
Sözleşme Özgürlüğüne Kamunun Müdahalesi 513 

SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNE KAMUNUN MÜDAHALESİ     

 Turgut TAN* 

Son yıllarda yaşanan ekonomik krizler, Devletin ekonomiye müdahalesini 
yeniden gündeme getirmiştir. Kaldı ki, piyasa ekonomisi, kamunun ekonomiye hiç 
karışmadığı sistem olarak görülmemektedir. Esasen, <regülasyon> kavramı da 
kamunun ekonomik alanda düzenlemeler ve denetimler yapmasını; kısacası ekonomiye 
müdahalesini ifade etmek için kullanılmaktadır. Nitekim, bu işlevi yerine getiren 
kamusal otoriteler de <bağımsız idari otorite> veya <düzenleyici ve denetleyici 
kurumlar> olarak isimlendirilmektedir. Bu tür kurumların kuruluş ve görev yasaları 
incelendiğinde, ekonomik kamu düzenini sağlamak amacıyla önemli yetkilerle 
donatıldıkları görülmektedir. Sözleşme özgürlüğüne müdahale de bu çerçevede ele 
alınması gereken konulardan biridir.  

I. ANAYASA VE SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ 

Anayasa’ya (m.48) göre, 
“Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel 

teşebbüsler kurmak serbesttir. 

“Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara 
uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır”.  

Anayasa’da aynı madde kapsamında, hem özel girişim özgürlüğü, hem de 
sözleşme özgürlüğü düzenlenmektedir. İkisi arasında bir ilişkinin varlığı da bir 
gerçektir. Öğretide bir görüşe göre, “Devletin teşebbüs iradesini her türlü engelden 
arındırması ve serbest rekabeti sağlaması, ancak irade özerkliğine dayalı piyasa 
ekonomisiyle mümkün olmaktadır”1. Bir başka görüşe göre de, “milli ekonominin 
gerekleri ve sosyal amaçlar gereğince Devlete tanınan sınırlama hak ve yetkisinin özel 
teşebbüs kurma hakkı vasıtasıyla çalışma ve sözleşme özgürlüğü için de var olduğunu 
kabul etmek zorunludur”2. 

Öte yandan, Borçlar Kanunu (m.26) da, “Sözleşme özgürlüğü” başlığı altında, 
“Taraflar bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce 
belirleyebilirler” hükmünü getirmiştir. Gene Borçlar Kanunu’na (m.27) göre, 
“Kanunun emredici hükümlerine, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu 
imkansız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür”. 

A. Yargı organlarımıza göre sözleşme özgürlüğünün anlamı 

Anayasa Mahkemesi’nin konuya yaklaşımı önem taşımaktadır. Anayasa 
Mahkemesi’ne göre, “Sözleşme özgürlüğü, özel hukuktaki irade özerkliği ilkesinin 

* Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
1 F.Eren, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, cilt:I, 1998, s.276. 
2 A.Ulusoy, Telekomünikasyon Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 2002, s.98. 
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Anayasa hukuku alanında dayanağıdır. Özel hukukta irade özerkliği, kişilerin yasal 
sınırlar içerisinde istedikleri hukuki sonuca bu yoldaki iradelerini yeterince açığa 
vurarak ulaşabilmelerini ifade etmektedir. Anayasa açısından sözleşme özgürlüğü ise 
Devlet’in, kişilerin istedikleri hukuki sonuçlara ulaşmalarını sağlaması ve bu bağlamda 
kişilerin belli hukuki sonuçlara yönelen iradelerini geçerli olarak tanıması, onların 
iradelerinin yöneldiği hukuki sonuçların doğacağını ilke olarak benimsemesi ve 
koruması demektir. Sözleşme özgürlüğü uyarınca kişiler, hukuksal ilişkilerini özgür 
iradeleriyle düzenlemekte serbesttir. Anayasa’da koruma altına alınan sözleşme 
özgürlüğü, sözleşme yapma özgürlüğünün yanı sıra, yapılan sözleşmelere dışarıdan 
müdahale yasağını ve sözleşme hükümlerinin esas alınmasını da içerir”3.  

Yargıtay’a göre de, “Genel olarak özel hukuk alanında diğer kişilerle olan 
ilişkilerini hukuk düzeni içinde kalmak şartıyla diledikleri gibi düzenler, diledikleri 
konuda, diledikleri ile sözleşme yapabilirler. Bu olanak Anayasa ve Borçlar Kanunun 
da öngörülen sözleşme özgürlüğü (Akid Serbestisinin) ile teminat altına alınmıştır. Bu 
sözleşme özgürlüğü çerçevesinde kişiler kanun tarafından düzenlenmiş olan sözleşme 
tiplerinden ayrı karma veya nev’i şahsına münhasır sözleşmeler yapmak ve bunların 
koşullarını diledikleri gibi tespit etmek, buyurucu ve yasak koyan kurallara, ahlak ve 
adaba aykırı olmamak şartıyla Kanun tarafından düzenlenmiş olan sözleşme 
fizyonomisini (tipini) değiştirmek ve konusunu yasal sınırlar içinde tayin etmek 
hakkına haizdirler”4.   

B. Sözleşme özgürlüğünün anayasal sınırları var mıdır? 

2001 Anayasa değişiklikleri öncesinde Anayasa’ya (m.13) göre, 
“Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 

bütünlüğünün, milli egemenliğin, Cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu düzeninin, 
genel asayişin, kamu yararının, genel ahlakın ve genel sağlığın korunması amacı ile ve 
ayrıca Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne 
ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlanabilir. 

“Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar demokratik 
toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz ve öngörülen amaç dışında kullanılamaz. 

Bu maddede yer alan genel sınırlama sebepleri temel hak ve hürriyetlerin 
tümü için geçerlidir.” şeklinde idi. 

2001 Anayasa değişikliği sonrası madde,  
“Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın 

ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu 
sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik 
cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz”  

şeklini almıştır. 

3 Anayasa Mahkemesi, 08.01.2009, E.2004/87-K.2009/5. RG; 05.03.2009, sayı:27160, s.13 vd. 
4 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 10.12.2003 tarihli ve E.2003/4-693-K.2003/740 sayılı 
kararı. http://www.Kazancı.com 
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Anayasa değişikliği sonrasında temel hak ve özgürlüklerle ilgili maddede özel 
bir sınırlama nedeninin var olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. Sözleşme 
özgürlüğü ile ilgili olarak, Anayasa’nın ilgili maddesinde (m.48) somut sınırlama 
nedeni gösterilmemekte; Devletin alacağı tedbirlerle izleyeceği amaçlara yer 
verilmektedir. Bu nedenle, 2001 Anayasa değişiklikleri sonrasında, ilgili maddesinde 
özel sınırlama nedeni öngörülmeyen hak ve özgürlükler açısından sınırlamanın 
olanaklı olup olmadığı konusu gündeme gelmiş ve tartışılmıştır. Örneğin, bir görüşe 
göre, genel sınırlama nedenlerinin çıkarılması sonucu bazı özgürlükler sınırsız hale 
gelmiştir. Bu hak ve hürriyetlerin herhangi bir şekilde sınırlandırılması Anayasa’ya 
aykırı olur5.  

Bir başka görüş ise, hak ve özgürlüklere hiçbir sınırlama getirilmese bile, 
“bunların niteliklerinden ve eşyanın tabiatından kaynaklanan doğal sınırlarının 
bulunduğu”nu savunmaktadır6. 

1961 Anayasası’nın 40. maddesi yürürlükteki 48. maddenin benzeri olmakla 
beraber, “Kanun, bu hürriyetleri, ancak kamu yararı amacıyla sınırlayabilir” 
hükmünü de içermekteydi. Kaldı ki, 1961 Anayasası (m.11) genel sınırlama 
nedenlerini de sayıyor ve temel hak ve özgürlüklerin bu nedenlerle veya özel 
maddelerindeki nedenlerle sınırlanabileceğini öngörüyordu.  

Aslında, Anayasa, aşağıda açıklayacağımız değişik hükümlerinde, Devlete 
ekonomik hayata ilişkin olarak önlemler alma ve düzenlemeler yapma yetkisi 
vermektedir. Özgürlükler alanında düzenlemenin, sınırlandırmayı da içerdiği bir 
gerçektir7.  

Müdahalelerin sınırı ise Anayasa’da (m.13) ifade edildiği gibi, “Anayasanın 
sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik cumhuriyetin gereklerine ve 
ölçülülük ilkesine” uygun olmasıdır. Burada sözleşmelere müdahale açısından önem 
taşıyan sınırlamalar, Anayasa’nın sözü ve ruhu ile ölçülülük ilkeleridir. 

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay, yukarıda değindiğimiz bazı kararlarından da 
anlaşılabileceği gibi, Anayasa’nın 48. maddesinde düzenlenen sözleşme özgürlüğüne 
kamunun müdahaleleri ile getirilen sınırlamaların sınırı konusunda Anayasa’nın 2. 
maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesi gereği hukuki güvenlik ve sözleşmeye 
bağlılık (ahde vefa- pacta sunt servanda) ilkelerine başvurmaktadır.  

5 K.Gözler, “Anayasa değişikliğinin temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması bakımından 
getirdikleri ve götürdükleri (Anayasanın 13 üncü maddesinin yeni şekli hakkında bir 
inceleme)”, http://www.anayasa.gen.tr/madde 13.htm 
6 M.Sağlam, “Ekim 2001 tarihinde yapılan Anayasa değişiklikleri sonrasında düzenledikleri 
maddede hiçbir sınırlama nedenine yer verilmemiş olan temel hak ve özgürlüklerin sınırı 
sorunu”, in Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesinin 40. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle 
Düzenlenen Sempozyumda Sunulan Bildiriler, Antalya, 2002, s.254. Bu konudaki 
tartyışmalar için bkz. R.Tiryaki, Ekonomik Özgürlükler ve Anayasa, Yetkin Yayınevi, 
Ankara, 2008, s.126 vd. 
7 T.Güneş, Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, SBF 
Yayını, Ankara,1965, s.103.  

http://www.anayasa.gen.tr/madde
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II. KAMUNUN SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE 
BİÇİMLERİ 

   A. Yasa ile sınırlama zorunluluğu.  

Sözleşme özgürlüğüne kamunun müdahalesinden söz ettiğimize göre, <kamu> 
sözcüğü ile hangi kamusal organın /organların anlaşılması gerekir? Zira, Devletin 
temel organları açısından baktığımızda, yasama, yürütme ve yargı organları 
anlaşılmakta olup, her üç organın da sözleşme özgürlüğüne müdahalesi söz konusu 
olabilmektedir. Biz bu yazımızda, yargı organı dışında kamusal organların 
müdahalesini inceleyeceğiz. Bu açıdan, sözleşme özgürlüğüne müdahalenin esas 
itibariyle yasama organından kaynaklandığını, hatta kaynaklanmak zorunda olduğunu 
söyleyebiliriz. Zira, sözleşme özgürlüğü Anayasa’da (m.48) temel hak ve özgürlükler 
arasında yer almakta olup, gene Anayasa’ya (m.13) göre, “..ancak kanunla 
sınırlanabilir”. Bununla beraber, yürütme organının da, yasal bir dayanaktan hareketle, 
sözleşme özgürlüğüne müdahale edici düzenlemeler yapması söz konusudur.  

B.  Sözleşme özgürlüğüne kamunun müdahalelerinin kamu yararı ve 
ekonomik kamu düzeni açılarından değerlendirilmesi  

Sözleşme özgürlüğüne kamunun müdahalelerinin tümünün <ekonomik kamu 
düzeni>ni sağlamaya yönelik olduğunu söylemek olanaksızdır. Kamunun kimi 
durumlarda, örneğin kamu mallarından sağlanan geliri arttırarak veya faiz giderlerini 
düşürerek, salt <mali ve ekonomik> amaçlarla da sözleşme özgürlüğüne müdahale 
ettiği görülmektedir.  

1.  Kamunun salt ekonomik yarar amacı izleyerek müdahaleleri 

Örneğin, kamu idarelerine ait taşınmazların kira gelirlerinin arttırılması 
amacıyla kira sözleşmelerinin sona erdirilerek yenilenmesi olanağını getiren veya faiz 
yükünü hafifletmek amacıyla sözleşmelere müdahale olanağı veren yasal 
düzenlemeleri kamunun yararına sözleşmelere müdahale olarak nitelendirmek 
gerektiğini düşünüyorum. Nitekim, Anayasa Mahkemesi yerel idarelerin 
taşınmazlarının kira gelirlerinin arttırılması amacıyla, kira sözleşmelerini sona erdiren 
yasa hükmünü, belediye gelirlerini arttırarak daha iyi hizmet sunma sonucu 
yaratacağından kamu yararına müdahale olarak nitelendirmiş ve çoğunlukla 
Anayasa’ya aykırı bulmamıştır8. Ancak, benzer düzenlemenin hukuka aykırı 
bulunarak, Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildiği örnekler de vardır9. 

2. Ekonomik kamu düzeni amacıyla müdahale ve ekonomik kolluk 

Kamunun ekonomiye müdahaleleri <kamu düzeni> kavramından farklı olarak, 
daha doğrusu, kamu düzeni kavramının ekonomik boyut kazanmış türü olarak, 
<ekonomik kamu düzeni> kavramının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Borçlar hukuku 

8 Anayasa Mahkemesi’nin 3.7.1986 tarihli ve E.1986/3-K.1986/15. Anayasa Mahkemesi 
Kararlar Dergisi, sayı:22, 1987, s.168 vd. 
9 Anayasa Mahkemesi’nin 12.12.1998 tarihli ve E.1998/10-K.1998/18. Anayasa Mahkemesi 
Kararlar Dergisi, sayı:34, cilt:1, s.321 vd. 
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açısından kamu düzenine aykırı olmamak koşulu; regülasyon hukuku veya ekonomik 
kamu hukukunda ekonomik kamu düzenine uygunluk şeklinde ortaya çıkmakta, bunu 
sağlamak amacıyla da bağımsız idari otoriteler sözleşme özgürlüğüne müdahale 
etmektedir. 

Bilindiği gibi, idare hukuku öğretisinde, idarenin ekonomik kamu düzenini 
sağlamak üzere yürüttüğü faaliyetler <ekonomik kolluk> olarak nitelendirilmektedir. 
Örneğin, ünlü Alman idare hukukçusu Fosthoff da Devletin ekonomik düzeni, hakim 
ekonomik durumların kötüye kullanılmasına karşı korumak amacıyla kolluk yetkisi 
kullandığını belirtmektedir. Fransız idare hukuku öğretisinde de, kolluk 
müdahalelerinin ekonomiye girişinin klasik kamu düzeni kavramına ekonomik boyut 
kazandırdığı10, <ekonomik kamu düzeni> ve <ekonomik ve sosyal kamu düzeni>11 
kavramlarını ortaya çıkardığı kabul edilmektedir. 

Gerçi kimi yazarlara göre, idarenin gerçekleştirdiği ekonomik regülasyon 
faaliyeti kamu düzenini amaçlayan yönü ile kolluğun özel bir türü (ekonomi kolluğu) 
gibi düşünülebilirse de, “Objektivist açıdan bakıldığında, idari kolluğun nesnesi olan 
kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığının korunması olarak düşünüldüğünde, 
somut ve değişmez bir olgu olarak ortada durmakla birlikte, ekonomik düzen veya 
ekonomik kamu düzeninin içeriği somut olarak belirlenememektedir”12. 

İdari kolluğun amacı olan kamu düzeninin, ekonomik idari kolluğun amacı 
olan ekonomik kamu düzenine dönüştüğünü başta belirtmiştik. Aslında, borçlar 
hukuku öğretisi de bu dönüşümü dışlamamakta, hatta bu dönüşümü kapsar yorumlara 
yer vermektedir. Örneğin,    özel hukuk öğretisinde, regülasyon hukukundan ve 
düzenleyici otoritelerden henüz söz bile edilmediği 70’li yılların ortalarında, Türk 
Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe girişinin 50. yılını değerlendirirken, “Ekonomik hukuk 
düzeninin büyük bir kısmı (nın) Borçlar Kanunu aracılığıyla” gerçekleştirilmekte 
olduğunu belirten Prof. Tandoğan’a göre, Anayasa’nın özel girişim özgürlüğüne ilişkin 
kuralı (m.40/3) da getirdiği sınırlama açısından Borçlar Kanunu’ndaki sözleşme 
özgürlüğü ilkesi ile çelişmemektedir. Zira, “Devlet söz konusu yetkisini kullanmak ve 
ödevini yerine getirmek amacıyla sözleşme özgürlüğünü sınırlayan emredici yasalar 
koyabilir.”13  

Özel hukuk alanındaki sözleşme özgürlüğüne kamusal makamların 
müdahalelerinin bu hukuk dalının <kamusallaşmasına> (publicisation) yol açtığı ve 
kamusal makamların ekonominin belirli biçimde örgütlenmesinin hukuki yansıması 
olarak <ekonomik kamu düzeni>nin ortaya çıktığı kabul edilmektedir14. Bu anlamdaki 

10 J.Castagne, Le control juridictionnel de la légalité des actes de police administrative, 
LGDJ, Paris, 1964, s.36. 
11 Y.Madiot, Aux frontieres du contrat de de l’acte administratif unilatéral: Rechercehes 
sur la Notion d’acte mixte en droit public français, LGDJ; Paris, 1971, s.12. 
12 A.Ulusoy, Telekomünükasyon Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 2002, s.157 vd. 
13 H.Tandoğan, “Yürürlüğe girişinin ellinci yılında Türk Borçlar Kanunu hakkında genel 
değerlendirme”. BATİDER, c.VIII, sayı:4 Aralık 1976, s.1 ve 20. 
14 G.Farjat, L’ordre public économique, LGDJ; Paris, 1963, s.78. 
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ekonomik kamu düzeninin, neyin yapılmaması gerektiğini gösteren klasik kamu düzeni 
anlayışından farklı olarak, neyin yapılması gerektiğini de belirten pozitif ve 
düzenleyici niteliğe sahip olduğu vurgulanmaktadır15. Görüldüğü gibi, henüz 
regülasyon kavramının kullanılmaya başlanmadığı, düzenleyici kurumların ortaya 
çıkmadığı dönemde bile, özel hukuk öğretisinde ekonomik kamu düzeni amacıyla 
kamunun müdahalelerinden ve özel hukukun kamusallaşmasından söz edilmektedir. 

 3.  Anayasa ve ekonomik kamu düzeni.  

Ekonomik kamu düzeni kavramını Anayasa’dan hareketle belirleyebiliriz. Zira, 
Anayasa’nın sosyal hukuk devleti ile ilgili 2. maddesi; sözleşme özgürlüğü ile ilgili 48. 
maddesi; piyasaların denetimi ile ilgili 167/1. maddesi ve nihayet tüketicinin 
korunması ile ilgili 172. maddesi birlikte değerlendirildiğinde, özel girişim özgürlüğü 
ile sözleşme özgürlüğüne yönelik müdahalelerin amacı olan ekonomik kamu düzenini 
somutlaştırma olanağı bulunabilir. Sektörel yasal düzenlemelerde bağımsız idari 
otoritelerin görev ve yetkileri düzenlenirken, Anayasa’nın yukarıda değindiğimiz 
maddelerinde yer alan örneğin rekabetin ve tüketicilerin korunması amaçlarının ön 
plana çıkarıldığı görülmektedir.(Örneğin, 5809 sayılı Yasa m.16/4) 

Sözleşme özgürlüğüne kamunun müdahalesi incelenirken, sektörel düzenleyici 
otoriteleri kuran yasalarla getirilen müdahale yetkilerinin genişliği nedeniyle özel bir 
incelemeyi gerekli kılmaktadır. Hatta, bir süre önce Fransa’da yayımlanan “Bağımsız 
idari otoriteler ve sözleşmeler ortak hukukunun yenilenmesi” başlıklı kitapta16, 
düzenleyici otoritelere sözleşme sürecinin tümü üzerinde tanınan müdahale 
yetkilerinin, yargıcın yetkilerinden de fazla olduğu ileri sürülmektedir. 

Anayasa’daki (m.2) sosyal devlet ilkesi ve gene Anayasa’nın (m.48) Devlete 
özel teşebbüslerin sosyal amaçlara uygun yürümesini sağlayacak tedbirleri alma görevi 
veren hükmü, sözleşme özgürlüğüne getirilebilecek sınırlamalar için genel bir dayanak 
olarak görülmektedir17. Örneğin, şekli anlamda sözleşme özgürlüğü, tarafların 
görüşmeler yoluyla mutabık kalmalarını ifade etmekle beraber, bunun maddi anlamda 
sözleşme adaletinin garantisi olmadığını ifade eden Prof. Kocayusufpaşaoğlu’na göre,  

“Bu durum karşısında hukuka düşen bir görev vardır: Sırf şekli anlamda 
kalan bir sözleşme serbestisi kavramı ile yetinmemek ve Anayasa’nın 2. maddesinde 
ifadesini bulan ‘sosyal hukuk devleti’ kavramından hareket ederek, sözleşme adaletinin 
yok edilmesini önleyecek bir ‘maddi anlamda sözleşme serbestisi’ ilkesini geliştirmek, 
bir başka deyimle, sözleşme adaletini sağlamak üzere sosyoekonomik açıdan (yapısal 
olarak) güçsüz durumda olan sözleşenleri, güçlü olanlara karşı korumak” tır18. 

15 Farjat, op. cit., s.98. 
16 M. Hervien, Les autorités administratives inépendantes et le renouvellement d’un droit 
commun des contrats, Dalloz, Paris, 2012, s.686. 
17 Bu konuda bkz. A.Küçükyalçın, “Karşılaştırmalı Hukukta Sözleşme Özgürlüğünün 
Sınırlandırılması”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt:53, sayı:4, 2004, s.108; 
Tiryaki, op. cit., s.135. 
18 N.Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukukuna Giriş. Hukuki İşlem Sözleşme, Filiz Kitabevi, 
İstanbul, 2008, s.504. 
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C.  Sözleşme özgürlüğüne sözleşme sürecinin değişik aşamalarında 
müdahale biçimleri 

Kamunun sözleşme özgürlüğüne müdahalesi sözleşme sürecinin değişik 
aşamalarına göre örneklendirilebilir. Bu aşamalar, sözleşme yapma zorunluluğu, 
sözleşme koşullarını belirleme veya değiştirme, sözleşmenin sona erdirilmesi olarak 
ele alınabilir  

1. Sözleşme yapılmadan önceki aşamada kamusal düzenlemeler ve
sözleşme yapma zorunluluğu

a) Yapılacak sözleşmenin türünün ve sözleşmede yer alacak hususların
belirlenmesi.

Bazı yasal düzenlemelerde bağımsız idari otoriteler tarafından <tip 
sözleşmeler> (Örneğin, 4734 Kamu İhale Kanunu’na (m.53/b) göre, “Kurum bu 
Yasanın uygulanmasında birlik sağlamak üzere tip sözleşmeler hazırlayıp R.G.’de 
yayınlar; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (m.5) göre de, “Mal ve 
hizmet alımlarında, Kurumun uygun görüşü alınmak kaydıyla istekliler tarafından 
hazırlanması mutad olan sözleşmeler kullanılabilir”. 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na (m.5/g) göre de Enerji Piyasası 
Kurumu’nun görevleri arasında “Bu Kanunun amaçları ile uyumlu olarak, model 
anlaşmalar geliştirmek” vardır. 

Bir başka uygulama da sözleşmede yer alacak konuların ayrıntılı olarak yasa 
veya düzenleyici idari işlemlerle belirlenmesidir. Örneğin, tüketici kredisi sözleşmeleri 
ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (m.10), Yap-İşlet-
Devret sözleşmelerinin kapsamının Bakanlar Kurulunca belirleneceğine ilişkin 3996 
sayılı Yasa hükmü(m.4) ve Yasa’nın uygulama usul ve esaslarına ilişkin Bakanlar 
Kurulu Kararı (m.16) yapılacak özel hukuk sözleşmesinde yer alacak hususları 33 
madde halinde belirlemektedir. 

b) Sözleşme yapma zorunluluğu. Yasal düzenlemeden kaynaklanan sözleşme
yapma zorunluluğunu iki açıdan ele almanın isabetli olacağını düşünmekteyim. 

Biri doğrudan yasadan kaynaklanan sözleşme yapma zorunluluğu; diğeri 
dolaylı olarak ortaya çıkan sözleşme yapma zorunluluğu.  

ba) Yasadan kaynaklanan sözleşme yapma zorunluluğu. 406 sayılı Telgraf 
ve Telefon Kanunu’nun 2000 yılında 4502 sayılı Yasa ile değişik 10. maddesi 
doğrudan yasadan kaynaklanan sözleşme yapma zorunluluğunun örneğini 
oluşturmaktadır. Söz konusu hüküm Kurum tarafından ara bağlantı sağlama 
yükümlülüğü getirilen işletmecilere, gene bu Yasa’da öngörülen özellikleri taşıyan ara 
bağlantı isteklerini karşılamak zorunluluğu getirmektedir. Ayrıca, Yasa, Kurum 
tarafından yürütülen uzlaştırma sürecine karşın, taraflar arasında anlaşma 
sağlanamazsa Kurum’a ara bağlantı anlaşması için uygun gördüğü hüküm, koşul ve 
ücretleri belirleme yetkisini de vermektedir.  
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Bu yasal düzenlemenin Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülmüşse de Anayasa 

Mahkemesi iptal istemini reddetmiştir19. Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 48. 
maddesine aykırı bulmamakla beraber, getirilen sözleşme yapma zorunluluğunu, kamu 
hizmetinin gerçek sahibinin idare olması nedeniyle, imtiyaz sözleşmesi gereği 
işletmecinin denetimli bir serbestiye sahip olması ile açıklamaktadır. 406 sayılı 
Yasa’nın 10. maddesi hükmüne benzer düzenlemeler 5809 sayılı Elektronik 
Haberleşme Kanunu’nda da (m.16 ve 18) yer almaktadır. 

  bb) Dolaylı sözleşme yapma zorunluluğu. Sözleşme özgürlüğünün sözleşme 
yapmak kadar, sözleşme yapmama özgürlüğünü de içerdiği kabul edilmektedir. Kimse 
sözleşme yapmak zorunda olmamakla beraber, bunun dürüstlük kuralından, yasadan ya 
da anlaşmadan kaynaklanan istisnaları olduğu da belirtilmektedir20. 

Dolaylı sözleşme yapma zorunluluğunun tipik örneği rekabet hukuku alanında 
görülmektedir. Sözleşme yapmayı ret iki şekilde ortaya çıkabilmektedir. Hakim 
durumdaki teşebbüs, sözleşme yapma talebini herhangi bir sebep göstermeksizin 
açıkça ret edebileceği gibi; buna eşdeğer şekilde aşırı fiyat gibi makul olmayan 
koşullar öne sürerek ya da oyalama taktikleriyle dolaylı olarak da ret edebilmektedir21.  

Örneğin, rekabet hukukunda, hakim durumdaki teşebbüs rakibinin anlaşma 
talebini reddediyor ve bu durum hakim durumun kötüye kullanılması olarak 
değerlendirilebiliyor ise, bu rekabet ihlali durumu sözleşme yapmak suretiyle ortadan 
kaldırılabilecektir22.  

Dolayısıyla, bu da, 4054 sayılı Yasa’nın 6. maddesinin sözleşme yapma 
zorunluluğunun bulunduğunu ortaya çıkaran bir yasal dayanak oluşturduğunu kabul 
etmek anlamına gelmektedir23. Prof. Gürzumar’a göre, aslında 4054 sayılı Yasa’nın 
sözleşme özgürlüğünü sınırlandıran kuralının (m.6) kaynağı da Anayasa’nın 167/1 
maddesi hükmüdür. 

Rekabet Kurulu’nun Turkcell-Telsim kararı bu açıdan güzel bir örnek 
oluşturmaktadır. Rekabet Kurulu, GSM telekomünikasyon altyapı hizmetleri pazarında 
birlikte hakim durumda olan Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile Telsim Mobil 
Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş., bu altyapıdan İŞ-TİM Telekomünikasyon 
Hizmetleri A.Ş.nin ulusal dolaşım yoluyla yararlanma talebini objektif gerekçelere 
dayanmadan reddettiklerini saptamış ve bu iki GSM operatörünün hakim durumlarını 
kötüye kullanarak 4054 sayılı Yasa’nın 6. maddesini ihlal ettiklerine karar vermiştir.  

19 Anayasa Mahkemesi’nin 7.5.2002 tarihli ve E.2000/17-K.2002/46 sayılı kararı. 
RG;26.03.2003, sayı:25060. 
20 A.Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku, 14.bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2011, s.73. 
21A.Demiröz, “Sözleşme yapmayı reddetme bağlamında hakim durumdaki teşebbüslere 
getirilen yükümlülüklerin sınırları”, in Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler 
Sempozyumu VII, 17-18 Nisan 2009 Kayseri, Rekabet Kurumu yayın No:237, s.320.  
22 O.Gürzumar, Sözleşme Yapma Yükümlülüğü, Seçkin, Ankara, 2006, s.40. 
23 İbid; s.41. 
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Söz konusu iki GSM operatörüne idari para cezası veren Rekabet Kurulu, 
ihlale nasıl son verileceğinin ve ilgili pazarda rekabetin yeniden tesisi için yerine 
getirilmesi ya da kaçınılması gereken davranışların, Telekomünikasyon Kurumu 
tarafından saptanmasına ve saptanacak koşulların Rekabet Kurulu tarafından 4054 
sayılı Yasa’nın 9/1 maddesi uyarınca ilgili taraflara bildirilmesine karar vermiştir24.  

2. Sözleşmenin uygulanması aşamasında sözleşme koşullarına müdahale

Kanımızca asıl önemli sorun, sözleşme bağıtlanıp uygulamaya geçildikten 
sonra, sözleşme koşullarında değişiklik yapılarak sözleşme özgürlüğüne müdahale 
konusunda ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan bağımsız idari otoritelere verilen müdahale 
yetkisinin örneklerine aşağıda değineceğiz. Hemen belirtelim ki, Anayasa Mahkemesi 
ve Danıştay, sözleşme koşullarını değiştirmeye yönelik kamusal müdahaleleri hukuka 
aykırı bulmaktadır. 

Örneğin, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun (Geç.m.8) 3996 sayılı 
Yasa’ya göre kararlaştırılmış projelerden Hazine garantisi verilmiş olanların 2002 sonu 
itibariyle işletmeye alınamamaları durumunda Hazine garantilerinin geçersiz olacağına 
ilişkin hükmü, Anayasa Mahkemesi tarafından, Hazine garantilerinin sözleşmenin 
ayrılmaz parçasını oluşturduğu, sözleşmenin tarafı olan şirketlerin yatırım ve 
hizmetlerini, bunların Hazine garantisi içinde yürütüleceğini bilerek üstlendikleri; daha 
önce düzenlenmiş ve tarafların özgür iradeleri sonucunda belli koşullara bağlanmış 
olan sözleşmelerin yasa ile hükümsüz kılınmasının hukuk devletinde hukuk 
güvenliğinin sonucu olan ahde vefa, sözleşmeye bağlılık (pacta sunt servanda) ilkesine 
ve dolayısıyla Anayasa’nın 2. ve 48 maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal 
edilmiştir25.  

Bir başka örnek, Özelleştirme uygulamalarının düzenlenmesine ilişkin 4046 
sayılı Yasa’nın (Geç.m.15) özelleştirme kapsamında bulunan kuruluşlar ile bundan 
sonra özelleştirme kapsamına alınacak kuruluşların doğmuş veya doğacak borçlarından 
dolayı uygulanacak faiz oranının T.C. Merkez Bankası’nca belirlenen (vade 
tarihindeki) reeskont faiz oranlarını geçemeyeceğine ilişkin kuralıdır. Bu kural da 
Anayasa Mahkemesi’nce, “….bu kuruluşların yapmış oldukları sözleşmelerde 
kararlaştırılmış olan faiz oranlarını uygulanamaz hale getirerek bu sözleşmelere taraf 
olan kişilerin Anayasa’nın 48. maddesi ile güvence altına alınmış olan sözleşme 
özgürlüklerinin zedelenmesine yol açacaktır” gerekçesiyle, 48. maddeye aykırı 
bulunup iptal edilmiştir26. 

Danıştay’ın da benzer bir kararı vardır. Üreticilerden satın alınacak tarımsal 
ürünlerin bedellerinin ödenmesi için Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 
(FİSKOBİRLİK) tarafından bir özel bankadan alınan kredinin faiz oranı, Bakanlar 
Kurulu tarafından çıkarılan kararnamede, aynı dönemde T.C. Ziraat Bankası’nın tarım 

24 Rekabet Kurulu’nun 9.6.2003 tarihli ve 03-40/432-186 sayılı kararı. 
25 Anayasa Mahkemesi’nin 13.2.2002 tarihli ve E.2001/293-K.2002/28 sayılı kararı. RG; 
18.04.2002, sayı:24730. 
26 Anayasa Mahkemesi, 31.01.1997, E.1996/66-K.1997/7. RG;28.10.1997, sayı:23154. 
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satış kooperatifleri birliklerine uyguladığı faiz oranı sınırı getirilerek değiştirilmiştir. 
3186 sayılı Bankalar Kanunu’nun (m.40) kredi işlemlerinde uygulanacak faiz oranları 
ile alınacak masrafların nitelik ve azami sınırını belirleme yetkisini Bakanlar Kuruluna 
veren hükmüne dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu kararının söz konusu hükmü, 
Danıştay tarafından iptal edilmiştir. Danıştay’a göre, 3186 sayılı Yasa’nın verdiği bu 
genel yetkiye dayanılarak özel hukuk hükümlerine göre sözleşmeye bağlanmış 
kredilere yönelik sözleşme hükümlerini değiştirici veya kaldırır nitelikte geçmişe 
yönelik düzenleyici işlem yapılamayacağı; tarafların serbest iradeleriyle ve ticari 
esaslara göre yapılan kredi sözleşmesi hükümlerini ortadan kaldırmaya yönelik 
düzenlemenin, sözleşme serbestisi ve hukuki güvenlikle bağdaşmamaktadır27.  

Danıştay, bir başka kararında da, bankalar ve finansman şirketlerince özel 
kişilere kullandırılan tüketici kredilerinde Kaynak Kullanımı ve Destekleme Fonu 
kesintisini yükselten Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdururken, “Hukuk 
devletinin önemli unsurlarından olan hukuk güvenliği ilkesi, yürürlükteki mevzuata 
dayanılarak tesis edilmiş ve kesinleşmiş bir işlemle kişilerin sahip oldukları 
kazanımların korunması anlamına gelmektedir. Kişiler kendi lehlerine bir işlemi 
yaparken yürürlükteki mevzuata güvenmektedirler ve daha sonra yürürlüğe girecek bir 
düzenlemeyi öngörme imkanları bulunmamaktadır” demektedir28.  

3. Sektörel yasal düzenlemelerle bağımsız idari otoritelere verilen 
sözleşme koşullarına müdahale yetkileri  

Sektörel yasal düzenlemelere bakıldığında, sektörle ilgili bağımsız idari 
otoritelere sektörde yapılacak sözleşmelerin koşullarının belirlenmesinde veya 
yapılmış sözleşmelerdeki koşuların değiştirilmesi yönünde bazı yetkiler verdiği 
görülmektedir. Ancak, düzenleyici otoritenin değişiklik önerilerinin taraflar açısından 
doğrudan veya dolaylı (örneğin değişiklik yapılmadan lisans başvurularının 
değerlendirmeye alınmaması gibi) bağlayıcı olduğu anlaşılmaktadır. 

Aşağıda bu konudaki düzenlemelerden bazı örnekler yer almaktadır. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, “işletme hakkı devri kapsamındaki mevcut 
sözleşmelerin bu Kanun hükümlerine göre düzenlenmesinden” sorumludur. (4628 
sayılı Yasa, m.4) 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun yetkileri arasında, “Mevcut 
sözleşmelere ilişkin olarak, bu Kanun hükümleri uyarınca rekabetçi piyasaya geçişi 
kolaylaştıracak hususlarda, taraflarca değerlendirilmek üzere değişiklik önerilerinde 
bulunmak …” da vardır. (4628 sayılı Yasa, m.5/s) 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, imzalandıktan sonra kendisine sunulan 
erişim anlaşmalarının, “ilgili mevzuta ve Kurum düzenlemelerine aykırılık hallerinde 
işletmecilerden anlaşmalarda değişiklik yapılmasını ister. İşletmeciler Kurumun 
değişiklik isteğini yerine getirmekle yükümlüdür” (5809 sayılı Yasa, m.18/3) 

27 Danıştay, 10.D; 10.10.1996, E.1995/926-K.1996/5932. Danıştay Dergisi, sayı:93. 
28 Danıştay, 10.D; 13.5.2011, E.2010/14697. http:// www.danistay.gov.tr/e2010_14697.htm 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 
“Birden fazla piyasa faaliyetini sürdürmekte olan tüzel kişilerin, bu hizmetlerin 

yapılması için görev verilmesine ilişkin imtiyaz sözleşmeleri, bunlardan doğan hak ve vecibeleri 
ile bu Kanun hükümleri göz önüne alınarak, Kurul tarafından belirlenen esaslar uyarınca 
tadil edilir..” (4628 sayılı Yasa, Geç.m.3/2)  

2002 yılında çıkarılan, Enerji Piyasasında Birden Fazla Piyasa Faaliyetini 
Sürdürmekte Olan Tüzel Kişilerin Mevcut Sözleşmelerinde Yapılacak Tadillere ve 
İletim Faaliyeti ile Vazgeçilen Faaliyetlerin Devrine İlişkin Yönetmelik (m.8), mevcut 
sözleşmeleri kapsamında birden fazla faaliyet sürdüren tüzel kişilerin, görev 
verilmesine ilişkin imtiyaz sözleşmelerinde Yasa’nın değişik hükümlerine göre 
yapılması gereken değişiklikleri Yönetmeliğin yayını tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde Kuruma yazılı olarak başvuracaklar. Kurumca bildirilen değişiklikler yerine 
getirilmediği sürece, bu tüzel kişilerin üretim ve/veya dağıtım lisansı başvuruları 
değerlendirmeye alınmaz. 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun görev ve yetkileri arasında, 
“Elektronik haberleşme sektörüne yönelik olarak, milli güvenlik, kamu düzeni 

veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi amacıyla mevzuatın öngördüğü 
tedbirleri almak (5809 sayılı Yasa, m.6/ş); 

Ara bağlantı ve ulusal dolaşım da dahil erişim ile ilgili uygulanacak usul ve 
esasları belirlemek ve mevzuatın öngördüğü düzenlemeleri yapmak, elektronik 
haberleşme sağlanması amacıyla imzalanan anlaşmaların rekabeti kısıtlayan, 
mevzuata ve/veya tüketici menfaatlerine aykırı hükümler içermemesi amacıyla 
mevzuatın öngördüğü tedbirleri almak” (5809 sayılı Yasa, m.6/t) 

Kurum,”tüm erişim anlaşmalarının bu Kanunun amaç ve kapsamına, 
rekabetin ve tüketici haklarının korunmasına ve şebekelerin bütünlüğü ve birlikte 
çalışabilirliği ile hizmetlerin karşılıklı işletilebilirliğine uygun olarak tesis edilmesine 
ve uygulanmasına yönelik düzenlemeleri yapar”(5809 sayılı Yasa, m.16/4)  

gibi yetkileri bulunmaktadır. Ayrıca, şu düzenlemelere de yer verilmektedir: 
Kurum, 

“uzlaştırma sürecinde tarafların anlaşamaması halinde erişim anlaşmasının 
anlaşmazlık konusu olan hüküm, koşul ve ücretlerini, belirlenen istisnai haller hariç 
olmak üzere iki ay içersinde belirlemeye yetkilidir. Belirlenen hüküm, koşul ve 
ücretlerin işletmeciler tarafından, mevzuat ve Kurum düzenlemeleri çerçevesinde aksi 
kararlaştırılıncaya kadar uygulanmasına devam olunur” (5809 sayılı Yasa, m.18/2). 

“Erişim ve ara bağlantı sözleşmeleri, bunların ekleri ve değişikliklerinin 
tasdikli bir sureti imzalanmasını müteakip onbeş gün içinde Kuruma sunulur. 
İşletmeciler, erişim yükümlülükleri, rekabetin tesisi ve tüketicilerin korunması, 
şebekelerin bütünlüğü ve birlikte çalışabilirliği ile hizmetlerin karşılıklı işletilebilirliği 
gibi hususlara ilişkin olarak Kurumun sözleşmelerde mevzuata aykırı bulduğu hüküm 
ve koşullara yönelik düzeltme taleplerini otuz gün içinde yerine getirmekle 
yükümlüdür…” ( Erişim ve Ara Bağlantı Yönetmeliği, m.19).  
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Dikkat edilirse verilen örneklerde sektörel düzenleyici otoriteler gerekli 

değişiklikleri doğrudan yapmamakta, değişiklilerin yapılmasını taraflardan 
istemektedir. Bu isteklerin yerine getirilmesi, yaptırımla desteklenen durumlarda 
dolaylı biçimde de olsa, taraflar için bağlayıcı olmaktadır. 

Özetle söylemek gerekirse, gerek sözleşmenin yapılmasından önce gerek 
sözleşmenin uygulanması aşamasında bağımsız idari otoritelere verilen müdahale 
yetkilerinin ekonomik kamu düzeninin sağlanmasına yönelik olduğu görülmektedir. 
Ancak, sözleşmenin uygulanması aşamasında sözleşme koşullarında tek yanlı 
değişiklik yapma yetkisini sözleşme özgürlüğü ve hukuki güvenlik ilkesi ile 
bağdaştırmak olanaklı görünmemektedir. 
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	• GÖREVLİ MAHKEME ( Rekabet Yasağının İhlali Nedeniyle Cezai Şartın Tahsili/Davalının Davacı İle Hizmet Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra Aynı Alanda Faaliyet Gösteren Bir Şirkete Ortak Olduğu - Dava Ticari Nitelikli Olduğundan Ticaret Mahkemesinde Görül...
	• TİCARİ DAVA ( Rekabet Yasağının İhlali Nedeniyle Cezai Şartın Tahsili/Davalının Davacı İle Hizmet Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra Aynı Alanda Faaliyet Gösteren Bir Şirkete Ortak Olduğu - Dava Ticari Nitelikli Olduğundan Ticaret Mahkemesinde Görülmesi...
	818/m.348
	T.C.
	YARGITAY
	HUKUK GENEL KURULU
	E. 2011/9-508
	K. 2011/545
	T. 21.9.2011
	• CEZAİ ŞARTIN TAHSİLİ ( Rekabet Yasağına Aykırı Davranış İddiasına Dayalı - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
	• REKABET YASAĞINA AYKIRI DAVRANIŞ İDDİASI ( Sözleşmede Kararlaştırılan Cezai Şartın Tahsili İsteminin İş Mahkemesinde Görüleceği )
	• İŞ KANUNU KAPSAMINDA İŞÇİ SAYILAN KİŞİNİN AÇTIĞI DAVA (Rekabet Yasağı Özleşmesinin İhlali Sebebiyle Açılan Cezai Şartın Tahsiline Dair Davalarda İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
	• GÖREV ( Rekabet Yasağına Aykırı Davranış İddiasına Dayalı Sözleşmede Kararlaştırılan Cezai Şartın Tahsili - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
	• İŞÇİ SAYILAN KİŞİNİN AÇTIĞI DAVA ( Rekabet Yasağı Özleşmesinin İhlali Sebebiyle Açılan Cezai Şartın Tahsiline Dair Davalarda İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
	818/m.348
	5521/m.1
	• TEMYİZ İNCELEMESİNE GÖNDERİLEN DOSYALAR ( Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği Gereğince Dizi Pusulasına Bağlanması ve Eksiksiz Biçimde Gönderilmesi Zorunluluğu - Noksanlık Halinde Mahkemesine Geri Çevrileceği )
	5521/m. 1
	818/m. 348, 351
	6762/m.4,57,58
	818/m.49,348
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	Tazarrunâme başlıklı bir istinsahı (elle çoğaltılmış nüshası) daha var.
	Sinân Paşa [Hoca Paşa, Sinânüddîn Yusuf bin Hızır Bey] (1437/1440-1486)
	Hrıstiyanlığın, Museviliğin kimi mezheb ve tariykatlarının: kollarının teknolojiye, yeni olana gösterdikleri gösterecekleri benimseme-içselleştirme ve/veya redd kılıklı tepkiler ile İslâm’ın, Hinduizm’in, Brahmancı‘lığın kimi mezheb ve tariykatlarının...
	Uygur Türkleri (Çin-Hind İnanç Sistemlerini üstlenmiş oldukları halde) Çin-Kore-Japon Yazı-Sisteminin dışında kaldılar. Uygur Türklerinin Doğu Türkistan Matbaalarında Hareketli Harflerle Baskı‘yı gerçekleştire-bilmiş olmaları, Çin‘den öğrendikleri Blo...
	Diğer Türklükler, Müslümanlaşırken, Arap Elifba‘sını da üstlenmişlerdi. Arap Alfabesinin Matbaa‘yı geciktirecek bir rolü olduğuna hiç ihtimâl vermiyorum. Söylenmemiş ve Basılmamış Kelâm‘la Edebiyât olmaz ama, Sinema, Tiyatro, Pandomima, Bale olur. Sin...
	Gutenberg Matbaasından hemen önce, Kore‘de Reformcu Kıral Sejong [yönetimi: 1419-1450/51], pek çok seçkin bilginle birlikte, var olan başka hiç bir yazı sistemine benzemeyen fonetik yazıya yakın ve başlıbaşına yeni bir yazı sistemi=yeni bir dil: lisân...
	Albert Kapr’ın 1450 öncesinde, hareketli bronz “harf“li Hangul-Tipi Baskı hiç gerçekleştirilmedi iddiası geçersizdir: KAPR, Albert, [1986] 1987: Johannes Gutenberg. Persönlichkeit und Leistung, [Leipzig] München, s. 112. Hangul-Tipi Baskı örneğinin bi...
	1446‘da Çin kültürüyle içli dışlı Kore Aydınlarının Hangul Yazısı’na gösterdikleri protestolar bir işe yaramadı: bu Girişim ne haber tekniği sisteminde ne yeniden yapılanmaya yol açtı, ne de modernizasyon için yararlı bir başlangıç, çıkış noktası olab...
	Kore‘de Kum-döküm tekniği‘nde üretilen Hareketli Harfli Baskı‘ya 13. yüzyılda geçilmişti. Giesecke, bu tür basımevinin (kırala enformasyon, komünikasyon ve kontrol ve sansür tekeli kurmak olanağı sağladığı için) saray içinde ve biricik basımevi olduğu...
	Kıral, neyin, ne zaman ve kaç nüsha basılacağına ve hangi kurumlara dağıtılacağına kendisi karar veriyordur. Özel matbaalarda baskı, basılı kitâb satışı (serbest kitāb ticareti) yasaktır.
	SOHN, Pow-Key, 1972: “Early Corean Printing“, in: Der gegenwärtige Stand der Gutenberg-Forschung, Hans Widmann edisyonu, Biblio-
	thek des Buchwesens, Stuttgart, c. 1, s. 223. Sohn, bunu, moderleşmenin engellenişi sayıyor.
	Demek, tarihsel-sosyal-sınıfsal ve dinî nedenler (devlet tekeli-özel girişime izin verilmemesi, Budhizm-Hrıs-tiyanlık çelişkisi gibi nedenler), Hareketli-Harfli-Matbaa‘ya ulaşılmasına engel teşkil etmemektedir. Rah-metli Reşid Rahmati ARAT, İkinciTürk...
	ARAT, R. R. 1934: ‘Dr. R.R. Arat‘ın Tezi: Uygur Türkçesinin Türk Dili Tarihindeki Yeri’, in: İkinci Türk Tarihi Kurultayı, İstanbul, s. 83-88, burada: s. 84. Hurufat’ın altını ben çizdim.
	Demek bu metinlerin hareketli harflerle basılmış olduğunu belirtiyordu:“Ağaçtan ayrı ayrı yapılmış uygur harfleriyle kitap tabetmek yolu da tecrübe edilmiştir. Hafriyat [kazı –A.T.] esnasında bulunan uygurca harfler bunu göstermektedir.“
	ARAT, 1934, aynı yerde. İkinci kez basılışı: ARAT, R. R. 1987: Makaleler, cilt: 1, yayına hazırlayan: Osman Fikri Sertkaya, Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 65; seri: IV, sayı: A. 20, s. 399. İmlâyı olduğu gibi muhafaza ettim. Altları çizil...
	Şunu diyemeyiz: “Uygur Türkleri‘nde, Çin‘de, Kore‘de, Osmanlı‘da Merkezî devlet sermayesi (yönetimi, denetimi, teknisyenleri-uzmanları) Tekelciliği, özel şahıslara (âile, sülâlelere) matbaa sahibi olmayı ve basılı ürünlerin dolaşımını yasaklayarak, te...
	Haydi Osmanlı‘yı bir yana bırakalım.
	Çin ve Kore, hareketli harfli Matbaa kuruculuğunda ÖNCÜ olduğunu ispatlamıştır. Ancak buralarda matbaa sosyalleşemiyor. Erken Devlet’in Erken müdahalesi, matbaayı kısa ömürlüleştiriyor. Basımevlerinin ve kazanımlarının ömrü uzun olamıyor. Veya Sosyall...
	Ancak şunu belirtmek zorundayım: Tipografik enformasyon ve komünikasyon teknolojisinin sosyallaşmesi hakkında genel bir teori kurmakta acele etmek gerekmediği gibi; bu yolda yaklaşımları tek’e indirmek de gerekmiyor. Dili tek heceli Çin‘de Hareketli H...
	Tipografik enformasyon ve komünikasyon teknolojisinin sosyalleşmesi hakkında genel bir teori kurmakta acele etmek gerekmediği gibi; bu yolda yaklaşımları tek’e indirmek de gerekmiyor.
	"SÖZ UÇAR, YAZI KALIR"
	ÜZERİNDE AZ DURULMUŞ BİR AYIRIM: SKRİPTOGRAFİK VE TİPOGRAFİK “DEVRİM“
	Verim arttırıcı Bimedial Komünikasyon Sistemi'nin Koşulu olarak Fonetik Yazılar
	“Hep Kefere üzerinden harcıyorsun“ diyebilir, itirâz edebilirsiniz. İsterseniz Osmanlı’dan da örnekler verilebilir. Buyurun:
	YAZI VE GÖRSELLEŞTİRİMİN BİRİNCİLLEŞME AŞAMALARI.
	BASKI VE GÖRME TEKNİĞİ: GÖRME TEKNİKLEŞİYOR.
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