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Kazım Berzeg anısına, saygıyla...
Derneğimizin kurucu üyesi, Türkiye’de liberal hareketin öncülerinden çok değerli bü-

yüğümüz Avukat Kazım Berzeg 07.02.2016 tarihinde aramızdan ayrıldı. 

Kendisini sevgi ve özlemle anıyoruz.
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TAKDİM

Değerli Özgürlük Dostu,

Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak bir yılı daha geride bıraktık. 2016 yılı 

özgürlük dostlarını endişe ve üzüntüye sevk eden pek çok olaya sahne 

oldu!

İlk olarak, ÖAD’nin kurucu üyesi Kazım Berzeg, 7 Şubat günü hayata göz-

lerini yumarak Özgürlük Dostlarını üzdü. Kazım Berzeg, tüm hayatı boyun-

ca hukukun üstünlüğü ve insan haklarına dayalı liberal demokrasiyi savun-

muş bir hukukçuydu. Ülkemizde son yıllardaki siyasi, ekonomik ve sosyal 

gelişmelerden özgürlükler adına endişe duyan diğer liberallerle birlikte, 

bu gidişata ilkeli bir eleştiri getirebilmek ve karar alıcıları yeniden reform-

cu bir çizgiye sevk edebilmek adına kurulan Özgürlük Araştırmaları Der-

neği’nin temeline harç koydu. ÖAD olarak onun güvenine ve desteğine 

sahip olmaktan onur duyuyoruz. Sayın Berzeg’in aziz hatırasına gölge dü-

şürmemek için özgürlükleri var gücümüzle savunmaya devam edeceğiz. 

2016 yılı tüm vatandaşlarımızı şoke eden pek çok terör olayına sahne 

oldu. Şehirlerimiz PKK ve IŞİD’in bombalı ve silahları saldırıları ile sarsıl-

dı. Yüzlerce sivil ve güvenlik görevlisi vatandaşımızı toprağa verdik; pek 

çok vatandaşımız fiziken ve hepimiz manen yaralandık. Pek tabii ki, en 

büyük şoku, 15 Temmuz akşamı yaşadık. Bu talihsiz gecede Türk Silahlı 

Kuvvetleri içerisindeki bir grup cuntacı, siyasal iktidarı ele geçirmek ama-

cıyla kanlı bir darbe girişiminde bulundu. Genel Kurmay Başkanı ve Kuvvet 

Komutanlarını etkisiz hale getiren cuntacılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

dirayetli duruşu sonrasında vatandaşların sokaklara çıkması neticesinde 

önce psikolojik sonrasında da muharebe üstünlüğünü kaybederek sa-

bahın erken saatlerinde teslim oldular. Bu kanlı gecede sivil ve güvenlik 

görevlisi 250’den fazla vatandaşımızı kaybettik. Binlerce vatandaşımız da 

yaralandı. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın anısı önünde saygıyla 

eğiliyoruz.
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Başta Cumhurbaşkanı ve Başbakan olmak üzere Hükümet çevreleri darbe 

girişiminin ilk saatlerinden itibaren bu kanlı kalkışmanın “Fethullahçı Terör 

Örgütü” (FETÖ)nün bir eylemi olduğunu ileri sürdüler. Nitekim Hükümet’in 

bu çevre ile son 3-4 yıldır açık bir mücadele içerisinde olması, yakalanan 

kimi darbeci askerlerin itirafları gibi hususlar bu şüpheyi güçlendirmiştir. 

Pek tabii ki, halen, darbe girişimi ile ilgili olarak açıklığa kavuşmamış pek 

çok yön bulunmaktadır. Şimdi yapılması gereken, şeffaf, hızlı ve adil bir yar-

gılama ile bu darbe girişiminin karanlık yönlerinin ortaya çıkarılarak sorum-

luların hak ettikleri cezalara çarptırılmasıdır. Bu süreç yürütülürken, Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi ve Venedik Komisyonu’nun devletin suçlulardan 

arındırılması için ortaya koyduğu ilkeler esas alınmalı; daha önce pek çok 

kez yapıldığı gibi, “kurunun yanında yaşın da yanması” engellenmelidir. Bu 

çerçevede, söz konusu grubun darbe girişiminde ne şekilde ve ne ölçüde 

müdahil olduğu somut bir şekilde tespit edildikten sonra, bu grubun suça 

bulaşmış, sahip oldukları kamusal yetkileri kötüye kullandığı tespit edilen 

üyeleri hak ettikleri cezalara çarptırılmalıdır.  

Darbe girişiminin savuşturulmasının ardından Hükümet haklı bir biçimde 

olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Başlangıçta, 3 ay ile sınırlı tutulacağı ve hat-

ta Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş’un ifadesi ile 1,5 ay içinde tamam-

lanacağı ilan edilen OHAL iki kez daha uzatıldı ve halen devam etmektedir. 

OHAL boyunca, darbe girişiminin planlayıcıları ve uygulayıcıları olduğu ileri 

sürülen Gülencilerden devletin arındırılması doğrultusunda 100.000den faz-

la kamu görevlisinin işine son verildi; 40.000’den fazla kişi tutuklandı. Kamu-

dan ihraç edilenler sadece Gülenci olduğu düşünülenlerle sınırlı kalmadı. Bu 

süre içerisinde PKK ile ilişkili olduğu öne sürülen binlerce öğretmen ihraç 

edildi. Birçok şirkete kayyum atandı ve mal varlıkları hazineye devredildi. 

1500 civarında dernek ve pek çok medya kuruluşu kapatıldı, mal varlıklarına 

devlet tarafından el konuldu.  Bugün itibarıyla yüzden fazla gazeteci tutuklu 

haldedir ve bu durum Türkiye’yi basın özgürlüğü açısından Dünya Özgürlük 

Endeksi’nde “özgür değil” kategorisinde tutmaktadır. 

Siyasi özgürlükler, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardın-

dan HDP’nin eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın 

yanısıra pek çok milletvekillinin tutuklanması ile önemli bir darbe almıştır. 

Bugün OHAL koşulları altında toplanma ve barışçıl protesto özgürlükleri 

gibi siyasi katılımın temelinde yatan pek çok özgürlük ciddi sınırlandırma 

altındadır. 
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Bu koşullar altında, Hükümet, parlamenter hükümet sisteminden denge 

ve denetleme sisteminin çok zayıf olduğu; gücün yürütme erkinin elinde 

toplanma potansiyeli taşıyan bir “başkanlık sistemi”ne geçişi öneren tek-

lifi Meclis’in gündemine taşıdı. Anayasa’da değişiklik öngören bu teklif, 

anayasa değişikliği için gereken 367 kabul oyuna ulaşamamakla beraber, 

330 oy sınırını aşarak halk oyuna sunulma noktasına gelmiştir. Cumhur-

başkanı’nın yakın gelecekte onaylamasına müteakip bahar aylarında bu 

anayasa değişikliği için bir referandum gerçekleştirilecektir.  

Görüldüğü üzere 2016 yılı sivil, siyasal ve ekonomik özgürlükler açısından 

ülkemiz adına hiç te iç açıcı bir tablo ortaya koymamıştır. Tüm bu olum-

suzluklara rağmen, ÖAD var gücüyle mücadele etti. Özgürlüklerin konu 

alındığı pek çok Özgürlük Buluşması; başkanlık sistemi, kimlik meselesi 

ve Suriyeli göçmenlerin konu alındığı yuvarlak masa toplantıları; 28 Şubat 

ve 27 Mayıs askeri müdahalesinin konu alındığı konferanslar; düzenleyici 

kuruluşlar ve hukukun üstünlüğü konulu raporun kamuoyuna sunulduğu 

ayrı bir konferans tertipledik. Yine yayın programımız çerçevesinde birçok 

rapor, analiz ve yorum yayınladık. 

Değerli Özgürlük Dostu, biz ÖAD olarak 2017 yılı içinde de özgürlükle-

ri ilkeli bir şekilde savunmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı mücadelede 

sizin desteğiniz çok değerli. 2017 yılında bu desteğinizin artarak devam 

etmesini diliyoruz. Bu desteğe layık olmak için tüm gücümüzle çalışacağız.

Selam ve saygılarımla,

Doç. Dr. Bican Şahin

Yönetim Kurulu Başkanı
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VİZYON VE MİSYON 
Özgürlük Araştırmaları Derneği(ÖAD), 2014 yılında bir grup akademisyen, 

iş adamı, gazeteci ve hukukçu tarafından, özgürlükçü ve bilimsel bir yak-

laşımla kamu politikaları araştırmaları yapmak üzere, 2014 yılının Ağustos 

ayında kuruldu. 

Özgür ve müreffeh bir Türkiye vizyonuna sahip bir düşünce kuruluşu olan 

ÖAD’nin misyonu, Türkiye’de karar alıcılar arasında kanıta ve olguya daya-

lı politika yapımını, kamuoyunda da kanıta ve olguya dayalı politika tartış-

malarını teşvik etmektir.

Özgürlük Araştırmaları Derneği, çalışmalarını yaparken dayandığı libe-

ral değerlerden güç alır. Evrensel insan hakları ve bireysel özgürlüklerin 

güvence altına alındığı, hukukun ve kuralların herkesin üstünde olduğu, 

ahbap-çavuş kapitalizmine dayanmayan rekabetçi bir serbest piyasa eko-

nomisinin tesis edildiği bir Türkiye’nin, özgür ve müreffeh bir ülke olacağı 

inancıyla çalışmalarını yürütmektedir. 

Kamu politikaları bu bağlamda ÖAD’nin temel araştırma eksenini teşkil 

eder. Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşlarının refah ve huzurunu 

etkileyen adalet, iç güvenlik, eğitim, sağlık, enerji gibi alanlarda yapılan 

politikaların akılcı ve ilkeli bir zeminde gerçekleşmesi ülkemizin özgür ve 

müreffeh bir ülke olmasına önemli katkılar sağlayacaktır.

Bu bağlamda, hâlihazırda Türkiye’nin en önemli meselelerinden birisi ol-

duğuna inandığı “Kurumsal Reform” konusu ÖAD çalışmaları içerisinde 

önemli yer tutar. Bu alanda projeler yaparak, Türkiye’nin kurumlarının ev-

rensel standartlarda çalışmalarını temin edecek zeminin araştırılması, ulus-

lararası iyi örneklerin incelenerek süreç ve yapılarda yapılması gereken 

değişikliklerin teklif edilmesi ÖAD projelerinin temel hedefleri arasındadır. 
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KURUMSAL STRATEJİ
ÖAD, çalışmalarında evrensel ve bilimsel etik standartlarını kendisine mer-

kez alır. Çalışmalarını mümkün olduğu kadar fazla paydaşı kapsayıcı, bilim-

sel etik standartlara uygun bir surette formüle eder.  ÖAD sıkı bir şekilde 

siyasi partizanlıktan uzak durur ve bağımsızlığını teşkil edebilmek adına 

yönetim kurulu kararı uyarınca devlet kuruluşlarından gelen fonları almaz/

kabul etmez. Hem kurum içi hem de kamuoyu ile ilişkilerinde şeffaflık ve 

dürüstlük prensiplerini esas alır. 

ÖAD araştırmalarının kalitesini garanti etmek üzere belirlediği yöntemler 

aşağıdaki gibidir:
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Yüksek Kaliteli Araştırma ve Analizler için ÖAD Standartları 

Özgürlük Araştırmaları Derneği, çalışmalarının ve bu çalışmaların 

sonunda ortaya çıkan ürünlerin standardını belirlemek açısından bir 

takım prensipler belirlemiştir. Bu ilkeler ÖAD araştırmalarının stan-

dartlarını ortaya koyar:

Araştırma fikrine kaynaklık eden problem ve araştırmanın amacı net 

bir şekilde ortaya koyulmalıdır.

Araştırmanın yöntemi(metodu) iyi formüle edilmeli ve araştırma süre-

since uygulanmalıdır.

Araştırma, alanda var olan çalışmalara dair bilgi/referans vermelidir.

Araştırma, var olan en güncel ve geçerli bilgi ve verilere dayanmalı-

dır.

Araştırma içerisinde ileri sürülen tezler açık olmalı ve gerekçelendi-

rilmelidir.

Araştırma, alanda var olan bilgiyi geliştirmelidir

Bütün araştırmalar kapsayıcı politika önerileri getirmelidir.

Araştırmada öne sürülen tezler ve getirilen politika önerileri araştır-

manın metodu ve bulgularıyla uyumlu olmalı, iyi açıklanmalı ve (var-

sa) araştırmanın zayıf yönleri/eksikleri belirtilmelidir.

Araştırma sonucunda ortaya çıkan raporlar iyi yapılandırılmış, net ve 

anlaşılır olmalıdır.

Araştırma raporlarında kullanılan dil objektif, kapsayıcı, yapıcı ve bü-

tün görüşlere eşit mesafede olmalıdır.

Bilimsel etik değerler ve ÖAD prensipleriyle çelişmediği sürece, fikir 

hürriyetine dayalı olarak hiçbir çalışmanın içeriğine müdahale edil-

mez. Editoryal müdahaleler bu kuralın istisnasıdır.
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ÖAD Araştırmalarında Genel Süreç

1. Aşama 

Sorunların Tespiti: 

• Araştırmanın konusunu oluşturan kurum/konu ile ilgili paydaşların 

bir araya getirilmesi. 

• Araştırma sorusunun mahiyeti, kısıtları ve belirlenecek yöntemin bu 

tartışma(lar)dan gelen geri bildirimler doğrultusunda belirlenmesi. 

2. Aşama 

Araştırma Süreci:

• Araştırma sürecinde, alanında uzman bir yürütücünün koordinatör-

lüğündeki araştırma ekibi tarafından alandaki problemlerin, bunların 

sebep ve etkilerinin tespit edilmesi

• Uluslararası iyi örnekleri bularak ortaya koyulması

•Araştırma sürecinde ortaya çıkan verilere dayanarak, başta tespit 

edilen sorunun çözümüyle ilgili kapsamlı bir kamu politikası önerisi 

sunulması.
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3. Aşama

Sonuçların Kamuoyuna Açıklanması:

• Sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağı bir konferans, seminer veya 

basın toplantısının organize edilmesi

• Araştırma ekibi(veya temsilcisi) araştırmanın bulgularını ve çıktıları-

nı kamuoyu ile paylaşması.

4. Aşama

Yaygınlaştırma:

• Sonuç raporu o alanda çalışan üniversitelerin ilgili bölümleri , kamu 

kurum ve kuruluşları, medya organları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıy-

la paylaşılır. 

• Politika önerilerini milletvekilleri ile paylaşmak üzere TBMM’ye gi-

dilmesi. 
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YÖNETİM KURULUMUZ

Bican Şahin

Doç. Dr., Hacettepe Üni.

Veli Kondak

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Medeni Sungur

ÖAD

Yusuf Ziya Kıvanç

Avukat
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ÖAD olarak en önemli hedeflerimizden bir tanesi Türkiye’de kanıta ve ol-
gulara dayalı politika yapımını teşvik etmek, kamu politikalarının analitik 
ve rasyonel zeminlerde tartışılmasına katkıda bulunmak. Bu bağlamda, 
üzerinde en çok durduğumuz konulardan bir tanesi “Türkiye’de Kurumsal 
Reform” tartışmaları. Sahip olduğumuz kurumların kapsayıcı kurumlar ol-
maları, evrensel demokratik standartlara uygun şekilde çalışmaları, özgür 
ve müreffeh bir ülke olabilmemiz açısından çok önemli. 

Biz de, bu ön kabule dayanarak, Türkiye’deki kurumsal reform tartışmaları-
na katkı yapacak projeler gerçekleştiriyoruz. Kurumlarımızı derinlemesine 
inceliyor, SWOT analizleri yapıyor, çalıştaylar düzenliyor, spesifik kurumla-
rın dönüşümleri için yol haritaları çıkarıyor, uluslararası iyi örnekleri tespit 
edip ortaya koyuyoruz. 

Atlas Network’ten, Friedrich Naumann Vakfı’ndan ve Hollanda Büyükelçi-
liği’nin hukukun üstünlüğüne dayalı açık, çoğulcu ve demokratik toplum 
yapısını güçlendirmeye katkı sağlamak üzere hazırladığı MATRA progra-
mından destek alan ve bir yıldır sürdürdüğümüz “Düzenleyici Kurumlar ve 
Hukukun Üstünlüğü” projemizi tamamladık. 

Proje kapsamında EPDK, BTK ve Rekabet Kurumu gibi düzenleyici kurum-
ların performansını, yapısını, işleyişini, işlevini, bağımsızlığını, şeffaflığını, li-
teratürdeki yerini ve piyasayla ilişkisini mercek altına aldık. 1 yıl süren araş-
tırmamızın sonunda ampirik verilere ve literatür tartışmalarına dayanan bir 
rapor hazırladık.  Raporumuz başta milletvekilleri, bürokratlar, akademis-
yenler, Türkiye’de enerji, bilgi teknolojileri ve rekabet alanında çalışan sivil 
toplum kuruluşları olmak üzere tüm kamuoyu ile paylaştık. 

Araştırma Ekibimiz: 

Ali Ilıcak 
Rekabet Danışmanı 

PwC

M. Fevzi Toksoy 
Rekabet Danışmanı 

ACTECON

Fuat Oğuz 
Prof. Dr. 

Yıldırım Bayezid Üni.

Murat Çokgezen 
Prof. Dr. 

Marmara Üniversitesi



ETKİNLİKLER
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KONFERANSLAR

28 ŞUBAT 1997’DEN BUGÜNE  TÜRKİYE’DE ADALET VE ÖZGÜRLÜK 

KONFERANSI (27.02.2016)

Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk bizimleydi. 

“28 Şubat 1997’den Bugüne Türkiye’de Adalet ve Özgürlük” adlı konfe-

ransımızı Sivil Siyaset Platformu’nun katkılarıyla Ankara Aldino Hotel’de 

gerçekleştirildik. 

Konferansta Prof. Dr. Sami Selçuk, 28 Şubat 1997’den bugüne kadar ge-

çen on altı yılda, ülkemizde adalet ve bireysel özgürlüklere yönelik geliş-

meleri ve tarihi dönüm noktalarını anlattı. 
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TÜRKİYE’DE REGÜLASYON VE HUKUK DEVLETİ KONFERANSI 

(15.04.2016) 

Ekonomik Özgürlükler Merkezimizin bir yıldır yürüttüğü “Düzenleyici Ku-

rumlar ve Hukuk Devleti” projesinin sonuçlarını, Hollanda Büyükelçiliği’nin 

katkılarıyla, düzenlediğimiz “Türkiye’de Regülasyon ve Hukuk Devleti” 

konferansında kamuoyu ile paylaştık.  Konferansımız, yüze yakın seçkin 

davetlinin katılımıyla 15 Nisan 2016 Cuma günü Ankara Rixos Hotel’de ger-

çekleşti.

Konuşmacılarımız Prof. Dr. Ali Ulusoy, Prof. Dr. Erdal Türkkan, Prof. Dr Fuat 

Oğuz, Prof. Dr. Muhittin Acar, Doç. Dr. Uğur Emek ve Yrd. Doç. Dr. Gül 

Sosay’a konferansımıza yaptıkları değerli katkılarından ötürü teşekkür 

ediyor, bizleri yalnız bırakmayan tüm ÖAD dostlarına ve organizasyonda 

emeği geçen ekip arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.   
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27 Mayıs’tan Bugüne Türkiye’de Demokrasi ve Hukuk  Konferansı 

(27.05.2016)

ÖAD’de olarak darbelere karşı olan duruşumuzdan bu yılda ödün verme-

dik. İkincisini düzenlediğimiz “27 Mayıs’Ten Bugüne Türkiye’de Demokrasi 

ve Hukuk” başlıklı konfensımızda bu yıl AYM Eski Başkanı Haşim Kılıç’ı 

ağırladık. 

27 Mayıs 1960’tan günümüze Türkiye’de demokrasi ve hukuk alanlarında 

yaşanan değişmeleri konuştuğumuz etkinlik, yoğun bir katılımla, 27 Mayıs 

2016 Cuma saat 14.00’de, Ankara Holiday Inn Hotel’de gerçekleştirildi. Ka-

tılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. 
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YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

1) ANAYASA ÇALIŞTAYLARI SERİSİ 

Yeni Anayasa Teklifi Bağlamında Hükümet Sistemi Tartışmaları  

(29.04.2016)

ÖAD olarak, geçtiğimiz yıl boyunca aralıksız devam eden Anayasa tartış-

maları üzerine “Anayasa Çalıştayları” başlıklı bir çalıştay serisi düzenledik. 

Bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz ilk çalıştayda, yeni Anayasa’da hükümet 

sisteminin ne olması gerektiği tartışıldı.

“Yeni Anayasa Teklifi Bağlamında Hükümet Sistemi Tartışmaları” başlıklı 

ilk çalıştayımız, International Republican Institute ve Friedrich Naumann 

Vakfı’nın desteğiyle 29 Nisan Cuma günü, İstanbul Ritz Carlton Hotel’de  

gerçekleşti. 
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Katılımcılar arasında Prof. Mustafa Erdoğan, Prof. Serap Yazıcı, Prof. Ergun 

Özbudun, Prof. İlter Turan, Prof. Levent Köker, Prof. Ömer Faruk Gençkaya, 

Prof. Tanju Tosun, Doç. Dr. Ali Rıza Çoban, Taha Akyol, Yılmaz Argüden, 

Nesrin Nas, Ruhsar Demirel, Murat Mercan, Namık Tan gibi saygın hukuk-

çu, akademisyen ve siyasetçiler bulunmaktaydı.
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Yeni Anayasa Teklifi Bağlamında Vatandaşlık ve Kimlik Tartışmaları  

(13.05.2016)

“Anayasa Çalıştayları” serisinin ikinci toplantısı yeni Anayasa’da vatandaş-

lık ve kimlik tanımının nasıl olması  gerektiğini tartıştık. 

Çalıştay, International Republican Institute ve Friedrich Naumann Vakfı’nın 

desteğiyle 13 Mayıs Cuma günü, Ankara HiltonSA Hotel’de “Yeni Anayasa 

Teklifi Bağlamında Vatandaşlık ve Kimlik Tartışmaları” adıyla gerçekleşti-

rildi. 

Katılımcılarımız arasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, 

HDP milletvekilleri Garo Paylan ve Ayhan Bilgen,  MHP  23. Dönem mil-

letvekili Murat Özkan,  Alevi Düşünce Ocağı Yönetim Kurulu Başkanı Do-

ğan Bermek, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Dağı, Şalom Gazetesi 

yazarı Karel Valensi, 21. Dönem ANAP milletvekili Abdülbaki Erdoğmuş, 

Mehmet Doğan, Başbakanlık uzmanı, Kafkas Dernekleri Federasyonu ve 
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Mazlum-der Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Atalar, İnsan Hakları Avukatı Or-

han Kemal Cengiz, Ankara Üni. İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. 

Hasan Onat, Yrd. Doç. Dr. Melih Yürüşen, yüzleşme Derneği Başkanı Cafer 

Solgun gibi saygın hukukçu, akademisyen, gazeteci, siyasetçi ve sivil top-

lum temsilcileri bulunmaktaydı. 

2) TÜRKİYE’DE YAŞAYAN SURİYELİ MÜLTECİLERE YÖNELİK MEDYA 

ALGISI TOPLANTISI  

(21.11.2016)

Jarl Hjalmarson Vakfı 2015 yılında olduğu gibi 2016 yılında da bizimleydi.

Jarl Hjalmarson Vakfı ile birlikte 21 Kasım’da Ankara Sheraton Hotel’de 

“Türkiye’de yaşayan Suriyeli Mültecilere Yönelik Medya Algısı” adıyla ger-

çekleştirdiğimiz yuvarlak masa toplantısına Türkiye’den yerel ve uluslara-

rası basın temsilcileri, akademisyenler, İsveçli ve Türk parlamenterler, Suri-

ye, Türkiye ve Avrupalı STK temsilcileri iştirak etti. 

Katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz.
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ÖZGÜRLÜK BULUŞMALARI

Her hafta Cuma günleri dernek ofisimizde gerçekleştirdiğimiz ve gündem-
den öne çıkan siyasal olayların değerlendirildiği ve çeşitli kamu politikası 
alanlarına ilişkin görüşlerin paylaşıldığı ‘Özgürlük Buluşmalarımız geçtiği-
miz yıl da tüm hızıyla devam etti. 
Artık bir ÖAD klasiği haline gelen Özgürlük Buluşmalarında geçtiğimiz yıl 

birbirinden değerli isimleri ağırladık. 

1) Vahap Coşkun (22.01.2016) : Kürt Sorunu ve Barış Umudu

2) Doğu Ergil (05.02.2016 ) : Kürt Sorununun Geldiği Son Nokta

3) Doç Dr. Burak Bilgehan Özpek:  
- Türkiye’de Basın Özgürlüğü (26.02.2016) 

- Türkiye’nin Güncel Ortadoğu Siyaseti (28.10.2016)

4) Prof. Dr. Mehmet Turhan (11.03.2016 ): Hükümet Sistemi Tartışmaları  
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5) TBMM 23. Dönem Çankırı Milletvekili Suat Kınıklıoğlu: 

Türkiye’nin Ortadoğu Politikası ve Demokratik Siyaset (08.04.2016 )

6) Prof. Dr. Mustafa Erdoğan: Özgür Toplumun Değerleri (03.06.2016)

7) Doç. Dr. Bican Şahin: 

- 15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Liberal Bir Değerlendirme (20.10.2016)

-  Başkanlık Sistemini Teklifini Tartışmak (23. 12.2016)

8) Prof. Dr. Hasan Onat (04.11.2016): 
    İslam Coğrafyasında Şiddetin Teolojik Arka Planı
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9) Prof. Dr. Erdal Türkkan (11.11.2016):Olağanüstü Durumlar ve OHAL  

    Uygulamasının Türkiye Ekonomisi Açısından Sonuçları 

10) Kafesteki Türkiye ve Canına Tak Eden Kadınlar - Kocalarını Neden 

      Öldürdüler adlı kitapların yazarı ve gazeteci Sibel Hürtaş (02.12.2016): 

      Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet ve Cinsel İstismar

11) TEPAV AB Enstitüsü Direktörü Nilgün Arısan Eralp (09.12.2016): 

     Türkiye ve AB İlişkilerinin Geleceği



YAYINLARIMIZ
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LİBERAL PERSPEKTİF: YORUM

Bir konu çerçevesinde geliştirilen, 3-5 sayfa uzunluğunda olan, uzmanla-

rımızın yazdığı liberal perspektifi yansıtan yorum yazılarıdır. Geçen yıl iki 

adet yorum yazısı yayınladık.

1) Türkiye Ekonomisinin Geleceğini Tartışmak: Dr. Aykut Ekinci

Dr. Aykut Ekinci bu yorumunda Türkiye ekonomisinin geleceğini hukuk ve 

kurumlar, eğitim, finansal istikrar ve sınırlı devlet gibi kavramlar üzerinden 

incelemektedir. Yorumda Türkiye ekonomisinin nereden geldiği analizi 

ardından, 90’lı yıllar ile 2000’li yıllardaki büyümeyi tartışılmaktadır. Daha 

sonrasında ise, Türkiye ekonomisinin geleceğine odaklanılmakta ve önce-

ki bölümlerden elde edilen bakış açısının da yardımıyla, Türkiye ekonomisi 

için bir SWOT analizi yapılmaktadır. 
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2) Gebeliğe İlişkin Tasarruf Özgürlüğünün Hukuki Tartışması 

     ve İncelenmesi: Ülkü Doğan, Sibel Dolgun, Aslı Gökçe Seven 

Sivil Özgürlükler Merkezi Liberal Perspektif: Yorum serisinden çıkan ilk yo-

rumumuz da 2016 yılında yayınlandı.

Ülkü Doğan, Sibel Dolgun ve Aslı Gökçe Seven kaleme aldıkları ‘’Gebeliğe 

İlişkin Tasarruf Özgürlüğünün Hukuki Tartışması ve İncelenmesi’’ başlıklı 

yorum yazısında; kürtaj hakkı insan hakları hukuku açısından incelediler. 

Ayrıca Türkiye’deki mevcut durumu ele alarak kürtaj hakkının uygulanabi-

lirliğini hukuki güvenlik ilkesi açısından değerlendirdiler.
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LİBERAL PERSPEKTİF: ANALİZ

Bir konunun değerlendirilmesine dayanan, 20-30 sayfa uzunluğunda olan 

ve uzmanlarımızın liberal perspektifle ele aldıkları yazılardır. Geçtiğimiz yıl 

bir adet analiz yazısı yayınladık.

1) Yeni Anayasa Önerisi İçin Ekonomik ve Sosyal Hükümler: 

    Prof. Dr. Güneri Akalın

Yeni Anayasa teklifi meclise gelmeden Anayasa’nın diğer hükümleri için 

olduğu gibi ekonomik maddeler için de önerilerimizi yayınladık.

Prof. Dr. Güneri Akalın, bu analizde muhtemel bir Anayasa değişikliği ha-

linde ekonomik hükümlerin de en az sivil ve siyasal hükümler kadar tar-

tışılması gerektiğini belirtiyor. Rekabetçi ve hukuka dayalı bir ekonomik 

düzen için Anayasa’da bulunması gereken ekonomik maddelere ilişkin 

görüşlerini bizlerle paylaşıyor. 
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2)  Başkanlık Sistemi, Latin Amerika Tecrübesi ve Türkiye: 

      Prof. Dr. Mustafa Erdoğan

Prof. Dr. Mustafa Erdoğan son kırk yıldır Türkiye’nin siyasî gündeminden 

hiç eksik olmayan hükümet sistemi tartışmalarına ilişkin olarak hazırladığı 

bu çalışmada başkanlık sitemini ve Latin Amerika’da yaşananları anlattık-

tan sonra Türkiye’de yaşanacak muhtemel bir hükümet sistemi değişikliği-

nin olası etkilerini inceliyor.
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LİBERAL PERSPEKTİF: RAPOR 

Bir konu çerçevesinde en az 35 sayfa olan, uzmanlarımızın liberal pers-

pektifle ele aldıkları, teorik tartışma ve ampirik veriler içeren çalışmaları-

mız. Geçtiğimiz yıl iki adet rapor yayınladık. 

1) Türkiye’de Siyasi Partiler ve Demokrasi 

    Doç. Dr. Murat Yanık

Doç. Dr. Murat Yanık tarafından kaleme alınan “Türkiye’de Siyasi Partiler 

ve Demokrasi” başlıklı bu raporda hem Türkiye’de siyasi partiler hukuku-

nun sorunlarının fotoğrafı çekilmekte hem de bu sorunların çözülmesi ve 

parti içi demokrasinin geliştirilmesine yönelik liberal perspektiften öneriler 

sunmaktadır.
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2) Düzenleyici Kurumlar ve Hukukun Üstünlüğü  

    Ali Ilıcak, Dr. Fevzi Toksoy, Prof. Dr. Fuat Oğuz, Prof. Dr. Murat Çokgezen 

Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak Hollanda Büyük Elçiliği MATRA 

Programı’nın ana sponsorluğunda Türkiye’de Regülasyon ve Hukuk Dev-

leti konulu araştırmamızı tamamladık. Bu araştırmada EPDK, BTK ve Re-

kabet Kurumu şeffaflık ve bağımsızlık kriterleri etrafında incelemeye tabi 

tutuldu. Prof. Murat Çokgezen, Prof. Fuat Oğuz, Dr. Fevzi Toksoy ve Ali Ilı-

cak tarafından kaleme alınan raporlar tek kitapta birleştirilerek yayınlandı. 
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KİTAPLARIMIZ

Türkçe liberal külliyatı zenginleştiriyoruz.  

Editörlüğünü Tom G. Palmer’ın yaptığı ve gençlere üç temel kavram üze-

rinden liberalizmin anlatıldığı kısa makalelerden oluşan “Peace, Love and 

Liberty” ve özgürlük isteğimizin nedenlerine ışık tutan “Why Liberty?” ki-

taplarını “Barış, Sevgi, Özgürlük” ve “Neden Özgürlük?” adları ile Türk-

çe’ye kazandırdık.

Kitaplarımıza internet üzerinden ve de tüm kitap evlerinden ulaşabilirsiniz. 

Desteklerinden ötürü çevirmenlerimize ve ORION KİTABEVİ’NE teşekkür 

ediyoruz.

Keyifli okumalar dileriz.

                         



BASINDA BİZ
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Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak yaptığımız çalışmalarla yıl boyunca 

çeşitli mecralarda yer aldık. Gerek ‘Liberal Perspektif’ başlığı altında ya-

yınladığımız rapor serisi gerekse yaptığımız konferanslar birçok basın-ya-

yın kuruluşu tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. 

Bazı örnekler;

1) Prof. Dr. Mustafa Erdoğan’ın Derneğimiz için hazırladığı Liberal Pers-

pektif: Başkanlık Sistemi, Latin Amerika Tecrübesi ve Türkiye isimli ra-

porumuz basında yer aldı.



ozgurlukarastirmalari.com41

FAALIYET RAPORU 2016

2) Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ı konuşmacı olarak ağırladı-

ğımız ’27 Mayıs’tan Bugüne Türkiye’de Hukuk ve Demokrasi’ adlı kon-

feransımız da basındaydı. 
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3) 2015 yılında Prof. Dr. Ergun Özbudun’un Derneğimiz için hazırladığı 

Başkanlık Sistemi ve Türkiye adlı raporumuz yayınladığı günler de oldu-

ğu gibi 2016 yılında da dikkatleri üzerine çekmeye devam etti.



ÖAD’NİN DOSTLARI
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Zor zamanlarda iyi dostlarla bir arada olabilmek güzel!

ÖAD olarak daha özgür ve müreffeh bir gelecek hayali öyle tek başına 

kurulmaz dedik. Hem dünya hem de ülkemiz açısından çok çetin geçen 

bu yılda aynı güzel geleceğe inanan yurtiçindeki ve yurtdışındaki partner-

lerimizle kimi zaman ortak planlar ve projeler için kimi zaman da eğitimler 

ve seminerler için sık sık bir araya geldik.

1)  İki yıldır hem ortak projeler hem de samimi ve içten dostlukları ile her 

zaman yanımızda olan dostlarımız Sivil Siyaset Platformu Başkanı Abdül-

baki Erdoğmuş ve Mehmet Doğan ile yeni proje fikirlerini konuşmak üzere 

kahvaltıdaydık.

2) Denge ve Denetleme Ağı (DDA)’nın önümüzdeki yıl gerçekleştireceği 

projeler için ulusal çapta düzenlediği ve sivil toplum kuruluşlarının gelecek 

yıl için görüş ve önerilerini almayı amaçlayan toplantıların Ankara ayağına 

katıldık. Ankara’dan 20’den fazla Ağ üyesi sivil toplum kuruluşu temsilci-

sinin olduğu toplantı bizlere sivil toplum kuruluşları olarak bir arada iken 

daha güçlü ve umutlu olabileceğimizi gösterdi.
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3) ÖAD ekibinden İsrafil Özkan ve Nisa Bahçeli Denge ve Denetleme 

Ağı’nın ‘1 Türkiye Hayali’ Projesi için düzenlediği Kolaylaştırıcı ve Organi-

zatör Eğitim Programına katılmak üzere Ağ’ın diğer birçok üyesi ile bir-

likte 3 gün boyunca İstanbul’daydılar. 

4) ÖAD ekibinden Medeni Sungur da DDA’nın Reform Grubu çalışmaları-

na katkı vermek üzere Ağ üyeleri ile birlikte Antalya’daydı. 
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5) Gençleri de unutmadık! 

Derneğimizin tanıtımını yapmak ve 

gençlerle kaynaşmak için Türkiye’nin ilk 

ve tek liberal gençlik hareketi olan 3H 

Hareketi’nin organize ettiği VII. Liberal 

Gençlik Kongresi’ndeydik.

Genç yaşta özgürlüklerine sıkı sıkıya sa-

rılmış onca genç insanı bir arada görmek 

bizi daha da umutlandırdı.

6) Kasım ayında 3H Hareketi, Bilkent Siyaset Bilimi Topluluğu ve Fried-

rich Naumann Vakfı – Türkiye Ofisi ortaklığı ile IV. Liberal İktisat Kongre-

si’ni organize ettik. 

Danışma Kurulu üyelerimizden Prof. Dr. Erdal Türkkan ve yakın dostumuz 

İlkay Yılmaz’ın da konuşmacılar arasında yer aldığı Kongre ekonomi dün-

yası için yeni bir soluk olma yolunda ilerliyor.
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7) Friedrich Naumann Vakfı’nın , Avrupa Liberal Forum’u ile birlikte dü-

zenlediği “Türkiye’de İnsan Hakları Mekanizmaları ve Sivil Özgürlüklerin 

Denetlenmesi” Çalıştayı 4- 7 Mayıs tarihleri arasında Polonezköy’de ger-

çekleştirildi. Dernek Başkanımız Doç. Dr. Bican Şahin’in moderatörlüğü-

nü yaptığı etkinlikte, hukuk alanında akademisyenler, avukatlar ve insan 

hakları aktivistlerinden oluşan 25 kişilik grup Türkiye’den ve Avrupa’dan 

uzmanların konuşmalarını dinlediler. Etkinliğin amacı, insan haklarının ve 

sivil özgürlüklerin korunmasına yönelik hukuksal altyapının farklı açılardan 

tartışılarak, bu anlamda Türkiye’de temel hakların özellikle Avrupa koruma 

mekanizmaları dahilinde korunması ve bu koruma yapılarının güçlendiril-

mesine yönelik bir politika önerisi çalışması yapılmasıydı.
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8) Friedrich Naumann Vakfı - Türkiye Ofisi Haziran ayında “Türkiye’de 

Liberalizme Yer Var mı? Liberal Değerlere Bakış” adlı bir kamuoyu yok-

laması gerçekleştirdi. Bu çalışmada liberal değerlerle ilgili pek çok soru 

soruldu ve bu sorularla Türkiye’nin liberal değerlerden yoksun bir ülke mi 

yoksa liberal değerlerin çoktan kök salmaya başladığı bir ülke mi soruları-

na cevap arandı. Araştırmanın sonuçları 12 Ekim’de kamuoyu ile paylaşıl-

dı. Anket sonuçlarının açıklandığı toplantıya Dernek Başkanımız Doç. Dr. 

Bican Şahin de katıldı. Sonuçlar Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Prof. Dr. İştar 

Gözaydın Savaşır, ve Barçın Yinanç gibi uzmanlarla tartışıldı. 

9) Third Edition of the Averroes Academy 

ÖAD’nin yakın dostlarından Arab Center for Scientific Research and Hu-

man Studies, Third Edition of the Averroes Academy için İstanbul’daydı ve 

tabii ki ekibimiz de oradaydı. Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden tem-

silcilerin yer aldığı eğitime, proje koordinatörümüz İsrafil’in katılımcı, Baş-

kanımız Bican Şahin ve Danışma kurulu üyemiz Mustafa Akyol konuşmacı 

olarak katıldı. Eğitim 12 – 18 Aralık tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi. 
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10) TC. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu – Türkiye’de Yolsuzlu-

ğun Önlenmesi İçin Etik Projesi 

Genel Sekterimiz Medeni Sungur Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Ku-

rulu tarafından yürütülen Türkiye’de Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Pro-

jesi’nin sivil toplum kuruluşlarına yönelik toplantısına katkı vermek üzere 

İstanbul’daydı. 
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ÖAD’NİN DOĞUM GÜNÜ: 15 AĞUSTOS 2016

Artık daha büyüğüz!

ÖAD 15 Ağustos 2016 günü 2. yaşına girdi. Yeni yaşımıza girerken iki yıldır 

maddi ve manevi destekleri ile yanımızda olan hem siz değerli özgürlük 

dostlarına hem de özverili çalışmalarından ötürü ekibimize teşekkür edi-

yoruz. 

Daha nice doğum günlerinde birlikte olmak dileğiyle…
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2. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI 

(07.10.2016)

Şeffaflık, hesap verilebilirlik ve paydaşlarımızın görüşleri bizler için çok 

önemli.

İlk danışma kurulu toplantımızdan bu yana geçen bir yılda ekibimizin yaptı-

ğı tüm çalışmalar ve gelecek yıl için yapılması planlanan projeler Danışma 

Kurulu üyelerimizin bilgisine sunuldu.  

Danışma Kurulu üyelerimizden 2016 yılı çalışmaları için takdir, 2017 yılı pro-

jeleri için de tam destek aldık!

Üyelerimize ve birçok konuda olduğu gibi bu toplantı da desteğini bizden 

eksik etmeyen Friedrich Naumann Vakfı – Türkiye Ofisi’ne teşekkür edi-

yoruz… 
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ÖAD 2. YIL RESEPSİYONU 

(07.10.2016) 

İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarıdır dedik.

ÖAD yeni yaşına girerken yaşanılan kötü olaylardan biraz da olsa nefes 

alabilmek için ekibimiz, üyelerimiz, partnerlerimiz ve farklı kesimlerden 

dostlarımızla birlikte eğlenceli bir ikinci yıl resepsiyonu organize ettik.

Resepsiyonda bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. 

Daha güzel zamanlarda, daha kalabalık ve daha eğlenceli doğum günle-

rinde de hep birlikte olmak dileğiyle… 



ÖAD EKİBİ YURT DIŞINDA
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Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak ekibimizin kapasitesini ve yaptığı-

mız işlerin kalitesini artırabilmek için yurtiçindekilere olduğu kadar yurtdı-

şındaki eğitim programlarına ve toplantıları da aktif katılım gösteriyoruz. 

Geride bıraktığımız yıl boyunca ekibimizin katıldığı eğitim programlarını ve 

davet edildiğimiz toplantılar aşağıdaki gibidir:

1) Avrupa Liberal Forumu

Dernek Başkanımız Doç. Dr. Bican Şahin Haziran ayında European Liberty 

Forum’a katılmak üzere Londra’daydı. 

Katıldığımız her toplantıda olduğu gibi Londra’da da Derneğimizin tanıtımı-

nı yapmayı da ihmal etmedik.
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2) Transatlantic CEO Summit – 2016 

Dernek Başkanımız Doç. Dr. Bican Şahin Atlas Newtwork tarafından, think 

– tank  CEO’larına yönelik yapılan etkinlikte Derneğimizi temsil etmek üze-

re Haziran ayında Birleşik Krallık/ Windsor‘daydı. 

3) Miami Liberty Forum 

Dernek Başkanımız Doç. Dr. Bican Şahin geçtiğimiz yıl Eylül ayında, Atlas 

Network ev sahipliğinde organize edilen Liberty Forum’a katılmak üzere 

Miami (ABD)’ deydi. 
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4) Özgürlük Yemeği 

Bican Şahin Kasım ayında, Atlas Network’ün geleneksel olarak düzenlediği 

ve Özgürlük Ödülü’nün 2016 yılı kazananlarının ilan edildiği toplantıya katıl-

mak ve Derneğimizin tanıtımı için sunum yapmak üzere New York’taydı. 5) 

5) Uluslararası Koalisyon Toplantısı 

Başkanımız Doç. Dr. Bican Şahin Uluslarası Koalisyon Toplantısına katıl-

mak ve Amerika’nın önde gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri için bir 

sunum yapmak üzere Eylül ayında Washington D.C.’deydi. 
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6) Gençler için Liderlik Eğitimi 

Geçtiğimiz yıl proje koordinatörü olarak aramıza katılan İsrafil Özkan ilk 

uluslararası eğitimini almak üzere Almanya’nın Gummersbach kentindeydi.

Friedrich Naumann Vakfı tarafından organize edilen ‘Leadership for Young 

Leaders’ adlı eğitimde, iki hafta boyunca liderlik, proje koordinasyonu, et-

kili ve güzel konuşma, basın toplantısı düzenleme, pozitif iletişim yolları 

gibi çeşitli konularda eğitimler aldı. 

İsrafil, Almanya’daki eğitimi süresinde Almanya’nın liberal partisi olan Hür 

Demokrat Parti’nin (FDP) seçim çalışmalarını da takip etti ve partinin 2017 

yılında düzenlenecek genel seçimler öncesi gittiği olağan kongresine ka-

tılarak çalışmaları yerinde gözlemleme fırsatı buldu.
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7) Sivil Toplum Okulu   

İsrafil Özkan, 19-24 Haziran tarihlerinde Litvanya’nin başkenti Vilnius’da, 

Think-Tank Shcool adlı eğitime katıldı. Koalisyona kurma, stratejik plan ha-

zırlama, kaynak geliştirme ve halkla ilişkiler konusunda Lithuanian Free 

Market Institute Başkanı Zilivinas Silenas, Mackinec Center’in Başkanı Joe 

Lehman ve Westbourne Communications’ın Başkanı Matthew Sinclair gibi 

çok değerli isimlerden eğitimler aldı. 

 

8) Friedrich Naumann Vakfı 25. Yıl Özel Toplantısı: Özgürlüğün Geleceği

Friedrich Naumann Vakfı geçtiğimiz 25. yaşını kutladı. 

Vakıf, Güney ve Güney doğu Avrupa’daki partnerlerini ve ofislerini bir ara-

ya getirdiği toplantıda Avrupa’da ve dünyada özgürlüğün geleceğini teh-
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dit eden Brexit, mülteci krizi, sağ ve popülist partilerin yükselişi gibi konu-

lar değerlendirildi. Toplantı aynı zamanda Vakfın partnerlerinin de birbirini 

daha yakından tanımalarına vesile oldu.

Türkiye’den toplantıya katılan delegasyonda ekimizden İsrafil Özkan ve 

dernek üyemiz Nalan Yeşim Erdoğan da vardı. Partnerlerin birbirini tanı-

ması için düzenlenen oturumlarda Derneğimizi tanıtımını üstlendiler. 

9) İletişim Stratejileri ve Medya Eğitimi 

Kurumsal iletişim sorumlumuz Nisa Bahçeli, Friedrich Naumann Vakfı tara-

fından organize edilen ‘Communication Strategy and Media Skills’ eğitimi-

ne katılmak üzere Almanya’nın Gummersbach kentindeydi. 
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10) US State Department Professional Fellows Programme  

Genel sekreterimiz Medeni Sungur ABD’de de düzenlenen US State De-

partment Professional Fellows Programme’e katıldı. 11 Ekim – 19 Kasım 

tarihleri arasında düzenlenen program dahilinde Hawaii Temsilciler Mec-

lisin’de görevlendirilen Medeni Sungur, program dahilinde ACLU Hawaii, 

Honolulu City Council ve Hawaii Chamber of Commerce gibi kurumları 

ziyaret etme fırsatı buldu. Ayrıca Hawaii Pacific University ve Pacific Club 

Business Society’de konuşmalar yaptı.
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          ÖAD’DE STAJ

Bu yıl bir de stajyerimiz vardı!

George Mason Üniversitesi (ABD), Mercatus Center’dan Caleb Watney 

geçtiğimiz yaz bizimleydi. 

Caleb’a geride bıraktığı güzel anılar için teşekkür ediyor, kariyerinde ba-

şarılar diliyoruz. 

Yeni yılda sizler de ÖAD ofisinde bizlere katılmak isterseniz, staj olanakla-

rını web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. 
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2016 yılında bizleri yalnız bırakmayan partnerlerimize sonsuz teşekkürler.
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