini görüyoruz.

Böyle olunca, biz öğrencilerle şöyle bir fantezi ya da hayal kurduk, ütopik bir düşünce 
geliştirdik, acaba dedik, tabii ben onların hocası olarak bunu biraz kendi kendime 
söylerken onlar beni deştiler ve yüksek sesle söylemek mecburiyetinde bıraktılar, biz 
vaktiyle devrimi yapamadık, biz vaktiyle devrimi yapamadık, ama acaba devrimi bütün 
Türkiye’yi etkilemeye başlayan, bütün ekonomiyi etkilemeye başlayan, siyaseti kirleten, 
hukuku zorlayan, haksız çıkarlardan ötürü, haksız örgütlenmelere neden olan, yaşam 
kaynaklarını ortadan kaldıran ve bence -bu kişisel görüşümdür- bugün iktidarda giderek 
daha fazla güçlenmekte olan siyasetin de bir numaralı finans kaynağı haline gelen arsa ve 
imar rantını durduran, bunu önlemeye çalışan ve bunu ortadan kaldırabilecek bir imar 
devrimini nasıl yapabiliriz? Siyasi devrim konusu yine bir genç beyinlerde ve yüreklerde 
kalıyor olsa bile acaba imar devrimini nasıl yapabiliriz? 

Böyle olunca, 3 dersin son 15 dakikasını buna ayırarak yaptığımız tartışmalarda 7 akılda 
kalan bir rakam olduğu için ve dünya tarihinde de kutsal bir rakam olduğu için imar devrimi 
için 7 devrimci ilke tespit ettik. Birincisi dedik, yeni anayasa mademki gündeme gelmiştir, 
yeni anayasada imar suçunun affedilemeyeceği, tıpkı orman suçunun affedilemediği gibi 
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imar suçunun, kente karşı suçun affedilemeyeceğinin yer alması ve bunun anayasadaki 
değiştirilemez ve uyulması zorunla maddeler haline gelmesi. Tabii mantık dışı, ama 
devrim olduğu için pek de mantık aramayın lütfen.

Demokrasi; kaçak yapılaşma sorumluları kentlilere ve gelecek kuşaklara giderilemez 
zarar veren suçlulardır, bunda hemfikiriz herhalde, bunu hukukçularla paylaşmaktan şu 
anda çok heyecanlıyım. Hem bu kuşaklara zarar veriyorlar, hem gelecek kuşaklara zarar 
veriyorlar kente karşı suçlular ve kalıcı suç işliyorlar, o nedenle de kuşaktan kuşağa bir 
olumsuz durum yaratıyorlar. Bu nedenle yerel yönetim seçimlerinde aday olamazlar ve oy 
kullanmaları da kısıtlanır. Yani kente karşı suç işleyen bir insanın kentin yönetimine aday 
olmaması ve kent yöneticisini seçmemesi şeklinde bizim aklımızda bize çok uygun gelen 
bir mantık yerleşti, hukukçuların takdirine sunuyorum.

Kaçak yapı; izinsiz inşa edilen ve kullanılan tüm yapılar saptandıkları an kamu 
mülkiyetine geçerler. Çünkü kamuya zarar vermektedirler, kamu onları gasp eder. Kamu 
mülkiyetine geçerler ve derhal yıkılarak bunlara göz yumanlar görevlerinden alınır ve 
kamu haklarından yoksun bırakılırlar şeklinde en sert devrimci yasalarımızdan biri. Biz 
İstanbul’da kaçak yapılaşmanın kaçak yapılaşma pazarıyla daha fazla yaygınlaştığını tespit 
ettik, yani eğer kaçak yapılaşma alınıp satılmasa bu kadar yaygınlaşmayacak. Çünkü 
İstanbul’da Devlet İstatistik Enstitülerinin yaptığı araştırmaya göre kaçak yapıların yüzde 
65’inde kiracı oturmaktadır. Artık eskisi gibi insanın kendisine ait gecekondular değil, 
kiralık kaçak apartmanlar yapılmaktadır. Dolayısıyla bu bir teşvik haline gelmiştir, yani 
kaçak bir apartman sadece başını sokmak için bir barınak değil, herhalde bu salondakilerden 
çok daha fazla rantlar elde edilmesine, kazançlar elde edilmesine ilişkin bir işletme olarak 
yapılmaktadır. Dolayısıyla da bu serbestlik olağanüstü bir kaçak yapılanma özendirisi, 
teşviki yaratmaktadır, artık köyden kente göç ya da yoksul olduğu için başını sokacak 
bir gecekondu yaptı ve benzeri gibi gerekçeler hızla ortadan kalkmakta, bu daha öne 
çıkmaktadır. O halde dedik kaçak yapıysa, yani tespit edilen yapı kaçak yapıysa bu tapuda 
alınamaz, satılamaz, devredilemez, işte takas yapılamaz, rehin verilemez, hatta miras dahi 
kalamaz diye bir devrimci yasayı da geliştirdik.

Siyasetçilerin yasa dışı yapılaşmaya dünyadaki örnekleri arasında en fazla önder 
olduklarını biliyoruz, uç örnekleri hepiniz biliyorsunuz, burada sıralamayım, ama bir 
tanesini vermeden geçemeyeceğim. Örneğin orman içerisindeki yasadışı Koç Üniversitesi 
Sayın Süleyman Demirel temel atmak istediği için ancak duvar ruhsatıyla temeli 
atılabilmiştir. Yani arazinin etrafında yapılacak olan duvarın ruhsatıyla Sayın Demirel Koç 
Üniversitesi kampusunun temelini atmak mecburiyetinde kalmıştır. Çünkü o tarihlerde 
çok tartışılan ruhsatsız yapılara siyasetçi desteği karşısında bir skandala sebep olmamak 
için, ama bizim medyamız da olsun, duvar ya, onun ruhsatı var ya deyip Koç Üniversitesi’yle 
olan yakınlıklarını yayınlarına yansıtmışlardır. Şimdi biz diyoruz ki siyasetçiler inşaat 
ruhsatı ve kullanma izni olmayan, hukuka aykırı yapı ve tesislerin temel atma ya da açılış 
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törenlerine katılamazlar. Bunu yapan siyasetçilerin yetkileri iptal edilmeli, belediye 
başkanları ve valiler görevden alınmalı, kente karşı suçlarda dokunulmazlık olmamalıdır 
diye bir öncekilerden belki biraz daha yumuşak bize göre, ama size göre sert olabilecek bir 
yeni yasamız var.

Efendim imar rantı vergisi asla vergilendirilmiyor. Her şey vergilendiriliyor, ama her şey, 
yani yakında herhalde düşüncenin de bir vergisi olacak, böyle konuşmanın da bir vergisi 
olacak, bu süreçteyiz, ama yıllardır imar rantının vergisi yoktur. Emlak vergisi imar rantı 
vergisi değildir, imar rantı vergisi şudur? Bir tarla imar parseli haline dönüştürülmektedir 
imar planıyla ve dolayısıyla imar parseli olunca değeri 50 kat artmaktadır, 60 kat artmaktadır, 
harita mühendisi arkadaşlarımın daha fazla değeri artan yerleri bildiğini biliyorum. O 
halde denmelidir ki oranın da imar parseli haline dönüşmesi şehrin gelişmesi açısından 
uygun olabilir. O halde denilmelidir ki bu rant artışının vergisini önce ödeyecek, yani 
tarlası imar parseli haline dönüşen kimse o artan rantın vergisini önce peşin ödeyecek. Eğer 
peşin ödemezse o imar planı değişikliği yapılmayacak, yani elde edilen haksız kazancın hiç 
değilse eğer planlama ilkelerine uygunsa vergisinin alınması lazım.

Efendim, sonuncu yasamız da kentsel miras; bunu mimarlık camiasında özellikle 
çektiğimiz sıkıntılardan ötürü çok önemli görüyoruz. Dünyada hiçbir zaman, hatta 
gelişmiş, gelişmemiş aynı, yani bunu sadece gelişmiş ülkeler olarak söylemiyorum. Dünya 
dediğimiz zaman şu söylediğimiz şey evrenseldir: Kentin tarihi semtleri, ilk kurulduğu 
semtler, eski semtleri, tarihi dokuları onarılarak, sağlıklılaştırılarak kullanılmadan, yani 
oralar yaşanan yer haline gelmeden, kentin prestij bölgeleri olarak kullanılan yerler hale 
gelmeden ve dolu dolu kullanılmadan yeni kentsel gelişme bölgesi açılmaz. Çünkü hem 
oranın korunması lazım, hem kentin boşu boşuna büyümemesi lazım, hem de tarihin 
gelecek kuşaklara yaşatılarak aktarılması lazım. Bu teme prensiptir ve fakat bizde tarihi 
kent dokuları, örneğin Ankara’da Kaleiçi gibi yerler, ama bütün kentlerde böyle, tarihi kent 
dokuları bakımsızlığa, metruklüğe, boşluğa terk edilmekte ve bütün emlak sektörü, bütün 
imar sektörü, bütün yatırım sektörü kentin dışındaki alanlarda yapılaşmaya açmaktadır 
ve herkes de bunu teşvik etmektedir. Oysaki merkezin kullanılması tamamlanmadan yeni 
alanların açılmaması lazım.

Biz bunları 12 Eylülü irdeleyerek ortaya çıkarttık, neden? Birkaç slayt ilerleyeceğim 
sadece ve bitireceğim, şimdi ilginçtir 27 Mayısla 12 Eylülü kıyasladığımızda her ikisini 
de askeri bir operasyon olduğu için aynı gözle bakan kesim oldukça yaygındır. Oysaki 61 
Anayasası’yla 82 Anayasası bu iki askeri operasyonun düşünce olarak çok farklı olduklarını 
çok açık göstermektedir, yani bundan daha büyük bir kanıt olamaz. Ancak burada 
sorulması gereken soru şudur, 27 Mayıstan sonra ortaya çıkan Anayasa’nın getirdiği hak, 
özgürlük ve adalet dünyasıyla 12 Eylül darbesinden sonra gelen rejimin birbirinden çok 
farklı olması8ın nedeni ordu mudur? Yani ordu 27 Mayıstan 12 Eylüle kadar geçen süre 
içerisinde, yaklaşık 10 yıllık süre içerisinde acaba hafızasını mı kaybetmiştir ya da belleğini 
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mi yitirmiştir ya da bütün kadroları değişmiş midir ya da hukuka, demokrasiye önem veren 
kadrolar hapse mi atılmıştır? Yani 27 Mayıstan sonra 12 Eylül dönemine kadar 27 Mayısı 
yapan bir de biri de benim rahmetli babamdı, subayların hiçbirisi hapse atılmadı ki, suçlu 
görülmedi ki, yani ne değişmiştir? İşte bu soru temel sorudur, ne değişmişe baktığımız 
zaman ekonomik sistem değişmiştir, ekonomik tercih değişmiştir ve ekonomik tercih de 
sonuçta başta da söylediğim gibi bunu yaratmıştır.

Üniformasız kurmaylar diyoruz, demeye başladık, çünkü 12 Eylül rejiminde bu 
yasaları askerler hazırlamadılar. Yani hiçbir zaman generaller, albaylar, paşalar oturup 
da bir Turizmi Teşvik Yasası gibi korkunç bir yasa hazırlamadılar, zaten böyle bir şeyi 
bilemezler, düşünemezler de, kurmaylık eğitimlerinde böyle bir düşünce yok. Yani 
acaba ne yapalım ki arazilere imar haklarını, imar planlarını dışlayarak verelim, eğer 
buna direnenler olursa yetkiyi Turizm Bakanlığına alalım, Turizm Bakanlığı bu yetkiyi 
tepeden versin. Bu yetki yetmiyorsa daha da arttıralım, dolayısıyla ne orman bırakalım, 
ne su bırakalım, ne deniz bırakalım diye yeter ki orada imar hakları olsun ve boyuna inşaat 
yapılsın diye düşünebilecek bir subayı çok nadir olarak düşünüyorum, çok ender olarak 
düşünüyorum. Ordu içerisindeki sayısı böyle karşı devrim yapacak güçte değildir, ama bu 
işin sivil kurmaylarına baktığımız zaman sermaye kesiminden, madeni eşya sanayicileri 
kesiminden, vesaireden geldiklerinde zaten bunun kurallarını hazırlamışlardı. 

Tabii burada özellikle barış ve siyaset ilişkileri bakımından olan yerler de önemli, ama 
şunu çok önemsiyorum: O nedenle bu slaydı buraya koydum. Günümüzde 12 Eylül 
yargılanırken sadece üniforma yargılanmaktadır, bunun en son örneklerinden biri de 
Beynelmilel filmidir. Beynelmilel biliyorsunuz Enternasyonal Marşı’nın yasaklanmasına 
karşı, 12 Eylüldeki yasaklanmasına karşı buna rağmen çalınmasına gösterilen tepkileri 
ve bu tepkiler içerisinde de bunu yasaklayan askerlerle alay eden bir filmdir. Oysaki 
Enternasyonal kapitalist sistemin karşıtı olan bir düşüncenin marşıdır, yani kapitalistlerin 
tüylerini diken diken eden bir marştır, bunu yasaklayan da kapitalistlerdir. Yani hayır, 
bu Enternasyonal Marşı bizim kapitalist sistemimizi eleştiren ve onu ortadan kaldırmak 
isteyen bir marştır, dolayısıyla bunun yasaklanması gerekir diye düşünenin babam gibiler 
olduğunu sanmıyorum. Sivil darbeciler olduğun düşünüyorum, tabii ilişkiler içerisinde 
bu orduya yansımıştır.

Şimdi Beynelmilel gibi 12 Eylülü sorgulayan, yargılayan filmlerin bu gerçeği 
kamuoyundan saklamalarını doğru bulmuyorum ve özellikle imar konunda baktığımız 
zaman işte bu görüntüler 12 Eylül peyzajlarıdır. Bunlar 12 Eylül siluetleridir, o dönemde 
yürürlüğe giren ve yani o dönem dediğim şudur. Hepiniz biliyorsunuz, 12 Eylül askeri 
darbesiyle serbest seçimle parlamentonun oluştuğu ilk tarihe kadar geçen dönem. 1982’nin 
6 Kasımı’nda halkoyuna sunulan Anayasa’nın 15. maddesi bu dönem içerisinde yürürlüğe 
giren yasaların anayasaya aykırılığının iddia edilemeyeceğini hükmetmiştir. Nasıl bir geçici 
maddeyse 2000’lere kadar da bu geçici madde yürürlükte kalmıştır ve 2000’lere kadar 
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gelen hiçbir hükümet, solcu, sağcı, liberal, sosyal demokrat, faşist milliyetçi hiçbir hükümet 
bu geçici maddeyi kaldırmamıştır, kaldıramamıştır demiyorum. Şu nedenle demiyorum, 
affınıza sığınarak bir hukuksal yorum yapmak istiyorum ki bunun örnekleri de vardır, 
geçici 15. madde 12 Eylül döneminde yürürlüğe giren yasaların anayasaya aykırılığı iddia 
edilemez diyor, ama değiştirilemez demiyor. Yani değiştirilmesi yasak değildi ve o nedenle 
12 Eylülle 15. madde kalkıncaya kadar geçen süreç içerisinde iktidarlar aynı yasayı daha 
fazla rant elde edilmesi için değiştirmiştir. Dolayısıyla hiç kimse efendim bu 15. madde’nin 
koruması altındaydı, o nedenle biz bunu kullanmak zorunda kaldık gibi bir gerçek dışı 
tezin arkasına sığınmasın, ben bunu özellikle dönemin sosyal demokrat bakanlarına da 
defalarca söyledim.

Şimdi nasıl böyle bir siluet ortaya çıktı? Çünkü o yasa herhangi bir arsanın o kentin 
imar planlarıyla getirilmiş kurallarına bakılmaksızın sadece inşaat rantının ki yasanın 
söylemiyle yatak kapasitesinin artırılması amacıyla ve ülkeye döviz gelsin gerekçesiyle 
turizm bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla turizm merkezi ilan edilir. Turizm 
merkezi ilan edildikten sonra artık oraya turizm bakanından başka hiç kimse karışamaz. 
İşte Turizm Bakanlığının, dönemin hükümetlerinin yarattığı görüntü budur.

Şöyle tamamlayayım, biz bunu son günlerde Milliyet Gazetesinin yayını önderliğinde 
Sultanahmet Cezaevinde de bu tartışmayı yaşıyoruz. Sultanahmet Cezaevi bitişiğindeki 
alan da bu yasaya dayanarak, yani 12 Eylül yasasına dayanarak turizm merkezi ilan edilmiş 
ve arkeolojik bir arsa haline dönüştürülmüştür. Korumu kuruluna bu arada çok çatılıyor, 
ama onun da biraz savunmasını yapmak mecburiyetindeyiz. Çünkü koruma kurulu olmasa 
bile orası Bakanlar Kurulu tarafından otel arsası olarak ilan edilmiştir. Koruma kurulları 
Bakanlar Kurulu kararının üstünde değildir, ben 15 yıldır koruma kurullarındayım, 
üyeyim, 7 kere görevden alındım, 7’sinde de Danıştay kararıyla geri döndüğüm için işin 
hukuki altyapısını da biliyorum, koruma kurulları Bakanlar Kurulu kararına uymak ve o 
karar doğrultusunda bir projeye evet demek mecburiyetindiler. Çünkü Bakanlar Kurulu 
kararı koruma kurulu kararının üstünde bir hukuksal dayatmadır, siz bu piramidi benden 
daha iyi biliyorsunuz, objektif hukuk piramidini benden daha iyi biliyorsunuz.

Şimdi o dönemde dikkat edin yaklaşık 10 gün süren yayınlarda, gazete yayınlarında bir 
kere bile ki ben bunu defalarca anlatmama rağmen Milliyet Gazetesindeki ilgililere bir kere 
bile 1991’deki bu arkeolojik alanı arsaya dönüştüren kararı neden aldınız, oranın arkeolojik 
alan olduğu kazılardan sonra ortaya çıkınca neden bu kararı iptal etmediniz ve yine orada 
otel yapmak isteyenlerin paralarıyla bu kazıları neden yaptırdınız, kamu kaynaklarıyla 
neden yaptırmadınız ve yine şu andaki duruma bakıldığındaysa tahsis gerekçesinde 
yazılı olan tarihe zarar vermeden yapılaşma yapılması koşulu yerine gelmediğinden, 
hukukçularla bunu da paylaşmak istiyorum, bu koşul yerine gelmediğinden koşula yakırı, 
yani sözleşme koşularına aykırı, ilan koşullarına aykırı bir uygulama yapılmasından ötürü 
de o sözleşmeyi neden hâlâ iptal etmiyorsunuz? Sözleşme koşullarına uyulmadığı zaman 
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tek taraflı iptal edilebileceğine sayısız örnek varken bu örnekte neden susuyorsunuz gibi 
soruları da sizin kanalınızla sizlere ve kamuoyuna sunmuş olayım. 

Teşekkür ediyorum, özür dilerim Başkanım.

OTURUM BAŞKANI REFET ERİM - Estağfurullah,  benim de ilgiyle izlediğim şeyler 
anlatıyordu Sayın Ekinci, süresini hatırlatmaya bile cesaret edemedim. 

Şimdi problemimiz var, Sayın Savcı, böyle bir yetkim var mı diye size soracağım. Oktay 
Bey’in 11.00’de ayrılması lazım, bizim 11.15’e kadar olan süremizi kullanabilmemiz 
bakımından ben şimdi onun sorularını alabilir miyim? Tamam, teşekkür ederim. İki soru, 
lütfen iki soru, daha fazlasını alamayacağım.

Buyurun Hocam. 

SALONDAN- Şimdi kaçak yapılarla ilgili dediniz ki, “bu kaçak yapılar kamuya devredilsin, 
yıkılsın” vesaire... Şu andaki gecekonduları dahi biz imar müdürlüklerine yıktıramıyoruz 
ki siz kamuya verilip de bunların yıkılmasını istiyorsunuz. Çünkü belediyelerin şöyle bir 
savunması var: Diyor ki, “benim bunları yıkacak, kaldıracak altyapım yok” ve devletin her 
zaman böyle basit bir savunma şekli vardır. “Benim yeterli, gerekli altyapım yok ve bu yüzden 
de ben bu hizmeti yerine getiremiyorum.” Yani işi devlete devretmek demek başınızı hepten 
derde sokmak anlamına gelir. 

Bunun ötesinde, ben sizin korktuğunuz kadar gecekondulardan değil, bu mimari 
harikalar olarak inşa edilen, Çankaya’nın göbeğinde inşa edilmiş ve gecekondu olarak 
kalmış yarım oteller gibi, Bilkent’te yapılan hukuksuzluklar gibi, Çankaya’nın göbeğinde 
şu anda alışveriş merkezi ve bilmem kaç bin konut gibi benim yolumu, nefes almamı 
engelleyen kaçak yapılardan korkuyorum. Şimdi bu durumda sizin öneriniz nedir ve kaçak 
yapı tanımınız sadece ruhsatsız binalar mıdır, yoksa ruhsatlı ve hukuk dışı binalarla ilgili 
yorumunuz nedir?

OKTAY EKİNCİ- Hemen şunu söyleyeyim: Tabii bu benim size saydığım o 7 madde, 
okulda geliştirdiğimiz böyle bir ütopya, ama neler konuşuyoruz artık, nelerin peşindeyiz, 
bunu sizinle paylaşmak istedim. Bu olur olmaz, ayrı bir konu; ancak artık bu işten 
sıyrılabilmek için akla böyle şeyler geliyor. Fakat tabii hukuk açısından bir serzenişimi de 
sizle paylaşmak isterim. Benim bildiğim kadarıyla ve yıllardır izlediğim kadarıyla Türkiye 
için son derece önemli olan bu konunun, yani hukuk, imarın korunması, planlı kentleşme, 
kente karşı suçlar, hukuk fakültelerinde galiba hâlâ yeterince bir ders karşılığı değil, hatta 
bazı fakültelerde seçmeli ders olduğunu düşünüyorum. Oysaki mesleğimden ötürü değil, 
bu konunun temel bir hukuk konusu olduğunu iddia ediyorum. Çünkü bundan elde 
edilen rantlar iktidarlar yaratıyor, iktidarlar deviriyor, yani ekonomiyi doğrudan doğruya 
etkileyen suçların, doğrudan doğruya rejimi etkileyen suçların, yani vaktim yok, ama 
örneğin Kentsel Dönüşüm Yasası rejimi tehdit etmektedir, sadece kentleri değil. Çünkü 
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öyle bir yasa çıkarttılar ki belediye başkanı yanına müteahhidi çağırıp şöyle yüksek bir yere 
çıkıp, kente şöyle bir bakıp şurayı halledelim deme yetkisine sahip. Yani bir üniter devlet 
mi, birlik mi ne diyorsunuz, yani bunu bozuyor, yani her belediyede bir krallık oluştu, 
zaten krallık sürecindeydi, feodalizm geri geliyor, kent krallıkları geri geliyor, parçalanma 
geri geliyor.

Kentsel Dönüşüm Yasası anayasaya hukukuna aykırı, cumhuriyet rejimine aykırı, her 
şeye aykırı. Fakat hukuk fakültesinde bunu tartışamıyoruz, çünkü hukuk fakültesinde imar 
dersi yok. Kentsel Dönüşüm Yasası teknik olarak görülüyor, sadece soyut bir çevrecilik 
olarak görülüyor, temel bir mesele olarak ele alınmıyor. Ben bir hukuk devletinde, hukuk 
reformunda bunun ele alınmasını doğrusu çok önemsiyorum. Ancak sizin söylediğiniz 
kaçak yapılaşmada toplumun kaçak yapılaşmaya bakışı değişti. Gecekonduya kızıldığı 
dönemlerde, gecekondudan nefret edildiği dönemlerde kentler iyi kötü planlı gelişiyordu. 
Dolayısıyla gecekondu yasa dışı kentleşmenin, yasa dışı yapılaşmanın tek örneğiydi, 
çünkü geri kalan yapılar yasal yapılıyordu, plana göre yapılıyordu. Ancak şimdi oteller, 
iş merkezleri, belediye binaları, hastaneler, okullar, alışveriş merkezleri kaçak yapılıyor. 
Eskiden bu yoktu, şimdi böyle olunca da tabii insanın da yüreği var, yani orada tek katlı bir 
kaçak yapı yapanla Metrocity’yi dikeni mukayese ettiği zaman tabii ki insan bu, sonuçta 
hepimiz hümanistiz, o adamın ne günahı var, sen bunun peşine düş, sizin gibi diyoruz. 
Ancak bir gecekonduyla bir Gökkafes’in hukuk karşısında hiçbir farkı yoktur.

OTURUM BAŞKANI REFET ERİM - Efendim, Oktay Hocaya çok çok teşekkür 
ediyoruz. 

Bir değişiklik daha müsaade ederseniz, kendisi erken ayrılacağı için plaketini eğer 
hazırsa önceden verelim. 

(Plaket töreni yapıldı)

OTURUM BAŞKANI REFET ERİM - Efendim, ikinci konuşmacımız Dr. Erdal 
Köktürk; kendisinin son görevi Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı’ydı. Onun için neyle 
ilgili konuşma yapacağı konusunda herhalde bir fikriniz vardır. 

Buyurun efendim.

Dr. ERDAL KÖKTÜRK (Beykoz Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı)- Teşekkür 
ederim. 

KENT VE HUKUK

Özet

Bildiride, kent ve hukuk ilişkisi kentsel planlama ve “kent suçu” kavramları ile birlikte ele 
alınmakta ve incelenmektedir. Düzenli ve sağlıklı bir kentleşme için planlama zorunludur. Kent 
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kurallarının, kentsel planlama çerçevesinde oluşacağı ve kentlerin kimliklerinin de bu süreçte 
etkili olacağı düşünülmektedir. Kentlerin ve içinde yaşayanların sosyoekonomik gelişmişlik 
düzeylerinin artması, çağdaş planlama kararlarının başarıyla uygulanması, kent, kentli ve 
kentteki kurumların birbirlerine karşı hak ve yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeleri  kent 
hukukunun başarısını daha da artıracak ve geliştirilmesini kolaylaştıracaktır.

1- Kent Hukuku Nedir?

Kent hukuku;

•	 kentin,

•	 kentlinin ve

•	 kentteki kurumların 

birbirlerine karşı hak ve yükümlülüklerini belirleyen düzenlemelerdir (KAR 2007). Bu 
düzenlemeler, kent, kentli ve kent yönetimi ekseninde yapılandırılan sistemin oluşumunu 
sağlayan yazılı ve sözel pek çok farklı kurallardan oluşmaktadır. “Sanayileşmeye ve ekonomik 
gelişmeye koşut olarak kent sayısının artması ve bugünkü kentlerin büyümesi sonucunu 
doğuran, toplum yapısında, artan oranda örgütleşme, işbölümü ve uzmanlaşma yaratan, insan 
davranış ve ilişkilerinde kentlere özgü değişikliklere yol açan bir nüfus birikimi süreci” olarak 
tanımlanan kentleşme ile birlikte (KELEŞ 1996), kent ve kentliyi ilgilendiren her konuda 
bir hukukun oluşturulması ve bunun geliştirilmesi ve herkesin kent hukuku kurallarına 
uymasının sağlanması zorunlu hale gelmiştir. 

Bilindiği gibi, kentleşmenin önemli bir boyutunu sosyolojik dönüşüm oluşturmaktadır. 
İnsanların sosyolojik olarak kentli olabilmeleri kültürel ve eğitimsel bir süreci 
gerektirmektedir. Kent halkının kente uyumu için kentin fiziki ve doğal yapısıyla insan 
unsuru bütünleştirilmeli ve kent kültürü edinmesi sağlanmalıdır. İnsanların kentle ve 
kent halkıyla bütünleşebilmeleri kentleri koruma ve geliştirme açısından önemlidir 
(ŞENTÜRK, www.kentarastirma.com).

Kent hukuku ile kent yaşamının ve kentin gelişmesinin, doğaya ve çevreye en az zarar 
verecek şekilde düzenlenmesi başarılmalıdır. Çünkü, kentlerde, nüfusun artmasıyla birlikte, 
ekonomi-ekoloji dengesi çoğunlukla ekoloji aleyhine bozulmaktadır. Kentteki insanların 
isteklerinin karşılanması ve yaşam düzeylerinin gelişmesi de bu süreci hızlandırmaktadır. 
Türkiye’deki kentleşme, sürecin bu doğrultuda geliştiğinin tipik bir örneğidir. Çünkü, 
Türkiye’deki kentsel mekanlar, kent hukuku ve açık piyasa kuralları dışında üretilmektedir. 
Bunun nedeni, “kent hukuku dışında oluşan alanların” ürettiği yasa dışı rantın, hem halkın 
hem de politikacıların yağma arzularını sınırsız biçimde kamçılamasıdır. KONGAR 
(1998), ister düzen içi ister düzen dışı olsun, tüm siyasal grupların ve kişilerin bu rant 
yağmasına katılarak, kentlerin yaşanmaz duruma gelmesinde katkılarının bulunduğu 
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görüşündedir. 

Kentleşmenin bir kentsel toprak politikası olduğu kabul edildiğinde (KÖKTÜRK 
ve KÖKTÜRK 2002), sağlıksız kentleşme olan yerlerde sağlıksız bir toprak politikası 
bulunmaktadır. Türkiye’nin en büyük üç kentinde, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki 
kentleşme sürecinde yaşananlar bunun en çarpıcı örneğidirler. Türkiye’de, çağdaş bir arsa 
ve toprak politikası ile imar planlama sistemi oluşturulamadığı için, kentsel mekanlar 
yeniden üretilememekte, planlı, sağlıklı, düzenli bir kentleşme sağlanamamakta ve 
kentlerin gelişimi bir türlü  denetim altına alınamamaktadır. Bu konudaki başarısızlık, 
diğer kentsel hizmetlere de yansımakta ve Türkiye’de kentler bir karmaşa yumağı haline 
gelmektedirler. Bu ortamda, kenti, kentliyi ve kent kurumlarını bir bütün olarak kavrayacak 
ve bütünleştirecek bir kent hukukunun oluşturulması kolay görünmemektedir.

2- Türkiye’de, Dengeli, Sağlıklı ve Planlı Kentleşme Sağlanamamaktadır

Türkiye nüfusu, 2007 sonu itibariyle 70 milyona ulaşmıştır. Nüfusun yüzde 70,5’i 
kentlerde, yüzde 29,5’i de kırsal alanlarda yaşamaktadır. Türkiye’de ortalama yaş 28,3’tür ve 
nüfusun yarısı bu yaşın altındadır. Dolayısıyla, Türkiye genç bir nüfusa sahiptir. Bu durum, 
gereksinmelerin ve geleceğe ilişkin beklentilerin de yüksek olduğunun göstergesidir. 
Olanaklar ve gereksinmeler arasında dengeli ilişkilerin kurulamayışı kentlerdeki yaşamı 
ve gelişmeleri de olumsuz etkilemektedir. 

Nüfusun %17,8’i İstanbul’da (12 milyon 573 bin 836), %6,3’ü Ankara’da (4 milyon 
466 bin 756 kişi), %5,3’ü İzmir’de yaşamaktadır. Dolayısıyla, en büyük üç kentte yaşayan 
nüfusun oranı %29.4’tür. Türkiye’de km2’ye düşen kişi sayısı ise 92’dir. Türkiye’de 81 ilin 
km2’ye düşen kişi sayıları 11 ile 2420 arasında değişmektedir. Bu farklılık, kentleşmedeki 
dengesizliğin ve plansızlığın bir sonucudur.

Bölge ve Çevre Düzeni Planları yapılmadan, lokal ve birbiriyle eşgüdümsüz imar planları 
ile yönlendirilen kentleşme süreci, Türkiye’de başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak 
üzere neredeyse 81 ilin tamamını geri dönülemez bir şekilde tahrip etmiştir. Gerek yerel 
yönetimler ve gerekse merkezi yönetim tarafından yapılan imar planları, kentlerdeki yaşam 
kalitesini tehdit eden sektörler tarafından bir rant aracı olarak kullanılmışlardır. Türkiye’de 
kentlerdeki orman alanları, tarım alanları, su koruma alanları ve yer altı kaynakları gibi 
yaşam destek sistemleri yeterince korunamamaları nedeniyle büyük tehdit altındadırlar. 

Kentlerdeki gelişmeler, üst ölçekten alt ölçeğe kadar kademeli olarak ve belli bir sistematiği 
olan imar planlarına göre değil, parçacı ve günlük çözümlere göre gerçekleşmektedir. Bu 
durum, tüm Türkiye için geçerlidir. 

Özellikle, 1980 sonrası, kentlerde yoğunlaşan ve giderek Türkiye geneline yayılan 
ve gerekli gereksiz olup olmadığı yeterince analiz edilmeden, tüm taşınmazların ve 
tesislerin satılması şeklinde gelişen politikaların ve uluslararası alandaki gelişmelerin bir 
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sonucu olarak, Türkiye’deki iç hukuk dışa bağımlı olarak yeniden biçimlendirilmiş ve 
biçimlendirilmeye de devam edilmektedir. 2004 ve 2005 yıllarında baştan aşağı değiştirilen 
Belediyeler ve İl Özel İdaresi yasalarıyla, yerel yönetimlere yetki devri yapılırken, 
kentsel hizmetlerin şirketler eliyle gerçekleşmeleri öngörülmüştür. Bu politika, kentsel 
hizmetlerin büyük bölümünün özelleşmesine yol açmıştır. Bunun yanı sıra, planlama ve 
imar faaliyetlerindeki başıbozuk ve kopuk politikalar, kentleri, kenti yönetenlerin keyfine 
bırakmıştır. Bu durum, zaten bozuk olan kent, kentli ve kentteki kurumlar arasındaki 
ilişkilerin daha da bozulmasına neden olmuştur. Bu ilişkilerin yeniden ve sağlıklı olarak 
kurulabilmesi için, kentlerde planlama konusunda etkili ve kesin çözümlerin üretilmesi 
gerekmektedir.

3- Türkiye’nin, Ülke Genelinde Üst Ölçekli Plan Sorununu Çözmesi 
Gerekmektedir

İmar planlarının amacı; insan, toplum, çevre ilişkilerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum 
hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımların 
yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağın korunma, kullanma 
dengesini en verimli biçimde belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere çeşitli tür ve 
ölçekte planlar yapılmakta ve bu planlar üzerinde çeşitli değişiklikler gerçekleşmektedir. 
Kent ve hukuk denildiğinde en büyük altlık ve dayanak imar planlarıdır. Çünkü, kentin 
gelişmesi, imar planı ile verilen kararlarla sağlanmakta, kentin alt ve üst yapısı, ulaşım 
sistemleri ve yaşam alanlarının oluşması imar planları ile gerçekleşmektedir.

İmar planları, yüzlerce plan kararından oluşan ve bu kararların tümünü tek bir yasal 
belge üzerinde bütünleştiren düzenleyici nitelikte yönetsel bir işlemdirler.

İmar planları, birer arazi kullanış belgeleridirler.

1985 yılında yürürlüğe giren 3194 sayılı İmar Yasası ile, Türkiye’de ilk kez, ülke 
topraklarının tamamı imar planı kapsamına alınmıştır. Dolayısıyla, ülkenin hiçbir alanının 
imar planı esasları dışında kullanıma tabi tutulması hukuken olanaksızdır.

Türk imar mevzuatı, arazi kullanım kararlarının öncelikle “plan esaslarına” göre verilmesi 
gerektiği üzerinde durmaktadır. Eğer bir yerin planı yoksa, o zaman “bulunduğu bölgenin 
esaslarına”, yani o bölgede geçerli yasaların hiyerarşik sıralaması dikkate alınarak, mevcut 
yasal statüye (sit alanları, su havzaları, mera alanları, ÖÇK bölgeleri, tarım alanları ve 
benzeri) göre yapılanmaya gidilebilecektir. Ayrıca, bir yerin planlı gelişmesi sağlanırken, 
arazi kullanımında yasal kısıtlayıcılara ve yasaklara uyulması ve plan hazırlanırken de buna 
uygun davranılması gerekmektedir. 

Türkiye’de planlar iki gruba ayrılmaktadır (ÜNAL 2003);  

1. Sosyoekonomik Planlar                
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Plan Türü                                      Ölçek   Yetkili Kurum

1.1. Ülke Kalkınma Planı  -   TBMM

1.2. Bölge Planı   -   DPT

2. Fiziki Planlar

2.1. Çevre Düzeni Planı 1/25000, 1/50000, 1/100000, veya 1/200000  (*) 

2.2. Nazım İmar Planı 1/2000, 1/5000  (**)     

2.3. Uygulama İmar Planı 1/1000 “

2.4. Tamamlayıcı Planlar                                                                                             

2.4.1. Revizyon Planı 1/1000, 1/2000, 1/5000“ 

2.4.2. İlave Plan  “           “           “         “

2.4.3. Mevzii İmar Planı “           “           “          “

(*) Çevre düzeni planı, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
tarafından yapılmakta veya yaptırılmaktadır. Bakanlıkların yetki alanı, planın ölçeğine ve 
yasalardaki kurallara göre belirlenmektedir.

(**) Bu planlar, yasa ve yönetmeliklerle verilen görev-yetki sorumluluklara göre 
Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar ile belediyeler ve valilikler tarafından yapılmaktadır. 

Türkiye’de, sosyoekonomik grup içinde yer alan “Bölge Planları” ülkenin hiçbir yerinde 
yapılmamıştır. Bu yüzden, kentleşme sürecinde fiziki planlama öne çıkmaktadır. Fiziki 
planlama içinde yer alan “Çevre Düzeni Planı” yapımında ise yakın zamanlara kadar bir 
karmaşa bulunmaktaydı. Çevre düzeni planları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 
yapılmakta iken, Çevre Bakanlığı’nca çıkarılan yönetmelikle (Resmi Gazete: 04.11.2000-
24220) yetkinin Çevre Bakanlığı’na geçtiğinin belirtilmesi üzerine İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin de yetkinin kendisine ait olduğu savıyla dava açması nedeniyle konu 
yargıya taşınmıştı. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın da yetkinin kendisine ait olduğu 
savıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi yanında davaya katılması işi daha da karıştırmıştı. 
Uzun yargı süreci ardından, Çevre Bakanlığı’nca yayımlanan yönetmelik Danıştay 6. 
Dairenin 12.11.2002 gün ve E.2001/3041, K.2002/5000 sayılı kararıyla iptal edilmiş ve 
yetki tekrar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na geçmiştir. Bu kez, Çevre Bakanlığı ile Orman 
Bakanlığı’nın birleştirilmesine ilişkin 01.05.2003 gün ve 4856 sayılı Yasayla (Madde: 
2(h) ve 10 (c)) Çevre Düzeni Planlarını hazırlamak veya hazırlatmak, onaylamak ve 
uygulanmasını sağlamak yetkisi Çevre ve Orman Bakanlığı’na verilmiştir. 2872 sayılı 
Çevre Yasası’nda 26.04.2006 tarihinde yapılan değişiklikle (Madde: 9 (b)) çevre düzeni 
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planlarının ölçeğinin bölge ve havza bazında 1/50 000 ve 1/100 000 olduğu belirtilmiştir. 
İmar planları ile arazilerin ne şekilde kullanılacaklarına ve imar haklarının belirlenmesine 
karar verilmesi ve böylece doğacak rant konusunun Bakanlıkları bile birbirine düşürdüğü 
görülmektedir. Bu yüzden, kentsel planlama, hafife alınacak bir konu değildir.

Oysa, Türkiye’de, imar planı yapılmayan bir karış bile yer bırakılmamalıdır. Türkiye’nin 
kentsel veya kırsal tüm topraklarının kullanılması konusunun üst ölçekli plan kararlarıyla 
iyi yönetilemediği görülmektedir. Siyasi iktidarların ve yerel yönetimlerin, planlı, düzenli, 
sağlıklı bir kentleşme, yerleşme ve arazi kullanımının sağlanması için imar planlama 
konusunu bir an önce çözmek yerine ranta odaklandıkları anlaşılmaktadır.

4- İmar Planlarının Yapımında Yaşanan Çok Başlılık Terk Edilmelidir

Aşağıdaki liste incelendiğinde, Türkiye’de imar planı yapımında çok başlılık olduğu ve 
neredeyse imar planı yapmayan bir idarenin veya kurumun kalmadığı görülmektedir.

Plan Türü Yapma, Onama, Yürürlüğe    
Koyma Yetkisi

Uygun 
Görüş Yetkisi İlgili Yasa

1. Koruma Amaçlı İmar Planı        
Belediyeler
İl Özel İdareleri
Bakanlıklar

Koruma Kurulları 2863 KTVKK

2. Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Planı Kültür ve Turizm Bakanlığı                 Koruma Kurulları 2634 Turizmi Teşvik 

Yasası

3. Boğaziçi İmar Planı  Koruma Kurulları

   3.1. Öngörünüm İmar Planı           Başbakan ve 7 Bakan 
İst. Büyükşehir Belediyesi                    Koruma Kurulları 2960 Boğaziçi Yasası

   3.2. Geri Görünüm ve 
Etkilenme İmar Planı                               

İlçe Belediyeleri   
İst. Büyükşehir Belediyesi                          Koruma Kurulları 2960 Boğaziçi Yasası

4. Köy yerleşme plânı                       Valilikler Koruma Kurulları 442 Köy Yasası                    

5. Özel Çevre Koruma Planı             
Çevre ve  Orman Bakanlığı           
Özel Çevre Koruma Kurumu 
Başkanlığı    

- 383/444 ÖÇK Başkanlığı 
KHK

6.  Gelişme planı                             Çevre ve  Orman Bakanlığı   
Koruma Kurulu      Koruma Kurulları 2873 Milli Parklar Yasası

7. Organize Sanayi Bölgesi Planı      
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı         
Organize Sanayi Bölgesi 
Müdürlüğü

- 4562 OSB Yasası

8. Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
Planı  

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı      
Yönetici Şirket - 4691 TGB Yasası

9. Endüstri Bölgeleri Planı                 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı   Sağlık Bakanlığı 4737 EB Yasası

10. İmar ve Islah Planı                                     Belediyeler
Valilikler - 2981-3290-3366 Sayılı 

Yasa
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11. Gecekondu Islah Planı                Bayındırlık ve İskan Bakanlığı     
Belediyeler - 775 Gecekondu Yasası            

12. Toprak Koruma Planı             Tarım ve Köyişleri Bakanlığı           - 5403 sayılı Yasa      

13. Özelleştirme imar planı          
Başbakanlık Özelleştirme 
İdaresi      
Özelleştirme Yüksek Kurulu

- 4046 Sayılı Yasa

Özel amaçlı imar planı yapma yetkisinin, son yıllarda, sıkça siyasi ve rant amacıyla 
kullanıldıklarına da rastlanılmaktadır. Merkezi yönetimin, özellikle kent merkezlerinde, 
yerel yönetimleri devre dışında bırakarak,  parsellerin kullanım biçiminin ve imar 
haklarının özel yasa kurallarına göre belirlenmesi yönünde (özelleştirme, turizm vb gibi) 
değişikliklere gittiği bilinmektedir. Bu değişikliklerin, İstanbul’da GÖKKAFES olarak 
bilinen yapıda olduğu gibi, kentin siluetini ve şeklini oldukça fazla etkileyen ve bozan 
yapıların inşasına neden oldukları ve büyük rant alanlarının oluşmasına yol açtıkları 
görülmektedir. 

Türkiye’de planlamadaki çok başlılık uygulamada büyük karmaşa yaratmaktadır. Ayrıca, 
planlama sürecine o bölgede yaşayanların dahil edilmemesi de imar planı yapımının şeffaf, 
demokratik ve katılımcı süreçlerle gerçekleşmediğini göstermektedir.

5- İmar Planlarının Süreye Bağlı Olarak Uygulanmaları Konusundaki Kurallar 
Yetersizdir

3194 sayılı İmar Yasası’nın 10. maddesinde, “Belediyeler, imar planlarının yürürlüğe 
girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere, 5 yıllık imar programlarını 
hazırlarlar” kuralına yer verilmiştir. İmar Yasası’nın 18. Madde Uygulama Yönetmeliği’nin 
5. maddesi de, “Belediyelerin ve valiliklerin, 5 yıllık imar programlarına öncelik tanımak, kentin 
gelişme ve gereksinmelerine göre yeterli miktarda arsayı konut yapımına hazır bulunduracak 
şekilde, uygulama imar planlarında düzenleme alanlarını saptamak, bu alanlarda imar 
planlarını uygulamak zorunda olduklarını” belirtmektedir. 

Bu kesin kurallara göre, imar planlarının, belirli süreler içerisinde gerçekleştirilecek 
“planlı ve programlı” çalışmalarla yaşama geçirilmesi gerekmektedir. Oysa bu kurallar, 
ülkemiz belediyelerince pek az işletilmekte veya hiç işletilmemektedir (KELEŞ 1996: 
132).  Bunun bir sonucu olarak, 15 veya 20 yıllık dönemler içerisinde uygulanmak üzere 
hazırlanan imar planları, sürekli değişikliklerle yaz-boz haline gelmekte ve bir bütün olarak 
veya etaplar halinde uygulanma yeteneğini yitirmektedirler. 

Kaldı ki, Türk hukuk sisteminde, 3194 sayılı İmar Yasası’nın 10. maddesinde öngörülen 
imar programını hazırlamayan idareler (belediyeler veya valilikler) için herhangi bir 
cezai ve/veya mali yaptırım da öngörülmemektedir. Bu durum, kentlerimizdeki çarpık, 
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düzensiz ve sağlıksız yapılaşmayı körüklemektedir. 

Anayasa Mahkemesi, “belediyelerin, imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç üç ay 
içinde bu planı uygulamak üzere beş yıllık imar programlarını hazırlayacakları belirtilmekle 
birlikte, yasada bu planların tümünün hangi süre içinde programa alınarak uygulanacağına 
ilişkin bir kurala yer verilmediği” görüşündedir (29.12.1999 Tarihli ve E.1999/33, 
K.1999/51 Sayılı Karar). Danıştay da (6. Dairenin 17.05.1995 Tarihli ve E.1994/4947, 
K.1995/1985 Sayılı Kararı), “imar planı uygulamaları, belediyelerin mali olanakları 
gözetilerek yasa gereği belirli bir program çerçevesinde gerçekleştirileceğinden, bu konuda 
herhangi bir zorlamada bulunulamayacağı” görüşündedir. Görülmektedir ki, 3194 sayılı 
İmar Yasası’nın 10. maddesi ile öngörülen imar programının yapılmaması belediyeler ve 
valilikler bakımından bir suç değil adeta ödüldür. Çünkü, planı uygulamayarak kentsel 
rantı keyfi olarak yapacakları uygulamalarla kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirme 
olanağına kavuşmuş olmaktadırlar. Oysa, 1/1000 ölçekli imar planının onaylanması ve 
yürürlüğe girmesinin hemen ardından, “kabul edilebilir” bir süre içinde imar planlarının 
yaşama geçirilmesi yerel yönetimlerin asli görevidir. 

İmar planlarını yaşama geçirmede en önemli yetkilerden biri de kamuoyunda 
“hamur kuralı” olarak bilinen, İmar Yasası’nın 18. maddesinde açıklanan “arazi ve arsa 
düzenlemesi”dir. Bu yetki, gerek kuralların ve modelin eksikliklerinden ve gerekse yanlış 
uygulamalardan dolayı fazla etkili olamamaktadır (KÖKTÜRK, KÖKTÜRK 2007). 
Danıştay’a göre (6. Dairenin 16.03.1988 Tarihli ve E.1987/903, K.1988/389 Sayılı 
Kararı), “İmar Yasasında, imar planlarının yürürlüğe girmesinden hemen sonra, parselasyon 
planlarının yapılması gerektiğini öngören ve bu konuda bir süre getiren kural bulunmamaktadır. 
Bunun bir sonucu olarak, idare, yargı kararı yoluyla parselasyon planı yapmaya zorlanamaz.”  

Görülüyor ki, imar programı konusunda olduğu gibi, arazi ve arsa düzenlemesi 
konusunda da idareler (belediyeler ve valilikler) tam anlamıyla keyfi uygulama yapmaya 
muktedir kılınmışlardır. Bu yöndeki değerlendirmelerin bir nedeni de, 1982 Anayasası’nın 
65. maddesinde yer alan, “Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda, Anayasa ile belirlenen 
görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek mali kaynaklarının yeterliliği 
ölçüsünde yerine getirir” şeklindeki kuraldır. Yerel yönetimler, akçalı kaynak yetersizliklerini 
bahane ederek yetki kullanmaktan ve uygulama yapmaktan kaçınmaktadırlar.

Ayrıca, belediyeler ve valilikler üzerinde, imar planı uygulamaları konusunda, yalnızca 
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün vesayet denetimi vardır. Bu 
mekanizma da, siyasi erkin yetkisinde ve denetiminde olduğundan, uygulamada etkili 
sonuçların alınması mümkün olamamaktadır.

6- “Kent Suçu” Açıkça Tanımlanmalı, Caydırıcı Mali ve Cezai Yaptırımlar 
Öngörülmelidir!
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Kaçak yapılaşma, arazi yağması, gecekondulaşma, doğal-kültürel-tarihi değerlerin 
ortadan kaldırılması, orman işgalleri, yeşil alanların yok edilmesi ve benzeri eylemlerin her 
birinin “kent suçu” olduklarında kuşku yoktur. Ancak, kent suçu, yasalarımızda açık, net 
ve kesin ifadelerle tanımlanmamıştır.  Buna karşın, kente karşı suç teriminin Türk hukuk 
sisteminde tanımlanması ve düzenlenmesi zorunludur. Günümüzde, pek çok eylem, kent 
suçu kapsamında görülmekte ve haber konusu olmaktadır;

•	 Kent Suçuna Hukuk Darbesi: Sheraton Ek Binası Yıkılma Yolunda, www.mimarlarodasi.
org.tr,

•	 Gökçek ve ASKİ yetkilileri “kent suçu” işlemişlerdir. ... ,www.ekolojistler.org,

•	 Mahkeme kararı yerine getirilmeyince kent suçu legalleşiyor, Yatırımcı, yatırımını doğru 
yapmalı, kent suçu niteliğindeki yatırımlardan vazgeçmeli, wowturkey.com,

•	 Toplumun gözleri önünde yeni bir kent suçu daha işlenmeye hazırlanılıyor, www.dizayn.
com,  http://www.milliyet.com.tr,

•	 İstanbul’da Hukuka Aykırı Değişiklikler Yapılarak Kent Suçu İşleniyor, http://img.
mynet.com,

•	 Gökkafes için “Yıkılabilir ama yıkmak yerine üzerine ‘kent suçu’ yazalım” teklifi geldi, 
...hurarsiv.hurriyet.com.tr, 

•	 İmar Yasası’na göre dış kaplaması ve sıvası olmayan binalara iskan ruhsatı veren ilçe 
belediyeleri “kent suçu” işlemektedirler, ww.milliyet.com.tr,

•	 TOKİ hem kent suçu işliyor, hem de kamu kurumlarının sorumluluklarını oluşturan 
bütün yasa ve hukuk kurullarına aykırı davranıyor, www.yapi.com.tr, 

•	 Kaçak yapılaşma kent suçu kavramı içinde değerlendirilmeli ve mutlaka hapis cezası 
uygulanmalıdır, www.ito.org.tr.

Kent yaşamını düzene sokan kuralların; kentin, kentlinin ve kentteki kurumların 
birbirlerine karşı hak ve yükümlülüklerini belirleyen düzenlemelere aykırı davrananların 
karşılaşacakları yaptırımların yasalarda gösterilmiş olmaları gerekmektedir. Günümüzde, 
pek çok yasada, kent suçu kapsamında görülen eylemlere yer verildiği ve yaptırımlarının 
gösterildiği görülmektedir (YILMAZ 2002). Ancak, bu eylemlerin daha açık ve net 
tanımlarına ve caydırıcı yaptırımlarına  ihtiyaç vardır. 

6.1. Türk Ceza Yasası’nda “İmar Kirliliğine Neden Olma” Kuralı Yeniden 
Düzenlenmelidir!

Kent suçu kapsamında olan “Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar” bir 
türlü yıkılamadıkları gibi, bu eyleme karışan ve/veya sebebiyet verenlere uygulanacak 



283

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

yaptırımlar konusunda da belirsizlikler devam etmektedir. Danıştay, “…inşaat ruhsatının 
iptaline kadar geçen sürede yapımına devam edilen inşaatın, bu tarihe kadar tamamlanan 
kısmının korunması gerektiği” görüşündedir (6. Daire, 20.02.2004, E. 2003/6430, K. 
2004/948), (DKD, Sayı: 5, sayfa: 192). Bu karar, kaçak yapıların yıkılmalarını olanaksız 
hale getirdiği şeklinde değerlendirilmekte ve eleştirilmektedir (istanbulkentsempozyumu.
org). Danıştay kararının kaçak yapı sahibine avantajlar getirdiği söylense de, bunun 
istisnası, “…iptal tarihine kadar ilgilinin hilesi, hatası ya da kusuru olmadan, yapıya 
ruhsatına uygun olarak devam edilmesi”dir (Danıştay 6. Daire, 08.12.2004, E. 2003/3435, 
K. 2004/6378), (DD, Sayı: 110, sayfa: 194). Aksi takdirde, yapı sahibinin doğrudan 
yaptırımlarla karşılaşması kaçınılmazdır.

Kaçak yapılaşmaya karşı, başta 3194 sayılı İmar Yasası’nın 32. ve 42. maddeleri gelmek 
üzere daha pek çok özel yasa ile yaptırımlar öngörülmüştür (YILMAZ 2002). Bu 
yaptırımların içinde en önemlisi Türk Ceza Yasası’nda yapılan değişiklikle getirilen “İmar 
Kirliliğine Neden Olma” başlıklı 184. maddedir. 

26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Yasası (TCY) kabul edildiğinde, “İmar 
Kirliliğine Neden Olma” başlıklı 184. maddesi oldukça olumlu ve heyecanla karşılanmıştı. 
Başlangıçta, toplumun geniş desteğini alan bu kuralın içeriği zamanla kavrandıkça 
görüşler değişmiştir. Özellikle, Yasada 29.06.2005 tarihli ve 5377 sayılı yasa ile yapılan 
bir değişiklikle, 184. maddenin birinci ve ikinci fıkralarının 12 Ekim 2004 tarihinden 
önce yapılmış yapılarla ilgili uygulanmayacağının kabul edilmesi toplum içinde hayal 
kırıklığı da yaratmıştır. İlk okunduğunda, etkili ve caydırıcı olduğu görülse de, dikkatli 
okunduğunda pek de öyle olmadığı anlaşılmaktadır. TCY’nın 184. maddesinin beş ayrı 
fıkrası vardır ve her biri tek tek incelendiğinde ne kadar etkisiz ve yetersiz olduğu hemen 
göze çarpmaktadır. 

•	 Yapı yerine “bina” deyimi kullanılarak daha dar bir cezalandırma öngörülmüştür.

•	 Elektrik, su veya telefon bağlama ile sınırlı tutulan cezalandırmanın binalara değil 
şantiyelere bağlanması halinde yaptırım uygulanacağı belirtilmiş, yapı ruhsatiyesi 
olmadan deyimiyle ruhsata aykırı yapılar kapsam dışında tutulmuştur. Dolayısıyla, yapı 
ruhsatı alınmasından sonra, ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapılar hakkında herhangi 
bir yaptırım öngörülmemektedir.

•	 Üçüncü fıkra dışında, 184. madde hükümlerinin yalnızca belediye sınırları içinde ve 
özel imar rejimine tabi alanlarda uygulanması öngörülerek belediye sınırları dışındaki 
yerler (köyler) kapsam dışında bırakılmıştır.

•	 İmara aykırı bina yapan veya yaptıranların cezalandırılması öngörülürken, kullananlar 
hakkında herhangi bir yaptırım öngörülmemiştir.

•	 Bina yapan veya yaptıran deyiminin belediye başkanı veya imardan sorumlu diğer 



284

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

yetkilileri kapsayıp kapsamadığı tartışmalıdır.

Görülmektedir ki, Türk Ceza Yasası’nda “imar kirliliğine neden olma” başlığı ile yapılan 
düzenleme eksik ve yetersizdir ve yeniden ele alınması kaçınılmazdır.

6.2. Kamu Görevlilerinin Yargılanmaları Kolaylaştırılmalıdır

Türkiye’de, kent suçuna sebebiyet veren belediye başkanı, vali ve diğer kamu görevlilerinin 
yargılanmaları sanıldığı kadar kolay değildir. Sözü edilen görevliler hakkında, cumhuriyet 
savcıları tarafından doğrudan soruşturma açılamamaktadır. Belediye başkanı, vali, meclis 
üyeleri ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma açılabilmesi, bir diğer deyişle, bir 
kamu görevlisi hakkında suç duyurusunda bulunulması halinde, 4483 sayılı Memurlar 
ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Yasa uyarınca yetkili makamca 
“soruşturma izin” verilmesi gerekmektedir. 

Soruşturma izni verilmeden, hiçbir savcı, kamu görevlileri hakkında doğrudan soruşturma 
yapamamaktadır. Kamu görevlilerinin, yargı tarafından doğrudan soruşturulmalarına 
kısıtlama getirilmesi, kentsel rantın ve yağmanın daha kolay ve sistematik yürütülmesine 
ve paylaşılmasına yol açmaktadır. Bu nedenle, cumhuriyet savcılarının yalnız kamu 
görevlilerini değil tüm gerçek kişi ve şirketleri de herhangi bir soruşturma iznine tabi 
olmadan sorgulamaları sağlanmalıdır.

6.3. Nereden Buldun Yasasına İhtiyaç Vardır

Kent suçunun işlenmesi, çoğunlukla, bu suçu işleyenlerin haksız kazanç elde etmelerine 
yol açmaktadır. Elde edilen haksız kazanç yasal olmayan bir eylemin sonucudur ve tespit 
edildiğinde el konulması gerekmektedir.

Türk hukuk sisteminde, kent suçu işleyerek haksız kazanç elde edenlere daha caydırıcı 
yaptırımlar öngörüleceğine tersine düzenlemelerin yapıldığına tanık olunmaktadır. 
Bilindiği üzere, Vergi Usul Yasası’nın 30/7. maddesi’ne göre, kişiler; harcamalarının, satın 
aldıkları malların ve birikimlerinin kaynağını belgelemek zorundaydılar. Gelir Vergisi 
Yasası’nın 82/2. maddesine göre de; vergiye tabi gelirle ilişkilendirilemeyen ve harcandığı 
ya da tasarruf edildiği tespit edilen mal ve haklar, safi irat kabul edilmekteydi. Yani, kişilerden 
hesap sorulabiliyordu. Ancak bu iki yasa maddesi, 03 Kasım 2002 seçimlerinden 66 gün 
sonra 09 Ocak 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4783 sayılı yasa ile yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

AKP iktidarı döneminde kabul edilen 4783 sayılı Yasa’nın 7. ve 9. maddelerine göre 
hiç kimseye “Bu serveti nereden edindin?” diye hukuken sorulamamaktadır. Bu durum, 
kentleri yönetenlerin haksız zenginleşmesini teşvik etmektedir. Oysa, Türkiye’nin, 
“Nereden Buldun Yasası”na ihtiyacı vardır ve bu düzenleme temiz ve şeffaf bir toplum için 
zorunluluktur.
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6.4. Kentsel Alanlarda Yargı Kararını Uygulamayanlara Açık+Net+Caydırıcı 
Yaptırımlar Öngörülmelidir

İdari yargı yerince; konu, sebep, şekil, yetki ve amaç yönlerinden yasanın öngördüğü 
koşulları taşımadığı saptanan işlem sakat demektir. Sakat işlemin hukuk düzeninde yeri 
olamayacağından, sonuçlarının olabildiği ölçüde silinmesi ve eski duruma dönülmesi 
gerekmektedir. Bu durumda, idari yargı kararına rağmen, yöneticilerin takdir yetkileri 
bulunmamaktadır. Mahkeme kararı uygulanarak önceki durumun geri gelmesini 
beklemek, hukuka inanan kişilerin en doğal haklarıdır (Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Kararı, 
28.04.1987, E.1997/3580, K.1997/4144). 

Anayasa’nın 138. ve 2577 sayılı Yasa’nın 28. maddesi uyarınca, idarenin, iptal kararının 
kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 30 gün içinde, yargı kararının gereklerine göre işlem 
tesis etmesi zorunludur. İdarenin, yargı kararının ne şekilde uygulanacağı konusundaki 
“istişari görüş” istemi de yerinde değildir (Danıştay 6. Daire Kararı, 12.11.1992, E.1992/334, 
K.1992/348; 1. Daire Kararı, 05.02.1999, E.1999/15, K.1999/23;  1. Daire Kararı 
02.06.1999, E.1999/82, K.1999/98). idari yargı, yargı kararlarını uygulamama eylemini, 
bu konuda yetkili olan kamu görevlisinin görevinden alınması için yeterli neden olarak 
da kabul etmektedir. Anayasa’nın (Madde: 138) ve 2577 sayılı Yasa’nın (Madde: 28) açık 
hükümleri karşısında, kamu görevlisinin, yargı kararlarını yerine getirmemesinden doğan 
sorumlulukta kusurunun “kast niteliğinde” olması gerekmektedir (Yargıtay 4. Hukuk 
Dairesi Kararı 13.05.1986, E.1986/1995, K.1986/4064).  

Eğer idare (belediye veya valilik), Danıştay veya idare mahkemesinin esasa ve yürütmenin 
durdurulmasına ilişkin kararlarının gereklerine göre en geç otuz gün içinde işlem tesis 
etmezse ve eylemde bulunmazsa, ilgilisi, mahkeme kararını uygulamayan görevliler 
hakkında suç duyurusunda bulunabilir ve ayrıca idare aleyhine Danıştay ve ilgili idare 
mahkemesinde maddi ve manevi tazminat davası da açabilir (Danıştay 6. Daire Kararı, 
17.03.1998, E.1997/1142, K.1998/1566). Mahkeme kararını yerine getirmemek eylemi, 
Türk Ceza Kanunu’na göre, görevi kötüye kullanma suçunu oluşturmaktadır (Danıştay 2. 
Daire Kararı, 03.02.1999, E. 1997/1580, K. 1999/207; Yargıtay 4. Ceza Dairesi Kararı, 
30.05.2000, E.2000/4422, K.2000/4607). 

Türkiye’de 3227 belediye içinde, sayısız kent suçu işlendiği halde, yaptırımla karşılaşan 
belediye başkanı, vali veya diğer kamu görevlisi sayısı oldukça azdır. Bu durum, 
kentlerimizin neden plansız, çarpık, sağlıksız olduğunun da bir işaretidir. Adeta, yapanın 
yanına kar kalan bir süreçle karşı karşıyayız. Yukarıda da belirtildiği üzere, bu sürece yol 
açan gelişmelerin kaynağı yetersiz ve etkisiz hukuki düzenlemelerdir.

7- SONUÇ  

Türkiye’de kentlerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyini, en gelişmiş kent olan 
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İstanbul seviyesine çıkarmak ve bölgelerarası dengesizliği giderecek mekân içerikli ülke 
ve bölge planlarını yapmak gerekmektedir. Bu planlar, siyasi ve idari açıdan ulusal uzlaşma 
sağlanarak ödünsüz bir şekilde öngörülen süre içinde uygulanmalıdırlar. 

Kentlerimizin, yöresel mimarisini ve geleneklerini gözeten  ve koruyan tercihlere ihtiyaç 
vardır. Kimliklerini yok etmeden, sahip oldukları tarih, kültür ve tabiat varlıkları dikkate 
alınarak bir biçim verilmelidirler. 

Yaşayanlar için büyük tehdit oluşturan başta deprem olmak üzere, çevre kirliliği ve 
benzeri etkenlerin sürekli dikkate alınması gerekmektedir. Kentleşme süreçlerinde, 
başta su kaynakları ve ormanlar olmak üzere yaşam destek sistemlerinin korunması 
konusunda da etkili ve kalıcı önlemler alınmalıdır. Ancak, bu konularda, bazı kentlerimiz 
için, aykırı değerlendirmelerin sıkça yapıldığı görülmektedir. Özellikle, İstanbul Çevre 
Düzeni Planında (İBB 2006), “…İstanbul’un yarışan küresel kentler içinde, doğal güzellikleri 
ve tarihsel zenginlikleriyle bir fırsatlar kenti olduğu” şeklindeki değerlendirme yanlıştır. 
İstanbul’un bir cazibe merkezi olduğu yaklaşımıyla pazarlanması tekniği kullanılmaktadır. 
İstanbul’a 3. köprünün, iç ulaşım sorunlarının çözümünü değil, uluslararası transit 
taşımacılığına hizmet etmesine yönelik ele alınması ve ormanların bulunduğu kuzey 
kesimde yapılmasının öngörülmesi yanlış ve sakıncalı tercihlerin bir yansımasıdır. Bu 
tür yaklaşımlar, İstanbul’a göçü özendirmekte ve yaşam destek sistemlerini yok edecek 
gelişmeleri tetiklemektedir. 

Kent ve hukuk ilişkisi birbirini yok eden değil besleyen ve destekleyen bir şekilde 
kavranmalıdır. Bu bakımdan, Türkiye’nin hukuk ve yönetim sistemi çağdaşlaşmadan kent 
hukukunda istenilen seviyeye ulaşmak olanaksızdır. 

Benzer bir şekilde, Türkiye’nin ekonomik sistemi güçlenmeden kentlerinin gelişmişlik 
düzeyleri artırılamaz. Yine benzer bir şekilde, Türkiye’nin her bir köşesinde toplumsal 
refah artırılmadan, İstanbul’a yönelen iç göç ve hızlı nüfus artışı önlenmeden, İstanbul’da 
çağdaş, planlı, düzenli bir yerleşim kurulamaz…

Türkiye’deki 81 ilin içinde, birilerinin diğerlerinden koparak aralarındaki farkın açılması 
ve ayrıca kendi iç sorunlarının da önü alınamaz bir şekilde artması, uzun vadede, sorunları 
azaltmaz tersine artırır. Bu açıdan, 

•	 Kentler Üzerinde Hükümetlerin ve Siyasi İktidarların Baskısına son verilmelidir. 

•	 İdari Yargının, Yalnızca Yasaya Uygunluk Değil, Aynı zamanda Yerindelik “Hukuka 
Uygunluk” Denetimi Yapması da Sağlanmalıdır,

•	 Kentsel Alanlarda Uluslararası Sözleşmelerle Benimsenen Kurallar İç Hukuka 



287

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

Yansıtılmalıdır,

•	 İMAR YASASI Sil Baştan Yeniden Yazılmalıdır.  

Teşekkür ederim. (Alkışlar)134

OTURUM BAŞKANI REFET ERİM - Umarım soru yoktur. Var mı efendim? 

Buyurun efendim. 

AYDIN AYDIN- Sayın Başkanım teşekkür ediyorum, saygılar sunarım. 

Konuşmacıya teşekkür ediyorum. İlginç bulduğum noktaya değineceğim: Merkez 
Bankası’nın İstanbul’a taşınması. Olamaz diyorum, çünkü Anayasa’mızda “Ankara başkent, 
değişmez” kaydı var. Ben eski İş Bankası müfettişiyim. İş Bankası’nın İstanbul’a taşınmasına 
razı olmadım, bunu da haykırdım, gereğini istedik, ama olmadı. 

Bir kitaba atıfta bulanacağım: Üçüncü Bin Yılda Şehirler: Küreselleşme, Mekân, Planlama.” 
O toplantıda, İstanbul’da rahmetli Gönül Hocamızın yönettiği oturumda, İstanbul’un 
sorunları açısından mekân planlamadan önce nüfus planlamasının dikkate alınması 
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gerektiği vurgulanmıştı. Sanıyorum enine boyuna tartışıldı, kitapta da var, tabii mekân 
planlaması önemli. Ama nüfus sığmayacak kadar İstanbul şişmişse kent nüfusu için 
gerçekten yasal bir düzenleme yapılabilir mi? 

İyi günler.

Dr. ERDAL KÖKTÜRK- Kent nüfusu için yasal planlamadan çok bir kente 
yerleşilebilecek nüfus kapasitesi planlanabilir. Bu konuda kısıtlamalar konabilir, kuşkusuz 
ailelerin en çok sahip olabilecekleri çocuk sayısının kısıtlanması konusunda örnekler 
dünyada var. Ama Başbakan’ın sözünü ettiği gibi “İstanbul’a vize koyalım, özel pasaport 
koyalım” gibi yaklaşımlar yanlıştır. İstanbul’da mevcut formuyla İstanbul’un büyümesini 
durdurmak gerekmektedir, deprem riski de son derece yıkıma yol açabilecek bir olgu 
olduğundan yöneticileri korkutmaktadır. 

Nüfusun desantralize edilmesi yönünde çalışmalar vardır, biraz önce söylediğim 
metropoliten plan mantığı budur. Yani İstanbul çok büyümüştür, nüfusunu azaltamıyorsak 
Trakya’ya taşıyalım, Bursa, Bilecik aksına taşıyalım şeklinde tartışmalar vardır, dolayısıyla 
üç tane ilin Trakya’da Kırklareli, Edirne, Tekirdağ valileri protokol imzalayarak tüm 
Trakya’nın çevre düzeni planı yapılması konusunda İstanbul metropoliten planlamayla 
anlaşmışlardır.

Bir örnek vereyim: Bunu ihaleye çıkarmışlar, bir özel şirket almış, Büyükşehir Belediyesi 
“ben bedavaya yaparım” demiş. Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye’yi yöneten kadrolar 
rantın kavramına, rantın cazibesine kapılmışlardır. Koca Trakya’yı bedavaya planlamak 
kimsenin harcı olmaması gerekir. Dolayısıyla İstanbul’da nüfusun azaltılması değil başka 
yerlere taşınması politikaları vardır. 

Bana kalırsa, biraz önceki sorunuza şöyle yanıt vermem gerekirse, Merkez Bankası 
İstanbul’a da taşınabilir, Diyarbakır’a da taşınabilir, Kars’a da taşınabilir. Yani Merkez 
Bankası’nın taşınamayacağını söylemiyorum, niye Ataşehir’e taşınıyor diyorum. Yani 
Ataşehir’e taşınmasına Başbakan mı karar verdi? Hani biz plan yapımında belediye 
meclislerine yetki vermiştik, kanunlarımız böyle diyordu; hani belediye kanunlarında kent 
konseyleri var, “oralarda tartışılacak” deniliyordu? Yani hukuku biz yöneticiler konuşacak, 
diğerleri susacak şeklinde mi algılıyoruz? Dolayısıyla kentin gelişmesine mümkün 
olduğu kadar yoğun katılımla karar verilmesi yurtdışında olduğu gibi de uzlaşı içerisinde 
hizmetlerin dağılımının gerçekleşmesi olmalıdır diye düşünüyorum. 

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI REFET ERİM - Ben de teşekkür ederim. 

Buyurun. 
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SALONDAN- Orman idaresince el konulması gerektiğinden bahsettiniz. Mevzuat 
doğru, ama uygulama hususundaki uygulama doğru diyemeyeceğim. Şöyle: 2B’yle orman 
dışına çıkarma kadastro komisyonlarınca teknik incelemeler sonucunda yapılır ve orman 
içi açıklık olduğu tespit edilirse bu yapılamaz. Hatalar söz konusu olursa orman idaresi 
elinden geleni yapıyor, yanlış olan şeylerde gerekirse kadastronun iptali yoluna gidiyor. 
Öncelikle bunu söyleyeyim. 

İkinci husus, bu Acar ormanıyla ilgili imar izninden bahsettiniz. Tabii o belediyenin 
yaptığı işler ayrı, bir de orman idaresinin yasa gereği yüzde 6 oranında yapı izni verme 
yükümlülüğü var. Bu izin normalde verilir, ancak süreç içerisinde bu izin kapsamı dışına 
çıkılırsa davalar açılır, müdahale edilir. Biliyorsunuz oralar tapulu yerlerdir, yani özel 
ormandır, yani yetkiler bir yerde sınırlıdır, bunu söyleyeyim.

İkincisi yıktırılmayan yapılarla ilgili; bununla ilgili de daha sonra konuşmanızın ileri 
safhalarında yargı kararı olduğundan bahsettiniz yanılmıyorsam, onu söyleyecektim. 
Belediye Başkanı’nı suçlamıştınız zannediyorum.

Dr. ERDAL KÖKTÜRK- Suçlamıyorum, demeçlerini yansıttım.

SALONDAN- Yani “yıktırılacak” dediniz, ama yıktırılmadığından bahsettiniz, daha 
sonra yargı kararı olduğundan bahsettiniz. Bu yargı süreçleri hâlâ devam ediyor, şimdi 
esasen İstanbul bölgesine ben bakmıyorum.

Dr. ERDAL KÖKTÜRK- Orman Kanunu’yla el konuldu, yargıya gidildi demiyorum. 

OTURUM BAŞKANI REFET ERİM - Sayın katılımcı; lütfen karşılıklı 
konuşmayalım.

Dr. ERDAL KÖKTÜRK- Şöyle: Aslında yargı kararları var, idare mahkemesi kararları 
var, bir yapı söz konusu, “doğrudan doğruya müsadere kararı olmadan yıktırılamaz” 
deniliyor. 

OTURUM BAŞKANI REFET ERİM - Efendim, bu tartışmaya sonra aranızda devam 
etseniz, yani süre bitti. 

Teşekkür ediyorum efendim.

Dr. ERDAL KÖKTÜRK- Sayın Başkan çok kısa, ben Orman Genel Müdürlüğü’ne 
dilekçeler verdim, burada şunun altını özellikle çizmek gerekir. Tabii ki Orman Bakanlığı’nın 
bu tür mücadelelerini büyük bir takdirle izliyoruz, inşallah başarılı olurlar, ama bakınız, 10 
Nisan 2003 tarihinde Beykoz Belediyesi Acar İstanbul’a ruhsat veriyor, bu suç. 

Ancak bakınız, süre kısıtlı olduğu için bunları söylemedim, çünkü konumuz 2B değil, 
kent ve hukuk. Bu ruhsatlar Orman Bölge Müdürlüğü’ne gönderiliyor, Orman Bölge 
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Müdürlüğü ve ilgili şube müdürü 60 gün ruhsatları beklettikten sonra genel müdürlüğe 
gönderiyorlar. Bakın Orman Bölge Müdürü ve Yardımcısı ve Şube Müdürü 60 gün 
bekletiyor, niye? Çünkü idari yargıda dava açma süresi 60 günle sınırlı. Ruhsatlar Orman 
Genel Müdürlüğü’ne gidiyor, dava açıyor, süre yönünden kaybediyor. Bir Orman Bakanlığı 
düşünün, Acar İstanbul’a dava kaybediyor, siz hukuk müşavirisiniz, ben sizin kusurlu 
olduğunuzu söylemiyorum, ama Orman Bakanlığı’nı da savunmaya kalkışmayın lütfen.

OTURUM BAŞKANI REFET ERİM - Erdal Bey; oturumdan sonra devam ederiz 
efendim, oturumu kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. ( Plaket töreni yapıldı)
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EKONOMİ VE HUKUK

ÜÇÜNCÜ GÜN

İKİNCİ OTURUM

“KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN HUKUKİ ÇERÇEVESİ”

Oturum Başkanı: Av. TUNCAY ALEMDAROĞLU (Ankara Barosu Önceki 
Başkanı)

SALON 3 (TEOMAN EVREN SALONU), 11 Ocak 2008

 

SUNUCU- 15 dakikalık aradan sonra “Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hukuki Çerçevesi” 
başlıklı oturuma başlamak için tekrar bir aradayız. 

Oturumu açmak üzere Oturum Başkanı Ankara Barosu Eski Başkanı Av. Tuncay 
Alemdaroğlu ve konuşmacılarımız Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim 
üyelerinden Prof. Dr. Ruşen Keleş, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim 
üyelerinden Prof. Dr. Erol Köktürk yerlerini almış bulunmaktalar. Söz kendilerinde. 

Başkanım oturumu açabilirsiniz.

OTURUM BAŞKANI Av. TUNCAY ALEMDAROĞLU- Efendim, teşekkür ederim. 

Bu arada bir görevi yerine getirmek istiyorum: Gerçekten Ankara Barosu’nun yıllardır 
süren bu hukuk kurultayı konusundaki geleneğini sürdüren ve bu kurultaya da kentle ilgili 
sorunları da kurultay gündemine alan başta Sayın Baro Başkanım, sevgili kardeşim Ahsen 
Coşar olmak üzere yönetim kuruluna ve bu kurultayın hazırlanmasında emeği geçen 
önceki Birlik Başkanımız Sayın Atilla Sav’a teşekkür ediyorum.

Değerli konuklar; sabahki oturumda çarpık yapılaşma, kaçak yapılaşma, gecekondu gibi 
konuları inceledik. Bunların kentte yarattığı sıkıntıları anlattılar. Özelikle Oktay Hocamız 
bununla ilgili olarak bir devrim stratejisi geliştirdi, gerçekten de çok etkilendim. Şimdi 
kentteki bu çarpıklığın giderilmesi için belediyeler ve kentlerle ilgili fikir yoranlar bunu nasıl 
hallederiz diye bazı çalışmalar başlattılar. Bu çalışmaların bir kısmına proje olarak kentsel 
yenileme dendi, bir kısmına kentsel dönüşüm projeleri dendi. 1580 sayılı Belediyeler 
Yasası’nın yürürlükte olduğu süreçte bazı belediyeler bölgesel olarak bu çarpık yapılaşmayı 
düzeltmek için bazı örnek çalışmalar yaptılar. Örneğin Ankara’daki Koza Sokak, İkban 
Vadisi, Portakal Çiçeği Sokağı gibi projeler yapıldı. Ancak bu projelerin hukuki altyapı 
sıkıntısı nedeniyle çok ciddi zorluklar yaşandı. 1580 sayılı önceki Yasa’da bu konuda 
yeterli açılım yoktu, o nedenle daha sonra yürürlüğe giren 5393 sayılı Yasa’da belediyelere 
kentsel dönüşüm projeleri yapma konusunda yetkiler verildi. Ancak bu yetkilerin de 
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yeterli olmadığı anlaşılmış olmalı ki hükümet tarafından dönüşüm alanları hakkında 
kanun tasarısı hazırlandı ve bu kanun tasarısı kamuoyunun bilgisine sunulduktan sonra 
çok ciddi eleştiriler aldı ve tasarı 22.06.2006 tarihinde Büyük Millet Meclisi komisyonuna 
sevk edildi ve o tarihten bu yana da hâlâ komisyonda beklemekte.

Bugün burada çok değerli hocalarımız kentsel dönüşüm nedir, ne değildir, kentsel 
yenileme nedir ne değildir, kentsel dönüşüm, kentsel yenileme aynı şeyi mi ifade ediyor, 
bir fiziki planlamanın uygulanabilir olması için bunun hukuki altyapısına ihtiyaç var mıdır, 
varsa nasıl bir hukuki altyapı olmalıdır, yine bu düzenlemeler yapılırken Anayasa’nın 
güvence altına aldığı mülkiyet hakkı, ormanların korunması, kıyıların korunması, köylerde 
meraların korunması gibi koruyucu anayasal ve yasal hükümler aşılabilir mi, bunlar nasıl 
çözümlenecek, bunlarla ilgili ve diğer konularda görüşlerini bildirecekler. 

Ben öncelikle çok değerli, bu konuda büyük emek sarf eden, hayatını adayan Hocama 
buyurun diyorum efendim. Ruşen Hocama teşekkür ederim.

Prof. Dr. RUŞEN KELEŞ (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi )-   Çok 
teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hukuki çerçevesi 

Kavramsal Giriş 

Kentsel gelişme ve belediyecilik konularıyla ilgili olan herkesin özellikle son birkaç yıldır 
en çok duyduğu kavramlardan birinin “kentsel dönüşüm” olduğundan kimsenin kuşkusu 
olamaz. Kentsel dönüşüm kavramı 2004, 2005 ve 2006 yıllarında özel yasal düzenlemelere 
konu olduğu gibi Belediye Yasası içinde de yer aldı. 

Dönüşüm, yalnız başına da olsa, kentsel dönüşüm gibi bir nitelik tamlaması içinde de 
yer alsa, fazla anlam taşıyan bir sözcük ya da terim değildir. Çünkü, dönüşüm, dilimizde, 
durağan değil, devingen bir durumu anlatmak üzere kullanıldığından, dönüşüme konu 
olan şeyin ne iken ne duruma geldiğini ya da getirilmek istendiğini anlatan bir bağlam 
içine oturtulmadığı sürece hiçbir işe yaramaz. Zaten, dönüşüm sözcüğünün Türkçe 
Sözlükteki tanımı, “olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, 
inkılap, transformasyon”dur. Kent plancıları, kentsel dönüşümü, kentin öteden beri var 
olan kesimlerinin (tarihsel çekirdek, oturma alanları, gecekondu bölgeleri, ekonomik ve 
toplumsal değerini yitirmiş çöküntü alanları gibi) iç yapısında ve kentin öteki kesimleriyle 
ilişkilerindeki değişmeleri anlatmak üzere kullanmaktadırlar. Kentsel dönüşümden, 
uygulanmakta olan projenin niteliğine göre ve yerine göre, kentsel yenileme, kentsel yeniden 
canlandırma, kentsel yeniden yaratma, kentsel yeniden doğuş, kentsel yeniden geliştirme 
ya da imar, kentsel yeniden yapılandırma, kentsel koruma, kentsel soylulaştırma  gibi 
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kavramları anlayanlar da vardır. 

Kentsel Dönüşüm Girişimlerinin Kısa Tarihçesi 

Kentsel dönüşüm, Türkiye’de 1950’li yıllardan beri gecekonduların ve gecekondu 
bölgelerinin iyileştirilmesi bağlamında gündeme gelmiş bir konudur. 5218 (1948), 5228 
(1948), 6188 (1953) ve 7367 (1959) tarihli gecekondu affına ilişkin yasaların hepsi, belli 
bir tarihe kadar yapılmış olan gecekonduları yasallaştırmak yoluyla topluma kazandırmayı 
amaçlayan bir siyasal istenci yansıtıyordu. Hepsinin ortak amacı, bir yandan yürürlüğe 
girdikleri tarihe kadar yapılmış olan gecekonduların bağışlanmasını sağlamak, bir yandan 
da bu yapıların ve onlardan oluşan kent kesimlerinin insanca yaşamaya elverişli koşullara 
kavuşturulabilmesi için iyileştirilmesi idi. İyileştirme, hem arsa mülkiyeti uyuşmazlıklarının, 
hem de gecekondu bölgelerinin kentsel altyapı sorunlarının çözümünü içeriyordu.  

Gecekondu yapının önlenmesine, yeni gecekondu yapımının yasaklanmasına ve 
yapılmış olanların iyileştirilmesine ilişkin temel politikalar, 1966 yılında çıkarılmış ve 
bugün de yürürlükte bulunan 775 sayılı  Gecekondu Yasası’nda da aynen korunmuştur. 
Bu temel politikalarda 1970’li, 1980’li, 1990’lı yıllarda ve 21. Yüzyıla girildikten sonra da 
önemli bir değişiklik  olmamıştır135.  Gecekondu affı, her zaman ön planda gelmiş, her yeni 
hükümetin gündemindeki yerini almıştır. 

Olağanüstü askeri müdahale dönemlerinde işbaşına gelen partilerüstü hükümetler 
bile kendilerini gecekondu affı olgusunun dışında tutabilmiş değildirler. 1983 
yılında çıkarılan 2805 sayılı Yasa bunun örneklerinden biridir. 12 Eylül döneminin 
kapanmasının ardından iktidara gelen Özal Hükümeti’nin gündeminde de 2981 sayılı 
Gecekondu Affı Yasası’nı çıkarmak ilk sıralarda yer almıştır. 

Gerek geçmişte benimsenmiş ve uygulanmış, gerekse bugünkü kentsel dönüşüm 
girişimleri çerçevesinde varılmak istenen amaçlar, salt hukuk kuralları açısından 
değerlendirilecek olursa, eksik bir çözümleme yapılmış olur. Çünkü bilindiği gibi, 
“Hukuk bazı toplumsal amaçların gerçekleştirilmesine hizmet eden teknik bir araçtır. Bu 
amaç toplumsal menfaattir136” Hukuk, toplumun yarattığı bir olgudur.137 Toplumu 
oluşturan bireylerin davranışlarını etkileyen kurallar bütünü olarak hukuk, toplum 
yararı ile bireylerin çıkarları arasında bir denge kurmak durumundadır. Bu nedenle de 
hukuk, içinde yer aldığı toplumun özelliklerine göre değişen, toplumsal yaşamın ve 
yapının bir ürünü olarak ortaya çıkan bir düzen türü olarak tanımlanmaktadır138. Bu 
niteliği ile insan davranışlarına yön vermede, toplumsal kurumları biçimlendirmede 
aktif bir rol oynamakta ve toplum yaşamını belirleyici etmenlerden biri olmaktadır. 

135  Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, İmge Yay. Ankara, 2008 (10. bası)
136  Selahattin Keyman, Hukuka Giriş, Lefkoşa, 1997, s.221 
137  Aynı eser, s.49.
138  Ülker Gürkan, Hukuk Sosyolojisine Giriş, Siyasal, Ankara, (3.bası),1999, s.24. 
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Kentsel Dönüşüm Gereksinmesi ve Yöntemleri 

Kentler de canlı varlıklar gibi doğan, büyüyen, yapıları sürekli olarak değişen toplumsal 
birimlerdir. Kentlerin eskiyen kesimleri, zamanla yenilenme gereksinmesi yaratır. Eskiyen 
kent kesimlerinin yenilenmesi, onlara toplumsal ve ekonomik yönden yeni değerler ve 
işlevler kazandırılması arzu edilen bir şeydir. Önemli olan, bu yenilenmenin amacını ve 
yöntemini iyi belirleyebilmektir. Bu yenilenme kendiliğinden olabildiği gibi, bir plana 
bağlı olarak da gerçekleştirilebilir. 

Kendiliğinden yenilenmenin kente mal oluşu yüksektir. Ykaın zamanlara değin 
gecekondu alanlarının çok katlı yapılara çevrilmesi biçimindeki dönüşüm plansız olarak 
gerçekleşiyordu.

a) Bugün de ülkemizde gecekondu bölgelerinde yaşanan dönüşüm daha çok 
böyledir. 

b) Oysa kentlerin yenilenmesinde benimsenecek planlı yaklaşım, ekonomiye yükü 
azaltan, katkıyı arttıran bir yöntemdir. 

Kentsel yenilenme gereksinmesi, yapıların fiziksel ve işlevsel (toplumsal ve ekonomik) 
anlamda eskimesinden doğabileceği gibi,  belli bir semtin ya da kent kesiminin değerini tüm 
olarak yitirmesi sonucunda da ortaya çıkabilir. Hangi biçimde olursa olsun, yapı sahipleri, 
kendiliklerinden ya da arsa spekülatörlerinin baskısıyla konutlarının yıkılmasına karar 
verebilirler. Bu nedenle, büyük kentlerimizin oturma alanlarındaki birçok yapı, normal 
fiziksel ömürleri tamamlanmadan yıkılır ve bunların yerini çok katlı daireli apartmanlar 
alır. 

Plana dayanmayan kentsel dönüşüm etkileri konut açığının kapanmasına yardımcı 
olmadığı gibi, bireysel, kentsel ve ulusal ekonomi açısından da türlü sakıncalar 
doğurmakta; ayrıca,  yerel yönetimleri beklenmedik boyutlarda ve zamanlarda izlence 
(program) dışı yatırım olup bittileriyle karşı karşıya bırakmaktadır. Aynı yolların sık sık 
genişletilmesi, kaldırımların daraltılması, ağaçların kesilmesi, su, elektrik, kanalizasyon 
ve telefon tesisleriyle ilgili boru ve kabloların yenilenmesi için toprağın sık sık kazılması, 
kentlerin halkını rahatsız etmekle kalmaz, aynı zamanda düzenli gelişmeyi aksatır ve kamu 
hizmetleri yatırımlarının izlenceye bağlanmasına da olanak bırakmaz.   

Bu türlü sakıncaların giderilmesi için İsviçreli Kentbilimci Hans Bernoulli, İkinci 
Dünya Savaşından sonra yayımlanan “Kentlerin Organik Yenilenmesi” adlı yapıtında kentsel 
dönüşümün kenti semtlere ayırarak planlı bir biçimde yapılmasını önermiştir. Bernoulli, 
her 10 yılda bir mahallenin tümüyle “dönüştürülmesi”ni ve bu süreç boyunca toprağın 
iyeliği (mülkiyeti) ile üzerindeki yapının iyeliğinin birbirinden ayrılmasını, toprağın 
giderek kamunun malı durumuna gelmesini önermiştir.
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Kentsel dönüşümü anlatmak için kullanılan çeşitli kavramlardan da anlaşıldığı gibi, 
dönüşüm salt gecekondu bölgelerindeki derme çatma yapıların temizlenmesinden ibaret 
değildir. Buna ek olarak koruma, canlandırma, iyileştirme, yeni işlevler kazandırma, yeniden 
imar etme, hem yapıları, hem de bulundukları kent kesimlerini, yitirmiş bulundukları 
ekonomik ve toplumsal değerlerine ve fiziksel ölçülerine yeniden kavuşturmak da kentsel 
dönüşüm çalışmalarının amaçları arasındadır.  Kentlerin artık nüfus ve alan olarak 
büyümesinin göreceli olarak yavaşladığını dikkate alan kimi Batılı ülkelerde, 1990’lı 
yıllardan başlayarak kentlerin merkezi kesimlerinin daha yoğun olarak kullanılması ve 
yeniden değerlendirilmesi, plancıların başlıca uğraş alanları arasına girmiştir. 

Kentsel Dönüşüm Girişimlerinin Dayandığı Temel Görüşler  

2002 yılı sonlarında kurulan hükümetin gündeminde yer alan kentsel dönüşüm 
girişimlerinin hepsine egemen olan görüşler hemen hemen aynıdır. 2004 yılında 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanan yasa taslağında yer alan görüşler, az çok 
farklarla daha sonraki tarihlerde çıkarılan bütün yasalara da yansıtılmıştır. 2004 tarihli 
Taslağın gerekçesinde, her türlü kaçak yapılardan oluşan kent kesimlerinin afet riski 
taşıyan alanların, bilim ve teknik kurallarına aykırı olarak yapılmış bulunan yapıların 
dönüştürülmesi, bu alanların sağlıklı ve güvenli ortamlarına çevrilmesi gereğinden söz 
edilmektedir. Bu taslakta (kentsel dönüşüm alanı) “var olan dokusu ve toplumsal ve teknik 
altyapısı bakımından günün koşullarına ve gelecekteki gereksinmelere yanıt vermeyen, imar 
mevzuatına aykırı yapıların ve tasfiye, iyileştirme ve yenileme bölgelerinde toplumsal ve teknik 
altyapısı çağdaş ölçünlere uygun olarak, bugün ve geleceğin gereksinmeleri göz önünde tutularak 
belirlenen alanlar” olarak tanımlanmaktadır.  

Taslakta ayrıca bu alanlarda dönüşümü sağlamaya yön verecek olan (kentsel dönüşüm 
planı) adıyla 1/5 000 ve 1/1 000 ölçekli imar planlarının hazırlanacağı belirtilmiştir. 
Kentsel dönüşüm planlarının hazırlanmasında 3194 sayılı İmar Yasası’na ilişkin Plan Yapım 
Esaslarına Dair Yönetmelik kurallarına uyulması gerekmektedir. Taslağa göre, bu planların 
tespit işlemlerinin bitirilmesinden itibaren 6 ay içinde hazırlanması gerekmektedir. 
Taslak, parselasyon planlarının da kentsel dönüşüm planlarına uygun olarak belirtilen kısa 
süreler içinde belediyeler ve valiliklerce yapılmasını öngörmüştür.  Taslağın arsa ve arazi 
düzenlemesi ile ilgili 13. maddesi ilgili yönetimlere “hamur” yetkisi vermekteydi. Kentsel 
dönüşüm planının sınırları içinde bulunan ve düzenleme alanına giren okul, hastane, kreş, 
belediye hizmet binası ya da başka resmi tesislerle ilgili olarak alınacak kamu ortaklık 
payının yüzde 10’u geçmeyeceği belirtilmiştir.

Yasa taslağının kurmaya çalıştığı dizgede, tasfiye alanlarında kalan yapılarla iyileştirme 
ve dönüşüm alanlarındaki yapılar birbirinden ayrılarak her iki kümede yer alan yapılara 
karşı uygulanacak işlemlerin neler olduğu ayrıntılarıyla gösterilmektedir. 

a) Tasfiye alanında kalması öngörülen yapılar, özel yasalarla uluslararası sözleşmeler 
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kapsamında yapı yasağının konusu olan yapılar, doğal afet riski taşıyan yapılar, doğal, 
kültürel, tarihsel, ekolojik ve tarımsal değeri nedeniyle yapı yasağı konulmuş yapılar, su 
kirliliği, hava kalitesinin korunması, gürültü denetimi gibi çevresel sakıncaları nedeniyle 
yapı kısıtlamalarına konu olan yapılardır. Bunlar arasında tasfiye edilmesi gereken yapıların 
da hangileri olduğu gösterilmektedir. 

b) İyileştirme ve dönüşüm alanlarında kalan yapılardan bir bölümünün mevzuata 
aykırılıklarının giderilmesinden sonra güçlendirilerek korunması, mevzuata aykırılıkları 
gidilemeyenlerle gecekondu niteliğindeki alanların ise tasfiyesi öngörülmüştür. Kentsel 
dönüşüm ve tasfiye alanlarında kalan yapıların kümelere ayrılarak hak sahiplerine, daha 
önce kullandıkları konutlarına eşdeğer bağımsız bölümlerin (dairelerin, konutların) 
verilmesi yasa taslağının başlıca amaçları arasındaydı. Hak sahiplerine verilmesi öngörülen 
bağımsız bölümler karşılığında belli bir bedel alınarak ya da  alınmayarak kendilerine önce 
birer dönüşüm belgesi verileceği de kurala bağlanıyordu. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, bu taslakta yer alan bütün görüşler daha sonra 2004, 2005 
ve 2006 yıllarında çıkarılan bütün yasalarda yer almıştır. Önce 5104 sayılı Kuzey Ankara 
Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Yasası çıkarılmıştır. Kenti havaalanına bağlayan olun her 
iki yanına “utanılmayacak” bir görünüm kazandırılmak biçiminde bir amaç benimsendi. 
Bu amacı daha iyi gerçekleştirebilmek iç in Nisan 2006’da 5481 sayılı Yasa yürürlüğe 
konuldu. Arada ise (Haziran 2005) Yıpranan Tarihsel ve Kültürel Varlıkların Yenilenerek 
Korunması ve Yaşatılarak Kullanılmasına (kullanılarak yaşatılmasına) İlişkin 5366 sayılı 
Yasa çıkarıldı. Şimdi de Parlamentoda Dönüşüm Alanları Hakkında Yasa Tasarısı adını 
taşıyan yeni bir metin görüşülmek için sıra beklemektedir. 

Ayrıca 2005 yılında çıkarılan 5393 sayılı Belediye Yasası’nın 73. maddesinde belediyeler, 
“kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kesimlerini yeniden inşa ve restore etmek; konut 
alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem 
riskine karşı önlemler almak veya kentin tarihsel ve kültürel dokusunu korumak amacıyla 
kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulamaya” yetkili kılınmıştır.     

Unutmamak gerekir ki, geçmişte de çoğu zaman planlı gibi gösterilmek istenen dönüşüm 
uygulamaları gerçekte plansızlıktan farksızdırlar. Şimdiki girişimlerde de aynı özellik göze 
çarpmaktadır. Örneğin 2981, veya 2390 sayılı yasalarla 1984 yılından bu yana ıslah imar 
planları yoluyla, yani bütünsellikten yoksun, parçacıl bir plan yaklaşımıyla gerçekleştirilmiş 
olan dönüşüm uygulamalarının planlı kentsel dönüşüme örnek gösterilmesi yanlıştır. 
Nitekim şimdi de TBMM’deki dönüşüm Alanları Hakkındaki Yasa Tasarısının daha ilk 
maddesinde “imar planı bulunsun ya da bulunmasın” biçiminde bir anlatım yer almaktadır. 
Bu anlayışa dayanan uygulamalardan yalnız kent, kentli, çevre ve toplum değil, gelecek 
kuşaklar da büyük kayıplara uğrar. 

Genel Değerlendirme
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Yukarıda özetlenen genel görüşlerin ışığı altında, gerek yürürlüğe konulmuş olan yasalar, 
gerekse Parlamentoda görüşülmek üzere bekleyen metinde yer alan ilkeleri de bir genel 
değerlendirmeye konu  yapabiliriz: 

1. Hiç kuşku yok ki, yeni taslak da bir gecekondu affı yasası niteliğindedir. Geçmişte 
hazırlanan taslaklardan birinde oluşturulması söz konusu olan iyelik hakkının kentsel 
toprağı, yani arsayı değil, üzerinde yapıyı ilendiriyor olması olumlu bir yaklaşımdı. Çünkü 
böylece gecekondu arsasının rantından zengin olan ve zengin olmayı amaçlayan gecekondu 
ağalarının güdümündeki bir dizgeden bir ölçüde de olsa geri dönmeyi çağrıştıran bir 
yaklaşım benimsenmiş olacaktı. Siyasal iktidarın temel felsefesine ters düştüğünün farkına 
varılmış olmalı ki, bu yaklaşım daha sonra terk edilmiştir. 

2. Kentsel dönüşüm alanlarında kaçak yapı sahipleriyle yapımcılar ve yükleniciler 
arasındaki özel ilişkilere dayanan bugünkü fiili kentsel dönüşüm pratiğini yasal bir 
çerçeveye kavuşturmak, uygulamaya toplum yararına yön vermek değil, uygulamanın 
bozukluklarına kılıf hazırlamak anlamına gelir. Hukuk dizgemizde, bir yapının arsası ile 
üzerindeki yapının iyeliğini birbirinden ayırabilmeyi olanaklı kılan kurallar, karşı karşıya 
bulunduğumuz devasa kaçak yapılaşmanın boyutları karşısında yetersizdir. Tasarı taslağı 
eşya hukukumuzun genel kuralları açısından gözden geçirilmek zorundadır. 

3. Dönüşüm Alanlarına İlişkin Yasa Tasarısı, bu alanlarla ilgili dönüşüm amaçlı imar 
planlarını bütüncül değil, parçacıl bir yaklaşımla ele aldığından, dönüşüm alanlarının 
kentin bütünü içindeki yerini ve bağlantılarını belirlemekte güçlükler yaşanması tehlikesi 
vardır. Plansız ya da parçalı bir planlama yaklaşımıyla dönüşüm gerçekleştirmek kadar 
ekonomik ve toplumsal maliyeti yüksek olan bir uygulama da kentsel gelişmenin bir 
tasarıma dayandırılmadan yapılmak istenmesidir. 

4. Dönüşüm konusunu 3194 sayılı İmar Yasası’nın dışında bir düzenlemeye konu 
yapmak, imar ve planlama dizgemizde ikili bir yapı oluşturulmasına yol açacaktır. Böyle 
bir durumdan planlamanın ve planın tekliği ilkesi zarar görür. 

Bununla bağlantılı olan bir başka nokta ise, dönüşüm amaçlı planları hazırlama ve 
uygulama sorumluluğuna belediyelerle birlikte Toplu Konut Yönetiminin de (TOKİ) 
ortak edilmesidir. Kentsel dönüşüm gibi önemli bir kentleşme belediyecilik sorununun 
çözümünde devletin belediyelerin yanında yer alıp onlara destek olmasından daha doğal bir 
şey olamaz. Bununla birlikte, kamu kesimi-özel kesim ortaklığı (public-private partnership) 
diye bilinen işbirliği denemelerinde olduğu gibi, devlet ile belediye arasındaki işbirliğinin 
sağlanmasında da öneli eşgüdüm sorunları yaşanması beklenebilir. Deneyimlerimiz 
gösteriyor ki, belli bir görevi yerine getirme sorumluluğunun birden çok kamu kurumuna 
verilmesi durumunda, eşgüdüm zorlukları işteki verimliliği azaltabilmektedir. Kaldı ki 
kentsel dönüşüm planlaması esas olarak yerel nitelikte bir kamu hizmeti olduğundan, 
sorumluluğun belediyelere bırakılması, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı adını 
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taşıyan, Türkiye’nin de taraf olduğu bir uluslararası sözleşmenin gereğidir. Bu görüşlere, 
TOKİ’yi gereğinden çok güçlü kılmanın hükümetin yerelleştirme konusundaki genel 
tavrıyla da çelişkili olduğu eklenmelidir. 

6. Bir başka nokta da dönüşüm projesi alanlarında taşınmaz mal sahibi olan ya da gerçek 
ya da tüzelkişilerin katılacağı ortaklıklar (şirketlerin) kurulmasının da öngörülmekte 
olmasının karmaşıklığı büsbütün arttırabilecek bir nitelik taşımasıdır. Bu son nokta, yani 
çok ortaklığın yaratılabileceği karmaşa salt bir biçim sorunu olmanın ötesinde, işin özü ve 
felsefesiyle de yakından ilgilidir. Bu bağlamda değinilmesi gereken bir olgu da ülkemizdeki 
dönüşüm projelerinde kullanıcının kesinlikle çevrim dışında bırakılmasıdır. Görgülü’nün 
haklı olarak belirttiği gibi, dönüşüm projelerinde kent adına söz söyleyebilecek STK’lar ve 
meslek kuruluşları yoktur, ama sermaye ve girişimci mutlaka vardır139.   

7. Kent toprağının artan değerinin (rant) paylaşım yönteminden bir bütün olarak 
kamunun olumsuz yönde etkilenmesi olasılığı da yüksektir. Kamunun toprağını imar 
ve yapı yasaları hiç sayarak işgal edenlerin zamanla ve kamunun altyapı harcamaları 
sonucunda artan toprak değerine yüksek oranda ortak edilmesini adalet düşünceleriyle 
bağdaştırmaya olanak yoktur.  Artan değerin tümünün ya da önemli bir bölümünün 
devletin ve belediyenin kasasına dönmesi, adalet düşünceleri kadar mantığın da gereğidir. 
Bu değerlerin “imar haklarının toplulaştırılması” ve “transferi” gibi adlar altında bireylerle 
yapılacak pazarlıklar çerçevesinde dağıtılmasından toplum ve gelecek kuşaklar kesin olarak 
zararlı çıkar. 

8. Vurgulanması gereken bir nokta da, tasarının öngördüğü dönüşüm planlarının 
toprağı zenginleştirmenin bir aracı olarak kullanılacağını göstermesidir. Devletin hüküm 
ve tasarrufu altındaki ya da iyeliğindeki toprakların bu yöntemle elden çıkarılması, belki 
küreselleşen bir dünyada finans kuruluşlarıyla kimi uluslararası örgütlerin istemlerini 
karşılayabilir, ama ulusun kısa ve uzun erimli çıkarlarına tümüyle ters düşeceğine 
kuşku yoktur.  Toprak da dahil, tüm doğal kaynakların gelecek kuşakları unutmaksızın 
kullanılması zorunluluğunu anlatan “sürekli ve dengeli, sürdürülebilir” gelişme ilkesini 
kâğıt üzerinde bırakmak istemiyorsak, “değer (hasılat) paylaşımı” ve toprağı özelleştirme 
konusunu yeniden tartışmaya açmak zorundayız140.  

9. Bir başka nokta, gecekondu bölgelerinin yerini çok katlı apartmanlarla doldurmakla 
daha kaliteli bir çevre yaratılamayacağı gerçeğinin gözden uzat tutulmuş olmasıdır. Çevre 
kalitesinin evrensel göstergeleri bellidir. Hele de Ankara-Esenboğa yolunda olduğu gibi, 
gecekonduları yabancı konukların göz zevkini okşamak gibi gerekçelerle yaptığımızı 
söylemek, çağdaş ve ciddi bir yönetimden beklenmeyecek bir yaklaşımdır. Kamusal alanları 
geliştirmeyen planlama ve tasarım anlayışları sonucunda niteliksiz yaşam çevrelerinin 

139 Zekai Görgülü, “Kentsel Dönüşüm Nedir, Ne Değildir?”, Özel Kalem, Aralık 2007, Yıl 1, Sayı 10, S. 36. 
140 Ruşen Keleş, Cevat Geray, Ayşegül Mengi ve Cahit Emre, Toprak Rantının Kamuya Kazandırılması Yöntemleri, Türkkent, Ankara, 

1999.   
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ortaya çıkması kaçınılmaz olur. 

10. Buraya kadar sıralanmış olan etmenlerden daha az önemli olmayan bir nokta ise, 
gecekondu alanlarında yaşayan kimselerin çalışma olanaklarına kavuşturulmasının 
dönüşümün ayrılmaz bir parçası olarak ele alınması gereğidir. Yapıların ve gecekondu 
alanlarının salt fiziksel görünümlerini, biçimlerini değiştirmek, toplumsal ve ekonomik 
yapıda özde bir değişiklik yaratmaya yetmez. O takdirde, biçim değişse de öz aynı kalır, 
yani yoksulluk varlığını sürdürür. Önemli olan, gecekondulaşmayı yaratan koşulları 
ortadan kaldırmaya çalışmaktır. Bu amaçla dönüşüm alanlarında gelir getirici işyerlerinin 
açılmasına, böylelikle yoksulluğun giderilmesine özen gösterilmesinin sürekli olarak 
gündemde tutulmasıdır. 

Görülmektedir ki, dönüşüm Alanları Yasa Tasarısının kurgusu, bugüne değin çıkarılmış 
olan gecekondu affı yasalarıyla izlenen düşünce dizgesinden farklı değildir. Kentsel 
dönüşüm alanlarında kaçak yapı sahipleriyle yapımcı ve yükleniciler arasındaki özel 
anlaşmalara dayanan bugünkü fiili dönüşüm pratiğinin yasal bir çerçeveye kavuşturulmak 
istendiği dikkat çekmektedir. Ama unutulmamalı ki, sorunun toplum yararına bir çözüme 
kavuşturulması, her şeyden önce tasarıyı hazırlayanların zihnindeki kentsel dönüşüm 
anlayışının dönüştürülmesine bağlıdır. 

Kentsel dönüşüm konusuyla ilgili sorunların aşılmasını salt bir hukuk ya da yasa 
metni hazırlama sorunu olarak görmek yeterli olamaz. Sorun geniş ölçüde ekonomik 
ve ideolojiktir. Toplum yaşamına ve ekonomiye kamunun yapacağı planlı müdahalelere 
siyasal iktidarların ideoloji olarak ne ölçüde hazır oldukları sorunudur. Söz konusu 
taslakla yapılmak istenen, kent toprağında kamunun etkinlikleri sonucunda gecekondu 
sahibinin hiçbir katkısı olmaksızın artan değere, kaçak yapı sahibinin son bir kez olsa 
bile ortak edilmesidir. Bundan toplum ve gelecek kuşaklar zararlı çıkacaktır. Karşı karşıya 
bulunulan olgu, Ankara’da Dikmen Vadisi’nde, Portakal Çiçeği Vadisi’nde belediyenin ve 
kooperatiflerin öncülüğünde 1990’lı yıllarda gerçekleştirilen ve imar haklarının bireylere 
aktarımını ya da onlarla paylaşılmasını öngören dönüşüm projelerinin bu kez tüzel 
çerçevesi daha belirli bir biçimde çizilmeye çalışılan bir ortamda yapılmak istenmesidir. 
Günümüz koşullarında başka almaşık çözümler bulmanın olanaksız olduğu öne sürülse 
bile, ideal olan yöntemin kentsel toprak rantını paylaştırmak değil, tümüyle kamuda 
alıkoymak olduğu unutulmamalıdır.     
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Sayın Başkana hoşgörüsünden dolayı ve sizlere de sabrınızdan ötürü teşekkür ediyorum, 
Saygılar sunuyorum.141 (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI Av. TUNCAY ALEMDAROĞLU - Evet, Değerli Hocama çok 
teşekkür ediyorum. 

Hemen sözü uzatmadan diğer konuşmacımız Sayın Prof.Dr Erol Köktürk’e sözü 
veriyorum. Buyurun efendim.

Prof. Dr. EROL KÖKTÜRK (Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi)- Kentsel 
dönüşüm konusu, değer yargıları içeren bir konudur. Bu değer yargıları konusunda uzlaşı 
sağlanamazsa, yasalaşma sürecine bakışta da uzlaşı sağlanamaz... O zaman da herkesin bir 
“kentsel dönüşüm kavramı”, ya da “yasası” olur…

Bu nedenle ülkemizde 2005 yılından bu yana yoğun biçimde tartışılan “Kentsel 
Dönüşüm” konusundaki tartışmalar dağınıktır… Çünkü konu daha başta kavramsal olarak 
ayrışmaktadır: “Dönüşüm Alanları mı, Kentsel Dönüşüm mü?” Dönüşüm denilince hangi 
alanda odaklanılması gerektiği belirsizdir. Bu nedenle konunun kavramsal düzeyde, niyetler 
düzleminde ve değerler düzleminde ele alınması gerekmektedir. Bu zemin sağlanırsa, bu 
kez konunun siyasal, sosyolojik, ekonomik ve kentbilimsel boyutları ele alınabilir.

Eğer başlangıç yeğlemeleri göz ardı edilirse, bazı kesimlerin söylediği gibi, “2007 
sonu bakımından TBMM komisyonlarından geçmiş olan yasa tasarısının çok kapsamlı 
düzenlemeler getiren, iyi düşünülmüş bir tasarı olduğu,” da söylenebilir... Bu nedenlerle 
konuya yaklaşırken bazı sorular önem kazanmaktadır: 

	 Hangi kavram?

	 Hangi niyet?

	 Hangi mekan? Kent mi, kır mı? Her yer mi?

	 Bütün mü, parçalar mı?
141  Kısa Kaynakça 
Göksu, Faruk, “Kentsel Dönüşüm Projelerinde Yenilikçi Yaklaşımlar”, Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul,  2003. 
Görgülü, Zekai, “Kentsel Dönüşüm: Nedir, Ne Değildir ?”, Özel Kalem, Aralık 2000. 
Kayasu, Serap ve Yaşar, Suna Senem, “Kentsel Dönüşüm Üzerine Bir Değerlendirme: Kavramlar, Gözlemler”, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Kentsel 

Dönüşüm Sempozyumu, 11-13 Haziran 2003, YTÜ, İstanbul. 
Keleş, Ruşen, Kentleşme Politikası, (10. Bası), İmge, Ankara, 2008. 
Keleş, Ruşen, Geray, Cevat, Mengi, Ayşegül ve Emre, Cahit, Toprak Rantının Kamuya Kazandırılması, Türkkent, Ankara, 1996. 
Memleket-Mevzuat, Kentsel Dönüşüm, Ekim 2006, C.2.No:16. 
Özden, Pelin Pınar, “Türkiye’de Kentsel Dönüşümün Uygulanabilirliği Üzerine Düşünceler”, Yerel Dünya, Mayıs-Haziran 2005, Yıl 1. Sayı. 1. S. 32-43. 
Planlama: Kentsel Dönüşüm (Özel Sayı), 2006/2. 
Turan, Menaf, “Başkentin Gecekonduları: Kentsel Dönüşüm Projelerinin Arka Bahçeleri”, Ruşen Keleş’e Armağan, Cilt 2: Kent ve Planlama, İmge 

Yay., Ankara, 2007. 
Türk Belediyecilik Derneği ve Konrad Adenauer Vakfı, İmar ve Gecekondu Affı, Ankara, 1996 
Yasin, Melikşah, “Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Hukuki Boyutu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 60, Eylül-Ekim 2005,  s.105-137. 
Yıldırım, Ege, “Kentsel Dönüşüm”, AÜ Sosyal Çevrebilim Doktora Programı, Kent Planlamasının Tüzel ve Yönetsel Boyutları Dersi için hazırlanmış 

dönem sonu ödevi, Ocak 2006. 
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	 Genel yasa mı özeli, özel yasa mı geneli?

	 Yöntem ne?

	 Nasıl bir katılım ve hangi paydaşlar?

	 Hangi çıkar? Nasıl bir çıkarlar dengelemesi?

	 Hangi kurum, ne kadar yetki?

Bu konularda taşınan değer yargılarıyla tartışmalara ve tasarıya bakmak gerekmektedir... 
Bakıldığı zaman insanı ürküten bazı konular göze çarpmaktadır:

	  “İdareye” verilen yetkiler… Yerine göre merkezi yönetim organlarının, daha 
doğrusu bakanlıkların bile üzerine çıkan yetkiler…

	 TOKİ’yi her yönüyle (yetki, istihdam, bütçe, vs) giderek azmanlaştıran bir süreç,

	 “Alt ölçek planların üst ölçeklerde değişim sağlaması” konusu,

	 Mekan tanımı, “kırsal-kentsel, planlı plansız tüm alanlar…

	 Bütünün parçalanması,

0. Tartışmaların Çerçevesi ve Hukuksal Süreç

Son 25 yılda öznel yetkilere dayanılarak yapılanlar bir yana bırakılırsa, kentsel dönüşüm 
konusundaki tartışmaların, şu yasalaşma süreçlerinde geliştiği belirtilebilir: 

	Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın web sayfasında 2004 yılının ocak ayında 
yayınlanan, kendi başlığı “Kentsel Dönüşüm Kanun Tasarısı Taslağı” olan, web adresinde 
ise “Kentsel Tasfiye, İyileştirme, Dönüşüm ve Gelişim Kanun Taslağı” olan taslak…

	TBMM Başkanlığına geliş tarihi 30.12.2003 olan tasarının 12.03.2004 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayınlanarak “Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu” 
adıyla 5104 sayılı Yasa olarak kesinleşmesi

	10.07.2004 tarihinde 5216 numaralı Büyükşehir Belediyesi Kanununun yürürlüğe 
girmesi, 

	2004 yılının bahar aylarında Belediye Kanunu’nun ‘Kentsel Dönüşüm Yasa Tasarısı’ 
başlıklı 73. Maddesinde yapılan düzenlemenin, ‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’ adı 
altında 3 Temmuz 2005 tarihinde kesinleşmesi ve 5393 sayılı bu yasanın belediyelere 
“kentsel dönüşüm yapma yetkisi” vermesi.

	 Belediye yasasıyla yapılan başlangıçtan sonra hızlanan çalışmaların, 2005 yılının 
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başlarında Meclise “Kentsel Dönüşüm Kanunu Tasarısı” olarak giren ama Meclisten 
“Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak 
Kullanılması Hakkındaki Kanun” olarak çıkan ve 16 Mayıs 2005 tarihinde kesinleşen 
kanunla başka bir boyut kazanması. Bu tasarı TBMM Başkanlığına 01.03.2005 tarihinde 
gelmişti.

	TBMM Başkanlığına geliş tarihi 17.01.2006 olan tasarının 05.04.2006 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayınlanarak “Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu’nda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” adıyla 5481 sayılı Yasa olarak kesinleştiği de, burada 
önemli bir durum olarak eklenmelidir.

	22.06.2006 tarihinde “Dönüşüm Alanları Hakkında Kanun Tasarısı” taslağının 
TBMM’ne gönderilmesi. Bu tasarının TBMM “Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu”nda 22.11.2006 günü kabul edilmesi.

Kamuoyundaki tartışmalar, bu düzenlemelerin yapıldığı, gündeme getirildiği 
dönemlerde yoğunlaşmıştır.

1. Hangi Kavram? Ülkemizde aslında “kentsel dönüşüm” adı altında yapılması gereken, 
ama “dönüşüm alanları” başlığıyla yürütülen çalışmaların dünyadaki benzerlerine 
bakıldığında farklı kavramsal tanımlamalarla karşılaşılmaktadır142:

a. Yeniden Canlanma - Canlandırma: Sosyokültürel, ekonomik ya da fiziksel açılardan 
bir çöküntü süreci yaşamakta olan kentsel alan parçalarının, çöküntüye neden olan faktörlerin 
ortadan kaldırılması ya da değiştirilmesi sonucu, o alanın yeniden yaşama döndürülmesi, 
canlandırılmasıdır.

b. Yenileme - Yenilenme: Kentsel alanın yenilenmesini konu alan bu eylem türü, içinde, 
yıkıp yeniden yapma anlamını da barındırmaktadır.

c. Yeniden Oluşum: Tümüyle yok olmuş, bozulmuş, köhnemiş, dolayısıyla çöküntü bölgesi 
durumuna gelmiş alanlarda yeni bir dokunun yaratılması ya da var olanın iyileştirilmesi ile bu 
alanların kente kazandırılması anlamlarını içerir.

d. Soylulaştırma: Sosyokültürel açıdan bozulmuş ve dolayısıyla fiziksel çevresi de 
köhnemiş alanlarda, özellikle de tarihi kent parçalarında sosyal yapının ıslah edilmesi şeklinde 
açıklanabilir.

e. Eski Durumuna Getirme: Deformasyonun başladığı, ancak özgün niteliğini henüz 
yitirmemiş olan eski kent parçalarının eski durumuna kavuşturulması olarak tanımlanabilir.

Avrupa ülkelerinde ve Amerika’da kentsel yenileme 1950’lerde önem kazanmış, 1970 
yıllarında kentsel yenileme ile ilgili arayışlar başlamış, ancak 1980’lerden sonra, “kentsel 

142  Akcan, Nilgün, Değişen Kocaeli’de “Kentleşme, Kentlileşme ve kentsel Dönüşüm”, Kocaeli Kent Sempozyumu, 6.12.2007)
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yenileme” ilkesel bazda özümsenmiş ve bu yönde uygulamalarla kendini kanıtlamıştır.

Yasalarda da yerini bulan kentsel yenilemenin örgütsel-kurumsal temelleri de kurulmuş, 
böylelikle uygulamada sorunlar yaşanması olasılığının önü kesilmiştir.

1980’li yılların ortalarında, tüm Avrupa’da yeniden yapılanma üzerine bilimsel çalışmalar 
başlatılmış, tarihi çevrelerin korunması ve yaşatılması ilkeleri de göz önüne alınmıştır. 
Avrupa Konseyi de konuyla ilgili çalışmalar yapmış; kentsel yaşamın geliştirilmesine 
yönelik kampanyalar ile pek çok Avrupa kentinin yenilenmesine katkıda bulunmuştur. 

Dolayısıyla, kentsel yenileme kavramı yıllara dayalı bir süreç içinde benimsenmiş, 
ilkeleri ortaya konmuş, yasal, kurumsal ve örgütsel bazda uygulamaya yönelik formüller 
oluşturulmuştur.

Ülkemizde ise kentsel yenileme süreci, Avrupa ve Amerika’ya göre oldukça gerilerde 
kalmış ve içi de doldurulamadan, deneyimler kurallara yansıtılamadan, tüzel ve örgütsel 
altyapıları kurulmadan doğrudan “Kentsel Dönüşüm Kavramı” ile karşı karşıya gelinmiştir. 
Üstelik şimdilerde kentsel dönüşüm kavramı da terk edilerek, “dönüşüm alanları” kavramına 
dönülmüştür.

Bugün Türkiye’deki büyük sermaye-siyaset ittifakına dayanan ‘kentsel dönüşüm’ 
modelinin de yeni bir durum olarak değil, 20. yüzyılın her türlü kamu fikrini, kent 
siyasetini askıya alan bir yönetim fikrinin bir uzantısı olarak kentlerin gündemine geldiğini 
söylemek olanaklıdır. Büyük kentlerdeki ‘kentsel dönüşüm’ uygulamaları sanayi devriminin 
ertesinde ortaya çıkan ve iktidar-sermaye ittifakına dayanan ilk şehircilik örneklerine 
benzemektedir. Bu açıdan bakıldığında, gerçekleştirilmeye çalışılan uygulamalarda sorunlu 
kent deneyimlerinin, seçkinler tarafından temsil edilen ‘segmente’ edilmiş kamu işlevlerinin 
dönüştürülmesi değil, bunalımların ortaya koyduğu yenilenme gereksinmesinin üstünün 
örtülmesi amaçlanmaktadır. Bir dönüşümden çok, bir dönüşüm gereksinmesini kendi 
bildiğine dönüştürmeye çalışan bir ‘tersine bükme’ söz konusudur. ‘Kentsel Dönüşüm’ 
kavramı kullanıldığı zaman, bir taraftan sanki bir takım sorunlara yanıt verecek, çözüm 
getirecek yeni uygulamalardan söz eder kullanılmaktadır. Ama diğer taraftan bu kavram 
yeni bir politik duruma, sorunu yaratan koşullara bir değişiklik getirecek farklı bir 
uygulamaya işaret etmemektedir. Tam tersine ortaya çıkan sorunları var olan aktörlerle, 
kapasitelerle, yöntemlerle ele almaya çalışan, hatta korumaya çalışan bir uygulama biçimi 
olarak çıkmaktadır. Kentte bir dönüşümden çok değişim gereksinmesini var olan kalıplara 
sokma çabası ile karşı karşıyayız. Başka türlü ifade etmek gerekirse, “ortada sorunlar 
var, acaba şimdi ne yapabilirim de bu sorunlardan yararlanabilirim?” diyen bir kentsel 
dönüşüm modeli bu.143

Kentsel yenilenme, rehabilitasyon, dönüşüm, hangi terimi kullanırsak kullanalım, 
bunun bugünkü anlamının artık Paris’i dönüştüren Hausmann’ınkiyle çakışmadığı çok 

143  Gümüş, Korhan, Kent, siyaset ve sınıfsal bakış, http://www.birgun.net/bolum-64-haber-48250.html, 31/08/2007
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açık. 20. Yüzyılın ikinci yarısından 21. Yüzyılın başlarına, yani günümüze kadar karşımıza 
çıkan kentsel dönüşüm projeleri, genel anlamda, çöküntü bölgelerinin yıkımı ve yeni 
yapı blokları ile yeni kentsel ulaşım ağlarıyla yeniden düzenlenmesi şeklinde karşımıza 
çıkmaktadır. Dolayısıyla bugün ‘kentsel dönüşüm’den, aydınlanma felsefesinin öğütlediği, 
Hausmann’ın ve dönemdeşlerinin izleyicisi olduğu, hatta Viollet Le Duc’un klasik 
restorasyon anlayışıyla birebir örtüşen ‘ideal kent’ imgeleminden çok daha fazlasını anlarız. 
Bu yeni açılımın, kavramın kendisinin dönüşmesinin II. Dünya Savaşı’nın sonrasına denk 
gelmesi ise kuşkusuz bir rastlantı değildir.144

Dolayısıyla kentsel dönüşümü bir proje adından çok bir kavram olarak görmek ve bu 
kavramı üreten II. Dünya Savaşı sonrası ortamının, dünyanın 20.yy boyunca geliştirdiği 
ekonomik mekanizmaların bilgisiyle okumak yaşamsal gözükmektedir.

2. Hangi Niyet?

İmar Yasası tartışmalarının bir kenara itilerek, belli oranlarda olgunlaştırılan bir yasa 
taslağının askıya alınarak, “dönüşüm” konusunun gündeme getirilmesindeki niyet 
nedir acaba? Türkiye’nin hangi acil gelişmeleri “İmar Yasası”nın bütününe yönelik bir 
düzenlemenin askıya alınmasını ve onda “değişiklikler” yapılmasını zorunlu kılmaktadır? 
Bu kavrama dört elle sarılmak, ortada yasa yokken uygulamalara yönelmek nasıl 
açıklanabilir? Bugün tüm belediyelerin bir moda salgını gibi “kentsel dönüşüm” histerisine 
kapılmaları nasıl açıklanabilir? “Yasayı biraz daha tartışalım. Meslek örgütlerinin, 
üniversitelerin de görüşlerini alalım. Alt çalışma grupları kuralım,” diyen milletvekillerine, 
“Bu taslak yeterince olgunlaşmıştır. Kamuoyu bu yasayı beklemektedir,” diyerek acele 
etmenin nedenleri nelerdir? 

Başta İstanbul olmak üzere uluslararası sermayenin kentleri küreselleşme ağının düğüm 
noktaları olarak gören yaklaşımı, bu konuda ısrar edilmesinin en temel arka planını 
oluşturmaktadır. İstanbul’da gündemde olan Sulukule, Süleymaniye, Tarlabaşı, Galata, 
Galataport, Haydarpaşa Limanı, Zeytinburnu, Küçükçekmece kentsel dönüşüm projeleri, 
kentin tarihselliğiyle, kimliğiyle örtüşen projeler değildir. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın oluşturduğu İstanbul Metropoliten 
Plan (İMP) Bürosu’nda “İstanbul Çevre Düzeni Planı”145 adıyla hazırlanan planda, 
belirlenen stratejik hedef doğrultusunda mekana bazı müdahalelerin yapılmak istendiği 
görülmektedir. Müdahalenin hedefi ise plan’da şu tümcelerle özetlenmektedir: “İstanbul 
için öngörülen, küresel üst bölgenin yönetim hizmetlerine de talip olması ve üst bölge 
ekonomisinden daha fazla pay almasıdır. Bu üst bölge Avrupa, Balkanlar, Karadeniz havzası, 
Kafkaslar ve Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu ve Akdeniz havzasını kapsamaktadır. Dolayısıyla, 
İstanbul’un anılan üst bölgeyle ekonomik, sosyal, tarihi, kültürel, diplomatik, iletişim ve ulaşım 
bağlantılarının güçlendirilmesi öngörülmekte ve uluslararası bölgesel merkez olarak hizmet 

144 Kayım, E. Seda, Dönüştürülmüş Kentin Havası İnsanı Özgür Kılar Mı?, http://www.mimarizm.com/KentinTozu/Makale.aspx?id=285&sid=284
145  İBB, (2006: 147)
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vermesi hedeflenmektedir.”

O zaman niyet, uluslararası beklentileri karşılama niyeti; telaş, yabancı sermayeyi 
kaçırma telaşıdır.

3. Hangi Mekan?

Bir kez dönüşüm kavramını doğuran temel gereksinmenin “kentsel gereksinmeler” 
olduğu bir gerçektir. Önceliğin kentlerin günümüzde geldikleri noktada yaşadıkları 
“bunalımı” aşmak için bu araçtan yararlanılmasıdır.

Çünkü “kentleşmenin ve kentsel gelişmenin stratejisi ve araçları” önemli bir konu 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemiz koşullarında hangi uzlaşma platformlarında 
hangi stratejiler benimsenmiştir de “kentsel dönüşüm” gibi bir araçtan yararlanılmaya 
çalışılmaktadır?

Bu nedenle tasarının 1. maddesindeki, “Bu kanunun amacı, imar planı bulunsun veya 
bulunmasın kentsel ve kırsal tüm alanlarda..” yaklaşımı tehlikelidir...

Kentsel dönüşümden amaç nedir?

	 Eski dokuların iyileştirilmesi

	 Ekonomik yaşamın ve istihdamın güçlendirilmesi

	 Sürdürülebilirlik amacına yönelik olarak yeniden yapılanma ve altyapının 
iyileştirilmesi

	 Kullanılmayan potansiyellerin harekete geçirilmesi

	 Mekandaki işlevselliğin güçlendirilmesi

	 Yurttaş katılımının iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi

Bunları amaçlayan Alman İmar Kanunu’nda şu niteleme bulunmaktadır:

(3) Kentsel dönüşüm önlemleri toplum yararına hizmet ederler. Bu önlemler özellikle 
şu durumlarda katkı sağlarlar:

1. Yerleşme yapısının, halkın ve ekonominin gelişme gereksinmelerine uyarlanması,

2. Oturma ve çalışma koşullarıyla çevrenin iyileştirilmesi,

3. Kent içindeki alanların güçlendirilmesi,

4. Artık gereksinme duyulmayan yapısal tesislerin yeni bir kullanıma yönlendirilmesi,
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5. Başka bir kullanıma yönlendirilemeyen yapısal tesislerin yıkılması,

6. Açılan alanların sürdürülebilir bir kentsel gelişmeye ya da bununla sözleşmeye dayalı 
bir ara kullanıma yönlendirilmesi,

7. Kentin içindeki eski yapı stoklarının korunması.

Ağırlıklı kavram, “kent”; anahtar sözcük, “kentleşmenin bunalımının aşılması”dır. Yoksa 
öncelik, ülkenin tüm hücrelerini kentsel dönüşüm adıyla müdahale alanına dönüştürmek 
değildir ve olmamalıdır.

4. Bütün mü-Parçalar mı?

Bugün kentleşme sürecini parçalayarak, her parça için ayrı yasalar çıkarma eğilimine giren 
iktidar, bu alanı düzenleyen kuralların daha da dağılmasına, bütünlüğün parçalanmasına, 
sistemin iç çelişkilerinin artmasına neden olacaktır. “Kentsel dönüşüm” ayrı olarak 
düzenlenmesi gerekmeyen, imara yasası ile ilgili düzenlemelerin bir bölümü, o bütünün 
bir parçası olarak ele alınması gereken bir konudur.

Kentleşmemizin daha çok, planlama, sosyal politikalar, kültür politikaları, kentleşme-
kentlileşme eklemli yaklaşımlarla ele alınması gerekmektedir. Ekonomi de kuşkusuz 
önemlidir, ama bu parametrelerin önüne konulmamalıdır. Planlamanın bu sürecin 
olmazsa olmaz koşulu olduğu içe sindirilmelidir. Planlamanın iç hiyerarşisinden ödün 
verilmemelidir. Ancak sürecin böyle gelişmediği görülmektedir. Bir özel yasanın tasarısı 
olabilecek olan Dönüşüm Alanları Kanun Tasarısı Taslağı’nda, “Dönüşümün üst kademe 
planlarda revizyon veya değişiklik yapılmasını gerektirmesi halinde, üç ay içinde gerekli 
değişiklikler yapılır,” önerisi yapılabilmektedir. Bunun yasalaşmasını kabul etmek bir yana, 
öneriliyor olmasını kabul etme olanağı bile yoktur. Böyle niyetler kurallaşırsa, kentlerimiz 
açısından hangi hiyerarşiden, hangi bütünden söz edilebilir? Bir proje için üst ölçek planı 
değiştirmek… İnanılır şey değildir…

5. Genel Yasa mı Özeli-Özel Yasa mı Geneli?

Bu konu, “bütün mü-parçalar mı” tartışmasının uzantısı olarak ele alınabilir.

Kentsel dönüşüm konusunu “kentleşme” sürecimizin bir boyutu olarak ele almadan, onu 
kentleşme sürecinin bütünü yerine koyma yaklaşımı yanlıştır. Bu kavram, kentleşmenin 
“sürdürülebilir” kılınması için araçlardan yalnızca bir tanesidir. Ama araçların hepsinden 
daha önemli değildir. Eğer kentleşmenin araçları birbirleriyle ilişkileri içinde ele alınırlarsa, 
sağlıklı sonuç verebilirler...

Bu nedenle konunun önce, “imar mevzuatı” içindeki genel yasalarda, yani “İmar Yasası” 
içinde düzenlenmesi gerekir... 
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Kuşkusuz kentsel düzenlemeler içinde ülke genelinde genel geçer bir şablon ortaya 
koymak olanaklı değildir. Ama genel yasadaki genel düzenlemeye dayanan kural koyma 
yetkisi daha sonra ele alınmalıdır.

Bir özel yasa tasarısı olarak Kentsel Dönüşüm Yasa Tasarısı’nın İmar Yasası’nın üzerine 
çıkarma çabaları önünde direnmek gerekmektedir.

Kentsel dönüşüm kuşkusuz önemlidir. Ama kentsel dönüşümü, İmar Yasası’nın önüne 
geçirecek acil gerekçeler nelerdir? Bu nokta düşündürücüdür. EN önemli nokta da, 
gelinen eşikte “kentlere bakış” konusudur. Kentleşmeyi yalnızca ekonomi ya da maliye 
temelli bir süreç olarak algılama yanlışı, kentlerimizin birçok değerini yitirmesine neden 
olabilir. Olmaktadır. Kentleri rant merkezleri olarak görme yanlışı, kentin tüm değerlerinin 
düşmanıdır. Bu yaklaşımlarda, geri dönüşlerin olanaksız ya da maliyetinin yüksek olması 
söz konusu olabilir. Bu nedenle hemen, şimdi, yabancı sermaye istiyor diye, parçacı 
alelacele bazı projeleri uygulamaya koyma süreci doğru görünmemektedir. 

6. Yöntem Ne?

Kentsel dönüşüm konusu, “soba borusu” yaklaşımıyla ele alınamaz...

“Bir yasa yaptım, her şeyi çözdüm” denemez... Bu nedenle kentsel dönüşüm gibi konuların 
ele alınmasında “alternatif ” kavramı üzerinde düşünmek gerekmektedir.

Yalnızca bir örnek olarak şu söylenebilir: Almanya bile, “Dönüşüm Doğu” ve “Dönüşüm 
Batı” olmak üzere iki ayrı temelde dönüşüm faaliyetlerini temellendirmektedir.

Ülkemiz kentleri, farklı tarihsellikleri, farklı kültür geçmişleri, farklı kimlikleriyle tek bir 
yaklaşımla dönüştürülebilecek mekanlar değildir...

Bu nedenle yasalaşma yöntemindeki uzlaşma aramayan, tek pencereden bakışlı 
yöntemler de tehlikelidir ve terk edilmelidir...

Bu konuda vurgulanması gereken nokta, bir taraftan AB’ci kesilip, bir taraftan, en azından 
kentsel dönüşüm konusunda AB ülkelerinin kültürünün yanına bile yaklaşılamıyor 
olmasıdır... 

AB ülkelerinde kentsel dönüşüm kavramı, bu konudaki yasal düzenlemeler,

•	 Çıkarların dengelenmesi,

•	 Yurttaş katılımı,

•	 Sürdürülebilirlik,

•	 Kentlerin sosyalleşmesi ve dengesizliklerin giderilmesi 
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kavramları üzerine oturmaktadır.

Yasalaşma sürecinde önce stratejiler belirlenmekte, sonra buna uygun kurallar 
konulmaktadır. Doğru yöntem budur…

Örneğin imar mevzuatımız konusunda çokça esinlendiğimiz Almanya, 2001 yılının 
haziran ayında Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı üzerinden ilgili taraflara bir çağrı 
mektubu göndermiş, bu mektuba 100’den fazla belediye ilgi göstermiştir. Federal Eğitim ve 
Araştırma Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Araştırma Kurulu üzerinden eşgüdümlenen 
“Kent 2030” projesi kapsamında, toplam 33 katılımcı kent ve bölge ve 54 araştırma 
enstitüsü birlikte çalışarak 21 model geliştirmişlerdir. 18 ay olarak tasarlanan bu süreç için 
14 milyon Euro bütçe ayrılmıştır. Yoğun çalışmalar sonucu hazırlanan uzun süreli gelecek 
tasarımları geri dönüşümlü olarak çok kere değerlendirildikten sonra, 2003 yılında “Kent 
2030” strateji planı benimsenmiştir.

İşte hem bu plana hem de AB hukukuna göre, Alman İmar Yasası 2004 yılında tümden 
gözden geçirilmiş, geliştirilmiş ve yenilenmiştir. 

7. Nasıl Bir Katılım ve Hangi Paydaşlar?

Bir tarafta HABITAT ve Gündem 21 süreci, bir tarafta tasarının “katılım” mantığı...

Yetki, kamunun “meclislerinde”...

Ya yurttaş katılımı?

Ya Gündem 21 süreci?

Ya kent meclisleri süreci?

Hem de ilgili birimin meclis oturumlarında, “üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı 
ile” dönüşüm alanları belirlenecektir... Gelişmiş dünya bu konuda genel bir uzlaşı ararken, 
biz salt çoğunluğu demokrasi sanıyoruz... Tüm meclislerde, “salt çoğunluk demokrasisi” 
yerleşik kılınıyor... Bu da bir başka tehlikedir...

Bu yaklaşıma itiraz edebilirler ve tasarıda, “toplumsal katılımı sağlamak adına askıya 
çıkarılmak yoluyla ilan edilmesi,” hükmünün olduğu söylenebilir. Ama bu yeni bir durum 
değildir. Ayrıca Gündem 21 ruhu karşısında da güdük bir yaklaşımdır... İlgili kişilere 
yalnızca itiraz etme hakkı vermektedir. İtiraz incelenir, ama bir daha askıya çıkartmadan 
“idare” kesinleştirebilir.

Oysa katılım, karar oluşturma süreçlerinin içinde olmaktır... Yurttaşları, kentlileri 
yaşanan süreçlerin parçası yapmaktır...

Her görüşme, katılım anlamına gelir mi? “Görüştüm” demek mi gerekir, “uzlaştık” 
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demek mi? Bir gereklilik koşulu olan görüşme, yeterlilik koşuluna indirgendiğinde, katılım 
özelliğini korur mu?

Yasanın açıkta bıraktığı konular şöyle özetlenebilir146: Katılımın, yönetim/yatırımcı 
eksenli olması, kentlileri yaşadıkları mekanlardan göçe zorlaması, program/proje 
oluşturma sürecinin karanlıkta kalması, yasalarla/uluslararası sözleşmelerle uyumsuzluk. 
Bu yasa ile, vatandaş kendi mülkü için önerilen projeye tek alternatif olarak mahkûm 
olacaktır. Sivil toplum kuruluşlarının katılmamış olması, üretilebilecek alternatif projelerin 
önünü daha baştan kesecektir. Vatandaşlar mülklerini değerlendirme yoluna gidecek ve 
önlerine konulan alternatifsiz proje için yaşadıkları binaları satacaklar ve belki bazılarına 
pay verilecektir. Mülkün proje sonrası kazanacağı değer proje sahipleri ve yatırımcılar 
tarafından kazanılacaktır. Belediyeler emlakçı gibi tavır alıp yatırımcılara başkasının 
mülkü üzerinde aracılık yapacak ve kentsel rantların paylaşımı adına var olan eşitsizlikleri 
derinleştirecektir. İnsanların yaşadıkları semtlerde kalmasını ve bölgelerin sosyoekonomik 
kalkınmasını sağlayacak, yalnızca mekansal dönüşümü değil, sosyal sorunları ve açmazları 
hesaba katacak projelerin sivil katılım yoluyla üretilmesinin önüne geçilecektir.

8. Hangi Çıkar? Nasıl Bir Çıkarlar Dengelemesi?

Almanya İmar Kanunu’nda kentsel dönüşümü düzenleyen maddelerde, “Özel ve 
kamusal çıkarların, karşılıklı olarak ve kendi aralarında adil biçimde dengelenmesi gerekir,” 
diyor... Bizde bir çıkarlar dengelemesinden söz edilmemektedir.

Kamusal kararlarla ve yatırımlarla yaratılan değerler kimin cebine girecektir? 

	 Toplumun cebine mi?

	 Özel girişimcilerin cebine mi?

	 Dağıtılacaksa oran ne olacaktır?

Bu tasarıda bir “toplum yararı” hedeflenmemektedir. Bu, Anayasa’nın 35. maddesine 
aykırıdır... Bu özellikle de önemli bir konudur...

Dönüşüm alanlarında faaliyette bulunmak üzere kurulacak şirketler, finansman için 
yabancı ülkelere yönelişler, kentsel alanlarımızı çıkar gruplarının, uluslararası tekellerin 
cirit attığı alana dönüştürecektir.

Yabancılara mülk satışı konusunda sıkıntılar yaşayan ülkemiz, bu tasarının yasalaşması 
durumunda, taşınmazlarımızı yabancıların arpalığına çevirecektir.

9. Hangi Kurum, Ne Kadar Yetki

Tasarının önemsediği şudur: ‘Yerel yönetimleri ve olanaklıysa büyükşehir belediyelerini 
146  Gümüş, Korhan, Radikal’in Radikal Dönüşümü, http://www.birgun.net/bolum-64-haber-30745.html, 26/11/2006
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“İdare” başlığı altında en yetkili ve en etkin aktör durumuna getirelim; kentte ve kırda Türkiye 
Cumhuriyeti topraklarının bütün kullanım kararlarını, biçimlerini, bütçesini, bunun 
zamanlamasını bu “İdare”ye teslim edelim.’ Bu görüşün bile, bugüne özgü (konjonktürel) 
bir politik görüş olduğu, merkezi otorite ile yerel yönetimlerde iktidarın aynı politik görüş 
sahibi aynı insanlar tarafından yönetiliyor olmasına dayandırıldığı söylenmelidir. Tasarı 
bu amaçla, ‘Dönüşüm Alanı’ ilan edilen yerlerde ‘İdare’nin ‘Proje’nin gerçekleştirilmesi 
yolunda nasıl yetkilendirildiğini uzun uzadıya anlatmaktadır. Tasarı yasalaştıktan sonra 
önünde hiçbir hukuki engel ve direnç noktası bırakmayacaktır. Örneğin gönderilen 
projeye (yani yapılmak istenenlere) ‘üç ay içinde yanıt vermeyen kamu kurumları olumlu 
yanıt vermiş sayılırlar’ (Madde 6/4), ya da, ‘dönüşüm alanlarında gayrimenkul mülkiyeti, 
menkul değere dönüştürülebilir! (Madde 7/7)’ Tasarı bu yönüyle, anayasanın üzerinde 
hukuki bir çatı oluşturmakta; bütün yürütme yetkilerini, anayasanın tersine ve onunla 
zıtlaşarak, ‘İdare’ye vermektedir.147

10. Tasfiye

Bu tasarı kentliyle birlikte karar almak, kentlilere yaşadıkları mekanlarda tutmak, onların 
kentlileşmesini sağlamak hedefleri güden, sosyal içerikli bir tasarı değildir. Tam tersine 
kentte yaşayan, özellikle de ekonomik olarak güçsüz, sosyal olarak örgütsüz kesimleri 
tasfiye etmeyi, kent dışında başka alanlara “itelemeyi” amaçlayan bir tasarıdır. 

Ülkemizde yaşanan pratik bunun kanıtıdır: Sulukulelinin, Kadifekalelinin, 
Gecekondulunun Süleymaniyelinin tasfiyesi süreçleri yaşanmaktadır.

Oysa kentsel dönüşüm, tasfiye eden değil, kentlilerini başka düzlemde yeniden 
kazanmayı odak noktasına koyan projelerdir.

11. Sosyal Politikalar Konusu

Kentler, uygarlığın ve demokrasinin kaynağı olmanın yanında, siyasal düşüncelerin 
geliştiği ve üretimin çeşitlendiği yerleşimlerdir. Bu açıdan bakıldığında, insanlık tarihinde 
kent ve kentsel yaşamın önemi yadsınamaz bir şekilde ortaya çıkmaktadır148.

Kent tarihi bize gösteriyor ki, demokrasi bilinci iki önemli kaynaktan güç alır: Birincisi, 
insanın kendine ait olduğu bilinci, ikincisi de, yaşadığı kentin yazgısı üzerinde söz sahibi 
olma hakkı. Demokrasi ve kent yaşamı, insan hak ve özgürlükleri ile yakından ilişkili 
kavramlardır. “Kent havası insanları özgür kılar,” anlamındaki Alman atasözü, bir yandan, 
kentlerde toplumsal denetimlerin azaldığını, yüz yüze ilişkilerin yerini anonim ilişkilerin 
aldığını öte yandan, düşünce özgürlüğünün kentlerde var olabileceğini, kentlerin 
yeniliklere açık bulunduğunu, bireysel ve siyasal tüm özgürlüklerin kentlerde güvenceye 
bağlanmış olduğunu anlatır. 

147  Yapı, “Kentsel Dönüşüm” Neyi Dönüştürecek?, http://www.yapi.com.tr/turkce/Haber_Detay.asp?NewsID=50844, 12/01/2007
148  Torunoğlu, Ethem, ““Kentsel Dönüşüm” Pazarlamanın Dayanılmaz Hafifliği”, http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=3681, 25 Ekim 

2005
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İdeal kent, kentlinin haklarını güvenceye bağlayan kenttir. 

Sonuç olarak, bu haklar, hem kentte yaşayanların sahip olması gereken insan hakları, hem 
de yaşadığı kentin bir bireyi olarak, o yerleşim yerinin kent ve çevre değerleri üzerindeki 
haklarıdır. İşte bu noktada, “kentsel yaşam kalitesi” kavramı da gündeme gelmektedir. 
Kentsel yaşam kalitesi, çağdaş kent ve çevre standartlarının bir kente sağlamasının yanında, 
kent haklarının herkese sağlanmış olup olmadığı ile de doğrudan ilgilidir. 

Bu bağlamda, kentsel yaşam kalitesi kavramını, özellikle Türkiye gibi kentsel 
sorunları “kriz” noktasına gelmiş ve kentlerinde sürekli bir değişim yaşayan bir ülkede 
değerlendirmek ve yorumlamak hiç de kolay olmayabilir. Temel insan hakları ve 
özgürlükleri ile birlikte, dayanışma hakları arasında sayılan “çevre hakkı” kavramı, ardından 
“kent hakkı” anlayışı, çağdaş ve yaşanabilir bir çevre, planlı kentsel mekanlar kentsel 
yaşamın standartlarını arttırmada birer girdi olarak ele alınabilir. Ancak, sorun tek başına 
iyi tasarlanmış konutların üretilmesi ya da içme suyunun sağlanması veya çöplerin düzenli 
toplanmasında yatmamaktadır. Tüm bunların yanında veya öncesinde kentin işlevlerini 
nasıl yerine getirdiği sorusuna yanıt verilerek, kentte yaşayan insanların toplumcu bir 
tarzda demokratik geleneklere sahip olmaları ile bağlantı kurulmalıdır. 

Bu noktada, uluslararası ortamda ve son dönemde ülkemizde de çokça tartışılan, “Kentsel 
Dönüşüm”, “Planlama”, “Toplum Yararı” ve “Katılım” gibi kavramları yeniden ele almak ve 
içeriklerini doğru bir bakış açısıyla, toplumcu bir anlayışla tanımlamak anlamlı olacaktır. 

Kentsel dönüşüm uygulamalarında yerel siyasal alanın öncelikli gündeminin imar konusu 
olmasının, sosyal programlardan söz edilmemesinin, kamu işlevinin gerektirdiği açıklığın 
ve katılımın olmamasının asıl nedeni de budur. Kent siyasetinin merkeze kilitlenmesi, ister 
istemez kente ilişkin konuların teknik bir konu gibi ele alınmasını, sivil toplumu izleyici 
durumuna getirmektedir. Bu da siyasetin rolünün de patronajla sınırlanması demektir. 
Kent ölçeğinde, korporatist bir kamu düzeni içindeki konumlarını yeniden üretmeyi 
hedefleyen uzmanlar, muhalif de olsalar, siyasetle bağımlı bir ilişki kuruyorlar. Böylece 
sorgulama, yaratıcılık, zorluklarla mücadele, siyaseti yenileme gereksinmesi ortadan 
kalkıyor. Bu nedenle bugün Türkiye’de kentlilerin yaşamını ilgilendiren konular siyasal 
bir ilgiyi hak etmeyen teknik sorunlar olarak algılanıyor. Oysa kent siyasetinin var oluş 
koşulu, ‘sınıfsal bir bakış’ı’, yani siyasetin öznelerinin sembolik alanın dışında olduğunu fark 
etmeyi ve her uygulamada bunu sorgulamayı gerektirir. Unutmamak gerekir ki, nesnel bir 
görüntü sunan eldeki her türlü bilgi, kenti ve kentte yaşayan insanları siyasal açıdan ikinci 
plana atan, başka gerçeklere hapseden, hatta üzerinde konuşulmasını olanaksız kılan bir 
karşı entelektüel pratik tarafından koşullandırılmıştır. Çünkü kenti anlamlandırma çabası, 
kapsamı bakımından nesnel bir görüntü verse de, çoğulcu bir uğraşla işlenmesi gereken 
zorlu bir uğraştır. Kent siyaseti de bu nedenle, elde hazır bulunanlarla değil, her ayrıntıda 
yeniden sorgulanması gereken bulgularla, yeni keşiflere, yaratıcı araştırmalara dayanan 
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bağımsız bir duruş ile anlam kazanabilir.149

12. Değerleme ve Rantların Belirlenmesi

7. maddenin 3. bendinde, “İdare, dönüşüm amaçlı imar planı çerçevesinde değerleme 
yaptırmaya, uygulamaya, mülkiyet haklarının dağıtımına, bağımsız bölüm, hisse ya da 
bedeli verilmek suretiyle alan ve hisse miktarlarını değiştirmeye, uygulama alanlarında 
inşa edilecek binaların hak sahiplerine paylı veya tam mülkiyet halinde bağımsız bölüm 
tescillerini yaptırmaya resen yetkilidir. İdarece, dönüşüm amaçlı imar planında değerleme 
esaslı yöntem uygulanacağının belirtilmesi halinde, dönüşüm alanlarındaki mülkiyet 
düzenlemelerinde düzenleme alanı içindeki gayrimenkullerin düzenleme öncesi ve sonrası 
değerleri gayrimenkul değerleme kuruluşlarına yaptırılarak resen belirlenir. Düzenlemeden 
sonra mülkiyet dağıtımı, düzenleme öncesi ve sonrası değer temel alınarak idarenin yatırım ve 
katkı payları düşüldükten sonra değerleme esaslı yöntem çerçevesinde yapılır. İdare bu dağıtıma 
göre, bağımsız bölüm, hisse ya da bedeli verilmek yoluyla alan ve hisse miktarlarını 
değiştirmeye, dönüşüm alanlarında inşa edilecek binaların hak sahiplerine paylı veya tam 
mülkiyet biçiminde bağımsız bölüm tescillerini yaptırmaya resen yetkilidir. Uygulaması 
kesinleşmiş ve tapu tescil aşamasında olan taşınmazlarda daha önce tesis edilmiş olan 
kat irtifakı ve kat mülkiyeti idarenin istemi ile resen terkin edilir. Bu konu ilgili tapu 
sicil ve kadastro müdürlüklerine iletilir. Değerleme esaslı yöntemin belirlenmesine ve 
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar idarece çıkarılacak yönetmelikle belirlenir,”

9. maddenin 3. bendinde, “Değerleme esaslı yöntemin uygulanacağı, dönüşüm alanındaki 
düzenlemelerde 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesi uygulanmaz,”

Rantlar nasıl belirlenecek? Rant miktarını kim saptayacak?

Taşınmaz değerleme konusu, bu tür projelerin en önemli konusudur. Son yıllarda 
ülkemizde SPK’nın “lisans” sınavları nedeniyle önem kazanan bu konu, aslında “imar 
mevzuatı” kapsamında düzenlenmelidir. Bu düzenleme yapılmadan, konunun bir özel 
yasa tasarısında belirsiz biçimde ele alınması yeni karmaşalar yaratacaktır.

İdareye, yani belediye meclislerine verilmek istenen “değerleme yaptırma”  yetkisi ise 
başlı başına tehlikelidir. Çünkü bu konunun düzenlendiği ülkelerde, bu tür değerleme 
yapma yetkisi, “bağımsız, özerk, nesnel çalışan” ve uzmanlık bilgisini eğitimle belgeleyen 
kişilerden oluşan kurullara verilmektedir. 

Değerlemelerin değerleme şirketlerine verilmesi ise, “günü kurtarma” eğilimi olarak 
yorumlanabilir. Çünkü SPK’nın lisansını alan kişilerin çalıştığı değerleme şirketleri, 
temel olarak SPK mevzuatına tabi olan şirketlerin taşınmaz varlıklarını değerlemeyi 
hedeflemektedirler. İmar mevzuatı ile ilgili değerlemelerin, imar mevzuatı içinde 
düzenlenmesi zorunludur.

149  Gümüş, Korhan, Kent, siyaset ve sınıfsal bakış, http://www.birgun.net/bolum-64-haber-48250.html, 31/08/2007
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Böylesi, belirsiz değerlemelere, yani rant saptamalarına dayanan sistem, içinde önemli 
riskler barındırıyor demektir.

13. Yasalaşma Sürecinin Üzerindeki Gölgeler

Af Gölgesi

Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk ÖZAK (15.03.2007 günlü gazeteler) şöyle diyor: 
Dönüşüm Alanları Hakkında Kanun Tasarısı TBMM Bayındırlık Komisyonu’ndan geçti. 
İnşallah bu hafta Meclis’e gelebilir. Bu katiyen bir imar affı değil. İyileştirme, tasfiye olabilir. 
Özellikle yapı yasağı olan yerlerin tespit edilmesi ve buraların taşınması gerekiyor. Ama yapı 
yasağı olmayan yerlerde iyileştirme yapmak lazım. Kaçak binaların durumu da dönüşümle 
normal duruma getirilebilir. Buna yalnız gecekonduların rehabilitasyonu olarak bakmamak 
lazım. Mesela 7 katlı bir bina var, bunun 5 katı normal, 2 katı kaçak. Burada güçlendirme 
yapamıyorsunuz. Bunu yasal hale getirip, bu çalışmaları yapıyoruz. Dönüşüm Alanları Yasası 
yalnızca kente değil, köye ve yaylalara da hitap edecek. Yani oradaki yapılara da mutlaka 
müdahale edeceğiz.

AKP’nin “Deprem ve Kentsel Dönüşüm Özel Komisyonu” başkanı olan, İstanbul Milletvekili 
ve eski Beyoğlu Belediye Başkanı Nusret Bayraktar, 22.11.2007 günlü gazetelere yansıyan 
açıklamasında, 13 maddelik Dönüşüm Yasası’nın, 2008 başında çıkarılabileceğini 
açıklamıştır. Bayraktar, şunları söylemiştir: “Mevcut yapılara bir bakıyorsunuz, yüzde 50’sine 
yakını kaçak. İmarsız ve ruhsatsız. Bu takriben 10 milyon bina demektir. Ben İstanbul’u, 
Ankara’nın bir bölümünü, İzmir’i biliyorum. Net bir hesap yok. Vatandaş büyük bir beklenti 
içinde. Türkiye’nin her tarafında, 10 milyon kaçak binayı, takriben 30-40 milyon insanı hatta 
73 milyon insanı ilgilendiren bir gerçek var. Siz bunları ancak dönüşüm yaparak, zaman 
içinde değiştirebilirsiniz. Dönüşümü çıkarmayın, İmar Kanunu’nu, Boğaziçi İmar Kanunu’nu, 
2-B’yi çıkarmayın. Ama vatandaşın sıkıntılarını nasıl çözeceksiniz? Kent yapılarında bozulan 
yerler, yasal olmayan yerler, kaçak binalar, ruhsatsız binalar, imara aykırı binalar, teknik 
şartlara aykırı binalar, deprem yönetmeliğine uymayan binalarla ilgili belediyelerin yeniden 
dönüştürülmesi hususunda 13 maddelik tasarı bu. İlla bir deprem bekleyerek, deprem sonrası 
mı dönüşüm mü yapacağız? Kaçak yapıların kayıt altına alınıp, bir an önce bu düzenleme ve 
dönüşüme gidilmesi şart.”

06 Aralık 2007 tarihli gazetelere yansıyan haberde, bir soru üzerine dönüşüm alanları 
konusunda bilgi veren Bakan Özak, ‘’dönüşüm alanları yasasının, Türkiye’nin beklediği bir 
yasa’’ olduğunu söyledi. 

Kamuoyunda “kentsel dönüşüm” olarak adlandırılan “dönüşüm alanları yasa tasarısının” 
yalnızca kentleri ilgilendirmediğini, köyleri ve yaylaları da kapsadığını kaydeden Özak, 
“Göreceksiniz katiyen bir imar affı değil, çağdaş Türkiye’ye yakışır şehirleşme, afete dayanıklı 
yapı stokunun ortaya konulmasıyla ilgili” dedi. 
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Tüm bu zorlamalar, açıklamalar yasanın üzerindeki af gölgesinin dağılmasını 
sağlamamaktadır. Bu güven kamuoyuna ve ilgili çevrelere verilememektedir. Hele 
2009 yılındaki yerel seçimler de düşünüldüğünde, asıl amacın “yeni bir imar affı olduğu” 
değerlendirmesi haklılık kazanmaktadır.

Rant gölgesi

Kentsel dönüşümün yapılma nedeni sorgulanınca gerçekten de akla ilk gelen kelime 
rant olmaktadır. Bu konuda özellikle 1960’lı yıllarda Batı Avrupa’da yaşanan deneyimler, 
önemli ölçüde tüm dünyaya rehber konumundadır. Çünkü, gerçekleştirilen dönüşümlerde 
sosyal etmenler göz ardı edildiği, salt fiziksel iyileştirme yapıldığı için bölgede oluşan rant, 
burada yaşayan insanların, barınamamalarına ve başka bölgelere göç etmelerine yol açmıştır. 
Bunun anlamı ise; yer değiştirme ile birlikte kentin başka bölgelerinde benzer mekanların 
oluşması ve bu bölgeler için de dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesidir.150

Ayrıca kentin içinde kalan çöküntü alanlarının, buralarda yaşayanların elinden alınarak 
ulusal ve uluslar arası sermayeye peşkeş çekilmesi ön plana çıkmaktadır. Ülkemizde yaşanan 
örnekler, temel amacın kamu eliyle ve kamusal kararlarla yaratılan rantların paylaşılması 
olduğunu ortaya koymaktadır.

Oy gölgesi

Rantı paylaşma niyetleri, özellikle legal olmayan yapıların affedilerek bunlara yasallık 
kazandırılması yoluyla oyları paylaşmama niyetleriyle kenetlenmektedir.

14. Bu Tasarıya Karşı Durulmalıdır

Tasarı, 5. maddesinin 5. bendiyle, “Hazine taşınmazlarının belediyelerin kontrolüne 
bırakılması”nı amaçlamaktadır...

Yine Avrupa kentlerinden örnek vermek gerekirse, birçok ülkede belediyelerin 
bütçelerine “taşınmaz edinme” konusunda kaynak koymaları yasa hükmündeyken, bizde 
taşınmazlar bütçe deliklerini ve açıklarını kapatmak üzere satılan varlıklar durumundadır. 
Bu belediyecilik kültürü değişmediği sürece, hazine taşınmazlarının belediyelere devrini 
düzenleyen hükümlere demokratik olarak bakma olanağı yoktur.

Yürürlükten kaldırılan mevzuatı düzenleyen Madde 11, “(1) 24.2.1984 tarihli ve 2981 
sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı 
İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır,” 
diyor... Bu bir rastlantı değildir. Bu tasarı bir “imar affı” tasarısıdır... Bu nedenle karşı 
durulmalıdır...

150  Kayım, E. Seda, D ö n ü ş t ü r ü l m ü ş  K e n t i n  H a v a s ı  İ n s a n ı  Ö z g ü r  K ı l a r  M ı ? ,  http://www.mimarizm.com/KentinTozu/
Makale.aspx?id=285&sid=284)
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Tasarının 6. maddesinin 2. bendinde, “Dönüşüm alanı sınırları içinde, 12.10.2004 
tarihinden önce yapıldığını belgeleyen gecekondu sahiplerine, ruhsatsız yapı sahiplerine ve 
ikamet edenlere, bedeli yirmi yılı aşmamak üzere borçlandırılmak kaydıyla yapılacak sosyal 
konutlardan veya yapılardan, bağımsız bölüm verilebilir,” deniyor... Yine bir af kapısı 
aralanıyor... Ceza Yasasıyla başlatılan bu süreç, bu tasarıyla taçlandırılmaya çalışılıyor... Bu 
nedenle bu tasarıya karşı durulmalıdır.

Sonuç

Topu topu 13 madde ve 1 Geçici Madde’den oluşan bu tasarı önemsenerek 
tartışılmalıdır… Önemseme, içinde barındığı tehlikelere odaklanmalıdır.

Kentsel Dönüşüm Adı Altında; küresel sermayenin yönlendirdiği imar operasyonları 
ile kentlerimiz tehdit altındadır. Kentin eskimiş, ancak değerli olan sanayi alanlarını, 
tarihsel dokusunu, gecekondu bölgelerini, afet tehdidi de bahane edilerek küresel finans 
güçlerinin yönlendirdiği bir emlak geliştirme sürecine dönüştüren bu projelerin, ürettiği 
insansız ve kimliksiz mekânlarla, kentin sorunlarını çözmekten çok, sorunları artırdığı ya 
da artıracağı anlaşılmaktadır. Bu projelerle, açıkça yüzergezer dünya sermayesinin kentlere 
çekilmesi amaçlanmakta, kentler bu anlamda birbirleriyle yarıştırılmaktadır. Yaşayanların 
tasfiyesini ve mülklerin hızla el değiştirmesini öngören bu yaklaşımla kentsel projeler, 
yerel yağma güçlerinin de katılımıyla yeni yoksullaşma-zenginleşme biçiminin de kaynağı 
haline getirilmek istenmektedir. Fiziksel bir değişim aracı olmaktan çok, kalkınma-gelişme 
politikaları varsayımları açısından da bağımlılığı güçlendiren bu süreç, kentlerimizin ve 
ülkemizin bütün değerlerinin yok olmasına, yabancılaştırılmasına neden olabilecek bir 
varlıksızlaştırma sürecini öngörmektedir. TBMM’de bekleyen “Kentsel Dönüşüm Yasası” 
ile imar suçları aklanmak, kamusal denetim ortadan kaldırılmak, halka ait kamusal güç 
özel girişime terk edilmek istenmektedir. Deprem gerekçesiyle üretilen 5366 sayılı yasa 
bağlamında yapılan kentsel yenileme uygulamalarının, herhangi bir üst plan belgesine 
bağlı olmadan, kamusal denetimden kaçırılan rant amaçlı projelerle yürütülmek istenmesi, 
bilimsel kuralları ve kamu yararını göz ardı eden yaklaşımın en tipik göstergesidir. Acele 
kamulaştırma yolu kullanılarak ciddi bir mülkiyet dönüşümü yaratan bu uygulamalar, 
toplumsal ayrışmalara ve sorunlara da yol açmaktadır.151

Yasa tasarısının yalnızca kentsel yenileme ya da “dönüşüm” konularındaki teknik 
ve kurumsal hazırlıklarla sınırlı bir işlev üstlenmediği anlaşılmaktadır. Daha da ötesi, 
kamu yararına öncelik veren genel imar hukukumuz ile yine kamusal alandaki devlete 
ait toplumsal yükümlülükler bakımından da adeta yeni bir yapılanma öngörülmektedir. 
Bu çerçevede Mimarlar Odası 40. Dönem Merkez Yönetim Kurulu aşağıdaki açıklamayı 
yapmaya gerek duymuştur.152

151  Mimarlar Odası, Sağlıklı ve Güvenli Bir Çevrede Yaşama Hakkı Toplumsal Bir Talep Haline Gelmedikçe Afetlerin Yol Açtığı Yıkımlar 
Kaçınılmaz Olacaktır!.., Basın Açıklaması, 17.08.2007, http://www.mimarlarodasi.org.tr/index.cfm?sayfa=Belge&Sub=basin&RecID=973

152  Mimarlar Odası, “Dönüşüm Alanları Hakkında Kanun Tasarısı” Ülkemizin Varlıksızlaştırılma Politikasına Yönelik Organize Sorumsuzluk 
Belgesidir!.., Basın Duyurusu, 25 Ocak 2007.
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Kentin eskimiş, ancak değerli olan sanayi alanlarını, tarihsel dokusunu, gecekondu 
bölgelerini, afet tehdidi de bahane edilerek küresel finans güçlerinin yönlendirdiği bir emlak 
geliştirme sürecine dönüştüren bu projelerin, ürettiği insansız ve kimliksiz mekanlarla, 
kentin sorunlarını çözmekten çok, sorunları artırdığı ya da artıracağı anlaşılmaktadır. 
Yaşayanların tasfiyesini ve mülklerin hızla el değiştirmesini öngören bu yaklaşım, ayrıca 
yerel yağma güçlerinin de katılımıyla yeni yoksullaşma-zenginleşme biçiminin de kaynağı 
haline getirilmek istenmektedir.153

Bir organize sorumsuzluk belgesi olarak gündemden çıkarılması gereken bu tasarıya 
ilişkin değerlendirmelerimiz aşağıdadır154: 

1. İmar Suçları Aklanıyor: Kentsel alanlardaki mevcut yapıların yasal olup olmadıklarına 
bakılmaksızın; yasalar karşısında suç unsuru oluşturup oluşturmadıkları önemsenmeden, 
kentsel yenileme ya da dönüşüm sürecinde bunların tümünün “imar ve tapu hakkı elde 
etmiş” sayılmaları, tasarının “imar affı” anlamına gelmesinin ötesinde, hukuk devleti 
anlayışında ciddi tartışmalar yaratacak bir yaklaşımdır.

2. Kamusal Denetim Kalkıyor: Uygulamaların gecikmeden gerçekleşmesi adına, 
koruma kurulları, yetkili diğer organlar, kamu denetiminden sorumlu kurumlar ve bunlarla 
ilgili yasaların işlevsiz kılınarak, imar alanında adeta yasalar üstü bir keyfiliği başlatabilecek 
denetimsizliğin öngörülmesi de Anayasal sorumlulukların gereğini yerine getirmeye engel 
oluşturacak düzeydedir. 

3. Yetkilerin Keyfi Kullanımına Olanak Sağlanıyor: Bu denetimsiz ortam içinde, bir 
çok belediyenin gerek ekipman olarak, gerekse konumları açısından asla tek başlarına 
yeterli olamayacakları ve mülkiyet haklarından yapılaşma oranlarının tespitine kadar imar 
alanındaki en hassas konularda tam bir karar özgürlüğüne bağlı yetkilendirilmeleri de 
kentleşme dengelerinde yeni ve giderilmez sorunlar yaratabilecektir. 

4. Bilime ve Kamu Yararına Aykırı Kullanım Kararları Artıyor: Ülkemiz kentleşmesinde 
öncelikli sorunlar arasında bulunan, imar yetkilerinin bilime ve kamu yararına aykırı 
dengesiz kullanımını gidermek yerine, bu olumsuz süreci daha da hızlandırıp plansızlığı 
yaygınlaştırabilecek bu yaklaşımın, sadece bu tasarıda değil, imar ve yerleşimlerle ilgili 
tüm düzenlemelerde artık kesin olarak terk edilmesi gerekmektedir. 

5. Yerel Demokrasi Adına Çıkarlar Kollanıyor: Başta SİT’ler, ormanlar, havzalar ve 
bunların mücaviri alanlar olmak üzere, toplum ve gelecek kuşaklar adına korunmaları 
gereken ve bu yükümlülüğün de merkezi yönetim denetiminde yaşama geçirilmesi 
zorunlu alanlarda bile tasarıyla sağlanan imar serbestliği, yerel demokrasi adına ulusal 
zenginliklerin dar çevrelerdeki siyasetler ve çıkarlar elinde daha da tahribatına neden 

153  Mimarlar Odası, “Dönüşüm Alanları Hakkında Kanun Tasarısı” Ülkemizin Varlıksızlaştırılma Politikasına Yönelik Organize Sorumsuzluk 
Belgesidir!.., Basın Duyurusu, 25 Ocak 2007.

154  Mimarlar Odası, “Dönüşüm Alanları Hakkında Kanun Tasarısı” Ülkemizin Varlıksızlaştırılma Politikasına Yönelik Organize Sorumsuzluk 
Belgesidir!.., Basın Duyurusu, 25 Ocak 2007.
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olabilecektir. 

6. Halka Ait Kamusal Güç Özel Girişime Terk Ediliyor: Bunların yanı sıra, yine tasarıyla, 
temelde halka ait kamusal gücün, kamu yararına olmayan özel girişimlerin çıkarlarına 
kullanılmasının ve kamu olanaklarıyla özel yatırım organizasyonlarına ayrıcalıklı imar ve 
düzenleme olanakları sağlanmasının önü açılmaktadır. 

7. Yatırımcılara Ayrıcalıklı Teşvik Öngörülüyor: Tasarıdaki yaklaşımla, kamu-özel 
işbirliği bile denemeyecek olan ve yerel yönetimlerin özel firmalara yeni inşaat alanlarını 
“mülkiyet ve yapılaşma koşullarına bağlı engellerden arındırılmış olarak sunma” anlamına 
gelen bu düzenleme, genelde ülkenin Anayasal ve temel hukuk ilkelerine bağlı sosyal ve 
ekonomik düzeni açısından da tartışmalı bir imar politikasını tanımlamaktadır. 

8. Kentsel Dönüşüm Her Soruna Çözüm Olarak Sunuluyor: Kentsel alanlarda yeni 
düzenlemelere ilişkin kamu müdahaleleri ancak kamu yararı için gerçekleştirilmelidir. 
Söz konusu tasarı ise uygulama gerekçeleri ve öncelikli alanlar konusunda bile herhangi 
bir tanımlama ya da yönlendirmeye gitmeden; kentsel dönüşümün her yerde, her zaman 
ve her türlü amaçla yaşama geçirilmesini sağlayacak geniş kapsamlı yetkilendirmeler 
içermektedir. 

Tüm bu nedenlerle tartışmaların dışında kalmamak, kentbilimin ve bilimin doğrularını 
ısrarla savunmak gerekmektedir.

Ayrıca, kentsel dönüşüm uygulanacak alanlarda yaşayan yerel halkı başka yerlere 
göndermek yerine, dönüşüm sürecine katmak ve kazanmak gerekmektedir. Katılım, 
Avrupa boyutu da gözlendiğinde, konunun odağında yer alan bir öğedir. Mekansal ve 
ekonomik dönüşümün sosyal dönüşümü kapsamaması durumunda uygulamanın başarılı 
olması olanaksızdır. Bunlara ek olarak;

•	 Merkezi yönetim ve yerel yönetim ilişkilerinin yeniden kurulması,

•	 Yerel yönetimlerin öncü rolünün güçlendirilmesi,

•	 Yerel halkın proje ve uygulama sürecine katılımı,

•	 Kamu-özel sektör işbirliğinin sağlanması da,

zorunludur.155

Kentsel dönüşümün arkasında ise, çağdaş planlama yaklaşımı içinde stratejik planlamayı 
da kapsayan, uzun erimli bir gelişme senaryosu bulunmalıdır. Günümüzde, kent bütününde 
dönüşüm yerine, daha küçük alanlarda ve küçük ölçeklerde uygulamalar yaygınlaşmaktadır. 

155  Köktürk Erol, Köktürk, Erdal, “Türkiye’de Kentsel Dönüşüm ve Almanya Deneyimi”, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Ankara, 2-6 Nisan 2007.
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Finansman zorlukları nedeniyle, harcamaların proje içinden sağlanması yeğlenmektedir. 
Bu nedenle, kaynak yaratıcı ve kendini finanse eden projelere olan ilgi daha fazladır. 

Ülkemizde “kentsel dönüşüm” denilince akla hemen, “rant”, “peşkeş çekme”, “bölüşme”, 
“talan”, “imar affı” gibi kavramlar gelmektedir. Öncelikle bu “güven” bunalımının aşılması 
gerekmektedir. Bu sözcüklerin “kentsel dönüşüm” kavramını gölgelemeleri önlenmelidir. 
Bunun için de kural koyma süreçlerinin katılımcı, saydam olması; denetim düzeneklerinin 
tanımlanması gerekmektedir. Kentsel dönüşümlerle bir rant yaratılıyorsa, bunun kamuya 
dönüşü açıkça tanımlanmalıdır.

Sonuç olarak, Türkiye’nin, imar ve planlama sisteminde reform gereksinmesi vardır ve 
yerel yönetim sistemi ile birlikte planlama ve kentsel dönüşüm uygulamalarının hukuksal, 
mali, teknik ve idari altyapısı sağlamlaştırılmalıdır. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI Av. TUNCAY ALEMDAROĞLU - Hocam, çok teşekkür 
ederim. 

Efendim, vakti doldurduk, saat 1, geç başladık, bir de hocalarım o kadar iyi aktardılar ki 
yani insicamlarını bozmaya cesaret edemedim. O bakımdan izin verirseniz iki arkadaşımıza 
söz verelim. 

Buyurun.

AYDIN AYDIN- Ankara Barosu yönetimine öncelikle teşekkür ediyorum ve Ruşen 
Hocama bilgisini bizden esirgemeyip bağışladığı için de teşekkür ediyorum. Onun okyanus 
suyu kadar engin olan bilgisi bitmez. Sayın Ruşen Hocama, soru soracağım. Yalnız yanıtını 
aldım zaten, ilginçtir, soruyu yine de sorayım: Kızılcahamam’da Soğuksu Milli Parkı 
girişinde imar planına aykırı yapılanma kentsel dönüşüm müdür diye sormuş olacaktım. 
Siz konuşmanızın sonunda şöyle bir cümle aktardınız. Kamunun toprağını rant dediğimiz 
kavramla dağıtırsanız, adalet düşüncesine uymaz. Tabii bu içerikte bir cevap beni tatmin 
ediyor, yalnız yine de Atatürk’ün 16 Temmuz 1934’de soğuk su içtiği mekanda, çam, meşe 
bileşimi orman alanında, bir gün kalıp istirahat ettiği mekânda adı üzere Soğuksu Milli 
Parkı’nda  imar planına aykırı yapılanma var.

Ne demek istiyorum, biraz açmam gerekiyor, lütfen bağışlayın, literatürde 1974 5–758 
esas 1976127 karar sayılı Yargıtay içtihat kararı var, birisi bu, bir tane daha var.

OTURUM BAŞKANI Av. TUNCAY ALEMDAROĞLU - Efendim biraz daha hızlı, 
çünkü Ruşen Hocamı uçağa yetiştireceğiz.

AYDIN AYDIN- Bağışlayın Hocam, yani imar planına aykırı yapılanma varsa bu 
artık kamu düzenini ilgilendirdiği için bunu yok sayamazsınız. Yani bir belediye başkanı 
fetva gibi, demin Hocamın da değindiği üzere meclisi toplayıp salt çoğunlukla bunu 
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değiştiremez. Kaldı ki burada daha vahim bir olay var, bunu da kayıtlara girsin diye 
söylüyorum. Belediye başkanı, fi tarihindeki kişi işbirliği yapıyor müteahhitle, proje termal 
turizmi teşvik projesi, 34 artı 4 tane de belediyeye veriliyor, sonuçta ranta dönüştükten 
sonra yeni dönemin belediye başkanı bana bir şey kalmadı edasıyla turizm projesini iptal 
ettiriyor ve bir celsede, düşünebiliyor musunuz bir celsede, ondan sonra da gülüp burası 
turizm alanından çıktı, konuta dönüştü, konut olduğu için de artık jeotermal, yani kaplıca 
suyu verilemez havasıyla işi bağlıyor.

Sonuç ben şikayet ediyorum, önceki oturumda da var, İçişleri Bakanlığı’na, İçişleri 
Bakanlığı vazgeçiyor. Misafirperverdir o arkadaş diyor. Bakınız, ondan sonra Danıştay’a 
gidiyorum, Danıştay fetvayı veriyor, haklı buluyor, gerekçeleriyle yeniden öninceleme 
yapılıyor, soruşturma açılmasına izin veriliyor, nice sonra aradan zaman geçiyor, Aydın 
Aydın zamanı durduramıyor, yani zamanaşımından dolayı. Şimdi soru şu, asıl soru şimdi 
aklıma geldi, hukuk bu kadar başkalarına bırakılacak kadar önemsiz bir konu olamaz ki, iyi 
yurttaş olarak ben diyorum ki buna çözümü hangi erk, yani yargı erki mi, yasama erki mi, 
yoksa hangi erk getirecek? Eğer biz bize yetmiyorsak, yani kendi ülkemizde yetmiyorsak 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne mi gideyim?

OTURUM BAŞKANI Av. TUNCAY ALEMDAROĞLU - Peki, teşekkür ederim 
efendim, öbür soruyu da arkadaki arkadaşımızdan alalım, hepsine birden cevap verilsin. 

Evet, buyurun.

Staj. Av. CEMİL MERİÇ- Efendim ben şunu soracağım: Her iki konuşmacı da 
yasalardan bahsettiler. Ancak bence şurası daha önemli değil mi, etik ve estetiği milyonların 
kafasına yerleştirememişsek yasalarla kentleri kurabilir ve koruyabilir miyiz? 

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI Av. TUNCAY ALEMDAROĞLU - Teşekkür ederim. 

Hocam, buyurun.

Prof. Dr. RUŞEN KELEŞ- Ben iki konuşmacıya da, Aydın Bey’e de, Cemil Bey’e 
de teşekkür ederim. Sorular çok önemli olduğu için teşekkür ederim, ikinci olarak da 
sorularının yanıtlarını da verdikleri için teşekkür ediyorum. Her ikisi de, özellikle Cemil Bey 
elbette ki yasalarla, birtakım metinlerle, kurallarla olacak şey değildir bu, biz yurttaş olarak 
ve yönetici olarak hukukun üstünlüğü ilkesini içine sindirmiş insanların sayısı arttıkça 
sorunlar çözülecektir, henüz bu düzeye gelmiş olmadığımız anlaşılıyor. İmar konularında 
Aydın Bey’in Kızılcahamam’dan verdiği örneğe benzer binlerce örnek verilebilir ve hep 
aynı model içerisinde bu oluşmaktadır. Kamu yöneticileri, belediyeciler kamu görevlisidir, 
belediye başkanları kamu görevlilerinin, devlet memurlarının yargılanması yöntemlerine 
tabii olarak yargılanırlar biliyorsunuz. Gerekli mekanizmaların işler hale getirilmesi lazım, 
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yani yasalarda mevcut kuralları işler hale getirmesi gerekir ki cezasını görenler o yola 
girecek olanlara örnek oluşturabilsinler diye. 

İkinize de çok teşekkür ediyorum efendim.

OTURUM BAŞKANI Av. TUNCAY ALEMDAROĞLU - Evet, teşekkür ederim. 

Şimdi bu estetik konusunda Sayın Hocamın da bir iki söz söylemesi gerekiyor 
herhalde. 

Buyurun.

Prof. Dr. EROL KÖKTÜRK- Ben de teşekkür ediyorum. 

Kısaca, Hocamız uçağı kaçırmadan şunları söyleyeyim: Kuşkusuz kentlerin şu andaki 
görünümü hiçbirimizi mutlu etmiyor ve hiçbirimiz, bu salondakilerin hiçbirisi inanıyorum 
ki İstanbul’un, Ankara’nın, İzmir’in şöyle baktığımız zamanki görüntüsünü savunacak 
noktada değildir. Ancak şu anda gelinen noktada bu görüntünün rahatsızlığını dile 
getirirken, düzeltilmesi gereğini de dile getirirken burada asıl olanın tekrar geri dönerek 
söylüyorum, kuşkusuz kurallarla, yalnızca kural koyarak bunun düzeltilmesi olanağı da  
yoktur. İşte onun için diyoruz ki sosyal politikalar, kentlileşme ve kentli kültürü, kültür 
kavramı, kentlerdeki tarihsellik boyutu, kentlerimizin doğal değerler boyutu, doğal 
varlıklar boyutu, bunların hepsinin bir bütün olarak kuşkusuz düşünülmesi gerekiyor. 
Düşünülürken de bizim ülkemizdeki her şeyden önce tabii ki kentli davranışlarını 
geliştirecek yaklaşımların ortaya konulması gerekiyor, bunda haklısınız, ama konulan 
kuralları da yeni bir düzensizliğin altyapısı olarak da koymamak gerekiyor. Yani bugün 
kentsel dönüşümü deprem gerekçe gösterilerek ortaya koyarken siz insan yaşamını tehdit 
eden en önemli noktadan yola çıkarak başka bir düzensizliği ortaya koyarsanız bunu da 
hiçbirimiz savunamayız, onu özellikle vurgulamak istiyorum.

OTURUM BAŞKANI Av. TUNCAY ALEMDAROĞLU- Teşekkür ederim. 

Efendim sizlere katılımınızdan dolayı, Sayın Prof. Dr. Ruşen Keleş Hocama ve Sayın 
Prof. Dr. Erol Köktürk Hocama da tebliğlerinden dolayı şahsım ve Ankara Barosu adına 
teşekkür ediyorum. Sanırım bir plaket olacak, evet, buyurun Atilla Bey, teşekkür ediyoruz 
efendim. (Plaket töreni yapıldı)
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EKONOMİ VE HUKUK

ÜÇÜNCÜ GÜN

ÜÇÜNCÜ OTURUM

 “KENTLEŞMEDE YENİ MÜLKİYET FORMLARI”

Oturum Başkanı: Prof. Dr. LALE SİRMEN (Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi)

SALON 3 (TEOMAN EVREN SALONU), 11 Ocak 2008

 

SUNUCU- Oturum Başkanımız Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim 
üyelerinden Prof. Dr. Lale Sirmen’i ve konuşmacılarımız, Çankaya Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Emel Badur’u ve Av. Türkövün Koç’u sahneye 
davet ediyorum.

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. LALE SİRMEN- Öncelikle Ankara Barosu’nu bu 
değerli faaliyeti dolayısıyla kutluyorum, değerli mensuplarına teşekkür ediyor, hepinize 
saygılarımı sunuyorum.

Bugün bu saatte yapacağımız oturumun konusu kentleşmede yeni mülkiyet arayışları, 
yeni mülkiyet formları. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişle birlikte kentlere göç 
hızlanmış, bunun sonucu olarak kentler genişlemiş ve hatta sık sık rastladığımız gibi tarım 
alanları üzerinde uydu kentler yükselmeye başlamıştır. Kentler hızla kalabalıklaşmıştır, 
buna karşılık kent toprakları sınırlıdır. Bunun sonucu olarak da konut ve işyeri ihtiyacı 
öngörülmez bir biçimde artmış, artık insanlar bu ihtiyacı karşılamak için yeni mülkiyet 
şekilleri aramaya başlamışlardır. Nitekim kat mülkiyeti dediğimiz kurum bu ihtiyaca cevap 
vermek üzere düzenlenmiş bir kurumdur. 

Ülkemizde kat mülkiyeti Kat Mülkiyeti Kanunu’yla düzenlenmiştir. Ancak ben hemen 
korsan bir tebliğ vermeden kısaca bir hususa değinip sayın izleyicilere bazı şeyleri hatırlatmak 
istiyorum. Kat Mülkiyeti Kanunu’yla Türk hukuk sistemi İsviçre Hukuku’ndan ayrılmıştır. 
İsviçre’de kat mülkiyeti paylı mülkiyet, eski deyimiyle müşterek mülkiyet esasına dayanır. 
Nitekim 1963’te bu çalışmalar bizim ülkede ve İsviçre’de 60’lı yıllarda yapılırken, aynı 
paralelde başlamış ve yapılmıştır kat mülkiyeti çalışmaları. İsviçre kanun koyucusu evvela 
paylı mülkiyet kurallarını değiştirmiş ve kat mülkiyetini paylı mülkiyet esasına bağlamıştır. 
Paylı mülkiyet kurallarını değiştirdikten sonra 19 yeni madde eklemiştir kanuna ve kat 
mülkiyetini 19 maddede düzenlemiştir.

Bizdeyse daha farklı bir yol izlenmiştir ve eşya hukukunun ana ilkelerinden birçoğu 



322

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

zedelenerek bir kat mülkiyet statüsü kabul edilmiştir. Buna göre kat mülkiyeti bir kagir 
binanın bağımsız bölümünde kurulabilecek tek şahıs mülkiyetidir. Ancak kat maliklerinin 
arsada ve ortak yerlerde paylı mülkiyeti vardır, ortak yerlerde ve arsadaki paylı mülkiyetle 
bağımsız bölümdeki kat mülkiyeti birbirine bağlanmıştır. Algılanması son derece güç 
ve daha önce de söylediğim gibi eşya hukuku ilkelerini tamamen zedeleyen bir kurum 
biçiminde düzenlenmiştir. 

İşin dana ilginç yanı, 2002’de yürürlüğe giren Medeni Kanun’da İsviçre’de paylı 
mülkiyete ilişkin yapılan değişiklikler hemen hemen aynen aksettirilmiştir. O 19 madde 
alınmamıştır, aslında paylı mülkiyetle ilgili bu düzenlemeyle İsviçre Medeni Kanunu’ndaki 
kat mülkiyetine ilişkin düzenleme birbirini tamamlamaktadır. Bizdeyse bunlar ayrı ayrı 
kanunlarda düzenlendiği için birbiriyle çelişmektedir.

Ben çok ufak bir örnek veriyorum, bizde paylı mülkiyete tabi bir binada eğer yararlı ya 
da lüks, yararlı diyelim, yararlı bir yapı yapıp bir ilave gerçekleştirmek istiyorsanız oybirliği 
aranmaktadır. Oysa Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre faydalı ilaveler için kat maliklerinin 
çifte çoğunluğu, arsa payı ve kat maliki çoğunluğu yeterli olmaktadır. Bunlar birbirleriyle 
çelişiyor, ama hemen şunu da söyleyeyim: Ben bugün yeni Medeni Kanun’daki paylı 
mülkiyet hükümlerinden bir binada, bir binanın paydaşları arasında her birine bağımsız 
münhasır yararlanabilecekleri bağımsız bölüm özgülemek suretiyle yine kat mülkiyetinin 
sonuçlarını yaratabilirim. Medeni Kanun bugün o hale geldi, bu nedenle bu ikilem de 
ilerde pek çok sorunu da birlikte getirecektir. Sanıyorum konuşmacılar bu konulara daha 
ayrıntılı olarak değineceklerdir, ama sorun büyüktür. Şimdi gözden kaçıyor, ama pek 
yakında gerçekten hepimizi sıkıntıya sokacak sorunlar ortaya çıkabilecek durumdadır.

Efendim, ben hemen bu korsan tebliğden sonra sözü değerli konuşmacılara veriyorum. 
İlk konuşmacımız Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Yrd. Doç. Dr. Emel Badur; 
kendisi şu anda akademik çalışmalarını büyük bir başarıyla yapmaktadır, çok yakında 
da sanıyorum doçentlik unvanını da alacaktır. Sözü kendisine bırakıyorum, buyurun 
efendim.

Yrd. Doç. Dr. EMEL BADUR (Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi)- Teşekkkür 
ederim. 

“KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER”

GİRİŞ 

İnsanoğlunun yerleşik hayata geçmesi ve toplu hallerde şehirlerde yaşamaya başlamasıyla 
birlikte ortaya pek çok gereksinim çıkmış ve bu gereksinimler sosyal ve kültürel yaşamı 
olduğu kadar; hukukun bir çok alanını da etkilemiştir. Ülkemiz açısından bakıldığında, 
köyden kente göçle birlikte şehirler öngörülemez şekilde büyümüş; artık gecekondular 
bile apartman şeklinde inşa olunur hale gelmiştir. Özellikle metropollerde, apartmanlar 
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iş yaşamı açısından yerini gökdelenlere; konut gereksinimi açısından ise büyük sitelere 
bırakmışlardır. Ancak şehirlerin çehresinde meydana gelen bu hızlı değişimi, ne yazık ki 
insanların birlikte yaşama kültürü izleyememiştir. 

Bu gelişme ve gereksinimler sonucu doğan hukuki kavramlardan biri de kat mülkiyetidir. 
Günümüzde kat mülkiyeti, farklı ülkelerde farklı hukuki düzenlemelerle konut sıkıntısına 
getirilmiş hukuki çözüm yollarından biri olarak kabul edilmekte ve etkin bir şekilde 
uygulanmaktadır.

Aslında kat mülkiyeti Türk Hukuk Sistemi açısından da tahmin edilenden uzun 
bir geçmişe sahiptir. Kat mülkiyeti Medeni Kanun’un kabulünden önce, Mecelle’de 
düzenlenmiştir. Mecelle’nin 1150. maddesi, bir binanın katlara bölünmesine izin vermekte; 
1192. maddesi, bir kat malikinin diğer kat maliklerine zarar vermesini yasaklamakta 
ve 1193. maddesi de kat maliklerinin binanın ortak kapısından yararlanabileceğini 
düzenlemektedir.156    

Buna karşılık Mecelle’nin benimsediği kat mülkiyeti kavramını, İsviçre ve Türk Medeni 
Kanunları, böyle bir mülkiyet biçiminin yol açabileceği ekonomik ve hukuki sakıncaları 
bertaraf etmek amacıyla kabul etmemiştir. Yürürlükten kalkan 743 sayılı Medeni Kanun’un 
644. maddesi üstün toprağa tabi olduğu kuralını düzenlerken; 652/2. maddesinde de bir 
evin çeşitli katlarının dahi bir üst hakkına konu olamayacağı belirtilmiştir.157 Zira o zamanlar 
kabul olunan görüş, “Yarım bir ev, yarım bir cehennemdir.” şeklinde ifade olunmaktadır.158 

Ancak ikinci dünya savaşı sonrasında kalabalıklaşan şehirlerle birlikte daha çok 
hissedilmeye başlanan konut sorununa Medeni Kanun çerçevesinde bir çözüm bulunması 
amacıyla kat mülkiyetine ilişkin düzenlemeler gündeme alınmıştır. Kanun koyucu kat 
mülkiyetini öncelikle Medeni Kanun’un sistemini ve onun bütünleyici parçaya ilişkin 
hükümlerini fazla sarsmadan düzenlemeyi amaçlamıştır. Bulunan çözüm “paylı mülkiyet 
– (şahsi) irtifak hakkı” olarak isimlendirilebilecek bir sistemdir ve yürürlükten kalkan 
Medeni Kanun’un “Diğer İrtifak Hakları” kenar başlıklı 753. maddesine dayanmaktadır. 
Bu sistemde paylı taşınmazın paydaşlarından her biri lehine, binanın bir kat, daire 
veya bölümünden yararlanma hakkı tanıyan şahsi ve devredilebilir bir irtifak hakkı 
kurulmaktadır. Bu amaçla 6.1.1954 tarih ve 6217 sayılı Kanun’la Tapu Kanunu’nun 26. 
maddesi de değiştirilmiştir.159 

Ancak bu sistem, doktrinden aldığı eleştirilerin yanı sıra uygulamadan doğan 

156   Oğuzman, K. : Kat Mülkiyeti Meselesi ve Hal Çaresi, İstanbul 1958, s. 98.
157   Yürürlükten kalkan 864 sayılı Tatbikat Kanunu’nun 39. maddesinde de eskiden kurulmuş olan kat mülkiyetleri (Kanun’da kullanılan ifadeyle 

“bir evin katının mülkiyeti”), artık kurulması mümkün olmayan ayni haklar arasında sayılmış ve bunların tapu siciline tescil edilmeyecekleri, 
ancak lüzumu derecesinde işaret olunacakları düzenlenmiştir. 

158   Tekinay, S. S. : Kat Mülkiyeti, İstanbul 1991, s. 1.
159  Tapu Kanunu’nun 26. maddesi uyarınca tapu memuru önünde “irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmesi” yapılabileceği ve bunun tapu siciline 

şerh edileceği düzenlenmiştir. Bu konuda ayrıntılı bilgi ve sisteme yönelik eleştiriler için bkz. Reisoğlu, S. : Uygulamada Kat Mülkiyeti, B. 4, 
Ankara 1979, s. 18-19; Oğuzman, K. : Kat Mülkiyeti, s. 87-88; Tekinay, S. S. : age., s. 5; Oğuzman, K. : 6217 Sayılı Kanun’la Kat Mülkiyeti 
Kabul Edilmiş Midir? Tapu Kanunu’nun 26. Maddesinde Yapılan Değişikliğin Tahlili, İBD 1954, s. 3-4.
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gereksinimlere de yeterince yanıt veremediği için, 1957 yılından itibaren bağımsız bir kat 
mülkiyeti kanununun hazırlanması için çalışmalar başlatılmıştır. Kat Mülkiyeti Kanunu’na 
ilişkin ilk hükümet tasarısı 1959 yılında TBMM’ne sunulmuş, Adalet Komisyonu’nda 
kabul edilmiş; ancak 27 Mayıs askeri müdahalesi nedeniyle yasalaşma fırsatı bulamadan 
kadük olmuştur.160 Daha sonra da halen yürürlükte olan 23.06.1965 tarih ve 634 sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanunu (KMK) kabul edilmiş ve 02.01.1966 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

634 sayılı Kanun kabulünden bu yana bir çok değişikliğe uğramıştır. 13.04.1983 tarih 
ve 2814 sayılı Kanun’la yapılan değişiklik, bunlar içinde en kapsamlı olanlarındandır. 
Bu değişiklikle aynı arsa içinde yer alan birden çok yapı için de kat mülkiyeti esaslarının 
uygulanabileceği kabul olunmuştur. 1983 değişikliğinden sonra, 10.06.1985 tarih ve 3227 
sayılı Kanun’la, KMK’na 8. Bölüm “Devre Mülk Hakkı” başlığıyla eklenmiştir. 05.02.1992 
tarih ve 3770 sayılı Kanun’la ortak ısınmanın ferdi ısınmaya dönüştürülmesine ilişkin 
hükümler düzenlenmiştir. 01.07.2005 tarih ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılaması Hakkında Kanun ile KMK’nun 42. 
maddesi’ne özürlülerin yaşamı için zorluk göstermesi halinde proje tadili yapılabileceğine 
ve bunun yöntemine ilişkin bir fıkra eklenmiştir. 

2007 yılında KMK iki kez değiştirilmiştir. İlk değişiklik 18.04.2007 tarih ve 5627 sayılı 
Enerji Verimliliği Kanunu’yla yapılmış ve 1992 değişikliğinin güncelleştirilmesiyle birlikte 
toplam inşaat alanı 2000 m2 ve üzerinde olan binalar için özel bir hüküm düzenlenmesini 
konu almıştır. 2007 yılında yapılan ikinci değişiklik ise “Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun” adını taşıyan ve bu çalışmanın da konusunu oluşturan 5711 
sayılı ve 14.11.2007 tarihli Kanun’dur.161 

Toplu yapı uygulamasının yaygınlaşması ile birlikte, 1983 değişikliğiyle düzenlenen 
aynı arsa üzerindeki birden çok yapıya ilişkin hükümler yetersiz kalmıştır. Böylece toplu 
yapı uygulamasının ortaya çıkarttığı çok yönlü sorunların çözümlenmesi, KMK’nda esaslı 
bir değişiklik ve düzenlemenin yapılmasını zorunlu kılmıştır. Diğer yandan özellikle 
deprem tehlikesine karşı binaların güçlendirilmesini kolaylaştıracak hükümlerin, KMK’na 
eklenmesi amacı değişikliğin bir diğer gerekçesini oluşturmuştur. 

KMK’da yapılan son değişikliklerin daha iyi anlaşılabilmesi için, 5711 sayılı Kanun’un 
maddelerinin sırayla ele alınmasından çok; kat mülkiyeti hukukunun düzenleniş 
sistematiğine bağlı kalınarak konunun incelenmesi daha yerinde bir yaklaşım olacaktır. 
Böylelikle konunun işlenmesi açısından eski halin ve yeni durumun karşılaştırılması 
amacına daha kolay ulaşılacaktır.

I. KAT MÜLKİYETİ KAVRAMI VE NİTELİĞİ

160   Karahacıoğlu, A. H. – Velioğlu, A. : Kat Mülkiyeti Kanunu, B. 4, Ankara 1999, s. 37.
161  Çalışmanın ilerleyen kısımlarında kullanılacak olan “2007 değişikliği” ibaresi ile sadece 5711 sayılı Kanun’la getirilen düzenlemeler 

kastedilmektedir.
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634 sayılı KMK yasalaştığı yılda, kat mülkiyeti ve kat irtifakı olmak üzere iki kurumu 
düzenlemiştir. Daha sonra 1985 değişikliğiyle üçüncü bir kavram olarak devre mülk 
hakkı bunlara eklenmiştir. 2007 tarihli değişiklikle düzenlenen “toplu yapı” kavramı ise 
KMK’nun kapsamına yeni bir unsur eklemiştir. Ancak tüm bunların incelenmesine 
geçilmeden önce Medeni Kanun’un taşınmaz mülkiyetine ilişkin getirdiği düzenlemelere 
kısaca değinilmesi, kat mülkiyetinin istisnai niteliğinin anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

Medeni Kanun’un 704. maddesi, taşınmaz mülkiyetinin konusunu arazi, tapu kütüğünde 
ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız 
bölümler olarak belirlemiştir. MK’un 718. maddesinde ise taşınmaz mülkiyetinin kapsamı 
düzenlenmiştir. Yasa koyucu taşınmaz mülkiyetinin kapsamını belirlerken üstün arza 
bağlılığı ilkesini benimsemiş; dikey kapsamı 718/1. ve madde itibariyle kapsamı da 
718/2. maddelerde ele almıştır.162 Buna göre arazi üzerindeki mülkiyet kullanılmasında 
yarar olduğu ölçüde üstteki hava ve alttaki arz katmanlarını da kapsadığı gibi; arazinin 
üstündeki yapılar, bitkiler ve kaynaklar da bu mülkiyetin kapsamına dahildir. 718. 
maddenin kenar başlığı her ne kadar genel olarak taşınmaz kavramından bahsediyorsa da, 
getirdiği düzenlemenin sadece arazi mülkiyetine ilişkin olduğunun kabulü gerekir.163 

Kat mülkiyeti, tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, 
depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o 
gayrimenkulun maliki veya müşterek malikleri tarafından, kurulabilecek bağımsız mülkiyet 
hakkı olarak tanımlanabilir (KMK 1/1). Kat irtifakı ise arsanın malikine ya da müşterek 
maliklerine, bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya 
yapılmakta olan bir veya birden çok yapının inşası borcunu ve yapı kullanma izin belgesi 
alındıktan sonra da kat mülkiyetini kurma yükümlülüğünü getiren irtifak hakkıdır (KMK 
2/c). 

KMK’nun her iki tanıma ilişkin maddesinde de müşterek malikler ya da paydaşlardan 
değil, “ortak” maliklerden söz edilmiştir. Bu ibarenin yerinde olduğunu söylemek mümkün 
değildir. Çünkü “ortaklar” terimi MK’nun elbirliği mülkiyetine ilişkin 701. vd. maddelerinde 
kullanılmıştır. MK’un paylı mülkiyete ilişkin 688 vd. maddelerinde kullandığı kavram ise 
paydaştır. KMK’nun kat malikleri arasında kurduğu ilişkinin elbirliği mülkiyeti (iştirak 
halinde mülkiyet) değil, paylı mülkiyet (müşterek mülkiyet) olduğu tartışmasız bir biçimde 
açık olduğuna göre; 4721 sayılı MK’nun kabulünden sonra, KMK’da gerçekleştirilen en 
kapsamlı değişiklikte, “ortaklar” kelimelerinin “paydaşlar” olarak düzeltilmesi, MK ve 
KMK arasında terim birliğinin sağlanması açısından daha yerinde olurdu.164

Kat mülkiyetinin niteliği, KMK’nun 3/1. maddesinde “Kat mülkiyeti, arsa payı ve 
anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir.” ifadesiyle düzenlenmiştir. 

162   Oğuzman, K. – Seiliçi, Ö. – Özdemir, S. O. : Eşya Hukuku, B. 10, İstanbul 2004, s. 363-364.
163   Zira bu durum yasa koyucunun madde metnine “Arazi üzerindeki mülkiyet…” ifadesiyle başlamasından da açıkça anlaşılmaktadır.
164   Benzer bir durum, MK’un 686. ve KMK’nun 2/a maddelerinde tanımlanan “eklenti” terimi açısından da geçerlidir. 
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Maddeden de açıkça anlaşılabileceği gibi, eşyaya (yani bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyet 
hakkına) bağlı bir paylı mülkiyet sistemi kurulmuştur. Kanun’un 5. maddesi uyarınca, kat 
mülkiyetinin başkasına devri veya miras yoluyla geçmesi halinde, ona bağlı arsa payı da 
birlikte geçer. Arsa payı ve ortak yerlerdeki paylı mülkiyet payının, bağımsız bölümdeki 
kat mülkiyetinden ayrı olarak devri, rehni ya da ayrı bir ayni hakla yükümlenmesi söz 
konusu olamaz. Hukuki tasarrufa sadece bağımsız bölüm konu olabilir, arsa payı ve ortak 
yerlerin durumu bağımsız bölümün hukuki akıbetine tabidir.

Yine KMK’nun 5. maddesine göre, anagayrimenkulde, kat mülkiyetine bağlanmamış 
veya lehine kat irtifakı kurulmamış arsa payı bırakılamaz. Kat mülkiyetini kayıtlayan 
haklar, kendiliğinden arsa payını da kayıtlar. Kat irtifakına konu olan arsa üzerinde bu hakla 
bağdaşması mümkün olmayan irtifaklar kurulamaz. Anagayrimenkulde kat mülkiyetinin 
kurulmasından önce o gayrimenkulun kütükteki sayfasına tescil veya şerh edilmiş olan 
haklar kat mülkiyetini de, kural olarak arsa payı oranında, kendiliğinden kayıtlar. 

Yasa koyucu kat mülkiyetinin hukuki niteliğini belirlerken kullandığı “arsa payı” ve 
“ortak yerler” terimlerini yasa metni içersinde de tanımlamıştır. Arsa payı KMK’nun 2/d 
maddesine göre, “Arsanın, bu Kanun’da yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak 
mülkiyet payları” olarak tanımlanabilir. 2007 değişikliğiyle arsa payının belirlenişine ilişkin 
bir farklılık yaratılmıştır. KMK’nun 3/2. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca arsa payı, 
bağımsız bölümlerden her birinin “konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile 
oranlı olarak” projede belirlenecektir. Değişiklik öncesinde sadece bağımsız bölümün 
değerinden söz edilmekte; değerin belirlenmesine ilişkin kriterlere yer verilmemekteydi. 
Yasa koyucu son değişiklikle birlikte değerin bağımsız bölümün “konum ve büyüklüğü” 
kriterleriyle hesaplanacağını açıklamıştır.165

KMK’nun 2/b maddesine göre ortak yerler, anagayrimenkulün bağımsız bölümleri 
dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerlerdir. 
Ortak yerlerin neler olduğu sözleşme ile belirlenebilir, ancak Kanun’un 4. maddesinde 
üç bent halinde yasa gereğince ortak yer sayılacak alanlar sınırlı sayıda olmamak üzere 
sayılmıştır. 2007 değişikliğiyle ortak yerlere, “taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde 
duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar” eklenmiştir. Madde gerekçesinde, kat 
mülkiyetine tabi binalardaki taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar gibi 
sistemin parçaları üzerinde kat maliklerinin bağımsız hareket ederek anayapının tamamını 
etkileyen sonuçlar doğurmalarının önlenmesinin amaçlandığı belirtilmiştir.

Ancak taşıyıcı sistemin parçaları olarak özetlenebilecek bu elemanlar, ortak yer tanımında 
yer alan bağımsız bölümlerin dışında kalma kriterini her zaman taşımayacaklardır. Yani 
taşıyıcı sistem parçalarının bir bölümü bağımsız bölümlerin içinde kalacaklardır. Gerekçede 
belirtilen kat maliklerin bağımsız hareket ederek anayapının tümünü etkileyecek sonuçlar 

165   Madde gerekçesinde, arsa paylarının tespitinin kat maliklerinin kişisel beyanlarına göre değil; proje müellifi uzmanlaşmış mimar veya 
mühendislerin teknik bilgilerine göre ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklükleri esas alınarak hesaplanan değerleriyle orantılı şekilde 
belirlenmesinin amaçlandığı vurgulanmıştır.
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doğurmalarının önüne geçilmesi amacı da bu savı güçlendirici niteliktedir. Yasa koyucu 
2007 değişikliğiyle, KMK’nun 2/b maddesi ile 4/a maddesi arasında bir uyumsuzluk 
yaratmıştır.

II. KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI

KMK’nun 10. maddesi gereğince kat mülkiyeti ve kat irtifakı resmi senetle ve tapu siciline 
tescil ile doğar. Ancak kat mülkiyetinin kurulabilmesi, bazı şartların gerçekleşmesine 
bağlı kılınmıştır. Öncelikle KMK’nun 50/2. maddesi gereğince sadece tümü kagir olan 
binalarda kurulabilir. İkinci şart eskiden binanın tamamlanmış olması şeklinde ifade 
olunurken; 2007 değişikliğinden sonra “yapı kullanma izin belgesinin alınması” olarak 
belirtilmelidir. Çünkü KMK’nun 1/1. maddesindeki “tamamlanmış bir yapının…” ibaresi 
değiştirilmiş olmasa bile; 5711 sayılı Kanun’la değiştirilen 3/3, 10/3 ve 12/a maddelerinde 
yapı kullanma izin belgesinden söz edilmektedir. Üçüncü şart ise, gerekli niteliğe sahip 
binanın tümü üzerinde kat mülkiyetinin kurulmasıdır. Zira KMK’nun 10/2. maddesinde 
“Anagayrimenkulün tümünün mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmeden o gayrimenkulun yalnız 
bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamaz.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Kat mülkiyeti iradi olarak kurulabileceği gibi, mahkeme kararı ile de kurulabilir. 
Kat mülkiyetinin kat irtifakına dayanılarak kurulması ise bir diğer yöntemdir. 2007 
değişikliğinde kat mülkiyetinin mahkeme kararı ile kurulmasına ilişkin bir değişiklik 
yapılmamıştır. Ancak 5711 sayılı Kanun’la getirilen değişiklikler kat mülkiyetinin iradi 
olarak kurulması ile kat irtifakına dayanılarak kurulması konusunda farklılıklara neden 
olmuştur. Zira KMK’nun kat mülkiyetinin ve kat irtifakının kurulmasına ilişkin 10. vd. 
maddeleri, 2007 değişikliği ile yeniden düzenlenmiştir. 

5711 sayılı Kanun’la, KMK’nun 10/3. maddesinde yapılan değişikliklerden ilki, kat 
mülkiyeti kurulurken bir yapının otel, iş veya ticaret yeri gibi iktisadi açıdan veya kullanma 
bakımından bütünlük arz eden aynı neviden birden çok katı veya bölümünün, Kat 
Mülkiyeti Kütüğü’ne tek bağımsız bölüm olarak tescil edilebileceğidir. Böyle bir tescilin 
yapılabilmesi için, buna uygun değişiklik projesinin ve yapı kullanma izin belgesinin Tapu 
Sicil Müdürlüğü’ne verilmiş olması gereklidir. Maddenin eski halinde bulunan, aynı katta 
birbirine bitişik bulunan aynı neviden birden fazla bağımsız bölümünün tek bağımsız 
bölüm olarak tesciline ilişkin kısım ise korunmuştur.

KMK’nun 10. maddesine eklenen fıkrada ise gelirinin ortak giderlere harcanması için 
veya başka bir amaçla ortak yararlanmaya tahsis edilen bağımsız bölümlerin malik hanesine, 
bunlardan yararlanan -bağımsız bölümlerin numaraları- yazılmak suretiyle kat mülkiyeti 
kütüğüne tescil edilebileceği ve bu durumun bağımsız bölümlerin beyanlar hanesinde 
gösterileceği düzenlenmiştir. Bu değişiklikle yasa koyucu ortak yararlanmaya tahsis 
edilen bağımsız bölümler üzerinde eşyaya bağlı mülkiyet kurulmasına imkan tanımıştır. 
Madde gerekçesinde “El değiştiren bağımsız bölümlerin yeni maliklerinin kendiliğinden, 
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ortak yararlanmaya tahsis edilen bağımsız bölümün de müşterek maliki olmaları sağlanmıştır.” 
denilmiştir. 

Bu düzenlemeyle yasa koyucunun “ortak yerler” kavramı haricinde bir kurum yaratmak 
istediği anlaşılmaktadır. Ortak yerlerden her kat maliki yararlanma hakkına sahip olduğu 
halde, KMK’nun 10/6. maddesinde düzenlenen bağımsız bölümlerden sadece bunların 
malik hanesine yazılan bağımsız bölümlerin malikleri yaralanabilecektir. Gerekçeden 
anlaşıldığı üzere ise, yararlanan kat malikleri arasında bir paylı mülkiyet ilişkisi 
kurulmaktadır. Ancak bu paylı mülkiyet ilişkisinin paylarının nasıl belirleneceğine ilişkin 
bir düzenleme getirilmemiştir. Tüm kat maliklerinin yararlanmalarının kararlaştırıldığı 
durumlarda arsa payı oranında paydaş olacakları kabul olunabilirse de, aksi hal için bir 
çözüm yolu bulunması şarttır. 

Kat mülkiyetinin iradi olarak kurulabilmesi için, anagayrimenkulün malikinin ya da 
bütün paydaşlarının KMK’nun 12. maddesinde üç bent halinde sayılmış belgelerle birlikte 
Tapu İdaresi’nden istemde bulunmaları gerekir.166 5711 sayılı Kanun’la, KMK’nun 12. 
maddesi tamamen değiştirilmiş olmakla birlikte; yeni düzenlemenin içerdiği en büyük 
farklılık, anagayrimenkulün doğruluğu belediyece onaylanmış fotoğrafının istenen 
belgeler arasından çıkartılmasıdır.167 Tapu memuru bu belgelerin tam ve usulüne uygun 
olduğuna, ayrıca istemde bulunanların yetkili olduklarına kanaat getirdikten sonra resmi 
senedi düzenleyecek ve bu senet aynı zamanda tescil işlemi yerine geçecektir (KMK 
13/1).168   

Kat mülkiyetinin kat irtifakına dayanılarak kurulması, KMK’nun 3/3. ve 14. 
maddelerinde düzenlenmiştir. KMK’nun 3/3. maddesine göre arsa üzerindeki bina 
tamamlanıp, yapı kullanma izin belgesi alındıktan sonra arsa malikinin veya kat irtifakına 
sahip ortak maliklerin veya bunlardan birinin tapu idaresine yapacağı istem üzerine 
kat irtifakı kat mülkiyetine çevrilir. 2007 değişikliği öncesinde bu istemin yazılı olması 
şartı aranırken; artık yazılı istem zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu istem üzerine tescil, kat 
irtifakının tesciline ait resmi senede ve 12. maddede yazılı belgelere ve anagayrimenkulün 
bağımsız bölümlerinin, evvelce verilmiş olan plana uygunluğunun belediye tasdikine 
dayanılarak yapılır (KMK 14/3).

5711 sayılı Kanun’la, KMK’nun 14. maddesinin sonuna bir fıkra eklenmiş ve yapı 
kullanma izin belgesinin alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi 
zorunluluğu getirilmiştir. Hatta belirtilen süre içinde kat irtifakı hakkı sahiplerinden 

166  KMK’da yapılan 2007 değişikliği öncesinde “… maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan bir dilekçenin Tapu İdaresi’ne verilmesi 
veya istemde bulunulması” denilirken; artık sadece istemde bulunulmasından söz edilmektedir. Ancak eskiden de “istem” işlemin yapılması 
için yeterli olduğundan, ifade değişikliği önemli bir hukuki sonuç doğurmamaktadır.

167  Aslında tasarıda KMK’nun 12. maddesi iki bent halinde düşünüldüğü halde; yasalaşma sırasında (c) bendi, “Her bağımsız bölümün arsa 
payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini gösteren ve anagayrimenkulün maliki 
veya bütün paydaşları tarafından imzalanmış noterden tasdikli liste.” ifadesiyle metne eklenmiştir.

168  KMK’nun 12. maddesinde 2007 değişikliği sonrası sadece istemde bulunulmasından söz edildiği halde, 13/1. maddesi değiştirilmediği için 
hala “…dilekçeyi verenlerin veya istemde bulunanların…” ifadesini içermektedir.
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birinin veya varsa yöneticinin yazılı uyarısına rağmen, kat mülkiyetinin kurulması için tapu 
idaresine verilmesi gereken 12. maddede yazılı belgelerden eksik olanları tamamlamaktan 
veya imzalanması gerekenleri imzalamaktan kaçınan kat irtifakı hakkı sahiplerinden her 
birine, kendine ait her bağımsız bölüm için, anagayrimenkul belediye sınırları içinde ise 
belediye, belediye sınırları dışında ise mülki amir tarafından 1000 TL idari para cezası 
verileceği düzenlenmiştir.

5711 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesiyle, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 
kat irtifakı kurulmuş ve üzerindeki yapılar tamamlanıp yapı kullanma belgesi alınmış 
bulunan anagayrimenkullerde, Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl 
içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunlu kılınmıştır. Belirtilen süre içinde kat irtifakı hakkı 
sahiplerinden birinin veya varsa yöneticinin, kat mülkiyetinin kurulması için gerekli olan 
belgelerden eksik olanların tamamlanması için diğer kat irtifakı hakkı sahiplerinden her 
birine yazılı bildirimde bulunmasına rağmen, gereğini yerine getirmeyen kat irtifakı hakkı 
sahiplerinden her birine, anagayrimenkul belediye sınırları içinde ise belediye, belediye 
sınırları dışında ise mülki amir tarafından 100 TL idari para cezası verilecektir.

Kat mülkiyetinin kurulmasının son basamağı tescildir. KMK ile özel bir kat mülkiyeti 
sicili düzenlenmiştir. 2007 değişikliğinin en önemli boyutlarından biri de kat mülkiyetinin 
ve kat irtifakının tesciline ilişkindir. 5711 sayılı Kanun’la KMK’nun “Kat mülkiyeti kütüğü” 
kenar başlıklı 11. maddesi değiştirilmiş ve kat irtifakının, eskiden olduğu gibi irtifak 
haklarının tesciline ilişkin genel hükümlere göre tapu kütüğüne değil; kat mülkiyeti 
kütüğüne tescil olunacağını düzenlemiştir.169 

KMK’nun 5711 sayılı Kanun’la değiştirilen 13/2-3. maddesine göre: 

“Sözleşme düzenlenince kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesinde kat irtifakının kayıtlı 
olduğu kat mülkiyeti kütüğü sayfasındaki, doğrudan doğruya kat mülkiyetinin kurulması 
halinde ise anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu tapu kütüğü sayfasındaki mülkiyet 
hanesine ‘Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmiştir.’ ibaresi yazılarak, sayfa 
anagayrimenkulün leh ve aleyhine tesis edilecek irtifak hakları dışındaki işlemlere kapatılır ve 
kat mülkiyetine konu olan her bağımsız bölüm, kat mülkiyeti kütüğünün ayrı bir sayfasına 
o bölüme bağlı arsa payı ve anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel kütükteki pafta, ada, 
parsel, defter ve sayfa numaraları gösterilmek suretiyle tescil edilir; anagayrimenkulün kayıtlı 
bulunduğu genel kütük sayfasına da, bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki defter ve 
sayfa numaraları işlenmek suretiyle, kütükler arasında bağlantı sağlanır.

Anagayrimenkulün sayfasında evvelce mevcut olan haklara ait sicil kaydı, irtifak hakları 
hariç, bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sayfasına geçirilir. Anagayrimenkulün 

169  Madde gerekçesinde, e-devlet projesi çerçevesinde Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminin (TAKBİS), Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ve 
Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) ile entegre olarak kullanılabilmesi ve TAKBİS’in bütün dünya tarafından kabul gören veri 
modelinde üretimi için, her bağımsız bölümün ayrı bir sayfada tescili ile ayrı bir veri dosyasında saklanması gerektiğinden bu düzenlemenin 
yapıldığı belirtilmiştir.
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mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesinden sonra, anagayrimenkulün leh ve aleyhine tesis 
edilecek irtifak hakları da anagayrimenkulün tapu kütüğü sayfasına tescil edilir ve kat mülkiyeti 
kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilir.” 

Bu değişikliğin en önemli yanı, eskiden kat mülkiyetine çevrilen anagayrimenkulün tapu 
kütüğü sayfası kapatılırken; artık anagayrimenkul üzerinde kurulabilecek irtifak hakları 
için açık bırakılmasıdır. Eski sistemde anagayrimenkul, kat mülkiyetine çevrildikten 
sonra leh ve aleyhine irtifak hakkı kurulması mümkün değilken; değişiklik sonrası 
mümkün hale gelmiştir. Böylece anagayrimenkulün sayfasında evvelce bulunan irtifak 
haklarının da bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sayfalarına geçirilmesine 
gerek kalmamıştır. Anagayrimenkulün mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesinden 
sonra, anagayrimenkulün leh ve aleyhine tesis edilecek irtifak hakları, anagayrimenkulün 
tapu kütüğü sayfasına tescil edilmekle kalmayıp; bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti 
kütüğündeki sayfalarının beyanlar hanesinde de belirtilecektir. 

III. KAT MALİKLERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KMK’nun 15 ve 16. maddelerinde kat maliklerinin, 17. maddesinde ise kat irtifakı 
sahiplerinin hakları düzenlenmiştir. 5711 sayılı Kanun’la bu haklara ilişkin bir değişiklik 
getirilmemiştir. Kat maliklerinin ve kat irtifakı sahiplerinin borçları ise, Kanun’un 18 - 
27. maddeleri arasında hükme bağlanmıştır. Kat maliklerinin ilk yükümlülüğü bağımsız 
bölümlerini, eklentileri ve ortak alanları kullanırken dürüstlük kuralına uygun hareket 
etmeleridir. Bu hüküm kat maliklerini olduğu kadar; bağımsız bölümden kiracı, sükna hakkı 
sahibi gibi devamlı olarak faydalanan diğer kişileri de bağlar. Hatta bu yükümlülüklerine 
aykırı davranan bu gibi kişiler, kat malikiyle birlikte müteselsil sorumlu olurlar (KMK 
18).

Kat maliklerinin bir diğer yükümlülüğü anagayrimenkulün bakım, mimari durum, 
güzellik ve sağlamlığının korunmasına ilişkindir. KMK’nun 2007 değişikliği öncesindeki 
19/2. maddesine göre, kat maliklerinin, bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça 
anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya 
boya yaptırmaları yasaklanmıştır. Bu kural, 5711 sayılı Kanun’la iki açıdan değiştirilmiş ve 
tüm kat maliklerinin oybirliği yerine 4/5’inin rızası “yazılı” olmaları koşuluyla yeterli kabul 
olunmuştur.170 Değişiklik, yasağın kapsamın oybirliği yerine 4/5’lik oy çokluğu aranması 
açısından yumuşatmışsa da yazılı izin araması açısından da güçlendirmiştir.

2007 değişikliği ile KMK’nun 19/2. maddesine bir cümle daha eklenmiş; “ortak yer ve 
tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin 
ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun 
mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine 
uygun biçimde yapılması konusunda” kat maliklerinin rızasının aranmayacağı düzenlenmiştir. 

170  Madde gerekçesinde, maliklerin rızalarının varlığının tespiti konusunda çıkan ispat sorunlarının giderilmesi amacıyla yazılı rıza şartının 
getirildiği belirtilmiştir. 
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Kat maliklerinin izni aranmadan onarım veya güçlendirmenin yapılabilmesi için, yukarıda 
açıklanan özel durumların gerçekleşmesi yeterli değildir; bu özel durumların varlığının 
mahkemece de tespit edilmiş olmaları ve proje ve tekniğine uygun şekilde yapılmaları 
şarttır. 

Bu hüküm, yasa koyucunun genel gerekçede atıf yaptığı binaların depreme karşı 
güçlendirilmesini kolaylaştırma amacına hizmet etmektedir. Zaten 5711 sayılı 
Kanun’un 9. maddesi171 ile, kat maliklerinin anagayrimenkulün genel giderlerine arsa 
payı oranında katılmalarına ilişkin KMK’nun 20/b maddesine “güçlendirme” giderleri 
eklenerek bu gerekçenin gerçekleştirilmesine çalışılmıştır. Aynı amaçla kat maliklerinin 
onarım için bağımsız bölümlerine girilmesi ve gerekli işlemlerin yapılmasına katlanma 
yükümlülüklerinin kapsamı genişletilmiş; KMK’nun 23/1. maddesine, “yapı güvenliğiyle 
ilgili olarak yapılması gerekli görülen teknik incelemeler” de dahil edilmiştir. Ancak yapılan 
ek sadece incelemelerden söz etmektedir. Yani bu incelemeler sonucu yapılacak çalışma ve 
onarımlar için maddenin ek öncesi hali uygulanacaktır.

KMK’da kat maliklerinin yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak amacıyla bir 
takım yaptırımlar da öngörülmüştür. Bunlardan ilki gecikme tazminatıdır. Gider ve avans 
payının tamamını ödemeyen kat maliki 2007 değişikliği öncesinde ödemede geciktiği 
günler için aylık % 10 gecikme tazminatı ödemekle yükümlüyken; 5711 sayılı Kanun’la 
bu oran % 5’e indirilmiştir. Bir diğer yaptırım ise kendisine düşen yükümlülükleri yerine 
getirmeyerek diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede 
ihlal eden kat maliklerinin kat mülkiyetinin mahkeme kararıyla devredilmesidir. 

Kat mülkiyetinin mahkeme kararıyla devredilmesine ilişkin KMK’nun 25. maddesinde 
önemli değişiklikler yapılmıştır. Öncelikle kat mülkiyetinden çıkartılan kat malikine 
eskiden bağımsız bölümünün dava tarihindeki değeri ödenirken; artık devir hükmüne en 
yakın tarihteki değeri ödenecektir. Ayrıca, hâkim hüküm vermeden önce devir bedelinin 
ileride hak sahibine ödenmek üzere bankada üçer aylık vadeli hesaba yatırılması ve 
makbuzunun ibrazı için davacılara resen belirleyeceği uygun bir süre verir. Devir bedelinin 
süresi içinde yatırıldığına ilişkin belgenin ibraz edilmesi ve davanın kabulü halinde hâkim, 
davalının bağımsız bölümünün mülkiyetinin davayı açmış olan kat maliklerine arsa payları 
oranında devredilmesine ve devir bedelinin işlemiş faiziyle birlikte davalıya ödenmesine 
karar verir (KMK 25/2). Ancak eski düzenlemenin aksine zaten dava tarihindeki değil; 
hükme en yakın tarihteki değer ödeneceği için, böyle bir faiz uygulamasına da gerek olup 
olmadığı tartışılabilir.172 

Davanın açılması için aksi kararlaştırılmış olmadıkça, diğer kat maliklerinin sayı ve arsa 
payı çoğunluğuyla karar vermesi gerekir. Bu karara rağmen kat maliklerinden bir kısmı 

171  Madde gerekçesinde, “Muhtemel afetler ve özellikle depremlerde can kaybı ve ekonomik kayıpların önlenmesi bakımından, yapının güçlendirilmesi 
için yapılacak harcamalar anagayrimenkulün genel giderleri arasına eklenmiştir.” ifadesi kullanılmıştır.

172  Aslında Tasarı’da dava tarihindeki değerden söz edilmekte ve buna bağlı mağduriyetlerin önlenmesi için banka hesabı ve faiz düzenlemesi 
getirilmekteydi. Ama yasalaşma sürecinde hükme en yakın tarihteki değer kabul edildiğinden, bu sorun aşılmıştır.
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bu davayı açmak istemezse, davayı öteki kat malikleri açar ve hâkim davalının bağımsız 
bölümünün mülkiyetinin, davayı açmış olan kat maliklerine arsa payları oranında 
devredilmesine karar  verir (KMK 25/2). Eski düzenlemede dava açma kararının kat 
malikleri kurulunda alınacağı kararlaştırılmış olmakla birlikte; çoğunluk sağlanamazsa 
diğer kat maliklerine de dava açma hakkı tanınıyordu. Yeni düzenlemede ise davanın 
açılabilmesi için sayı ve arsa payı çoğunluğuyla kararın alınmış olması şarttır. 

5711 sayılı Kanun’la KMK’nun 25/son maddesi de değiştirilmiştir. Bu değişiklikle 
dava hakkının düşme süresi, kat maliklerince alınan dava açma kararının öğrenilme 
tarihinden başlayarak altı ay ve her halde dava hakkının doğumundan başlayarak beş 
yıl olarak belirlenmiştir. Değişiklik öncesinde altı aylık süre “sebebin öğrenildiği” tarihten 
başlamaktaydı.173 Ayrıca dava sebebinin ortadan kalkmasının, süreye bağlı olmaksızın tek 
başına da dava hakkını düşüreceğine açıklık getirilmesi amacıyla fıkranın eski metnindeki 
“ve” bağlacının “veya” olarak değiştirilmesi de isabetli olmuştur.

Bu noktada üzerinde durulabilecek bir diğer değişiklik, kat irtifakı sahiplerinin 
kendilerine düşen borçları yerine getirmemeleriyle ilgilidir. KMK’nun 5711 sayılı 
Kanun’la değişik 26/2. maddesinde “Kat irtifakı sahiplerinden biri kendine düşen borçları, 
noter aracılığıyla yapılan ihtara rağmen, bu ihtar tarihinden başlayarak iki ay içinde yerine 
getirmezse diğerlerinin yazılı istemi üzerine hâkim, onun arsa payının ve kat irtifakının hükme 
en yakın tarihteki değeri karşılığında, öteki paydaşlara, arsa payları oranında devrine karar 
verir.” denilmiştir. Hükmün eski halinde kullanılan “o zamanki değer” ifadesi yerine, 
“hükme en yakın tarihteki değer” kriterinin benimsenmesi belirsizliğin ortadan kaldırılması 
açısından yerinde olmuştur. 

IV. ANAGAYRİMENKULÜN YÖNETİMİ

KMK’nda anagayrimenkulün yönetimi için “Kat Malikleri Kurulu (Genel Kurul)” 
ve “Yönetici” olmak üzere iki yönetim organı öngörülmüştür. Kat malikleri kurulu, 
anagayrimenkulün bütün kat maliklerinden oluşur ve yönetim konusunda gereken bütün 
kararları alma konusunda yetkilendirilmiştir. Kat malikleri kurulu karar alırken, kanunun 
emredici hükümleri ve yönetim planı ile bağlıdır. Yönetim planı, anagayrimenkulün 
yönetim tarzını, kullanma amaç ve şeklini, yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve 
yönetime ilişkin diğer hususları düzenleyen bir belgedir. Bütün kat maliklerini bağlayan 
bir sözleşme hükmündedir, fakat kat maliklerinin 4/5’lik oyçokluğuyla değiştirilebilir 
(KMK 28/1, 3). Anagayrimenkulün yöneticisini de kat malikleri kurulu seçer.

5711 sayılı Kanun’un yönetime ilişkin getirdiği değişikliklerden ilki, kat malikleri 
kurulunun ilk toplantıda yeter sayının (kat maliklerinin sayı ve arsa payı salt çoğunluğunun) 
sağlanamaması nedeniyle ikinci kez toplanması halinde, yapılacak ikinci toplantı ile ilk 
toplantı arasındaki sürenin en az yedi gün olması kuralıdır. Eski düzenlemede ikinci 

173  Gerekçede bu tarihin “belirsiz ve duraklamaya yol açan bir ifade” olduğu ve dava hakkının doğması anının saptanmasını güçleştirdiği 
belirtilmiştir.
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toplantının ilk toplantı tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde yapılacağı belirtilmişken, 
bu süre KMK’nun 30/2. maddesiyle 15 güne uzatılmıştır. 

2007 değişikliğiyle kat maliklerinin, kat malikleri kurulunda vekaleten temsil edilmeleri 
de tekrar düzenlenmiştir. KMK’nun 31/son maddesine göre “Kat maliklerinden biri, oyunu 
yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere 
vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda bir 
kişi, en fazla iki kişiye vekalet edebilir.” Eski düzenlemede sadece aynı kişinin oy sayısının 
üçte birinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemeyeceği yer almaktadır. 

KMK’nun 33/1. maddesinde yapılan değişiklikle, genel kurul toplantısına katılan ve 
32. madde gereğince aykırı oy kullanan her kat malikinin, karar tarihinden; toplantıya 
katılmayan her kat malikinin, kararı öğrenme tarihinden başlayarak bir ay ve her halde 
karar tarihinden başlayarak altı ay içinde kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, 
anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde iptal davası açabileceği 
hükme bağlanmıştır. Ancak kat malikleri kurulu kararlarının yoklukla veya mutlak butlanla 
hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmayacaktır. Değişikliğin en önemli boyutu 
hükmün eski halinde mevcut olmayan dava açma sürelerinin maddeye eklenmesidir.174 
Ayrıca maddenin eski ifade biçimine göre kat malikleri kurulunca verilen kararlara karşı 
hâkimin müdahalesi istenebilirken; artık bu kararların iptalinin istenebilmesi yerinde bir 
değişiklik olmuştur.

Bu davayla ilgili bir diğer değişiklik ise, yine uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi 
açısından önem taşımaktadır. Maddenin değişiklik öncesi metninde davanın kime karşı 
açılacağına ilişkin bir belirleme yoktur. Yargıtay, önüne gelen uyuşmazlıklarda yöneticinin 
kat malikleri kurulunu temsile yetkili olmadığını belirterek; davanın kararı alan kat 
maliklerine karşı açılması gerektiğine karar vermiştir.175 5711 sayılı Kanun, KMK’nun 
yöneticinin sorumluluğunu düzenleyen 38. maddesine bir ek getirerek, bu davaların 
yöneticiye açılmasına imkan tanımıştır.176 Yöneticiye, kendisine açılan davayı bütün 
kat maliklerine duyurma görevi verilmiştir. Ayrıca kat malikleri kurulu kararının iptali 
halinde bu konudaki yargılama giderlerinin ortak giderlerden karşılanacağı da maddeye 
eklenmiştir. Diğer yandan 2007 değişikliğiyle de kat maliki olmayan yöneticiye kat 
malikleri kurulu kararının iptalini talep etme yetkisi tanınmamıştır.

2007 değişikliğiyle, KMK’da düzenlenmiş olan idari para cezaları arttırılmıştır. KMK’nun 
33/son maddesinde hâkimin tespit ettiği süre içinde mahkeme kararını yerine getirmeyen 
kat malikleri için 250 TL’dan 2000 TL’na kadar idari para cezasına karar verilebileceği 
düzenlenmiştir. KMK’nun 34/son maddesinde ise yöneticinin ad ve adresinin ilanına 

174  Madde gerekçesinde, kat malikleri kurulunda alınan bir kararın üzerinden yıllar geçtikten ve gerekleri yerine getirildikten çok sonra açılan 
iptal davaları nedeniyle uygulamada ortaya çıkan anlaşmazlıkların önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtilmiştir. 

175  Y. 5. H.D., 17.01.1983, 332/62; Y. 5. H.D., 19.01.1990, 11096/1478.
176  Gerekçeye göre, çok sayıda kat malikinin hasım gösterilmesi zorunluluğunun uygulamada yarattığı güçlüklerin ortadan kaldırılması 

amaçlanmıştır. 
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ilişkin kurala aykırılığın yaptırımı olarak 50 TL’dan 250 TL’na kadar idari para cezası 
öngörülmüştür. 

V. TOPLU YAPI KAVRAMI

Kat mülkiyeti hukuku şehirleşmenin gereklerinin yakından takip edilmesinin zorunlu 
olduğu alanlardan biridir. Büyük sitelerin yaygınlaşması ile birlikte, 1983 değişikliğiyle 
düzenlenen aynı arsa üzerindeki birden çok yapıya ilişkin hükümler yetersiz kalmıştır. Bu 
tür yapılarda kamuya bırakılmış yol, park, ortak yer ve tesisler gibi birden çok unsurun 
farklı parseller üzerinde inşa edildiği görülmektedir. Tek parsel üzerinden düzenlenen bir 
sistemi esas almış olan KMK, farklı parseller üzerine inşa edilmiş ortak yer ve tesisleriyle 
birbiriyle bağlantılı birden çok yapının, sayıları zaman zaman binli rakamlara ulaşan 
bağımsız bölümlerin mülkiyet, yönetim, ortak gider gibi konularda ortaya çıkarttığı 
sorunları çözümleme kapasitesine sahip değildir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle KMK’nun 65. maddesinden sonra gelmek üzere 
“Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler” başlıklı “Dokuzuncu Bölüm” altında 66’dan 74’e 
kadar numaralandırılmış dokuz madde eklenmiştir. Bu dokuz madde, KMK’nun genel 
düzenleme getirdiği bazı alanların, toplu yapılar açısından gereksinimleri doğrultusunda 
ayrıksı hükümlerle düzenlenmesine olanak tanımıştır. Ancak Kanun’un 74. maddesinde 
bu özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, KMK’da yer alan bütün hükümlerin toplu yapılar 
hakkında da aynen ya da kıyasen uygulanacağı kabul olunmuştur. 

Eklenen maddelerden ilki “Kapsam” kenar başlıklı 66. maddedir. Bu maddede toplu yapı 
kavramı, “Toplu yapı, bir veya birden çok imar parseli üzerinde, belli bir onaylı yerleşim planına 
göre yapılmış veya yapılacak, alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler 
ile bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantılı birden çok yapıyı ifade eder.” şeklinde 
tanımlanmıştır. Toplu yapı tanımının 66. madde yerine, KMK’nun “Tarifler” kenar başlıklı 
2. maddesinde düzenlenmesi kanun yapma tekniği açısından daha uygun olurdu.

Kanun’a göre, toplu yapı kapsamındaki imar parsellerinin bitişik veya komşu olmaları 
şarttır. Ancak bu parseller arasında kalan ve imar planına göre yol, meydan, yeşil alan, park, 
otopark gibi kamuya ayrılan yerler için bu şart aranmaz. Toplu yapı kapsamındaki her 
imar parseli, kat irtifakının veya kat mülkiyetinin tesisinde ayrı ayrı dikkate alınır. Ancak, 
toplu yapı birden fazla imar parselini içeriyorsa, münferit parseller üzerinde toplu yapı 
hükümlerine tabi olacak şekilde kat mülkiyeti ilişkisi kurulamaz. Yapılar tamamlandıkça, 
tamamlanan yapılara ilişkin kat irtifakları kat mülkiyetine çevrilebilir.

KMK’nun 67. maddesinde toplu yapılar açısından ortak yerler kavramı aşağıdaki şekilde 
düzenlenmiştir177:

177  Böylece Kanun’da biri genel olarak kat mülkiyeti, diğeri sadece toplu yapılar için düzenlenmiş “Ortak Yerler” kenar başlıklı iki hüküm 
olmuştur.



335

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

“Toplu yapı kapsamında olup, bütünüyle bu kapsamdaki bağımsız bölümlerin ortak 
kullanma ve faydalanmasına tahsis edilmiş bulunan parsellerin malik hanesine, tahsis edildikleri 
toplu yapı kapsamındaki diğer parsellerin ada, parsel, blok ve bağımsız bölüm numaraları 
gösterilmek suretiyle tapu siciline kaydedilir ve bu suretle tahsis edildikleri parsellerde bulunan 
bağımsız bölümlerin ortak yeri olur.

Toplu yapı kapsamında bulunan birden çok yapının ortak sosyal ve alt yapı tesisleri 
bulundukları parsel veya yapıya bakılmaksızın, tahsis edildikleri bağımsız bölümlerin ortak 
yeri sayılır.”

  “Vaziyet Plan ve Projeleri” kenar başlıklı 68. maddeye göre, toplu yapı niteliğindeki 
yerlerde, yapıların konumları, ortak nitelikteki yerlerin ve tesislerin ve bunların kullanılış 
amaç ve şekillerinin ilgili makamlarca onaylanmış imar planı hükümlerine uygun olarak 
hazırlanmış vaziyet plan ve projelerinde belirtilmesi gerekir. Kamuya ayrılan yerlerin 
düzenlenmesi, işletilmesi ve bakımı, bu konuda yetkili kamu kurumu ile mutabakat 
sağlanması halinde, kamunun kullanımını kısıtlamamak şartıyla toplu yapı yönetimince 
üstlenilebilir.

“Yönetim” kenar başlıklı 69. madde aşağıdaki ifade ile düzenlenmiştir:

“ Toplu yapı kapsamında bulunan parsel ve parsellerdeki birden çok bağımsız bölümü 
kapsayan anayapıda ortak yerleri bulunan blok yapıların her biri, kendi sorunlarına ve yalnız 
o bloğa ait ortak yerlere ilişkin olarak, o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan 
blok kat malikleri kurulunca yönetilir. Bir parselde blok niteliğinde olmayan yapılar varsa veya 
bu nitelikteki yapılarla blok yapılar aynı parselde yer alıyorsa, kendi sorunlarına ve o parsele 
ait ortak yerlere ilişkin olarak, o parselde bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan kat 
malikleri kurulunca yönetilir. Yönetim planında blokların ve blok niteliğinde olmayan yapıların 
idare tarzı ayrıca belirtilir. 

Bir adada birden çok parsel yer alıyorsa, adayı oluşturan parsellere ait ortak yerler, o adada 
bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan ada kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim 
tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır. 
Bu yetki, yönetim planında ada temsilciler kuruluna verilebilir. Yönetim planında başka türlü 
düzenlenmemişse, ada temsilciler kurulu, blok yapılarda her blokta bulunan bağımsız bölüm 
maliklerince seçilen blok yöneticileri ve blok niteliğinde olmayan yapıların bağımsız bölüm 
maliklerince seçilen temsilcilerden oluşur. Ada temsilciler kurulu üyelerinin sayısı ve nasıl 
seçileceği toplu yapının özelliği dikkate alınarak yönetim planında belirtilir. Ada temsilciler 
kurulunda bu yöneticiler ve temsilciler yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısı 
kadar oy hakkına sahiptirler. 

Toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler, bu kapsamda yer alan bağımsız bölüm 
maliklerinden oluşan toplu yapı kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların 
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emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır. Bu yetki, 
yönetim planında toplu yapı temsilciler kuruluna verilebilir. Yönetim planında başka türlü 
düzenlenmemişse, toplu yapı temsilciler kurulu, blok yapılarda her blokta bulunan bağımsız 
bölüm maliklerince seçilen blok yöneticileri ve blok niteliğinde olmayan yapıların bağımsız 
bölüm maliklerince seçilen temsilcilerden oluşur. Toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin sayısı 
ve nasıl seçileceği toplu yapının özelliği dikkate alınarak yönetim planında belirtilir. Toplu yapı 
temsilciler kurulunda bu yöneticiler ve temsilciler yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm 
sayısı kadar oy hakkına sahiptirler.”

Maddeye göre toplu yapı kapsamındaki her blok, blok kat malikleri kurulunca 
yönetilecektir. Bir yapının blok olarak kabul edilebilmesi için birden fazla bağımsız bölüme 
sahip olması ve bu bölümlerin anayapıda ortak yerlerinin bulunması gereklidir. Bu şekilde 
birbirine bitişik inşa edilmiş, ortak duvar ve çatıları olan ikiz yapılar da blok kavramına 
dahil edilmiştir. Bir adada birden çok parsel yer alıyorsa, adayı oluşturan parsellere ait ortak 
yerler, o adada bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan ada kat malikleri kurulunca; 
toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler, bu kapsamda yer alan bağımsız bölüm 
maliklerinden oluşan toplu yapı kat malikleri kurulunca yönetilecektir.

 KMK’nun “Yönetim Planı ve Değiştirilmesi” kenar başlıklı 70. maddesinde toplu yapı ve 
yerler için, toplu yapı kapsamındaki bütün kat maliklerini bağlayıcı tek bir yönetim planı 
öngörülmüş ve bu planının değiştirilebilmesi için, toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin 
temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tamsayısının beşte dördünün oyu aranmıştır. 71. 
maddede yönetici ve denetçilerin seçimi bloklar, blok niteliğinde olmayan yapılar ve toplu 
yapı kapsamındaki yerler için ayrı ayrı düzenlenmiştir. 

Kanun’un “Ortak Giderlere Katılma” kenar başlıklı 72/1. maddesinde “Toplu yapı 
kapsamındaki belli bir yapıya veya yapıların sadece birkaçındaki kat maliklerinin ortak kullanım 
ve yararlanmasına tahsis edilmiş ortak yer ve tesislere ilişkin ortak giderler, o yapılardaki kat 
malikleri tarafından, bütün bağımsız bölümlerin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis 
edilmiş tesis ve yerlere ilişkin ortak giderler ise bütün kat malikleri tarafından karşılanır.” ifadesi 
kullanılmıştır. 73. maddede toplu yapı temsilciler kurulu oluşuncaya kadar bir yönetim 
boşluğunun oluşmasının engellenmesi amacıyla yönetim planında bir geçici yönetimin 
oluşturulması öngörülmüş ve bu geçici yönetimin en geç toplu yapının bitimini izleyen bir 
yıl sonrasına kadar devam edebileceği düzenlenmiştir.

5711 sayılı Kanun’un geçici 3. maddesine göre Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce 
kurulan toplu yapılara ait yönetim planları, yürürlük tarihinden itibaren en geç altı ay 
içinde 5711 sayılı Kanun’un hükümlerine uyarlanır. Yönetim planında bu yönde değişiklik 
yapılması için mevcut kat malikleri kurulunun salt çoğunluğu yeterlidir. Mevcut toplu 
yapı yönetimleri, yönetim planı değişip buna göre yönetici seçilene kadar geçici yönetim 
olarak görevini sürdürür. Toplu yapı yöneticisi seçimi, en geç yönetim planının değişimini 
takip eden üç ay içinde yapılır. 
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Teşekkür ederim. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. LALE SİRMEN - Sayın Yrd. Doç. Dr. Emel Badur 
gerçekten çok ilginç, çok özenli bir konuşma hazırlamış, kendisini kutluyorum ve özellikle 
Kat Mülkiyeti Kanunu’nu pek eleştirmedi, ama pek de uygun görmediğini ben satır 
aralarından aldım. 

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılan değişiklikler ve özellikle de son değişiklikleri ele 
aldı, bunların olumlu ve olumsuz taraflarına değindi. Bana da arada bakarak bazı sorular 
yöneltti, kendisine şimdi ben yardımcı olmaya çalışacağım. Aslında ben bir olayı da 
açıklamak isterim, Medeni Kanun komisyonunda biz paylı mülkiyetle ilgili değişiklikleri 
yaparken ben komisyon üyesi olarak söz aldım ve dedim ki en az yeni Medeni Kanun 
gibi kat mülkiyetinde de bir reform yapalım, Kat Mülkiyeti Kanunu’nu tamamen bir 
tarafa koyalım ve İsviçre’de olduğu gibi Medeni Kanunun paylı mülkiyetle ilgili kurallarını 
temel alarak bir kat mülkiyeti düzenleyelim. Bu da bir reform olur ve böylelikle de kat 
mülkiyetinden doğabilecek bazı sorunlar da hiç doğmadan sona erdirilmiş olar dedim, 
ama maalesef buna yanaşamadık. Olmadı, belki de çok yerleşmiş bir kanun, şimdi biz onu 
alırsak daha mı büyük sorunlar üretilmesine sebep oluruz denerek bundan kaçınıldı.

Kat mülkiyetinde yeni kanunda yapılan değişiklikler şu anda benim önümde yok. 
Genel olarak Sayın Badur yapılan değişikleri olumlu buldu. Bununla beraber özellikle 
bazı terimlerin, özensiz kullanılmış bazı terimlerin değiştirilmemesini bir eksiklik olarak 
değerlendirdi. Eşya hukuku ilkelerinin zedelenmiş olduğunu bir kere daha doğruladı, 
özellikle burada kat mülkiyetiyle ortak yerler ve arsadaki paylı mülkiyetin birbiriyle bağlılığı, 
daha doğrusu paylı mülkiyet payının kat mülkiyetine bağlanmış olduğunu vurguladı Sayın 
Badur, “burada da bir sorun yok” dedi. Yeni değişiklikte arsa payının belirlenmesiyle ilgili 
ölçütlerin getirilmiş olmasını fevkalade olumlu buldu. Sonra depreme karşı önlem almak 
üzere ortak yerlerde yapılacak çalışmalara değindi, ancak dedi ki depremde güçlendirilmesi 
gereken taşıyıcı duvar, kiriş gibi yerler bazen bağımsız bölümlerde, burada bunun ifade 
edilmemesi yanlış oldu dedi. 

Ben kendisine bu konuda katılmıyorum, şöyle katılmıyorum, oraları bağımsız 
bölümlerde de taşıyıcı duvar ortak kiriş dediği zaman ortak yer olan, gerçekte ortak yer 
olan bir yeri gereksiz yere bağımsız bölüme koymuş olacaktı kanun koyucu. Bu kanunun 
hazırlanmasıyla ilgili hiçbir rolüm yok, sakın benim fikrim de bu mudur diye düşünmeyin, 
ama burada bence doğru söyledi. Çünkü taşıyıcı duvar ve ortak kirişler aslında bağımsız 
bölümden geçse dahi ortak yerlerdir. Orada özellikle buraya ortak yerler demek suretiyle 
burada depremi engelleyici bazı önlemlerin alınması konusunda bir rahatlama getirmiş 
oldu. Aslında herkes onu kendi bağımsız bölümü zannedip kiriş kesip taşıyıcı duvarı 
yıkıyor, ama aslında onlar ortak yerler, gayet tabii ki ortak yerler, işin niteliği gereği binayı 
birlikte çeken yerler, onun için orada ortak yerler olması uygundur. 
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Buyurun. 

Yrd. Doç. Dr. EMEL BADUR- Hocam, ben onların ortak yerler olması konusunda 
tamamıyla hemfikirim. Benim eleştirdiğim nokta tariflerken her başlıkla 2. maddede ortak 
yer tanımının değiştirilmesi gerektiği, ortak yer tanımını tanımlarken bağımsız bölümlerin 
dışında kalacak diyor. Ben diyorum ki aslında bu kriteri kaldıralım.

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. LALE SİRMEN - Bağımsız bölümlerin dışında zaten 
özensizlik şu, tabii orada o düzenlemeyi yaparken ötekini orada bırakıyor. Ancak hepimiz 
hukukçuyuz, yorum yoluyla  bu bağımsız bölümün dışıdır dersiniz. Yani ortak kirişi 
çıkarabilirsiniz, çok büyük bir sorun değil bence o, gene de çok büyük bir sorun değil, 
ama bu özensizlik Kat Mülkiyeti Kanunu’nun tümünde var. Size katılıyorum, haklısınız, o 
da öyle bir tanıma girmek de kolay değil tabii, kanun koyucu oturacak her şeyi kavrayacak, 
tanım yapacak, kanunlar o kadar özenle hazırlanmıyor. Ortak yararlanmaya tahsis edilen 
bağımsız bölümler; efendim bunlar kişilere tahsis, şimdi bir binada bir yer, ortak yerler 
tahsis edilen, ne oluyor? Garaj; bağımsız bölüm garaj olabilir, şimdi ben hep anlatırken 
öğrenciye derim ki garaj eklenti olabilir kat mülkiyetinde, bağımsız bölüm olabilir, ortak 
yer olabilir. Bağımsız bölüm şeklinde onu kaydetmiştir kurulurken, ama tabii ki bu bağımsız 
bölümden kim yararlanacaktır? Bütün paydaşlar yararlanacaktır, bunun dışında kat maliki 
kalmaz. Mümkün değildir, onların hepsi kurulurken o bağımsız bölümlere bağlandığı için 
sizin düşündüğünüz sakınca ortaya çıkmaz.

Kat irtifakı, kat mülkiyeti tescil diyor, ama orada sonra vazgeçti, 15 seneden beri Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü büyük blokların kat irtifakı beyanlar hanesine ana taşınmazın 
sığmadığı için ona kat mülkiyeti kütüğünde ayrı bir sayfa açtırmak istedi. Biz de dedik ki 
hayır, oraya birkaç kağıt koy, onu gene beyanlar hanesine işle dedik. Kat irtifakı bana göre 
irtifak hakkı bile değil, eşyaya bağlı bir borç ilişkisini ifade eden bir statü, hiç irtifak hakkı 
bile değil. Ancak ben size söyleyeyim, Sayın Işılay Saygın’ın zamanıydı sanıyorum, Sayın 
Bakan’a götürdüler, bir iç genelgeyle bunu kimsenin haberi olmadan kat irtifaklarını kat 
mülkiyeti kütüğüne kaydetmeye başladılar aynı bir taşınmaz gibi. Sonra da bunu değişikliğe 
koymak istediler, ama bu şekilde çıkmadı. Onun için şimdi gene gizli olarak onlar gene kat 
mülkiyeti kütüğünde açıyor olabilirler sayfa, ama hukuken bunlar beyanlar hanesinde ifade 
edilecek, kaydedilecek, bu nedenle kanuna çok açık koyamadılar, bundan mutluyum. Ana 
taşınmaz sayfasının kapatılmamış olmasını hep tenkit ediyorduk, niye tenkit ediyorduk? 
Şimdi bir zorunlu geçit irtifakı kuruldu ana taşınmaz üzerinde, biz onu nereye koyacağız? 
Bağımsız bölümlerin sayfalarına aktaracak, geçit irtifak bağımsız bölümlerde kurulmuyor 
ki, nerede kuruluyor? Ana taşınmazda kuruluyor. Nasıl kapatıyorsunuz diyorduk, bence 
onun açılması olumlu olmuş, sanıyorum siz de olumlu buluyorsunuz. Zaten orada da bir 
sınırlama var, irtifaklar dışında kapalı kalacak diyor.

Ana taşınmazın yönetimiyle ilgili verdiğiniz örnekler son derece olumlu, siz de olumlu 
buluyorsunuz, nihayet toplu yapıyla ilgili son düzenleme de toplu yapıdaki kat mülkiyeti 
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ilişkilerini rahatlatacak durumda ve Sayın Badur da bunu olumlu buluyorlar. 

Ben kendilerine teşekkür ediyorum ve sözü hemen Sayın Avukat Türkövün Koç’a 
veriyorum. Sayın Koç şu anda avukatlık yapıyor, ama uzun seneler Türkiye İş Bankası’nda 
üst birimlerde yönetici olarak bulunmuş, en son İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim 
Şirketi’nin Genel Müdürlüğü’nden emekli, banka deneyimi çok olan bir hukukçumuz. 

Buyurun efendim, söz sizin.

Av. TÜRKÖVÜN KOÇ (Ankara Barosu)- Teşekkür ederim. 

“GÜNÜMÜZDE MÜLKİYET FORMLARI VE KAT MÜLKİYETİ”

Taşınmazların mülkiyet formu, müstakil bir taşınmaz üzerinde bir kişinin mülkiyeti 
olabileceği gibi, birden fazla bağımsız bölüm üzerinde birden fazla kişinin doğrudan 
veya dolaylı olarak sahipliğinin bulunduğu ve taşınmaz üzerinde hak sahibi olan kişinin, 
başkalarıyla birlikte ve karşılıklı hak ve sorumluluklar içinde taşınmazından yararlandığı 
bir mülkiyet türü de olabilir. Bu toplu halde sahip olunan mülkiyet türüne hukukumuz da 
genel bir ad verilmiş olmamakla birlikte bu türden mülkiyeti “Topluluk Halinde Mülkiyet” 
genel başlığı altında inceleyebiliriz. Topluluk Halinde Mülkiyetin en yaygın türü, kat 
mülkiyetidir . 

Sadece, ortak ısınma ve kapıcılık hizmetlerinin bulunduğu apartman dairesi konseptine 
göre şekillenmiş ve  1950’li yıllarda şehirleşmenin hızlanması ile tatbikatta kendiliğinden 
oluşan kat satışı, hanlarda oda satışı şeklinde fiili uygulamaları yasal bir temele oturtmak 
üzere hazırlanarak 40 yıl önce yürürlüğe girmiş olan 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, az 
sayıda bağımsız bölümün bulunduğu ve ortak ihtiyaçların komşuluk ilişkileri çerçevesinde 
karşılandığı apartmanlarda yasal ihtiyaçlara cevap verse de; büyük sitelerde ihtiyaca tam 
olarak cevap verememektedir.  Son olarak, 14/11/2007 tarihinde kabul edilen 5713 sayılı 
kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu’na getirilen  değişiklik ve ilaveler de günümüz ihtiyacını 
karşılamaktan uzaktır.   Kat Mülkiyeti Kanunu’nda, günümüzün değişen şartları karşısında 
eksiklik olarak gördüğümüz ana hususlar çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır.

GENEL OLARAK MÜLKİYET FORMLARI

Bugün, çevremizde gördüğümüz konutların fiziki görünümleri birbirlerine benzese de, 
mülkiyet Formları farklı olabilmektedir. Mülkiyet Formundaki farklılık İşyerleri için de 
geçerlidir. 

 Taşınmazların mülkiyet Formu, müstakil bir taşınmaz üzerinde bir kişinin mülkiyeti 
olabileceği gibi, birden fazla bağımsız bölüm üzerinde birden fazla kişinin doğrudan 
veya dolaylı olarak sahipliğinin bulunduğu ve taşınmaz üzerinde hak sahibi olan kişinin, 
başkalarıyla birlikte ve karşılıklı hak ve sorumluluklar içinde taşınmazından yararlandığı 
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bir mülkiyet türü de olabilir. Bu toplu halde sahip olunan mülkiyet türüne hukukumuz da 
genel bir ad verilmiş olmamakla birlikte bu türden mülkiyeti “Topluluk Halinde Mülkiyet” 
genel başlığı altında inceleyebiliriz. Topluluk Halinde Mülkiyetin en yaygın türü, kat 
mülkiyetidir. 

Topluluk halinde  mülkiyette, hak sahiplerinin oluşturduğu, seçim ve hesap verme üzerine 
kurulu bir yönetim organı vardır. Topluluk halinde mülkiyet deki bu yönetin sisteminin,  
demokrasi kültürünün gelişmesinde önemli katkısının olduğunu söyleyebiliriz. 

Topluluk halinde Mülkiyet de yönetim ve denetim  mekanizmasının  kalitesi, sitede 
yaşayan insanların yaşam kalitesini artırmasının yanı sıra, ortak giderlerin en etkin tarzda 
karşılanması ve Topluluk Halinde Mülkiyete konu taşınmazların değerlerinin yükselmesi 
sonucunu doğurur. Bu çalışmamızda topluluk halinde mülkiyette ve özellikle en yaygını 
olan “kat mülkiyetinde” yönetim konusunu inceleyeceğiz.

Hukukumuzda yer alan ve uygulaması bulunan mülkiyet formlarını şu şekilde tasnif 
edebiliriz: Müstakil mülkiyet, topluluk halinde mülkiyet, kat irtifakı -kat mülkiyeti, 
kooperatif mülkiyeti, birlikte mülkiyet, paylı mülkiyet, elbirliği mülkiyeti, devre mülk, 
devre tatil.

MÜSTAKİL MÜLKİYET

Birinci kategori ile, Medeni Kanunumuzun  kabul ettiği ve bir taşınmazda bir kişinin 
malik olduğu klasik gayrimenkul mülkiyeti ifade edilmektedir. Bu mülkiyet formunda, 
kanunun öngördüğü bazı kısıtlamaların dışında, taşınmaz sahibi en geniş yetkilere sahiptir. 
Malikin bu formda yetkilerini bir başkası ile paylaşması veya bir başkası ile uzlaşıp ortak 
bir karar mekanizması kurması ve dolayısıyla bir yönetim sistemine ihtiyaç yoktur. Malik 
sadece yerel yönetim ve diğer kamu otoritelerinin koyduğu kurallara ve kanunla gelen 
sınırlamalara uymakla yükümlüdür.

Ancak bu geniş ve münhasır yetki, insanın tabiatına ve egosuna iyi gelen bazı unsurları 
taşısa da, ekonomik olarak daha maliyetli ve  daha az sosyal olduğu  için bazen de tercih 
edilmeyen bir form olmaktadır. Dolayısıyla günümüzde özellikle şehirlerde, müstakil 
mülkiyetten, topluluk halinde mülkiyete doğru bir yönelme söz konusudur.

TOPLULUK HALİNDE  MÜLKİYET

Topluluk Halinde Mülkiyette Yönetim   

Topluluk Halinde Mülkiyette Yönetim kavramı, taşınmazın bakımı, korunması, 
yenilenmesi, ısıtılması, soğutulması, taşınmazdan yararlananların sağladıkları faydayı 
artırıcı önlemlerin alınması, ortak alanlarla ilgili yeni yatırım kararlarını alınması  ve 
nihayet, bu hizmetlerin karşılığı kaynağın (ortak giderlerin) taşınmaz sahiplerinden belli 
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bir disiplin içinde toplanıp harcanarak bu harcamalarla ilgili taşınmaz sahiplerine belli bir 
sistem içinde hesap verilmesini ifade eder.

Ortada tek bir taşınmaz ve o taşınmazın tek bir malikinin bulunduğu Müstakil Mülkiyette, 
taşınmazın tek sahibinin olması nedeniyle, bu türden bir mülkiyette esas itibariyle 
yukarıda tanımını yaptığımız tarzda bir yönetim söz konusu olmayacaktır.  Münferit 
Mülkiyette maliki, kısıtlayan ve ona hizmet sağlayan tek yönetim kamu yönetimidir. Bir 
taşınmaz yönetim sisteminden bahsedebilmek için, ortada mutlaka bir topluluk halinde 
bir mülkiyet söz konusu olması gerekir.

Hukuk sistemimizde yer alan topluluk halinde mülkiyet türleri  içinde en yaygını  olanı; 
Kat Mülkiyetidir. 

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı

Kat Mülkiyeti, Tamamlanmış bir yapının kat, daire, büro, dükkan, mağaza, , depo gibi 
bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, kurulan 
özel bir mülkiyet türüdür. Bağımsız bölüm maliklerinin ortak alanlar üzerinde ortak malik 
sıfatıyla kullanma hak ve yetkileri vardır.

Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta 
olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak 
malikleri tarafından Kat Mülkiyeti kanunu hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına Kat 
İrtifakı denmektedir.

Kat Mülkiyeti kanunu md. 17/3 de; “Kat irtifakı kurulmuş gayrimenkullerde yapı 
fiilen tamamlanmış ve bağımsız bölümlerin üçte ikisi fiilen kullanılmaya başlanmışsa, 
kat mülkiyetine geçilmemiş olsa dahi anagayrimenkulün yönetiminde kat mülkiyeti 
hükümleri uygulanır.” hükmü dikkate alınarak  kat irtifakı ve kat mülkiyetinde yönetim 
aynı başlık altında incelenecektir.

İhtiyaçların ortak karşılanmasının yarattığı ekonomi, sağladığı konfor ve güvenlik 
standardı nedeniyle  kat mülkiyeti  günümüz şehirciliğinde gayrimenkul geliştirmenin ve 
edinmenin en önemli Formu haline gelmiştir.

Bugün ülkemizde, kat mülkiyetine konu pek çok büyük konut, büro ve alışveriş merkezi 
veya her üçünü de içeren (mixed-use) projeler  geliştirilmekte bu projelerden bağısız 
bölümler pazarda satışa sunulmakta, kiralanmaktadır. Tamamlanmış ve kullanılmaya 
başlamış projelerin yönetimi, bakımı ve idamesi  klasik mülkiyet kurallarının ötesinde özel 
bir düzenleme; Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde yapılmaktadır. 

Bugün yüzlerce konut veya işyerlerinin bulunduğu sitelerde, ortak alanlar, sadece 
kapıcı dairesi, kömürlük, kalorifer dairesi, çatı gibi unsurlardan oluşmamaktadır. Her 
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geçen gün daha fazla sitede, yüzme havuzu, spor üniteleri, elektro mekanik alt yapılar, 
güvenlik sistemleri gibi idamesi ve bakımı önemli bütçeleri ve yönetiminde profesyonellik 
gerektiren tesisler yer almaktadır.. 

Ancak sadece, ortak ısınma ve kapıcılık hizmetlerinin bulunduğu apartman dairesi 
konseptine göre şekillenmiş ve  1950 li yıllarda şehirleşmenin hızlanması ile tatbikatta 
kendiliğinden oluşan kat satışı, hanlarda oda satışı şeklinde fiili uygulamaları yasal bir 
temele oturtmak üzere hazırlanarak 40 yıl önce yürürlüğe girmiş olan 634 sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanunu, , az sayıda bağımsız bölümün bulunduğu ve ortak ihtiyaçların komşuluk 
ilişkileri çerçevesinde karşılandığı apartmanlarda yasal ihtiyaçlara cevap verse de; büyük 
sitelerde ihtiyaca tam olarak cevap verememektedir.  Son olarak, 14/11/2007 tarihinde 
kabul edilen 5713 sayılı kanun ile  Kat Mülkiyeti Kanunu’na getirilen  değişiklik ve ilaveler 
de günümüz ihtiyacını karşılamaktan uzaktır

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda eksiklik olarak gördüğümüz ana hususlar aşağıda beş başlık 
altında incelenmektedir. 

(1) Yönetimin Tüzel Kişiliğinin Olması İhtiyacı

Bu yönde en önemli eksiklik, Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre oluşturulan yönetim 
organlarının tüzel kişiliğinin bulunmamasıdır.

Kat Mülkiyeti Kanunun da iki yönetim organı düzenlenmiştir. Bunlar:

	Kat Malikleri Kurulu

	Yönetici

Bu iki organdan oluşan yönetim mekanizmasının (Yönetimin) Tüzel Kişiliği 
bulunmamaktadır. 

Tüzel Kişiliğin bulunmamasının uygulamada yarattığı  sorunların başında, Kat Malikleri 
Kurulu aleyhine açılan davalarda taraf oluşumunun sağlanamamasıdır. 

Kat Mülkiyeti Kanunda, hâkimin müdahalesi ve Kat Malikleri genel kurul kararının 
iptali mümkün kılınmış olmakla birlikte bu hükmün uygulanması ancak genel kurulda 
dava konusu karar için lehte oy kullanmış tüm kat malikleri aleyhine açılacak bir dava 
yoluyla mümkün olmaktadır. Yüzlerce kat malikinin katılımıyla alınan bir kararın iptali 
davasında taraf teşkili neredeyse imkansızdır.

Diğer  yandan, Yönetimin pasif taraf ehliyeti olmaması nedeniyle, yönetimce  hukuki 
işlemlerde karşı taraf nezdinde  yeterli güven sağlanamamakta ve  tüzel kişiliği olmayan 
yönetimin  borçlandırıcı hukuki işlem ile kat malikleri yararına  yapacağı hukuki işlemlerde 
fiili zorluklar ortay çıkmaktadır.
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Keza, tüzelkişiliği olmayan site yönetimi adına taşıt aracı satın alınamamaktadır.

Amerika, İngiltere ve Fransa’daki uygulamalarda olduğu gibi,  Yönetime, kat malikliğinin 
kazanılması ile otomatik olarak ortaklığın gerçekleşeceği  bir özel  şirket şeklinde tüzel 
kişilik kazandırılması, yukarıdaki aksaklıkları giderecektir.   Bu türden yönetici şirket, 
belli sayının üzerinde  bağımsız bölüm olan veya belli büyüklüğün üzerine inşaat alanı 
olan anagayrimenkuller için zorunlu hale getirilirken; az sayıda bağımsız bölüm olan 
anagayrimenkuller için ihtiyari olabilir. Böylece, büyük sitelerin ihtiyacı karşılanırken, 
mütevazı bütçelerle yönetilen ve işleyen ve sorunsuz giden yönetim sistemleri olan küçük 
apartman ve sitelerin bir ilave yük altına sokulması önlenmiş olur. 

(2) Yönetimde Görev Alan Kişilerin Sorumluluklarının Kooperatifler Kanundaki 
Düzenlemeye Paralel Hale Getirilmesi

Kooperatifler Kanunu madde 62: “Yönetim Kurulu üyeleri ve kooperatif memurları, 
kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Bunların suç teşkil eden fiil ve 
hareketlerinden ve özellikle kooperatifin para ve malları bilanço, tutanak, rapor ve başka evrak, 
defter ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı devlet memurları gibi ceza görürler” 
hükmü ile Kooperatif yönetiminde görev alanların bir anlamda kamu görevi yaptığı 
kabulü ile bunların görevleri ile ilgili suçlardan alacakları cezaları artırmıştır. Kooperatif 
Kanunda yer alan hükme benzer bir hükmün, benzer bir Topluluk Halinde Mülkiyet 
Formunun düzenlendiği Kat Mülkiyeti Kanununa da konulması  uygun olur. Zira büyük 
sitelerde ve özellikle toplu yapılarda, büyük bütçeli harcamaların etkili bir kontrolü 
bulunmamaktadır.

Diğer yandan Kooperatifler Kanunun  56.Maddesinde yer alan ve Kooperatif Yönetim 
Kurulu üyeleri için aranan “Türk Ceza Kanununun zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, görevi 
suiistimal, sahtekarlık, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, emniyeti suiistimal ve Devletin 
şahsiyetine karşı işlenen suçlara ilişkin hükümlerine veya bu Kanuna göre mahkum olmamak.” 
Şartının Kat Mülkiyetine konu ana taşınmazın yöneticileri için de aranması yerinde olur

(3)Yönetim Planının Etkin Uygulanmasını Sağlayacak Cezai Şartlar 

Kat Mülkiyeti Kanunda bir arada yaşamanın ve  ortak alanlardan birlikte yaralanmanın 
kuralları geniş olarak yer almaktadır. Birbirleriye sıkı ilişkide bulunan kimselerin 
oluşturduğu topluluğun  yönetimi ile ilgili kanunda yer alan detaylı hükümlerin yanı sıra, 
kanun, kat maliklerine Yönetim Planlarını, kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamak 
kaydıyla diledikleri gibi yapma ve birlikte yaşamla ilgili kendi kurallarını belirleme imkanı 
getirmiştir. Ortak alanlardan ne şekilde yararlanılacağı, katılım paylarının ne şekilde 
hesaplanacağı, evcil hayvan beslenip beslenemeyeceği ve hatta bağımsız bölümün kiraya 
verilip verilemeyeceği, tarafların ortak iradeleriyle önceden sözleşmesel olarak belirlenerek 
tapuya tescil edilmektedir. Bu nedenle yönetim Planı, Kat Mülkiyetinde yönetimin önemli 
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bir unsurudur.

Yeni konsepte sitelerin ve yaşam alanlarının hızla yaygınlaştığı günümüzde, Yönetim 
Planları daha detaylı hukuki metinler olarak karşımıza çıkmaktadır.  Yönetimin kalitesi ve 
etkin şekilde uygulanan iyi hazırlanmış bir yönetim planı, ortak yaşam kalitesini artırmakta 
ve taşınmazların yatırım ve kira değerini önemli oranda artırmaktadır. 

Yönetim planının etkin şekilde uygulanması açısından  yönetim planında Borçlar 
Kanunun cezai şart hükümlerinden yararlanılarak, yönetim planı hükümlerinin ihalelinde 
para cezası da öngörülebilmektedir. Başkasına ait alana  aracını park etme, balkonların 
uygunsuz kullanımı, ortak alanlara kullanılmayan ev eşyalarının bırakılması, evcil 
hayvanının tasmasız bahçeye salınması, çöplerin uygun paketlenmemesi ve çevreyi kirletme 
gibi  yönetim planında yasaklanan eylemlere aykırılıklar her biri tek tek ele alındığında 
küçük aykırılıklar sayılsa da ortak hayatın huzur içinde geçmesi ve komşuluk ilişkilerinin 
zedelenmeden geliştirilmesi açsından  müeyyideye bağlanması gerekmektedir. 

Yargıtay’ın  kararlarında kabul edilen görüşe göre, Cezai Şart, esas borca bağlı olarak 
vücuda gelen ve borçlunun borcunu ifa etmemesi veya geç yerine getirmesi veyahut 
noksan ifa etmesi ve nihayet şart kılınan şekilde ve mahalde ifa etmemesi halinde, 
alacaklıya muayyen bir meblağı çoğunlukla bir miktar paranın tediyesi şartını kapsayan 
bir taahhüttür (BK. 158-161 ). Gecikme zammı kanun ile kabul edildiği halde, cezai şart 
bir hukuki muameleye dayanır. Gecikme zammında bir para borcunun geç ödenmesi 
söz konusudur. Cezai şart ise para borçlarının yanında akdin icra edilmemesi, noksan 
olarak icrası, akdin muayyen zamanda ve şart kılınan mahalde icra edilmemesi hallerinde 
de, sözleşme ile kabul etmek mümkündür. Cezai şart asıl gayenin teminatı olma işlevine 
sahiptir.  (HUKUK GENEL KURULU T. 18.2.2004 E. 2004/10-104 K. 2004/94) 

Yargıtay’ca da benimsenen bu cezai şart yorumu karşısında, kat maliklerinin  sözleşmesel 
edimlerini tam anlamıyla yerine getirmemeleri  ve diğer taraflara ve yönetime ilave külfetler 
getirmesi halinde, cezai şarta karşılaşmaları, durumunun hukuk sistemimize uygun 
düştüğünü söyleyebiliriz. Buna rağmen, idari para cezası gibi bu türden cezai şartın özel 
sözleşmelere konamayacağı yönünde görüşler  de vardır.  Ayrıca, kat maliklerinin dışında 
kiracı ve benzer sakinlerin de sözleşmesel bir taahhütleri olmasa da cezai şartın bunlar için 
de uygulanabilir olması  ihtiyacı da vardır.. 

Kat Mülkiyeti Kanunun 33. Maddesi; “Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira 
akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, 
borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, 
anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini 
isteyebilir.

Hâkim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm 



345

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tesbit 
edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder.

Tespit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece, ikiyüz elli 
Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 25 inci madde hükmü 
saklıdır” hükmünü içermektedir.

Kat Mülkiyeti Kanunun 25. Maddesinde de, Kat maliklerinden birinin kanuna (ve 
yönetim planına) göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle 
diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal etmesi 
ihtimali öngörülmüş ve  bu durumda, mağdur olan kat maliklerinin, mağdur eden  kat 
malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini 
hâkimden isteyebilecekleri yolunda ağır bir müeyyide getirmiştir. Tatbikatta hemen 
hemen hiç uygulanmayan ve toplumun kültürüne pek de uymayan bu hükmün kurallara 
uymamakta ısrar edenleri caydırıcı etkisi kısıtlıdır.  Diğer yandan mahkemelerimizin ağır 
iş yükü karşısından hâkimin  her bir münferit ihlalde müdahalesinin sağlanması ve zarar 
verici davranış içinde bulunan kişiye mahkeme kararı ile ceza tatbik edilerek onu uygun 
davranışa yönlendirmek pek pratik bir yol olarak görünmemektedir.

Oysa her bir kural ihlalinde düzenlenecek tutanaklarla bir para cezası tahakkuk ettirilerek, 
kural ihlali yapanının aylık aidatına ilave suretiyle cezai şart tahsilatı ortak yaşam kuralına 
aykırı davranışları caydırmada daha etkili ve pratik bir yöntemdir. 

Bu nedenle Kat Mülkiyeti Kanununda ortak yaşam kurallarına uymayan ve bu şekilde 
başkalarının haklarını kullanmasını zorlaştıran ve taşınmazın yatırım değerinin düşmesine 
neden olan site sakinlerine uygulanacak cezai şartların yönetim planlarında belirlenmesine 
yönelik bir düzenleme çok yerinde olacaktır

(4) Uyuşmazlıkların Hakem Yoluyla Çözümü;

Yönetim Planlarına yer alan, kat maliklerinin birbirleri ve yönetimle uyuşmazlıklarının 
öncelikle hakem heyeti tarafından çözüleceği (tahkim şartı)  yönündeki  kurallar,  
Yargıtay’ca geçersiz sayılmaktadır.  

Yargıtay’ın, “Buyurucu nitelikte olan Kat Mülkiyeti Yasasının 33. maddesi uyarınca yasanın 
uygulanmasından kaynaklanan tüm çekişmelerin sulh hukuk mahkemesinde çözümlenmesi 
gerektiğine ve yönetim planındaki tahkim şartının geçersiz olduğu” yönündeki yorumu mevcut 
yasal düzenleme karşısında yerindedir Ancak, komşuların kendi aralarındaki sorunların 
çözümünü tahkimle çözme yoluna gitmek istemeleri halinde yasanın buna imkan vermesi 
gerekir. Bu nedenle KMK da bu yönde bir değişiklik ihtiyacı bulunmaktadır.

(5) 5713 Sayılı Kanun İle Getirilen Toplu Yapı Tanımının Yol Açtığı Sorun;
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28/11/2007 tarihli, 26714 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5711  
sayılı kanun ile 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa  9. Bölüm olarak toplu yapılarla ilgili 
özel hükümler ilave edilmiştir.  yeni ek madde 66 da  tek bir parsel üzerinde birden fazla 
bloktan oluşan  anayapı da toplu yapı tanımına dahil edilmiştir. Diğer yandan 5713 sayılı 
kanunun Geçici Madde 3 – “Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulan toplu yapılara 
ait yönetim plânları, yürürlük tarihinden itibaren en geç altı ay içinde bu Kanun hükümlerine 
uyarlanır. Yönetim plânında bu yönde değişiklik yapılması için mevcut kat malikleri kurulunun 
salt çoğunluğu yeterlidir. Mevcut toplu yapı yönetimleri, yönetim plânı değişip buna göre 
yönetici seçilene kadar geçici yönetim olarak görevini sürdürür. Toplu yapı yöneticisi seçimi, en 
geç yönetim plânının değişimini takip eden üç ay içinde yapılır.” hükmüne amirdir.

Bu durumda aynı parselde birden fazla blok bulunan siteler, yıllarca uyguladıkları 
“tek yönetim” esasından, her bir blok için ayrı bir yönetim  esasına geçmek zorunda 
kalacaklardır. Bir başka ifade ile birden fazla blok bulunan siteler, kanunun yürürlük tarihi 
28.11.2007 tarihinden itibaren 6 ay içinde (28.05.2008) tarihine kadar zorunlu olarak, 
yönetim planlarını değiştirilecekler ve sitelerin de her bir blok için Blok Kat Malikleri 
Kurulu ve bir de Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunu ve yönetimlerini oluşturacaklardır. 
Bu düzenleme az sayıda dairlerden oluşan ve tek bir kat malikleri kurulu ve tek bir yönetici 
ile sistemlerini yürüten siteler açısından gereksiz bir külfettir. Tek parsel üzerinde kurulu 
sitelerde toplu yapıya geçişin ihtiyari olması gerekirdi. Bu konuda hızlı bir kanun değişikliği 
gerekmektedir.

Teşekkür ederim. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. LALE SİRMEN - Sayın Koç, ben de size teşekkür 
ediyorum. 

Aslında her iki konuşmacıya da teşekkür ediyorum, zamanı fevkalade güzel kullandınız. 
Sayın Koç, sizin tasnifinizle ilgili olarak belki o tasnife tamamen katılmıyorum, ama 
tutarlı bir tasnif. Biz daha çok müstakil demeyiz de tek şahıs mülkiyeti, toplu mülkiyet 
diye ayırırız. Çünkü topluda da bir anlamda bağımsız maliksiniz, şöyle ki, mülkiyetten 
doğan yetkileri kullanma konusunda bağımsızsınız. Onun için müstakil demeyiz de, tek 
şahıs, toplu mülkiyet biçiminde ayırırız, ama onun için de gayet tutarlı bir ayrımdı, sizi 
kutluyorum.

Sayın Koç özellikle Kat Mülkiyeti Kanunu’nu doğru kaleme alabildiysem, 5 noktadan 
eleştirdi. Yönetimin tüzel kişiliğinin olmamasını bir sakınca olarak gördüğünü belirtti. 
İkinci olarak yönetimde görev alan kişilerin sorumluluklarının çok belirgin olmadığını ve 
bu insanların geçmişlerinin de araştırılmasının gerektiğine ilişkin bir hükmün kabulünde 
yarar bulunduğunu dile getirdi. Çünkü ellerine biz binlerce lira para tevdi ediyoruz, ama 
bu insanların geçmişinde nasıl deneyimleri var, daha doğrusu bu insanların idarelerine 
karşı diğerlerinin deneyimleri nedir, bunları bilmiyoruz diyerek haklı olarak bir eleştiri 
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getirdi. Üçüncü olarak kat mülkiyeti kararlarına aykırı hareket edenler için cezai 
şartlar öngörülebileceğini ifade etti. Nihayet kat mülkiyeti kütüğünde bazı hükümler 
nedeniyle uyuşmazlıkların hakem aracılığıyla görülememesinin bir eksiklik yarattığını, 
uyuşmazlıkların çözümü için yıllarca kişilerin beklemesi gerektiğini ima etti, bunun 
sonucu tabii ki, hiç şüphesiz, haklı olarak bu oluyor. Nihayet, yeni değişiklikte toplu yapı 
kavramının çok genişletildiğini, tek parsel üzerinde birden çok binanın da toplu yapıya 
sokulduğunu ve bunların da şimdi yeni değişikliklere uygun olarak yeni yönetimlerini 
oluşturmaları gerektiğine işaret etti. 

Halbuki bu konuda kanunun eksik düzenlemesinden dolayı kanunda herhangi bir sorun 
olmadığına işaret etti. Aynı zamanda biliyorsunuz kat mülkiyeti dikey olduğu gibi yataydır 
da, bir parsel üzerinde yüzlerce ev de bulunabilir. Orada da her bir ev kendi aralarında, 
karı koca kendi aralarında herhalde yöneticilerini seçecekler. Bu durumda bu hususa 
işaret ettiler, çok yararlı bir konuşmaydı, ben teşekkür ediyorum. Şimdi sayın izleyicilerin 
sorularını almak istiyorum, yalnız buradan başlayalım, lütfen konuşmacılarımız kime 
sormak istediklerini belirtsinler, kendilerini tanıtsınlar ve sorularını hemen alalım. 

Buyurun efendim.

Av. TUNCAY ALEMDAROĞLU- Hocam, size sormak istiyorum.

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. LALE SİRMEN - Ben konuşmacı değilim.

Av. TUNCAY ALEMDAROĞLU- Korsan tebliğ sunucu olarak. Efendim bugünkü iki 
konuşmacı ve siz de yasalarımızda düzenlenen mülkiyet hakkıyla ilgili olarak mülkiyetlerle 
ilgili açıklama yaptınız. Mülkiyet cümlesinden hareketle bunların dışında yeni bir bu 
mülkiyet kavramı, bu mülkiyet kavramından kastettiğim de taşınmaza bağlı, ancak 
taşınmaz mülkiyeti olmayan bir mülkiyet olarak yeni bir mülkiyet anlayışına ihtiyaç var 
mıdır? Bunu şunun için soruyorum, bilindiği gibi imar planlarında taşınmazın imar hakkı 
veriliyor ve Türkiye’de mevcut yapıların yık-yap şeklinde belli bir ihtiyaç nedeniyle imar 
hakkı arttırılıyor. Örneğin emsal dediğimiz 2000 metrekare kapalı alana verilmiş olan izin 
10 sene sonra 5000 metrekareye çıktığı zaman yık-yap başlıyor. Oysa acaba oradaki o yık-
yapı da önlemek bakımından oradaki o imar hakkının, A parselinin imar hakkının B parsele 
verilerek B parselin 10 katlı olması, bunun hâlâ 2 kat ya da 3 kat olarak kalması sağlanarak 
hem yık-yapın önüne bir anlamda geçilebilir mi? Bu konuda bu imar hakkının yeni bir 
taşınmaza bağı olarak tapuya tescil edilerek böyle bir mülkiyet kavramını geliştirmemize 
ihtiyaç var mı diye sormak istiyorum. 

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. LALE SİRMEN - Ben teşekkür ediyorum. 

Tabii konuşmacı olarak hazırlıklı olmak başka, toplantıyı yönetmek başka oluyor. 
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Kendileri irtifak buyurdular, Sayın Alemdaroğlu bana sordular. Şimdi aslında tabii imar 
uygulamaları, özellikle İmar Kanunu 16, 17, 18 eşya hukuku ilkelerini büyük ölçüde 
zedeleyen, hatta biliyorsunuz ben tapuyu deldirmem diye kalkmışlardı, pay satımını 
birçok durumlarda sınırlayan düzenlemeler. Tabii burada bir denge sağlamak lazım, acaba 
imar yönünden kentin yeterli olması, estetik görünüme sahip olması gibi kaygıları mı 
dikkate alacağız, yoksa bu arsanın yapı hakkıyla bu arsanınki eşit olsun, ne yapalım, orada 
yapı yokmuş, burada yapı varmış, ama o da yıksın, aynı şeyi yapsın, tam mutlak adaleti 
sağlayalım mı diyeceğiz? Yani mülkiyete bir kısıtlama getirmemiz bu anlamda mümkün 
değil mi?

Tabii hiç şüphesiz şunu ifade edeyim: Gerek Anayasa’daki mülkiyetin düzenleniş 
biçimi, gerek kanunların Anayasa’ya yakırı yorumlanamayacağı ilkesinden hareketle 
Medeni Kanun’daki kısıtlamaları ele alırsak toplum yararı açısından mülkiyet hiç şüphesiz 
de kısıtlanabilir. Hiç şüphesiz, menfaatleri hangi dengede tutacaksak bunu gözeteceğiz ve 
gerekiyorsa bireyler arasında bazı adaletsizliklerin ortaya çıkmasına gene toplum yararı 
açısından göz yumacağız. Bunun için yeni bir mülkiyet anlayışına da gerek yok, tabii hiç 
şüphesiz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de bizi bağlıyor bir anlamda, çünkü orada 
mülkiyet hakkının ihlali aynı zamanda o mahkemede muhakeme ediliyor, onu da dikkate 
alarak, ama kendi toplum yararımızı da dikkate alarak bir denge kurmak gerekiyor. Bunun 
ötesinde tabii yeni bir mülkiyet formuna gerek var mı? Hayır, bugün elimizdeki mülkiyet 
tanımı, mülkiyet türleriyle pekala istediğimiz maniplasyonu, istediğimiz düzenlemeyi 
yapmamız mümkün. Bilmiyorum anlatabildim mi veya size cevap olabildi mi efendim, 
belki de ben de sizin sorunuzu tam anlamamış olabilirim, onun dışında her zaman yardımcı 
olmaya hazırım. 

Buyurun efendim.

Av. FİGEN GÜLCÜLER- Benim sorum şu şekilde: Genelde uygulamada biliyorsunuz 
kırtasiyecilerden alınan yönetim planlarıdır tapulara ibraz edilenler. Bir tehlikesi de şudur: 
Genellikle büyük sitelerde 15, 20 sayfalık çok büyük yönetim planları insanlara imzalatılır. 
İnsanlar da bunu genellikle okumazlar. Böyle bir yönetim planının iptalini talep ettiğinizde 
bazen binlerce kişiyi dava etmeniz gerekir. Şimdi bu tür yetkilerin, yönetim planıyla 
özellikle mülkiyet hakkına halel getiren düzenlemeler olduğunda, insanların mülkiyet 
haklarının kısıtlandığı bir gerçek. 

Bunun dışında yeni gelen Kat Mülkiyeti Kanunu’nda benim özellikle dikkatimi çeken 
şu, toplu yapı yönetimine birtakım yetkiler verilmiş. Şimdi düşünün 10 binalık bir site, bu 
sitede her bir bloğun bir temsilcisi var ve toplu alanda bu insanlar kiralama yapabilirler 
veya derme çatma yapılarla mesela bir kır kahvesi inşa edebilirler. Bu tür bir şeye onay 
verdikleri takdirde benim mülkiyet hakkıma aslında tecavüz vardır, çünkü ortak alan 
bir noktada benim mülkiyet hakkımın içerisindedir. Bu sizce mülkiyet hakkına tecavüz 
müdür, değil midir ve Anayasa’daki mülkiyet hakkının korunmasına ilişkin hükümlerle 
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arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz. 

Teşekkür ediyorum.

Yrd. Doç. DR. EMEL BADUR- Öncelikle doğrusunu isterseniz bunun mülkiyet 
hakkına bir tecavüz olduğunu o kadar kolay söyleyemem. Hani bunun üstünde belki 
biraz düşünülebilir, ama ilk bakışta bir tecavüz müdür, sanmıyorum, niye sanmıyorum? 
Çünkü yönetim planları kat maliklerini bağlar, bu yönetim planının değiştirilmesi için 
de yine 4/5’lik bir çoğunluk isteniyor ve kat mülkiyetini yönetmek için elimizde başka 
çare yok. Yani elbette birtakım fedakarlıklar yapılacak, elbette birtakım yönetim kurulları 
oluşturulacak, bunlar karar alacaklar. Bunların kararı aleyhine yine yargı yolları mevcuttur, 
bu yollar değerlendirilebilir. 

Türkövün Bey’in söylemine şu noktada katılıyorum: Evet, yöneticilerin sorumlulukları 
hakkında belki birtakım ek düzenlemelere gereksinim var. Anayasal bağlamda mülkiyet 
hakkının korunmasıyla ilgili bir çelişki görüyor musunuz diyorsunuz, o konuda da bir 
çelişki gömüyorum. Şunun için bir çelişki görmüyorum, mülkiyetin verdiği yetkiler eşya 
hukukunda da düzenleniyor ve kat mülkiyetinin zaten bunlara ilişkin birtakım sıkıntılar 
yarattığını, ana ilkelerle çok bağdaşmadığını söylüyoruz. Ancak onun dışında Anayasa’ya 
bir aykırılık var mı diyorsanız pek sanmıyorum. 

Teşekkürler.

AYDIN AYDIN- Konuşmacılara teşekkür ediyorum. 

Biraz önceki soruyu pekiştirecek bir soru, sorum Sayın Badur Hanım’a. Kat irtifakı 
kurulması sırasında akdedilen akit tablosu var, artı belediyece onaylı mimari proje var ve 
de yönetim planı var, dilekçe var, vesaire. Bunlar arasında uyum önemli, sorum hangisi en 
önemli? Yani belirleyici belge hangisi, gerçi biraz önceki oturumda ben Yargıtay içtihat 
kararlarına değindim, iki adedine değindim. Orada asıl olan, yani Yargıtay içtihat kararına 
göre asıl olan belediyece onaylı mimari proje, dolayısıyla imar planına aykırı yapılanma 
olamaz. Bu soruyu niye soruyorum? Bizim 30 küsur villa diyelim, işte bağımsız bölüm, 
mülkiyet hakkını edinmişiz, hanımefendinin sorusunu pekiştirmek için, alım satımdan 
sonraki aşamada tapuda suiistimal niteliğinde anormal işlemler var. Uyuşmazlık Yargıtay 
düzeyinde bile tartışılıyor, ama işin içinden çıkılamadı. Hangisi geçerli, belediyece onaylı 
mimari proje mi, yönetim planı mı veya hangisi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
direktifi ne? 

Teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. LALE SİRMEN - Yalnız özellikle Sayın Badur’u da 
rahatlatmak için bir şey söyleyeyim. Şimdi yönetim planının içeriğiyle öteki onaylı imar 
planının içeriği birbiriyle pek paralellik arz etmez de onun için, birisi hiç şüphesiz bir özel 
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hukuk sözleşmesidir, ötekisinin bir kamusal niteliği vardır.

AYDIN AYDIN- Biraz açabilirim Hocam, şöyle: Önemli olan örnek olay bazında 
konuşuyorum. Örnek olay bu söylediğim olay Kızılcahamam’da Soğuksu Milli Parkı’nın 
bitişiğindeki alan, aslında turizm alanı, imar planı var, turizm alanı, hatta termal turizmi 
teşvik amacıyla ayrıca belediyece onaylı mimari proje de var. Belediye de işin içinde, 
işin bir tarafı o, nice sonra bu mülkler satılıyor, satıldıktan sonra sorun çıkıyor. Diyorlar 
ki mimari proje önemli değil, biz değiştirdik, tapuda konut yaptık, konut olunca da 
yönetim planına göre konut deniliyor, ama sıkıntı şurada, matbu, yani standart diyelim ki 
kırtasiyeden alınan bir yönetim planı rasgele imzalanmış. Evet, yönetim planında mesken 
olarak kullanılır diyor, ama mimari projede bu iş termal turizme yönelik tripleks villa, 
apart otel. Şimdi uyuşmazlık şu, hangisi yapı vasfını belirleyici belge? Tabii çok ilginç bir 
örnek, tartışalım diye sunuyorum. 

Teşekkürler.

Yrd. Doç. Dr. EMEL BADUR- Yani bunda belirleyici olan biraz önce sorduğunuz 
zaman aralarında bir hiyerarşik önem gözetemeyecektim, hani yasa koyucunun da böyle 
önce şu, ardından bu, ardından bu gelir şeklinde bir sıralaması yok. Ancak olay anlatıldığı 
zaman sizin somut olayınızda elbette ki mimari proje, imar projesi önceliklidir, kamu 
hukuku düzenince getirilmiştir, diğeri yönetim planı başından beri söylediğimiz gibi bizim 
için bir özel hukuk sözleşmesidir ve bir özel hukuk sözleşmesiyle kamu hukuku alanında 
kalan bir düzenlemenin değiştirilmesi mümkün değildir.

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. LALE SİRMEN - . Efendim, son sanıyorum veya iki 
tane daha alayım, sizi ve beyefendiyi, sonra kapatacağım. 

Buyurun.

Av. CEVAT BALTA- Efendim bu değişikliklerle ilgili komisyon toplantısına ben 
katılmıştım Meclis’teki, bu ada yönetimi, toplu yönetim, vesaire labirent gibi o çok uzun 
maddeyi anlamaya çalışırken bunu tartışalım, izaha muhtaç, sıkıntılar var ve anlayalım 
dediğimde Sayın Komisyon Başkanı, Cevat Bey şimdi bunu anlamaya kalkarsak zor içinden 
çıkarız demişti, bir başka üye de anlayamadığını söylemişti. Tabii kat mülkiyeti günlük 
hayatımızı çok yakından ilgilendiren bir konu, işte bir ülkede yeni değişiklikler oldu, ancak 
eksiklikleri ve sıkıntıları hâlâ içinde barındırıyor Türkövün Bey’in de bahsettiği gibi. 

Sayın Badur kat maliki olmayan yönetici dava açabilecek mi, konuşmanızın sonunda 
böyle bir şey demiştiniz, anlayamadım demiştiniz. Ben orayı biraz açmanızı rica edecektim 
birincisi, bir de kat mülkiyeti hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili aslında yargı 
kararları, Yargıtay kararları incelenip pratikteki dertlerden hareketle düzenleme yapsalardı 
sanıyorum bir eksiklik de hissedilmezdi. Örneğin toplantıların tebliğiyle ilgili, şehir 
dışında olan kat malikine nasıl tebliğ edilecek, kaç gün önce ulaşmış olması lazım, bina 
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içinde oturan kat malikine elden dolaştırıp imzalatmak yeterli midir, kaç gün önceden 
tebliğ edilmesi gerekir? Pratiğe yansıyan bu tür sıkıntılar oluyor, tebligatla ilgili sanıyorum 
bir düzenleme kanunda eğer gözümden kaçmadıysa yok, ama bununla ilgili problemler 
çıktığı da bir gerçek.

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. LALE SİRMEN - Teşekkür ederim, ben bir soruyu 
daha alayım, iki soruya birden cevap verelim istersiniz.

Av. CELAL KAŞAK (Ankara Barosu)- Benim sorum Sayın Emel Badur Hocamıza 
olacak. Kasım 2007 düzenlemeleriyle Hocamızın bahsettiği gibi ortak yerlerin bağımsız 
bölümler dışında müstakil bağımsız bölüm olarak tescili anlamında bir düzenleme 
getirildi ve yapılacak bu tescillerin de diğer ada ve parsellerin numaraları belirtilmek 
suretiyle malik belirtilmesi yapılmaksızın tescilinin yapılmasına imkân sağlandı. Bu eski 
Tapu Sicil Tüzüğü’nün 26. maddesi yeni düzenlemeyle yasa haline getirildi. Burada yeni 
tescil imkânı karşısında, örneğin ticari bir gelir getiren ortak yerin bu şekilde müstakil bir 
bağımsız bölüm olarak tescili durumunda yapılabilecek tasarruflar açısından, mülkiyete 
ilişkin tasarruflar açısından ne sakıncalar ortaya çıkacaktır? Yine ortak yerlerle bağlantılı 
bir devam sorum var, yine yapılan düzenlemeyle örneğin otel gibi binalarda birden ziyade 
amaca hizmet eden birden ziyade katın tek bir bağımsız bölüm olarak tescili imkânı 
getirildi. Halbuki eskiden bir kattan fazla olan bağımsız bölümlerin tek bir bağımsız 
bölüm olarak tescili imkânı yoktu. Şimdi böyle bir yapı içerisinde ayrı bağımsız bölüm 
olarak tescil edilen katların ortak yerlerin ihlaliyle kullanım imkânı nasıl getirilecektir, 
ortak yerlerin kullanımı nasıl ihlal edilmeden bu kullanım sağlanabilecektir, tasarruf nasıl 
sağlanabilecektir? 

Teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. LALE SİRMEN - Ben yine yararlı olacaksa bir 
müdahalede bulunabilir miyim, bu eşyaya bağlı mülkiyet eski Tapu Sicil Nizamnamesi’nde, 
1930 tarihli Tapu Sicil Nizamnamemiz’de bir maddede, ama birkaç hükümle fevkalade 
güzel düzenlenmişti. Yeni Tapu Sicil Tüzüğü’müzün hatırladığım kadarıyla galiba 36. 
maddesi sadece kat mülkiyetinde eşyaya bağlı mülkiyet olur anlayışı içerisinde, işte ticaret 
merkezi veya bu satış mağazaları, spor alanları gibi bağımsız ayrı bir parsel veya bağımsız 
bölüm olan yerlerden eğer birden çok taşınmaz ya da bağımsız bölüm yararlanıyorsa, tabii 
o da taşınmaz, eşyaya bağlı mülkiyet, eşyaya bağlı paylı mülkiyet deriz biz hatta diğerleri de 
arsa payı oranında pay sahibi olacak, bunların mülkiyetine bağlayacak. Ne olacak? Benim 
tenis alanında da kendi bağımsız bölümüm nedeniyle bir payım var. Ben kendi bağımsız 
bölümümü satınca oradaki pay buna bağlı olarak, benim kat mülkiyetime bağlı olarak 
yeni malike geçebilecek ve bu sürekli bağlantı devam ettiği müddetçe de ben oradaki paylı 
mülkiyetin giderilmesini paylaşmak, taksim isteyemeyeceğim. Bunun avantajı bu oluyor, 
bu çok yapılabilen, yurtdışında da İsviçre’de de yapılan bir uygulama, bu açıdan büyük bir 
sorun görmüyorum, ama keşke 1994 tarihli Tapu Sicil Tüzüğü de 1930 tarihli Nizamname 



352

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

gibi bu eşyaya bağlı mülkiyet ilişkisini daha soyut, daha etraflıca düzenleyebilseydi 
diyorum. Onun dışında sözü Sayın Badur’a veriyorum. Buyurun efendim.

Yrd. Doç. DR. EMEL BADUR- Teşekkür ederim Hocam, ben de diğer soruyu 
yanıtlayayım. Orada bir anlaşılamama durumum söz konusu olmuş, yöneticinin, kat maliki 
olmayan yöneticinin dava açamamasına ilişkin herhangi bir tereddüdümüz yok. Şunun 
için yok, 2007 değişikliği bu konuda hiçbir şey öngörmüyor, ben sadece konuşmamın 
sonunda şunu söyledim: Yöneticiye, kat maliki olmayan yöneticiye kat malikleri genel 
kurulunun kararı aleyhine iptal davası açma hakkı tanınabilirdi, neden tanınabilirdi 
şeklinde düşünüyoruz, çünkü yöneticiye dava açılması hakkı getirildi. Yani 5711 sayılı 
Kanun değişikliğiyle yöneticiye bir husumet ehliyeti tanındı, ama sadece ne olarak, davalı 
olarak, oradan bir sorun çözümlendi. Ancak diğer konuda herhangi bir değişiklik yok, yani 
akılda kalabilecek herhangi bir soru işareti yok, 5711 sayılı Kanun o hakkı getirmedi. 

Teşekkürler.

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. LALE SİRMEN - Efendim, ben oturumu kapatmak 
durumundayım, çünkü biraz sonra başka bir oturum burada başlayacak. 

Değerli konuşmacılara çok teşekkür ediyorum, siz değerli izleyicilere saygılarımı 
sunuyorum ve bundan sonraki oturumlar için de yine aynı şekilde onlara başarılar 
diliyorum. 

İyi günler efendim.
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EKONOMİ VE HUKUK

ÜÇÜNCÜ GÜN

DÖRDÜNCÜ OTURUM

“TAŞINMAZ MALIN GÜVENCE DEĞERİ VE EKONOMİDEKİ ÖNEMİ”

Oturum Başkanı: Doç. Dr. ABDÜLLATİF ŞENER (TOBB Üniversitesi Öğretim 
Üyesi)

SALON 3 (TEOMAN EVREN SALONU), 11 Ocak 2008

 

SUNUCU- “Taşınmaz Malın Güvence Değeri ve Ekonomideki Önemi” başlıklı son 
oturuma başlamak üzere tekrar bir aradayız. 

Oturumumuzu açmak üzere TOBB Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Abdüllatif 
Şener; konuşmacılarımız, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. 
Dr. Cemal Oğuz ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Sayın Larry White yerlerini 
almış bulunmaktadırlar. 

Söz Başkanımızda.

OTURUM BAŞKANI Doç. Dr. ABDÜLLATİF ŞENER- Evet, saygıdeğer izleyiciler; 
hepiniz hoş geldiniz. 

Bu panelimizin konusu “Taşınmaz Malın Güvence Değeri ve Ekonomideki Yeri.” Bu 
konuyla bağlantılı olarak iki değerli hukukçumuz sunum yapacaklardır, değerlendirme 
yapacaklardır. Birincisi Doç. Dr. Cemal Oğuz Bey, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
öğretim üyesidir. Diğeriyse Larry White, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim 
üyesidir. İki hukukçumuzun konuyu tartışacak olması, “acaba konunun ekonomideki yeriyle 
ilgili bir boşluk doğar mı?” sorusunu gündeme getirebilir. Ancak ilk konuşmayı konuşmacı 
arkadaşlara vermekle birlikte işin ekonomik boyutuyla ilgili bazı değerlendirmeleri de ben 
yapma imkânı bulacağım. Dolayısıyla bir taraftan Türkiye’deki hukuk sistemi açısından 
taşınmaz malın güvence değeri açıklanmış olacak, diğer taraftan özellikle Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki hukuk düzeni açısından aynı konu Sayın White tarafından anlatılmış, 
sunulmuş olacak. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki hukuki yapıyla bağlantılı 
olarak Türkiye’de taşınmaz malın güvence değeri, ortaya çıkardığı ekonomik sorunlar, 
ekonomiyle ilgili ortaya çıkardığı performans da sonradan iki konuşmadan sonra 
tarafımdan değerlendirilecektir. 

Böylece panelimize başlarken önce “Türkiye’de durum nedir acaba?” sorusunu baştan 
sorduğunuzu düşünüyorum ve ilk konuşmayı Sayın Oğuz’a veriyorum. 



354

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

Buyurun Sayın Hocam.

Doç. Dr. CEMAL OĞUZ (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)- Gelişmekte olan 
ülkemizin çektiği en büyük sıkıntılardan biri de sermaye birikimidir. Sermaye birikiminin 
yetersiz olması, yatırımların dış borçlanma veya iç borçlanma yoluyla tamamlanmasına 
veya yapılmasına yol açmaktadır. Tabii bunun getirdiği maliyet de ülke ekonomisine 
yüksek olmakta, çok miktarda veya yüksek miktarlarda faiz ödenmekte ve gerekli 
yatırımlar bazen de bu finansman maliyeti nedeniyle yapılamamaktadır. Onun için ülkenin 
bu yetersiz yatırım birikiminin karşılanması meselesinde mevcut varlıklara yönelinmesi 
gerekmektedir.

Bu varlıklar içerisinde, ülke içerisindeki mevcut varlıklar içerisindeki en önemlisi de 
taşınmaz varlıklar üzerinde birikmiş olanlarıdır. Dolayısıyla taşınmazların değerlerini 
eğer tedavül imkânınız sağlanır da küçük tasarrufçuların bunları almasına veya bunları 
edinmelerine imkân tanınırsa ülkede bir de ne olacaktır? Taşınmazların donmuş olan 
değerlerinin yatırıma çevrilmesi mümkün olacaktır. Bu taşınmazların değerlerinin 
yatırıma dönüştürülebilmesinde farklı yollar mevcuttur, bunlardan birisi de taşınmazların 
üzerindeki konulmuş olan rehinlerin paraya çevrilmesi yoludur, rehinle bunun 
sağlanabilmesi imkânıdır. Hukukumuzda Medeni Kanun’un öngördüğü üç çeşit rehin 
yolu vardır veya rehin çeşidi vardır. Bunlardan bir tanesi ipotek, diğer iki tanesiyse ipotekli 
borç senedi ve irat senedidir. İpoteğin tedavül imkânı olmayan rehin çeşidi olduğu 
görülmektedir, ipotekli alacaklar tedavüle çıkarılamamaktadır. İpotek ne içindir? İşte bir 
alacağı temin etmek amacıyla sağlanmış taşınmaz üzerindeki rehin hakkıdır ve alacaklının 
alacağını alamaması halinde rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip bunlarda zorunludur. 
Bu satış sonucu eğer alacaklı alacağına kavuşamazsa kendisinin şahsi sorumluluğuna, yani 
malvarlığıyla sorumluluğuna da başvurulabilmekte, mallar sattırılarak alacak karşılanmaya 
çalışılmaktadır.

İpoteğin özelliği, ipotekten doğan rehin haklarının dolaşımına imkân bulunmamasıdır. 
Başka bir deyişle ipotek karşılığı tedavülü mümkün olan senet çıkarılamamaktadır. Bu 
eksikliği gidermek üzere kanun koyucu 2007 senesi içerisinde mortgage veya herkesçe 
bilinen tut-sat vesaire isimlerle anılan, ancak konut finansmanının sağlanabilmesi için çeşitli 
kanunlarda değişiklik yapan yasa çıkarılmıştır. Bu yasayla konut finansmanı kuruluşlarına 
ipotekli taşınmazlar üzerindeki rehin haklarına dayanılarak menkul kıymetler çıkarılması 
imkânı sağlanmıştır. Yani mortgage veya tut-sat yasası adıyla bilinen taşınmazlar üzerindeki 
rehin haklarının tedavüle imkân vermek üzere veya konut finansmanına ilişkin olarak 
çıkarılan çeşitli kanunlarda değişiklik yapan yasa aslı olarak ipoteklerin, yani taşınmaz 
üzerindeki ipoteklerin işte bu finansman kuruluşları tarafından kıymetli evraka çevrilerek 
veya kıymetli evrak niteliğindeki menkul kıymetlere çevrilerek tedavüle çıkarılmasına 
imkân sağlamaktır.

İpotekte şu vardır: Alacağın teminat teşkil edeceği miktarın tayini meselesinde bu 
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alacaklının takdirine kalmıştır. Alacaklı gerek taşınmazın teminat değerini kendi başına tayin 
edebilmekte veya çeşitli dereceler kuracaksa taşınmaz üzerinde, farklı derecelerde ipotekler 
kuracaksa orada yine derecelerin teminat teşkil ettiği miktarı kendisi belirleyebilmektedir. 
Ancak bazı hallerde tabii borçlunun zararına olabilmesi ihtimali olduğu için borçlu da bu 
işi alacaklıya bırakmamakta, mesela bankalarda olduğu gibi, banka taşınmazın teminat 
değerini kendi eksperlerine hazırlattığı ekspertiz raporuyla belirleyebilmekte ve bunların 
ona göre de talepte bulunanlara kredi açmaktadır. Bu taşınmazın teminat değerinin 
ipotekte alacaklı veya borçlu tarafından belirlenmesi şu tehlikeyi yaratmaktadır: Alacak 
ödenmediği takdirde alacağın karşılığının elde edilememesi, eğer alacaklı tarafından belli 
ediliyorsa, çünkü alacaklı ne yapacaktır, taşınmazın teminat değerini yüksek gösterecektir 
ki daha fazla rehin kurabilsin. Borçluysa, borçlu taşınmazın teminat değerini belirliyorsa o 
da daha düşük değerde gösterecek ve taşınmaz malikinin almak istediği veya temin etmek 
istediği rehini sağlayamamasına sebep olacaktır.

Sonuçta taşınmazın değerinin tespiti meselesi sakıncalı bir kıymet takdirine yol 
açmaktadır. Bunu önlemek için bu konut finansmanına ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik 
yapan kanun şunu getirmiştir: Bu değerleme işinin taşınmaz değerleme şirketleri 
tarafından yapılmasını zorunlu tutmuştur. Demek ki bir taşınmaz eğer konut kredisi 
yoluyla satılacaksa bunun üzerine rehin konulurken taşınmazın değerini tespit etmekle 
görevlendirilmiş olan bir taşınmazın teminat değerini belirleyecek olan taşınmaz takdiriyle 
ilgili olan şirket hukukumuza sokulmuştur. Bu da, aslında şirket de Sermaye Piyasası 
Kanunu’nun çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan bir tebliğle 
düzenlenmiştir, bunların faaliyetine ilişkin ve çalıştıracakları uzman kişilere ilişkin olan 
tebliğ de taşınmazın teminat değerinin nasıl tayin edileceği ayrıntılarıyla gösterilmiştir. 
Sonuçta bu konut finansmanıyla ilgili verilecek olan kredilerde taşınmazın takdirinin 
kıymet işi ihtisas sahibi kişilere veya şirketlere bırakılmıştır. Bu olumlu bir adımdır, çünkü 
ipotekler karşılığı çıkarılacak olan senetlerin karşılığının ödenmemesi halinde küçük 
tasarruf sahiplerinin böylece zarar görmesinin önüne geçilmiş olmaktadır.

Diğer senet türü, irat senedi ve ipotekli borç senedidir. İpotekli borç senedinde de bir 
alacağın rehinle teminat altına alınması söz konusudur. Yalnız burada ipotekten farklı 
olarak tedavül imkânına sahip olan senetler çıkarılabilmektedir. Bu tedavül imkânına 
sahip olan senetlerin hamile veya nama yazılı olacağı öngörülmüştür, ama emre yazılı 
çıkarılmalarında da bir sakınca yoktur. İşte bu senetlerin tedavül imkânı olması, yani 
rehin hakkını içeren senetlerin küçük tasarrufçuların eline geçmesi ihtimalinin bulunması 
nedeniyle de Medeni Kanun bu taşınmazların kıymet takdirinin tapu sicil müdürlükleri 
tarafından yapılacağını öngörmüştür. Tapu sicil müdürlükleri bunların teminat değerlerini 
tespit etmekte ve o teminat değerini aşan miktarda ipotekli borç senedi ve irat senedi 
çıkarılamamaktadır. Ancak ülkemizde ipotekli borç senedinin ve irat senedinin uygulaması 
bugüne kadar yapılamamıştır, bu enstrümanlardan faydalanılamamıştır, bu Medeni 
Kanun’un hükümleri de uygulama bulamamıştır.
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Konut finansmanına ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapan yasa asıl olarak ipotek 
temeline dayandırılmıştır. İpotek temeline dayandırıldığı için de az önce de söylediğim gibi 
yalnız bu kredilerde bir taraf tüketici olmaktadır, tüketicilerle yapılan kredilerde konutlar 
üzerine konulan ipoteklerin tedavüle çıkarılacak senetler haline dönüştürülebilmesi için 
de bir finansman kuruluşu ki bunlar bankalardır, bir de kanun ipotekli finansman kuruluşu 
öngörmüştür. Bankalar doğrudan doğruya kıymetli evrak niteliğindeki ipotekler karşılığı 
menkul kıymetler çıkarabilmektedir veya bankalar aldıkları kredileri ipotekli finansman 
kuruluşuna devretmekte, ipotekli finansman kuruluşu da yine bu alacaklar karşılığı menkul 
kıymetler çıkararak tekrar uzun vadede geri dönecek olan kredileri finanse eder, edebilir 
hale gelmektedirler.

Burada söyleyeceğimiz şeyde gerek finansman kuruluşları tarafından bankalar, gerekse 
ipotekli finans kuruluşu tarafından iki tür senet çıkarılması öngörülmüştür. Bunlardan bir 
tanesi ipotek teminatlı menkul kıymetler, diğeri de varlık teminatlı menkul kıymetlerdir, 
iki tür senet böylece hukukumuza sokulmuş veya hukukumuzda kıymetli evrak niteliğinde 
iki tane daha senet ihdas edilmiştir kıymetli evrak niteliğinde. Bunlardan bir tanesi ipotek 
teminatlı menkul kıymet, diğeri de varlık teminatlı menkul kıymettir. Bu senetlerin 
çıkarılabilmesi için de yalnız bankanın krediyi verirken kıymet takdirini Sermaye Piyasası 
Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan 
tebliğin öngördüğü değerleme hizmeti verecek şirketlere bırakmıştır, şirketler bunun 
takdirini yapacaktır ve böylece küçük tasarrufçular da korunmuş olacaklardır. Nasıl? 
Uzman belirli şekilde tecrübeye sahip, bilgi birikimi bulunan şirketler ve bunlarda çalışan 
değerleme uzmanlarının yaptığı değerlemelere göre çıkarılacak senetlerde en azından 
senetleri elinde bulunduran küçük tasarruf sahipleri bunları paraya çevrilmesi halinde 
zarar görmeyeceklerdir.

Özet olarak söylemek istersek, taşınmazın teminat değerine dolaşım imkanı sağlayıp 
küçük yatırımların tekrar büyük yatırımlara dönüştürülmesi de büyük önem arz etmektedir. 
Bunu sağlanabilmesi için de hukukumuzda en geniş rehin türü olarak uygulama bulan 
veya hatta asıl olarak uygulanan ipotekten yararlanılması düşünülmüştür. İpotekten 
yararlanırken de taşınmazın teminat değerinin çok düşük olmaması veya yüksek tutulması 
tehlikesine karşı da Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğiyle kurulan ki Kurul Sermaye 
Piyasası Kanunun verdiği yetkiye dayanarak bu tebliği çıkarmıştır, değerleme şirketlerine 
bu iş bırakılmıştı ve bir ölçüde de doğru yapılmıştır. Hatta bu değerleme şirketlerinin 
de özenle bu işi yapmaması dolayısıyla şirketin kendisinin, yöneticilerinin, değerleme 
yapana uzmanın sorumlulukları, müşterek sorumlulukları öngörülmüştür veya hüküm 
altına alınmıştır. Bunlardan başta tabii bu çıkarılacak olan ipotekler karşılığı banka veya 
finansman kuruluşu veya finansman kuruluşunun devrettiği alacaklar nedeniyle ipotekli 
finansman kuruluşlarının çıkaracağı senetler için iki tür senedin ikincil piyasalarda 
işlem görmesi bunlar için özel olarak taşınmazın teminat değerinin takdirinde önemli 
bir rol oynamaktadır. Tabii yürürlüğe girmiş, ancak arada bu gerek ipotekli finansman 
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kuruluşları, gerekse doğrudan finansman kuruluşu olan bankaların bu şeyden nasıl 
faydalanacağına ilişkin düzenlemeler henüz yapılmamıştır. Onlar yapıldıktan sonra 
zannediyorum ki bu mortgage olarak ülkemizde söylenen kredi türü küçük tasarrufların 
yatırıma dönüştürülmesinde yararlı olacaktır.

Taşınmazın teminat değeriyle ilgili olarak da şöyle de bir tercih yapılabilirdi, ipotekli 
borç senedi ve irat senedinde olduğu gibi tapu daireleri tarafından taşınmazın değerinin 
belirlenmesine gidilebilirdi. O zaman tapu müdürlükleri uzman kişilerden oluşturacakları 
komisyonlarla bunun takdirini yapabilirlerdi, ama bu iş şimdi bu konut finansmanıyla 
ilgili çeşitli kanunlarda değişiklik yapan kanunla değerleme şirketlerine bırakılmıştır. 
Demek ki ipotek kurulurken bu amaçla verilen konut kredilerinde, ama sadece tüketicilere 
verilen konut kredileriyle ilgili olarak senet çıkarılabilmesi için ipoteğin teminat değerinin 
değerleme şirketleri tarafından tespiti gerekmektedir. 

Benim söyleyeceklerim şimdilik bundan ibarettir. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI Doç. Dr. ABDÜLLATİF ŞENER - Evet Sayın Hocam, teşekkür 
ediyoruz. 

Özellikle Sayın Hocamız Türkiye’deki hukuki durumu açıkladılar. Yani taşınmaz 
malın güvence değeriyle bağlantılı olarak yapılan son yasal düzenlemelerin bizim 
mevcut hukuk düzenimize hangi yenilikleri getirdiği, hangi araçları getirdiğini ve 
değerlemede hangi açılımları sağladığını ifade ettiler. Ben şimdi Türkiye’den Amerika 
Birleşik Devletleri’ne geçme ihtiyacı hissediyorum, çünkü biliyorsunuz son günlerde 
Türkiye’de sürekli Amerika’daki mortgage piyasası tartışılıyor. Amerika’daki mortgage 
piyasasında ortaya çıkan krizin ne kadar maliyeti olduğu, hangi şirketlerin risk altında 
bulunduğu sürekli tartışılıyor. Hatta orada çıkan bu yeni durumun bir dalga şeklinde 
dünyanın değişik ülkelerinde ekonomiyi etkileyip etkilemeyeceği, hatta Türkiye’de bir 
krize yol açıp açmayacağı sürekli tartışılıyor. Öyle zannediyorum Sayın White işin hukuki 
yönünü açıklayacaklar, ama yine konuşma alanını serbest bırakıyoruz ve sözü kendisine 
bırakıyoruz. 

Buyurun Sayın White.

LARRY WHİTE (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)- Teşekkürler Sayın 
Başkan. Maalesef Türkçem bir hukuk konuşması için yeterli değil, bu nedenle İngilizce 
konuşmalıyım. 

Öncelikle, bana bugün burada konuşma fırsatını tanıdıkları ve bu kadar harika 
düzenlemeler yaptıkları için Ankara Barosu’na, çalışmalarımıza yardımcı oldukları için 
de Ankara Barosu’ndaki arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca, son günün 
son oturumunun son konuşmacısını dinlemeye gelen dinleyicilere de teşekkür etmek 
istiyorum. Tanıtımımda da belirtildiği gibi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görev 
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yapıyorum. Dikkat ederseniz, Hukuk Fakültesi için ‘Faculty of Law’ terimini değil, ‘School 
of Law’ terimini kullandım. Burada, İngiliz İngilizcesi ile Amerikan İngilizcesi arasındaki bir 
farkı görüyorsunuz. Sizlere Amerika’nın bakış açısını sunmaya çalışacağım; ancak bunun 
sebebi Amerikan sisteminin herkesçe benimsenmesi gereken harika bir sistem olduğu 
düşüncesi değildir. Ben, fikir alışverişi yoluyla en iyi sistemi bulabileceğimize inanıyorum. 
Türkiye’de geçirdiğim üç buçuk yılı aşkın süre içerisinde, Türk hukukunun birçok güzel 
unsuru olduğunu öğrendim. Bazı açılardan, Amerikalılar’ın Türk hukukunun belirli 
unsurlarını benimseyeceğini umuyorum. Benim burada yapmak istediğim, sizlere benim 
aşina olduğum bir sistemi sunarak, karşılaştırma imkânı yaratmaktır. Karşılaştırmadan 
bahsetmişken, benim Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki öncelikli görevim 
Ankara Law Review (Hukuk İnceleme) dergisinin editörlüğünü yapmaktır. Arka tarafta 
bununla ilgili bilgiler bulabilirsiniz. Bu İngilizce bir yayın olduğundan, sizleri makaleler 
yazmaya teşvik etmek istiyorum. ‘İngilizce yazmak konusunda o kadar başarılı değilim,’ 
diyebilirsiniz; endişelenmenize gerek yok. Size yardımcı olmak benim görevim. Law 
Review dergimizde sizlerin düşüncelerinden de yararlanmak istiyorum.

Hem sizin konuları daha iyi anlamanıza yardımcı olacak, hem de bu büyük ekranda 
sürekli benim çirkin yüzümü görmenizi engelleyecek bir PowerPoint sunumu hazırladım. 
Arka tarafta, üç sayfadan oluşan bu sunumun kopyalarını bulabilirsiniz. Ben bugün Birleşik 
Devletler’de ev almanın öncelikli ve belki de tek yolu olan Amerikan ipotek (mortgage) 
sistemini anlatmak istiyorum. Sizlere, bu sistemin kültürel ve mali temellerinden, sistemin 
kendisinden ve az da olsa şu anki kriz sistemimizden bahsedeceğim. Bu krizin 2007 
yılında başladığını ve bugüne kadar devam ederek inatçı bir kriz olduğunu kanıtladığını 
söyleyebiliriz. Burada unutulmaması gereken husus, Birleşik Devletler’de ipotek sisteminin 
mali veya hukuki bir sistem değil, kültürümüzün içkin bir parçası olduğudur. “Amerikan 
rüyası” denildiğinde, aklımıza önünde, dikkat ediniz, beyaz kazıklı çitleri olan müstakil 
bir evde oturan bir aile gelir. Sistemimiz bir bütün olarak bu rüyayı teşvik etmek üzere 
tasarlanmıştır. Satınalma konusunda, bazı açılardan devletin sunduğu destekler vardır. 
İşçi olarak çalışıyorsanız, sizin için sunulan özel programlardan yararlanabilirsiniz. Düşük 
gelirli insanlar, devlet yardımı alabilmektedir. Bunlara ek olarak, ipotek için ödenen faiz 
ilk yıllarda oldukça yüksektir. Gelir vergisi sistemimiz çerçevesinde, faiz olarak ödenen 
hiçbir miktar vergiye tabi değildir. Dolayısıyla, gelir vergisini faizi elinizdeki gelirden faizi 
çıkararak hesaplarsınız ki, faiz devletimizin en büyük gider ve gelir kalemlerinden biridir. 
Dolayısıyla, temele baktığımızda, ev almak inisiyatifi devlet tarafından her yıl güvence 
altına alınmakta ve desteklenmektedir. Şu anda değişmekte olsa da, tarihsel açıdan, ev alma 
işlemi uzun vadeli tasarruflar oluşturur ve dilerseniz, bu tasarrufları emeklilik yıllarında 
kullanabilirsiniz. Bu konuyu biraz daha açıklamak istiyorum. Artık başka araçlardan da 
yararlanabilmekteyiz ama bu yine de çok önemli bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Bir 
ailenin en önemli varlığı evidir. 

Tipik bir kişiyi ele alalım. 25 yaşında evleniyor ve bir ev alıyor. Çift, yüksek faiz 
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ödemeleri yaparak bir ipoteğe giriyor. Bu yüksek faizler, çiftin daha az vergi ödemesini 
sağlıyor. Birleşik Devletler’de, enflasyon yıllar üzerinde ve ortalama olmak üzere yüzde 
üç civarında seyretmektedir. Dolayısıyla, yatırım kaynağının değeri artmaktadır. Çocuklar 
büyür ve evden çıkarlar. Daha sonra ise evinizi satabilirsiniz; elde ettiğiniz kar tamamıyla 
vergiden muaf olacaktır. Bu satış işlemi daha önceleri belirli bir yaş kısıtlamasına tabiydi 
ve evi satabilmeniz için 55 yaşın üstünde olmanız gerekiyordu. Bu satış sonrasında 
kazandığınız yüz binlerce dolar tamamen vergiden muaf olacaktır. Bugün, bunu yapmak 
için 55 yaşında olmak şartı aranmıyor, ama bazı başka koşulların karşılanması gerekiyor. 
Ancak, sonuç olarak satış sonrası daha küçük bir eve taşındığınızda, elde ettiğiniz karı 
yatırım olarak değerlendirebilir ve 65 yaşında emekli olduktan sonra, hayatınızı bu gelirle 
sürdürebilirsiniz. Bu araç, Amerika’da nesillerce sorunsuz bir şekilde kullanılmıştır.  

Şimdi, tipik bir ipoteği ele alalım. Burada sizlerden özür dilemek istiyorum, ben bir 
ekonomist değilim, ama az da olsa, matematik bilgim var. Ortalama bir değerde kabul 
edebileceğimiz 200 000 dolar değerinde bir evi ele alalım. Normal şartlarda, başvuru 
sahiplerinin çoğunun bu değerin yüzde 10’unu kendi ceplerinden ödemeleri gerekir. 
Dolayısıyla, değerin yüzde 90’ı ipotekten karşılanacaktır ki, ele aldığımız durumda yüzde 
90, 180 000 dolara denk gelmektedir. Amerika’da ev alım ve satım işleminin Türkiye’deki 
daire alımı ve satımı ile aynı olmadığını bilmeniz gerekiyor. Normal koşullarda, bazı 
istisnalar bulunmakla birlikte, alınan ve satılan evler genellikle müstakil aile evleridir. 
Bu koşullar temelinde, normalden biraz yüksek bir faiz oranı olan yüzde 8 ile veya aylık 
yüzde 0.6 faiz oranı ile, kredi ödemeniz yaklaşık 1 300 Dolar olacaktır. Bu miktarın 1 200 
Doları faiz iken, sadece 100 Doları ise ilk ayın esas ödemesidir. Kuşkusuz, ödemeye devam 
ederseniz, faiz azalacak, esas ödeme ise, artacaktır. Eminim, hepiniz kredi uygulamasının 
nasıl işlediğini biliyorsunuz. Normal şartlarda, bu süreç otuz yıllık bir vade üzerinde 
gerçekleştirilir ama artık on beş ve kırk yıl vadeli ipotekler de uygulanabilmektedir.

Ödemeye devam ettiğinizde, özsermaye veya evin değeri olarak adlandırabileceğimiz 
bir varlık ortaya çıkar. Buradaki özsermaye kavramının tercüme edildiğinde yanlış 
anlaşılabildiğini belirtmek istiyorum. Özsermaye evin değeri, evin mülkiyetidir. 10 yılın 
ardından, ödenen ilk 200.000 Dolara ek olarak, evin değerin yüzde 13’ü ödenmiş olacaktır. 
Dolayısıyla, ipotek ödemelerini yapan kişiler, on yıl içerisinde evin mülkiyetinin 43 000 
Dolarına sahip olacaktır. Gördüğünüz gibi, vadenin üçte birinin tamamlanmış olmasına 
rağmen, kredinin sadece yüzde 10’u ödenmiştir. Yirminci yıla veya kredinin yüzde 
67’sinin tamamlandığı zamana gelindiğinde, evin sahipleri ipoteğin sadece yüzde 40’ını 
ödemiştir ama evin yaklaşık yüzde 92’sinin sahibi olmuştur. İpoteğin sonuna gelindiğinde, 
otuzuncu yılda, bu kişiler evin tamamının, yani 200 000 dolar varlığın sahibi olacaktır. 
Bu tabloda, bu mülkiyetin yanı sıra başka iyi haberler de vardır. Doların değeri zaman 
içerisinde azalmış, bu kişiler ipoteği tamamen ödemiştir ve evin değerindeki artış, yatırım 
potansiyelini arttırmıştır. Bu vadenin sonunda, evin değeri 400 000 Doları bulacaktır. 
Görebileceğiniz gibi, bu kişiler evi o noktada satar ve daha küçük bir ev alırlarsa, büyük 
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ölçüde kar etmiş olacaklardır. Kişiler bu tasarrufu emekliliklerinde kullanabilirler. Sistem 
bu şekilde işlemektedir. 

Sistemin temeli, bizim ‘mali güvenilirlik derecesi’ olarak adlandırdığımız kavrama 
dayanır. Genel olarak bakıldığında, Birleşik Devletler’de ulusal düzeyde gerçekleştirilen 
devlet programları yoktur. Bunun yerine, ulusal düzeyde ticari programlar vardır ve 
her bir kişiye bir mali güvenilirlik derecesi verilen ticari bir derecelendirme sistemi 
söz konusudur. Kredilerimi nasıl ödediğime, kredi kartı borçlarımı nasıl ödediğime ve 
diğer bütün mali etkenlere bağlı olmak üzere, benim kendime özgü bir mali güvenilirlik 
derecem var. En iyi faiz oranlarına uygun olup olmadığımı bu derece belirler. En iyi mali 
güvenilirlik derecelerine sahip olanlar, yüzde 6’lık bir faiz oranıyla, bütün ödemelerin 
sabit ve ekonomik olduğu ve her adımın öngörülebildiği ipotek uygulamalarından 
yararlanmaktadır. Faiz oranındaki yüzde 1’lik bir değişim, aylık ödemelerde 300 veya 400 
doları bulan farklara yol açabilmektedir. Sonuç olarak, görebileceğiniz gibi, bir kişinin mali 
güvenilirlik derecesi ipotek sistemi açısından çok önemlidir. Mali güvenilirlik dereceniz 
çok düşükse, sadece değişimli veya eşik altı sistemlerden yararlanmanız mümkün olabilir. 
Bu sistemler nelerdir? Bu sistemlerin ilki, ilk faiz oranlarının daha düşük olduğu ancak 
sonraki oranların altı ayda bir giderek yükseltildiği sistemler olan Ayarlanabilir Faizli 
İpotektir (ARM).

Bu sistemlerin bazıları denetim altındadır; ancak uygulama yine de faiz oranınıza 
bağlıdır. Sonuç olarak, ipotek uygulaması her zaman bir kumardır. Bu sistemlerin 
ikincisi ise ‘Balon İpotek’ adı verilen bir sistemdir; uygulamanın başında çok düşük 
olan ödemelerin miktarı, uygulamanın sonunda yükseltilir. Burada da bir kumar söz 
konusudur; müşteriler ve bankalar yasalara, vadeye, evin değer kazanmasına, ekonomiye 
ve kendi çalışma koşullarına dayanarak kumar oynamaktadır. Kuşkusuz, zaman içerisinde 
insanların giderek daha fazla para kazanması beklenir. Ancak, bu beklenti gerçekleşmezse, 
sorun yaşanacaktır. Amerika’nın içerisinde bulunduğu durum, bu Amerikan rüyasıyla 
yüz yüze gelen bankaların müşteriler açısından ne öngörülebilir ne de uygun olan 
koşullarla ve ipotek uygulamalarıyla borçlar vermiş olmasından kaynaklanmaktadır. 
Ekonomide zorluklar yaşanmaya başlandığında, insanlar ipoteklerinde temerrüde 
düşmeye, ipoteklerini ödememeye başlar. Güncel duruma ilişkin olarak nasıl rakamlarla 
karşılaşıyoruz? Eşik altı veya değişimli uygulamalara baktığımızda -ki ‘eşik altı’ kelimesini 
normal, sabit faizli ipoteğin altındaki bütün uygulamalar için kullanıyoruz- kullanıcıların 
yüzde 16’sının temerrüde düşmüş durumda olduğunu görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? 
Bu, borcun para arzını bağladığı anlamına geliyor. Bu paranın bir yerden karşılanması 
gerekiyor ancak ödenmesi gereken miktar, devletin alacaklısı bulunduğu borç ile bu 
açıdan rekabet etmek durumunda kalıyor. Eminim çoğunuz, devletimizin parasını şu 
anda nereye harcamakta olduğundan haberdardır. Mali kaynakları çekebilmek için, faiz 
oranları sürekli olarak yükseliyor. Sonuç olarak, bu artış ipotek ödemelerini arttırıyor. Bu 
durumda, sabit ödemeli ipotekten yararlanamayan kişinin ayarlanabilir faizli ipoteği, altı 
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ayda bir yüzde 1 artabilir. Gördüğünüz gibi, bu artış ödemeleri de arttırır. İki yıl boyunca 
altı ayda bir yüzde 1’lik bir artışın devam ettiğini düşünürsek, ipotek ödemesi neredeyse 
iki katına çıkmış olacaktır. Sonuç olarak, bu durum daha yüksek temerrüt oranlarına sebep 
olacak ve dolayısıyla, faiz oranları artacaktır. Bu durumda, ödemeleri ortadan kaldırmak 
için evinizi satmak isteyebilirsiniz. Evin değeri, borcunuzun miktarından daha fazla 
olduğu sürece, sorun yaşamazsınız. Ancak, böyle bir durum söz konusu değilse, fiyatlar 
arz ve talep dengesi sonucunda düşerse, ödeyebileceğinizden çok daha büyük bir borçla 
karşılaşırsınız.

Bunun, sadece ipotek uygulamasına özgü bir durum olduğunu söyleyemeyiz. Amerika’nın 
içinde bulunduğu durum yaygın olarak gözlemlenmektedir, ama yerel düzeyde hissedilen 
etkiler sadece bu uygulamaya özgü değildir. Örneğin, çok küçük bir kasabada bir fabrika 
kapandığında, ev fiyatları düşer, gelir düzeyi düşer ve aynı sorun ortaya çıkar. Çevresel 
hususlarda da bu sonuç gözlemlenebilir. Çevresel açıdan kirlenmiş toprak veya su bu tür bir 
soruna yol açabilir. Örnek vermek gerekirse, çoğunuzun bildiği gibi, 1979 yılında, nükleer 
enerji santraliyle ilgili ufak bir sorun yaşanmıştı. Bunun sonucunda, o bölgedeki ev fiyatları 
düşmüştü. Bunların yanı sıra, hükümetin attığı adımlar da etkili olabilir. Örneğin, hükümet 
büyük bir tesisi veya askeri üssü kapattığında, evlerin değerlerinin düşmesine yol açabilir. 
Bazı durumlarda, bireylere yardım etmek üzere hükümet programlarının gerçekleştirildiği 
görülmektedir. Ancak, bireylerin bu kayıpla çoğunlukla tek başına başa çıkması gerekir. 
Dolayısıyla, kredi bilânçosu ve evin değeri arasında sıkışıp kalan bireyler her zaman 
olacaktır. Bu durumun kendine özgü olan yanı, şu anki yaygınlığıdır. Normal şartlarda, bu 
bireysel bir sorun ve durum olarak algılanır ve olayda yer alan kişilerin iflasıyla sonuçlanır. 
Birleşik Devletler’in iflas kuralları bir yıldan az bir süre önce değişmiştir. Bugün iflas ilan 
etmek zorunda kaldığınızda, hâkim borçlarınızı tamamen silmek yerine, size borçlarınızı 
yeniden planlamanız ve ödemeleri tamamlamak üzere bir yol bulmanız için yardımcı 
olmaya çalışacaktır. Bir sistem olarak ipoteğin ve ev mülkiyetinin Amerikan hukuku 
çerçevesinde koruma altına alındığını da belirtmemiz gerekir. İflas ilan etseniz bile, evinizi 
elinizden alamazlar. Evin müşterinin elinden alınabileceği bazı koşullar da vardır ama 
iflası düzenleyen genel bir kural olarak, eviniz sizin adınıza kayıtlı kalır. Evle ilgili olarak 
yapabilecekleri tek şey, sahip olduğunuz özsermayeden pay almaya çalışmaktır. Örneğin, 
Amerika Birleşik Devletleri’nde avukat olarak görevim süresinde tahsilât uygulamalarında 
da yer aldım. Tahsilat sürecinde, yapabileceğimiz tek şey mülke geçici haciz koymaktı. Ev 
sahibini zorla satışa zorlayamıyorduk. Dolayısıyla, kanun yatırımı ve ev mülkiyetini teşvik 
etmekle kalmamakta, evi de koruma altına almaktadır.

Genele bakıldığında, devletin uyguladığı iflastan kurtarma önlemleri veya çözümler 
Amerika’nın hukuka bakışına ters düşmeyen işlemlerdir. 1979 yılında bazı istisnalarla 
karşılaştık. Chrysler Corporation, iflastan kurtulabilmek için Amerikan Meclisi’nden 
15 milyar Dolarlık bir teminat aldı. Bunun sebebi neydi? Bunun sebebi, büyük çaplı bir 
işverenin iflasının yaratacağı kötü sonuçlardı. Daha sonra, 1986 ila 1995 yıllarında, ‘Tasarruf 
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ve Kredi Krizi’ adı verilen krizle karşılaştık. Amerikan Hükümeti’nin toplam kaybı, 126 
Milyar Dolar civarındaydı. Dolayısıyla, hükümetin benzer bir durumla karşılaşmak için 
çok istekli olduğunu söyleyemeyiz. Günümüzdeki duruma baktığımızda -ki rakamlar şu an 
elimde- yedi mukrizin, yedi ipotek şirketinin bunun sonucunda iflas ettiğini görüyoruz. 24 
şirket, tahsili imkânsız borçları silmiş veya toplamı 78 Milyar doları aşan kayıplara maruz 
kalmış. Bu krizin getireceği kayıp, büyük ihtimalle 100 milyar doları aşacaktır. Bu yüzden, 
hükümetin bu sorunu çözmeye çalışmak konusunda çok istekli olduğunu söyleyemeyiz. 
Ancak, hükümet, ipotek şirketlerinin yöneticilerine değişimli, ayarlanabilir faiz oranlı 
ipotekleri mümkün olduğu kadar arttırmamaları veya en azından ertelemeleri yönünde 
baskı yapmaktadır. Yine de, bunun güç bir duruma dönüşmesi kaçınılmazdır.

Sunumunun amacı olarak ortaya koymak istediğim husus, ipotek sisteminin ve özellikle 
de mülk teminatıyla borç verme sisteminin Amerika Birleşik Devletleri’nin kültürel 
normlarının merkezinde yer alan bir unsur olduğudur. Biz bu sistemi yürütmeye hala çaba 
gösteriyoruz. Bireyler, bireysel yatırımcılar veya yatırımcı grupları, küçük bölgelerde sürekli 
olarak küçük sorunlarla karşılaşıyor. Ancak, geniş kapsamlı sorunlar, mali sisteme karşı 
ciddi bir tehdit oluşturabilir. Bu sorun, büyük olasılıkla ABD ekonomisinde duraklamaya 
veya sorunlara yol açacaktır ve bu sorunların, dünya çapında etkileri de olabilir. Kredi 
çok daha katılaşacaktır; kredilere karşı olan tavır giderek olumsuzlaşmaktadır. Normal 
şartlarda bir yıl öncesine kadar bir ev için ipoteğe girebilecek durumda olan insanlar, artık 
ipoteğe girememektedir. Dolayısıyla, bu kişiler sistemin dışında kalmaktadır. Kültürel 
açıdan, biz bunu yapmak istiyoruz; biz insanlara borç vermek istiyoruz. Burada, bazı 
açılardan, yüksek faiz oranlarından büyük paralar kazanabilecek insanların da olduğunu 
itiraf etmek gerekiyor; ancak, biz bunu yapmak için gerçekten gayret gösteriyoruz. 
İnsanların ipotek alabilmesini ve böylece rüyalarının evine kavuşabilmesini istiyoruz. 
Sonuç olarak, Amerika’nın deneyimlerine baktığımızda, ipoteğin çok kullanışlı bir araç 
olduğunu görüyoruz; ancak, verilen kredinin makul olması ve bazı kontrollere tabi olması 
gerekiyor. Burada, devlet kontrolleri ve Amerika’nın yaklaşımı için daha da önemli olan 
piyasa kontrolleri bu sorunun denetim altına alınmasını ve riskin daha büyük bir ekonomik 
krize dönüşmesinin engellenmesini sağlayacaktır. 

Sunumuma bu şekilde son veriyorum. Daha sonra gerçekleştirilecek soru-cevap 
oturumunda, sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacağım. Dikkatle dinlediğiniz için 
teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

LARRY WHITE (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)- Teşekkürler Sayın Başkan. 
Maalesef Türkçem bir hukuk konuşması için yeterli değil. Bu nedenle, İngilizce konuşmalıyım. 
First off, I would like to thank the Ankara Bar for the opportunity to speak here today 
and for the wonderful arrangements that were made and my friends in the Ankara Bar 
who helped us along the way on this. I also would like to thank the audience for coming 
to hear the last speaker in the last session on the last day. Now, as was introduced, I am 



363

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

on the Faculty of Ankara University, School of Law. Notice, I am American, I say ‘School 
of Law’ instead of ‘Faculty of Law’. That is one difference between British English and 
American English. I am offering a perspective from the American view, not because it is 
the best system or it is a wonderful system or it should be adopted, my belief in this is that 
by the exchange of ideas, we can pick the best of all systems. What I have learned in my 
more than three and a half years in Turkey is that there are very, many wonderful aspects 
of Turkish law. In some respects, I hope the Americans adopt certain aspects of your law 
in the end. It is from the aspect of telling you about a system I am familiar with as a means 
for comparison. While I speak about comparison, my primary duty in Ankara University, 
Law School is as the editor of the Ankara Law Review. There is information in the back 
with regards to that. As it is our English language publication. I would highly encourage 
you to write articles. You say, ‘I can’t write English that well,’ don’t worry, that is my job 
to help you. But I would love to have the benefit of your thoughts on this for our Law 
Review. 

I will have a PowerPoint slide that only to help with the understanding of the topics 
but also so you do not have to see my ugly face on the big screen. There are copies in the 
back of my presentation and please, you are welcome to take them. It is three sheets. Now, 
what I would like to talk about is the American mortgage system which is the primary, if 
not the only way of buying a house in the United States. I will talk about the cultural and 
financial basis for it, the system itself and a little bit about our current crisis system. We 
could say this is the 2007 and it is thought to be a determined mortgage crisis, because it is 
ongoing. Please understand that the mortgage system in the United States is not a financial 
system, it is not a legal system but inherently a part of our culture. The American dream is 
considered to be a single family house with the note, white picket fence out in front. That 
is what we talk about the dream. Our entire system is designed to help promote this. There 
is government help in purchasing in some respects. If you are a common worker, there are 
special programs to help you. Low-income people qualify for special government help. In 
addition, the interest that is paid for mortgage is very high in the early years. Any money 
that is paid in interest is not taxed under our income tax system. So, you take your money, 
you subtract the interest, then you pay the income tax, which is one of the major expenses 
and income sources for our government. So, essentially, home buying is underwritten or 
supported by the government every year. And historically, even though that is changing, 
historically, the purchase of a house results in a long-term savings, if you will, that can be 
used to help in retirement years and I will explain that here a little bit more. We have other 
vehicles now, but it is still a very important way. The most important asset of a family is 
the house. 

Let’s look at a typical person. Getting married at 25 and purchasing a house, they have 
a mortgage with some substantial interest payments that lower their taxes. The value of 
the house increases every year. Inflation in the United States runs approximately three 
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percent on average over the course of years. The source is, continually, increasing in value. 
The children are raised and then they leave home. Later, and this actually used to be tied 
to a specific age, at the age of 55 or over, you could sell your house and take the profits 
completely tax-free. Those hundreds of thousands you may have earned would be tax-free. 
Now, you do not actually have to be 55 to do that but certain other conditions are met. But 
you invest that proceeds when you are living in your smaller house and then you retire at 
the age of 65 and you live off of those savings. That vehicle worked for many generations 
of Americans. 

Let’s look at a typical mortgage and I apologize, I am not an economist but I can do a 
little bit of math. Let’s take a USD 200.000-house which would be approximately of average 
or medium amount and normally, most people would be required to put down 10 percent 
of it themselves. So they would finance 90 percent, in this case USD 180.000. Understand 
that we don’t buy and sell apartments like they do here. Normally, it is only single-family 
houses that are bought and sold; there are some exceptions but mainly. Based on these 
conditions, at 8 percent interest, which is a normal interest rate, actually a little high or 
about 0.6 percent per month, you would have a loan payment of US 1.300 approximately. 
Of that, USD 1.200 is interest and principle, in the first month, is only USD 100 of that. 
Of course, as you go on and pay, the interest goes down, the principle goes up, I am sure 
you are all familiar with how credit works. We normally work off of a thirty-year-term, but 
there are fifteen-year- and forty-year-mortgages now available.

As you pay it, you build up equity, or value in the house. This is a concept of equity 
misunderstood as we translate it through. The value, the ownership of the house is the 
equity. After 10 years, 13 percent of the value would be paid in addition to the initial USD 
20.000. So, the owners would have approximately USD 43.000 ownership in the house. 
As you see, it is one third of the term but they only paid about 10 percent of the loan. In 
the twentieth year, or 67 percent through the loan, they paid 40 percent of it, but own 
approximately 92 percent of it. Then, at the end, in the thirtieth year, they now have a USD 
200.000 in that. Then what is the good news? The combination of the deflated Dollars; 
Dollars have decreased in value over time, paying the mortgage and the increase in the 
house value increases the investment potential. What would be the value at the end of the 
house, at the end of the time? USD 400.000. So, as you can see, if they sell it then, they 
take a great profit, when they buy a smaller house. That is the system, except those benefits 
are then used for retirement savings. 

This is all dependent upon what we call ‘credit rating’. Generally, in the United States, 
government programs don’t exist nationwide. Now, nationwide commercial programs 
exist and there is a commercial rating system where every person has a credit rating. I 
have a particular credit rating based on how I paid my loans, how I paid my credit cards 
and everything else. As a result of that, I either qualify or don’t qualify for the best interest 
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rates. The best ones, of course, perhaps may get a 6-percent-loan, fixed rate, everything 
predictable, very very affordable. A change in 1 percent of the interest rate can make a 
difference of three or four hundred dollars in the payment every month. So, as you can 
see, someone’s credit rating is very important to the mortgage system. If your credit rating 
is too low, you may only have alternate means available. What are these? Adjustable rate 
mortgages or ARMs, which have a lower initial rate but they may rise every six months. 

Now, some of these are controlled and again are related to your interest rate. But it is 
very much a gamble that you take. The other one is what is called a ‘balloon mortgage’; 
you pay lower in the beginning and at the end, you pay a huge amount. Again, you, the 
consumers and the banks are betting on the law, the term and the appreciation of the 
house, the economy and their own working conditions. Again, it would be expected over 
time, people would earn more and more money. But if that doesn’t come into play, that 
becomes a problem. The current situation we have here now is that facing this American 
dream, banks have tried to lend money in conditions and mortgages that were not very 
predictable and not very friendly to the consumer. When you start having difficulties in the 
economy, then people default on their mortgages, they don’t pay their mortgage. What are 
the numbers right now? With the subprime or the alternate – we use the word ‘subprime’ 
for things less than a normal fixed-rate mortgage – with the subprime, approximately 16 
percent of them are default right now. So, what does this mean? That means that the debt 
is tying up the money supply. This money has to come from somewhere and it competes 
with the debt run by the government with regards to this. As you know, most of you I 
am sure, where our government is spending its money right now, the interest rates going 
higher to attract funds. As a result, that increases mortgage payments. If someone does 
not have a fixed mortgage, then their adjustable rate mortgage may be increasing 1 percent 
every six months. As you see, that increases their payments. If it increases 1 percent every 
six months for two years, they probably have just doubled their mortgage payment. As a 
result, it creates higher default rates and interest rates increase. Now, you are trying to sell 
the home to eliminate the payments. As long as the value of the home is more than the 
amount owed, you are OK. If not, when prices drop as a result of the supply and demand, 
you now owe more money than you can pay. 

Is this unique? No, not really. The current situation is very widespread but localized 
effects are not unique at all; a town, a small town where a factory closes. Again, the housing 
prices drop, incomes drop, they have the problem. Environmental concerns, perhaps 
environmentally polluted land or water could cause a problem. For example, many of you 
know that in 1979, there was a little bit of a problem with the nuclear power plant. As a 
result, housing values dropped in that area substantially. And then, government actions; 
for example, if they close a major facility or a particular military base, they can drop in 
values. In some cases, there are government programs to help people. But many times, 
they have to take the loss themselves. So, all the time, there are people who are getting 
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caught in between the loan balance and the value of the house. What is unique now is 
how widespread it is. Normally, it would be an individual problem and concern. They 
would result in the bankruptcy of the people involved. U.S. bankruptcy rules changed 
substantially a little over a year ago. More likely now, if you have to declare bankruptcy, 
the judge is going to help you reschedule your debts; find a way to pay things rather than 
to completely wipe out your debts. Now, the mortgage also as a system and the house 
ownership is very well protected under American law. If you declare bankruptcy, they 
cannot take your house. Now, there are certain conditions where that can happen; but as 
a normal rule on general bankruptcy, your house remains in your name. Only, perhaps, 
they may try to get some value in equity that you have. For example, as I have had to do 
collection work as a lawyer in the United States, we could only attach or create a lien against 
the property. We couldn’t actually force the sale. So, the law, in addition to encouraging it, 
protects the investment, protects the home. 

Now, generally, government bailouts or solving to this is not contrary in the American 
view of law. We have had some exceptions and in 1979, Chrysler Corporation got a USD 
15 Billion guarantee from the American Congress to keep them from going to bankruptcy. 
Why? To have a major employer going to bankruptcy would not be a good thing. Then, 
we have what was called the ‘Savings and Loans Crisis’ in 1986 to 1995. The total loss to 
the American government was about USD 126 Billion. They are not anxious to do that 
again. So, the current situation right now, that there has been – I have got the numbers 
here – seven lenders, mortgage companies that have gone bankrupt as a result of this. 24 
corporations have written off or taken losses of more than USD 78 Billion now. It is a good 
possibility that this crisis could go well over a hundred billion dollars. Therefore, again, 
the government is not anxious to try and solve this. They are, however, trying to pressure 
the mortgage lenders not to increase the alternate, adjustable rate mortgages as much as 
possible or to delay them in any cases. But still, it is going to be difficult situation. 

What I want to bring out in the whole purpose of my presentation is that the mortgage 
system, essentially loan of money guaranteed against the property, is central to the U.S. 
cultural norms and is still very much what we try and do. Small problems happen everyday 
with an individual, investor or group of investors in a small area. But, large-scale problems 
can cause a serious threat to the financial system. This is probably going to drive at least 
a recession or a little bit of a problem in the U.S. economy, which may be felt worldwide 
as well. Credit will get much tighter; they are growing much tight now against loans. 
People who would normally have gotten a loan a year ago for a house of mortgage cannot 
get one. So, they are kind of cut and out. Culturally, we want to do this; we want loan 
money to people. I have to admit, in some respects, there are people who would earn 
money off of high interest rates but we really try and do this; we want to have people 
qualified for mortgages, so that they can buy that house of their dreams. So, I think that 
from the American experience, we find that mortgages are a very useful vehicle, but that 
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the credit extended must be reasonable, there must be controls with regards to it, perhaps, 
the government controls but more importantly to the American approach to it, market 
controls to keep that and to prevent the risk from spreading into a greater economic 
crisis. 

So, that concludes my presentation. Afterwards, when we open the questions, I will be 
happy to take those. But I do thank you for your attention. 

OTURUM BAŞKANI Doç. Dr. ABDÜLLATİF ŞENER - Evet, her iki konuşmacımıza 
da teşekkür ediyoruz. Böylece panelimizin ilk turunda önemli bir noktaya gelmiş 
bulunuyoruz. İkinci bir tur yapacağız, ancak bu ikinci turu sorulara dayalı olarak 
geliştireceğiz. İzleyen arkadaşlarımızdan her biri panelistlerden herhangi birine veya 
doğrudan bana soru yöneltebilir, böylece konunun daha açıklığa kavuşması imkânı ortaya 
çıkabilir. Ancak bazı değerlendirmeleri de önce ben yapmak istiyorum. Arkadaşlarımızın 
uzmanlık alanı, ben uzunca yıllar politikada bulundum, politikacılar biraz daha pratik 
bakarlar, ama şimdi biz de bilimsel gözlükle bakmaya çalışıyoruz, ikisini kaynaştırma 
çabası içinde şöyle bir değerlendirme yapılabilir: 

I. GİRİŞ

İyiyi yakalamanın kolay olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Her ülke diğerlerine göre 
daha iyiyi bulabilmenin çabası içindedir. Küresel rekabet ortamında, tüm potansiyelin 
harekete geçirilmesi, ekonomik faaliyetlerin en yüksek değeri ortaya çıkarabilmesi için 
uluslararası deneyimlerden yararlanmaya, mevcut kurumları yeniden yapılandırmaya ve 
özgün kurumsal yapılar geliştirmeye çaba harcanmaktadır.

Kurumlar,  uzun dönem ekonomik gelişmenin temel belirleyicilerinden biridir. (1) 
Douglass North’un 1993 yılında Nobel İktisat Ödülünü kazanmasının ardından, ekonomik 
gelişme ile ilgili kurallar ve kurumlar arasındaki ilişkiler üzerine çalışmalar yoğunluk 
kazanmıştır(2).  D. North ise, kurumları ekonominin uzun dönemdeki performansının 
altında yatan belirleyici unsurlar olarak görmektedir(3). Piyasaların iyi işlemediği, 
mülkiyet hakkının garanti altına alınamadığı, hukuk düzeninin rekabeti ve işbirliğini 
mükemmel işler hale getiremediği, ekonominin sermaye üretme yeteneğinden mahrum 
olduğu ülkelerin aşması gereken önemli sorunları olduğu açıktır.

Gelişmiş ekonomilerle üçüncü dünya ülkeleri arasındaki gelişmişlik farkını besleyen en 
önemli nedenlerden biri, ikincilerin sermaye üretme yeteneğinden mahrum olmalarıdır. 
Evler, tapulu olmayan araziler üzerine inşa edilmiştir, şirketlerin yükümlülükleri 
tanımlanmamıştır, sanayiler finansör ve yatırımcıların gözetiminden uzak yerlere 
kurulmuşlardır, bu mülkler üzerindeki hakların yeterince belgelenmiş olmamalarından 
dolayı kolaylıkla sermayeye tahvil edilememekte ve bir yatırıma karşı hisse olarak 
kullanılamamaktadırlar(4).
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Bir firmanın da, bir ülkenin de ekonomik büyüklüğü kullandığı sermayenin hacmiyle 
doğrudan orantılıdır. Büyümek isteyen bir ekonominin de sermaye üretme yeteneğini 
arttırması gerekmektedir. Başta A.B.D. olmak üzere gelişmiş ekonomiler incelendiğinde 
sermaye stoklarındaki büyüklük kadar, sermayeyi büyütme kapasitelerinin de yüksek 
olduğu görülmektedir.  178

Gelişmiş ekonomilerde sermaye üretme yeteneğini yükselten etkenler içinde, taşınmaz 
mal güvencesine dayalı enstrümanlar önemli bir yer tutmaktadır. Her parsel arazi, her bina, 
her bir makine ve teçhizat veya envanter toplamı ekonominin bütünü ile ilişkilendiren bir 
mülkiyet belgesi ile temsil edilmiştir. Bu süreç sayesinde varlıklar maddi mevcudiyetlerinin 
yanı sıra kredi almak için ipotek edilebilmektedirler. A.B.D.’de yeni iş kurmakta en önemli 
finansman aracı, müteşebbisin evi üzerine konulan ipotektir (5). 

Türkiye açısından olaya bakıldığında son yıllardaki gelişmelere rağmen, kadastro 
yetersizliği, tapu ve imar sorunları, taşınhmaz mala dayalı kredilendirme sisteminin 
kurulamamış olması gibi nedenlerle var olan potansiyel sermaye üretme yeteneği 
sağlayamamaktadır.  

Bir yandan etkili bir finans sisteminin kurulması, diğer taraftan ülkemizde mevcut 
konut ihtiyacının imar ve inşaat mevzuatına uygun olarak karşılanması, sürdürülebilir bir 
ekonomik büyümenin desteklenmesi, kayıt dışı ekonomiyle mücadele amaçlarına katkı 
sağlayacak bir sistemin kurulması gerekli görülmüştür. Bu nedenlerle hazırlanan “ Konut 
Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 
Mart 2007’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Halen Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
ipotek finansmanı kuruluşları ve varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin düzenlemeler 
üzerinde çalışılmaktadır.

Gerek gelişmiş, gerekse gelişmekte olan ülkelerde konut finansmanına ilişkin çok çeşitli 
uygulamalar bulunmaktadır. Bu çalışmada önce özet olarak değişik ülke uygulamaları 
hakkında bilgi verilecek, daha sonra da Türkiye’deki yeni yasal düzenleme ile getirilmeye 
çalışılan sistem incelenecektir.

Bu arada şunu da belirtmek gerekir ki, yasa yürürlüğe girmiş, bazı ikincil mevzuat 
çalışmaları tamamlanmış olmakla birlikte, Türkiye’de henüz “Tutsat” veya “ Mortgage” 
olarak bilinen sistem uygulanmaya başlanmış sayılamaz. Halen konut kredileri açısından 
yeni yasa bazı hükümler içermekle beraber, taşınmaz mallar üzerine konulan ipoteklere 
dayalı menkul kıymetleştirme başlamamıştır. Yani ikincil piyasaları oluşmamıştır. Ancak bu 

178    1.   Bkz. A.L. Anderson, Explaining long-term economic change, Cambridge University Press, Cambridge,1995, s.41–54.
   2.  Coşkun Can Aktan (Editör), Kurumsal İktisat  Kurallar, Kurumlar ve Ekonomik Gelişme, Sermaye Piyasası    Kurulu Yayını, Ankara, 2006, 

s.VII.  
   3.   Douglass C. North (Çev. Gül Çağlı Güven), Kurumlar, Kurumsal Değişim ve Ekonomik Performans, Sabancı    Üniversitesi Yayını, İstanbul, 

2002, s. 139.
   4.   Bkz. Hernando De Soto (Çev. Murat Aygen), Sermayenin Sırrı, Liman Kitapları, Ankara, 2005, s.4–5.
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süreç tamamlandıktan, ikincil piyasa işlemleri başladıktan sonra mortgage uygulamasına 
geçildiği söylenebilir.       179

DÜNYA UYGULAMALARI

A.   ABD Modeli

ABD’de uygulanan tek bir model bulunmamakta, farklı yöntemlerle konut finansmanı 
sağlayan kuruluşlar yer almaktadır.

1. İpotek Sigortacılığı – FHA

Federal Housing Administration (FHA), gelir düzeyi düşük olan ailelerin konut 
sahibi olmalarının desteklenmesi amacıyla ABD hükümeti tarafından kurulmuş bir 
kurumdur. FHA temel olarak kendi belirlediği kredi kuruluşlarını, yine kendi belirlediği 
koşullarla verdikleri konut kredilerinde, borçluların krediyi geri ödeyememelerine karşı 
sigortalamaktadır. Böylece kredi kullanan kişinin geri ödemeleri yapamaması halinde 
ödemeleri FHA gerçekleştirmektedir. 

FHA bir kamu kurumu olmasına karşın faaliyetlerini sigorta primlerinden elde ettiği 
gelirlerle sürdürmekte ve ek bir kamu kaynağına ihtiyaç duymamaktadır. FHA’nın sigorta 
primleri kredi kullanıcıları tarafından karşılanmakta ve genellikle aylık ödemelere dahil 
edilmektedir. 

FHA’dan kendi finansmanını sağlaması, zarar etmemesi beklenirken, uzun dönemde 
kar etmesi de beklenmemektedir. Bu yapısı ile FHA, aynı alanda faaliyet gösteren özel 
sektör kuruluşlarına göre daha düşük maliyetlerle sigortalama yapabilmekte ve kredi 
kullanıcılarına daha uygun koşullar sunabilmektedir (6).180181

2. İkincil Kuruluşlar - Fannie Mae, Freddie Mac, Ginnie Mae

Fannie Mae, başlangıçta kamu kuruluşu olarak kurulmuş, ancak zamanla sermayesinin 
tamamını özelleştirmiş olan halka açık bir şirkettir. Fannie Mae’nin yasalarla belirlenmiş 
temel amacı düşük ve orta gelirli vatandaşların yaygın olarak ve uygun koşullarla konut 
sahibi olabilmelerinin desteklenmesidir. Fannie Mae özel bir şirket olmakla beraber, 
faaliyetlerinin yasalarla belirlenmiş olan amaçlara uygunluğu ve finansal yeterliliği kamu 
kurumları tarafından denetlenmektedir.

Fannie Mae bu amacı doğrultusunda, ipotek kredisi veren kuruluşlardan bu kredileri 
satın almakta, devraldığı ipotek kredilerini kendi portföyünde tutabilmekte ya da 
birleştirerek kredi havuzları oluşturabilmekte, bu ipotek kredisi havuzlarına dayalı menkul 
kıymet ihraç ederek topladığı fonlarla yeni ipotek kredileri devralabilmektedir. 

179 5. De Soto, a.g.e , s.5.
180
1816.  www.fha.com (Erişim tarihi: 2008.03.14)
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Fannie Mae tarafından ihraç edilen menkul kıymetler, yukarıda belirtildiği üzere 
tüketicilerin faiz ödemelerinin, yapılan kesintiler sonrasında yatırımcılara aktarıldığı 
ödeme aktarmalı (pass through) menkul kıymetlerdir.

Fannie Mae aktif büyüklüğü olarak ABD’nin ikinci büyük şirketi ve aynı zamanda 
ülkenin en büyük konut kredisi kuruluşudur. Fannie Mae hisse senetleri New York 
Borsasında işlem görmekte olup, Standart % Poor’s 500 Composite Stock Price Index’in 
içerisinde yer almaktadır(7). Ayırıca Freddie Mac, Fannie Mae’ye alternatif bir kuruluş 
olarak varlığını sürdürmektedir (8).

Ginnie Mae ise ABD Konut ve Kentsel Gelişim Kurumu (Department of Housing 
and Urban Development) bünyesinde faaliyet gösteren bir kamu kuruluşu olup, FHA ve 
diğer bazı kuruluşlar tarafından sigortalanan kredilere dayalı olarak ihraç edilen menkul 
kıymetlerin anapara ve faiz ödemelerini garanti etmektedir (9).

3. Federal Konut Kredisi Bankaları (Federal Home Loan Banks)

ABD’de farklı eyaletlerde faaliyet gösteren 12 adet federal konut kredisi bankası 
bulunmaktadır. Bu bankalar hükümet destekli kuruluşlar olup, temel amaçları ipoteğe 
dayalı kredi kullanımının desteklenmesidir. Bu amaçla bu bankalar temel olarak finansal 
kuruluşlara konut kredileri vermeleri için avans niteliğinde borç vermektedirler. Diğer bir 
deyişle bu bankalar konut kredisi vermek isteyen finansal kuruluşların fon temin ettiği bir 
toptancı banka görevini üstlenmişlerdir. Fannie Mae’den farklı olarak bu bankalar kredileri 
satın almamaktadır. Kredi riski konut kredisini veren finansal kuruluş tarafından taşınmaya 
devam etmekte ve kredinin ödenmemesi durumunda bu kuruluş yine de federal konut 
kredisi bankasına borcunu geri ödemek zorunda kalmaktadır (10).182

B.  Almanya – Pfandbrief/Covered Bond

Almanya’da farklı türdeki bankalar (ticari bankalar, kamu tasarruf bankaları, kooperatif 
bankaları) ve diğer finansal kuruluşlar (yapı kredi birlikleri, özel amaçlı kredi kuruluşları, 
sigorta şirketleri, leasing şirketleri) gayrimenkul finansmanına yönelik krediler 
verebilmektedir. Diğer yandan bu konuda uzmanlaşmış ipotek bankaları bulunmakta olup, 
bu bankalar “Pfandbrief ” adı verilen menkul kıymetleri ihraç etmekte ve topladıkları fonlar 
ile gayrimenkul finansmanına, ticari mülk finansmanına ve kamu sektörüne vermektedir. 
Bu menkul kıymetler, “covered bond” grubu içerisinde değerlendirilmektedir.

Pfandbrief modelinde ipotek bankasının bir adet sabit ipotek havuzu bulunmaktadır. 
Yeni krediler verildiği zaman yeni tahvil ihraç edilerek krediler fonlanmakta, yeni kredi de 
bu havuzun içine eklenmektedir. Kredilerin ödenmesi veya tahsil edilemez hale gelmesiyle 

182 7.  www.fanniemae.com (Erişim tarihi: 2008.03.14)
   8.   www.freddiemac.com (Erişim tarihi: 2008.03.14)
        9.   www.ginniemae.gov (Erişim tarihi: 2008.03.14)
       10. www.fhlbanks.com  (Erişim tarihi: 2008.03.14)
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ipotek havuzu küçülmektedir. Bu sistem çok sıkı bir şekilde düzenlenmiştir. Verilen 
kredilerin süresi ile ihraç edilen bonoların süresinin eşit olması gerekmektedir. Tüketiciler 
kredileri istedikleri anda kapatmak için belirli bir komisyon ödemek zorundadırlar. 
Önceden belirlenen dönemlerde cezasız bir şekilde kredi kapatılabilmektedir.

Pfandbrief ’ler ilgili krediler karşılığında ihraç edilmekle beraber, söz konusu krediler 
ihraç eden ipotek bankasının bilançosunda kalmaya devam etmektedir. Buna karşılık 
ipotek bankasının iflası gibi bir durumda bu menkul kıymetleri ellerinde tutanların 
ayrıcalık sahibi olmaları ve menkul kıymetle ilişkilendirilmiş olan krediler üzerinde 
öncelikli hak sahibi olmaları öngörülmüştür (11).

C.  Danimarka - İpotek Bankaları183

Danimarka’da gayrimenkul finansmanında en önemli rolü, mevcut sayıları 8 adet olan 
ipotek bankaları üstlenmiş bulunmaktadır. Bu bankalar temel olarak sermaye piyasalarında 
borçlanma araçları ihracı yoluyla fon toplamak ve ipotek karşılığı gayrimenkul kredisi 
vermek konusunda uzmanlaşmışlardır. Tümü ulusal düzeyde hatta bazıları Danimarka 
dışındaki ülkelerde de faaliyet gösteren bu bankalar kısmen de olsa kredi verdikleri 
gayrimenkul türleri konusunda birbirlerinden farklılaşmışlardır (12). 

D.  İngiltere

İngiltere’de ipoteğe dayalı konut finansmanına yönelik kamu tarafından tasarlanmış 
bir sistem ya da buna dönük bir devlet politikası bulunmamakta olup, ipoteğe dayalı 
konut kredileri bankacılık sisteminin bir fonksiyonu olarak gelişmiştir. İngiltere, uygun 
makroekonomik koşullar ve yasal düzenlemelerin mevcudiyeti halinde, bankacılık 
sisteminin konut finansmanını başarılı bir şekilde gerçekleştirebildiğinin güzel bir 
örneğidir.

İngiltere’de geleneksel olarak konut kredisi veren temel kuruluşlar ipotek bankası olarak 
faaliyet gösteren ve mevduat toplayabilen yapı kooperatifleri iken 1980’lerden sonra ticari 
bankalar bu piyasada aktif hale gelmiş, hatta bazı yapı kooperatifleri bankaya dönüşmüş 
ve bazı bankalarla yapı kooperatifleri arasında birleşmeler gerçekleşmiştir. Kuruluşların 
örgütlenme biçiminde bazı değişiklikler olsa da, İngiltere’de konut kredileri büyük ölçüde 
bankacılık kanalıyla ve toplanan mevduatlarla finanse edilmiştir.

Buna karşılık son dönemlerde mevduatın yanı sıra bankalar konut kredilerini tahvil 
ihracı yolu ile topladıkları fonlarla da finanse etmeye başlamışlardır. Bu finansman türü de 
yine düzenlenen bir sistem çerçevesinde değil, İngiltere mali piyasalarındaki esneklikten 
faydalanılarak gerçekleştirilmektedir (13).184

183 11. www.pfandbrief.org (Erişim tarihi: 2008.03.14)
12. www.gyoder.org.tr/sunum/kf1s/03_TORBEN_GJEDE.pdf (Erişim tarihi: 2008.03.14)
18413. http://www.yourmortgage.co.uk (Erişim tarihi: 2008.03.14)
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II. A.B.D.KAYNAKLI KONUT FİNANSMANI KRİZİ

ABD’de son dönemde, kredi notu düşük olan veya kredi notu bulunmayan, görece düşük 
gelir düzeylerine sahip kimselere verilen kredilerin geri dönmeme oranlarının öngörülen 
seviyelerin üzerine çıkması ile, “hassas konut finansmanı” (ing. subprime mortgage) krizi 
ortaya çıkmıştır. Hassas konut finansmanı sağlayan kurumlar, kredi verme standartlarını 
gevşek tutmuş, dar gelirli, kredi skoru bulunmayan veya düşük olan tüketicilere bu tür 
mortgage kredilerini kullandırmışlardır.

2007 yılı itibariyle ABD’de icra sürecine gidilme sayısı %75 oranında artmıştır 
(14)185. Mart 2007 itibariyle 1,3 trilyon $ düzeyinde bulunan hassas konut kredilerinin 
geri dönmeme oranı Ocak 2008 itibariyle %21’e ulaşmıştır (15). ABD’de hassas konut 
kredilerinin hacmi, ABD toplam konut kredileri hacminin % 14’ünü oluşturmaktadır 
Hassas konut kredileri hacminin büyümesinde, ABD ekonomisinin düşük faiz iklimi, konut 
fiyatlarının artması, tüm dünyada likiditenin artmasıyla kredi ve sermaye piyaslarındaki 
büyük yükseliş ve bu tür kredilerin menkul kıymetleştirilerek düşük faiz oranları ile 
yatırımcılara satılabilmesi, bu sebeple bu tür kredileri veren kurumların verdikleri 
kredilerin riskini taşımayarak sermaye piyasalarına aktarabilmesi etkili olmuştur. Geri 
ödemelerde yaşanan problemin temel nedenleri, 2006’nın ikinci yarısından itibaren ABD 
konut sektöründe durgunluk yaşanması, konut fiyatlarının ve elde edilen kira gelirlerinin 
düşmesi, ABD merkez bankası  FED’in kısa vadeli faiz oranlarını % 5,25’e kadar çıkarması 
ile değişken faizli kredi kullananların (hassas konut kredilerinin üçte ikisi) aylık  ödeme 
tutarlarının artmasıdır.

Her ne kadar ABD sosyal yaşamında olumsuz etkileri görülse de, zamanında ödenmeyen 
mortgage kredilerinin, toplam mortgage kredilerine oranı % 6, hukuki takibe uğrayan 
mortgage kredilerinin toplam mortgage kredilerine oranı ise % 2 gibi yüksek olmayan 
oranlardır. Ancak son dönemde piyasalarda yaşanan dalgalanmaların daha başka sebepleri 
bulunmaktadır. Bunları şöyle özetleyebiliriz:

 Derecelendirme şirketlerinin yüksek riskli kredilere dayalı menkul kıymetlerin 
bazılarının derecelendirme notunu düşürmesi, bu menkul kıymetlere yatırım yapan 
kurumsal yatırımcıların (çoğunlukla hedge fonların) portföylerinde tuttukları bu menkul 
kıymetler için yeniden değerleme yapmalarını gerekli kılmış ve bu durum piyasalarda az 
işlem gördüğü için likiditesi de az olan bu tür menkul kıymetlerin defter değerlerinden 
çok daha düşük değerlendirilmelerine sebep olmuş, sonunda hedge fonların bazılarında 
büyük kayıplar yaşanmıştır.

a) Yatırım bankaları,  riskli kredilerin ve aracılık yaptıkları şirket satın alımlarına 
finansman sağlayacak borçlanmaların teminat olduğu menkul kıymetlere yatırım yapan 
yatırımcıların risk iştahının azalması sebebiyle bu tür kredileri menkul kıymetleştirememiş 

185 14. www.realtytrac.com/ContentManagement/pressrelease.aspx?ChannelID=9&ItemID=3988&accnt=64847 (Erişim tarihi: 2008.03.14)
        15.  www.federalreserve.gov/newsevents/ speech/bernanke20080110a.htm (Erişim tarihi: 2008.03.14)
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ve bilançolarında tutmak zorunda kalmışlardır. Bu sebeple kredi ve borçların geri 
ödenmesinde yaşanan problemler dünya sermaye piyasalarının lokomotifi olan yatırım 
bankalarını direkt etkiler hale gelmiştir. 

b) ABD’de subprime mortgage piyasasındaki çöküşün, önce daha güvenli 
mortgage türlerinde sonra diğer tüm bireysel kredilerde, daha sonra da ticari kredilerin 
geri ödemesinde bu çapta olmasa da problemler çıkarabileceği, ancak daha önemlisi bir 
kredi darlığı (credit crunch) yaşanmasına sebep olacağı, ABD ekonomisin sert bir inişle 
(hard landing) ciddi bir resesyona sürükleneceği endişeleri finansal piyasalarda ciddi bir 
kabul görmeye başlamıştır. 

c) Olası bir kredi darlığı, son beş yıldır tüm dünyada hisse senedi piyasasında yaşanan 
büyük yükselişin bitebileceği yorumlarına da yol açmaktadır. Ucuz borçlanmalar yoluyla 
şirket satın alımları ve şirketlerin kendi hisselerini satın alması sayesinde yükselen dünya 
borsalarının, bunun tam aksi yönde koşulların oluşması durumunda tüm temel ekonomik 
göstergelerdeki iyi gidişe rağmen düşebileceği yorumları da daha fazla gündeme gelmeye 
başlamıştır.  

Kriz, orta ve düşük gelirli kimselerin konut alımlarının finanse edilme biçimleri üzerine 
tartışmalar ortaya çıkarmış, hassas konut kredilerine dayalı yatırım araçları nedeniyle 
ortaya çıkan zararların yarattığı güven eksikliği, fonlama maliyetleri ve kaynakları 
üzerinde olumsuz etki yaratmıştır. Ayrıca, Standard&Poors ve Moody’s gibi uluslararası 
derecelendirme kuruluşlarının bu konut kredilerine dayalı olarak ihraç edilen menkul 
kıymetlere verdikleri derecelerin de yüksek olduğu yönünde düşünceler oluşmuş, bu 
kuruluşlar da itibar kaybına uğramıştır.

Bu krizde katkıları olduğu düşünülen uluslararası derecelendirme kuruluşlarından 
Standart&Poors (S&P), finans kuruluşlarının konut finansmanı krizinden kaynaklanan 
toplam zararının 265 milyar doların üzerine çıkabileceğini öngörmektedir. S&P’nin New 
York’ta gerçekleştirdiği açıklamada, büyük ABD bankalarındaki sorunun yerel bankaları 
da etkileyeceğini ve bazı Avrupa bankalarının hassas kredilerden doğan zarar tutarlarını 
artıracağı da belirtilmiştir. Derecelendirme kuruluşu ayrıca, toplam değeri 270 milyar 
doları bulan, konut finansmanına dayalı menkul kıymetin notunu indirdiğini, toplamı 
264 milyar doları bulan bir grup CDO’yu da olası bir not indirimi için izlemeye aldığını 
açıklamıştır. ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Bernanke ise, hassas konut finansmanı 
krizinin birincil ve ikincil etkileri bütünüyle ortaya çıktıktan sonra, krizin faturasının 500 
milyar doları aşmayacağını umduklarını belirtmektedir (16).186

186 16. www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=89558 (Erişim tarihi: 2008.03.14)
    17.  www.bddk.org.tr (Erişim tarihi: 2008.03.14)
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 TÜRKİYE’DE KONUT FİNANSMANI

A.   Konut Finansmanında Mevcut Durum

Yeni konut finansmanı sistemine ilişkin çıkarılan kanuna rağmen, halen Türkiye’de 
motgage kredileri değil, banka konut kredileri uygulanmaktadır. Ülkemizde “konut 
kredileri” bankaların konut satın almak isteyen kişilere kullandırdıkları kredilere verilen 
ortak isimdir. Bankalar topladıkları fonları konut satın almak isteyen tüketicilere 
kullandırmakta, aynı zamanda verdikleri kredileri satın alınan taşınmaz malın üzerine ipotek 
tesis etmek suretiyle teminat altına almaktadırlar. Uygulanmakta olan konut kredilerinin, 
yasal düzenlemesi yapılmış olan mortgage sistemine göre birbirine bağlı iki önemli farkı 
vardır. Birincisi, şu anda bankalar verdikleri konut kredilerini ya topladıkları mevduatla 
finanse etmektedirler veya yurt dışından sağladıkları kredilerle. Türkiye’de mevduatın 
ortalama vadesi kısa olduğundan bu durumda vade riski söz konusudur. Yurt dışı finansman 
imkânlarıyla sağladıkları fonların kullanımında ise kur riski vardır. Mortgage’ta ise kredi 
kuruluşları sermaye piyasalarından fon sağlama imkânına kavuşacaklardır. İkincisi ise, 
konut kredileri halem krediyi kullanan tüketicilerin satın aldıkları taşınmaz malın üzerine 
ipotek koymak suretiyle teminat altına almakta ve süreç burada kesilmektedir. Mortgage’ta 
ise ipotekler menkul kıymetlere dönüştürülmek suretiyle borsada işlem görmektedir.

Son yıllarda konut kredilerinde hızlı bir artış yaşanmaktadır. Durum kullanılan kredilerin 
miktarından anlaşılmaktadır. 2002 yılsonu itibarıyla konut kredileri 460 milyon YTL iken,  
2006 yılı sonunda 22 milyar YTL düzeyine ulaşmıştır. 2007 yılı Eylül ayı itibariyle ise 
konut kredisi miktarının yaklaşık 30 milyar YTL düzeyine ulaştığı görülmektedir (17).

Konut kredilerinin Türkiye’nin Gayrisafi milli hasılasına oranı ise, 2000 yılında %0,3’e, 
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2006 yılında ise %3,8’e yükselmiştir (18).187

B.  Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması     

Hakkında Kanunla Getirilen Sistem 

1.  Genel Olarak

Bu yeni kanun ile getirilen konut finansmanı sistemi, yazılı ve görsel basında “ Mortgage 
Sistemi” olarak nitelendirilmiştir (19). Kanun metninde böyle bir isimlendirme 
yapılmamışsa da, kamuoyunda anılan ifade yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Türk Dil 
Kurumu ise, mortgage karşılığı olarak “tutsat” kelimesini önermektedir (20).   188  

“Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun” 21.02.2007 tarihinde T.B.M.M.’nce kabul edilmiş ve Mart ayında 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir(21). Anılan Kanunla Sermaye Piyasası 
Kanunu’nda değişiklikler yapılarak; konut finansmanı ve konut finansmanı kuruluşları 
tanımlanmış, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetler ile 
konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları, ayrıca ipotek finansmanı kuruluşları 
düzenlenmiştir. Gayrimenkul değerleme uzmanlığı ile ilgili esaslar belirlenerek, Türkiye 
Değerleme Uzmanları Birliği oluşturulmuştur. Diğer taraftan sistemin sağlıklı işlemesini 
sağlamak maksadıyla, İcra ve İflas Kanununda, Tüketiciyi Koruma Kanununda, Finansal 
Kiralama Kanununda ve değişik vergi kanunlarında değişiklikler yapılmıştır. 

Sağlıklı bir konut finansmanı sisteminin kurulabilmesi amacıyla hem kurumsal yapıların 
oluşturulması, hem de gerekli görülen teşvik mekanizmaları kanunda yer almaktadır. 
Daha sonra gerekli ikincil mevzuat çalışmaları da önemli ölçüde tamamlanmıştır. Ancak 
henüz ipoteklerin menkul kıymete dönüştürülmesini sağlayacak kurumsal yapılar 
oluşturulmadığı için sistemin işler hale geldiği henüz söylenemez.   

2.   Sistemin Temel Esasları

Kanuna göre, konut finansmanı yalnızca konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi 
kullandırılmasından ibaret değildir. Aynı zamanda sahip oldukları konutların teminatı 
altında tüketicilere kredi kullandırılması da konut finansmanı kapsamında düzenlenmiştir 
(m.12). Açıkçası bu finansman sistemi yalnızca konut edinmeyi düzenlemiyor, konut 
sahiplerinin konutlarını teminat göstermek suretiyle kredi edinmelerini de sağlıyor. Konut 
varlığına dayalı olarak ülkedeki kredi kullanım hacmini artırmayı, ülkemizin sermaye 

187 18. www.tuik.gov.tr (Erişim tarihi: 2008.03.14)
188 19. Seda Önen - Yalçın Özge Okat, “Konut Finansmanı Sistemi”, Atatürk’ün 125. Doğum Yılına Armağan, Cilt 2, Sermaye Piyasası Kurulu 

Yayınları, Ankara, 2007, s. 1/18.
 20. Kanun üzerinde çalışmaların bürokratik düzeyde devam ettiği bir dönemde, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Halûk 

AKALIN imzasıyla Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına (Sayın Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) gönderilen 7 Ekim  2005 tarih ve 
B.02.1.KDT.5.02.00.00-268-4232 sayılı yazıda “tutulu satış” teriminin kullanılması önerilmiş, ancak daha sonra TDK da bu terimi “tutsat” 
olarak değiştirmiştir.
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üretme yeteneğini artırmayı amaçlıyor.

Kredi kullananların teminat gösterdikleri konutların üzerine konulan ipoteklerin 
menkul kıymetleştirilmesi, finansman kuruluşlarının tüketicilere verdikleri kredileri finans 
piyasalarından temin edecekleri fonlarla karşılamalarını sağlamaktadır. Ülkemiz açısından 
bu yenilik, konut finansmanı kuruluşlarının fon temin etmek için kısa vadeli mevduata 
bağımlılığını ortadan kaldıracak, daha önemlisi finans sektörümüzün derinliğinin 
artmasına ve sağlıklı gelişmesine çok önemli katkı sağlayacaktır.  Nitekim kanun tasarısının 
T.B.M.M. Genel Kurulundaki görüşmeleri sırasında bu noktaya önemle vurgu yapılmıştır 
(22).          189 

Kanun, ülkemizde hem ipoteğe dayalı menkul kıymet, hem de ipotek teminatlı menkul 
kıymet modellerinin uygulanması imkânını getirmiştir. Bunlar arasındaki temel fark 
ihraççı ve garanti veren temel kuruluştur (23). Böylece piyasa, arzusuna göre çeşitli 
araçları kullanabilecektir.

Bu itibarla, fon kaynaklarından en yüksek düzeyde yararlanabilme imkânı oluşmuştur 
(24). 

Sistemin bütünü ile yürürlüğe girmesi, finans sektörünün gelişimi dışında konut 
edinmeyi kolaylaştırma, tüketici davranışlarını rasyonelleştirme, insanların önüne konut 
edinme gibi anlamlı bir hedef koyma, inşaat sektörünü canlandırma, ekonomik büyüme 
ve istihdama katkıda bulunma, kayıt dışılığı azaltma, imar ve inşaat mevzuatına uygun 
konut üretmeyi destekleme, planlı kentleşmeyi teşvik etme, hatta kamu yatırımlarına ek 
finansman sağlama gibi çok yönlü etkiler meydana getirecektir. Tüm bunların gerçekleşmesi 
elbette ki sistemin kalıcı ve uzun dönem uygulanmasıyla mümkün olacaktır. Tüm bunlar 
elbette ekonomik istikrarın devamıyla da bağlantılıdır.

Dünyada “mortgage krizi” tartışmalarının yaşandığı bir dönemde tüm bunların 
vurgulanması biraz çelişkili görünebilir. Ancak A.B.D.’deki sorun, sistemin varlığından 
değil, son zamanlardaki sakıncalı uygulamalardan kaynaklanmıştır. Ayrıca geçmiş krizlerde 
bankalar battı diye tüm bankaları kapatmayı, bankacılığı tavsiyeyi kimse düşünmediyse, 
bu bankalara duyulan ihtiyacın önemindendir. Aynı mantık mortgage sistemi için de 

189 21.  6 Mart 2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 22.  TBMM Genel Kurul Tutanağı, 22. Dönem, 5. Yasama Yılı, 65. Birleşim, 20 Şubat 2007. Yapılan görüşmelerde Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER (Sivas), “ Bu tasarı, Türk mali sisteminin en büyük reformlarından biri olacaktır. Herhangi bir yasal 
düzenlemeden öte konut edinmeyle bağlantılı bir kredilendirme mekanizmasının devreye sokulmasından öte, doğrudan doğruya Türk mali 
sistemini derinden etkileyecek bir büyük reforma, bu tasarı kanunlaştığı takdirde, imza atmış olacağız” ifadelerini kullanmıştır.      

  23. Ayrıntılar için bkz. Önen ve Okat, a.g.m., s.12-15.
  24. Loïk Chiquer -Oliver Hassler -Michael Lea, “Mortgage Securities in Emerging Markets”, Policy Research Working Paper  3370, The 

World Bank Financial Sector Operations and Policy Department, August 2004, s.36-37.
 25. Bkz. Michael J. Lea, “The Role of the Primary Mortgage Market in the Development of a Successful Secondary Mortgage  
 Market” Inter-American Development Bank, Sustainable Development Department Best Practices Series, January 2000; www.iadb.org/sds/

ifm  (Erişim tarihi: 2008.04.02)   
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geçerlidir.       

III. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Başarılı bir ikincil mortgage piyasasının gelişiminde, birincil mortgage piyasasının rolü 
önemlidir. Herşeyden önce konut finansmanı sisteminin başarısı için gerekli en önemli 
koşul ekonomik istikrarın, iyileşme sürecinin ve özellikle reel faiz oranlarındaki düşüşün 
devam etmesidir (25). Kaldı ki, tüm yönleriyle işlemesi halinde sistemin bizzat kendisi 
ekonomik kalkınmaya ve istikrar ortamına katkıda bulunacaktır. 

Bununla beraber, global finans piyasalarında meydana gelen çalkantılar, Ülkemizin 
bu piyasalara entegrasyonunun da giderek artması sonucunda, sistemi bir takım risklere 
maruz bırakabilmektedir. Yakın dönemde, ABD’de standart altı konut kredileri piyasasında 
başlayan ve türev enstrümanlar vasıtasıyla dünya kredi piyasalarına yansıyan risklerin 
Ülkemiz açısından sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi için, konut kredisi kullandıran 
kuruluşların sermaye piyasasından istifade etmeleri ve yeni finansman teknikleriyle 
risklerini dağıtmaları gerekmektedir.

Bu anlamda, konut finansmanı alacaklarının menkul kıymetleştirilmesini sağlayacak 
sermaye piyasası kurumlarının ve araçlarının düzenlenmesi önem taşımaktadır. Konut 
finansmanı kuruluşlarımızın daha ucuz kaynak bulabilmelerini ve dış risklere karşı daha 
iyi korunmalarını sağlayabilecek yeni finansal ürünler sayesinde tasarruf sahipleri ile konut 
sahibi olmak isteyen kişiler arasında bir köprü kurulacaktır. 

Konut finansmanı kuruluşlarının finans sektöründeki yapısal ağırlığına baktığımızda; 
bankalarımızın toplam varlıklarının Gayri Safi Yurtiçi Hâsılaya oranının yaklaşık %90 
düzeyinde olduğu anlaşılmaktadır. Finansal kiralama şirketleri ile finansman şirketlerinin 
payları ise %3’e yaklaşmaktadır. Finans sektörünün 10 milyar $’ın üzerindeki toplam 
kârının %92’si de bankacılık sektörü kaynaklıdır (26). 190

Bankalarımızın ekonomimizde ne kadar önemli bir yer teşkil ettiği açıktır. Bu açıdan, 
konut kredisi kullandıran bankalarımızın güçlü finansman olanaklarına sahip olması ülke 
ekonomisinin de güçlü olmasını sağlayacaktır. Ancak, bugün bankalarımızın mevduat 
ağırlıklı bir yapıyla finansman sağladığını söylemeliyiz. Her ne kadar son dönemde 
özkaynak ağırlığında artış görülse de, bu artışın sektöre olan yabancı sermaye ilgisinden 
de kaynaklandığı belirtilebilir.   

         Bugün konut kredilerindeki artış ve konut kredisi faizlerindeki rekabet, Kanun’un 
piyasaya olumlu etkide bulunduğunu ve yeni bir dinamizm getirdiğini göstermektedir. Yasal 
altyapısı oluşturulan konut finansmanı sistemi de bankalarımıza uzun vadeli finansman 

190 26.  www.bddk.org.tr/turkce/Istatistiki_Veriler/Istatistiki_Veriler.aspx  (Erişim tarihi: 2008.03.14)
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olanağı sağlayacak çok çeşitli alternatifler sunmaktadır. Başta bankalarımız olmak üzere 
tüm konut finansmanı kuruluşlarının konut kredisi portföylerini zenginleştirmek adına 
yoğun bir şekilde çalışmaları ve konut kredisi piyasasının önündeki potansiyeli kaliteli bir 
risk yönetimiyle çok iyi kullanmaları gerekmektedir.191

Şimdi kalan süremiz içerisinde sorularınız varsa, katkılarınız varsa almaktan mutluluk 
duyacağız. 

Evet, orada iki arkadaşımız var, buyurun.

SALONDAN- Ben Sayın White’a sormak istiyorum. Yanlış anlamadıysam Amerika’da 
kredi borcunu ödemeyen kişilerden mortgage’ı tahsil etmekle ilgili çalışması olmuş. 
Amerika’da kredi borcunu ödemeyen bir kişinin evini satmakla ilgili proses ne kadar 
zaman alıyor? Yani kredi kuruluşu, kredi borcunu ödemeyenden alacağını konutu satarak 
ne kadar sürede tahsil ediyor, Türkiye’den biraz daha seri olduğunu düşünüyorum.

LARRY WHITE- Normal koşullarda, bir kişi ödemeleri konusunda güçlükle karşılaşırsa 
veya bizim dediğimiz gibi boyundan büyük bir eve almaya kalkışırsa, evi çok kısa bir 
sürede satabilir ve evi satmaya çaba gösterdiği sürece, kredi açan kişi ipotekli mülkü, evi 
kişinin elinden almaya çalışmayacaktır. Çünkü böyle bir hareket hem birçok soruna hem 
de maliyetin artmasına sebep olacaktır. 

Genellikle bu tür bir durumdaki kişi evi satmaya ve aradaki farkı telafi etmeye teşvik edilir. 
Dolayısıyla normal şartlar altında bu çok büyük bir sorun değildir. Evler genel olarak değer 
kazanmaktadır; örneğin, son on yıl içerisinde, konut fiyatları yüzde 124 değer kazanmıştır. 
Gördüğünüz gibi, normal koşullarda kazançlı bir yatırımdır. Daha önce de belirttiğim 

191  KAYNAKLAR
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gibi, konutun ödemelerini yapamazsanız, tabi ki konut elinizden alınabilir. Ancak başka 
borçlarınız da varsa, evin bu borçlar yüzünden elinizden alınmasını engellersiniz. 

Sayın Başkan müsaade ederse, bir noktayı açıklığa kavuşturmak istiyorum. 
Gayrimenkulün veya başka mülklerin yüzde 110’u veya 120’si kadar kredi veren kurumlar 
var. Ancak gerçekçi bir açıdan bakarsak, en iyi koşullar sadece kendi kullanımı için tek 
bir ev alan veya ilk evini alan kişilere sunuluyor. Diğer bütün kredilerde “gayrimenkulün 
rehin göstermesi karşılığında alınan borç” (home equity loan) olarak adlandırılan ve evin 
artan değerine karşılık olarak alınan krediler çok daha ciddi bir şekilde denetim altındadır 
ve kişiler genellikle evin değerinin yüzde 85’ine kadar kredi alabiliyor ve bunun için bile 
kredi derecelerinin oldukça yüksek olması gerekiyor. Bu olgunun bir kısmı, bu imkanları 
düşük gelirli insanlara da sunma çabalarından kaynaklanıyor. Bu insanların da “rüyayı” 
yaşaması amaçlanıyor. Ancak, sistem ender olarak suiistimal ediliyor. 

Kanımca, bu olgunun şiddetlenmesi veya kötüye gitmesi, daha çok Birleşmiş Devletler’in 
şu anda içinde bulunduğu ekonomik koşulların genel durumundan kaynaklanıyor. Fakat 
sizin sorunuza yanıt vermem gerekirse, evi satma seçeneği normal şartlarda oldukça kolay 
bir seçenektir. Herkes biraz para kaybeder, ama herkes memnun olur. Ancak, bugünkü 
durumda evi satmak bir yıl alabilir gibi, genellikle kişinin büyük ölçüde zararına olur. Şu 
anda çok zor bir durum söz konusudur ama bu durum kısa sürede değişecektir. 

LARRY WHITE- Well, in normal circumstances, if someone personally runs into 
difficulty with their payments, in other words, we say that their houses are too big for 
their income, they normally can sell it fairly quickly and as long as they try to sell it, the 
lender isn’t going to foreclose or try and take the house, because that’s going to create a 
lot of problems, a lot more cost. They encourage people to try and sell and make up the 
difference. So, under normal conditions, it is not too much of a problem. Houses normally 
appreciate; for example, in the last ten years, housing prices appreciated a 124 percent. So, 
you know, normally it is a fairly good bet. Now, as I said, if you can’t pay for the house, 
of course, they can foreclose on it. But, If you have other debts, of course, you prevent it 
from foreclosing on the house to do that.  I would just like to clarify one point, if I may 
from the chairman, that there are people who made loans for a 110-120 percent of the 
real property and for other things. But, realistically, the best conditions are only given to 
people, to single home-buyers, their first home, only for their occupancy. Anything else, 
when they get loans against the increased value of the house, called a ‘home equity loan’ 
is substantially more controlled and they will probably only get up to 85 percent of the 
value of the house and they have to have a fairly good credit rate. Some of this did stem 
from the fact that they were trying to extend this to low-income people again, so that they 
can experience the dream, too.  But, the abuses of the system are fairly low. I think it is just 
more a general condition of the economic conditions in the United States that this has 
now exasperated or made it worse. But in answer to your question, the preference to sell 
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the house, normally in most conditions, it is fairly easy to do. Everyone walks away, they 
lose a little bit of the money but everyone is fairly happy. But, now it may take a year to sell 
the house and at probably a substantial loss. That will change around fairly quickly, but for 
now it is pretty bad. 

SALONDAN- Öncelikle bir tespitimi söylemek istiyorum: Sayın Bakanım, bunu 
Amerika’dan esinlenerek Türk hukukuna girmiş bir sistem olarak düşünüyorum ki, 
açıklamalarınızda da Amerika’yla yüzdeyüz örtüşmese de benzerlikler oldukça fazla. 
Sayın White Hocamın açıkladığına göre, şu anda Amerika’daki mortgage sistemi çökmüş 
bir vaziyette, 76 milyar dolarlık bir zarar söz konusu, uygulaması neredeyse imkânsız hale 
gelmiş. Hatta hükümetin bu konuya da sahip çıkma taraftarı olmadığını belirtti. O dönemde 
mortgage sistemi bizim hukukumuza girdiği dönemlerde Amerika’da bu sistem çöktü mü, 
çökmedi mi, tam olarak hatırlamıyorum, ama önümüzde bir veri var, Amerika’da olan bir 
sistem çökmüş ve biz bu sistemi Türkiye’ye, Türk hukukuna yerleştirdik. Türk hukukunda 
uygulamasını ne kadar yapabileceğiz? Çünkü somut bir veri var. Koskoca bir Amerika, 
koskoca, devasa bir ekonomi, o ekonomide işlemeyen bir sistemin bizim ülkemizde ne 
kadar başarılı olacağı henüz tartışmalı. Bu kesinlikle aklımda soru işareti olarak var, siz de 
belirttiniz, henüz uygulamanın daha ilk safhası, ne kadar başarılı olacağının yanıtını sizden 
rica ediyorum.

Ayrıca Cemal Hocama şunu sormak istiyorum: Bu kıymet takdirinin belirli 
şirketler tarafından değerlendirilmesi söz konusu, bunun ülkemizde istismar edileceği 
düşüncesindeyim. Bunun hukuki boyutu, hukuksal sorunları hangi boyutta olur, Türk 
hukukunda ne gibi sıkıntılar doğurur, bunu sormak istiyorum. 

Tekrar White Hocama bir soru daha yönlendirmek istiyorum, ondan sonra tamamlamak 
istiyorum. Konut alındıktan, taksitler ödendikten sonra evin kıymetinin arttığını 
söylediniz. Bunu biraz açıklayabilir misiniz, yani yüzde 10, yüzde 20, yüzde 30, bu nasıl 
bir sistem, ben onu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI Doç. Dr. ABDÜLLATİF ŞENER - Ben de teşekkür 
ediyorum. 

Öncelikle burada konuyu Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri bağlantısında 
anlatmamız, Amerika’yı örnek aldığımız anlamına gelmiyor. Burada konuyu     Türkiye-
Amerika bağlamında anlatmamızın sebebi, bir tarafta Türk hukuk sisteminde konunun 
nasıl işlediğini bilen bir uzmanımız var, bir tarafımızda Amerika Birleşik Devletleri’nde 
sistemin nasıl işlediğini iyi bilen bir uzmanımız var. Dolayısıyla ben de ikisinin arasında 
olduğum için, bir taraftan Türkiye, bir taraftan Amerika bağlantılı bir açılım yapmaya 
çalıştım, işin özeti bu.
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İkincisi, yanlış bilmiyorsam, bu sistemi ortaya çıkaran Amerika Birleşik Devletleri değil, 
Avrupa’da daha önce ortaya çıktı, sanırım İngiltere’de. Amerika Birleşik Devletleri ve 
İngiltere’deki başarılı uygulamalarla birlikte zaten dünyanın her tarafına yayıldı. Gelişmiş 
ekonomilerde de var, gelişmekte olan ekonomilerde de var, Amerika’da da var, ama 
Amerika bu işi ilk başlatan değil. Sonra o da dünyadaki deneyimlerle, ilk uygulayanlardaki 
deneyimlerle birlikte sistemi yerleştiren, oturtan bir ülke konumunda. 

Biz ne yaptık? Bizde bu yasayı çıkarmadan önce iki yıllık bir hazırlık safhası sürdü. 
Sermaye Piyasası Kurulu benimle bağlantılı, ilgili bir kuruldu. Bu konudaki kanun 
çalışmasını, yasa çalışmasını yapma görevini Sermaye Piyasası Kurulu’na verdim ve iki 
yıla yakın bir süre sürekli bu yasa üzerinde çalıştılar; dünyanın değişik ülkelerine gittiler, 
incelemeler yaptılar. Bunun ötesinde, Türkiye’de defalarca uluslararası düzeyde değişik 
ülkelerde konuyu uygulamış veya uygulamasına katkı sağlamış uzmanları da davet etmek 
suretiyle konuyu tartıştılar. Risk alanlarının neler olabileceğini, sistemin zaman zaman bazı 
ülkelerde tıkanmasının ana nedenlerini, kaynaklarını belirlemeye çalıştık ve ona göre yasal 
düzenlemeyi oluştururken ve ikincil mevzuata geçerken bunları dikkate alarak sağlıklı bir 
çözüm bulmaya çalıştık. 

Burada dikkat edecek olursanız, en büyük sorun ödemeyle bağlantılı bir hadisedir, 
teminatın borcun karşılığı haline dönüşüp dönüşmemesiyle ilgili bir sorundur. Değerleme 
sistemi bundan ortaya çıkmıştır. Değerin tamamının kredi olarak verilmeyişi bundan ortaya 
çıkmıştır. Bunun ötesinde, belirttiğim gibi diğer taraftan belli büyük vergi avantajlarıyla 
işe başlamak yerine, sistemin işleyişini gözlemleyerek vergi avantajlarını kademeli olarak 
yayma gerekliliği buradan ortaya çıkmıştır.

Şu andaki yasa, ikincil mevzuatın büyük bir kısmı hazırlanmıştır. İkincil mevzuatın 
içerdiği noktalar dikkate alındığında, bizde mortgage sisteminin devreye girmesi kendi 
bünyesinde herhangi bir risk taşımamaktadır. Mortgage sisteminin getireceği en önemli 
faydalardan biri de şudur: Ekonominin rasyonelleşmesini sağlayacak, yani insanlar 
“şurada para var, gideyim alayım” diye tek yanlı hesap yapmayacaklar. Parayı almanın 
maliyetini görecekler, kazanımlarını görecekler, kendi gelirlerine göre bunu ödeyip 
ödeyemeyeceklerini, ödeme kabiliyetleri içerisinde bunun ne anlama geldiğini görecekler 
ve bir hayat düzeniyle ilgili, hayatlarıyla ilgili rasyonel bir planlama yapma alışkanlığına 
kavuşacaklardır. Aslında insan davranışlarının rasyonelleşmesi ekonomik performans 
açısından son derece önemli bir hadisedir, eğer rasyonelleşmiyorsa insan davranışı burada 
büyük sorunlar var demektir.

Uzatır mıyım bilmiyorum. Maliyede bir ara ben gelirler kontrolörüydüm, 70’li yılların 
sonları ve Urfa’da vergi incelemesine ve teftişe gitmiştik. O zaman Türkiye’ye pek fazla turist 
de gelmezdi, 70’li yıllar. Bir Alman turiste rastladık, birkaç arkadaş konuşmaya oturduk. O 
Alman dedi ki “dünyanın başka yerinde görmediğim iki özellik bu bölgede var, ben onun için 
3, 5 yılda bir gelirim, bölgede gezerim, sadece insanları seyreder giderim.” “O iki özellik nedir?” 
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dedik. Dedi ki, “birincisi, burada zaman kavramı yok, zamandan bağımsız yaşıyorsunuz.” 
Nasıl tasvir ettiğini ayrıntılı olarak anlatmayayım. “İkincisi, insanların davranışlarında 
ekonomik rasyonalite yok.” Anlayamadık, “nasıl yok?” dedik. Bahçeli bir kafede oturuyoruz; 
“Mesela şu masaya bir vatandaş geliyor ve oturuyor, bir kahve söylüyor. Ben o zaman şöyle 
düşünüyorum: Demek ki bu şahıs bir aylık bütçe yapmış veya belli bir dönemlik bütçe yapmış, 
bu bütçesinde her gün veya haftada bir kez böyle bir çay bahçesine gelip bir fincan kahve 
içmeyi planlamış ve bütçesine yerleştirmiş diye düşünüyorum. Fakat arkasından iki kişi geliyor, 
‘selamünaleyküm’, ‘buyur otur’ diyorlar, çay kahve onlara da söylüyor. Arkasından 3-5 kişi daha 
geliyor, onlar da oturuyor. Bir masa yetmiyor, 2-3 masayı birleştiriyorlar, başına 15-20 kişi 
toplanıyor, kimi kahve içiyor, kimi çay içiyor, kimi meşrubat içiyor harıl harıl. Ben izliyorum, 
ne güzel muhabbet, herhalde herkes hesabını kendisi verecek diye bekliyorum. Bir bakıyorum ki 
o bütçesinde bir fincan kahveyi planlamış olduğunu zannettiğim şahıs bütün hesapları ödeyip 
kalkıyor. Acaba bunun aylık bütçesi ne oldu diye saçımı başımı yoluyorum” diyor.

Tabii böyle götürü genel yaşamak belki güzel, ama artık insanların gelirleri ve giderleriyle 
ilgili rasyonel, mantıklı, beklentilerle ilgili, hesaba dayalı yaşamadıkları bir dünyada varlığı 
sürdürmenin de güçlükleri var. Kurumların da doğru işlemesi mümkün değil, insanların 
da etkin ekonomik faaliyetlere geçmesi mümkün değil, yani insan davranışlarında ve 
alışkanlıklarında değişimi ortaya çıkarmadan küresel rekabette başarılı olmanız mümkün 
değil. Belki sosyal ilişkiler açısından demin anlattığım fotoğraf çok güzel, yani ülkemizin 
bir sosyal zenginliğini ve değerini ortaya çıkaran bir şey, ama küresel dalgada ayakta 
kalabilmek rasyonaliteyi ön plana doğru çekiyor. 

Evet, iki sorusu daha vardı, birincisi değerlemeyle ilgili konuda Sayın Hocam, 
buyurun.

Doç. Dr. CEMAL OĞUZ- Gayrimenkul değerleme şirketlerine bu taşınmazların, 
daha doğrusu kredi verilecek olan taşınmazların yaptırılması öngörülüyor. Bunlarla ilgili 
olarak bunların kuruluşu da tabii Sermaye Piyasası Kurulunun denetimi altına alınmış. 
Sermaye Piyasası Kurulu bunların kuruluşlarına önce izin verecek, bunlar izin alacaklar 
ve yeterli sayıda uzman kişi çalıştıracaklar, uzmanların nitelikleri de orada gösterilmiş, en 
az üniversitelerin 4 senelik okullarından mezun olacaklar, yine alanla ilgili eğitim veren 
okuldan mezun olacaklar. Bunlar yine Sermaye Piyasası Kurulu’nun vereceği lisansı almak 
zorunda kalacaklar, lisans belgesi alacaklar. Bununla ilgili tahmin ediyorum herhalde bir 
sınav vesaire verecekler, ondan sonra bu işe girecekler. Tabii olabilir ki, yine değerlemeyi 
yaparken menfaat elde etmiş olabilirler veya özen göstermemiş olabilirler, bir gerçeğe 
uymayan değerleme yapmışlarsa ne olacaktır? Tabii burada sorumluluk ipotekli borç 
senedinde veya irat senedinde olduğu gibi devlete bırakılmamıştır. Yapılacak hatadan veya 
yanlış değerlemeden devlet sorumlu tutulmamıştır, şirketin kendisi sorumlu tutulmuştur 
ve bunu yapan değerleme uzmanını kendisi, tabii doğacak zararı bunların başlı başına 
ödeyecek ekonomik güçlerinin olup olmayacağı da şüphelidir.
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Devletin burada bu şirketlere lisans vermiş olması veya böyle bir imtiyaz tanımış 
olması nedeniyle sorumluluk üstlenmesi söz konusu olmamıştır. Olabilirdi bunların 
vereceği zarara karşı, ama yine de şöyle de bir ihtimal gözetilmiştir. Bir form vardır, yani 
bu menkuller kıymetli evraka dönüşecekleri için bu tür zararlardan veya kayıplardan bu 
tasarrufların zarar görmesini de önleyecektir. Yani mekanizma olarak tabii insan unsuru 
olduğu için ne kadar sıkıya alınırsa alınsın bir zarar doğabilecektir, fakat sorumluluk 
yüklenmiştir, bu tazminat sorumluluğudur. Yani bu verilen kredi nedeniyle taşınmaz 
üzerinde yanlış değerleme yapılmışsa bundan sorumlu tutulmaktadır, tabii ekonomik 
ödeme güçleri oranında sorumludurlar, bir şeyleri yoksa verilebilecek, yalnız bunların da, 
değerleme şirketlerinin de anonim şirket gibi kurulması ve belirli meblağda bir ödenmiş 
sermayeye sahip olmaları öngörülmüştür. 

Şirket, yönetici, uzman bunlardan sorumlu, ayrıca bu hatalarda şirketin faaliyetine son 
verilebilmekte veya Sermaye Piyasası Kurulu’nun değerleme yapmaya yetkili şirketleri 
listesinden çıkarılabilmektedir. Bu tür engelleyici, yani mümkün olduğu kadar bu 
şirketleri düzgün çalışmaya yöneltecek yaptırımlar kanunda öngörülmüştür, ama tabii 
yeterli olmayabilir.

OTURUM BAŞKANI Doç. Dr. ABDÜLLATİF ŞENER - Peki, teşekkür ediyorum. 

Bir soru da Sayın White size vardı, evin kıymetinin, konutun kıymetinin nasıl arttığıyla 
ilgili kısımla ilgiliydi sanırım, buyurun.

LARRY WHITE- Kuşkusuz, bu durum böyledir. Öncelikle bu konuyla ilgili 
olarak piyasada 300 milyar dolar bir kayıp olsa dahi, bu yine de küçük bir yüzdeyi 
oluşturmaktadır.

LARRY WHİTE-  It sure does. First off, I’d like to point out that even if there is a USD 
300 Billion loss in the market over this issue, that is still a small percentage. 

SALONDAN- Yabancıların konut edinmesinde Türkiye’de mevcut yasalarda bir 
değişiklik yapılmadı. Yani yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinebilmeleri için yine 
Türk vatandaşlarından veya Türkiye’deki Türk yasalarının öngördüğü taşınmazları elde 
edebilmeleri için Türklerin de o ülkelerde taşınmaz edinebilmelerine imkân tanınması 
gerekmektedir. Yoksa mütekabiliyet esası yürürlüktedir. Türklerin konut edinemeyeceği 
ülke vatandaşlarının da Türkiye’de konut veya öngörülen neyse yasalarımızda taşınmazlar 
konutla sınırlıdır, edinmeleri mümkün değildir bildiğiniz üzere, ama asıl olarak bir devletler 
hususi meselesi olduğu için çok net bir şey söyleyemiyorum.

OTURUM BAŞKANI Doç. Dr. ABDÜLLATİF ŞENER - Tabii konu özellikle ihtisası 
gerektiriyor, özel bir hazırlığı gerektiriyor. Böyle bir soruyla karşılaşacağımızı bilseydim 
ben size tam, net cevabını getirebilirdim, ama hatırımda kaldığı kadarıyla bazı açıklamalar 
yapacağım, eksiklerim olabilir. Bu konuda bir yasal düzenleme yapıldı, yani yabancıların 
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Türkiye’de hangi koşullarda nasıl gayrimenkul sahibi olacağıyla ilgili bir yasal düzenleme 
yapıldı. Sonra bu yasal düzenleme Anayasa Mahkemesi’ne gitti, Anayasa Mahkemesi bazı 
gerekçelerle bazı maddelerini iptal etti. O iptal edilen madde ve gerekçelerine dayanarak 
yasal düzenleme tekrar yapıldı ve şimdi mevcut olan bir yasa çerçevesinde Türkiye’de 
yabancıların gayrimenkul satın alması mümkündür.

Bunu ikiye ayırmak lazım, bir, yabancıların bireysel olarak gayrimenkul edinmesi, 
ikincisiyse şirketlerin, yani yatırımcıların, yabancı yatırımcıların gayrimenkul edinmesi 
olarak ikiye ayırmak mümkün. Bireysel olarak yabancıların gayrimenkul edinmesinde 
bazı sınırlamalar var, önemli sınırlamalar var. Hocam birini söyledi, mütekabiliyet; zaten 
Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçelerinde bu mütekabiliyetin önceki yasada olmayışı 
vardı yanlış hatırlamıyorsam, dolayısıyla mütekabiliyet yoksa gayrimenkul edinemez 
denildi. İkincisi miktar sınırlamaları var, miktar sınırlaması da yanlış hatırımda değilse 
iller itibarıyla o il yüzölçümünün binde 2’sini geçmemek üzere Bakanlar Kurulu’nun 
tespit edeceği miktarın üzerinde olamaz diye. Yani örneğin Bakanlar Kurulu karar 
verebilir, mesela bu oran Urfa’da 10 binde 1’i geçemez diyebilir, yasadaki azami sınır yanlış 
hatırlamıyorsam binde 2 gibi bir sınırlama. Bu kişilerle ilgili, başa bazı sınırlamalar da var 
galiba, ama aklımda kalan iki ana hat bu.

Şirketlerle ilgili olarak yabancı yatırımcılar Türkiye’de bir işyeri kuracaksa, bir fabrika 
kuracaksa, buna benzer bir tesis için girmişse yabancı sermayenin tabi olduğu esaslara 
tabidir ki bizim mevzuatımız açısından bu konuda bir sınırlama olduğunu bilmiyorum. 
Evet, size döneceğim, ama sadece 3 söz vereceğiz müsaade ederseniz.

LARRY WHİTE- Amerika’da Türkler’in mülk almasına karşı herhangi bir sınırlama 
yok. Umarım ben de kısa bir sure içerisinde Türkiye’de mülk alma fırsatına erişirim.

LARRY WHITE- In America, there is no restriction on Turkish people buying property 
here, so I am hoping very soon that I will be able to buy property in Turkey.

OTURUM BAŞKANI Doç. Dr. ABDÜLLATİF ŞENER - Hayır, siz bu durumda 
Türkiye’den gayrimenkul satın alabilirsiniz, sizin için serbest.

HAKAN KAYAARSLAN- (Southamptan Üniversitesi Ticaret Hukuku Doktora 
Öğrencisi) Sayın Bakanım bu soruyu size yöneltmek istiyorum. Az önce söylediğiniz gibi 
gayrimenkulun değerlerinin ekonomiye kazandırılması için Amerika’da en çok yaşanan 
problem dar gelirli veya düşük gelirli Amerikan vatandaşlarına kredi verilerek bunun çok 
kısa bir süre ancak dönebildiği, daha sonra tıkanmalara sebep olduğu için çöktüğünü 
yanlış anlamadıysam söylediniz. Türkiye’nin sosyo-ekonomik yönden baktığımızda da 
düşük gelirli bir ülke olduğumuz çok açık ve bu nedenle bu mortgage sisteminin bizim 
sistemimizde sosyo-ekonomik anlamda dediğiniz gibi olaylara rasyo-ekonomik olarak 
bakamadığımız için de çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum, şahsi kanaatim bu. Çünkü 
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dediğiniz gibi ilk bakışta insanlar ödeyebileceğini tahmin ederek bir işe giriyor ve bir 
süre sonra tıkanmalara sebep oluyor. Aynı zamanda insanlar çoğu gelirini uzun süreçli 
bir şekilde bankaya bağladığı zaman piyasada paranın nasıl döneceğiyle ilgili herhangi 
bir tartışma yapıldı mı? Çünkü sonuçta KOBİ ve esnaf olarak Türkiye’nin çoğunluğunu 
oluşturan bir bölüm var, para piyasaya girmeyeceği için piyasa zorluk çekecek mi, bununla 
ilgili herhangi bir çalışmanız oldu mu?

Bir de mortgage kredisinin yabancılara fırsat olarak sunulması halinde İspanya’daki 
ve Dubai’deki gayrimenkul yatırım şirketlerinin Türkiye’de de yerleşerek, mortgage 
kredisinden onları da yararlandırarak dışarıdan ülkemize para girişinin sağlanması 
mümkün olabilir mi? 

Teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI Doç. Dr. ABDÜLLATİF ŞENER - Evet, bu soruları takip etmek 
de zor oluyor. Şimdi bir kere düşük gelir gruplarının durumu şu, ödeme kabiliyeti yoksa 
biri onun adına bunu ona sağlarsanız onun ödemediği parayı toplumdan birileri ödüyor 
demektir. Yani bu doğrudan doğruya bir sosyal politika demektir, ülkedeki dengeler 
açısından böyle bir sosyal politikayı öngörebilirsiniz, ama mortgage sistemi bunu içermez. 
Bu doğrudan doruya ekonomik mantığa göre, ekonomik rasyonaliteye göre, ödeme 
gücüne göre yükümlülüklerin yerine getirilebileceği anlayışı içerisinde oluşturulmuştur. 
Ancak Toplu Konut İdaresi’nin sosyal konutları var, her ilde yapıyor, hatta aylık taksiti 70 
Yeni Türk Lirası olan, çok uzun vadeli küçük konutlar yapıyor ve çok düşük gelir gruplarına 
verebiliyor. Ancak onun sayısı da sınırlı, yani sınırsız değil, her isteyen gidip toplu konutun 
sosyal konutlarından da alamıyor, çok sınırlı sayıda, ancak ülke ekonomisinin bu sosyal 
politika aracı olarak kaldırabileceği miktar onunla sınırlandırılmıştır.

Mortgage doğrudan doğruya ekonomik kurallara uygun işleyen bir sistem. Önce hevesle 
yüksek miktarda alıp sonra tıkanacak duruma gelebilirler, işte bizim Türkiye’de yanlışlık 
bu zaten, bir yerde kredi var, para var deyince buna hemen hücum edip almaya meraklı çok 
insan çıkıyor. Cebinde kredi kartı varsa ödeme kabiliyetine bakmadan harcıyor, bilmem 
şurada araba kredisi var diyorlarsa ödeme kabiliyetine bakmadan gidip alıyor, konutta da 
aynı şey yapılıyorsa sistem böyle işlemez. Yani bu ülkede insanlar borçlandıkları zaman 
bu borcu ödeyeceklerini hesaplamak zorundalar, yani kredi mekanizmasındaki mantık, 
varsayım neyse buna sahip olması lazım, Türkiye bunu kazanacak. Nitekim bundan 10 yıl 
önce yaşadığımız gibi bir Türkiye’de değiliz veya 20 yıl önceki Türkiye değil. Yine insanlar 
artık alacağını vereceğini hesap edebiliyorlar, kredi taleplerini buna göre geliştirebiliyorlar. 
Burada da hevesini alsın, sonra caysın, bu olmayacak, bu sistemin işleyişine uygun değil.

Piyasadan para çeker mi? Çeker. Nasıl çeker? Ekonominin akışı içerisinde o çekilen, 
konuta giden para da bir başka mekanizmayla tekrar piyasaya döner. Yani yeni bir harcama 
alanı çıktığı zaman belli sektörlerdeki talebi arttırırken belli sektörlerdeki talebi azaltabilir. 
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Yani insanlar daha fazla tasarruf yapıp, eskiden paralarının tamamını cari harcamalar için 
kullanırken bu toplam gelir içerisindeki tasarruf miktarını arttırır. Türkiye ekonomisinin 
bir numaralı sorunlarından biri de budur. Dünyada tasarruf oranının en düşük olduğu 
ülkelerden biri Türkiye. Onun için bu ülkede tasarruf hacmini arttıracaksa, faydalı bir 
şey olacak demektir. İlk başlangıçta belki piyasada dönem para miktarını, bazı geleneksel 
sektörlerde harcanan para miktarını azaltabilir, ama oturdukça bu sistem sonra belli bir 
baz oluşturacağı için insanlar buradan kaynaklanan bir piyasada talep azalması hissetmez, 
ama başlangıçta olabilir.

Diğer taraftan yabancılar bu sistem nedeniyle Türkiye’ye para sokacaklar mı? Evet, 
sistem yabancıların da para girişine açık bir haldedir, iki boyutu itibarıyla açıktır. Birincisi 
bir aracı kuruluş oluşacak, bu menkul kıymetleştirmeyi sağlayacak bu aracı kuruluşlara 
yabancı ortaklıklar hevesliler, bu kuruluşların oluşması için temas içerisindeler. İkincisi 
yabancıların mortgage kredisine dayalı buradan gayrimenkul edinip edinemeyeceği, 
bence bir engel yok, edinebilirler. Mortgage kredisini dışarıda alıp Türkiye’de konut 
edinebilirler mi? Amerikan mevzuatı açısından bir sakınca yoksa dışarıdan aldığı krediyle 
Türkiye’de olabilir mi? İpotek açısından sorun çıkabilir, galiba ipoteği yapamaz. Yabancı 
banka Türkiye’deki konutun üzerine ipotek yapabilir mi, onun hukuki tarafını bilmiyorum, 
zannedersem yapamaz. Yapabilir mi?

Doç. Dr. CEMAL OĞUZ- Yabancı memleket dolayısıyla ipotek mümkün, ama 
bu yabancı bankalar veya kredi kuruşlarının ya da Türkiye’deki kredi kuruluşlarının 
yabancı para üzerinden kredi vermeleri halinde söz konusudur. Türkiye’deki bankaların 
yabancı memleket parasına veya başka bir endekse bağlı olarak para vermeleri ya da 
yabancı bankaların Türkiye’de kredi kullandırmaları mümkündür. Dışarıdaki bir Alman 
bankasından kredi alırsanız, o burada ipotek tesis edebilir, fakat ipotekten sonra bunun 
ikincil piyasalarda döviz cinsinden varlık kıymetlerinin çıkarılıp çıkarılamayacağı belirli 
değildir. Orada menkul kıymetlerin Türk Lirası olması lazım, çünkü bunlar borç ikrarlarıdır, 
oradaki miktarın da Türk Lirası olarak gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ikincil 
piyasalara döviz olarak ipoteğe bağlı menkul kıymet olarak geçirilmesi mümkün değil 
gibidir diyeyim şimdilik en azından, ipotek mümkün.

OTURUM BAŞKANI Doç. Dr. ABDÜLLATİF ŞENER - Evet, arkada bir arkadaş 
vardı, bir ona, bir de Hocam size vereceğiz ve kapatacağız.

Buyurun.

İLTER FATİH KORKUT- Sorum Sayın Şener’e olacak. Bugün mortgage sisteminin 
Türkiye’ye uygulanması yolundaki olumlu çabaları, gayretleri saygıyla karşılıyorum. 
Ancak ne yazık ki özellikle tüketicinin korunması, tüketici haklarının korunması hususuna 
bugün fazla değinilmediğini üzülerek gördüm. Vakit darlığı nedeniyle bu konulara pek 
giremeyeceğim, ama sadece kafama her zaman takılan bir hususu size bu konudaki 
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görüşlerinizi öğrenmek üzere sormak istiyorum. 

Türkiye’de bu uygulama getirildiğinde, yani pazarlama stratejisi olarak hâlâ mortgage 
diyoruz. Bu mortgage bildiğim kadarıyla ipotek anlamına geliyor, yani rehin. Biz bunu 
mesela hukukta gemi rehin ederken ship mortgage demiyoruz veya gemi mortgage’i 
demiyoruz ve bunu tabii tartışılabilecek bir husus olarak, burada bir hukuki işlemde 
Türkiye’deki bizde ölçüt olarak orta zekalı bir kişi veya orta bilgideki bir kişi esas alınır 
ve burada bir kandırmaca, hileli bir şey olabilir mi diye bir tartışma yapılabilir. Bu acaba 
neden Türkiye’de mortgage olarak kullanılıyor, bugün de hep mortgage olarak gitti, ama 
bu aslında ipotek karşılığı verilen bir kredi değil midir? İpotek denilse çoğu kişi belki böyle 
yaklaşmayacaktır. Bu konuda şahsi olarak ne düşünüyorsunuz?

OTURUM BAŞKANI Doç. Dr. ABDÜLLATİF ŞENER - Evet, şu anda varolan 
krediler bana göre mortgage kredisi değil, konut kredisi, Türkiye mortgage kredisi 
vermiyor. Ancak hukuki olarak şöyle bir tarafı da var: Mortgage sistemiyle ilgili, konut 
kredisi vermeyle ilgili bir kanun çıktığı için bankalar bu kanunda yer alan esaslara 
uymak zorundalar. Yani yürürlüğe girecek olan bir mortgage kredisindeki prensiplere 
ve düzenlemelere, sınırlamalara bağlı kalmak zorundalar. Ne gibi? Mesela “ben mortgage 
kredisi istiyorum” diyen insana banka tak diye mortgage kredisi veremez. Müracaat ettiği 
zaman önce detaylı bir bilgilendirme notunu eline verecek; “Şu usule göre kredi alırsan 
sabit oranlı, değişken, yükümlülüğün şudur, borcun budur, taksitlerin budur. Şu kadar zaman 
süresinde sabitte bitirirsin, değişken olursa şu ortamlarda faizin bu kadar artar, şu ortamlarda 
faizin bu kadar düşer vesaire gibi konuyla ilgili bilgilenmesini sağlayacak bir kitapçığı 
eline verecek ve diyecek ki “bunu incele gel” ve tutanakla teslim edecek. Bunu inceleyecek, 
gelecek, ondan sonra diyecek ki “ben şu koşullardaki şu krediden istiyorum” ve banka ona 
göre krediyi verebilecek. Yani tüketiciyi korumaya yönelik bu ve benzeri hükümler var.

Ancak şu söylediğiniz doğru: Reklamları mortgage kredisi diye yapıyorlar. Acaba bu 
reklam yapılabilir mi yapılamaz mı? Daha kanun çıkmadan mortgage kredisi, mortgage 
kredisi gibi kredi demeye başladılar. Sonradan bu izlenmeye başlandı da işi gibiye çevirdiler, 
ama bu yapılıyor. Bunun takibiyle de ilgili birimler var, ama piyasada fiili durumun ne 
olduğunu da doğrusu bilmiyorum. 

Evet, buyurun Hocam. 

SALONDAN- Sayın Bakanım; ben Cemal Hocaya bir soru sormadan önce Mortgage 
Yasası’yla ilgili küçük bir değerlendirme yapmak istiyorum. Mortgage Yasası aslında belli 
alanlarda başarıya ulaştı, bunlardan bir tanesi değerleme şirketlerinin etkinlik alanlarının 
artması. Mortgage Yasası’nın öncesinde kurulmuş şirketlerdi, fakat Mortgage Yasası’yla 
birlikte popüler hale geldiler, yüzlerce, hatta binlerce genç emlakçi bu değerleme 
şirketlerinde çalışmak için veya değerleme yapabilmek için, lisans alabilmek için sanki 
bir açık öğretim gibi hukuk, imar mevzuatı ve finans çalışmaya başladı ve gayrimenkul 
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sektörünün çalışanlarının niteliği arttı, bu yasanın önemli bir katkısı. İkincisi verilen 
kredilerde standartlaşmaya gidildi, bu da çok güzel bir çalışma, onun için bu kanunun 
çıkmasında emeği geçenleri tebrik etmek lazım.

Benim Cemal Hocaya sorum şu: Biz hukuk fakültesinde hep rehin çeşitlerini ipotek, 
ipotekli borç senedi, irat senedi diye okuduk. İpotekli borç senedi ve irat senedi yeni 
Medeni Kanun’da da aynı haliyle detaylı bir şekilde yer aldı, sayfalarca yer alıyor. Bunun 
Türkiye’de bir uygulaması var mı, kanunun orijinali yerlerde uygulaması var mı, uygulaması 
yoksa kanundan çıkarsınlar da öğrenciler bari kurtulsun? 

Teşekkür ederim.

Doç. Dr. CEMAL OĞUZ- Teşekkür ederim. 

İpotekli borç senedi ve irat senedinin 1962’ler, 63’lerde ipotekli borç senedi uygulamada 
bir defa çıkarılmış, bir defa, onun dışında çıkarılmamış. Ancak İsviçre hukukunda asıl 
borçlanma tipi ipotek değil, ipotekli borç senedidir. Orada da irat senediyle ipotek istisna 
kalmakta, yani hatta irat senedine çok az rastlanmakta, ipotek kısmen, ama asıl borçlanma 
çeşidi ipotekli borç senedi olmaktadır. Yasadan çıkarılması da yerinde olmaz, ola ki ileride 
yararlanılabilir. Çünkü bence mortgage sisteminden de, diğerlerinden de daha teminatlı 
bir senet türüdür, çünkü doğrudan doğruya rehin hakkını içermektedir. Halbuki ikincil 
piyasalarda çıkarılacak olan b ipotek teminatlı menkul kıymet veya varlık teminatlı 
menkul kıymetler doğrudan doğruya rehin hakkını içermemektedirler. Onlar bankaların 
elde ettiği, bankalarda mevcut olan ipotek haklarından oluşturulan bir havuza dayanan 
ve oradaki varlıkları temsil eden senetler olarak ikincil piyasalara çıkarılmaktadır. Onlar 
teminatlarını alınmış olan ipoteklerin oluşturduğu havuzdaki varlığa dayandırmaktadırlar. 
Doğrudan doğruya rehin hakkını içermemektedirler, yok onlarda, halbuki ipotekli borç 
senedi doğrudan doğruya rehin hakkını içermektedir.

Onun için bence ipotekli borç senedinin çıkarılmasının özendirilmesine Türkiye’de 
çalışması lazımdır, ama olmamaktadır, neden olmamaktadır? Çünkü oradaki değerlemeyi 
tapu müdürlüğü yapmaktadır, tapu müdürlüğü de ve oluşturdukları komisyonlar bu işler 
için ehil değildir. Yani böyle bir faaliyeti yürütecek, o senetleri çıkaracak, çünkü senedi 
de tapu müdürlüğü çıkaracaktır, birikimleri yoktur, dolayısıyla uygulaması olmamaktadır. 
Ancak bence asıl üzerinde durulması gereken senet türü irat senedi olması bile, çünkü irat 
senedi sadece tarım arazileri, konutlar içindir, ipotekli borç senedi her türlü taşınmaz için 
çıkarılması mümkün olan senet türüdür ve bu küçük senetler halinde de çıkarılabilir, tek 
bir senet olarak çıkarılabileceği gibi seri halde büyük bir borçlanmanın kısımlarını teşkil 
edecek biçimde de çıkarılabilir.

OTURUM BAŞKANI Doç. Dr. ABDÜLLATİF ŞENER - Evet, böylece taşınmaz 
malın güvence değeri ve ekonomideki önemi konulu paneli tamamlamış oluyoruz. 
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İzleyen herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu kurutlayın son gününde, son seansında 
gösterdiğiniz ilgi önemlidir ve hepinize sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu arada konuşmacı 
arkadaşlarımız Sayın Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim Üyesi Cemal Oğuz ve 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim Üyesi Sayın Larry White’a da teşekkür 
ediyorum, değerli görüşlerinden, uzmanlıklarından yararlandık. 

Hepinize iyi gelecekler, mutlu yarınlar diliyoruz, sağ olun.

SUNUCU- Konuşmacılarımıza plaketlerini vermek üzere Ankara Barosu Başkanı Sayın 
Ahsen Coşar’ı sahneye davet ediyorum. Doç. Dr. Abdüllatif Şener, Doç. Dr Cemal Oğuz, 
Sayın Larry White. 

(Plaket töreni yapıldı)

SUNUCU- Değerli konuşmacılarımıza ve Sayın Ahsen Coşar’a çok teşekkür ediyoruz. 
Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008’in sonuna geldik. Kurultayımıza 
katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyor, kurultayımızın bildiklerimizi öğretmek, 
bilmediklerimizi öğrenmek açısından sizlere de katkıda bulunduğunu ümit ederek bir 
sonraki Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı’nda sizleri yine aramızda görmeyi 
diliyoruz.
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