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son 15 yIlda birc;ok 
onemli bir degi~im 

gec;irdi ve birc;ok farkh 
alanda mevzuat degi~ik
Iikleri oidu. Oyle ki bu 

degi~imi tam manaslyia aktarabilmek 
ic;in bir kitap dolusu bilgi vermek gere
kir. Bu nedenle, sadece ekonomiye yon 
veren onemli degi~ikliklerin bazilanna 
kronolojik olarak yer verecegiz. Ama 
hukuk konusunda son 10 yIlm dogru 
resmini verebilmek ic;in 2006' dan de
gil, 2001' den ba~lamak gerekiyor zira 
Tiirkiye'nin son 10 yIlda gec;irdigi de
gi~imlerin temeli 2001 yIlmda atilmaya 
ba~landl. 
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2001 
Elektrik ve Dogalgaz Piyasasl Ozel 
Te~ebbiise A~Ildl 

2001'in en onemii iki hukuki geIi~mesi 
"Elektrik Piyasasl Kanunu" ve son
rasmda c;Ikartilan "Dogalgaz Piyasasl 
Kanunu". Bu iki kanun da kendi alan
Iannda birer reform niteligi ta~lyor 
zira ikisi de ilgili oiduklan piyasalann 
temellerinde bir degi~iklige gidilme
sini sagiadi. Bu iki kanun yiiriirliige 
girmeden once elektrik ve dogalgaz 
piyasasl, devietin sahip oidugu i~letme
Ierce piyasa faaIiyetlerinin yiiriitiiImesi 
esasma gore yapllandlnIml~tl. Ancak 
bu iki kanun, soz konusu iki piyasada 

.. 

ozel tqebbiisierin yatlnmllll istisna 
oimaktan c;Ikartlp temel prensip haline 
getirdi ve devietin i~letmeci olarak bu 
piyasalardan elini oiabildigince c;ekmesi 
gerektigi ilkesini benimsedi. Bu sayede, 
elektrik piyasasma birc;ok i~letmeci 
yeni tesisier kurarak veya ozelle~tirme 
yoluyla devietin elindeki tesisieri satm 
alarak girdi. Bunun sonucunda 2001' de z 

ozel sektOriin toplam kurulu elektrik ~ 
giicii kapasitesindeki pay! yiizde 26' dan ~ 

2014'te yiizde 69'a c;Iktl. Uretim tesis- ~ 
Ierinin bir kIsmmm ozelle~tirilmesi bir 
yana sadece elektrik dagltlm ~irketle
rinin ozelle~tirilmesinden devIet, 12,7 
milyar dolar gelir eide etti. 



• 

• 

2002 
760 Milyar Lirahk I{anunlar 
2002'nin en onemli iki kanunu ise 
Kamu ihale Kanunu ile Kamu ihale 
Sozle~meleri Kanunu. Devlet tarafmdan 
yapilacak, mal ve hizmet allml ile yaplm 
i~lerine ili~kin ihaleleri diizenleyen bu 
iki kanun, ilerleyen yillarda. kamunun 
allm kapasitesinin ve yatmm motivasyo
nunun artmaslyla olduk<;:a onemli hale 
geldi. 2005-2014 arasmda kamu tara
fmdan bu iki kanunda yer alan ilkeler 
uygulanarak yapilan ihalelerin top lam 
bedeli 760 milyar lirayt buldu. 

2003 
Yabanclya Kapdar A~lhyor 
2003'iin en onemli kanunu hi<;: ~iiphesiz 
"Dogrudan YabanCl YatInmlar Kanu
nu". Bu kanunun yiiriirliikten kaldlrdlgl 
"Yabanci Sermayeyi Te~vik Kanunu", 
isminin aksine yabanci sermayedann 
pek sevrneyecegi ve kendilerini te~vik 
etmeye de pek fayda saglamayacak bir 
izin sistemi ongoriiyordu. Dogrudan 
YabanCl Yatmmlar Kanunu ise yabanCl 
yatmmcilara herhangi bir izin almaksl
zm Tiirkiye'de aym bir Tiirk yatmmci 
gibi ~irket kurma imkam sagladl. Dog
rudan Yabanci YatInmlar Kanunu'nun 
yiiriirliige girmesi; Tiirkiye'nin 2000-
2001 krizinden pkmasl, ekonomide 
saglam adlmlar atmaya kararh oldugunu 
gostermesi ve AB miiktesebatma uyum 
siirecine daha fazla <;:aba harcayacagml 
taahhiit etmesiyle gelen olumlu havayt 
yatmma donii~tiirecek hukuki altyaplyt 
in~a etti. Bu sayede 2002' de 1,1 milyar 
dolar ve 2003'te 1,7 milyar dolar olan 

dogrudan yabanCl yatmm giri~i, 2004'te 
2,8, 2005'te ise biiyiik bir sl<;:rama ile 10 
milyar dolara <;:Iktl. 2006-2014 arasmda 
ise Tiirkiye'ye toplamda 133 milyar 
dolarlIk dogrudan yabanci yatlnml gi
ri~i oldu. 2003'te kabul edilen bir diger 
onemli kanun ise "Petrol Piyasasl Kanu
nu". Bu kanunla petrol piyasasmda da 
elektrik ve dogalgaz gibi ozel yatInm ilke 
haline getirildi. Bu kanun sonrasmda 
2005'te TDPRA~'m yiizde 5l'i 4,14 mil
yar dolara ozelle~tirildi. 

2005 
Bankalar Diizenleniyor 
2005'te iki onemli kanunun kabul edil
di. Bunlardan ilki "Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklannm Elektrik Enerjisi D retimi 
Ama<;:h Kullammma ili~kin Kanun". 
Bu kanun, belirli yenilenebilir enerji 
kaynaklanm (YEK) kullanarak elektrik 
iireten tesislerin iirettikleri elektrigin 
belirli bir fiyat iizerinden yine serbest 
piyasa aktOrlerince almmasml ongo
riiyordu. Bu ~ekilde hem bu tesislerin 
kurulmasmdan once i~letmecilerin kredi 
almasml kolayla~tlracak garanti bir baz 
fiyat olu~turuyor hem de bu garantinin 
yiikiinii -her ne kadar devlete dolayh 
bir yiikii olsa da- dogrudan Hazine'nin 
slrtma yi.iklemiyordu. 
Ancak bir sarun vardl: Baz fiyat dogru 
bir ~ekilde belirlenmemi~ti. Belirlenen 
fiyat, iiretilen elektrigin piyasada satIldl
gl fiyatm olduk<;:a a~aglsmdaydl, yaplm 
maliyetleri olduk<;:a farklIlIklar gosteren 
riizgar, giine~, jeotermal, biokiitle gibi 
yenilenebilir enerji tesisleri i<;:in tek bir 
fiyat belirlenmi~ti ve bu fiyat, en ucuz 
maliyetli tesis i<;:in dahi yeterli bir karlilIk 
saglamlyordu. 

Bu nedenle 2011'de kanunda yapIla
cak kapsamll degi~iklige kadar bu kanu
nun getirdigi te~vik sisteminden hi<;:bir 
yatmmci yararlanmak istemedi. Ancak 
2011' deki degi~iklikle; fiyat so run un un, 
her enerji kaynagma kendine uygun ve 
yeterli bir fiyat belirlenmesiyle <;:oziilme
sinin ardmdan iireticiler bu sistemden 
faydalanmaya ba~ladl. Bu sayede hid
roelektrik santralleri hari<;: olmak iizere 
yenilenebilir enerji santralleri 2002' de 
top lam kurulu giiciimiiziin yiizde 
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0,2'sine denk geliyorken 2013'te bu oran 
yiizde 5' e <;:IktI. 

2005'in ikinci onernli kanunu ise 
BankacilIk Kanunu. Finansal sektOr-
de ya~anan problemler, Tiirkiye'nin 
2000-2001 krizlerinin ba~ etkenleri 
arasmdaydl. Bu nedenle 2001'den iti
baren bankacilIk sektOriinde onemli ve 
soo diizenlemelere gidilmi~ti. 1999' da 
<;:Ikartilan Bankalar Kanunu sekiz defa 
degi~iklige ugraml~, bir<;:ok ikincil dii
zenleme <;:Ikartllml~tI. Ancak Bankalar 
Kanunu artIk <;:Ikartilmak istenen ikincil 
diizenlemeler i<;:in yeterli kapsamda 
degildi ve gereken kanuni dayanagl 
saglayamlyordu. Bu sorunun goriilmesi 
iizerine AB direktitlerine ve Basel Komi-

. tesi ilkeleri'ne daha uygun olan bankalar 
iizerinde daha a<;:Ik ve soo bir kontrole 
izin veren BankacilIk Kanunu kabul 
edildi. Tiirkiye'nin 2000-2001 yillannda 
finans sektOriiyle ilgili bu derecede ciddi 
problemler ya~aml~ oImasl, bu konuya 
verdigi onemi artIrml~tI ve retlekslerini 
geli~tirmi~ti. Bu konuda alman onlemler 
daha sonra 2008 Krizi'ni Tiirkiye'nin 
<;:ok daha kolay atlatmasml sagladl. 
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2008 
ileti~im Rekabet~i Hale Getirildi 

Elektronik Haberle$me Kanunu, 2008'in 

en onemli kanunu kU$kusuz. Elektro

nik haberle$me sektOru bu kanundan 

once serbest piyasa sistemine girmeye 

ba$laml$tl. GSM hizmetleri ozel $irketler 

tarafmdan verilmeye ba$lanml$, Turk 

Telekom 2005'te 6,5 milyar dolara ozel

le$tirilmi$, Posta ve TelgrafKanunu'nda 

yapuan degi$ikliklerle farkh lisans tipleri 

olu$turulmu$ ve bu sayede ozel i~letme

lerin bu sektorde yatmm yapmalanna 

olanak saglanml~tl. Ancak, Posta ve 

TelgrafKanunu'nda yapuan onemli 

degi~ikliklere ragmen elektronik haber

le~me sektOrunde olu~turulmak istenen 

serbest piyasayt tam manaslyla sagla

yabilecek nitelikte degildi. Aynca AB 

mtiktesebatl ile de uyumsuzdu. Elektro

nik Haberle~me Kanunu, numara veya 

frekans tahsisi yapumasl gerekmeyen 

hizmetlerin duzenleyici kuruma yapua

cak basit bir bildirimle verilmeye ba~la- . 

nabilecegini ongorerek AB mevzuatma 

daha uygun bir uygulama getirdi. 

2011 
Ticaret I{anunu GeUyor 
2011, ticaret hukuku aC;lsmdan oldukc;a 

onernli degi~ikliklere sahne oldu. Ticari 

ili~kilerin onernli bir kIsmml duzenleyen 

iki temel kanun, Turk Ticaret Kanunu 

ve Turk Borc;lar Kanunu kabul edildi. 

Bunlann yamnda, yine aym yli, hukuk 

uyu~mazhklannda izlenecek usulu du

zenleyen temel kanun olan Hukuk Mu

hakemeleri Kanunu kabul edildi. 
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Eski Turk Ticaret Kanunu, 1956 

ylimda kabul edilmi~ bir kanundu ve 

birc;ok defa degi~iklige ugraml~tl. Bu 

degi~ikliklere ragmen hala ic;inde eski 

zamandan kalma ve artIk anlamslz hale 

gelmi$ ytikumlulukler banndmyordu. 

Hlzla geli~en ticaret hayatmm getirdigi 

ihtiyac;lara cevap veremedigi birc;ok 

nokta oldugu gibi geli$mi$ tilkelerin 

mevzuatmm kendi yatmmcuarma sag

la(iIgl birc;ok olanagl Turkiye'deki yatl

nmcuara saglamlyordu. 

Basit bir ornek vermek gerekirse; 

eski Turk Ticaret Kanunu zamanmda 

bir anonim ~irket kurmak ic;in en az be~ 

ortaga ihtiyacmlz vardl. Ancak birc;ok 

durumda ~irketi kurmak, yatlnm yap

mak isteyen sadece bir ki~i oluyordu ve 

bu ki~i, minimum be$ ortak kuralma 

uyabilmek ic;in ya ailesinden ya da et

rafmdan dort ki~i bulup bunlara hisse 

vermek ve ~irketi bu ~ekilde kurmak 

zorunda kallyordu. Ornegin 1 milyon 

lira sermayeli bir ~irkette 1liralIk hisseye 

sahip dort ki~i gormeniz olagan hale 

gelmi~ti. 0 kadar ki bu sozde hissedarlar 

i~in doktrin ve uygulama "saman ortak" 

diye bir tamm dahi yaratml~tl. Bu du

rum ozellikle yabancl yatmmcuara garip 

geliyordu. Turkiye'ye yatlnm yapmak 

isteyen yabancl yatlnmcl, ana ~irketinin 

yamnda eger varsa farkll 

iilkelerdeki dort i~

tirakini daha Tur-

kiye'deki $irkete hissedar olarak goster

mek zorunda kallyordu. Eger bu saytda 

farkll i$tiraki yoksa saman ortak olarak 

kendi yabancl veya Turk c;all~anlanm 

~irkete ortak olafak gostermeleri gereki

yordu. Tabii soz konusu ki~iler ~irkete 

bir defa ottak olduktan sonra elindeki 

hisse ne kadar az olursa olsun, kendisi

nin onayt olmadan elindeki hisseyi geri 

alamlyordunuz. 
Yeni Turk Ticaret Kanunu, bu 

ve bunun gibi gereksiz uygulamalan 

ortadan kaldlrdl. Tek ki~i ile ~irket 

kurulabilmesine imkan sagladl. Ortak

lann inceleme haklannm kapsamml 

geni~letip bunu daha kolayla$tlrarak 

~effaflIk ilkesini benimsedi, Almanya 

ve isvic;re mevzuatmdaki iyi uygula

malan inceleyerek bunlan kendi mev

zuatlmlza gec;irdi. 

Eski Borc;lar Kanunu ise eski Turk 

Ticaret Kanunu'ndan c;ok daha uzun 

suredir ytirurl ukteydi. Cumh uriyetin 

ilk yillannda yani1926'da ytirurluge 

girmi~ olan bu kanun, ytllar ic;inde 

birc;ok degi$iklige ugraml~tl. Ancak 

ortaya c;Ikan ihtiyac;lar yeni bir kanun 

gerekliligini gostermekteydi. i~te Turk 

Borc;lar Kanunu da bu gereklilige cevap 

vermek uzere kabul edildi. 

EskiBorc;lar Kanunu 1911 tarihli is

vic;re Borc;lar Kanunu'nun neredeyse bir 

tercumesi iken 2011 tarihli Turk Borc;lar 

Kanunu sadece isvic;re hukukunu de gil, 

Almanya hukuk ve A vrupa 

Birligi'nde bu konuda ya~anan 

geli$meleri de dikkate alarak 

hazlrlandl. Soz konusu norm

lar Turkiye'nin ihtiyac;lanna 

uyarlanarak (ba~ka bir anla

tlrnla birebir tercume edilme

den) kanun haline getirildi. 

Turk Ticaret Kanunu ve 

Turk Borc;lar Kanunu'nun 

kabul edilmesi ekonomi ic;in 

neden onernliydi? Oncelikle 

ticaret hayatmdaki ozel ili$ki

leri daha iyi duzenlemeleri ba

kImmdan bu iki kanun onem

Ii birer kilometre ta~l oldu. 

Aynca yabancl yatmmcuarm 
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Turkiye'ye yatmm yaptlklannda, tica
ret hayatmm hukuki altyaplSlnda <;:ok 
onemli yeri olan bu iki kanunun kendi 
i.ilkelerindeki mevzuat ile benzer olduk
lanm gormeleri aqsmdan dogrudan 
yabancl yatmml destekleyici, yatlnmclfl 
rahatlatlcl birer faktor olu~turdu. . 

2011' deki diger onemli bir duzenle
me ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu. 
Bu kanun da 1927 tarihli selefini yti- . 
·rurli.ikten kaldlrdl. Ceza veya idari i~ler 
dl~mdaki tum hukuk uyu~mazllklanna 
uygulamyor olmasl itibanyla bu kanu
nun da ekonomi i<;:in onemi buyi.ik. 
U suI kurallan, yargilama surecinin 
nasil ytiruti.ilecegini, taraflarm 
iddialanm ne ~ekilde ispat edebi
leceklerini, ilk derece mahkemesi 
kararlanna kar~l yi.iksek yarglya 
ba~vuru ko~ullan ve bunun gibi 
bir<;:ok konuyu hi.ikme baglamalan 
a<;:lsmdan adaletin tecelli edebilmesi 
i<;:in izlenmesi gereken yolu gosteren 
temel kaynaklanndan biri. Bu a<;:l
dan, yeni ve modern bir usul kanu
nun olmasl, uyu~mazhgm hayatm 
bir ger<;:egi haline geldigi ticari ili~ki
ler a<;:lsmdan <;:ok onemli. 

Tabii bu konuda Hukuk Mu
hakemeleri Kanunu'nun da ele~
tirilecek eksik noktalan var. Ornegin 
hala sistem mahkemeye dogru ve tam 
if~a kuralma uymayan taraf uzerinde bir 
yaptmm uygulamlYor. Y ani mahkem~ 
u<;:uncu ki~inin elindeki bilgi ve belgeieri 
yargilama surecine dahil etmek i<;:in da
vaya taraf olmayan u<;:uncu ki~iye kar~l 
yaptmm uygulayabiliyorken, davamn 
tarafi, elindeki yazl~malar veya belgeler 
kendisine zarar verecek nitelikteyse 
bunu mahkemeye sunmayabiliyor ve 
bunu sunmayan taraf i<;:in ongori.ilmu~ 
herhangi bir yaptlnm da ne yazlk ki yer 
almlyor. 

Halbuki ingiltere veya ABD gibi 
taraflarm, kendilerine zarar verecek 
olsa dahi ellerindeki belgelerin hepsini 
mahkemeye ve kar~l tarafa sunmalanm 
ongoren duzenlerde adalete daha kolay 
ula~Ilabiliyor. C;ogu zaman hakSlZ olan 
taraf kendi elindeki belgelerle dahi bu 
hakslzhgmm kamtlanabilecegini bildigi 
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i<;:in uyu~mazllk <;:lktlgl zaman mahke
meye gitmekt~n ziyade uzla~ma yolunu 
tercih edebiliyor. Mahkemeye gidilse 
dahi birka<;: ay belki bir sene i<;:erisinde 
uyu~mazllk hakll olan tarafi gosterecek 
~ekilde <;:ozumlenebiliyor. 

Turkiye'de ise hakSlZ olan taraf elin
deki beIge ve yazl~malan mahkemeye 
vermedigi surece hakslzhgmm kamt
lanacagma guveniyorsa, sistemdeki bu 
eksikligi kullamp mahkeme surecine 
girmekten <;:ekinmiyor ve adalete ula~ll
masml engelleyebiliyor. 

2013 
Vine. Yeniden Elel<trik 
20 13 'un Elektrik Piyasasl Kanunu ye
niden duzenlendi. 2001 tarihli Elektrik 
Piyasasl Kanunu kendi i<;:inde bir re
formdu zira piyasanm serbestlqmesini 
saglaml~tl. Ancak serbestle~meyle piya
saya giren bir<;:ok ozel yatmmcmm bu 
yeni piyasada bir<;:ok yeni ihtiyaCl oldu
gu, sistemin kendisinin deduzeltilmeye 
ihtiya<;: duyan sorunlan oldugu gori.ildu. 
Bunun uzerine 2013'te yeni Ele~trik 
Piyasasl Kanunu kabul edilerek yatmm
cilann ihtiya<;:lanna olabildigince cevap 
vermeyi ve sistemdeki sorunlan <;:ozmeyi 
ama<;:layan hi.ikumler getirildi. 

Bu sayede, piyasada "<;:antaCl" diye 
tabir edilen ve elektrik uretim lisansml 
sadece ba~kasma devretmek uzere alan 
sahte yatmmcilann onune ge<;:ilmeye 
<;:all~Ildl. Piyasa on-lisans kavraml ile 
tam~tl ve elektrigin bir ticari meta ola-

rak almlp satilmasmi kolayla~tlracak ve 
burada ayn bir rekabet<;:i pazar yaratacak 
EpiA~ kurumu olu~turuldu. 

2014-2015 
Uzla~l 

2014'te <;:lkartilan istanbul Tahkim 
Merkezi Kanunu, yatmmcilann sozle~
melerinde yer verecekleri alternatifbir 
uyu~mazllk <;:ozme kurumu yaratmaslyla 
yIlm onemli kanunlarmdan sayIlabilir. 
Bu ~ekilde en azmdan Turkiye ile ilgili 
sozle~melerde tahkim yolunu tercih eden 

yatmmcilarm, ICC Tahkimi yeri-
ne kullanabilecekleri bir alternatif 
kurum devreye sokulmu~ oldu. Bu 
kanunun piyasaya etkisini, bu kuru
mun uyu~mazllklann <;:ozumu i<;:in 
ne kadar sIklIkla kullanilacagmlonu
muzdeki yillarda gozlemleyecegiz. 

Yeni Adlmlar 
2011' den sonra Turkiye'de ekono
mi Odakll kanunlara verilen aglrllk 
azaldl. Ancak bu, 'Turkiye bu konu
da artlk yapabilecegi her ~eyi yaptl 
demek'degil. TBMM'nin 2015 
se<;:imlerinden sonra odagml tek
rardan ekonomi alanmdaki hukuki 
ihtiya<;:lara <;:evirmesi ve 2001-2011 

arasmdaki enerjiyle bu konuda yeni 
duzenlemeler yapmasl gerekiyor. 

Turkiye, ekonomi sistemini serbest 
piyasa ekonomisi uzerine kuracagl 
konusundaki se<;:imini uzun yIllar once 
yapml~ olmasma ragmen 2000'li flllara 
kadar bu konuda gerekli hukuki altya
Plfl olmasl gereken en az seviyede dahi 
01 u~turamadl. 

2001 - 2011 arasmdaki donem bu 
nedenle "serbest piyasaya ger<;:ekten 
ge<;:i~ donemi" olarak adlandlnlabilir. 
Ancak Turkiye gibi bu alanda gecik
mi~ bir i.ilkede son 10-15 yIlda yapllan 
kanun degi~iklikleri yeterli oldugunu 
du~unmemek gerekir. 

Hem yatlnmcmm hem de son 
kullamCllann ihtiya<;:lanm gozeten, 
bunlan dengeleyen bir sistemin hukuki 
altyaplslm tamamlamak uzere adlmlar 
atmaya devam etmenin ~art oldugunu 
du~unuyoruz. 


