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Son günlerde h›zl› bir dönüflüm sürecinden geçiyoruz. Bu dönüflüm sürecini
h›zland›ran en önemli etkenlerden birisi de Kanun Hükmünde Kararnamelerdir(KHK). Yasama ve yürütme faaliyetlerinin tek “EL” de toplanmas›n› ifade eden
KHK’ler, siyasi tarihimize ve anayasa hukukumuza, “güçlü yürütme” ifadesinin
bir aray›fl› olarak 12 Mart dönemi anayasa de¤iflikli¤iyle girmifltir. 1980 sonras›nda yap›lan de¤iflikliklerle kapsam› derinlefltirerek yürütmenin güç ve yetkileri
kanun hükmünde kararnameler arac›l›¤›yla geniflletilmifltir. Yasama organ›n bir
ifllevi olan ‘yasa yapma’ kanun hükmünde kararname kurumu ile yürütmenin bir
ifllevi haline gelmektedir. Yürütmenin bu yolla yasa yapmas›n›n yasaman›n ifllevinden iki temel farkl›l›¤› vard›r. Birincisi meclis içerisindeki her türlü tart›flma ve
uzlaflman›n d›fl›nda yap›lmakta, ikinci olarak da, meclis içerisinde seçilmifllerin
oluflturdu¤u bir etkinlikten seçilmifllerin içerisinde atanm›fllar›n oluflturdu¤u bir etkinlik biçimine dönüflmesidir. Bu yolla yürütme kanad›n› oluflturan Baflbakan baflkanl›¤›nda Bakanlar Kurulu, bir gecede birçok de¤iflikli¤i yapma yetkisini almaktad›r. Yani “kamuoyundan kaç›rarak” bir gecede bu yolla yasa yap›lmaktad›r.
Kanun hükmünde kararnameler, ola¤anüstü dönemlerle efllefltirilecek bir
kavramsal anlam› bar›nd›r›yor olsa da, Türkiye siyasi tarihinde tersi bir anlam›
ifade etmektedir. Hükümetler nezdinde s›kça kullan›lan KHK’ler, 12 Mart muht›ras›n›n ard›ndan “yeniden yap›land›r›lan” Türkiye’nin sermayenin istekleri do¤rultusunda biçimlendirilmesinde ve neoliberal politikalar›n hayata geçirilmesinde
“h›zland›r›c›” etkisi yaratm›flt›r. Özellikle 1980 darbesinin ard›ndan kurulan Özal
Hükümeti taraf›ndan pefli s›ra kullan›lm›fllard›r. Özal’›n 8 y›ll›k iktidar› boyunca
toplamda 487 KHK ç›kar›lm›fl ve gerekçe olarak da “kamu hizmetlerinin yeniden
yap›land›r›lmas›” gösterilmifltir. Devletin elindeki kaynaklar›n h›zla özellefltirildi¤i,
“güçlü devlet”, “güçlü iktidar” söylemleri alt›nda yürütme eliyle piyasa lehine dü* Marmara Üniversitesi, Kalk›nma ‹ktisad› Yüksek Lisans.
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zenlemeler yapan Özal Hükümeti, ordu döneminde ald›¤› yetki kanununa dayanarak bir günde 30 tane kararname ç›kararak bugün yürürlükten kald›r›lan bakanl›klar› kurmufltur. “Yap›sal uyum” olarak adland›r›lan bu dönemde kamunun
örgüt yap›s› de¤iflmifl ve kamu hizmetlerinin piyasalaflt›r›lmas›n›n ilk ad›mlar› at›lm›flt›r. Konuyla ilgili olarak kanun hükmünde kararname kurumunun anayasaya
girdi¤i günden bugüne hükümetler nezdinde ç›kar›lan KHK’ler Tablo-1’de gösterilmifltir. KHK’ler s›kça baflvurulan yöntemlerden biri olarak yürütme erkinin gücünü artt›rmas›n›n yan›nda siyasal iktidarlar›n müdahalelerinin de önünü açan düzenlemeler olma özelli¤i tafl›maktad›rlar.
Tablo-1: 1971’den Bugüne Ç›kar›lan KHK’ler
Dönem
Bafllang›ç

Bitifl

Süre

Süre

KHK

Ay Bafl›na

(Ay)

(Y›l)

say›s›

Ortalama
(KHK)

01.Mar.72

12.Eyl.80

104

9

28

0,27

12.Eyl.80

06.Kas.83

38

3

68

1,77

06.Kas.83

20.Eki.91

97

8

437

4,51

20.Eki.91

28.fiub.97

65

5

181

2,77

28.fiub.97

03.Kas.02

69

6

89

1,29

03.Kas.02

03.May.11

103

9

0

0,00

03.May.11

03.Kas.11

6

1

35

5,71

838

Tablo-1’e bak›ld›¤›nda Türkiye siyasi tarihi aç›s›ndan kanun hükmünde kararnameleri etkin olarak kullan›lan kurumlar oldu¤u göze çarpmaktad›r. ANAP
hükümeti döneminde 437’yi bulan KHK say›s› çarp›c› bir nitelik tafl›maktad›r.
ANAP Hükümetleri boyunca kullan›lan KHK’ler yap›s› itibariyle ‘güçlü devlet’,
‘serbest piyasa’ mant›¤›n›n harekete geçirilmesi do¤rultusunda kullan›lm›flt›r. Bu
durumu 11 May›s 1990 y›l›nda Milliyet Gazetesi’ne verdi¤i demeçle Turgut Özal
flöyle ifade etmifltir:
“Bizim üzerinde durdu¤umuz en önemli konu politik mücadelelere de¤il, bu ülkenin, memleketin, bu devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ünü sa¤lamakt›r. Bunun içinde elimizden gelen, kanunlar›n ve anayasan›n bize verdi¤i yetkileri
sonuna kadar kullanmaya kararl› oldu¤umuzun herkesin bilinmesini arzu ediyorum.”

Sermayenin de¤erlenme ve gerçekleflme alanlar› olarak kamunun sahip oldu¤u kaynaklar›n yani kamu hizmetlerinin ve kaynaklar›n›n piyasa aç›lmas›n› ifa77

de eden ANAP Hükümeti KHK’leri, sermaye birikim sürecini daha da kolaylaflt›racak yap›lar›n oluflturulmas›n› KHK’ler eliyle h›zland›rm›flt›r. ANAP hükümeti döneminde çeflitli konularda 5 tane yetki kanunu ç›kart›lm›fl ve bakanl›k teflkilatlanmalar› yeniden düzenlenmifltir. Kamu hizmetlerinin bakanl›klar nezdinde yeniden
yap›land›r›lmas›n› düzenleyen KHK’ler kamu personelinin görev, ücret ve özlük
haklar›yla ilgili düzenlemeleri de içermektedir. Bunlar›n d›fl›nda bu dönemde ç›kar›lan KHK’ler, kamu iktisadi teflekküllerini karl›l›k esas›nda yeniden yap›land›r›lmas›, kamu kurumu niteli¤inde meslek kurulufllar›n› düzenleme ve kamunun altyap› yat›r›mlar›n› üstlenerek çeflitli alanlarda iflletme hakk›n›n tesis edilmesine yönelik düzenlemeler yap›lm›flt›r.
AKP Hükümeti de bu günlerde “yap›sal uyum” gerekçesiyle yeniden yap›land›rmaya soyundu. Bunun için de 3 May›s 2011 tarihinde “önemli reformlar›n ivedilikle gerçeklefltirilmesi” bahanesiyle bir yetki kanunu ç›kartt› ve “mecliste yasalaflma h›z› düflük” diyerek tasar› halindeki yasalar›n h›zla yasalaflmas› gerekti¤ini ifade etti. 6223 say›l› Yetki Kanunu’nun gerekçesinde amac› flöyle ifade edilmektedir:
“… Çok say›da kanun de¤iflikli¤i gerektiren, kamu hizmetlerinin düzenli, h›zl› ve
etkin bir biçimde yürütülmesine yönelik düzenlemelerin ivedi olarak yürürlü¤e konulmas› mümkün görünmemektedir. Halen TBMM Genel Kurulu ile komisyonlar›nda görüflülmeyi bekleyen kanun tasar›s› ve teklif say›s› dikkate al›nd›¤›nda, kanun
hükmünde kararname ç›karma yoluna baflvurulmas›n›n kaç›n›lmaz oldu¤u ortaya
ç›kmaktad›r.”

Özal’›n bafllatt›¤› çizgiden ilerleyen AKP Hükümeti, Özal ile benzer gerekçelerle ald›¤› yetki kanunu, yine benzer gerekçelerle ve yollarla hayata geçirdi. ‹ktidara geldi¤i 2002 y›l›ndan yetki kanununa kadar hiç KHK ç›karmayan AKP Hükümeti 6 ayda 35 tane KHK ç›karm›flt›r. Kararname kapsam›na giren konular ise
doktorlar›n, ö¤retmenlerin, mühendislerin güvencesizlefltirilmesi, ormanlar›n, meralar›n, sular›n sermaye kullan›m›na aç›lmas›, muhalif yap›lar›n etkisizlefltirilmesi,
imar rantlar›n›n artt›r›lmas› gibi birçok konuyu içeriyor. Yasa yapma biçimi olarak AKP’nin Özal’dan en önemli fark› birçok de¤iflikli¤i de bir yasa ya da kararname içerisine yerlefltirmesidir. Geçirilemeyen, muhalefetle karfl›laflan tüm yasalar› bir torba içerisine s›¤d›rarak bir düzenleme ile hayata geçirmektedir.
Özal Hükümeti’nin sermayenin devletin yat›r›mc› oldu¤u alanlara girmesini
düzenleyen KHK’leri, AKP’nin birçok alan› özel sektöre devretmesiyle devam ediyor. Özal hükümeti devletin yat›r›mc› oldu¤u alanlara sermayenin girmesini düzenlerken AKP Hükümeti de bu alanlarda sermayenin etkinli¤ini artt›rmay› ve hatta DS‹ örne¤inde oldu¤u gibi bu alanlar› sermayeye devretmenin yolunu yapmak78

tad›r. Yani AKP hükümetinin KHK’leriyle Özal'›n yar›m b›rakt›¤› yerden hayat›n
her alan› yeniden flekillenmekte, kamu dönüflmekte ve kamu hizmeti de kullananlar›n bedelini ödedi¤i bir sisteme dönüflmekte ve kamu personeli h›zla güvencesizlefltirilmektedir. AKP Hükümetinin KHK’lerinin önemli di¤er bir fark› da kamunun flirket gibi yeniden yap›land›r›lmas›d›r. Bu do¤rultuda kamu hizmetlerinin metalaflt›rma süreçleri tamamlanarak do¤al varl›klar sürece eklemlenerek insanlar›n
ortak kullan›m alanlar› da metalaflt›r›lmakta ve yetkiler merkezilefltirilerek özel
sektöre dayal› bir kalk›nma modeli hayata geçirilmektedir. Yetkiler merkezilefltirilerek devlet hem siyasal hem de örgütsel anlamda yeniden yap›land›r›lmaktad›r.
AKP döneminin KHK’lerinin önemli bir fark› da, yeni bir mülkiyet hakk› inflas›yla
birlikte piyasa mant›¤›n› iç hücrelere yayacak flekilde yeni aktörlerin yani yerli
sermayenin yarat›lmas› yönündeki düzenlemeler olmufltur. Bununla birlikte üretim
sürecinde emek denetim politikalar› artt›r›lm›flt›r.
AKP hükümetinin 6 ayda ç›kard›¤› KHK’ler hüküm niteli¤i tafl›makta, birçok
bakanl›¤› yeniden kurup baz›lar›n› birlefltirirken hizmet bakanl›klar›ndan uygulama bakanl›klar›na (AB ve Kalk›nma Bakanl›klar›) geçifl yapmaktad›r. Ç›kar›lan
KHK’ler eliyle ticaret düzenlenmekte, merkezileflme e¤ilimi artarken kamunun yerleflik örgütlenme yap›s› ve personel sistemi kapsaml› bir biçimde de¤ifltirilmektedir. Oluflturulan yeni yap›yla hizmet icra eden bakanl›klar yerine düzenleyici ve
denetleyici bir yap› oluflturulmaktad›r.
Dolay›s›yla KHK’ler Özal Hükümeti için de AKP Hükümeti için de sermayenin taleplerini h›zl› bir flekilde karfl›laman›n siyasi karfl›l›¤›d›r. ‹nsanlar›n bar›nma
hakk›n›, sular›n›, meralar›n›, ormanlar›n› ve yaflam alanlar›n› ellerinden alman›n
daha güvencesiz bir yaflama mahkum edilmenin hukuki yoludur.
Bu çerçevede bu çal›flmada KHK’ler üzerinden yap›lan temel de¤ifliklikler
ana bafll›klar halinde ele al›nacakt›r.
KHK’ler ve Güvencesizlik
KHK’ler ile çal›flma hayat›n›n güvencesizlefltirilmesi yasallaflt›r›larak kapsam›
daha güvenceli ifller olarak görülen kamu personeline kadar geniflletilmektedir.
Kamuda güvenceli ve kadrolu çal›flma yavafl yavafl ortadan kald›r›lmakta, temel
devlet hizmet ve görevlilerinin memurluktan sözleflmelili¤e geçiflinin koflullar› sa¤lanmaktad›r. Sözleflmeli personel çal›flt›rma 657 Devlet Memurlar› Kanunu ve di¤er kanunlar›n sözleflmeli personel çal›flt›r›lmas› hakk›ndaki hükümlerine ba¤l› olmaks›z›n yeni bir sözleflmeli personel çal›flt›rma esas› getirilmektedir. Kamuda ücretler, “eflit ifle eflit ücret” uygulamas› ile ifle göre ücret yayg›nlaflt›r›lmakta ve kamudaki ücretler yukar›dan afla¤›ya do¤ru en afla¤›da eflitlenmektedir. ‹flgücü pi79

yasas›n›n beklentileri do¤rultusunda e¤itim-istihdam iliflkisi güçlendirilerek, mesleki e¤itim yayg›nlaflt›r›lmakta ve e¤itimde piyasan›n isteklerine göre iflgücü yetifltirilmesi esas al›nmaktad›r.
Bu do¤rultuda son günlerde 4+4+4 e¤itim kanunu ile bu do¤rultuda KHK’lerde yap›lan düzenlemelerin hayata geçirilmesinin yeni bir yasal dayana¤› haz›rlanm›flt›r. Söz konusu kanun ile e¤itimde yönetimden iflletmecili¤e geçiflin koflullar› düzenlenmifl, e¤itim paral› e¤itim yoluyla ticarileflmifl ve müfredat dinsellefltirilmifltir. Ö¤retmenler aç›s›ndan kadrolu istihdamdan sözleflmelili¤e ve ücretli ö¤retmenli¤e geçifl düzenlenerek istihdam iliflkileri de yeniden düzenlenmifltir.
KHK ve Do¤al ve Kültürel Varl›klar
Orman ve Su ‹flleri Bakan› Veysel Ero¤lu 20 Ekim 2010 tarihinde yapt›¤›
aç›klama ile Türkiye’de do¤al varl›klar›n metalaflt›r›lmas› yönündeki tav›rlar›n›
aç›kça ifade etmifltir. Buna göre Ero¤lu, “Sular›m›z y›llard›r bofla akt›. Türkiye'nin
hidroelektrik kaynaklar›n› harekete geçirmek istiyoruz. Ancak önümüzü kesmek
isteyenler var” demifltir.
Son dönemde KHK’ler ile yap›lan de¤iflikliklerle do¤al ve kültürel varl›klar›n
belirlenme, ayr›lma, korunma ve “de¤erlendirilme” süreçleri de¤ifltirilerek, ortak
kullan›m alanlar› metalaflma k›skac›na sokulmufltur. Bu do¤rultuda KHK’ler ile Tabiat ve Kültürel Varl›klar› Koruma Genel Müdürlü¤ü oluflturularak, S‹T alanlar›,
do¤al ve kültürel alanlar Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›’na ba¤lanarak, bu alanlarla ilgili olarak karar verme yetkisi son yetkili merci olarak bakanl›k olmufltur. Bilindi¤i gibi ‹kizdere Vadisi’nin S‹T alan› olarak ilan edilmesi Hükümet nezdinde
tepkilere yol açm›flt›. Bu vesileyle Tabiat ve Biyoçeflitlili¤i Koruma Kanunu tasar›s›
haz›rlanarak, S‹T alan› belirleme ifllemlerinin S‹T alan› olarak belirlenenlerin de
dahil olaca¤› flekilde yeniden düzenlenmekteydi. Ancak tasar› çok fazla tepkiyle
karfl›laflmas› nedeniyle yasalaflamam›flt›. KHK’ler eliyle Tabiat ve Biyoçeflitlili¤i
Koruma Kanunu tasar›s›nda yer alan ifadeler aynen gerçeklefltirilmifltir. Yani toplumsal muhalefeti engellemenin bir yolu olarak da KHK’ler kullan›lm›flt›r. Bu konuyla ilgili olarak Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› 19 Nisan 2012 tarihinde “Kültür
Varl›klar›n› Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurullar›
Yönetmeli¤i” ile do¤al ve kültürel varl›klar›n belirlenme ve “de¤erlendirilme” süreçleri son yetkili merci bakanl›k olarak belirlenmifltir.
Bunun yan›nda, KHK’ler ile meralar ve tarihi okul binalar› da dahil olmak
üzere Milli E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l› tafl›nmazlar 49 y›ll›¤›na amaç d›fl› kullan›ma aç›lm›flt›r. Yani bu alanlar da her türlü yap›laflman›n gerçeklefltirilmesi için yasal olarak bir engel kalmam›flt›r.
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KHK’ler ve Muhalif Yap›lar
KHK’ler eliyle Türkiye’de neoliberal iktidar kurumsallaflmaktad›r. Bu zihniyet
alt›nda ç›kar›lan KHK’ler ile meslek odalar›m›z da yeniden tan›mlanmaktad›r.
Öncelikle 636 say›l› Çevre ve Orman Bakanl›¤›’n›n görev ve yetkilerine dair kanun hükmünde kararname ile meslek odalar›n›n mevzuat›n› düzenleme ve de¤ifltirme yetkisi yan›nda odalar›n yapt›¤› gelir getirici faaliyetleri bakanl›k bünyesindeki genel müdürlük içerisinde tan›mlayarak mimar ve mühendislerin yeterliliklerini düzenleme yetkisine dair düzenlemeler yap›lm›flt›. 1 ay bile dolmadan bakanl›k ikiye ayr›larak 644 say›l› Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› ad› alt›nda yeni düzenlemeler yap›ld›. Buna göre; meslek kurulufllar›n›n mevzuat›n› belirlemek mesleki
hizmetler genel müdürlü¤ü alt›nda tan›mlan›rken baz› düzenlemeler ç›kar›lm›fl ancak meslek odalar›yla ilgili olarak tam tan›mlar yap›lmam›flt›r. Ard›ndan ç›kar›lan
648 say›l› Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›’n›n Teflkilat ve Görevleri Hakk›ndaki KHK
ile meslek odalar› davet flart›yla gözlemci olarak tan›mlanm›flt›r.
KHK’ler ile yap›lan düzenlemelerle meslek odalar›, gelece¤i ve konumu belirsiz, davet flart›yla “gözlemci” veya “dan›fl›lan”, mali kaynaklar› ve idari yap›s› Bakanl›¤a ba¤l›, özerk yap›s› müdahale ve denetime aç›k bir halde tan›mlanm›flt›r.
KHK’lerin ard›ndan AKP iktidar› yak›n zamanda peflpefle yönetmelikler ve
yasalar haz›rlayarak KHK metinlerinde ifade etti¤i dönüflümleri hayata geçirmek
için somut ad›mlar atmaya devam ediyor. 3 Nisan ve 14 Nisan 2012 tarihlerinde üzerinde iki kere de¤ifliklik yap›lan Yap› Denetimi Uygulama Yönetmeli¤i ve
Planl› Alanlar Tip ‹mar Yönetmelikleriyle odalar›n gelir getirici faaliyetlerinin ve
mesleki denetim yetkilerinin ellerinden al›nmas›n›n tarifi yap›l›yor. Her iki yönetmelikte ilk yap›lan de¤ifliklikle, odalar taraf›ndan düzenlenen oda üyelerinin mesleki k›s›tl›l›klar›n›n olup olmad›¤›n› belgeleyen sicil durum belgeleri kald›r›larak,
yerine sicil durum beyan› getirilmifltir. ‹kinci yap›lan de¤ifliklikle de oda kay›t belgesi kald›r›larak yerine taahhüt getirilmifltir. Yani odalar›n imar ve yap› alan›ndaki denetimlerine son verme iste¤inin yasal düzenekleri haz›rlanm›flt›r.
Yap›lan yasal düzenlemelerin yan›nda iktidar ve iktidar yanl›s› gruplar, her
f›rsatta odalar› hedef olarak göstererek yap›lan her yanl›flta odalar› ‘günah keçisi’ haline getirmeye çal›flmaktad›r. ‹ktidar›n bizzat kendisinin sorumlu oldu¤u facialarda bile meslek odalar›na sorumlulu¤u yükleme gayreti içerisine girilmektedir. Ankara’da Büyükflehir Belediyesi’nin gerçeklefltirmeye çal›flt›¤› rant odakl›
projelerinin önüne ç›kan her engelde odalar› diline peleseng etmesi ve Adana
Gökdere Baraj›’nda yaflanan faciada gördü¤ümüz gibi odalar›n mesleki ve toplumsal sorumluluklar› iktidar›n karanl›k politikalar›na malzeme yap›lmaya ve toplum nezdinde ‘suçlu’ yarat›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Orman ve Su ‹flleri Bakan› Vey81

sel Ero¤lu 21 Haziran 2011 tarihinde verdi¤i bir demeçte meslek odalar›n› siyaset yapmakla suçlam›fl, mesleki faaliyetlerini yerine getirmediklerini iddia etmifltir.
Buna göre Ero¤lu, “‹nflaat mühendisleri para topluyor ama meslekle ilgili bir fley
yapm›yorlar. Meslek odalar›na çeki düzen verece¤iz. Meslek odalar› mesle¤iyle
ilgili hiçbir çal›flma yapm›yor siyaset yap›yor. O zaman siyasete at›l›n!”aç›klamas›n› yapm›flt›r.
KHK’ler ve yönetmelikler eliyle toplumsal muhalefetin önemli kurumlar› olan
ayn› zaman mesle¤inin ve meslektafllar›n›n hak ve ç›karlar›n› korumakla mükellef
olan meslek odalar› etkisizlefltirilmek istenilmektedir.
Sonuç Yerine…
KHK’ler kullan›lmaya baflland›¤› günden bu yana Türkiye’de sermaye yanl›
politikalar›n hayata geçirilmesi konusunda h›zland›r›c›lar olarak kullan›lm›fllard›r.
Yürütmenin yetkileri artt›r›larak sermaye birikiminin h›zland›r›c›lar› olmufllard›r.
KHK’ler ile piyasac› kamu hizmeti tan›m› yap›lm›fl, planlama yerine projecilik getirilmifl, muhalif tüm kesimlere dair yeni düzenlemeler yap›lm›fl, özellefltirmeler ve
kamu-özel ortakl›¤› gibi çeflitli biçimler yayg›nlaflt›r›lm›fl, do¤al varl›klar meta üretimine konu edilmifl ve korumadan kullanmaya piyasa için do¤a tan›m› yap›lm›fl,
kamu yarar› yerine üstün kamu yarar› gibi mu¤lak bir kavram getirilmifl, merkezileflme do¤rultusunda özellefltirme ve yerellefltirme gerçeklefltirilmifl, kapitalizm
ve patriyarka iliflkisi güçlendirilmifltir. Yürütme eliyle KHK’ler hayat›m›z›n her alan›na girmifltir.
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