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Biz de, ‹kinci Mülkiyeliler Trend
Araflt›rmam›z› önümüzdeki cumhurbaflkanl›¤› seçimleri hakk›nda yapt›k.
04-17 Aral›k 2006 tarihleri aras›ndaki
araflt›rmam›za, kamu kurumlar›nda,
özel sektörde, kendi iflinde çal›flan ya
da emekli olmufl, ço¤unlu¤u 40-50
yafllar› aras›nda 330 Mülkiyeli yan›t
verdi...
Konsensus Araflt›rma fiirketi ile iflbirli¤i içinde gerçeklefltirdi¤imiz anketin sonuçlar›n› bu sayfalarda okuyacaks›n›z.
Son bir not:
Türkiye genelinde yap›lan tüm
anketlerde her zaman en çok güvenilen kurum olarak görülen Cumhur-

lar› elinde Cumhuriyet ölme¤e mahkum olur. (“Esas Teflkilat Hukuku
Dersleri”, ‹stanbul Baha Matbaas›, 1960, Sayfa: 218)
Son söz fludur: Mülkiyelilerin,
Cumhurbaflkanl›¤› makam›n›n a¤›rl›¤›na iliflkin özel, belki de duygusal bile
denebilecek bir düflkünlükleri vard›r.
Yapt›¤›m›z bu ankette yüzdeler
olarak ifade edilen düflünceleri, Mülkiyelilerin içinde bulunduklar› her kurumda egemen k›lmak için büyük bir
gayret göstereceklerine herkes emin
olmal›d›r.
Anketimizin sonuçlar›n› yorumsuz
olarak dikkatinize sunuyoruz. n

Cumhurbaflkanl›¤› Seçimi!
“11’inci Cumhurbaflkan› kim olacak?” ‹flte 2007’nin acil
ve en önemli sorusu bu. Sonbaharda yap›lacak genel
seçimin sonuçlar› bu kadar merak edilmiyor. Kamuoyu da,
bilim adamlar› da, ifl dünyas› da, son y›llar›n moda
sözcü¤üyle “piyasalar”da cumhurbaflkanl›¤› seçim
sürecinin nas›l geliflece¤ine ve nas›l sonuçlanaca¤›na
“kilitlenmifl” durumda. Cumhurbaflkanl›¤› makam›na
özel bir önem atfeden Mülkiye mezunlar›na yaklaflan
seçim ile ilgili düflüncelerini sorduk. Konsensus Araflt›rma
fiirketi’nin elektronik altyap›s›ndan faydalanarak
gerçeklefltirdi¤imiz 2’nci “Mülkiyeliler Trend
Araflt›rmas›”n›n sonuçlar›n› yorumsuz sunuyoruz...

K

Haz›rlayan: Ali Boratav
öflk, Çankaya, 864 rak›ml› tepe... Cumhurbaflkanl›¤› makam›m›z› pek çok sözcükle anar›z... Tabii, pek çok isimle birlikte de...
Hepimiz sosyal bilimlerle u¤raflt›k.
Biliyoruz ki, sosyal bilimlerin ilgi
alanlar›nda kusursuzluk ya da mükemmellik aramak afl›r› iyimserliktir.
Bugüne kadarki cumhurbaflkanlar›n›n
bir bölümü milletçe benimsenmifl; bir
bölümü hakk›nda ise “sindirim, haz›m, al›fl›lma” sorunlar› görülmüfltür.

Hatta, daha çok konu oldu¤u f›kralarla hat›rlanan eski bir cumhurbaflkan›m›z bile vard›r. 10’uncu Cumhurbaflkan›m›z Say›n Ahmet Necdet Sezer’in
ise tam isabet kaydetti¤i bir Anayasa
Kitapç›¤› ile an›lma olas›l›¤› oldukça
yüksektir.
Normal koflullar alt›nda, 2007’de
yeni bir cumhurbaflkan›m›z olacak.
Henüz kimli¤i belirsiz, ama kamuoyunun her köflesinde kim olaca¤› hakk›nda büyük bir tart›flma var.

mülkiyeistanbul
34

baflkanl›¤› makam› için yap›lacak seçim, herhalde siyasi tarihimizin hiçbir
noktas›nda bu kadar büyük bir tart›flma konusu olmam›flt›.
Neden?
Cumhuriyetin ilk Anayasa hukukçular›ndan Ord. Prof. Dr. Ali Fuat
Baflgil’in, 1930’larda Mülkiye’de ders
verdi¤i y›llarda ifade etti¤i Cumhuriyet ve Cumhurbaflkan› hakk›ndaki fikirleri bu sorunun yan›t›d›r:
“Hükümdar, mevkiini irse yani tesadüfe, cumhur reisi ise ehliyete borçludur. Hükümdarl›kta bir padiflah o¤lu, s›rf padiflah o¤lu do¤du¤u için
devlet bafl›na geçer. Ve ehliyet ikinci
plana düfler Cumhuriyette ise cumhur
reisi iktidara seçimle geçti¤i, seçimde
de, her fleyden evvel ehliyet ve liyakat aranmak laz›m geldi¤i için ehliyet
hakk›na dayan›r. Ve tabiat›yla ehliyet,
bütün amme hizmetlerinde ve devlet
idaresinin her kademesinde baflta gelen bir flart olur. Cumhuriyet rejiminde bir amme hizmetinin bafl›na gelen,
filan›n o¤lu veya mensubu oldu¤u
için de¤il, iflin en ehliyetli adam› oldu¤u için gelir. Ehliyetin ahlâkî ifadesi ise dürüstlük ve fazilettir. Binaenaleyh, Cumhuriyet fazilete dayan›r. Ve
faziletten mahrum olan devlet adam-

Bir toplumsal mutabakat gerekiyor !
Sizce 2007 ilkbahar›ndaki Cumhurbaflkanl›¤› Seçimi’nde sunulacak
aday nas›l belirlenmelidir?
Sizce 2007 ilkbahar›ndaki Cumhurbaflkanl›¤› Seçimi’nde
sunulacak aday nas›l belirlenmelidir?
AKP bir toplumsal mutabakat yaratmak üzere kamu kurumlar› ve sivil toplum
kurumlar› ile fikir al›flveriflinde bulunarak bir aday sunmal›d›r
Bu iktidar partisinin karar›d›r. Parti Lideri Recep Tayyip
Erdo¤an’›n Cumhurbaflkan› aday› olarak sunulmas› do¤ald›r
AKP çeflitli nedenlerle ç›kabilecek bir siyasi krize sebebiyet
vermemek için bir kendi uygun görece¤i bir baflka aday› önermelidir
Di¤er
Karars›z›m/Cevap vermek istemiyorum
Toplam

Frekans

Yüzde

212

64,2

34

10,3

26
49
9
330

7,9
14,8
2,7
100,0

Not: 49 arkadafl›m›z farkl› görüfller belirttiler. Ancak bu görüfllerin tamam›na yak›n› iki
seçenek üzerinde odaklanm›flt›r. Birincisi, Cumhurbaflkanl›¤› seçimi öncesinde Erken
Genel Seçim yap›lmas›; ikincisi de, Cumhurbaflkan›n› bir referandum ile halk›n seçmesi
gerekti¤idir. Arkadafllar›m›z›n bir kesimi de, referandumun iki turlu olmas› gerekti¤ini
özellikle belirtmektedirler.

Aday AKP’den ç›kacak...
AKP, Cumhurbaflkanl›¤› Seçimi’nde sizce kendi milletvekillerinden birini mi
aday gösterecek, yoksa baflka bir aday m› seçecek?
AKP, Cumhurbaflkanl›¤› Seçimi’nde sizce kendi milletvekillerinden
birini mi aday gösterecek, yoksa baflka bir aday m› seçecek?
Kendi partisinden bir aday
AKP d›fl›ndan, ama parti görüfllerine yak›n bir aday
AKP d›fl›ndan toplumsal uzlaflmay› temsil eden bir aday
Karars›z›m/Cevap vermek istemiyorum
Toplam

A¤›rl›kl› beklenti:
Erdo¤an’›n adayl›¤›...
AKP’nin parti içinden gösterece¤i
Cumhurbaflkan› aday› sizce kim olur?
AKP’nin parti
içinden gösterece¤i
Cumhurbaflkan›
aday› sizce kim olur? Frekans
Recep Tayyip Erdo¤an
171
Vecdi Gönül
44
Bülent Ar›nç
30
Mehmet Ayd›n
13
Abdullah Gül
11
Mehmet Ali fiahin
3
Di¤er
17
Karars›z›m/Cevap
vermek istemiyorum
38
Toplam
327

Yüzde
52,3
13,5
9,2
4,0
3,4
0,9
5,2
11,6
100,0

Not: Di¤er seçene¤ini tercih eden
Mülkiyelilerin favori aday› Genelkurmay
Eski Baflkan› Hilmi Özkök olmufltur.

Frekans
224
68
27
8
327

Yüzde
68,5
20,8
8,3
2,4
100,0

Ezici ço¤unluk: Gül bir sonraki Baflbakan !
TBMM karar›yla Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an Cumhurbaflkan› olursa bir
sonraki baflbakanl›¤a en yak›n gördü¤ünüz isim kimdir?
TBMM karar›yla Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an Cumhurbaflkan›
olursa bir sonraki baflbakanl›¤a en yak›n gördü¤ünüz isim kimdir?
Abdullah Gül
Abdüllatif fiener
Bülent Ar›nç
Ali Babacan
Vecdi Gönül
Melih Gökçek
Kemal Unak›tan
Di¤er
Karars›z›m/Cevap vermek istemiyorum
Toplam

Frekans
292
10
4
3
1
1
1
1
12
325

Yüzde
89,8
3,1
1,2
0,9
0,3
0,3
0,3
0,3
3,7
100,0

AKP’nin gelece¤i: yüzde 50 !
Recep Tayyip Erdo¤an sonras› AKP birli¤ini koruyabilir mi?
Yoksa da¤›lma sürecine mi girer?
Recep Tayyip Erdo¤an sonras› AKP birli¤ini koruyabilir mi?
Yoksa da¤›lma sürecine mi girer?
Birli¤ini koruyabilir
Koruyamaz
Karars›z›m/Cevap vermek istemiyorum
Toplam
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Frekans
150
155
20
325

Yüzde
46,2
47,7
6,2
100,0
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Siyasi kriz neredeyse kaç›n›lmaz...
2007 ilkbahar›nda yap›lacak Cumhurbaflkanl›¤› Seçimi’nin bir siyasi krize
yol açma olas›l›¤› oldu¤unu düflünüyor musunuz?
2007 ilkbahar›nda yap›lacak Cumhurbaflkanl›¤› Seçimi’nin bir
siyasi krize yol açma olas›l›¤› oldu¤unu düflünüyor musunuz?
Evet
Hay›r
Karars›z›m/Cevap vermek istemiyorum
Toplam

Frekans
222
82
18
322

As›l tepki Türk Silahl› Kuvvetleri’nden bekleniyor
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n Cumhurbaflkanl›¤›
makam›na ç›kmas›na en büyük tepkinin hangi kesimden
gelece¤ini düflünüyorsunuz?

Yüzde
68,9
25,5
5,6
100,0

AKP ve Erdo¤an’›n toplumsal güven zafiyeti
Bir siyasi kriz ç›kacak olursa nedeni ne olabilir?
Bir siyasi kriz ç›kacak olursa nedeni ne olabilir?
Frekans
AKP ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an´›n toplumun bütününde güven duygusu
yaratamam›fl olmas›. Devletin zirvesini AKP yönetimine teslim etmeme arzusu
153
Cumhurbaflkan› aday›n›n belirlenmesi aflamas›nda bir
toplumsal mutabakat aray›fl›n›n gerçeklefltirilmemifl olmas›
95
Gereksiz bir flüphe, tedirginlik
25
Cumhurbaflkan› eflinin türbanl› olmas›n›n devletin anayasal
kurumlar› ile bir anlay›fl fark› yaratacak olmas›
24
AKP´nin Bat›-Do¤u ekseninde Türkiye´nin gelece¤inde
belirsiz bir rota izliyor olmas›
8
Di¤er
11
Karars›z›m/Cevap vermek istemiyorum
3
Toplam
319

Yüzde

Çankaya yeni bir siyasi kriz
nedeni olabilir: % 68,9.

48,0
29,8
7,8

Yüzde 86, kamu yöneticilerinin itiraz›n› bekliyor
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an´›n köflke ç›kmas› halinde
kamu kurumu temsilcilerinin (Türk Silahl› Kuvvetleri
temsilcileri hariç olmak üzere) itirazlar›n› dile getirmelerinde demokrasi aç›s›ndan bir sak›nca görüyor musunuz?

2,5
3,4
0,9
100,0

Yüzde
32,5
25,5
15,0
12,7
8,9
3,5
1,9
100,0

Not: Di¤er fl›kk›n› iflaretleyenlerin ço¤unlu¤u yukar›da s›ralanan nedenlerin tümünün
AKP’nin sorunu oldu¤unu dile getirmifllerdir.

Türbanl› First Lady bir sorundur:
% 76,4.
Çankaya’da türban istemeyenler
yüzde 76,4
Cumhurbaflkan› eflinin türbanl›
olmas› sizce bir sorun mudur?
Cumhurbaflkan› eflinin
türbanl› olmas› sizce
bir sorun mudur?
Frekans
Evet
240
Hay›r
60
Karars›z›m/Cevap
vermek istemiyorum
14
Toplam
314

Yüzde
76,4
19,1
4,5
100,0

Bir siyasi kriz ç›ksa da atlat›lacakt›r
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n Cumhurbaflkanl›¤› makam›na ç›kmas› bir
krize yol açarsa, bu kriz atlat›labilir mi?
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an´›n Cumhurbaflkanl›¤›
makam›na ç›kmas› bir krize yol açarsa, bu kriz atlat›labilir mi?
Evet
Hay›r
Karars›z›m/Cevap vermek istemiyorum
Toplam
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Yüzde
42,7
16,6
8,9
7,3
3,5
2,5
12,1
6,4
100,0

7,5

Toplumsal kutuplaflma endiflesi...
AKP’nin kendi kadrolar› aras›ndan bir cumhurbaflkan› aday› belirleme iste¤inde,
bir siyasi krize neden olabilecek herhangi bir nokta görüyor musunuz?

Ankette siyasi kriz beklentisi
çok yüksek ç›kt›. En önemli
gerekçe ise "Güven duygusu
eksikli¤i" olarak gösterildi. Bu
krizin anlams›z bir flüphe ya
da tedirginli¤e ba¤l› olaca¤›n›
belirtenler ise çok azd›.

Frekans
134
52
28
23
11
8
38
20
314

Not: Di¤er fl›kk›n› iflaretleyen kayda de¤er bir kesim Erdo¤an’›n
Çankaya’ya ç›kmas›na her kesimin tepki verece¤i görüflündedir.

Not: Di¤er fl›kk›n› iflaretleyenlerin ço¤unlu¤u yukar›da s›ralanan nedenlerin tümünün
etkisiyle bir siyasi kriz beklediklerini belirtmifllerdir.

AKP´nin kendi kadrolar› aras›ndan bir Cumhurbaflkan›
aday› belirleme iste¤inde, bir siyasi krize neden olabilecek
herhangi bir nokta görüyor musunuz?
Frekans
Evet görüyorum. AKP´nin Cumhurbaflkanl›¤› makam›n› da yönetmeye bafllad›ktan
sonra toplumu kutuplaflt›racak uygulamalar›na a¤›rl›k verece¤ini düflünüyorum
102
Evet görüyorum. AKP´nin türban, laiklik gibi konulardaki tutumu
ile Cumhurbaflkanl›¤› makam›n› ba¤dafl›r bulmuyorum
80
Hay›r görmüyorum
47
Evet görüyorum. AKP seçmenin s›n›rl› bir bölümünü temsil ediyor
40
Evet görüyorum. Kurumlar aras›ndaki (yasama-yürütme-yarg›) denge bozulacakt›r
28
Di¤er
11
Karars›z›m/Cevap vermek istemiyorum
6
Toplam
314

Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an´›n
Cumhurbaflkanl›¤› makam›na ç›kmas›na
en büyük tepkinin hangi kesimden
gelece¤ini düflünüyorsunuz?
Asker
Sivil toplum kurumlar›
Üniversiteler
Seçmen
Medya
Di¤er devlet kurumlar›
Di¤er
Karars›z›m/Cevap vermek istemiyorum
Toplam

Frekans
163
108
43
314

Yüzde
51,9
34,4
13,7
100,0

Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an´›n köflke
ç›kmas› halinde kamu kurumu temsilcilerinin
(Türk Silahl› Kuvvetleri temsilcileri hariç
olmak üzere) itirazlar›n› dile getirmelerinde
demokrasi aç›s›ndan bir sak›nca
görüyor musunuz?
Frekans
Evet
35
Hay›r
269
Karars›z›m/Cevap vermek istemiyorum
8
Toplam
312

Yüzde
11,2
86,2
2,6
100,0

Asker’e itiraz hakk› verenler, yüzde 61
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n köflke ç›kmas›
halinde, Türk Silahl› Kuvvetleri temsilcilerinin itirazlar›n›
dile getirmelerinde demokrasi aç›s›ndan bir sak›nca
görüyor musunuz?
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an´›n köflke ç›kmas›
halinde, Türk Silahl› Kuvvetleri temsilcilerinin
itirazlar›n› dile getirmelerinde demokrasi
aç›s›ndan bir sak›nca görüyor musunuz?
Frekans
Evet
106
Hay›r
191
Karars›z›m/Cevap vermek istemiyorum
15
Toplam
312

Yüzde
34,0
61,2
4,8
100,0

Üniformal›-üniformas›z fark› ortaya ç›kt›.
"Sivil kamu görevlilerinin itiraz etme hakk›:
% 86”. "Üniformal› kamu görevlilerinin
itiraz hakk›: % 61”.

En büyük tepki askerden gelendir: % 42,7.
Yüzde 71 sert bir tepki bekliyor
Bu itiraz›n nas›l flekillenece¤ini düflünüyorsunuz?
Bu itiraz›n nas›l flekillenece¤ini düflünüyorsunuz? Frekans
Kulaktan kula¤a yay›lacakt›r. TBMM´nin karar›n›n aç›kça
tart›fl›laca¤›n›, aç›k bir tepki gösterilece¤ini sanm›yorum 19
Yaz›l› ya da sözlü aç›klamalar yap›lacakt›r
111
Çankaya´n›n protokol davetleri protesto edilecektir
33
Cumhurbaflkan› ile zorunlu haller d›fl›nda iliflki
kurmayan kurumlar olacakt›r
111
Di¤er
22
Karars›z›m/cevap vermek istemiyorum
15
Toplam
311

Yüzde
6,1
35,7
10,6
35,7
7,1
4,8
100,0

Not: Di¤er seçene¤ini tercih eden 22 Mülkiyeliden 3’ü bir askeri
darbe bekledi¤ini; 2’si Türk halk›n›n her fleye al›flabilme yetene¤i
bulundu¤unu belirtmifllerdir. 2 kifli de halk›n sokaklara
dökülece¤ini düflünmektedir. 1 Mülkiyeli böyle bir soruya yan›t
vermeyi reddetmektedir. Di¤erleri ise 2-3 ve 4 no’lu seçeneklerin
tümünün gündeme gelece¤ini dile getirmifllerdir.

“Yeni bir askeri müdahale olmaz”
yüzde 65; “Olur” yüzde 28 !
A¤›r bir siyasi krizin Türkiye’de yeni bir askeri
müdahaleye neden olma olas›l›¤› sizce var m›d›r?
A¤›r bir siyasi krizin Türkiye´de yeni bir
askeri müdahaleye neden olma olas›l›¤›
sizce var m›d›r?
Frekans
Evet, vard›r
87
Hay›r, bundan sonra askeri müdahale beklemiyorum
202
Karars›z›m/Cevap vermek istemiyorum
22
Toplam
311

Yüzde
28,0
65,0
7,1
100,0

“Yeniden Sezer”: Yüzde 65 !
Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer’in görevinin
bir dönem için daha uzat›lmas› düflüncesini
benimser misiniz?
Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer’in
görevinin bir dönem için daha uzat›lmas›
düflüncesini benimser misiniz?
Evet, isterim
Hay›r istemem
Karars›z›m/Cevap vermek istemiyorum
Toplam
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Frekans
200
103
6
309

Yüzde
64,7
33,3
1,9
100,0
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politika

Mülkiyelilerden en çok oyu “Hikmet Abi formülü” ald›
Sizin Cumhurbaflkan› aday›n›z kimdir?
Sizin Cumhurbaflkan› aday›n›z kimdir?
Hikmet Çetin
Mümtaz Soysal
Erdal ‹nönü
Y›lmaz Büyükerflen
Kemal Dervifl
Hilmi Özkök
Erdo¤an Teziç
Recep Tayyip Erdo¤an
Vecdi Gönül
Abdüllatif fiener
Bülent Ar›nç
Bedrettin Dalan
Süleyman Demirel
Deniz Baykal
Mehmet Haberal
Di¤er
Karars›z›m/cevap vermek istemiyorum
Toplam

Hikmet Çetin

Frekans
56
46
39
38
23
8
8
4
4
4
3
3
3
3
2
34
31
309

Yüzde
18,1
14,9
12,6
12,3
7,4
2,6
2,6
1,3
1,3
1,3
1,0
1,0
1,0
1,0
0,6
11,0
10,0
100,0

Not: Di¤er seçene¤ini
tercih edenlerin
önerdikleri adaylar
aras›nda; Çevik Bir,
Rauf Denktafl, Ayd›n
Do¤an, Vural Savafl,
Yaflar Nuri Öztürk ve
Aziz Y›ld›r›m gibi
isimler yer alm›flt›r.
Önerilen kad›n
adaylar; Anayasa
Mahkemesi Baflkan›
Tülay Tu¤cu ve
Dan›fltay Baflkan›
Sumru Çörto¤lu
olmufltur.

Araflt›rmaya kimler kat›ld›?
AÜ SBF Ö¤renci ‹flleri Bölümü, bugün Türkiye’deki
Mülkiye Mezunlar›’n›n say›s›n› 17 bin olarak ifade
etmektedir. Bu mezunlardan 1.534’ünün e-posta
adreslerine ulafl›lm›flt›r. Bunlar›n da 330’u anketimizi
yan›tlam›flt›r.
(Bundan sonraki anketlerimize kat›lmak isteyen
Mülkiyelilerin “mulkiyeistanbul@superonline.com” posta
adresine bir elektronik posta yollamalar› yeterli olacakt›r.)
Yafl›n›z?
20-30
30-40
40-50
50 ve üstü
Toplam

Frekans Yüzde
30
9,7
100
32,4
120
38,8
59
19,1
309
100,0

Bafll›ca çal›flma
Frekans Yüzde
alan›n›z?
23,3
Kamu kurumlar› 72
172
55,7
Özel sektör
57
18,4
Kendi iflim
Cevap vermek
8
2,6
istemiyorum
309
100,0
Toplam

Araflt›rman›n künyesi
Anketi gerçeklefltiren
araflt›rma kurumu:
Konsensus Araflt›rma ve
Dan›flmanl›k
Anketin evreni: Mülkiye
Mezunlar›- yaklafl›k 17.000 mezun
Örneklem büyüklü¤ü: 330
mezun. Araflt›rman›n % 95 güven
s›n›r›nda hata pay› ±% 5,26
Bilgilerin hangi yöntemle topland›¤›: Ankara Siyasal Bilgiler Fa- Konsensus Araflt›rma
ve Dan›flmanl›k
kültesi mezunlar›na, e-mail adresleri
Genel Müdürü
‹stanbul Mülkiyeliler Derne¤i taraf›nMurat Sar›.
dan sa¤lanmak üzere internet üzerinden elektronik posta gönderilmifltir. Konsensus web sayfas›nda kendileri için ayr›lm›fl soru formu alan›na gitmeleri istemifltir. Toplam 1543 mülkiyeli 5 defa olmak üzere araflt›rmaya kat›l›m daveti gönderilmifltir. Soru formunun doldurmak için kendilerine ayr›lan sayfaya giren mülkiyelilerin say›s›
330, soru formunu tamamen dolduranlar›n say›s› ise 309’dur.
Araflt›rman›n saha çal›flmas› 05-15 Aral›k 2006 tarihleri aras›nda gerçeklefltirilmifltir.
Araflt›rmada uygulanan soru formunun tamam› ‹stanbul Mülkiyeliler taraf›ndan haz›rlanarak. Konsensus sosyo-politik
Araflt›rma Uzmanlar› taraf›ndan incelenmifl ve soru formunun içinde yönlendirmeye mahal verecek sorular›n bulunmad›¤› tespit edilmifltir.
Önemli Bulgular: Önümüzdeki 5 ay boyunca Türk kamuoyunun üzerinde oldukça s›k tart›flaca¤› ve 2007 y›l›n›n bahar›nda gerçeklefltirilecek Cumhurbaflkanl›¤› seçimlerine,
Türk Siyasetine senelerdir damgas›n› vurmufl ve hali haz›rda
baflar›l› Türk Siyasetçileri yetifltiren e¤itim kurumu olan Mülkiye Mezunlar›n›n bak›fl aç›lar› önem kazanmaktad›r.
Mülkiyelilerin %64’ü AKP’nin bir toplumsal mutabakat yaratmak üzere kamu kurumlar› ve sivil toplum kurumlar› ile fikir
al›flveriflinde bulunarak bir Cumhurbaflkan› aday› sunmas›n›
Cumhurbaflkan› aday› belirlemekte en do¤ru yol olaca¤›n›
düflünmektedir. Yani Cumhurbaflkan› aday› veya adaylar› bir
konsensus ile belirlenmelidir görüflü yayg›n olarak ortaya
ç›kmaktad›r. Buna ra¤men Mülkiyelilerin %69’u AKP’nin
kendi içinden bir aday seçece¤ini ve bu aday›n da Recep Tayyip Erdo¤an (%52) olaca¤›n› düflünmektedir.
Mülkiyelilerin s›ras›yla Cumhurbaflkan› adaylar›;
• Hikmet Çetin (%18)
• Mümtaz Soysal (%15)
• Erdal ‹nönü (%13)
• Y›lmaz Büyükerflen (%12)’dir.
Sonuç olarak Türkiye’de kamuoyu oluflturma yetisinin üst
düzeyde oldu¤u bir topluluk olan Mülkiye Toplulu¤unun,
Türkiye’nin yeni Cumhurbaflkan›n›n sadece AKP taraf›ndan
seçilmemesi gerekti¤i, AKP’nin Cumhurbaflkanl›¤› seçimlerinde böyle bir yol izlerse Türkiye’nin iyilefltirilmesi zor siyasi yaralar alaca¤› konusunda bir konsensus içinde olduklar› gözlemlenmifltir. Ayn› konsensus Mülkiyelilerin Cumhurbaflkan› adaylar› aras›nda sa¤lanamam›fl görünmektedir.
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Çankaya, vesayetçi demokrasi
ve iki paradigma

Taner Timur.

27 May›s 1960 darbesini Ankara sokaklar›nda nas›l
coflkuyla karfl›lad›¤›m›z› s›k s›k an›msar›m. Fakat her
seferinde, içimden flu soruyu sormaktan da kendimi
alamam: Tüm ayd›nlara bir bayram sevinci yaflatan bu
hareketin demokratik rejimimizde bir dönüm noktas›
oldu¤unu, acaba, o s›rada kaç kifli kestirebilmiflti?

B

Yaz›: Prof. Dr. Taner Timur

unu düflünürken, o günlerde
genç bir asistan olarak S.B.F
koridorlar›nda karfl›laflt›¤›m
Prof. Dr. Tahsin Bekir Balta’n›n düflünceli hali gözlerimin önüne geliyor.
Yoksa Tahsin Hoca, kendisi eski CHP
bakanlar›ndan oldu¤u halde, her askeri rejimin mutlaka baz› izler b›rakaca¤›n› hissetmenin s›k›nt›s›n› m› yafl›yordu? Herhalde o günlerde Tahsin
Hoca gibi keyifsiz olanlar san›ld›¤› kadar az de¤ildi. Gerçekten de 27 May›sç›lar›n tüm iyi niyetlerine ve arkalar›ndaki ayd›n deste¤ine ra¤men bu izler kald› ve Türk demokrasisi, 27 May›s’tan sonra adeta biçim de¤ifltirdi:
Ani bir kesintiyle de¤il, fakat belli belirsiz bir evrimle, Amerikal› Sosyolog
E. Shils’in “vesayetçi demokrasi” dedi-

¤i niteli¤e büründü. E. Shils’in
1960’larda, kuflkusuz Türk tecrübesini
de göz önünde bulundurarak gelifltirdi¤i bu modele göre demokratik gelenekleri köklü olmayan ülkelerde, asker-sivil kadrolar›n “vesayetçi” kanatlar›, keyfi iktidarlar›n Anayasa’y› ihlal
etme ve rejimi de¤ifltirme riskine karfl› garanti teflkil edecekti. Çankaya da
bu vesayetin bir çeflit karargâh› olacakt›. Bu vesayet bazen zorla, (12
Mart, 12 Eylül “ara rejimleri”) ço¤u
kez de manevi bask›yla uyguland› ve
Çankaya “vesayet makam›” olma niteli¤ini uzun süre korudu. 1989’da Turgut Özal’›n Cumhurbaflkan› seçilmesine kadar yüce makam› hep komutanlar iflgal ettiler.
Kemalist dönemde rejimi tehdit
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eden tehlike “irtica” idi ve Çankaya,
devlet kurucu öndere ba¤l›l›¤›n ifadesi
olan Atatürk kültü ba¤lam›nda kendi
kutsall›¤›n› yaratm›flt›. Terakkiperver
F›rka bu amaçla ilga edildi; Takriri Sükun Kanunu bu amaca hizmet etmek
için ç›kar›ld›; ‹stiklal Mahkemeleri bu
düzeni pekifltirmek içim çal›flt›r›ld›. Ne
var ki 1960’dan sonra paradigma giderek de¤iflti ve aç›kça ilan edilmese bile as›l düflman “solculuk” ve “bölücülük” haline geldi. Bu arada resmi söylem ayn› kalm›fl, yine “demokrasi” üzerine kurulmufltu. Her darbe, demokrasiyi ayaklar alt›na alan uygulamalar›na
ra¤men, “demokrasi”yi daha sa¤lam
temeller üzerine oturtmak hedefinde
meflruiyet ar›yordu.
1980’lerden itibaren iç ve d›fl nedenlerle paradigma yeniden de¤iflti;
daha do¤rusu “irtica”y› temel alan Kemalist paradigmaya yeniden dönüldü.
ABD’nin Afganistan’da Sovyetlere karfl› yürüttü¤ü “‹slamc›” savafl, 1979 ‹ran
‹slami Devrimi ve Suudi Arabistan’›n
fiii yükselifle karfl› keseleri açan Sünni
militanl›¤› gibi etkenler tüm ‹slam
dünyas›n› oldu¤u gibi Türkiye’yi de
etkilediler. Sovyet sisteminin çöküflü
ve komünizm tehlikesinin kalkmas› da
bu yönde önemli bir etken oldu. ‹çerden de 24 Ocak kararlar›, kemer s›kma politikalar› ve daha sonraki krizler
yoksul halk› dünyaya küstürdü, ahret
kayg›lar›n› kamç›lad›. 1996 Refahyol
koalisyonu ve Necmettin Erbakan’›n
baflbakan olmas› bu koflullarda bir dönüm noktas› teflkil etti. Gerçi Erbakan
daha önce de bir koalisyon hükümetine kat›lm›flt›; fakat orada Ecevit baflbakan olarak belli bir teminat olarak görülüyordu; üstelik iktisadi kriz zaten
bu tehlikeyi k›sa sürede bertaraf etmiflti. Oysa bu kez durum çok daha
ciddiydi ve Erbakan’›n meydan okuyucu, provokatif söylemi barda¤› tafl›ran damla oldu. 28 fiubat darbesi bu
koflullarda gerçekleflti ve Çankaya ye-
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27 May›s 1960 darbesi ile Milli Birlik Komitesi’nin bafl›na getirilen Orgeneral Cemal
Gürsel, bir aç›klama yaparken…
niden “irticaya karfl› vesayet politikas›”na kavufltu. ‹slami kanattaki mea
culpa ve AKP çerçevesinde yeniden
yap›lanma kâr etmedi. Takiyye ihtimalleri kuvvetliydi; teyakkuzu elden
b›rakmamak gerekiyordu. ‹flte önümüzdeki Çankaya seçimlerine bu koflullarda giriyoruz. Erdo¤an Çankaya’ya ç›kacak m›, ç›kmayacak m›? Ç›kabilir mi, ç›kamaz m›? Sonunda türban Çankaya’ya girecek mi, giremeyecek mi? Yan›t bekleyen ve kriz potansiyeli tafl›yan temel soru bu.
Asl›nda sorunun bu flekliyle yapay
ve Türkiye d›fl›nda anlafl›lmas› zor bir
nitelik tafl›d›¤›n› söyleyebiliriz. Cumhurbaflkan›ndan çok daha fazla anayasal yetkilere sahip olan, tüm dünyay› dolaflan ve her yere de türbanl› eflini beraberinde götüren Baflbakan R.
T. Erdo¤an’a Çankaya kap›lar›n›n kapal› olmas› garip görülebilir. Fakat, bu
durum, Türkiye’ye özgü koflullar›n,
yukar›da anlatmaya çal›flt›¤›m›z tarihi
arka-plan›n, vesayetçi demokrasinin
ve irticaya karfl› paradigman›n do¤al
bir sonucu olarak ortaya ç›km›fl bulunuyor. Bu paradigma Türkiye’nin as›l
sorunlar›n› ve içinde bulundu¤u gerçek çeliflkiyi yans›t›yor mu? Ben bu
kan›da de¤ilim ve garip bir flekilde

Türkiye’nin reel durumunun, yan›t
aramas› gereken çeliflkinin ifadesini
de bizzat Baflbakan Erdo¤an’›n son
konuflmalar›ndan birinde buldum.
Gerçekten de, New York’ta geçti¤imiz
günlerde yap›lan Medeniyetler ‹ttifak›
toplant›s›nda konuflan Baflbakan Erdo¤an, bir yandan yaflad›¤›m›z dünyada “her geçen gün daha da artan
haks›zl›k ve eflitsizliklerin, büyüyen
korku ve flüphelerin bütün dünyada
karfl›l›kl› nefret, önyarg›, öfke ve hoflgörüsüzlü¤ü besledi¤ini” ileri sürerken, öte yandan da “karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n inan›lmaz bir h›zla artt›¤›n›” ve
“güvenli¤imizin de küresel anlamda
bölünmez” bir niteli¤e büründü¤ünü
söylüyordu (Zaman, 20 Aral›k 2006).
Bu durumda, sözü edilen bütünleflme
asl›nda haks›zl›klar›n, eflitsizliklerin
ve nefretlerin bütünleflmesi olmuyor
mu? Bu soruya ne yaz›k ki Erdo¤an’›n
konuflmas›nda yan›t bulam›yoruz. O
zaman biz soral›m: Bu dilemmadan,
somut önlemler önermeden, aksine
küreselci politikalara teslim olmufl
programlarla ve sadece Mevlana’ya
göndermeler yaparak, karfl›l›kl› sevgiyi yücelterek ç›kmak mümkün müdür? ‹flte, bence, Erdo¤an’›n da, Türkiye’nin de gerçek çeliflkisi burada yat›-
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1960 darbesi sonras›nda Yass›ada’ya
gönderilen Baflbakan Adnan Menderes,
Maliye Bakan› Hasan Polatkan ve
D›fliflleri Bakan› Fatin Rüfltü Zorlu’yla
beraber idama mahkûm edilmifl ve
Marmara Denizi’ndeki ‹mral› Adas›’nda
as›larak idam olmufltu.
yor ve Türkiye’de gerçek demokrasi
ancak bu soruya yan›t verecek toplumsal güçlerin a¤›rl›¤›n› hissettirmesi
ile kurulacakt›r.

MGK’n›n 28 fiubat kararlar›n›n
ard›ndan, Baflbakan Necmettin Erbakan,
baflbakanl›k görevini hükümet orta¤›
DYP genel baflkan› Tansu Çiller’e
vermek amac›yla 18 Haziran 1997’de
istifas›n› Cumhurbaflkan› Süleyman
Demirel’e sunmufltu.

Parlamenter ve baflkanl›k rejimleri
Temsili demokrasilerde, halk›n sürekli olarak siyasetle u¤raflmas› söz konusu de¤ildir.
Ancak, onun yoklu¤unda, onun ad›na otoriteye iliflkin kararlar› almak meflru yetkisini
kullanmak üzere seçilmifl olan temsilciler, yönetim faaliyetinde bulunurlar. Bu temsilcilerin
seçiminin hakça ve yasal olmas› (due process) esast›r. Temsilciler halka karfl› siyaseten
sorumludurlar ve ona hesap vermekle yükümlülü¤ündedirler. Gerek temsilcilerin
belirlenmesi, gerek halka hesap vermelerini sa¤lamak için seçim
kurumu son derecede elveriflli bir yap› oluflturur. Seçimler
temsilcilerin hakça ve yasal olarak belirlendiklerini tescil eden,
baflar›s›z görülen temsilcilerin de görevden uzaklaflt›r›lmalar›n›
sa¤layan bir düzenlemedir. Seçimler herhangi bir bask› ve gözetim
alt›nda yap›lmad›¤› ve her temsilci aday› serbestçe ve korkusuzca
görüfl, fikir ve ideallerini aç›klayabildi¤i sürece serbest ve hakça
yap›lm›fl olarak kabul görürler. Serbestçe ve hakça yap›ld›¤› sürece
seçimlerin meflru oldu¤u ve temsili demokrasinin gerçeklefltirilmesi
için gerekli ilk ad›m›n at›ld›¤› kabul edilir.
Yaz›: Prof. Ersin Kalayc›o¤lu*
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Westminster (‹ngiltere)
Modeli
Temsili demokrasi modellerinin
tümünde yarg›n›n yasama ve yürütme
organlar›ndan ba¤›ms›z olmas› esas
olarak kabul edilmifltir. Ancak, yasama
ve yürütme aras›ndaki iliflki, temsili
demokrasi rejimlerinde önemli farklar
içerecek bir biçimde tasar›mlanm›flt›r.
Saf haliyle ele al›nacak olursa, ‹ngiltere’de gerçeklefltirilen temel temsili demokrasi rejiminde (Westminster modeli) yasama erki halk›n temsilcilerinin
oluflturdu¤u yasama organ›nda vücut
bulur. Bu erk baflka hiçbir kurum taraf›ndan paylafl›lamaz. Üstelik, serbest
ve hakça seçimlerle temsilcilikleri tescil olunmufl bulunan milletvekilleri
halk ad›na siyasal karar alma yetkisine
meflru olarak sahip olan tek heyettir.
Çünkü, egemen olan iradeyi temsil
yetkisi meflru olarak tescil edilmifl
olanlar onlard›r. Halk (seçmenler) bu
gücü onlara seçildikleri yasal süre boyunca kullanmak üzere devir ve teslim etti¤ini seçim ifllemiyle tescil etmifl
bulunmaktad›r. Dolay›s›yla, halk›n
(seçmenin) temsilcisi konumunda bulunan parlamento (uygulamada altmeclis konumundaki Avam Kamaras›
üyeleri) her türlü konuda meflru otoriteye dayal› karar alma yetkisine sahiptirler. Onlar, ancak seçim döneminde
halka siyasal kararlar› dolay›s›yla hesap verirler. Halk (seçmen) bunlar›
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onaylam›yorsa, onlara oy vermemek
suretiyle tercihini belirtir. Bu kararlar›n kald›r›lmas› veya yerine yeni kararlar›n al›nmas› bir dönem sonra seçilecek olan temsilcilerin görevidir. Bu
uygulamada halk›n siyasal sistemin
yönetimine do¤rudan do¤ruya bir etkisi yoktur; halk kararlar› ancak dolayl› olarak etkiler. (Held, 1987: 92-96,
Lijphart, 1984: 4-8, Rasmussen ve Moses, 1995: 71-78)
* Bu metnin daha genifl bir biçimi
“Siyasal Rejim Tasarimi ve Demokrasi”, ‹ktisat Dergisi, no. 338, (Nisan,
1999): 5-20 olarak yay›nlanm›flt›r.

Baflkanl›k (ABD) Modeli
Westminster modelinin 18. yüzy›l
sonundaki koflullara uyum göstererek
de¤iflmesi sonucunda ortaya ç›kan bir
alt-türü olarak Amerika Birleflik Devletleri’nde uygulanan Baflkanl›k rejimi,
asl›nda Westminster modeliyle ayn›
kültür ortam›n›n bir ürünüdür. Ancak,
Lijphart’›n son derecede isabetli bir biçimde belirtti¤i gibi, bafll› bafl›na bir
demokrasi rejimi uygulamas› olmayan
Baflkanl›k rejimi, Westminster modelinin baz› özelliklerinin aynen korunmas› ve baz›lar›n›n da de¤ifltirilmesiyle infla edilmifltir (1984: 20-23). Baflkanl›k
rejimi yasama, yürütme ve yarg› organlar›n›n tamamen birbirlerinden ba¤›ms›z ve eflit siyasal erke sahip olduklar›
bir düzenlemedir. Westminster mode-
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lindeki yasama-yürütme içiçeli¤i ve
kuramsal olarak yasaman›n, uygulamadaysa yürütmenin üstünlü¤ü, yerine yasama ile yürütmeden hiçbirisinin
bir di¤erine üstün gelememesi dolay›s›yla bir denge ve denetim sa¤lanmak
suretiyle her türlü iktidar birikimi ve
dikta tehlikesinin engellenmesi esas›na
göre oluflturulmufltur. Yasama organ›
içindeyse ayr›ca bir denge güdülmüfl,
Temsilciler Meclisi nüfus büyüklü¤ü
eflit olan tek sandalyeli (dar) bölgelerden seçilir ve nüfusu daha fazla olan
eyaletlere daha fazla temsil olana¤›
sa¤larken, Senato her eyaletten iki senatör seçmek suretiyle eyaletlerin eflit
temsilini sa¤lamaktad›r. Lijphart’›n
dengeli iki meclislilik diye ifade etti¤i
bu durum (ayn› eser: 21), Westminster
modelinin aristokratik ve kal›tsal üst
meclisi (Lordlar Kamaras›) yerine bölgesel (federalist) temsile dayal› bir üst
meclis yaratma çabas›n›n bir ürünüdür.
Amerikan Devrimi’nin idealleri ve o tarihteki ABD sosyo-ekonomik yap›s›yla
Westminster modelini ba¤daflt›rmay›,
hatta demokratiklefltirmeyi tasarlayan
ABD Anayasas› yap›mc›lar›n›n bu yola
gittiklerini söylemek yanl›fl olmayacakt›r (Huntington, 1968: 96).

Oydaflma (Consociational
Democracy- ‹sviçre) Modeli
Westminster modelinden yap›s›,
iflleyifli ve içinde konumland›¤› kültürel ba¤lam olarak fakl› olan esas ay›r›m oydaflmac› (consociational) modeldir. En mükemmel ve belki de en
karmafl›k tasar›m›n› ‹sviçre’de buldu¤umuz bu siyasal rejim tasar›m›, Westminster modelinde ön planda yer alan
hükümet kurma sorunsal›n› geri plana
b›rakmakta, siyasal temsilin yayg›n,
kavray›c› ve bütünlefltirici olmas›na
özen göstermektedir. Bu amaçla her
siyasal görüfl, fikir, ideoloji ve ç›kar›n
siyasal kararlara etkisini maksimize
edici temsilini esas alan bir tasar›md›r
oydaflmac› rejim modeli. Bu rejimde
esas olan her siyasal kuvvetin halk
(seçmen) aras›ndaki büyüklü¤üne gö-

re siyasal temsilinin temin edilmesi suretiyle yasama kurumunun oluflturulmas› yoluyla siyasal otoritenin meflrulu¤unun genel kabul görmesini sa¤lamakt›r. Oydaflmac› demokratik rejimler çeflitli sosyo-kültürel fay hatlar›yla
parçalanm›fl toplumlarda kurumsallaflm›fllard›r. Bu tür toplumlar›n demokrasiyle ve istikrar içinde yönetilebilmeleri, ancak tüm görüfl, fikir, ideoloji ve
ç›karlara kucak açan bir kat›lma ve
temsil anlay›fl›n›n hayata geçirilmesiyle mümkün olabilmektedir. Onun
içindir ki, oydaflmac› siyasal rejimlerde
nisbi temsil, parti sisteminde çok partililik, dengeli iki meclislilik, merkeziyetçili¤in tam tersine yerinden yönetim, ve federalizm gibi ö¤eler olarak
temel rol oynamaktad›r.

Yar›-baflkanl›k
(Fransa) Modeli
Yar›-baflkanl›k rejimi Westminster
modelinin bir türevi olarak tasarlanan,
ancak oydaflmac› rejim tasar›m›n›n
özelliklerinden de yer yer yararlanan
bir yap›sal görüntüdedir. Bu türün ilk
örne¤ini Almanya (Weimar Anayasas›yla) ve Finlandiya 1919 y›l›nda hayata geçirmifllerdir. Ancak, dünyada
en fazla tan›nan yar›-baflkanl›k modeli 1958 Frans›z Anayasas› ile Beflinci
Cumhuriyet uygulamalar›na konu
olan Frans›z rejimidir. Bu uygulama
Fransa’n›n 1950’lerde kaybetmeye
bafllad›¤› sömürgelerinin oluflturdu¤u
küçülme döneminden de etkilenen siyasal bunal›m›n bir ürünü olarak ortaya ç›km›flt›r. Dördüncü Cumhuriyet’in
istikrars›z hükümetlerinin ve güçlü fakat çok partili yasama organ›n›n Fransa’n›n yönetilmesini zorlaflt›rd›¤› düflüncesiyle hareket ederek, bir ulusal
askeri kahraman olan General Charles
de Gaulle’ün liderli¤inde istikrarl› hükümet uygulamas›n› yerlefltirmek üzere yar›-baflkanl›k rejimi kurulmufltur
(Hayward, 1983: 14-17; Pickles, 1962:
26). Bu rejim do¤rudan do¤ruya de
Gaulle’ün istek ve direktifleri esas al›narak yap›lan bir anayasaya dayan-

lerle nispi temsil korunurken, baflkanl›k kurumunun ola¤anüstü yetkilerle
donat›ld›¤› görülmektedir (Pierce,
1968: 48-67; Hayward, 1993: 36-75).

maktad›r. Özellikle 1962 de¤iflikli¤inden sonraki Frans›z Anayasas› halk taraf›ndan yedi y›ll›¤›na seçilen bir baflkan, halk oyuyla seçilen bir Millet

Çizelge 1: Demokrasi’de Siyasal Rejim
Do¤rudan Demokrasi

Temsili Demokrasi

18. yüzy›l

Ço¤ulcu

Ço¤unlukçu

Cenevre

Demokrasi

Demokrasi

Kantonal
Yönetimi

Oydaflmac›

Koalisyon

Westminster

veya

Demokrasi

Hükümeti

Rejimi

18. yüzy›l

(‹sviçre)

(‹talya)

ABD Kuzey
Do¤u bölgesi
kent meclisleri
Meclisi ve Senato’dan ibaret çift meclisli bir yasama organ›, baflkan›n atad›¤› ve yasama organ›na karfl› güvenoyu ile sorumlu, fakat baflkan taraf›ndan azledilebilen bir baflbakan ve
bakanlar kurulu ve ba¤›ms›z yarg›y›
öngörmektedir. ‹ki turlu ço¤unluk ve
dar bölge esas›na göre yap›lan seçim-
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(‹ngiltere)

Yar›-Baflkanl›k Rejimi
(Fransa)
Baflkanl›k Rejimi
(A.B.D)

Demokrasilerde siyasal rejim
ve etkileri: Kuramsal Çerçeve
Burada yapaca¤›m›z karfl›laflt›rmay› bir sadelefltirme üzerine oturttu¤umuz ve dolay›s›yla yap›lan karfl›laflt›rman›n da yan›lg› oluflturma riskinin

politika
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artt›¤›n› belirtmeden yolumuza devam
etmemiz gerekti¤inin bilincindeyim.
Ancak, Westminster ve Koalisyon Hükümetleri rejimlerinden oluflan Parlamenter rejimler (PR) ile Baflkanl›k ve
Yar›-Baflkanl›k rejimlerinde oluflan ve
hepsine birden Baflkanl›k kurumuna
yürütmeye atfettikleri önem dolay›s›yla Baflkanl›k rejimleri (BR) diye adland›raca¤›m›z rejimlerin bir karfl›laflt›r-

Siyasal meflruluk ve meflruluk
bunal›m›
Meflru siyasal karar alma yetkisi
hangi kurum ve/veya mercilere aittir?
Bu sorunun yan›t› siyasal rejim tasar›m›nda içerilir. Herhangi bir siyasal sorun (problem) veya konu (issue) ortaya ç›kt›¤› zaman, siyasal sistemin hangi kurum ve mercilerinin bu konuda

Çizelge 2: Demokrasilerde Parlamenter ve Baflkanl›k Rejimleri’nin Özellikleri
Yerleflik Demokrasilerde Rejim Tipi
Temel Özellikler

Parlamenter Rejim

Baflkanl›k Rejimi

Demokrasi

Temsili

Yar›-Temsili / Do¤rudan
(‹ki partililik halinde ve
Baflkan›n partisi
yasama organ›nda
ço¤unluktaysa
Baflkan=Baflbakan)

Yasama-Yürütme
‹liflkilerinin Hukuki
Niteli¤i

Uygulamada
Kuvvetlerin ‹liflkisi
Parlamento’nun Gücü

Resmen Yasama Üstün
(Uygulamada Yürütme
Hakim; ve Yasama
Organ› içinde
Yasama-Yürütme Ayr›m›)

Kuvvetler Eflit
(Resmen ve Uygulamada
Yasama ve Yürütme
Ayr› ve Eflit Güçte)

Yasama -Yürütme Birli¤i
Kuvvetler Ayr›l›¤›
ve Yarg› Ba¤›ms›z
(Her üç kuvvet de ba¤›ms›z)
Zay›f
Kuvvetli
(Parlamento yasalar›n
(ABD Kongresi yasalar›n
%5’ini yap›yor ‹ngiltere’de)
%30’unu yap›yor)

Kaynaklar: Lijphart, (1984: Bölüm 4), Powell Jr. (1982: 55-69), Mainwaring, (1993: 204-22).
mas›n› yapaca¤›z (bak›n›z Çizelge 2).
Her karfl›laflt›rma bir görecelik içerir.
Bu nedenle rejimlerin karfl›laflt›rmas›n› hangi ölçütlere göre yapaca¤›m›z›
belirlemek gerekir. Öncelikle burada
ele alaca¤›m›z husus bu karfl›laflt›rma
ölçütleri olacakt›r. Bu ölçütleri belirledikten sonra, onlar› ifllemsellefltirerek,
söz konusu siyasal rejim uygulamalar›n›n yap›ld›¤› siyasal sistemleri, bu
ölçütlere göre inceleyece¤iz.
2007 Baflkanl›k seçimlerinden itibaren Frans›z baflkanlar› 5 y›ll›k sürelerle seçilmektedirler.

yapt›r›m gücü ile desteklenen meflru
sonsal (nihai) karar alma yetkisine sahip oldu¤u bir taraftan egemenlik anlay›fl›n›n bir yans›mas›, bir yandan da
hükümet etme üslubunun bir ifadesi
durumundad›r.

Siyasal kurum ve liderlerin
kadro de¤iflimi
Halk›n
temsilcileri
dan hesap
iktidarlar›

do¤rudan do¤ruya veya
arac›l›¤›yla siyasal iktidarsorabilmesi, onaylamad›¤›
iflbafl›ndan uzaklaflt›rabil-
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mesi ve yerine yeni bir kadroyu seçebilmesi anlam›na gelmektedir ki, demokrasinin hayata geçirilmesinde halk›n iktidara hesap sorabilmesi ve gerekti¤inde onlar›n görevine son verebilmesi, bizzat demokrasi olgusunun
tan›m›ndan kaynaklanan bir husustur.

Siyasal muhalefetin maliyeti:
S›f›r toplaml› oyun
Bir genel seçim sonucunda tek bir
siyasal partinin iktidara gelmesi üzerine tüm ekonomik kaynaklar›n da¤›l›m›na kumanda etmesini sa¤layan bir
düzenlemede, muhalefet parti veya
partilerinin üye, sempatizan, destekçi
ve yandafllar›na da¤›tacaklar› mevki
ve mali olanaklar bulunmayaca¤›ndan, bir daha sefer yap›lacak olan seçimlere kadar, çok a¤›r bir maliyet
yüklenmeleri söz konusu olacakt›r.
Bir siyasal partinin genel seçimlerde
her türlü mevki ve mali kayna¤a sahip olmas›, di¤er partilerin ise hiçbir
mevki ve mali kayna¤a sahip olamamalar› durumunda, siyaset kazanan›n
her fleyi kazand›¤›, kaybedenin de
her fleyi kaybetti¤i bir “oyun” haline
dönecektir. Oyun kuram› tabiriyle s›f›r toplaml› oyun haline gelen bir siyasal ortam›n üretilmesine katk›da
bulunacak olan kurum ve kurallar iktidar ile muhalefet aras›ndaki iliflkileri
fevkalade gerecek ve bu ortamda muhalefetin h›rç›n, ve uzlaflmaz, iktidar›nsa hoflgörüsüz olmas›na meydan
verecektir.

Hükümet istikrar›,
siyasal istikrar
Demokraside siyasal rejimleri ne
derecede hükümet istikrar› sa¤lad›klar› aç›s›ndan karfl›laflt›rabiliriz. Özellikle seçimlere iliflkin yasa ve kurallar iki
amaca yönelebilirler: Hükümet istikrar› veya temsilde adalet. Bu iki kural
birbirleriyle çeliflir. E¤er hükümet istikrar› temin etmek için baz› seçim
kurallar› kabul edilirse, temsilde adaletten uzaklaflmak; e¤er temsilde ada-

let temin etmek amaçlan›yorsa, o zaman da hükümet istikrar›ndan ödün
vermek söz konusu olur. E¤er hükümet istikrar› korunsun isteniyor ve
temsil adaleti önemsenmiyorsa, o zaman da ço¤unluk esas›na dayal› bir
seçim sistemine göre oylar parlamento sandalyesine dönüfltürülerek, bir
siyasal partinin hükümeti oluflturmas›
ilkesi benimsenir. Ancak, bu durumda
yeterince temsil edildi¤ini düflünmeyen seçmenlerin say›lar› artarsa, hükümetin giriflimleriyle itaatin sa¤lanmas› zorlaflaca¤›ndan, bir yandan siyasal rejimin meflrulu¤u sorgulan›rken, di¤er yandan da siyasal protesto
eylemleri yayg›nlaflarak, sivil itaatsizlik, grev, boykot, bina iflgali ve benzeri olaylar›n yayg›nlaflarak siyasal sistemin istikrar›n›n tehlikeye girmesi de
söz konusu olabilecektir. Hükümet istikrar›n›n her zaman siyasal istikrar
getirmeyece¤ini belirtmekle yetinmeyip, hükümet istikrar›n›n m›, yoksa siyasal istikrar›n m› daha önemli oldu¤unu hesaplamakta yarar vard›r. Sonuç olarak, siyasal rejimleri hükümet
istikrar› ve siyasal istikrar aç›s›ndan
karfl›laflt›rmak da anlaml› olacakt›r.

Parlamenter ve baflkanl›k
rejimi karfl›laflt›rmalar›
Çizelge 3’te sunulan özet görüntü
Parlamenter rejimle Baflkanl›k rejimleri aras›ndaki farklar› temel ölçütler itibar›yla sunmaktad›r. Bu çizelgedeki
s›ralamay› esas alarak incelemeyi sürdürecek olursak, ilk önemli fark parlamenter rejimlerde siyasal meflrulu¤un tekil bir adresi bulunurken, siyasal meflrulu¤un baflkanl›k rejimlerinde
tam bir çift veya çok bafll›l›k sergiledi¤i hususunda göze çarpmaktad›r. Parlamenter rejimde halk parlamentoyu
seçerek ona meflru siyasal yönetimi
oluflturma yetkisini vermektedir. Oysa, Baflkanl›k rejimlerinde halk hem
parlamentoyu, hem yürütmeyi ve baz›lar›ndaysa yarg› organ›n› oluflturan
üyeleri seçerken, her birinin meflru
yönetme yetkisini do¤rudan halktan

ald›¤›n› iddia eden eflit güçte siyasal
merciler yarat›lmaktad›r. Bunlar aras›nda ç›kacak olan bir uyuflmazl›¤›n
çözümü ancak halka baflvurarak, yani
seçimlerde olabilecektir.

her ikisi de halka ayr› ayr› fleyler vaat
etmifllerse, -ki bu durum Baflkan’›n bir
partiden, Meclis ço¤unlu¤u’nun bir
baflka partiden olmas› durumunda
mutlaka ortaya ç›kmaktad›r - o zaman

Çizelge 3: Yerleflik Demokrasilerde Parlamenter ve
Baflkanl›k Rejimi Karfl›laflt›rmalar›
Demokrasilerde Rejim Tipi
Karfl›laflt›rma ölçütleri
Siyasal merciler
aras›nda meflruluk
da¤›l›m›

Parlamenter Rejim

Baflkanl›k Rejimi

Çift Bafll› Meflruluk
Tekil Meflruluk Kayna¤›
(resmen Yürütme-Yasama(resmen Yasama
uygulamada Baflbakan)
Yarg› uygulamada BaflkanKongre-Yüce Mahkeme
veya Baflkan-Baflbakan)

Yasama-Yürütme
‹liflkilerinde Felç,
Kilitlenme (Gridlock)

Yok

Var
(Latin Amerika’da adeta
Yasama-Yürütme
savafllar› var)

Görev Süreleri

Esnek

Kat›

Hükümet ‹stikrars›zl›¤›

Var
(Kabine büyüklü¤ü
artt›kça istikrars›z
azald›kça istikrarl›)

Yok
(Fransa’n›n Durumu
belirsiz)

S›f›r Toplaml› Oyun

Yerleflik DemokrasilerdeYokTüm örneklerinde var
(ABD istisna)

Siyasal ‹stikrars›zl›k

‹talya’da Çok,
‹ngiltere’de Az
Hindistan’da Az

Yaflam Ümidi

Çok Partili: 111 y›l
Çift Partili: 55 y›l

Yaflam Ümidi

Fransa’da Çok,
ABD’de Az
Tüm Üçüncü Dünya
Ülkeleri’nde Çok
Çok Partili: 15 y›l
Çift Partili: 26 y›l

Ekonomik Küçülme: 26 y›l Ekonomik Küçülme: 16 y›l
Ekonomik Büyüme: 143 y›l Ekonomik Büyüme: 24 y›l

Kaynaklar: Linz, (1990a ve 1990b: passim), Riggs (1992: 216-222), Powell, (1982: Bölüm
4, 7, 8 ve 9), Lijphart, (1984: Bölüm 5), Mainwaring (1993: passim), Przeworski, et. al.
(1996: 46).
Baflkanl›k rejimlerinde hem Baflkan, hem de yasama organ› ço¤unlu¤u kendisini halk›n seçimle ifl bafl›na
getirilmifl “gerçek” ve meflru temsilcileri olarak kabul etmektedir. Üstelik,
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yürütmenin istedi¤i yasalar yasama
organ›ndan ç›kmamaktad›r. Bu halde,
kendisini halk›n meflru temsilcisi olarak gören Baflkan vaat ettiklerini yerine getiremeyen ve giderek siyasal güç

politika

kaybeden bir konumda bulmaktad›r.
Bu durumdan ç›kmak için, kendi
meflru temsilcilik konumundan hareketle Meclis’i es geçen kanun kuvvetinde kararnameler veya kararlara dayanarak ülkeyi yönetmeye kalk›flmakta, yahut, pek çok Üçüncü Dünya ülkesinde oldu¤u gibi Meclis’i feshederek tek bafl›na ülkeyi yönetmeye bafllamaktad›r (Linz, 1990a: 53-58). Çiftbafll› meflruluk bir meflruluk ve yönetim bunal›m›n›n haz›rlay›c›s› olmaktad›r. (Linz, 1990b: 86)
Baflkanl›k rejiminde Baflkan’›n görev süresi belirli ve de¤iflmez bir süredir. Hiçbir Baflkan bu süreden önce,
kötü yönetim, basiretsizlik, yasama-yürütme uyuflmazl›klar›n›n rejimin çal›flmas›n› engellemesi gibi nedenlerle görevden al›namaz. Bu durum, yasamayürütme uzlaflmazl›klar›n›n çözümsüzlü¤üne katk›da bulunmaktad›r. Baflkan›n son derece zahmetli bir yolla görevinden uzaklaflt›r›labilmesi nedeniyle, görevini ihmali, kötüye kullanmas›,
hastal›k gibi nedenlerle yerine getiremeyecek hale gelmesi gibi durumlarda
bile y›llarca Baflkanl›¤a devam edebilmesi söz konusu olmaktad›r.
Parlamenter rejimlerde baflbakan
kötü idare gösterdi¤inde ya partisi
içinden, ya da yasama organ›ndan gelen tepkilerle görevini kaybetmekte,
ya da erken seçime gitmeye zorlanmaktad›r. Bu durumdaysa, baflbakan›n partisi seçimi kaybetti¤inde yeni bir hükümetin kurulmas› yoluyla
kötü yönetim ortadan kald›r›lmaktad›r. Bu yolla çok daha esnek ve hal-
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k›n tepkilerine daha kolay uyarlanabilen bir rejim uygulamas› mümkün
olabilmektedir.
Ayr›ca, parlamenter rejimler, özellikle koalisyon hükümetleri arac›l›¤›yla bir çok siyasal partiye hükümet olma olana¤›n› sunmaktad›r. Baflkanl›k
rejimleri yürütmeyi tek bir parti liderinin denetimine terk eden bir uygulama olarak, seçimler sonunda en çok
oy alan›n büyük bir güç kazand›¤›,
geri kalanlar›n ise büyük kay›plara
u¤rad›¤› bir rejimdir.
Genel bir de¤erlendirme yap›ld›¤›nda, bizzat rejimin tasar›m› ve iflleyifl
esprisi nedeniyle Baflkanl›k rejimlerinin hükümet istikrar› sa¤larken siyasal
istikrars›zl›¤a yol açt›klar› görülmektedir. Siyasal istikrars›zl›k ve hatta bunal›mla karfl›laflt›klar›nda Baflkanl›k rejimlerinin özellikle zafiyet içinde kald›klar› anlafl›lmaktad›r. Nitekim, bir bunal›m› çözmek için
baflkan› uzaklaflt›rmak zorunlulu¤u ile
karfl›lafl›ld›¤›nda tüm
rejimin salland›¤›, istifa etmek konusunda ayak direyen bir
Baflkan’a karfl› hiçbir
kurumsal formül bulunmad›¤›, üstelik
Baflkan istifa etti¤in-
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de yerine geçecek olan baflkan yard›mc›s›n›n da yeterli meflrulu¤u olmad›¤› için bunal›m›n daha da derinleflme
e¤ilimi tafl›d›¤›, yine Mainwaring taraf›ndan saptanm›flt›r (1993: 207-08). Üstelik, ikiden fazla siyasal partinin parlamentoda yer ald›¤›, yani çok partili
sistemlerde Baflkanl›k rejimiyle demokrasinin istikrar›n›n bir arada gitmedi¤i de kan›tlanm›fl bulunmaktad›r
(Mainwaring, 1993: 210-212; Przeworski, et. al., 1996: 46).
Parlamenter rejimler hükümet istikrars›zl›¤›na daha fazla meydan verirken, demokrasinin istikrar içinde
çal›flmas›n› sa¤lad›klar› göze çarpmaktad›r. Parlamenter rejimler Baflkanl›k rejimlerine oranla daha uzun
ömürlüdürler. Bunal›mla karfl›laflt›klar›nda hükümetleri feda ederek, demokrasiyi kurtarmak ve bunal›m› aflmak için daha fazla kurumsal çözüm
üretme yetene¤indedirler.

Sonuç
Yukar›da sergilenen araflt›rma bulgular› ve olgusal saptamalar›n ›fl›¤›nda
kurumsal düzenlemelerin siyasal sistem üzerinde önemli etkileri bulundu¤u görülmektedir. Bunlardan en belli
bafll›lar›n› flu flekilde s›ralayabiliriz:
1. Yürütmenin de yasama gibi
do¤rudan halk oyuyla belirlendi¤i re-

jimler siyasal yetkilerin kullan›m›nda
bir çift bafll›l›k ve bundan do¤an bir
meflruluk sorununa yol açmaktad›r.
2. Yürütmenin de yasama gibi
do¤rudan halk oyuyla belirlendi¤i rejimlerde çok partili bir sistem söz konusuysa, yasama organ›ndaki çok
partililik, yukar›da belirtilen sorunlar›n boyutlar›n› da artt›rarak demokrasinin çal›flamaz hale gelmesine yol açmaktad›r.
3. Yürütmenin de yasama gibi
do¤rudan halk oyuyla belirlendi¤i rejimlerde, görev sürelerindeki uzunluk
ve kat›l›k, halk›n siyasal liderlerden,
özellikle baflkandan hesap sormas›n›
zorlaflt›rmakta, ola¤an siyasal kat›lmay› anlams›zlaflt›rmakta, protesto ve sokak hareketlerini teflvik etmektedir.
4. Yürütmenin de yasama gibi
do¤rudan halk oyuyla belirlendi¤i rejimlerin seçimleri “s›f›r toplaml› oyun”
görüntüsü çizmektedir. Böylece, iktidar ve muhalefet iliflkileri Baflkanl›k
rejimlerinde, Parlamenter rejimlere
oranla, daha gergin ve çat›flma içeren
bir nitelik arz etmektedir.
5. Parlamenter rejimlerde baflbakan her zaman, Baflkanl›k rejimlerinin
baflkan›na göre, daha kolay de¤ifltirilmektedir. Özellikle, yerleflik demokrasilerde baflbakanlar yönetme zaaf›
gösterdiklerinde, keyfi davran›fllar
sergilediklerinde, partileri için bir yük
olmaya bafllad›klar›nda hemen istifaya zorlanabilmektedirler.
6. Baflkanl›k rejimleri hükümet istikrar› sa¤larken, siyasal sistemi istikrars›zl›¤a sevk etmektedir. Parlamenter rejimler hükümet istikrar› sa¤lamazken, siyasal sistemde istikrar sa¤lamaktad›r.
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2007’de “ev”lenmek
isteyenleri neler bekliyor?

lü inflaat firmalar› projeleri ile ad›ndan
söz ettirmeye haz›rlan›yor. Teknik Yap›, Kartal ve Ba¤dat Caddesi’nde 3 bin;
Soyak, Halkal›’da 10 bin; A¤ao¤lu Ataflehir’de 4 bin; Tulip Gayrimenkul ise
Bahçeflehir’de bin 100 konuta imza
atacak. Yeni y›lda en gözde semtler ise
Ataflehir ve Bahçeflehir olacak.

Uzmanlar›n tahminlerine
göre 2007’de kullan›lacak
olan konut kredileri bakiyesi
27-30 milyar YTL., faiz oran›
ise yüzde 15-16 olacak.

Konut kredileri 88 milyar
ABD Dolar›’n› bulacak

Konut sektörü son y›llarda Türkiye’de alt›n ça¤›n› yafl›yor. Sat›n al›mlar›n
yüzde 85 gibi a¤›rl›kl› bölümünün nakit oldu¤u ve y›lda 1 milyondan fazla sat›fl
iflleminin gerçeklefltirildi¤i Türkiye konut pazar›nda, adeta talep patlamas› yaflan›yor.
‹flte nedenleri…

M

Yaz›: ‹lknur Akgül Ard›ç-An›l Keskin; Foto: Emrah Do¤an

ortgage (Tutulu Sat›fl Sistemi) yasas›n›n Meclis’ten bir
türlü geçememesine ra¤men, inflaat firmalar› 2007 yat›r›m planlar›nda h›z kesmedi! Türkiye genelinde
milyonlar› bulan yeni konut ihtiyac› ol-

du¤unu belirten konut üreticileri, yeni
sene için çal›flmalar›n› h›zland›rd›. Konut Müsteflarl›¤›, yapt›¤› araflt›rma sonucunda sadece ‹stanbul’un 2010 y›l›
konut ihtiyac›n› 3 milyon 299 bin olarak saptarken; 2000-2010 y›l›na kadar
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üretilmesi gereken konut say›s› ise 1
milyon 780 bin adet olarak belirlendi.
K›sacas› ‹stanbul, 2007 y›l›nda 25 bin
yeni konuta daha sahip olacak. Yeni
y›lda Sinpafl, Soyak, Yap› Kredi Koray,
A¤ao¤lu, Teknik Yap› ve Siska gibi ün-

GYODER taraf›ndan Stratejik
Araflt›rmalar Enstitüsü Baflkan› Dr.
Can Fuat Gürlesel’e haz›rlat›lan ve
“Türkiye’de Konut ‹htiyac› ve Talebine Ba¤l› Konut Finansman Sisteminin
Geliflme Potansiyeli 2015” ad›yla yay›mlanan konut kredileri araflt›rma raporuna göre, 2015 y›l›na kadar Türkiye’de konut ihtiyac› 6,95-8 milyon
aras›nda olacak. Yeni konut finansman sistemine (Mortgage) geçilmesi
durumunda, bu yolla 2,18 milyon hane halk› ev sahibi olabilecek. Bu da
konut ihtiyac›n›n yüzde 30 kadar›n›n
Mortgage ile karfl›lanabilece¤i anlam›na geliyor. Rapora göre, 2015 y›l›na
kadar 77,5 milyar ABD Dolar› ilave
kredi (ipotekli konut kredisi) kullan›lacak. Kredinin 75,7 milyar ABD Dolar› kadarl›k k›sm›n› bankalar sa¤layacak. 2015 y›l›na kadar toplam ipotekli konut stoku 88,4 milyar ABD Dolar›’n› bulacak. Bu rakam›n GSMH’nin
yüzde 15’ine, bankalar›n kulland›rd›¤›
toplam kredinin de yüzde 24,8’ine
denk geldi¤i vurgulan›yor. 3 buçuk
milyon hane halk›n›n kirac›, 2,75 milyon hane halk›n›n da birden fazla konut sahibi olmas› ve yat›r›m amaçl›
konut talebinde bulunabilece¤i ihtimalinin “konut talebini etkileyen unsurlar” aras›nda s›raland›¤› rapora göre en yüksek ve yüksek gelir grubunun oluflturdu¤u 7 milyon hane halk›
tasarruf edebilecek. Konut kredisi
kullan›m› ile ilave konut talebinin
2,18 milyon adede kadar ulafl›labilece¤ine iflaret edilen raporda, inflaat
sektörünün her y›l yüzde 6-8 ile yüzde 8-10 aras› büyüme gösterece¤i ön-

GYODER Baflkan› Haluk Sur.
görülüyor. Dr. Can Fuat Gürlesel,
Türkiye’deki bankalar›n kulland›rd›¤›
100 milyar ABD Dolar› toplam kredinin, 11-12 milyarl›k k›sm›n› konut
kredilerinin oluflturdu¤unu söylüyor.

SPK Baflkan› Do¤an Cans›zlar:
“Mortgage yasas› hafife
al›n›yor”
Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤›

Derne¤i (GYODER) ve Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) taraf›ndan 15 Kas›m
2006 tarihinde Swissotel’de düzenlenen, “Konut Finansman› ve Türkiye
Konferans›”n›n aç›l›fl konuflmas›n›
gerçeklefltiren SPK Baflkan› Do¤an
Cans›zlar, “devlet büyüklerimizden
biri bana ‹potekli Konut Finansman›’n›n ne zaman yasalaflaca¤›n› sorarken bir di¤eri ise meclis gündemi müsait olursa yasay› ç›karacaklar›n› söyledi” diyerek yasan›n “hafife al›nmas›n›” elefltirdi. Cans›zlar Maliye Bakan›’n›n yasan›n ç›kmas› için büyük çaba sarf etti¤ini de sözlerine ekledi.
Aç›l›fl konuflmac›lar›ndan GYODER
Baflkan› Haluk Sur, 2004 y›l› bafl›nda

“Konut Finansman› ve Türkiye Konferans›”, 2007 aç›s›ndan umut dolu geçti.
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alt›n› çizen Aykut Demiray, May›s
ay›nda yaflanan global çalkant› nedeniyle faizlerin flu anda çok yüksek
seyretti¤ine dikkat çekti.

Rakamlarla konut sektörü…
D‹E tahminlerine göre, 2000-2010
döneminde kentsel nüfus art›fl› 10
milyon 970 bin 493 olarak öngörülüyor. Bu durumda, hane halk› büyüklükleri ve nüfusa ba¤l› olarak 2 milyon 860 bin 343 konuta ihtiyaç duyulaca¤› hesaplan›yor. ‹flte, rakamlarla

‹pote¤e dayal› menkul k›ymetler en çok Avrupa; daha
sonra ise Amerika’da kullan›l›yor.
neredeyse s›f›r noktas›nda olan konut
kredisi stokunun bugün 15 milyar düzeyine eriflti¤ini, ancak ülke GSMH’sine oran›n›n yüzde 3,5 oldu¤unu ifade
etti. ‹ç kaynaklar›n yetersizli¤i dikkate
al›nd›¤›nda küresel sermayenin Türkiye’ye çekilmesinin önem tafl›d›¤›n›
belirten Sur, uluslararas› piyasalardan
fon giriflini imkan sa¤lamak için yasan›n geciktirilmemesi gerekti¤inin alt›n› çizdi. Konferansta konut kredilerinin en az riskli görünen krediler oldu¤unu belirten Dr. Çi¤dem Ko¤ar ise
Türkiye’de bu kredilerin geri ödemelerinde yüzde % 0’l› oranlarda sorun
göründü¤ünü; yani geri ödeme yapmayan kredi al›c›s›n›n hemen hemen
hiç olmad›¤›n› aç›klad›.
Son 1,5-2 senede inflaat ve gayrimenkul sistemi ortalama yüzde 20 büyüdü…
‹flbankas› Genel Müdür Yard›mc›s› Aykut Demiray, 2005 y›l›ndan itibaren konut kredilerinin makroekonomide yakalanan istikrara ba¤l› olarak
h›zla büyüdü¤üne ve vadelerin uzad›¤›na de¤indi. 2005-2006 y›llar›nda süren bu büyümenin May›s 2006’ya gelindi¤inde durdu¤unu belirten Demiray; Temmuz-A¤ustos aylar›nda konut
kredilerinin 567 milyonla s›n›rl› kald›¤›n› aç›klad›. 2006 y›l›nda 51 bin
YTL.’lik konut kredisi kullan›ld›¤›n›n

Türkiye’nin mevcut konut durumu...
Türkiye’de konutlar›n durumu
• Y›lda 180-200 bin yeni konut
yap›l›yor.
• Toplam konutlar›n yüzde 55’i
ruhsats›z ve izinsiz.
• Ev sahipli¤i oran› yüzde 60.
• Her y›l 300 bin yeni konuta ihtiyaç duyuluyor.
• Konut stokunun yüzde 60’›n› 20
yafl›n üstündeki konutlar oluflturuyor.
• Konutlar›n yüzde 40’›n›n tadilata ihtiyac› var.
Konut al›mlar›
• Yüzde 63’ü miras veya nakit
al›mla.
• Yüzde 23’ü ödünç almak suretiyle.
• Yüzde 8’i kooperatif arac›l›¤›yla.
• Yüzde 3’ü banka
kredisi kullan›larak.
Konut finansman›nda mevcut durum
• Konut al›mlar›n›n
yüzde 1’den daha az› finansman sistemi yoluyla fonlan›yor.
• 2004 y›l› Eylül sonunda hesaplanan konut kredileri toplam tutar› 2,170 trilyon TL.
• 2004 Eylül sonunda konut kredisi kulla-
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nan kifli say›s› 98 bin.
• Konut kredilerinin GSY‹H’ya
oran› yüzde 0,5.
• Türkiye’deki konutlar›n yüzde
15’i depreme karfl› sigortaland›.
• Türkiye’de deprem olmasa da,
kendili¤inden y›k›lacak durumda olan
konut say›s› 700 bin.
• Türkiye’de 100 metrekare konutun maliyeti yaklafl›k 35 milyar TL.
• Avrupa’da 1 konuta 2 kifli, Türkiye’de 5 kifli düflüyor.
• Türkiye’de arsalar›n yüzde 60’›
devlete ait!
• Türkiye’de yüzde 60, ABD’de ev
sahipli¤i oran› yüzde 70, ‹ngiltere’de
yüzde 67, Almanya’da yüzde 40.
• Türkiye’de bir bina için 62 evrak gerekiyor; bina ruhsat› için 45 gün
bekleniyor.
• Türkiye’de 45 bin yabanc›n›n
mülkü var.
• Türkiye’de tapular›n yüzde 85’i
erkeklerin üzerinde.
• Nüfus her y›l 2,5 milyon art›yor,
kimi uzmanlara göre bu art›fla paralel
olarak üretilmesi gereken konut say›s› 496 bin 400.
• Türkiye’de kirac›lar›n yafl ortalamas› yüzde 90 oran›nda 20-40 yafl.
• Konut sahibi olma yafl› 45’ten
35’e geriledi.
• Türkiye’de kaçak bina yapma
cezas› 1-3 y›l.
• Ev sahibi olma oran› yüzde 3540 civar›nda.
• Türkiye’de 600 binden fazla kifli kira geliri elde ediyor.
n

A¤ao¤lu ‹nflaat, 2006 y›l›nda oldu¤u gibi 2007’de de projeleri ile
ad›ndan çok söz ettirecek inflaat firmalar›ndan biri… A¤ao¤lu
‹nflaat bünyesindeki Eltes ‹nflaat Genel Müdürü M. O¤uz
Erkan’la, alt›n ça¤›n› yaflayan inflaat sektörüyle ilgili konufltuk.
Size göre inflaat ve konut sektörünü 2007’de neler bekliyor?
2007 y›l›n›n da 2006 ile ayn› oranlarda talep görece¤ini düflünmekteyim. 2007 y›l› da 2006 y›l› gibi stabil
bir flekilde geçer. Marka konutlar, iyi
lokasyonlarda sat›fllar›n devam edece¤ine inan›yorum. Ama siyasi belirsizlik ve ekonomideki dalgalanma bu
talebi etkileyebilir. Bu anlamda bankalar›n faiz rekabeti de bu beklentiyi
etkiliyor. Örne¤in bankalar geçen y›l
faizleri h›zl› düflürdüler. 1,20 seviyelerde kalmas› gereken faizler yüzde
1’li seviyelere düfltü. Bu h›zl› düflüfl,
al›c›larda düflüflün devam edece¤i hissi uyand›rd›¤›ndan, kiflilerdeki beklenti artt›. Arkas›ndan küçük bir dalgalanmada faizler 1,80’lere f›rlad›.
2007 için dev projelerde ad› geçen inflaatç›lard›n biri de sizsiniz.
Yeni y›lda Türkiye’yi hangi A¤ao¤lu yat›r›mlar› bekliyor?
A¤ao¤lu grubu olarak Güney Ata-

flehir’de 3 bin konutluk projeyi hayata geçirme projemiz var. Bunun d›fl›na Maslak’ta bir konut projemiz
bulunuyor. Bir de heyecanla bekledi¤imiz Bodrum projesi üzerinde çal›fl›yoruz. A¤›rl›kl› olarak
yurt d›fl›nda sat›fl›n› planlad›¤›m›z proje, golf sahalar›, oteller, barlar soka¤›, ticaret merkezleri, villa ve apart house’lardan oluflan özel bir proje olacak. Ayr›ca, hem
otobana hem köprüye çabuk ba¤lanabilen bir lokasyonda, grup firmalar›m›zdan Eltes ‹nflaat’›n faaliyet alan›nda, Eltes Günefli projesini bafllatt›k. Yat›r›mc›lar ve daha ekonomik fiyatlarda
daire sat›n almak isteyenler için ise
Ümraniye’de bir proje planl›yoruz.
Gelen talepler üzerine projelerinizi yurt d›fl›na tafl›yaca¤›n›z
do¤ru mu?
fiu anda Ataflehir’deki Myworld

projemize özellikle yurt d›fl›ndan büyük talep var. Yurt d›fl›ndaki kurumsal
yat›r›mc›lar, Türkiye’de gayri menkul
yat›r›m›na çok s›cak bak›yorlar. Bizim
fiyatlar›m›z yabanc› yat›r›mc› ve al›c›lar için örne¤in Portekiz ve ‹spanya’dan daha uygun oldu¤u için bu
projede hayli iddial› oldu¤umuzu söyleyebilirim. Bir de iflin “milli gelir” boyutu var. Türkiye’ye yerleflen veya
mülk alan yabanc›lardan, sabit sermaye yat›r›m› d›fl›nda turizm geliri de elde ediliyor. Ülkede yaflayan yabanc›lar Türkiye’nin birer elçisi haline geliyorlar.

Bankalardan birbirinden avantajl› konut kredisi kampanyalar›…
Garanti Bankas›, konut faizini düflürdü...
Garanti Bankas› konut kredisi faiz oranlar›n› yüzde
1,79’a indirdi. Bankadan yap›lan aç›klamada, 3 ila 60 ay
aras› vadelerde konut kredisi faiz oran›n›n yüzde 1,85’ten
yüzde 1,79’a düflürüldü¤ü bildirildi. 61 ila 240 ay aras› vadelerde ise yine yüzde 1,79 oran›nda faiz uygulanaca¤›, ayr›ca
kredi tutar›n›n yüzde 1’i kadar komisyonun müflteriden tahsil edilece¤i belirtiliyor.
En fazla konut kredisini Akbank kulland›rd›
Faiz oranlar›ndaki art›fla ra¤men büyümesini
sürdüren konut kredilerinde lider Akbank olurken, ikinci s›radaki ‹flbankas› ve üçüncü s›radaki Garanti Bankas›’n›n toplam konut kredileri içerisindeki pay› yüzde 42’yi buldu.
HSBC’den azalan faizli konut kredisi
HSBC daha önce ihtiyaç kredilerinden bafllatt›¤› “azalan fa-

iz” uygulamas›n› konut kredilerine de tafl›d›. Kampanya kapsam›nda konut kredisi faiz oran› piyasadaki faiz koflullar› ne
olursa olsun her y›l azalacak. HSBC Bank taraf›ndan bafllat›lan uygulamayla, konut kredisini HBSC’den alanlar, sahip olmay› istedikleri konutlar›na her y›l daha az tutarda geri ödeme yapman›n avantaj›na kavuflacaklar.
Denizbank ihtiyaca cevap veriyor
Konut kredilerinde tüm bankalar gibi ata¤a geçen Denizbank, k›sa, uzun vadede ve akreditif çözümlerden oluflan
ürün setleriyle müflterinin ihtiyac›na cevap veriyor.
‹flbankas›’ndan konutta tan›t›m ata¤›
Konut kredilerindeki hareketlili¤i yak›n takibe alan ‹flbankas›, 10 y›l vadeli dövize endeksli ve YTL cinsinden konut kredisi veriyor. Banka, konut piyasas›ndaki geliflmeler do¤rultusunda emlak pazar›nda önemli a¤›rl›¤› temsil edecek kurumlarla ifl birli¤i yapma imkanlar›n› ve bireysel müflterilere yönelik özel uygulamalar›, yayg›n flube a¤›, deneyimli ve bilgili
personeliyle tüketicisine sunacak.
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