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TAKDIM

Türkiye, sivil, siyasal ve ekonomik özgürlüklerin büyük bir erozyona uğradığı, çeşitli kısıtlamalar ve ihlallerin
artarak sürdüğü bir yılı daha geride
bıraktı. COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar, 2021 yılında da özgürlükleri derinden etkiledi ve pandemi önlemleri
özgürlük kısıtlamalarına bir gerekçe
olarak öne sürülmeye devam etti.
Yeni yılın ilk günlerinde tartışılan en
önemli konulardan biri kuşkusuz torba yasa ile hazırlanan ve sivil toplumu
yakından ilgilendiren “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının ve Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun”nun
hızlı bir şekilde yasalaşması oldu. Bu
kanun, terör tanımının geniş yorumlanması ve FATF önerilerinin içinden
sadece hükümetin lehine önerilerin
yasalaştırılması, sivil toplum kuruluşları üzerindeki siyasi baskıyı artıran
ve Türkiye’yi demokrasiden daha da
uzaklaştıran bir adım olarak tarihe

geçmiştir. Bu düzenlemeye karşı çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından
“Sivil Toplum Susturulamaz” bildirisinin yayınlanması ve gösteriler düzenlenerek kararın protesto edilmesine
rağmen kampanyalar başarılı olamamıştır. Bu kanuna ilişkin kaygıların
haklılığı zaman geçtikçe gün yüzüne
çıkmıştır. Çalışmalarını yurtdışından
farklı kuruluşlarla iş birlikleri kurarak
devam ettirmek durumunda olan sivil toplum kuruluşlarının bir kısmı Hükümetin icraatlarına yönelik aldıkları eleştirel pozisyonlar nedeniyle sık
sık Hükümet yanlısı medya ve sosyal
medya hesaplarının hedefi haline gelmiş; casusluk, ajanlık suçlamalarıyla
hedef gösterilmiştir. Siyasi baskılara
bir yenisi daha eklenerek Devlet Deneme Kurulunun meslek kuruluşları,
sendikalar, kamuya yararlı dernekler ve vakıfların “denetim kurulunun
yetkileri”ni kullanabilmesinin önü
açılmıştır. Tüm bu yaşananlar sadece
örgütlenme ve toplanma hakkının ya-
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ralanmasına neden olmamış, aynı zamanda katılımcı ve çoğulcu demokrasi kültürünü, ifade özgürlüğünü ve
hukuk devleti anlayışını da derinden
yaralamıştır.
Sivil özgürlüklerin kullanımına ilişkin
kısıtlamalar ve ihlaller sivil toplum
kuruluşlarının üzerindeki siyasi baskılarla sınırlı kalmamış; sivil özgürlükler konusunda Türkiye her geçen gün
daha da kan kaybetmiştir. Hükümet,
demokrasiden azade şekilde politikalar üretmeye, toplumu siyasi olarak polarize etmeye devam etmiştir.
İktidarın siyasi baskısı üniversitelere
sıçramış; Cumhurbaşkanı Erdoğan
kurum içi teamülleri ve seçimleri göz
ardı ederek Melih Bulu’yu Boğaziçi
Üniversitesine kayyum rektör olarak
atamıştır. İktidar her ne kadar vatandaşın toplanma ve örgütlenme
haklarına ket vurmaya çalışsa da üniversitenin öğrencileri ve öğretim görevlileri bu kararı, kolluk kuvvetlerinin
orantısız şiddet kullanımına rağmen,
protesto etmeye devam etmiştir.
Cumhurbaşkanına hakaret davaları
giderek artmış ve sistematik bir hale
dönüşmüştür. Öyle ki sokak röportajı
sırasında ifade özgürlüğünü kullanarak yönetimi ve politikalarını eleştiren ve Cumhurbaşkanın yargılanması gerektiğini söyleyen bir vatandaş,
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röportajın sosyal medyada yayınlanmasının ardından gözaltına alınmış ve
sonrasında tutuklanmıştır.
İktidarın baskısı her yere nüfuz etmiş,
yargının siyasallaşması sorunu farklı
bir boyut kazanmıştır. Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının erozyona uğradığını gösteren en önemli davalardan biri Osman Kavala ve
Selahattin Demirtaş davalarıdır. Yargı üzerindeki sistematik baskı, Türk
yetkili ve mahkemelerinin uluslararası
standart ve hukuku göz ardı etmesi ile sonuçlanmıştır. Cumhurbaşkanı
Erdoğan AİHM’in Kavala ve Demirtaş
ile ilgili aldığı kararları tanımadığını
defaatle belirtmiş; Kavala’nın serbest
bırakılması çağrısı yapan 10 ülkenin
büyükelçisini persona non grata ilan
edilmesi talimatı verdiğini söylemiştir.
2021 yılının en büyük kayıplarından
biri şüphesiz Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesinden çekilmesidir. Kadın ve LGBT+
bireylerinin yaşam hakları konusunda her geçen yıl geriye giderken bu
karar, kadınları ve LGBT+ bireylerini
korumaya yönelik önleyici tedbirlere
dayanak teşkil eden en kapsamlı hukuki temellerden birinin yok edilmesi
anlamına gelmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığının başına
getirilmesi ve görevlerinden aflarını
isteyerek istifa etmeleri ise siyasi literatürümüze yeni bir boyut kazandırdı. Bu süreçler boyunca Türk Lirası tam anlamıyla kara yılını yaşadı ve
Türk Lirasının ani ve hızlı düşüşü durdurulamadı. TÜİK’in ise yıl boyunca
enflasyon verilerinde manipülasyon
yapması ve hükümetin faizin indirilmesi konusundaki ısrarı çok büyük
bir refah kaybına yol açtı. Bütün bu
durumlar gösterdi ki Türkiye ekonomisi politikaların yanlış uygulamasından ziyade istikrarlı bir politikasızlığın
pençesindedir.
Ülke genelindeki yangınlar ve sel felaketleri hükümetin kurumsal anlamda yetersizliğini bir kez daha gözler
önüne serdi. Birçok mega projeye
milyarlarca dolar harcayan hükümetin bu konularda yetersiz kalması bü-

yük bir yönetişim boşluğunun göstergesi olarak analiz edilmelidir.
Özgürlük Araştırmaları olarak kurulduğumuz günden itibaren Türkiye’de
hukukun üstünlüğü, çoğulcu demokrasi ve insan haklarına dayalı siyasi,
sivil ve hukuki düzenlemelerin tesisi
için kamu politikaları üretmek ve liberal değerler çerçevesinde gelecek
nesilleri eğitmek için tüm gücümüzle
çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz.
Geçtiğimiz 2021 yılı boyunca bizlerden desteklerini esirgemeyen bütün
özgürlük dostlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyor; özgürlüklerimize her zamankinden daha fazla sahip
çıkmamız gerektiği bilincinde olduğumuz yeni bir yıl diliyoruz.
Özgürlükle,
Özgürlük Araştırmaları Ekibi

Son üç yıl boyunca üç farklı ismin
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VIZYON VE MISYON
Özgürlük
Araştırmaları
Derneği
(ÖAD), 2014 yılında bir grup akademisyen, iş adamı, gazeteci ve hukukçu tarafından, özgürlükçü ve bilimsel
bir yaklaşımla 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 dayalı politika
yapımını, kamuoyunda da kanıta ve
olguya dayalı politika tartışmalarını
teşvik etmektir. Özgürlük Araştırmaları Derneği, çalışmalarını yaparken
dayandığı liberal 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 ekonomisinin tesis

edildiği bir Türkiye’nin, özgür ve müreffeh bir ülke olacağı inancıyla çalışmalarını yürütmektedir. Bu bağlamda, hâlihazırda Türkiye’nin en önemli
meselelerinden birisi olduğuna inandığı “Kurumsal Reform” konusu ÖAD
çalışmaları içerisinde önemli yer tutar. Bu alanda projeler yaparak, Türkiye’nin kurumlarının evrensel standartlarda çalışmalarını temin edecek
zeminin araştırılması, uluslararası iyi
örneklerin incelenerek süreç ve yapılarda yapılması gereken değişikliklerin teklif edilmesi ÖAD projelerinin
temel hedefleri arasındadır.
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KURUMSAL STRATEJI

ÖAD, çalışmalarında evrensel ve bilimsel etik standartlarını kendisine
merkez alır. Çalışmalarını mümkün
olduğu kadar fazla paydaşı kapsayıcı, bilimsel 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: Yüksek Kaliteli Araştırma ve Analizler için ÖAD
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Standartları Özgürlük Araştırmaları
Derneği, çalışmalarının ve bu çalışmaların sonunda ortaya çıkan ürünlerin standardını belirlemek açısından
birtakım prensipler belirlemiştir. Bu
ilkeler ÖAD araştırmalarının standartlarını ortaya koyar:
Araştırma fikrine kaynaklık eden
problem ve araştırmanın amacı net
bir şekilde ortaya koyulmalıdır.
•

•

Araştırmanın yöntemi (metodu)
iyi formüle edilmeli ve araştırma
süresince uygulanmalıdır.
Araştırma, alanda var olan çalışmalara dair bilgi/referans vermelidir.

•

•

Araştırma, var olan en güncel ve geçerli bilgi ve verilere
dayanmalıdır.
Araştırma
içerisinde
ileri sürülen tezler açık olmalı ve
gerekçelendirilmelidir.

•

Araştırma, alanda var olan bilgiyi
geliştirmelidir.

•

Bütün araştırmalar kapsayıcı politika önerileri getirmelidir.

•

Araştırmada öne sürülen tezler
ve getirilen politika önerileri araştırmanın metodu ve bulgularıyla
uyumlu olmalı, iyi açıklanmalı ve
(varsa) araştırmanın zayıf yönleri/

eksikleri belirtilmelidir.
•

Araştırma sonucunda ortaya çıkan
raporlar iyi yapılandırılmış, net ve
anlaşılır olmalıdır.

•

Araştırma raporlarında kullanılan dil objektif, kapsayıcı, yapıcı
ve bütün görüşlere eşit mesafede
olmalıdır.

•

Bilimsel etik değerler ve ÖAD
prensipleriyle çelişmediği sürece,
fikir hürriyetine dayalı olarak hiçbir çalışmanın içeriğine müdahale
edilmez. Editoryal müdahaleler bu
kuralın istisnasıdır.
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SORUNLARIN TESPİTİ

1

SONUÇLARIN
KAMUOYUNA AÇIKLANMASI

- Araştırmanın konusunu oluşturan kurum/konu
ile ilgili paydaşların bir araya getirilmesi.

- Sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağı bir
konferans, seminer veya basın toplantısının
organize edilmesi.

- Araştırma sorusunun mahiyeti, kısıtları ve belirlenecek yöntemin bu tartışma(lar)dan gelen
geri bildirimler doğrultusunda belirlenmesi.

2

ARAŞTIRMA SÜRECİ

- Araştırma sürecinde, alanında uzman bir yürütücünün koordinatörlüğündeki 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.

- Araştırma ekibi(veya temsilcisi) araştırmanın bulgularını ve çıktılarını kamuoyu ile
paylaşması.

4

YAYGINLAŞTIRMA

- Sonuç raporu o alanda çalışan üniversitelerin ilgili
bölümleri, kamu kurum ve kuruluşları, medya organları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşılır.
- Politika önerilerini milletvekilleri ile paylaşmak üzere
TBMM’ye gidilmesi.
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Başkanlık Sisteminde Yasama ve Güçler Ayrılığı

TÜRKIYE’DE YAPISAL REFORMLAR PROJESI

Özgürlük Araştırmaları olarak 2019
yılından bu yana Türkiye’deki ekonomik gerilemenin, hukuki ve idari
alanlardaki kurumsal yapının bozulması ve yozlaşmasının neden olduğu
sorunları incelemekteyiz. Türkiye’de
hukukun üstünlüğünü ve hesap verebilirliği artırmak, yapısal erozyonun
önüne geçmek için National Endowment Democracy’nin desteğiyle yürüttüğümüz projenin ilk safhasında
Yasama, Yargı, Kamu İhale Rejimi,
Kamu Personeli Rejimi ve Medya Bağımsızlığı alanlarını ele aldık. Bu kapsamda beş çalıştaylar düzenledik; 5
rapor yayınladık ve 20 video hazırladık. Ayrıca siyasi parti, sivil toplum ve
parlamento temsilcilerle görüşmeler
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gerçekleştirdik. Çeşitli partilerden ve
sivil toplum örgütlerinden 31 kişi ile
görüşerek projemizi ve raporlarımızı
tanıttık.
Projemizi iyi bir şekilde sonlandırdığımız için oldukça mutluyken ikinci
safhasının onaylandığı haberini aldık.
Faz II adını verdiğimiz yeni dönemde
ele alacağımız alanlar Yasama Sonrası Denetim Sistemi, Siyasi Parti Yasası,
Seçim Yasası, Anayasa Yapım Süreci ve
Yürütme (Hükümet Sistemi)’dir. Önümüzdeki üç yıl boyunca Türkiye’nin
sorun alanlarına eğilmeye, bunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirmeye ve bu
önerileri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!

Kamu Personel Rejimi Reform Önerileri

Türkiye’de Medya Sahipliği ve Basın Özgürlüğü
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TÜRKIYE’DE HUKUK DEVLETI VE
DEMOKRASI İZLEME PROJESI

TÜRKIYE’DE
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ 2021

Özgürlük Araştırmaları olarak kurulduğumuzdan bu yana Türkiye’deki sivil
özgürlükler, ekonomik özgürlükler ve
hukukun üstünlüğü konusunda çalışmalar yapmaktayız. Freedom House’un
destekleriyle yürüttüğümüz bu projede ilgili alanlara ilişkin ihlalleri izliyor;
hükümet politikalarını, düzenlemelerini ve COVID-19 müdahalelerini liberal
bir bakış açısıyla yorumluyoruz. Türkçe
ve İngilizce olmak üzere iki haftada bir
çıkardığımız bültenleri kamuoyunun
oad.org.tr
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dikkatine sunmaktayız. 2020’de başlattığımız projemizin konularına 2021
yılında sivil toplum konusunu da dahil
ederek çeşitlendirdik. Geçmişe dair hafızalarınızı tazelemek, Türkiye’nin 2021
yılında yaşadıklarına hızlıca göz atmak
isterseniz web sitemizden bültenlere
ulaşabilirsiniz.
Websitesi bültenler bölümü link:
https://oad.org.tr/category/yayinlar/
ozgurlukgundemi/

Ülkelerin demokratikleşme skorlarını ölçen bütün indeksler, Türkiye’nin
son yıllarda gerilediğini ve otoriterleştiğini göstermektedir. Türkiye’nin
indekslerdeki yerinin gerilemesi ve
otoriterleşme eğilimi, özgürlükler ve
insan hakları konularını derinden etkilemektedir. Endişe verici bu durumun
etkilediği alanlardan biri de şüphesiz
basın özgürlüğüne ilişkindir
Bu çerçevede, Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak 2014 yılından bu
yana Türkiye’de basın özgürlüğünün

durumunu incelemekteyiz. 2021 senesinde de bu konudaki misyonumuzu yerine getirmek amacıyla Doç.
Dr. Burak Bilgehan Özpek basın özgürlüğünün durumunu bizler için değerlendirdi. Friedrich Naumann Vakfı
Türkiye Ofisinin desteğiyle yürüttüğümüz bu çalışmada elde ettiğimiz
bulguları ve verileri kamuoyuyla paylaşmak için “Türkiye’de Basın Özgürlüğü (2020-2021) Raporu” başlıklı bir
rapor, video ve konferans çalışmalarını gerçekleştirdik.
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TÜRKIYE’DE
EKONOMIK ÖZGÜRLÜKLER 2021

Türkiye’nin son on beş yılda ekonomik büyüme ve refah konusunda girdiği duraklama ve gerileme döneminin nedeni, ekonomik alanda yapısal
reformlar yapacak iradenin eksikliğidir. COVID-19 pandemisiyle birlikte
ekonominin durumu daha da kötüye
gitmiş; devletlerin piyasa ve ekonomik özgürlükler aleyhine daha fazla
karar almasına neden olmuştur.
Türkiye’nin ekonomik alandaki durumunun kamuoyuna anlatılması ve
ekonomik özgürlüklere dair bir reform
girişinin teşvik edilmesi amacıyla Fraser Enstitüsü, VVD International ve
Friedrich Naumann Vakfı Türkiye Ofisi’nin desteğiyle “Türkiye’de Ekonomik
Özgürlük 2021” projesini başlattık. Bu
kapsamda Fraser Enstitüsünün yayınlamış olduğu Ekonomik Özgürlükler

oad.org.tr
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Endeksini kullanarak Türkiye’nin hükümetin büyüklüğü, yasal sistem ve mülkiyet hakları, sağlam para, uluslararası ticaret özgürlüğü ve regülasyonlar
konularındaki durumunu analiz ettik.
Ayrıca Türkiye’nin içinde bulunduğu
ekonomik buhranın nedenleri ile birlikte çözüm önerileri sunduk.
Proje kapsamında beş alanda eş zamanlı çalıştay düzenledik ve ilgili
alanları içeren bir rapor yayınladık.
Değerli akademisyenlerle çalıştığımız bu projede raporun kamuoyunda
tartışılması amacıyla çevrimiçi konferans düzenledik. Ayrıca biri ekonomik
özgürlükler hakkında animasyon video olmak üzere toplamda yedi adet
video hazırladık. Bu videolarımızın
toplam izlenme sayısı ise 150.000’i
aşmıştır.

TÜRKIYE’DEKATILIMCI DEMOKRASIYI GELIŞTIRMEK İÇIN

ÖRGÜTLENME VE TOPLANMA
ÖZGÜRLÜĞÜ

Türkiye’de ifade özgürlüğünün aldığı
derin yara, bu özgürlüğün ayrılmaz
bir parçası olan örgütlenme ve toplanma özgürlüğünü de etkilemektedir. 15 Temmuz darbe girişiminden
bu yana ilan edilen olağanüstü hâl
uygulamaları ve COVID-19 pandemisi yaptırımları da düşünüldüğünde bu
iki hakkın kullanımına ilişkin baskı ve
sistematik ihlallerin daha da arttığı
görülmektedir.
Türkiye’de örgütlenme ve toplanma
özgürlüğü haklarının durumunu de-

ğerlendirmek, kamuoyunu bu hakların
hem kullanımı hem de ihlali durumlarında bilgilendirmek için International
Democratic Initiative (IDI) desteğiyle
bu projeyi yürüttük. Bu kapsamda,
bir çalıştay, bir rapor ve bir konferans
düzenledik; iki video yayınladık.
Toplanma özgürlüğü ve örgütlenme
özgürlüğünün temel ilkelerini konu
edindiğimiz animasyon videolarımızın görüntülenme sayısı 33.000’i
aşarken çevrimiçi konferansımız 115
kişi tarafından canlı olarak izlenmiştir.
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ZOOMPOLITIKON
ALTERNATIF BIR HÜKÜMET SISTEMI:

LIBERALIZM WEBINARLARI

GÜÇLENDIRILMIŞ PARLAMENTER
SISTEM PROJESI
2011 yılından itibaren Türkiye’nin yaşadığı “yönetimin kişiselleştirilmesi”
sorunu, 2017 anayasa revizyonuyla
birlikte vücut bulmuş ve sadece hükümet sistemi değil siyasi rejimi de
değiştirilmiştir. Bu değişim, beraberinde yeni sorular ve sorun alanları
getirmiş; hükümet sistemiyle birlikte
rejimsel bir değişimin yolları aranmaya başlamıştır.
Friedrich Naumann Vakfı Türkiye Ofisinin desteğiyle, Prof. Dr. Mustafa Er-
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doğan tarafından Türkiye’nin siyasi ve
sosyal yapısı dikkate alınarak mevcut
sistem ve rejim tartışmalarına farklı
bir bakış açısı kazandırmak amacıyla
bir rapor hazırlandı. Rapora ilişkin çeşitli savunuculuk kampanyanlarımız
neticesinde 250.000’den fazla kişiye
ulaştık. Ayrıca çeşitli partilerden ve
sivil toplum örgütlerinden temsilcilerle yaptığımız görüşmelerde raporumuzu paylaşarak etki alanımızı geliştirmeye çalıştık.

Özgürlük Araştırmaları olarak 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz projelerden
bir diğeri ise dünyada gittikçe artan
popülizm ve otoriterlik eylemlerine
yönelik liberal çözümleri tartışmayı amaçlamadığımız ZoomPolitikon
Liberalizm Webinarları Projesi’dir.
Bu projedeki amacımız kamusal tartışma üzerinde bir etki yaratmak ve
popülizm ve kimlik siyaseti gibi modern sorunlara liberal çözümler sunmak için yeni ve genç bir liberal ağ
başlatmaktır.
Bu kapsamda liberalizmi farklı açılar-

dan tartışmak üzere Prof. Dr. Bican
Şahin, Dr. Öğr. Üyesi Seval Yaman, Dr.
Öğr. Üyesi Belgin Tarhan ve Araştırma Görevlisi Nurettin Kalkan’ın konuşmacı olarak yer aldığı 12 haftalık
bir çevrimiçi seminer serisi hazırladık.
Yoğun ve interaktif bir tartışmanın
olduğu bu webinarlardan 30 mezun
vermenin mutluluğunu yaşamaktayız.
Fikirlerin özgürce tartışılmasının ne
kadar değerli olduğunu gördüğümüz
şu dönemde Özgürlük Araştırmaları
olarak çalışmalarımızı bu alanda da
sürdürmeye devam edeceğiz.
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DEVLETIN ALKOL POLITIKALARINI
İZLEME PLATFORMU

2020 senesinin sonunda kurulan
platformumuz, Türkiye’deki alkollü
içkilere yönelik artan yasakçı kamu
politikalarını izlemeye, kamuoyunu
bu konuda bilgilendirmeye ve farkındalık oluşturmaya hız kesmeden devam ettik. Devletin Alkol Politikalarını
İzleme Platformu olarak bu kamusal
politikalarını şu açılardan inceledik:
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•

Halk sağlığı krizinin boyutları
(sahte içki kaynaklı ölüm ve
hastalıklar)

•

Artan alkollü içki kaçakçılığı çevresinde hızla genişleyen karaborsa verileri

•

Kamunun vergi kaybı

•

Artan maliyetler ve ÖTV kaynaklı fiyat artışlarının düşürdüğü alım
gücü

•

Turizm, eğlence, yeme-içme sektörlerindeki doğrudan istihdam ve
gelir kaybı ile tarım, nakliye, cam
şişe, plastik sanayindeki dolaylı is28

tihdam ve gelir kaybı
•

Hak ve özgürlüklere getirilen kısıtlamaların hukuki değerlendirilmesi

•

Genç mutsuzluğu
beklentileri

ve

gelecek

Hem üç aylık aralıklarla hem de yıl
sonunda topluca yayınladığımız veriler 2021 yılının son aylarında ve 2022
ilk günlerinde 30 fazla ulusal ve
uluslararası gazete ve televizyon kanallarında yer alırken.
İki farklı uluslararası kuruluş
tarafından da maddi olarak
desteğe layık görüldü. Bu
konuda yaptığımız çalışmalarla alanın tek örneği olan Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu çalışmalarına hız kesmeden
2022 yılında da devam ediyor.
Sosyal medya hesaplarımız üzerinden Platformumuzu takip etmeyi
unutmayın!
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ÇEVRIMIÇI HUKUK DEVLETI AKADEMISI
Türkiye’nin hukukun üstünlüğüne
ilişkin endekslerdeki oranı her geçen gün azalmakta; bu duruma zayıf
bir kuvvetler ayrılığı ve yürütmenin
yargı üzerindeki hakimiyeti eklenince de bağımsız ve tarafsız bir yargının varlığından söz etmek mümkün
olmamaktadır.
Yargı kalitesinin iyileştirilmesi adına
hukukçuların, özellikle gelecek nesillerin kalitesinin artırılması, uzun vadede en önemli yatırımlardan biridir.
Bu bilinç ve motivasyonla başlatmış
olduğumuz bu projemiz, genç avukatların ve hukuk fakültelerinin son sınıf öğrencilerinin kapasitelerini artırmayı; deneyimli avukatların da dahil
edilmesiyle tecrübe paylaşımı yap-
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mayı amaçlamaktadır.
2020 yılının son aylarında paylaşan
projemiz 2021 yılında yoğun bir şekilde devam etti; 5 ayda 9 seminer,
bir uygulayıcı el kitabı ve beş video
hazırladık. Bu beş ayda akademimize
1830 adet başvuru oldu ve 364 mezun verdik. Eğitmenlerimizin hukuk
devleti nosyonu, adil yargılanma güvenceleri, tarafından ayrımcılık yasağı ve özgürlük ve güvenlik hakkını
değerlendirdiği videolarımızın görüntülenme sayısı ise 129.000’i aşmıştır.
Eğitmenlerimize, bu projedeki ortağımız olan Kanada Yerel Girişim Fonu
- Kanada Türkiye Büyükelçiliği’ne ve
değerli katılımcılara en içten teşekkürlerimizi sunarız.

KONFERANS
oad.org.tr
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TÜRKIYE’DE YAPISAL REFORMLAR PROJESI
Türkiye’de Yapısal Reformlar Projesi kapsamında yasama, yargı, medya
bağımsızlığı, kamu personel rejimi ve
kamu ihale rejimi alanlarında değerli
isimler tarafından hazırlanan raporların geniş kitlelere ulaştırılması, raporlarda yer alan sorun ve çözüm önerilerinin tartışılması ve bu alanlarda acil
reform yapılmasının altının çizilmesi amacıyla 29 Mayıs 2021 tarihinde
çevrimiçi konferans düzenledik. Prof.
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Dr. Bican Şahin’in moderatörlüğünü
üstlendiği bu yayında Prof. Dr. Ömer
Faruk Gençkaya yasamaya; Doç. Dr.
Ali Rıza Çoban yargıya, gazeteci Derya Sazak medya bağımsızlığına, Prof.
Dr. Muhittin Acar kamu personel rejimine ve Prof. Dr. Uğur Emek ise kamu
ihale rejimine ilişkin sorun alanları ve
çözüm önerilerini sunmuştur. Tanıtım
etkinliğimiz 227 kişi tarafından canlı
olarak izlenmiştir!
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TÜRKIYE’DE KATILIMCI DEMOKRASIYI GELIŞTIRMEK
İÇIN ÖRGÜTLENME VE TOPLANMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN
GÜÇLENDIRILMESI KONFERANSI
Türkiye’deki örgütlenme ve toplanma özgürlüğünün durumu, hukuki
metinlerdeki yeri ve bu hakların ihlali
karşısında vatandaşın bilmesi gerekenleri konuşmak
için 20 Kasım tarihinde bir konferans düzenledik.
Moderatörlüğünü
İsrafil
Özkan’ın
yaptığı konferansın konuşmacıları
avukat Veysel Ok,
Doç. Dr. Ali Rıza
Çoban ve avukat
oad.org.tr
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Baran Kaya’dır. Herkese açık şekilde
yayınlanan konferansımız 115 kişi tarafından canlı olarak izlenmiştir.

TÜRKIYE’DE EKONOMIK ÖZGÜRLÜKLER 2021
KONFERANSI
Ekonomist Enes Özkan’ın moderatörlüğünde Türkiye’nin ekonomik
özgürlüklere ilişkin durumunu incelemek amacıyla 27 Kasım tarihinde
çevrimiçi konferans düzenledik. Devletin büyüklüğü Prof. Dr. Murat Çokgezen tarafından
tartışılırken hukuk sistemi ve
mülkiyet hakları
Doç. Dr. Ali Rıza
Çoban;
sağlam
para Dr. Eray Yücel, uluslararası
ticaret serbestisi Doç. Dr. Özge

Öner ve regülasyonlar konusu ise
Prof. Dr. Uğur Emek tarafından ele
alınmıştır. Derneğimizin sosyal medya hesaplarından yayınlanan konferansımız 175 kişi tarafından canlı olarak izlenmiştir.
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YAPISAL REFORM KONUŞMALARI:
TÜRKIYE’DE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ 2021 RAPORU
Türkiye’deki basın özgürlüğünün mevcut durumuna ilişkin gerçekleştirdiğimiz izlemeleri içeren son raporumuzu
tanıtmak ve basın özgürlüğünün
mevcut durumunu
değerlendirmek
amacıyla
Nurettin Kalkan’ın
moderatörlüğünde Burak Bilgehan
Özpek’in ve Nevşin Mengü’nün katılımıyla yayınımız

oad.org.tr

38

gerçekleşmiştir. 432 kişi tarafından
canlı izlenen yayınımıza gösterdiğiniz
ilgi için teşekkür ederiz.

ÇALIŞTAYLAR
oad.org.tr
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ALTERNATIF BIR HÜKÜMET SISTEMI:
GÜÇLENDIRILMIŞ PARLAMENTER SISTEM
ÇALIŞTAYI

Yıl boyunca projelerimiz kapsamında dört adet çalıştay
düzenledik. COVID-19 pandemisi nedeniyle çalıştayları
çevrimiçi ortamda gerçekleştirmekteyiz. Çalıştaylarda
toplamda 64 kişiyi ağırladık.

Türkiye’nin hükümet sistemiyle birlikte rejimsel bir değişim gerçekleştirmesi gerektiği savından hareketle yola çıktığımız çalıştayımız
22 Mayıs’ta çevrimiçi düzenlenmiştir. Çalıştayda mevcut hükümet

1
2

3

2
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1

TÜRKIYE’DE EKONOMIK
ÖZGÜRLÜKLER PROJESI
ÇEVRIMIÇI ÇALIŞTAY
Fraser Enstitüsü tarafından yayınlanana Ekonomik Özgürlükler İndeksi’nden yararlanıldığı bu projede 9
ekim tarihinde çevrimiçi çalıştay
düzenledik. Çalıştay, devletin büyüklüğü, hukuk sistemi ve mülkiyet
haklaru, sağlam para, uluslararası
ticaret serbestisi ve kamu düzenlemeleri konularında beş ayrı masadan oluşmuştur. Konular eş zamanlı
olarak ayrı masalarda ele alınmış;
alanında değerli 23 uzman ve akademisyenin katılımıyla tartışmalar
çeşitlenmiştir.

sistemine ilişkin değerlendirmelerin ardından toplumsal ve kültürel
faktörler de dahil olmak üzere Türkiye’ye en uygun hükûmet sistemi
ve siyasi rejimin ne olduğu uzmanlar tarafından tartışılmıştır.

3

TÜRKIYE’DE
YAPISAL
REFORMLAR:
SEÇIM YASASINDA
REFORM İHTIYACI
Parlamentonun
etkinliğini ve etkililiğini arttırmanın
yollarının tartışıldığı “Yasama Etkinliğinde Yapısal
Reform İhtiyacı” çalıştayı
4 Temmuz 2020 tarihinde
gerçekleşmiştir. Çevrimiçi
gerçekleşen
çalıştayımız,
çok değerli akademisyenlerin, bürokratların ve yasama uzmanlarının katılımıyla
gerçekleşmiştir
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TÜRKIYE’DE KATILIMCI DEMOKRASIYI GELIŞTIRMEK
IÇIN ÖRGÜTLENME VE TOPLANMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN
GÜÇLENDIRILMESI
Son zamanlarda üniversiteler, çok sayıda öğrenci protestosuna ve bu protestolara yönelik polis müdahalesine
tanık olmuştur. Özellikle Boğaziçi Protestolarıyla birlikte yüzlerce öğrenci
yargılanmış ve birçoğu ev hapsinde
tutulmuştur. Hakların kullanımına yönelik bu ihlaller, başta öğrenciler olmak üzere herkesin bu konuda bir farkındalık kazanması gerektiğini ortaya
çıkarmıştır. Bu kapsamda 23 Ekim’de
üniversite öğrencilerine yönelik
İfade Hürriyetinin Özel Kullanım şekli
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olarak Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Hakkı
•

Türkiye’de ve Uluslararası Hukuki
Metinlerde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkı ve Yüksek Mahkeme Kararları

•

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkını Kullanırken Bilmen Gerekenler:
Organize ederken, katılım sağlarken
ve hak ihlali ve haksız gözaltı halleri

başlıklı üç oturumdan oluşan çevrimiçi seminer düzenledik.

ÖZGÜRLÜK
BULUŞMALARI
oad.org.tr
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COVID-19 pandemisi nedeniyle yüz yüze gerçekleştirdiğimiz tartışmaları ve politik sohbetleri 2020 yılında
çevrimiçi ortama taşımıştık. 2021 yılında da canlı yayınlarımıza hız kesmeden devam ederek güncel konulara ve meselelere liberal perspektiften yanıtlar aramaya devam ettik. Yıl boyunca 55 canlı yayın yaparak
alanında uzman kişileri sizlerle buluşturduk ve Türkiye’nin sorunlarına birlikte çözümler aradık. Programlarımızın toplam görüntülenme sayısı 195.000’ini
aşmıştır. Özgürlük Buluşmalarına gösterdiğiniz ilgi
için teşekkür ederiz. Yeni yılda da canlı yayın programlarıyla sizlerle buluşmaya devam edeceğiz.

ÇEVRIMIÇI ÖZGÜRLÜK BULUŞMALARI
Çevrimiçi Özgürlük Buluşmaları,
hükümetin COVID-19 salgını ile
mücadele kapsamında aldığı tedbirleri bireysel hak ve özgürlükler
perspektifinden değerlendirmek
ve Türkiye’nin siyasi gündemini
tartışmak amacıyla iki haftada bir

farklı alanlardan uzman konukları
ağırlamaktadır. Çevrimiçi Özgürlük Buluşmaları, uzmanların alanlarına dair yaptıkları 30 dakikalık
sunum ve bunu takip eden soru-cevap bölümü olmak üzere iki
bölümden oluşmaktadır.

PORTRE

ALKOL GÜNDEMI

Portre canlı yayın programının amacı, Özgürlük Araştırmaları Derneğinin
misyon ve vizyonunu geniş kitlelere
açıklamak, derneğin gerçekleştirdiği
projeleri ayrıntılı olarak anlatmaktır.
Bu kapsamda, gerçekleştirilen projeler ve yayımlanan yazılar canlı yayınlara konu edilmekte ve soru-cevap
kısmında izleyicilerin yönelttiği sorular etrafında tartışılmaktadır.

Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu
tarafından Türkiye’nin
alkol politikalarını ilişkin
izleme
çalışmalarının
kamuoyuna tanıtılması,
geniş kitlelerle birlikte
tartışılması ve güncel
konuların
tartışılması
amacıyla yapılmaktadır.

Portre
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YAYINLAR

LIBERAL PERSPEKTIF: YORUM

LIBERAL PERSPEKTIF: ANALIZ

Gündemdeki bir konunun değerlendirilmesine dayanan, ortalama 6-8 sayfa
uzunluğunda olan ve uzmanlarımızın liberal perspektifle ele aldıkları kısa
yazılardır. Geçtiğimiz yıl 1 adet yorum yazısı yayınladık.

Bir konunun değerlendirilmesine dayanan, 20-30 sayfa uzunluğunda olan ve
uzmanlarımızın liberal perspektifle ele aldıkları yazılardır. Geçtiğimiz yıl 4
adet analiz yazısı yayınladık.

Avrupa ve Türkiye
Karşılaştırmalı Alkol Politikaları
Çağın T. Eroğlu

Avrupa Alkol Politikaları Birliği’nin (European Alcohol Policy Alliance – EuroCare) 2016 senesinde
yayınladığı Türkiye’ye dair de izlemelerin kayda
geçirildiği Avrupa Alkol Politikaları Raporu’ndan
alınan veriler çerçevesinde Türkiye’nin alkol politikası yapım sürecinde Avrupa Birliği ülkelerinin
neresinde olduğu incelenmiştir. Alkol tüketimiyle başı en azından birçok Avrupa Birliği üyesi
ülkeye kıyasla daha az dertte olan Türkiye’nin
alkol politikalarına ilişkin diğer AB ülkelerine
nazaran daha katı bir politika-üretim süreci
izliyor olduğunun altı çizilerek politika yapım
süreçleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
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Türkiye, Diyanet, Seküler Bir Demokrasi
Prof. Dr. İştar Gözaydın

Türkiye’nin ulus-devlete süreciyle birlikte
seküler bir demokrasi isteği çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığının nasıl ortaya
çıktığı, Diyanet’in dinsel alanı kontrol etmek
için nasıl bir ideolojik araç olarak kullanıldığı ve Diyanet’in de kendi dinamiklerini üretmesinden bahsedilmiştir. Din, seküler demokrasi ve Diyanet kurumu arasındaki ilişki analiz
edilirken din konusu Gramsci’ci bir yaklaşımla
“rıza” kavramı üzerinden tartışılmış; devletin bu
alana müdahil olma durumuna değinilmiş ve Diyanet’in toplum ve siyasetteki rolü tarihsel olarak
Türkiye’nin seküler bir demokrasi yaratması istenciyle birlikte ele alınarak incelenmiştir.

55

oad.org.tr

Kamu Siyasaları ve Özgürlükler:
COVID-19 Aşılama Siyasaları Örneği
Prof. Dr. Mete Yıldız

Bu çalışmada aşılama siyasalarından çıkarılacak
dersler yardımıyla gelecekte benzer siyasaların
daha etkin ve özgürlükleri ihlal etmeyecek şekilde tasarlanıp yürütülmesini sağlamaya katkı sunmak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ilk olarak,
aşı uygulamalarının kısa bir tarihçesi eşliğinde
aşılama siyasalarının tasarımı ile uygulama ve
ölçme-değerlendirme aşamalarından bahsedilmiştir. Daha sonra, COVID-19 salgını bağlamında dünyadaki aşılama siyasalarının kamu
siyasası analizi kavram ve yaklaşımları çerçevesinde bir analiz yapılarak gelecekte
tasarlanıp uygulanacak aşılama siyasalarının özgürlüklere en alt düzeyde zarar
vermesi için somut bazı siyasa önerileri
sunulmuştur.

oad.org.tr

56

COVID-19’un Türkiye Ekonomisine Etkileri ve
Politika Önlemlerinin Ekonomik Özgürlükler
Açısından Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Harun Öztürkler

Pandemi öncesi ve sonrası Türkiye ekonomisinin talep ve arz yanının yapısal özellikleri tanımlanmaya çalışılmıştır. Ekonominin
talep yönünün iyi anlaşılabilmesi için karar
birimlerinin harcama ve tasarruf davranışları
ve bu davranışlarda ortaya çıkan kriz temelli
değişmeler ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Ekonomin arz yönü ve krizin etkileri ise sektörel yapı,
piyasa özellikleri ve firma demografisi bağlamında incelenmiştir. Ayrıca hükümetin krize karşı aldığı önlemlerin neler olduğu, bu önlemlerin
etkinliği ve bireysel ekonomik özgürlüklere etkileri değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme bağlamında çalışma, alternatif ekonomi politikalarının neler
olabileceğine ilişkin önermeler de geliştirilmiştir.
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LIBERAL PERSPEKTIF: RAPOR
COVID-19’un Küresel Ekonomik Etkileri,
Piyasa Yapıları, Ekonomik Özgürlükler ve
Yeni Küreselleşme
Prof. Dr. Harun Öztürkler

Ekonomilerin son kırk yılda eriştikleri uluslararası
ekonomi ile bütünleşme süreçlerinin kısa dönemde
COVID-19 pandemisi nedeniyle tersine dönemeyeceği ön savından yola çıkılarak, ülkeler arasındaki
ticaretin deseni ve temel mal hizmet ürünlerinin
uluslararası piyasa özellikleri tartışılmıştır. Ayrıca, küreselleşme sürecinin kriz sonrasında her
ülkenin kendisi için ekonomik ilişki bölgesi ve
etki alanı yaratma çabası anlamında kısalacağını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bunun
yanında çalışma, yeni kısa küreselleşmenin
uluslararası mal ve hizmetler piyasalarındaki rekabet üzerindeki olumsuz etkilerinin
teknolojik gelişme ve ekonomik refah sonuçlarını da değerlendirilmiştir.
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Bir konu çerçevesinde en az 35 sayfa olan, uzmanlarımızın liberal perspektifle ele aldıkları, teorik tartışma ve ampirik veriler içeren rapor çalışmalarımızdan geçtiğimiz yıl 5 adet yayınladık.

Demokrasi için Medya İnşası,
Her Şeye Sıfırdan Başlamak: Tabula Rasa
Derya Sazak

Türkiye’de ivedilikle reforma tabi tutulması
gereken alanlardan biri olarak medya bağımsızlığına ilişkin hazırlanan bu raporda
Türkiye’nin mevcut medya düzenindeki sorunlar ele alınmış, medyanın finansal durumunun yanı sıra siyaset ile ilişkisi analiz edilmiş
ve bu doğrultuda geliştirilen çözüm önerilerine değinilmiştir.
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Türkiye’de Hukuk Devleti Raporu
Doç. Dr. Ali Rıza Çoban

Bu raporda, hukuk devleti ilke ve unsurlarına
uyum bakımından Türkiye’nin güncel durumu ele
alınmıştır. Öncelikle hukuk devletinin kavramsal
çerçevesi ve tarihsel gelişimi ele alınmış, ardından da Venedik Komisyonu tarafından hazırlanan Hukuk Devleti Kontrol Listesi referansla
Türkiye’nin durumu değerlendirilmiştir. Ayrıca
“Çevrimiçi Hukuk Devleti Akademisi” projesi
kapsamındaki seminerlere katılan katılımcılara hukuk devletinin farklı unsurları bakımından Türkiye’deki duruma ilişkin olarak
katılımcıların algısını ölçmeye yönelik 21
soruluk anket çalışması yapılmış ve bu anketin sonuçlarına raporda yer verilmiştir.
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Hukukun Üstünlüğünü Sağlamak için
Yargı Reformu Önerisi
Doç. Dr. Ali Rıza Çoban

İlgili raporda Türkiye’deki yargı alanına
ilişkin temel sorunlar çok boyutlu şekilde
ele alınmıştır. Hukukun üstünlüğünün yeniden sağlanması için yargı teşkilâtı, yargının
yönetimi, denetimi ve hesap verebilirliğinin
önemi üzerinde durulmuş; yargının yetkinliğinin, tarafsızlığının ve bağımsızlığının güvence altına alınacak şekilde yeniden yapılandırılması gerektiği vurgulanmıştır. Bu kapsamda,
mevcut sorunlara ilişkin çeşitli çözüm önerileri
sunulmuştur.
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Türkiye’de Hükümet Sistemi ve
Siyasi Rejim için Yeni Bir Perspektif
Prof. Dr. Mustafa Erdoğan

İlgili raporda Türkiye’nin bugün karşı karşıya olduğu
temel sorunun, hükûmet sistemi değişikliğinden
ibaret olmadığı ve bu meselenin bir bütün olarak
siyasî rejimi oluşturan diğer unsurlarla birlikte düşünülmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Diğer
bir deyişle, Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasî
krizden çıkış yolu olarak sadece hükûmet sisteminin değişmesini değil, bütünüyle devlet sisteminin revize edilmesi gerektiği görüşünden
hareket edilmiştir. Bu kapsamda öncelikle Türkiye’nin mevcut sistemi hakkında bir değerlendirme yapılmış ve ardından Türkiye’nin
sosyal ve siyasal yaşamına uygun olacak
hükümet sisteminin hangisi olduğu tartışılmıştır. Buradan hareketle Türkiye için uygun olacak revize edilmiş bir parlamenter
sistem modeli önerisi sunulmuş; yürütme,
yasama, yargı organlarının ve devlet sisteminin diğer unsurlarının iyileştirilmesi
adına önerilerde bulunulmuştur.
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Türkiye’de Basın Özgürlüğü
2021 Yılı Raporu (Ağustos 2020- Eylül 2021)
Doç. Dr. Burak Bilgehan Özpek

Bu raporda Ağustos 2020 - Eylül 2021 yılları arasında Türkiye’de basın ve basın özgürlüğünün mevcut durumu değerlendirilmiştir. Hükümetin bilgi akışı sürecinin temel
belirleyicisi olma, cumhurbaşkanı için geçerli
olan bir “doğru algılanma hakkı” ve bu hakkın kullanılması bağlamında kamu otoritesinin
zorlayıcı mekanizmalarının kullanılmasını normalleştirme gibi hedeflere ulaşmak için hükümetin yaptığı çalışmalar incelenmiştir. Bu bağlamda, çeşitli indekslerin ve çalışmaların ışığında,
medya kuruluşları 3 gruba ayrılarak, yasal kısıtlamalar, finansman ve kutuplaşma kavramları çerçevesinde medya kuruluşlarının ne durumda oldukları
analiz edilmiştir.
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Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Durumu:
Örgütlenme ve Toplanma Hakkı
Editör: İsrafil Özkan

İlgili rapor, Türkiye’deki toplanma ve örgütlenme
özgürlüğünün güncel durumunu analiz etmek, bu
hakkın kullanımına dair sorunlara dikkat çekmek
ve ilgili anayasal haklara yönelik kamuoyunda
farkındalık ve bilgi artışı sağlamak için İsrafil Özkan’ın editörlüğünde Doç. Dr. Ali Rıza Çoban,
Avukat Veysel Ok ve Avukat Baran Kaya tarafından hazırlanmıştır. Veysel Ok, örgütlenme ve toplanma özgürlüğünün özünü ve ifade özgürlüğü ile ilişkisine konu edinirken Ali
Rıza Çoban, toplantı ve yürüyüş düzenleme
hakkının Türkiye’de ve uluslararası içtihatlarda nasıl ele alındığına, yüksek mahkeme
kararlarına yer vererek, değinmiştir. Baran Kaya ise, toplantı ve gösteri yürüyüşü
hakkının kullanılmasında bilinmesi gereken hususları örgütlenme, katılım, hak
ihlalleri ve haksız tutuklama başlıkları
üzerinden değerlendirmiştir.
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Türkiye’de Ekonomik Özgürlükler
2021 Raporu
Editör: İbrahim Enes Özkan

İlgili raporda Fraser Enstitüsü tarafından yayımlanan Ekonomik Özgürlükler Endeksi’nin
Türkiye’ye ilişkin verilerinden hareketle Türkiye’nin ekonomik özgürlükleri değerlendirilmektedir. Enes Özkan’ın editörlüğünde hazırlanan raporda hükümetin büyüklüğü konusu Prof.
Dr. Murat Çokgezen tarafından; yasal sistem ve
mülkiyet hakları Doç. Dr. Ali Rıza Çoban, sağlam
para konusu Dr. Eray Yücel, uluslararası ticaret özgürlüğü Doç. Dr. Özge öner ve regülasyonlar konusu ise PRof. Dr. Uğur Emek ve Dr. Didem Pekkurnaz tarafından ele alınmıştır.
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BLOG
•

Dünya Ekonomik Özgürlükler Endeksi

•

Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu 2021 Yılı Temmuz- Eylül Kayıt
Dışı Alkol Tüketim Verileri

•

Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu’nun 2021 Yılı Nisan- Haziran
Kayıt Dışı Alkol Tüketim Verileri

•

Belirsizlik Altında Karar Verme

•

Röportaj: Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş

•

2021 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi

•

2020 Uluslararası Mülkiyet Hakları Endeksi

•

2021 Yılı Ocak-Mart Alkol Tüketim Verileri

ÇEVIRI
•

Kalıpları ve Muhafazakarlığı Bozan Özgürlük

•

DSÖ’nün Alkol Tüketimini Düşürmek Amaçlı Aksiyon Planın İlişkin Danışma
Raporu

•

Alkolsüz Biraya Vergi Ödememiz İçin Bir Sebep Yok

•

Tüketimi Azaltmak İçin Alkole Yüklenen vergiler Beklenilen Sonucu
Vermeyebilir

•

Alkol Yasaklarının İstenmeyen Sonuçları

•

Salgın ve Yasaklar: 100 Yıl sonra

•

Covid-19 Pandemisi Sırasında Uygulanan Alkol Yasaklarının Etkileri

BÜLTEN
Türkiye’de sivil özgürlüklere, ekonomik özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne dair gerçekleşen ihlaller,
oldukça kaygı verici düzeyde seyretmektedir. COVID-19 pandemisi, Türkiye hükümetinin vatandaşların temel
hak ve özgürlüklerini kısıtlaması veya
reddetmesi için ortam sağlamış ve bu
durum tüm sivil toplum için bir korku
iklimi yaratmıştır. Korku iklimine rağmen Özgürlük Araştırmaları olarak
Türkiye’de “Özgürlük Gündemi” adlı
yeni bir bülten serisi başlattık. Bu projede mevcut pandeminin Türkiye’deki temel özgürlükleri tehdit ettiği
karmaşık yollar hakkında farkındalık
oluşturmak ve izlemek amaçlanmıştır.

2020 yılının Ekim ayından itibaren
hükümetin salgına tepkisini ve sivil
özgürlükler, ekonomik özgürlükler ve
hukuk devleti alanındaki gelişmeleri
izlediğimiz ve değerlendirdiğimiz ilgili
bültenlerin içeriğine 2021 yılı itibarıyla
sivil toplum konusunu da dahil ederek Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin
Kanunun sivil toplum kuruluşlarına etkileri ve olası ihlalleri incelemeyi hedefledik. Bültenlerimiz iki hafta arayla
Türkçe ve İngilizce olarak kamuoyu ve
paydaşlarla paylaşıyor; kamu politikasına ilişkin bilimsel, partizan olmayan
araştırmalar sunma konusundaki uzmanlığımızı kullanıyoruz.
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SOSYAL MEDYADA ÖAD
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