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Değerli Özgürlük Dostu,

Özgürlük Araştırmaları Derneği (ÖAD)’nin 15 Ağustos 2014 tari-
hinde kuruluşunun üzerinden tam 16 ay geçti. 2015 yılı ÖAD’nin 
başından sonuna kadar var olacağı nice uzun yılların ilki oldu. 
ÖAD, akademisyen, gazeteci ve iş insanlarından oluşan bir grup 
“entelektüel müteşebbis” tarafından “Özgür ve Müreffeh bir 
Türkiye” vizyonu doğrultusunda kamu politikalarının oluşturul-
masına ışık tutacak fikirleri sunmak misyonu ile kuruldu. 

Üzülerek belirtmeliyim ki, 2015 yılı ÖAD’nin kurulmasına ne 
denli ihtiyaç olduğunu daha net bir şekilde görmemize neden 
olan birçok olaya sahne oldu. Bir yanında özgürlüklerin ve diğer 
yanında güvenlikçi politikaların yer aldığı terazide denge, 2013 
yılı yazında yaşanan Gezi Parkı Süreci’nden bu yana her geçen 
gün özgürlüklerin aleyhine olacak şekilde bozuldu. 7 Haziran 
2015 genel seçimlerinin ardından Çözüm Süreci’nin de askıya 
alınması ile birlikte derinleşen çatışma ve kaos ortamı, geçmiş-
te özgürlükçü politikaları savunmuş politikacı, akademisyen ve 
gazetecilerin bir kısmının bile iyiden iyiye güvenlikçi, hikmet-i 
hükümetçi politikalara sarılmasına yol açtı. Özgürlüklerdeki ge-
rileme çeşitli uluslararası endeksler tarafından da teyit edildi. 

Türkiye, geçtiğimiz yıl içerisinde birey özgürlüklerinin teminat-
larından “hukuk devleti” ilkesinin 102 ülke için değerlendirildiği 
Uluslararası Hukuk Devleti Endeksi’nde tam 21 basamak gerile-
yerek 59. sıradan 80. sıraya yerleşti. Yine birey özgürlüğünün 
bir başka teminatı olan mülkiyet haklarını değerlendiren Ulus-
lararası Mülkiyet Hakları Endeksi’nde Türkiye 129 ülke arasında 
58. sırada yer almaktadır. Mülkiyet hakları, hukuk devleti, giri-
şimciliğin önündeki engeller, devletin ekonomideki payı gibi kıs-
taslar dikkate alınarak hazırlanan Dünyada Ekonomik Özgürlük 
Endeksi’nde Türkiye 2015 yılında global düzeyde 73. sıradan 9 
basamak gerileyerek 82.liğe yerleşti. Yine basın özgürlüğü ala-
nında Sınır Tanımayan Gazeteciler tarafından hazırlanan Dün-
ya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye 180 ülke arasında 149. 
sırada gelmektedir. Türkiye’nin farklı özgürlük alanlarında son 
dönemde ne denli bir geriye gidiş yaşadığını gösteren başka 
endekslere de atıf yapmak mümkün. Ancak, bu kadarı durumu-

TAKDİM



5

muzu gözler önüne sermek için yeterli olmalı.

ÖAD 2015 yılı boyunca özgürlüğün maruz kaldığı bu olumsuz-
luklara dikkat çekmek ve daha kötüye gidişin önüne geçip karar 
alıcıları doğru istikamete yönlendirmek için var gücüyle çalıştı. 
Bu çerçevede birisi Demokrasi ve Hukuk Devleti Merkezi’mizin 
yürüttüğü “Hukukun Üstünlüğü ve Türkiye” projesi diğeri de 
Ekonomik Özgürlük Merkezi’mizin yürüttüğü “Düzenleyici Ku-
rumlar ve Hukukun Üstünlüğü” projesi olmak üzere iki büyük 
proje yürüttük. Bu projelerle ilgili detayları raporumuzda bu-
labilirsiniz. Ayrıca Sivil Özgürlükler Merkezi’miz Türkiye’de LG-
BTİ bireylere yönelik hoşgörüsüzlükle mücadele etmek üzere 
İsveç’ten Jarl Hjarlmarson Vakfı ile işbirliğinde bir günlük bir 
yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi. 

Demokrasi ve Hukuk Devleti Merkezi’miz “28 Şubat ve Demok-
rasi” konulu, Ekonomik Özgürlük Merkezimiz ise “Politik Eko-
nomi Semineri” başlıklı birer konferans düzenlediler. Güncel bir 
konunun liberal bir perspektiften ele alındığı, iki haftada bir ger-
çekleştirdiğimiz “Özgürlük Buluşmaları”  başlıklı toplantı dizi-
mize Dernek merkezinde devam ettik. Liberal Perspektif genel 
başlığını taşıyan yayın serimizden 2 adet Yorum, 1 adet Analiz ve 
4 adet Rapor yayımladık. Yayınlarımız ulusal basında geniş yan-
kı uyandırdı. Ekibimiz, uluslararası düzeyde 7 eğitim, seminer 
ve toplantıya katılarak hem Derneğimizi tanıttı hem de kapasi-
telerini geliştirdiler. Ayrıca, özgürlük geleneğinden iki İngilizce 
eseri Türkçeye kazandırdık. Tüm bu etkinlikler ve daha fazlası 
hakkında ayrıntılı bilgiyi ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz.

Değerli Özgürlük Dostum, Özgürlük Araştırmaları Derneği ola-
rak 2016 yılında da Türkiye’de özgürlüklerin savunulup geliştiril-
mesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Özgürlük 
bayrağını dalgalandırmak için senin de desteğine ihtiyacımız 
var. Bu yükü tek başımıza kaldıramayız. Unutmayalım ki, birlik-
ten kuvvet doğar. Özgürlük davasında yol arkadaşımız olmanı 
ümit ediyor ve 2016 yılının özgürlüklerin geliştiği bir yıl olmasını 
diliyorum.

Saygılarımla,

Doç. Dr. Bican Şahin
Özgürlük Araştırmaları Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı



HUKUKUN 
ÜSTÜNLÜĞÜ 

VE TÜRKİYE PROJESİ
15 Ekim 2015, İstanbul
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Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak “özgür ve müreffeh bir 
Türkiye” vizyonu doğrultusunda 2015 yılında birçok faaliyete 
imza attık. Bu faaliyetlerin başında “Hukukun Üstünlüğü ve Tür-
kiye” başlıklı projemiz gelmektedir. 

Türkiye’de hukukun üstünlüğü ilkesinin tesis edilmesine katkı-
da bulunmak amacıyla yürüttüğümüz “Hukukun Üstünlüğü ve 
Türkiye” projesi Friedrich Naumann Vakfı (FNF), Açık Toplum 
Vakfı (OSF) ve Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü’nün (IRI) 
destekleriyle gerçekleştirilmiştir.

Üç aşamadan oluşan “Hukukun Üstünlüğü ve Türkiye” projesi-
nin ilk aşamasını 17 Nisan 2015’de İstanbul’da düzenlediğimiz 
bir çalıştayla gerçekleştirdik. “Hukukun Üstünlüğü Çalıştayı”na  
akademisyen, hukukçu, insan hakları aktivisti ve politikacılardan 
oluşan geniş bir katılımcı profili dahil oldu. Prof. Dr. Mustafa Er-
doğan’ın moderasyonuyla gerçekleşen bu çalıştayda, projemi-
zin nihai ürünü olan raporun içeriğine ve yöntemine ilişkin yapı-
cı tartışmalar gerçekleştirilmiştir.

Projenin ikinci aşamasında, Prof. Dr. Mustafa Erdoğan öncülü-
ğündeki araştırma ekibimiz, Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz 
çalıştayda elde edilen geribildirimler ve saha araştırmaları ışı-
ğında “Hukukun Üstünlüğü ve Türkiye” başlıklı raporu kaleme 
aldı. Raporda son birkaç yılda hukuk devleti konusunda Tür-
kiye’de yaşanan gerilemenin fotoğrafı çekilmekte, hukukun üs-
tünlüğünün tesis edilebilmesi için bir yol haritası sunulmaktadır.
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Projenin üçüncü ve son aşamasında ise hazırladığımız raporu 
akademi, sivil toplum, elçilikler, basın ve iş dünyasından yerli ve 
yabancı yaklaşık 150 kişinin katıldığı Hukuk Devleti Konferansı 
ile kamuoyu ile paylaştık. 15 Ekim tarihinde Anayasa Mahkeme-
si eski Başkanı Haşim Kılıç’ın açılış konuşması ve Gala yemeği 
ile başlayan etkinliğimiz, Türkiye’de yargı bağımsızlığı, yüksek 
mahkemeler ve sulh ceza hakimlikleri, hukukun üstünlüğü gibi 
konuların tartışıldığı ve raporun sunulduğu oturumlar ile birlikte 
16 Ekimde sona ermiştir.

“Hukuk Devleti Konferansı”na Haşim Kılıç, Mustafa Erdoğan, 
Ergun Özbudun, Serap Yazıcı, Levent Köker, Mehmet Turhan, 

Şahin Alpay, Mustafa Akyol, 
Justice Project’ten Joel Mar-
tinez ve London School Eco-
nomics’den Martin Loughlin 
gibi alanında önde gelen hu-
kukçu, akademisyen ve ga-
zeteciler katılmıştır.

Gerek raporun sunumu, ge-
rekse basının yoğun katılımı 
konferansın amaçlarını daha 
ulaşılabilir hale getirmiş; 
konferansı 100’den fazla ba-
sın kuruluşu haberleştirmiş 
ve bir kısmı canlı olarak ya-
yınlanmıştır. Konferans es-
nasında 5 tane canlı röportaj 
verilmiştir.



28 ŞUBAT 1997’DEN 
BUGÜNE ÖZGÜRLÜK 

VE DEMOKRASİ 
KONFERANSI

28 Şubat 2015
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Etkinlikte, ülkemizin önde gelen anayasa hukukçularından 
Prof. Dr. Mustafa Erdoğan, 28 Şubat 1997’den bugüne Türki-
ye’de bireysel özgürlüklerimize ve demokrasiye yönelik teh-
ditleri anlattı.

“28 Şubat 1997’den Bugüne Özgürlük ve Demokrasi” başlıklı 
etkinlik, Sivil Siyaset Platformu’nun katkılarıyla Ankara Aldino 
Hotel’de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.



YUVARLAK MASA TOPLANTISI 
HOŞGÖRÜYÜ GELİŞTİRMEK

TÜRKİYE’DE LGBT
8 Eylül 2015, Ankara
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Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak Jarl Hjalmarson Vakfı ile 
işbirliği içinde LGBT bireylere yönelik hoşgörü ve saygı orta-
mının güçlendirilmesi amacıyla 8 Eylül 2015 tarihinde Ankara 
Sheraton Hotel’de bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdik.

Bu toplantıda LGBT bireylere yönelik hoşgörü ve saygı bağla-
mında, popüler kültür ve medyanın algıları ve önyargıları değiş-
tirmedeki rolü üstünde özellikle durulmuştur. 

Yuvarlak masa toplantısına Türk ve İsveç LGBT organizasyon-
larının temsilcileri, politikacılar, akademisyenler ve gazeteciler 
tarafından katılım sağlanmıştır.

Bu proje İsveç Enstitüsü’nün katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.



DÜZENLEYİCİ KURUMLAR 
VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ 

PROJESİ
16, 24 ve 26 Kasım 2015, İstanbul
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Hollanda Büyükelçiliği’nin hukukun üstünlüğüne dayalı açık, ço-
ğulcu ve demokratik toplum yapısını güçlendirmeye katkı sağ-
lamak üzere hazırladığı MATRA programı çerçevesinde destek 
alan “Düzenleyici Kurullar ve Hukukun Üstünlüğü” projemizi 
Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak yürütmekteyiz. Bu proje 
aynı zamanda Friedrich Naumann Vakfı’nın katkılarıyla yürü-
tülmektedir. Proje kapsamında EPDK, BTK ve Rekabet Kurumu 
gibi düzenleyici kurumların performansını mercek altına alan, 
ampirik verilere ve literatür tartışmalarına dayanan bir rapor ka-
leme alınmaktadır. Prof. Dr. Fuat Oğuz ve Prof. Dr. Murat Çok-
gezen tarafından hâlihazırda yazılmakta olan bu rapora katkı 
sağlamak amacıyla her bir kurumu değerlendirdiğimiz 3 ayrı 
çalıştay düzenledik. Kapalı oturum formatında gerçekleşen bu 
çalıştaylarda dünyada ve Türkiye’de önemi giderek artan dü-
zenleyici kurumların yapısı, işleyişi, işlevi, bağımsızlığı, şeffaflığı, 
literatürdeki yeri ve piyasayla ilişkisi tartışılmıştır. 

Çalıştaylarda yapılan katkılar ile içeriği zenginleşecek olan ra-
por, Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmaların sınırlı olduğu göz 
önünde bulundurulduğunda, literatüre ciddi bir katkı sağlaya-
caktır. 
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Rekabette Hukukun Üstünlüğü ve Regülasyon Çalıştayı
İlk olarak 16 Kasım tarihinde Bilgi Üniversitesinde “Rekabette 
Hukukun Üstünlüğü ve Regülasyon Çalıştayı”nı gerçekleştirdik. 
Çalıştaya, ticaret hukuku ve rekabet hukuku alanında çalışan 
hukukçu ve akademisyenler, özel sektör temsilcileri, rekabet 
alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve 
düzenleyici kurumlardan bürokratlar katılmıştır. 

Çalıştayda genel olarak düzenleyici kurumların bağımsızlığı, 
şeffaflığı, içtihat oluşturma kabiliyetleri ve yargı ile olan ilişkileri 
teorik ve ampirik literatüre dayanan tartışmalarla ele alınmış-
tır. Ayrıca Türkiye özelinde, Rekabet Kurumu’nun yasal durumu, 
bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ilkesi ve piyasayla olan ilişkisi 
tartışılarak bu kurumun yapısında, işleyişinde ve yetkilerin bir 
takım değişikliklere gidilmesi yönünde görüşler ve öneriler dile 
getirilmiştir. 

Rekabette Hukukun Üstünlüğü ve Regülasyon Çalıştayı’nda ya-
pılan katkılar ile içeriği zenginleşecek olan rapor, Türkiye’de bu 
alanda yapılan çalışmaların çok sınırlı olduğu göz önünde bu-
lundurulduğunda, literatüre ciddi bir katkı sağlayacaktır.
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Enerji Piyasalarında Hukukun Üstünlüğü 
ve Regülasyon Çalıştayı
Projemizin enerji ayağına ilişkin olarak 24 Kasım 2015 tarihinde 
Ankara HiltonSA Hotel’de “Enerji Piyasalarında Hukukun Üstün-
lüğü ve Regülasyon Çalıştayı”nı gerçekleştirdik. Çalıştaya enerji 
ve idare hukuku alanında çalışan hukukçu ve akademisyenler, 
enerji ve rekabet alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuru-
luşu temsilcileri ve ilgili düzenleyici kurumlardan üst düzey bü-
rokratlar katılmıştır. 

Çalıştayda genel olarak enerji piyasalarında söz sahibi kurum ve 
kurulların formel ve enformel bağımsızlıkları, içtihat oluşturma 
kabiliyetleri ve piyasa ile olan ilişkileri üzerinde durulmuştur. Te-
orik tartışmaların yanında, dünyada enerji piyasalarının işleyişi 
ve bağımsızlığı üzerinde durulmuştur. Ayrıca Türkiye özelinde, 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun performansı değerlen-
dirilmiş, kurulun yapı ve işleyişine ilişkin değişiklik önerileri ile 
sürülmüştür. 

Elektronik Haberleşme Piyasasında Hukukun Üstünlüğü 
ve Regülasyon Çalıştayı
Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak proje kapsamındaki 
üçüncü ve son çalıştayı 26 Kasım 2015 tarihinde Ankara Hilton-
SA Hotel’de gerçekleştirdik.

“Elektronik Haberleşme Piyasasında Hukukun Üstünlüğü ve 
Regülasyon Çalıştayı” kapsamında Türkiye’deki bağımsız idari 
otoritelerin siyasal iktidara ve sektöre karşı formel ve esasen 
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fiili olarak ne kadar bağımsız oldukları konusu tartışıldı. Buna 
ek olarak, dünyadaki muadilleriyle karşılaştırmalı bir biçimde, 
Türkiye’de, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda kararları-
nın ortaya çıkması ve içtihat oluşturma süreçleri hukukun üs-
tünlüğü ilkesi çerçevesinde ele alındı.

Çalıştaya idare ve telekomünikasyon hukuku alanında çalışan 
hukukçu ve akademisyenler, ilgili özel sektör temsilcileri, teleko-
münikasyon ve rekabet alanında faaliyet gösteren sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri ve düzenleyici kurumlardan bürokratlar ol-
mak üzere yaklaşık 20 kişi katılmıştır.



POLİTİK EKONOMİ 
SEMİNERİ

26 Ekim 2015, Ankara
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Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak, Bilkent Siyaset Platfor-
mu ile işbirliğiyle “Seminar on Political Economy” başlıklı bir 
etkinlik düzenledik. 26 Ekim Pazartesi günü Bilkent Üniversite-
si’nde İngilizce gerçekleştirdiğimiz seminerde, dünyada ve Tür-
kiye’de uygulanan ekonomi politikaları konuşmacıların ve öğ-
rencilerin yoğun katılımıyla tartışıldı. CATO Enstitüsü’nden Dr. 
Daniel J. Mitchell ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’n-
den Yard. Doç. Mustafa Kutlay’ı konuşmacı olarak ağırladığımız 
etkinlikte temel olarak “ekonomik büyümeyi ne tür politikalar 
olanaklı ve sürekli kılar?” sorusuna cevap arandı.
 
Maliye politikası, hükümet harcamaları, vergi reformu ve ulus-
lararası vergi rekabeti alanlarında uzman olan Mitchell büyüme 
ve refah için atılması gereken adımları teorik düzlemde ve dün-
yadan örneklerle açıkladığı bir sunuş gerçekleştirirken; ulus-
lararası politik ekonomi alanında çalışan Kutlay, AKP dönemi 
Türkiye’sinin ekonomi politiğini tarihsel süreç içinde tartışmış, 
AKP’nin ekonomik büyüme ve refah artışı sağlanması için karşı 
karşıya olduğu tehditleri ve bu tehditlerle başa çıkabilmesi için 
yapması gereken yapısal reform önerilerini belirtmiştir.



YAYINLARIMIZ
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Bir kamu politikaları araştırma merkezi olarak Türkiye’nin özgür 
ve müreffeh bir ülke olması ve bu doğrultuda Türkiye’deki mev-
cut liberal literatüre katkı sağlamak ve kamu politikaları önerile-
ri sunmak amacıyla çeşitli yayın faaliyetlerinde bulunmaktayız.

2015 yılı içerisinde “Liberal Perspektif” başlığıyla gerçekleştirdi-
ğimiz yayın faaliyetleri aşağıdadır:

Liberal Perspektif: Yorum
Bir konu çerçevesinde geliştirilen, 3-5 sayfa sayısı uzunluğunda 
olan, uzmanlarımızın yazdığı liberal perspektifi yansıtan yorum 
yazılarıdır. Geçtiğimiz yıl 2 adet yorum yazısı yayınlamış bulun-
maktayız.
 
1)Erdal Türkkan - Siyasi Partilerin Ekonomik Vaatleri
Derneğimizin Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erdal Türkkan yo-
rum serisinin ilk sayısı olan bu değerlendirmede, ,’Siyasi parti-
lerin beyannamelerindeki ekonomik vaatler, liberal ilkelerle ne 
ölçüde uyumlu?’ sorusunu yanıtlıyor. 

Yazısında siyasi partilerin ekonomik vaatlerini değerlendiren 
Prof. Dr. Erdal Türkkan siyasi partilerin 2015 Haziran seçim be-
yannamelerini liberal prensiplere yakınlık ve uzaklık bakımından 
değerlendirmiştir. Türkkan’a göre siyasi partilerin yaptıkları va-
atlerin liberal prensiplerle uyumu; bu vaatlerin yapılabilirliğinin, 
tutarlılığının ve en önemlisi de başarı şansının anlamlı bir gös-
tergesi niteliğindedir.

Türkkan siyasi partilerin vaat-
lerinin liberal ilkelerle ne öl-
çüde bağdaştığını üç açıdan 
tartışmıştır:

1. Vaatlerin dayandığı değer-
lerin liberal prensiplerle uyu-
mu,
2. Performansla ilgili vaatle-
rin liberal prensip ve ilkelerle 
uyumu,
3. Kullanılacağı söylenen 
araçlarla ilgili vaatlerin liberal 
prensiplerle uyumu.
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2)Aykut Ekinci - Yunanistan Krizi: Tipik Bir Hasta Ekonomi
Dr. Aykut Ekinci Yunanistan’da yaşanan ekonomik krizi hasta 
bir ekonominin semptomları olarak değerlendirdiği yazısında 
kamunun ekonomideki ağır-
lığının serbest piyasanın işle-
yişinde yol açtığı aksaklıkları 
ele almıştır. Ekinci ayrıca Av-
rupa Birliği’nin, emek ve ser-
maye hareketliliği sağlaması 
açısından serbest piyasayı 
ve rekabeti destekleyen bir 
yapı olmakla birlikte; kamu-
nun ekonomideki ağırlığının 
ülkeden ülkeye değiştiği, 
farklı rekabet düzeylerine, 
farklı ekonomik altyapılara 
sahip ülkelerden oluşan Av-
rupa Birliği’nde ortak para 
birimi olarak ‘Euro’nun açık 
bir illüzyon yarattığını dü-
şünmektedir.

Liberal Perspektif: Analiz
Bir konunun değerlendirmesine dayanan, 20-30 sayfa sayısı 
uzunluğunda olan, uzmanlarımızın liberal perspektifle kaleme 
aldıkları analiz yazılarıdır. Geçtiğimiz yıl 1 adet analiz yazısı ya-
yınlamış bulunmaktayız.

Ergun Özbudun – Başkanlık 
Sistemi ve Türkiye
Prof. Dr. Ergun Özbudun 
“Başkanlık Sistemi ve Türki-
ye” başlıklı analiz yazısında 
başkanlık, yarı-başkanlık ve 
parlamenter hükümet is-
temlerinin temel özelliklerini, 
avantaj ve dezavantajları-
nı değerlendirdikten sonra, 
siyaset bilimi literatüründe 
başkanlık sistemine yönelti-
len başlıca eleştirileri ele al-
mıştır. Ergun Özbudun çift 
demokratik meşruluk soru-
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nu, başkan ve yasama organının sabit süreler için göreve gel-
mesinin yarattığı katılık ve bunun krizlere yol açma ihtimali, sı-
fır toplamlı oyunun oyununun teşvik ettiği siyasal kutuplaşma, 
hesap verebilirlik ve delagasyoncu demokrasi gibi boyutlarıyla 
başkanlık sistemini eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutmuş-
tur. Son olarak Özbudun, Türkiye’de son yıllarda gündemi iş-
gal eden başkanlık sistemi tartışmalarını, AKP’nin Türk usulü 
başkanlık sistemi önerisi özelinde ele alarak ve bu yöndeki bir 
hükümet sistemi değişikliğinin Türkiye’yi ‘yarışmacı otoriter’ bir 
rejim haline getireceği tahmininde bulunmaktadır.

Liberal Perspektif: Rapor
Bir konu çerçevesinde 35 ve daha fazla sayfa sayısı uzunluğun-
da olan, uzmanlarımızın liberal bir perspektifle kaleme aldıkları, 
teorik tartışma ve ampirik verileri içeren çalışmalardır. Geçti-
ğimiz yıl Friedrich Naumann Vakfı’nın katkılarıyla 4 adet rapor 
yazısı yayınlamış bulunmaktayız.

1) Türkiye’de Seçim Sistemleri ve Seçimlere Etkisi - Siyasal Öz-
gürlükler Perspektifinden Öneriler – Prof. Dr. Tanju Tosun
 
Özgürlük Araştırmaları Derneği’nin ‘’Liberal Perspektif: Rapor’’ 
serisinden çıkan ilk sayı olarak Prof. Dr. Tanju Tosun’un kaleme 
aldığı “Türkiye’de Seçim Sistemleri ve Seçimlere Etkisi” başlıklı 
raporu temsilde adalet kavramının önemini vurgulamak üzere 
7 Haziran seçimlerinin hemen öncesinde kamuoyuyla paylaştık. 
Prof. Dr. Tanju Tosun litera-
türe ciddi bir katkı sağladı-
ğı çalışmasında siyasal öz-
gürlüklere yönelik göz ardı 
edilemeyecek düzeyde etki-
si olan “seçim sistemleri”ni 
ele almakta ve farklı seçim 
sistemlerinin siyasal özgür-
lükler açısından sonuçlarını, 
özellikle “temsilde adalet” 
kavramı ekseninde irdele-
mektedir. Tosun’a göre tem-
silde adaletin yüksek olduğu 
bir siyasal sistem, siyasal ka-
tılım ve temsilin, dolayısıyla 
siyasal özgürlüğün yüksek 
olduğu bir sistem olarak 
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kabul edilebilir. Oysa Türkiye’de uygulanan seçim sisteminin 
(özellikle yüzde 10 barajı uygulaması) seçim adaletini sağlama 
hususunda ciddi eksiklikleri mevcuttur. Tanju Tosun’a göre bu 
eksikliği gidermek üzere bazı yasal adımlar atılmalı; örneğin % 
10 seçim barajı uygulamasının kaldırılması ve özellikle millet-
vekili adaylarının belirlenmesi yöntemi konusunda yasayla ge-
tirilecek belirli bir orandaki adaylar için önseçim zorunluluğu 
getirilmesi gibi adımlar iç işleyişlerini demokratikleştirmeyen 
oligarşik parti yapılarının, lider hegemonyalarının süreç içinde 
zayıflamasına, demokratik süreçlerin güçlenmesine zemin ha-
zırlayabilecektir. Tosun ayrıca çalışmasının sonunda değişik se-
çim sistemleri simülasyonları hazırlamış ve bu simülasyonlardan 
Türkiye’ye en uygun olanını, bir politika önerisi olarak sunmuş-
tur.

2) Türkiye’de Hukuk Devleti Raporu
Prof. Dr. Mustafa Erdoğan
Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak Friedrich Naumann Vak-
fı’nın desteğiyle yürüttüğümüz “Hukukun Üstünlüğü ve Türkiye” 
projesinin nihai ürünü olan rapor Prof. Dr. Mustafa Erdoğan ta-
rafından kaleme alınmıştır. Akademisyen, hukukçu, insan hakları 
aktivisti ve politikacılardan oluşan geniş bir katılımcı profiliyle 
17 Nisan’da gerçekleştirdiğimiz “Hukukun Üstünlüğü ve Türkiye 
Çalıştayı”nın raporun hazırlanması sürecinde sağladığı katkı ya-
dsınamaz niteliktedir. 

6 aylık yoğun bir çalışmanın 
ürünü olan “Hukukun Üs-
tünlüğü ve Türkiye” başlıklı 
raporda özellikle son birkaç 
yılda hukuk devleti alanın-
da yaşanan gerilemenin fo-
toğrafı çekilmekte, hukukun 
üstünlüğünün tesis edilebil-
mesi için bir yol haritası su-
nulmaktadır. 
 
“Hukukun Üstünlüğü ve Tür-
kiye” raporunu kısa süre içe-
risinde İngilizceye çevirerek 
büyükelçilikler, yabancı sivil 
toplum kuruluşlarının Türki-
ye temsilcilikleri ve derneği-
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mizin faaliyetlerine maddi ve manevi katkı sunan yurtdışı part-
nerlerimizle paylaşmış bulunmaktayız. 

Rapor yayınlandığı günden itibaren yerli ve yabancı basında 
yoğun ilgi görmüş; ulusal televizyon kanallarında gerek raporun 
müellifi gerek başka gazeteci ve yazarlar tarafından tanıtımı ya-
pılmıştır.

3)Türkiye’de Basın Özgürlüğü Raporu 
Doç. Dr. Burak Bilgehan Özpek ve Yard. Doç. Dr. Başak Yavcan

Türkiye’nin gün geçtikçe ge-
riye gittiği basın özgürlüğü 
alanında içinde bulunduğu-
muz atmosferi çarpıcı bir 
biçimde ortaya koyan “Tür-
kiye’de Basın Özgürlüğü” 
raporu Yard. Doç. Dr. Başak 
Yavcan ve Özgürlük Araştır-
maları Merkezi Sivil Özgür-
lükler Merkezi Direktörü Doç. 
Dr. Burak Bilgehan Özpek ta-
rafından kaleme alınmıştır.

Düşünce ve ifade, din ve vic-
dan, girişim gibi diğer özgür-
lük alanlarında olduğu gibi 
basın özgürlüğü alanında da 
Türkiye’nin karnesi parlak de-
ğildir. Zira bu alanda yapılan 

uluslararası endekslerde Türkiye kırık notlar almaktadır. Bu doğ-
rultuda, cezaevinde bulunan ve hakkında dava açılan ve taz-
minata mahkum edilen gazeteci sayılarında ve internet, yayın 
yasakları ve sosyal medya kısıtlamalarındaki artışa dikkat çeken 
Özpek ve Yavcan, raporlarında ek olarak, basın kuruluşlarının 
devletten sağladıkları geliri ve bu kaynak aktarımının keyfiliğini 
inceleyerek devlet kurumları ve basın arasındaki bağımlılık iliş-
kisini de ele aldılar.

Rapor birçok ulusal gazetede yayınlandığı tarihte haberleştiril-
miş; daha sonra ise basın özgürlüğü ihlallerine ilişkin haberlerde 
raporda bulunan veri setlerine sık sık atıf yapılmıştır.

Bu çalışma basın özgürlüğü alanındaki sorunların liberal pers-
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pektifle anlaşılmasına ve çözümlerin formüle edilmesine bir 
katkı sunmaktadır. 

4) Türkiye’de Parti Sisteminde İstikrar Sorunu: Oynaklık, 
Oy Esnekliği ve Parti Desteği Değişkeni 
Prof. Dr. Tanju Tosun, Dr. 
Gülgün Erdoğan Tosun ve 
Yusuf Can Gökmen
Liberal Perspektif: Rapor se-
risinden çıkan “Türkiye Parti 
Sisteminde İstikrar Sorunu: 
Parti Sisteminde Oynaklık, 
Oy Esnekliği ve Parti Deste-
ği Değişkeni Örneğinde İller 
Bazında Bir İnceleme” başlık-
lı bu raporda Türkiye siyase-
tinin en sorunlu alanlarından 
biri olan parti sistemi Tanju 
Tosun, Gülgün Erdoğan To-
sun ve Yusuf Can Gökmen’in 
kaleminden çarpıcı bir şekil-
de ortaya konulmuştur.

Raporda, partilerin kurum-
sallaşamama göstergelerinden olan seçmen tercihindeki hare-
ketlilik oynaklık ve bu durumun neden olduğu parti siyasetinde-
ki istikrarsızlık 2002’den 2015’e yapılan 4 genel seçim sonuçları 
veri alınarak iller örneğinde incelendi ve parti sisteminde oy-
naklık çeşitli boyutlarıyla ele alındı.



KİTAPLARIMIZ



28

Tom G. Palmer’ın editörlüğünü yaptığı “Why Liberty” ve “Peace, 
Love and Lİberty” başlıklı kitapları Atlas Network ve Friedrich 
Naumann Vakfı’nın katkılarıyla Türkçeye kazandırdık. “Neden 
Özgürlük” isimli kitabında Tom Palmer rızaya dayanan alterna-
tif bir politik düşüncenin-liberteryenizmin savunusunu yapmak-
tadır. “Barış, Aşk Ve Özgürlük” kitabında ise barış ve çatışma 
felsefelerini karşılaştırarak; özgürlükçü ilkeleri özümseyen, ser-
best piyasanın hakim olduğu ülkelerde barışın temel davranış 
konsepti olduğunu, bu nedenle liberal ülkeler için çatışmanın 
kaçınılmaz olmadığını savunmaktadır.
 



ÖZGÜRLÜK 
BULUŞMALARI
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Geride bıraktığımız 2015 yılı 7 Haziran ve 1 Kasım olmak üzere 
iki tane milletvekilliği genel seçimlerinin yapıldığı, Türk siyasal 
hayatı bakımından önemli bir dönüm noktası olarak tarihe geç-
miştir. Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak bu tarihi dönüm 
noktasının kritiğini yapmak üzere seçimlere dair birçok “Özgür-
lük Buluşması” gerçekleştirdik.

20 Şubat- 2015 yılında ilk olarak Özgürlük Araştırmaları Derne-
ği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Bican Şahin “Haziran 2015 
Genel Seçimlerine Doğru Türkiye’de Liberalizm ve Demokrasi” 
başlıklı bir sunuş yaptı.

18 Mart- HDP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Bilgen “2015 Ge-
nel Seçimleri Işığında Barış Süreci” başlıklı sunumuyla 7 Haziran 
seçimlerine doğru giderken barış sürecinde gerçekleşen geliş-
meleri değerlendirmiştir.

“Seçimlere Doğru: Partiler Ne Vaat ediyor”: 
7 Haziran seçimlerine doğru giderken, alanında uzman hocala-
rımızın dört büyük partinin seçim beyannamelerini ve vaatle-
rini ekonomi, hukuk, siyaset ve dış politika bakımından analiz 
ettikleri bir seminer dizisi düzenledik. Bu seminerlerde uzman 
konuklarımızın sunumunun ardından karşılıklı soru-cevap bölü-
müyle birlikte katılımcıların da katkıda bulunması sağlanmıştır.

8 Mayıs- Ekonomi:
Bu doğrultuda ilk olarak Prof. Dr. Erdal Türkkan partilerin eko-
nomi politikalarını değerlendirdiği bir seminer verdi. Türkkan 
bu seminerde, seçim dönemlerinde artan popülist söylemlerin 
ekonomik rasyonaliteye zarar verdiğini ve bunun Türkiye eko-
nomisini olumsuz yönde etkilediğini vurguladı. 

15 Mayıs- Dış politika: 
“Seçimlere Doğru: Partiler Ne Vaat Ediyor?” başlıklı seminer di-
zimizin ikinci toplantısında ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümü 
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başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı’yı konuk ettik. Bağcı AKP, CHP, 
MHP ve HDP’nin seçim bildirgelerini ve Ortadoğu’daki son ge-
lişmelere dair söylemlerini “dış politika” bakımından analiz etti.
  
22 Mayıs- Hukuk:
Genel seçimlere yaklaştığımız Mayıs ayı boyunca süren “Seçim-
lere Doğru: Partiler Ne Vaat Ediyor?” başlıklı seminer dizimizin 
üçüncü toplantısında derneğimizin Hukuk Devleti ve Demokrasi 
Merkezi Direktörü Doç. Dr. Ali Rıza Çoban’ın sunumu ile partile-
rin seçim vaatlerini hukuksal boyutlarıyla değerlendirdik.

29 Mayıs- Siyaset:
“Seçimlere Doğru: Partiler Ne Vaat Ediyor?” başlıklı etkinlikleri-
mizin dördüncü ve son toplantısını Derneğimizin Danışma Ku-
rulu üyesi Prof. Dr. İhsan Dağı’nın sunumu ile gerçekleştirdik. 
Toplantıda 7 Haziran seçim döneminde ve seçim bildirgeleri ışı-
ğında iç siyaseti değerlendirdik.

12 Haziran 2015 – Orhan Kemal Cengiz’in Sunumuyla: 
Genel Seçimlerin Değerlendirilmesi
Türkiye, yakın siyasi tarihinin en kritik seçimlerinden bir tanesi-
ni 7 Haziran’da gerçekleştirdi. Seçim sonuçlarının birçok farklı 
senaryoyu aynı anda konuşulur hale getirdiği bir zamanda olan 
biteni değerlendirmek üzere Özgürlük Araştırmaları Derneği 



32

olarak Danışma Kurulu üyemiz araştırmacı-yazar Orhan Kemal 
Cengiz’i ağırladık. Cengiz bu toplantıda seçim sonuçlarının de-
taylı bir analizini yaparak bu sonuçların 7 Haziran sonrası Türki-
ye için ne anlama geldiğini değerlendirdi. 

7 Kasım 2015 - Tanju Tosun - 1 Kasım Seçimlerinin 
Değerlendirilmesi
Bu toplantımızda, parti ve seçim seçimleri üzerine derneğimiz 
bünyesinde hali hazırda iki tane rapor yazan Ege Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümü 
öğretim üyesi olan Prof. Dr. Tanju Tosun’u ağırladık. 

Sunuşunda partilerin oynaklık oranları ve seçimden önceki an-
ket çalışmalarının verilerini paylaşan Tanju Tosun 7 Haziran ile 1 
Kasım seçimlerinin parti oy oranlarını karşılaştırıldı. Tosun ayrıca 
1 Kasım seçimlerinde anket şirketlerinin neden büyük bir sürpriz 
yaşadığını metodolojik eksiklikleri bakımından değerlendirdi. 
Son olarak, Türkiye’deki mevcut seçim sisteminin son iki seçime 
etkisi ve Türkiye’deki seçmen davranışları konuşularak soru-ce-
vap bölümü ile toplantı sona erdi.

27 Kasım 2015 – Prof. Dr. Tanel Demirel 
Demokrasimizin Geleceği Üzerine
Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak Çankaya Üniversitesi Si-
yaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğretim üyesi Prof. Dr. Ta-
nel Demirel’i Özgürlük Buluşmaları’nda ağırladık. Tanel Demirel 
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“Demokrasimizin Geleceği Üzerine” isimli sunuşunda Türkiye’nin 
son 150 yıllık demokrasi tarihi, Türkiye’nin siyasal ve kültürel ya-
pısının demokrasiye etkisi, Türk toplumunda devlet algısı gibi 
konu başlıklarında ele aldığı Türk demokrasisinin önündeki en-
gellere ve geleceğe dair görüşlerini paylaştı.

4 Aralık 2015 – Dr. Aykut Ekinci
Türkiye Ekonomisinin Geleceği Üzerine
Dr. Aykut Ekinci, Türkiye Ekonomisinin Geleceği Üzerine başlıklı 
sunuşunda Türkiye ekonomisinin yakın geçmişten bugüne de-
ğişimi üzerinde durdu ve geleceğe dair öngörülerde bulundu. 
Yapısal bazı adımların atılması gerektiğinin altını çizen Ekinci, 
aksi takdirde krizin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Bu etkinlikle beraber toplantılarımızı Periscope’tan yayınlama-
ya başladık. Böylelikle etkinliklerimizin ulaştığı kişi sayısını artır-
ma yönünde önemli bir adım attık.

12 Aralık 2015 – Prof. Dr. Mustafa Erdoğan 
Türkiye’de Özgürlüğün Geleceği 
Özgürlük Araştırmaları Derneği kurucu üyelerinden Prof. Dr. 
Mustafa Erdoğan, Türkiye’de Özgürlüğün Geleceği konulu bir 
sunuş yaptı. Etkinlikte, geçmişten günümüze Türkiye’de özgür-
lüklere yönelik yolundaki adımları ve gelecek öngörüleri konu-
şuldu.

Etkinliğe yoğun bir katılım gerçekleşti. Toplantımızda Periscope 
yayını gerçekleştirdik; bu yayını sürekli olarak yaklaşık olarak 70 
kişi, toplamda ise yaklaşık 800 kişi canlı olarak takip etti.



EĞİTİM 
FAALİYETLERİMİZ
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Network for a Free Society desteğiyle gerçekleştirdiğimiz iki 
günlük eğitimde Ankara’da çeşitli üniversitelerden öğrenciler-
le bir araya geldiğimiz bir hafta sonu semineri gerçekleştirdik. 
Sunumlar ve vaka analizleri içeren seminerde, interaktif bir yön-
tem benimsenirken, öğrencilere katılım sonrasında sertifika ve-
rildi. İki günlük seminerde hem teorik düzeyde liberalizmin te-
melleri işlenirken, hem de pratikte kamu politikasının yapımı ve 
uygulamasına dair çalışmalar gerçekleşti.



ÖAD EKİBİNİN 
KATILDIĞI EĞİTİM VE 
ORGANİZASYONLAR
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Türkiye’yi özgür ve müreffeh bir ülke yapmanın yolu yalnızca 
derneğimizin kurumsal kapasitesinin değil, aynı zamanda ça-
lışma ekibimizin de kişisel beceri ve kapasitesini artırmaktan 
geçtiğinin bilincindeyiz. Bu doğrultuda, Özgürlük Araştırmaları 
Derneği olarak sahip olduğumuz beşeri sermayeyi ve dolayısıy-
la kurumsal kapasiteyi artırmak amacıyla çalışanlarımızı yurtdı-
şında çeşitli eğitim ve organizasyonlara temsilci olarak gönder-
dik.

Özgürlük Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bican 
Şahin Ocak ayında “Asia Liberty Forum”a katılmak üzere Ne-
pal’deydi. 30 ülkeden 250’nin üzerinde katılımcının bulunduğu 
forumda Şahin hem bölgesel hem de küresel paydaşlarımızla 
önemli temaslarda bulundu.
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Bican Şahin, 30 Ekim – 10 Kasım tarihleri arasında ATLAS 
Network tarafından Fairfax, Virginia’da düzenlenen ThinkTank 
MBA programına katıldı. Dünyada 90’dan fazla ülkede 480’den 
fazla klasik liberal düşünce kuruluşunun dahil olduğu bir ağ olan 
ATLAS Network tarafından düzenlenen bu program, ThinkTank 
MBA, dünyanın her yerinden düşünce kuruluşlarının yönetici-
lerine özel olarak tasarlanmış üst düzey bir düşünce kuruluşu 
yönetimi eğitimidir ve ATLAS Liderlik Akademisi’nin bir parça-
sıdır. Bu programla birlikte Şahin, ATLAS Liderlik Akademisi’n-
den de mezun olmaya hak kazanmıştır.

Özgürlük Araştırmaları Derneği, 11-12 Kasım tarihlerinde New 
York’ta gerçekleşen Liberty Forum’da stand açtı. ABD’nin ve 
dünyanın çeşitli yerlerinden gelen bine yakın think-tank temsil-
cisinin katılımıyla gerçekleşen ve sınırlı sayıda katılımcının stand 
açma imkânı bulabildiği forumda, ÖAD’nin 2015 yılındaki araş-
tırma raporları paylaşıldı.
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Genel Direktörümüz Medeni Sungur, Haziran ayında Hindis-
tan’ın Kochin eyaletinde, Kamu Politikaları Araştırma Merkezi 
tarafından gerçekleştirilen Araştırma Yöntemleri eğitimine ka-
tıldı. 9 ülkeden düşünce kuruluşu temsilcileri ve araştırmacıların 
katıldığı 15 günlük eğitim, nicel ve nitel araştırma teknikleri, saha 
araştırmaları ve SPSS gibi başlıklara yoğunlaştı. Eğitim çerçeve-
sinde, Direktörümüz Medeni Sungur yerelde saha araştırmaları 
ve anketlere katılarak Kerala bölgesinde hane halkı tüketim ve 
tasarruf davranışları hakkında bir araştırmaya dahil oldu. Araş-
tırma sonuç raporuna bu linkten ulaşabilirsiniz: http://www.
cppr.in/wp-content/uploads/2015/09/Study-on-Consumpti-
on-and-Saving-Patters1.pdf

Proje yöneticimiz Ömer Faruk Şen 8-14 Ağustos tarihleri ara-
sında Gürcistan’da düzenlenen “Public Choice- The Necessity 
of Limiting Power of Government” başlıklı bir yaz okuluna katıl-
mıştır. Program çerçevesinde ‘Kamu Tercihi Teorisi’ konusunda 
önde gelen akademisyenlerden eğitim alan Ömer Faruk, Gür-
cistan Yeni Ekonomi Okulu’ndan başarı sertifikası almıştır. 

Ayrıca European Students for Liberty’nin Nisan ayında Ber-
lin’de düzenlediği “Açık Sınırlar” başlıklı 3 günlük konferansa 
derneğimizi temsilen katılmıştır.
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Derneğimizin iletişim ve kaynak geliştirme sorumlusu olan Nisa 
Bahçeli bizi temsilen “Atlas Liderlik Akademisi” ve “Litvanya 
Serbest Piyasa Enstitüsü”’nün katkılarıyla düzenlenen ‘Think-
Thank Start Up – Litvania, Vilnius’ başlıklı eğitime katılmıştır. 
Alanında başarılı sivil toplum çalışanları ve akademisyenler ta-
rafından 4 günlük yoğun bir eğitim alan Nisa Bahçeli, stratejik 
planlama, iletişim ve kaynak geliştirme gibi konularda kendisini 
geliştirmiştir. 

Şiva Çağdaş ESFL’in Nisan ayında Berlin’de düzenlediği “Açık 
Sınırlar” başlıklı 3 günlük konferansa derneğimizi temsilen ka-
tılmıştır.

Ekonomik Özgürlükler Merkezi Direktörümüz Aykut Ekinci, 
6 – 9 Eylül 2016 tarihleri arasında Almanya’nın Bonn kentinde 
gerçekleştirilen Walter Scheel Kollokyum ve Ödül Töreni sere-
monisinde Özgürlük Araştırmaları Derneği’ni temsil etti. ÖAD, 
Ekonomik Özgürlükler Merkezi adına “Liberal Büyüme Model-
leri” başlıklı bir çalışmanın da sunuşunu gerçekleştirdi. Liberal 
Enternasyonel ve Alman Liberal Demokrat Partisi(FDP)’nin 
düşünce kuruluşu olan Friedrich Naumann Vakfı tarafından 
ortaklaşa gerçekleştirilen uluslararası etkinliğe dünyanın bir-
çok yerinden iktisatçılar, siyaset bilimciler, kanaat önderleri ve 
think-tank temsilcileri katıldı. Global sorun alanları ve tehditle-
rin konuşulduğu programda bu tehditlere verilebilecek liberal 
politika cevapları tartışıldı.



LEONARD LIGGIO 
ÖZGÜRLÜK 

KÜTÜPHANESİ
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Leonard Liggio Özgürlük Kütüphanesi’ni, Türkiye’nin orijinal 
dilde yayınlardan oluşan en kapsamlı liberal kütüphanesini 
oluşturmak ve Türkiyeli liberallerin de yakın bir dostu olan Lig-
gio’nun hatırasını onurlandırmak üzere kurduk.

Leonard Liggio Kütüphanesi hem klasik hem de modern eser-
lerden oluşan yaklaşık 600 kitaplık bir özgürlük külliyatına ve 
çalışma salonuna sahiptir. 

Liberal teori üzerine çalışma yapan araştırmacılar ve yüksek 
lisans/doktora öğrencilerine yönelik bir girişim olarak Liggio 
Kütüphanesi Türkiye’de sınırlı olan liberal literatüre önemli bir 
katkı olarak faaliyete geçmiştir.



BASINDA BİZ
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Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak yaptığımız çalışmalarla 
yıl boyunca çeşitli basın mecralarında yer aldık. Gerek “Liberal 
Perspektif” başlığı altında yayınladığımız yorum, analiz ve rapor 
serileri, gerek paydaşı olduğumuz Property Rights Alliance’ın 
Mülkiyet Hakları Endeksi ve gerekse yaptığımız konferanslar 
birçok basın-yayın kuruluşu tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. 
Bazı örnekler;

Kurucu üyelerimizden Prof. Dr. Mustafa Erdoğan’ın Mirgün 
 Cabas ile CNNTürk’de yayınlanmış röportajıdan bir kare:
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Yönetim Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Bican Şahin’in Emre Buga 
ile yaptığı röportajdan bir kare:

Danışma Kurulu üyelerimizden Prof. Dr. Ergun Özbudun’un 
Hukuk Devleti Konferansı sırasında CNNTürk’e verdiği 
röportajdan bir kare:
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Hukuk Devleti Konferansı açılış konuşmacısı anayasa 
mahkemesi eski başkanı Haşim Kılıç’ın konuşmasından 
bir kare:

Ortağı olduğumuz Property Rights Alliance’ın yayınladığı 
Mülkiyet Hakları Endeksi’nin basında yer alan haberlerinden 
kareler:
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