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Sayın Cumhurbaşkanımız; 

Sonunda yine yasalara aykırılığı, en azından şimdilik ortada olan bir yatırımın arkasında
durdunuz; temel atılması aşamasında olduğu gibi, açılış törenine de katıldınız. Üstelik bir de 
“Burada müstesna bir olaya şahitlik ediyoruz, büyük bir hayali gerçekleştiriyoruz” türünden 
açıklamalar yaptınız. Sözünü ettiğiniz “büyük hayalin” ne olduğunu tam olarak bilmemekle 
birlikte, kestirebiliyoruz: Siz, 1960’lı yıllarda da 1961 Anayasasının güvencesi altına alınan 
devlet ormanlarına zarar verebilecek hukuksal düzenlemeler yapma hayalleri içindeydiniz. 
Siz, 1980’li yıllarda, aynı sermaye grubunun Düzce yakınlarındaki birinci sınıf tarım
arazilerinde otomobil fabrikasının kurmasına da destek oluyordunuz. Bursa’da verimli tarım
arazilerine kurulmaya çalışılan toplu konutların da hukuk dışılığı belgelenmişken temel atma 
törenine katılabildiniz. Çok daha yakın bir zamanda ise başka bir büyük sermaye grubunun 
Kocaeli’ndeki fidanlık alanda, yine bir otomobil fabrikasının temellerini atarken, 
Cumhurbaşkanlığı bahçesini de yabancı yatırımcılara açma hayali içindeydiniz. Bunları
unutmadık. Ancak, artık, Sizin, yasadışılığa özendirici bu tür tutumlarınızdan sıkıldık. Daha 
da önemlisi, bu tutumunuzu sürdürmenizden kaygı duyuyoruz. 
 
Sayın Cumhurbaşkanımız; 
 
21 Ekim 1999 günü, İstanbul’da açılışına katıldığınız üniversite tesislerinin kurulduğu alan, 
“devlet ormanı” sayılan arazilerdendir. Ancak, ilgili Bakanlığın bu tahsis işlemi, en azından 
bize ve açtığımız davaya bakan İdare Mahkemesi’nin 27.4.1999  tarihinde aldığı “1999/542” 
sayılı kararına göre, hukuka aykırıdır. İlgili Bakanlığın ve sermaye grubunun avukatları İdare 
Mahkemesi’nin bu kararına karşı çıkarak temyize gitmişlerdir ve dava şimdi Danıştay’da 
görülmektedir. Ola ki, Danıştay da, başka bir sermaye grubunun yine devlet ormanında
kurmaya çalıştığı üniversitesi için olduğu gibi söz konusu tahsis işleminin hukuka aykırı
olduğuna karar verirse ne olacak? O zaman nasıl bir duruma düşeceksiniz? Yine, artık Sizinle 
özdeşleşen, “dün dündür, bugün de bugün” tutumuna mı gireceksiniz? Buna hiç 
şaşırmayacağız. Şaşırmayacağız ama Cumhurbaşkanlığı kurumunun bu durumlara 
düşürülmesini de hiç bağışlamayacağız. 

Bütün bunlar bir yana, Sayın Cumhurbaşkanımız; “devlet ormanı” sayılan bir arazinin hukuka 
aykırı olarak açılışına katıldığınız üniversitenin kurulması için tahsis edilmesine ilişkin 
yargılama süreci bitmemiştir. Böyle iken, üniversite tesislerinin açılış törenine katılmanız ve
“Bu üniversiteyle bu büyük olayın Türkiye’nin önüne, dünyanın önüne konuluşuna şahitlik 
ediyoruz. ... Türkiye böylece gelecek çağın bir eğitim-öğretim, bilim ve teknoloji kurumunu 
kazanmıştır” türünden övücü sözler etmeniz yargılama sürecinin etkilenmesine yol 
açmayacak mı ve bu da bir başka hukuka aykırılık örneği olmayacak mı?
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Sayın Cumhurbaşkanımız; 
 
Her fırsatta cebinizde taşıdığınız Anayasamızın, Cumhuriyetimizin niteliğini açıklayan          
2. Maddesinde sözü edilen “hukuk devleti” olmaklık, Sizin de gözetmeniz gereken bir temel 
ilke değil midir? 
 
Sayın Sakıp Sabancı;

Grubunuzun Türkiye’nin sanayileşme sürecine ve bu sürecin yol açtığı olumlu ve olumsuz 
gelişmelere yaptığı katkıların bilincindeyiz. Ancak, farkında mısınız bilemiyoruz; 1982 
Anayasasında bile yer verilen “Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz 
tanınamaz” ilkesi Sizi de bağlıyor. Ne var ki, ülkemizde, Düzce yakınlarındaki verimli tarım
arazilerinde otomobil fabrikası kurmanız için Yönetmeliklerde değişikliklerin yapılabildiğine; 
“devlet ormanı” sayılan arazilerin üniversite yatırımlarınıza tahsis edilmesi için hukuk dışı 
işlemlerin gerçekleştirilebildiğine bakılırsa, Anayasamızın bu maddesi Sizi bağlamıyor (!). Bu 
türden uygulamalara da alıştırıldık ne yazık ki. Ama Siz, Marmara bölgesindeki depremden 
sonra, TV’lere çıkıp “Yanlış yaptık; tövbe, artık, böyle arazilerde yatırım yapmayacağız” 
demediniz mi?; laf olsun diye mi böyle konuşuyorsunuz? 
 
Sayın Sabancı;

İzmit’te, Adapazarı’nda ve Adana’daki sanayi tesislerinizin hemen hemen tümü, birinci sınıf
verimli tarım arazilerinde kurulmuştur. Bu tesisler, doğal olarak, çevrelerinde yoğun ve çarpık
bir kentleşmeye, nüfus yoğunlaşmasına da yol açmıştır. Bu ülkede, verimli tarım arazileri ile 
orman alanları dışında yatırım yapabileceğiniz; fabrikalar kurup üniversiteler açabileceğiniz 
yerler yok mu; ODTÜ örneğinde gibi tesislerinizin kuruluş yeri olarak çorak arazileri seçip, 
tesislerinizi kurmanın yanı sıra ağaçlandırılmasını da yapacak gücünüz yok mu;  yol açtığınız
bunca olumsuzluğa karşın neden işin kolayına kaçıyorsunuz?    21 Ekim 1999 günü açılışını
yaptığınız üniversitenizin tesisleri için “devlet ormanı” sayılan bir arazinin tahsis edilmesi 
işlemi, en azından şimdilik hukuk dışı sayılmıştır ve yargılama süreci henüz bitmemiştir. Ve 
Anayasamızın 138. Maddesi açıktır: “...Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisi 
kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere...telkinde bulunamaz” Peki, Siz,  yargılama 
sürecini dolaylı da olsa etkileyebilecek bir tutuma girip açılış törenleri düzenleyebiliyorsunuz; 
Anayasamız Sizi de bağlamıyor mu? 
 
Sayın Orman Bakanımız; 
 
Anayasamızın 169. Maddesine göre ülkemizdeki tüm ormanlar devletin, somut olarak da 
Bakanlığınızın gözetimine bırakılmıştır. Ne var ki Anayasamızın 169 ve 170. Maddelerinin 
yanı sıra çok sayıda hukuksal düzenleme ormanlarımıza, çeşitli biçim ve düzeylerde zarar 
verebilen yaptırımları içermektedir. Ek olarak, Bakanlığınızda, özellikle son on-onbeş yıldır
egemen olan yönetsel yapı, bu zararları önleyemediği gibi, çoğu zaman kolaylaştırmaktadır
da. “Devlet ormanı” sayılan alanların ormancılık dışı amaçlara tahsis edilmesine yönelik 
uygulamalar, bu yönetsel yetersizliklerin en çok sergilendiği alanların başında gelmektedir. 
Böyle iken, Siz de, göreve geldiğinizden bu yana, bu yetersizliklerin giderilmesine yönelik 
hiçbir çabaya girmediniz. Ne yaptınız; uzun yıllardır su başlarını tutmuşları, söz konusu 
hukuk dışı tahsis işlemlerini yapanları bile kolladınız; ormancılıkla uzak yakın hiçbir ilişkisi 
olmayanları üst düzey yöneticiliklere getirmeye çalıştınız; başka bir büyük sermaye grubunun 
üniversitesi için “devlet ormanı” sayılan arazi tahsis işleminin iptal edilmesi karşısında önce 
yargı kararının uygulanacağını söylediniz ve çok kısa bir süre sonra da, artık bu arada ne 
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olduysa, kararlı tutumunuzdan vaz geçip gereğini yapmadınız. Oysa bildiğiniz gibi 
Anayasamızın 138.1 maddesine göre; “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme 
kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir 
surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.”  Ama Siz 
geciktiriyorsunuz. O zaman Size, bu kez de Anayasamızın 125. Maddesini anımsatmak 
istiyoruz: “İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür”.  Bu 
yükümlülüğünüz yerine getirebilecek misiniz? 
 
Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Orman Bakanımız ve Sayın Sabancı;

Sizler, topluma örnek olmanız gereken konumlardasınız. Bu nedenle Sizlerden, yurttaşlarımız
tarafından örnek alınacak tutumlara girmenizi bekliyor; Türkiye’nin gerçekten de bir “aşiret 
devleti” olmadığı, ama bir hukuk devleti olduğu gerçeğini her durumda gözetmenizi istiyoruz. 
 
Saygılarımızla. 
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