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SİBER TERÖRİZM:
POTANSİYELİN GERÇEKÇİ TEHDİDİ
Emre Çıtak1
Özet
Günümüzde siber alan; siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel olanlar başta olmak üzere pek çok
düzeyde yaşanan etkileşimi barındırmaktadır. Birey etkinliği siber uzay içinde daha belirgin şekilde var
olmakta ve de insanlık varlığını giderek bu alanla özdeşleştirmektedir. Siber alan da böylece bilgisayar
ve ağ sistemleri üzerine kurulu devasa bir mecrayı oluşturmaktadır. Olumlu ve faydalı pek çok yönü
olduğu gibi bu mecra, çeşitli riskler ve tehditler de barındırmaktadır. Bu durum da gündeme, alanın
güvenliğiyle ilgili soruları ve siber güvenlik kavramını getirmektedir. Siber güvenlik; siber tehdit, siber
saldırı, siber savunma, siber savaş, siber istihbarat, siber casusluk, siber suç ve siber terörizm gibi alt
başlıkları içermektedir. Bu çalışmada ise internet ve bilgisayar sistemleri üzerinden tanımlanan siber
alanın toplumun kullanımını açılmasından beri ciddi bir endişe kaynağı olan siber terörizm ele
alınmaktadır. Çalışma boyunca terör örgütlerinin sözde amaçlarına ulaşmak için uyguladıkları
stratejilerinde siber alanı kullanımı incelenmektedir. Terör örgütlerinin, örgütsel fayda sağlama ve
saldırı gerçekleştirme amacıyla yoğun ilgi gösterdikleri siber alanın nasıl güvende olacağı konusu
çalışmada tartışılan temel noktayı oluşturmaktadır. Çalışmada siber terörizmle mücadele ve siber
caydırı konularına da değinilerek alana mütevazı bir katkı yapılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Siber Terörizm, Siber Caydırıcılık, Terörizm, Siber Güvenlik
Jel Kodu: F52, H56, D74

CYBER TERRORISM:
THE REALISTIC THREAT OF THE POTENTIAL
Abstract
Today, the cyber space contains interactions at many levels, especially political, economic, social
and cultural ones. Individual activity exists more clearly in cyberspace, and humanity increasingly
identifies its existence with this space. Cyber space thus constitutes a gigantic medium built on computer
and network systems. As it has many positive and beneficial aspects, the space also contains various
risks and threats. This situation brings to the agenda questions about the security of the field and the
concept of cyber security. Cyber security includes subheadings such as cyber threat, cyber attack, cyber
defense, cyber war, cyber intelligence, cyber espionage, cyber crime and cyber terrorism. In this study,
cyber terrorism, which has been a serious concern since the society's use of cyber space, which is defined
through the internet and computer systems, is discussed. Throughout the study, the use of cyber space
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in the strategies that terrorist organizations implement to achieve their so-called goals is examined. The
main point discussed in the study is how the cyber space, which terrorist organizations show great
interest in order to gain organizational benefits and carry out attacks, will be safe. In the study, it has
been tried to make a modest contribution to the field by addressing the issues of combating cyber
terrorism and cyber deterrence.
Keywords: Cyber Terrorism, Cyber Deterrence, Terrorism, Cyber Security
Jel Code: F52, H56, D74

GİRİŞ
Mekana sınır çizmek mümkün müdür? Bu soruya geleneksel bir bakış açısıyla olumlu
yanıt vermek olasıdır; fakat tecrübe edilen dönemde siber alanın varlığı “mümkün değil”
cevabını beraberinde getirmektedir. Zaman zaman sanal dünya tanımlamasıyla da kullanılan
siber alan, muğlaklığın ve belirsizliğin yoğun olduğu bir yapıdadır. Sınırları olmayan bu alanda
gerçekleşen olayların, ilişkilerin ve davranış tutumlarının da çok yönlü ve çok boyutlu bir halde
olduğunu ifade etmek gerekmektedir. İnsanlığın giderek siber alan içinde daha çok yer alması,
alanın sınırlarının genişlemesine yol açarken ortaya her türlü niyet için bir çekim sahası
çıkmaktadır.
Günümüzde siber alan; siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel olanlar başta olmak üzere
pek çok düzeyde yaşanan etkileşimi barındırmaktadır. Teknoloji ve bilgi alanlarında
gözlemlenen radikal gelişmeler, siber alanın hacmini daha da artırmaktadır. Birey etkinliği
siber uzay içinde daha belirgin şekilde var olmakta ve de insanlık varlığını giderek bu alanla
özdeşleştirmektedir. Siber alan da böylece bilgisayar ve ağ sistemleri üzerine kurulu devasa bir
mecrayı oluşturmaktadır. Olumlu ve faydalı pek çok yönü olduğu gibi bu mecra, çeşitli riskler
ve tehditler de barındırmaktadır. Bu durum da gündeme alanın güvenliğiyle ilgili soruları ve
siber güvenlik kavramını getirmektedir. Siber güvenlik; siber alanda var olan veri, donanım,
yazılımlara, ağ ve kullanıcılara yönelik tehditlerle, müdahaleyle ve yasa dışı eylemlerle ilgili bir
konu alanını oluşturmaktadır. Bilgisayar ağ ve sistemlerinin oluşturduğu yapay gerçekliğin
önemi, onu korunması gereken bir öğe olarak güvenlik tartışmalarının temeline oturtmaktadır.
Siber terörizm ise siber güvenlik endişeleri içinde daha çok yer bulan ve gündem
oluşturan bir konu niteliğindedir. Terör örgütlerinin, saldırılarını veya en azından saldırı
tehditlerini siber alana aktarmaları şüphesiz ki ciddi bir korku yaratmaktadır. Doğaları gereği
uyguladıkları vahşi stratejinin yeni yöntemlerini ve teknikleri teknolojiden aldıkları destekle
daha girift bir hale getiren terör örgütlerinin, siber alandaki faaliyetleri insanlık için ciddi bir
meydan okumayı ifade etmektedir. Hedef devleti veya toplumu korkutma ve yıldırmaya
yönelik anlayışları terörist grupların sözde nihai amaçlarını gerçekleştirmek için önemli bir
2

Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi,
Cilt / Volume:3, Sayı / Issue: 4, Yıl/ Year: 2021

noktayı oluşturmaktadır. Siber alanın doğasında var olan muğlaklık ve bilinmezlik, saldırıların
kaynağını belirlemeyi güçleştirse de terör örgütlerinin siber saldırı gerçekleştirmeye
yoğunlaştıklarını ileri sürmek yanlış olmayacaktır. Siber alan terör örgütü üyelerine
kimliklerini de saklayarak ve iz bırakmayarak hareket etme, sempatizan ve üye kazanma,
propaganda yapma, iletişim kurma, finansal gelir elde etme, saldırı gerçekleştirme, eğitim
alma gibi pek çok olanak sunmakta ve böylece örgütler bu alanda daha yoğun şekilde ilgi sahibi
olmaktadırlar.
Bu çalışma; günümüzde giderek artan siber güvenlik endişesini temel alarak alandaki
terörist tehdidi incelemek için ele alınmıştır. Öncelikle terörizm ve siber terörizm üzerine
kavramsal bir çerçeve çizilmiş, sonrasında ise siber terörizmin potansiyel tehdidine ve bu
tehditle mücadele stratejilerine yer verilmiştir. Özellikle terör örgütlerinin siber alandaki
faaliyetleri ve saldırı potansiyelleri hakkında, benzer kalıpları ve güncel eğilimleri konusunda
alandaki araştırmalara mütevazı bir katkı sunulmak istenmektedir. Pek tabii siber uzayın
anonimliği çalışmadaki en önemli zorluğu oluşturmaktadır ve kayıtlara geçen siber terörist
saldırılar konusunda belirsiz hakimdir; fakat siber güvenlik üzerine oluşan geniş literatür ve
konuyla ilgili tartışmalar oldukça yardımcı olmuştur. Hayat seyrinin her boyutunun daha çok
siber alana aktarıldığı günümüzde, güvenlik de en önemli eğilim noktasını oluşturmaktadır ve
bu bağlamda terörizm temelinde yapılacak bir değerlendirme ciddi bir gereksinimi
karşılayacaktır. Bugüne kadar çeşitli siber saldırılarının hatalı şekilde terör saldırısı olarak
sınıflandırıldığı bilindiğinden, bu çalışmadaki genel yaklaşım siber terörizmi halihazırdaki
terör örgütlerinin siber alanda uyguladığı yaşa dışı fiiller ve saldırılar üzerinden tanımlama
çerçevesinde olacaktır. Terör grupları dışındaki bireysel veya yasa dışı gruplardan yapılan
saldırılar, siber terör olarak değerlendirilmemiştir.

1. Siber Güvenlik ve Siber Terörizm
Kimi zaman dijital terörizm ismiyle de kullanılan siber terörizm kavramı, terörizm
stratejisi kapsamındaki saldırıların veya saldırı tehdidinin siber uzayda gerçekleşmesini ifade
etmektedir. Terör gruplarının uyguladığı terörizmin mekânsal olarak sanal boyuta yansıması
ve siber güvenlik kapsamında korunması gereken değerler olan yazılım, donanım, ağ ve
kullanıcılara yönelik saldırıların olması temel çerçeveyi çizmektedir. Siber terörizmi, suç
gruplarının işlediği bilişim suçları veya hackerlerin faaliyetleri ile karıştırmamak
gerekmektedir; zira terörizmin siyasi bir amacı bulunmaktadır ve örgütsel bir davranış olarak
ortaya çıkmaktadır.
Siber terörizm tanımından önce siber güvenliğe değinmek faydalı olacaktır. Siber
güvenlik, siber uzayın oluşmasıyla birlikte gündeme gelen güvenlik endişelerini, tehditlerini,
risklerini ve koruma süreçlerini içeren geniş bir konuyu oluşturmaktadır. Siber alan halen
bilinmeyenleri olan, multidisipliner ve çok boyutlu bir mecradır. Martin Libicki (2009: 10-12)
3
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siber alanın geleneksel mekan algısıyla hem benzer hem de farklı yönlerinin olduğunu ifade
etmektedir. Siber uzay bir taraftan kara, hava, deniz, uzay gibi bilinen mecralara benzerlikler
oluştururken, diğer yönüyle tamamen insan yapımı bir alan olması nedeniyle kendine has
özellikleri olduğunu belirtmektedir. Bu alanın fiziksel, semantik ve sentetik olmak üzere üç
katmandan meydana geldiğini ileri sürmektedir. Pek tabii henüz yeni sayılabilecek ve
genişleyeceği sınırı belli olmayan bu alanda, güvenliğin nasıl ele alınması gerektiği ve güvenlik
tehditlerinin neler olduğu üzerine yapılan çalışmaların da eksikler barındıracağı ön kabulünü
belirtmek gerekmektedir. Nezir Akyeşilmen’e (2018: 53) göre bu mecra, büyüklüğü ve derinliği
nedeniyle bir uzay, insanlığa sağladığı fayda ile önemli bir teknolojik buluş ve burada oluşan
tehditler nedeniyle ciddi bir güvenlik sorunudur. Bu alanda devletler, devletlerin kurum ve
kuruluşları, şirketler, bireyler, suç grupları, terör örgütleri veya bağımsız gruplar aktif halde
bulunmaktadır (Andress ve Winterfeld, 2011: 193). Siber alan genel bir yanılgı olarak sadece
internet ağları üzerinden tanımlansa da içerisinde donanım, yazılım, bilgi sistemleri ve ilgili
ağların da olduğu daha geniş çerçevede bir boyutu düşünmek gerekmektedir. Siber uzay olarak
düşünülen bu alanda birbiriyle iç içe geçmiş ağlar üzerinde çok boyutlu bir yapı bulunmaktadır
(Kasapoğlu, 2017: 2-3). Bu yapı içerisinde askeri, siyasi, ekonomik, ticari, kültürel, bilimsel,
teknolojik, sportif, sosyal olmak üzere pek çok türden paylaşım mümkün hale gelmiştir.
Buradaki aktörler arasındaki bağlar ve ağlar karşılıklı bağlantılılık ilişkileri üzerinden bir
ekosistem sistem oluşturmakta ve buradaki bir devletin, şirketin veya bireyin davranışları
diğerleri üzerinde de etkiler yaratmaktadır (Schaake ve Vermeulen, 2016: 77).
Siber güvenlik denildiğinde akla gelen en önemli konu siber saldırı veya tehdit olarak
öne çıkmaktadır. Siber alandaki sistemlere, ağlara ve kullanıcılara yöneltilen doğrudan veya
dolaylı kötü amaçlı etkenlere siber tehdit, çeşitli araçlar kullanılarak tehditlerin hedefe
yöneltilmesine ise siber saldırı denilmektedir. Bayraktar (2015: 82-92) siber saldırı
yöntemlerini; kötü amaçlı yazılımlar, mikroçipler, spam postalar, DoS ve DDoS saldırıları,
eşzamansız saldırılar, süper darbe, kaynak kod istismarı, veri aldatmacası, yemleme, web
sayfası yönlendirmesi, gizlice dinleme ve hackleme olarak başlıklandırmaktadır. Tüm bu
yöntemler devletler, gruplar veya bireyler tarafından uygulanabilmektedir. Kimi zaman
kendini yetiştiren ve tek bir bilgisayara sahip olan bireyler, kimi zaman da devlet destekli bir
organizasyon siber saldırı gerçekleştirebilmektedir.
Siber güvenlik konunun genel boyutunu oluştururken, uluslararası alanda giderek
etkisi artan bir siber mücadelenin olduğunu ifade etmek gerekmektedir. Siber mücadele
devletler arası savaşlara ve diğer çatışmalara yansımış, böylece siber saldırılar da hem
geleneksel askeri karşılaşmalara hem de bağımsız mücadelelere yeni bir saha oluşturmuştur
(Schmitt, 2012: 250-259). Siber alandaki özgü şiddet ve saldırılar bağlamında alandaki
güvenlik sorunları kendini geliştirmiş hacker olarak tanımlanan bireylerden, çeşitli gruplardan
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veya devletlerden gelebilmektedir. Temelde olan bireysel suçlar ve devletler arası siber
saldırırlarken, özellikle devlet dışı aktörlerin düzenledikleri saldırılar giderek daha göz önüne
gelmektedir (Yenal ve Akdemir, 2020: 417-424). Dünya genelinde her geçen gün daha fazla
özel ve tüzel varlığın siber alanda faaliyet alanlarını genişletmeleri sonucunda bireyler, gruplar,
devlet dışı aktörler, devletler ve çeşitli şirketler siber saldırılara başvurabilmekte veya
saldırıların hedefi olabilmektedirler. Bu noktada siyasi amaçlarla hareket eden devlet dışı bir
aktör olarak terör örgütlerinin siber alandaki müdahaleleri ve saldırıları siber terörizmin
çerçevesini oluşturmaktadır.
Riskler, açıklar, saldırılar ve suç girişimleri siber alandaki aktörler için doğrudan ve
dolaylı etkiler yaratabilmektedir. Bu olumsuz durumlara karşı güvenlik ihtiyacı güçlü şekilde
hâsıl olmaktadır. Siber alandaki risk, tehdit ve tehlikelerin önlenmesi ve bertaraf edilmesi
güvenliğin sağlanmasının yolu olarak görülmektedir (Akyeşilmen, 2018: 86). Siber güvenlik,
bu alandaki kullanıcıların veya kurum ve kuruluşların varlık özelliklerine yönelik risklere karşı
çözüm üretme işi olarak da görülebilmektedir (Keleştemur, 2015: 162). Siber uzayın bir
referans nesne olarak düşünülerek her türlü risk ve tehditten arındırılmasına yönelik önlem ve
faaliyetler de siber güvenlik tanımı olarak ortaya çıkmaktadır.
Ananonimliği, reddedilebilirliği ve maliyetinin düşüklüğü siber saldırıları çekici bir
tercih sebebi yapmaktadır (Şeker, 2017: 33).

Keleştemur (2015: 267); siber saldırı

kaynaklarının bilgisayar korsanları, siber teröristler, organize suç örgütleri, endüstri casusları,
istihbarat çalışanları, kurum içi casuslar ve diğer devletlerin birimleri olarak sıralamaktadır.
Siber alana yönelik farkındalık ve kullanım alanı arttıkça olumlu gelişmelerin yanı sıra risk,
tehdit, suç gibi güvenlik sorunlarında da yükseliş gözlemlenmektedir. Bu durum da güvenlik
çalışmaları içerisinde önemli bir yeri olan siber güvenlik konusunu gündeme getirmektedir.
Siber güvenlik; giderek ulusal güvenlik politikalarının önemli bir yönünü oluşturmakta ve bu
yeni alan hem tecrübeler hem diğer devletlerin uygulamalarıyla güvenli hale getirilmeye
çalışılmaktadır (Hekim ve Başıbüyük, 2013: 152-155). Siber saldırılarda saldıran taraf; bu
alandaki fiziksel ve sanal yapıyı, donanım, yazılım ve altyapı olmak üzere ilgili sistemleri,
bilgileri ve doğrudan kullanıcıları hedef alabilmektedir (Şenol, 2017: 2).
Siber güvenlik tartışmaları kapsamında devletlerin birbirilerine karşı yürüttükleri
mücadelelerin tezahürü olan siber savaşlara ve terör gruplarının yürüttükleri kampanyalara da
değinmek gerekmektedir. Günümüzde geleneksel savaşların karakteristiği değişmiş ve siber
savaşlar saha ve araç bağlamında yeni bir boyut sunmuştur. Bu bağlamda devletler arasında,
birbirilerine zarar vermek veya güçlerini test etmek için yoğun olarak gerçekleşen siber
saldırıların önemli mücadele boyutu haline geldiğini ifade etmek, terör örgütlerinin de bu
alandaki artan faaliyetlerine dikkat çekmek gerekmektedir.
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Günümüzün güvenlik tartışmalarındaki tehdit tanımlaması önceliğinde olan
konulardan birini hiç şüphesiz terörizm oluşturmaktadır. Devletlerin güvenlik politikalarının
temel başlıklarından ve ulusal güvenlik endişelerinin en önemli baskı unsurlarından birini
oluşturan terörist faaliyetler ve eylemler giderek mücadelesi daha da zorlaşan bir sorundur.
Gary Ackerman ve Michael Burnham (2019: 12) terörizmi; devlet dışı bir aktörün geniş bir
kitleyi yönlendirmek, davranışlarını değiştirmek veya yıldırı oluşturmak gibi amaçlarla
sembolik veya temsili olarak seçilen bir gruba karşı ideolojik yaklaşımla şiddet kullanması veya
şiddet tehdidinde bulunması olarak ifade etmektedirler. Drake (1998) terörizmi, hedef
aldıkları

toplumun

istedikleri

doğrultuda

inanmasını

sağlamak

isteyen

grupların

başvurdukları politik güdülü ve gizli organize edilmiş şiddet kullanma durumu olarak
tanımlamaktadır.
Bir şiddet türü olarak terör eyleminin ortaya çıkmasında kimi nedenlerin veya örgütler
tarafından suiistimal edilen koşulların bulunduğunu ifade etmek gerekmektedir. Örneğin;
toplumsal eşitsizlik, yoksulluk, siyasi düzensizlik, devlet otoritesi eksikliği, dışlanma ve
ötekileştirme, insan hakları ihlalleri, ideolojik ve kültürel baskı gibi nedenler bu bağlamda
değerlendirilebilmektedir (Newman, 2006: 750-751). Terör örgütleri devlet egemenliğinin
sorgu altında olduğu, toplumsal dayanışmanın güçlü olmadığı, vatandaşların temel hak ve
yaşam standartlarına erişemediği koşulları lehlerine kullanmayı stratejilerinin bir parçası
haline getirebilmektedirler. Bu bağlamda terörizm genel bir tanımla siyasi bir amaca ulaşmak
isteyen örgütsel bir yapının yasa dışı şiddet kullanarak uyguladığı bir strateji olarak ifade
edilebilmektedir. Bu stratejiyle kimi ideoloji ve olumsuz koşulları suiistimal edilerek hedef
toplum ve devlet üzerinde korku, kargaşa ve kaos oluşturularak taviz elde edilmek
istenmektedir.
Terörizm kamuoyunda doğrudan bir tepki ve rahatsızlık oluşturan, sürekli önlemlerin
alınmasını gerektiren, kısa ve uzun vadeli ekonomik, siyasi, toplumsal, kültürel etkiler doğuran
ve mücadele yöntemlerini çoğunlukla boşa çıkaran bir strateji olarak öne çıkmaktadır
(Smelser, 2007: 131-154). Terörizm yine, meşru olmayan şiddet ve yöntemlerin sistematik
şekilde hem devlet unsurlarına hem de sivil halka yöneltilmesi olarak tanımlanabilmektedir.
Terörizm stratejisi uygulayan gruplar, karşı toplum üzerindeki siyasi hedeflerini
gerçekleştirmek için organize bir şiddet eylemi ve propaganda faaliyeti yürütmektedirler.
Uygulanan şiddetin oluşturduğu güvensizlik durumu terör örgütlerinin sözde ideolojilerini
yaymaları için uygun ortam yaratabilmekte ve karar alıcıları zor durumda bırakabilmektedir.
Terör saldırıları ve bilinmezlikle sıkıştırılan toplum teröre olduğu kadar, terör karşısında
başarısız olan devlet kurumlarına da tepki vermektedir. Böylece terör örgütlerinin yöntem ve
teknikleri etkili hale gelmeye başlamaktadır.
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Terörle mücadele gücü bir devletin askeri imkanları başta olmak üzere ulusal
kapasitesini, emniyet birimlerinin faaliyetlerini ve hukuk uygulamalarını esas almaktadır. Bu
bağlamda istihbarat çalışmaları, anti terörizm faaliyetleri, terörizmle doğrudan karşılık ve
sonuçların analizi gibi taktiksel yaklaşımlar terörle mücadele uygulamaları olarak öne
çıkmaktadır (Bolz, Dudonis ve Schulz, 2002: 12-15). Bir grup tarafından ortaya konulan
tehditle mücadele etmede, hem işlevsel yapının hem de ideolojik çerçevenin dağıtılması
gerekmektedir. Terör örgütlerinin şiddet eylemlerinin engellenmesinin yanı sıra terörizmin
tehlikeli bir ideolojik aşırılık olduğu düşünüldüğünde devlet ve toplum nezdinde bir karşı
ideolojik duruşun da oluşması terörizmle mücadele kapsamında elzemdir (Gunaratna, 2007:
21). Ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde ciddi bir tehdit oluşturan terörizm, çok boyutlu
bir mücadele ile bertaraf edilen bir sorun olarak gündemin üst noktasında yer bulmaktadır.
Terörist gruplar siber alanı iki temel bağlamda kullanmaktadırlar. Bu alandaki iletişim
ve kaynak elde etme gibi faydacı faaliyetler ve hedeflerine saldırı gerçekleştirme gibi terör
hareketleri bu iki kapsamı oluşturmaktadır. Bireyler, aktivist gruplar, şirketler, sivil toplum
örgütleri, yasa dışı gruplar, kurum ve kuruluşlar giderek daha çok siber alan içinde faaliyet
gösterirken terör örgütlerinin de paralel bir seyir izlemediklerini düşünmek doğru
olmayacaktır. Siber alanın sunduğu avantajlar terör grupları için de arkalarını dönemedikleri
fırsatlar sunmakta ve böylece de karşı oldukları toplumlar için de daha büyük bir risk
oluşturmaktadır. Örgütler bir yandan siber alanın sunduğu “nimetlerden” yararlanırken, diğer
taraftan eylemlerini gerçekleştirmek için zayıf yönler aramaktadırlar.
Siber terörizmi, terörizmden ayıran nokta saldırıların doğrudan fiziksel bir şiddet
içermemesi ve saldırılar için siber alanı oluşturan altyapının kullanılmasıdır. Terör örgütleri
tarafından mevcut sistemler üzerinden veya özel olarak için üretilen yazılım, donanım,
programlarla saldırılar gerçekleştirilmektedir (Shiryaev, 2012: 146-147). Siber dünyada
işlenen hırsızlık, sabotaj, özel alana sızma, sahtecilik, casusluk, hizmet engelleme saldırısı,
dolandırıcılık, kötü amaçlı yazılım yayma, zorbalık gibi tüm suçları terör örgütleri de
gerçekleştirebilmekte ve bu mecra üzerinden bir korku iklimi oluşmaktadır (Singh ve Siddiqui,
2011). Alandaki ilk tanımlardan biri olarak Pollitt (1998: 9) siber terörizmi devlet altı gruplar
veya gizli örgütler tarafından savaşmayan unsurlar üzerinde şiddetle sonuçlanan bilgi
sistemleri, bilgisayar sistemleri, bilgisayar programlarına ve data depolarına yönelik
tasarlanmış ve politik güdülü saldırılar olarak ele almıştır. Her ne kadar geleneksel terörizm
gibi doğrudan fiziksel zararlar oluşturmasa da siber terör saldırılarının gündelik hayatın
akışını etkileyecek, ulusal güvenlik sorunlarına neden olabilecek ve maddi kayıplar yaratacak
sonuçlar oluşturması oldukça ciddi bir endişe doğurmaktadır (Hua ve Bapna, 2012: 104).
Genel bir ele alış ile siber terörizmi; siyasi amaçlarla bir devleti veya toplumu yıldırmak veya
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baskılamak için bilgisayar temelli sistemlere, ağlara veya bilgi altyapısına yönelik yapılan yasa
dışı müdahaleler veya saldırılar olarak tanımlamak mümkündür.
Ali Burak Darıcılı (2020: 96) oldukça geniş bir tanımla siber terörizmi; bir terör
örgütünün üyeleri ve ilişkili kişiler tarafından siyasi bir amaca ulaşmak için ağ sistemleri
üzerinden gerçekleştirilen şiddet içere suç eylemi ve faaliyetler ile propaganda ve lojistik
ihtiyaçların karşılanması olarak ifade etmektedir. Diğer bir tanımda ise siber terörün karşı
tarafın can ve mal güvenliğine zarar vermek veya risk oluşturmak için etkileşim sahasını
oluşturan sayısal teknolojiler ve platformlara gerçekleştirilen saldırılar olduğu ifade
edilmektedir (Atasever, Özçelik ve Sağıroğlu, 2019: 239). Hasan Çifçi ise (2013: 5-6)
değerlendirmesinde siber terörizmi genel bir çerçevede bilgisayar ağ ve sistemlerine yönelik
çeşitli amaçlarla gerçekleştirilen ve çeşitli noktalarda zarar oluşturan saldırılar olarak
nitelemektedir. Saldırıların bu alanda oluşturduğu korku ve hasar durumunu öne çıkarmıştır.
Siber alan terör grupları için basitçe bir internet sayfasından ele geçirilmesinden nükleer
silahların kod sistemlerine sızılmasına kadar geniş bir suiistimal ve saldırı potansiyeli
sunmaktadır. Terör örgütlerinin bu alanda ne kadar etkili olabilecekleri kendi güçlerine bağlı
olmanın yanı sıra devletlerce ortaya konulan savunma ve caydırıcılık durumuna göre
şekillenmektedir (Foltz, 2004: 155-157).
Siber terörizm, yeni terörizm tartışması içinde de yer bulmaktadır. Terörizmin örgütsel,
ekonomik-finansal, yöntem, imkan-kabiliyet, teknolojik yönlerden farklı bir boyuta ulaştığı ve
bu bağlamda da terör örgütlerinin özellikle teknolojik gelişmelerine uyumlarıyla birlikte temel
stratejileri olan karşı toplum üzerinde korku ve panik yaratmak için güçlü bir yeniliğe
kavuşmuş oldukları ifade edilebilir (Morgan, 2004: 36-40). Terör grupları siber alanı oldukça
geniş bir yelpaze çerçevesinde kullanmaktadırlar. Propaganda, iletişim, eğitim, araştırma,
istihbarat, gelir elde etme, sosyal medya üzerinden hedef kitlelere ulaşma gibi konularda söz
konusu gruplar ağ sistemlerini kullanmaktadırlar (Darıcılı, 2020: 95). Nasıl ki bireyler,
toplumlar, özel ve tüze kuruluşlar bilgisayar ağ ve sistemleri sayesinde her türlü ihtiyaç ve
işlemlerinde daha kolay şekilde erişme, düzenleme ve gerçekleştirme olanağına kavuştularsa,
terör örgütleri ve üyeleri de böylesi bir fırsatlar dünyasına adım atmışlardır. Terör örgütleri
çatışma halinde eş zamanlı olarak veya çatışmasızlık durumunda siber alanda faaliyetlerini
yürütmektedirler. Günümüzde kimi terör örgütleri silahlı eylemleriyle paralel olarak karşı
toplumun siber altyapısına zarar verme ve faaliyetlerini daha organize gerçekleştirme
eğiliminde olurlarken, aktif eylemlerine ara verip internet temelli aktivitelerine yön veren
gruplar da bulunmaktadır (Shiryaev, 2012: 173-190). Vahit Güntay (2017a: 89-90) özellikle
siber terör saldırılarının organize bir grubun eylem biçimi olmasına vurgu yaparak sonuçların
daha ciddi olması ve farklı hedefleri etkileyebilmesi durumunun altını çizmektedir. Özellikle
kritik altyapı olarak tanımlanan iletişim-haberleşme, ulaşım, enerji, finansal servisler gibi
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alanlardaki ağ ve sistemlere yönelik saldırılar can kayıplarına, ciddi ölçekte maddi kayıplara,
ulusal güvenlik açıklarına ve hayat akışının bozulmasına neden olabilmektedir. Gordon ve
Ford (2002: 638-643) ise bilinen terörizm tanımlamasındaki unsurlar olan fail, yer, eylem,
araçlar, hedef, grup üyeliği ve motivasyon çerçevesinde siber terörizmi tartışarak yeni terörizm
yaklaşımı içinde bilgisayarların birer silah gibi işlev görerek devletler ve siviller üzerinde baskı
kurmaya çalışan grupların siyasi eylemlerine hizmet edebileceğine dikkat çekmektedirler.
Terör örgütlerinin siber saldırılarla üzerinden amaçları belirlenen hedeflere zarar
verme, karşı tarafta güvensizlik ve korku oluşturma, panik havası yaratma, hedef ülkeyi güçsüz
ve itibarsız gösterme, sempatizanlara ve üçüncü taraflara mesaj verme, propaganda ve güç
gösterisi yapma şeklinde özetlenebilmektedir. Siber terörizmin potansiyel hedefleri; enerji
altyapısı, telekomünikasyon, askeri sektörler, bilgi güvenliği, sağlık kayıtları, şehirlerin
sinyalizasyon sistemleri, hava ve tren yollarındaki sistemler, eğitim kurumları, finansal altyapı
ve bankalar, sosyal medya, kişisel sayfalar ve hesaplar gibi geniş bir çerçevede olabilmektedir.
Nihayetinde terörizmin dayandığı korku, panik, güvensizlik ve korku oluşturma stratejisi siber
alanda da kendini göstermekte, zayıf olan hedefler daha çok tercih edilmekte ve kimsenin
güvende olmadığına yönelik bir algı oluşturma arayışında olmaktadır. Devam eden sayfalarda
da bahsedileceği gibi terör örgütlerinin üst düzey zarar verebildikleri bir siber saldırı henüz
kayıtlara geçmemiştir; fakat hem devlet savunmasına takılan çeşitli girişimleri hem de bu
alandaki etkinlikleri her an kaos yaratabilecek bir potansiyeli hesaba katmayı zorunlu
kılmaktadır. Çeşitli devletlerce açıklanan ve teyidi tam yapılamayan birkaç olay dışında siber
alanın tümünü etkileyen bir terör saldırısı olmamış olsa da potansiyel tehdit, tüm tarafları
endişeye sevk etmekte ve bir baskı unsuru olarak görünür olmasa da zararlar verebilmektedir.
Siber terörizmin aynı zamanda karşı toplumda psikolojik bir baskı unsuru olduğunu ifade
etmek gerekmektedir. Bireylerin ve kamunun günlük hayatı ve önemli bilgileri bilgisayar ağ ve
sistemleri üzerinde yoğunlaştıkça güvenlik sorunu ayrıca mental ve duygusal bir ağırlığı da
beraberinde getirmektedir. Bu nedenle terör örgütlerinin bu mecrada faal olduğunun bilinmesi
ve saldırı korkusu ciddi bir baskı oluşturmaktadır (Gross, Canetti ve Vashdi, 2016: 2-3).

2. Siber Terörizme Karşı Mücadele ve Siber Caydırıcılık
Siber alan iç ve dış tehditlere oldukça açık bir alandır. Saldırıların farklı kaynakları,
yöntemleri ve hedefleri olabilmektedir. Dış tehditler sisteme yönelik sızmalar ve doğrudan
riskler üzerinden şekillenirken, iç tehditler ise hem sistemin oluşturduğu hem de sistemi
koruması gereken kişilerin neden olduğu sorunlar üzerinde tanımlanmaktadır (Libicki, 2009:
22-23). Siber uzay genel olarak herhangi bir amaçla yapılacak saldırılar için uygun bir ortam
sunmaktadır. Bir bireyin diğerinin sosyal medya hesaplarını çalmak için işe koştuğu casus
yazılımdan, bir devletin diğerinin kritik bilgi depolarını işlemez hale getirebildiği sistem
saldırısına kadar geniş bir yelpazedeki güvenlik tartışması işin özünü oluşturmaktadır. Terör
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örgütleri de stratejilerini tecrübe edilen döneme uyarlama bağlamında internet ve bilgisayar
sistemleri üzerinden edindikleri etkinliklerini karşı taraf üzerinde kullanma eğilimindedirler.
Söz konusu alandaki açıklar, gizlilik, takipteki zorluk ve saldırı çeşitlerinin çokluğu terör
gruplarını mecraya çekmektedir (Chu, Deng, Chao ve Huang, 2009: 2397-2398).
Bilgisayar ve internet temelli siber alanın özellikle toplum kullanımına açılmasından
beri bu alanda yaşanabilecek terör saldırıları temel endişelerden biri olmuş ve analizlerde terör
örgütlerinin siber potansiyelleri üzerinde durulmuştur. Güncel değerlendirmelerin yanı sıra
gelecekte olabilecek saldırılar temel endişeyi oluşturmuştur. Zira bir yandan terör örgütlerinin
zamanla imkan ve kaynak yönlerinden gelişecekleri diğer yandan ise insanlığın siber alana
daha çok tutunmaya devam edeceği yönünde analizler yapılmıştır (Cohen, 2014; Weiman,
2004; O’Brian, 2003). Yerel veya küresel nitelikteki bir terör saldırısının neden olabilecekleri,
bilim kurgu filmlerin ötesinde gerçek bir tehdit olarak algılanmıştır. Günümüze gelen süreç
içinde terör örgütlerin toplumların gizli bilgilerini tamamen ele geçireceklerine, kişisel
bilgisayarları kullanılmaz hale getireceklerine, kamusal iş ve işlemleri sekteye uğratacaklarına,
kritik altyapıya zarar vereceklerine ve hatta askeri kod veya sistemleri ele geçirerek saldırılar
düzenleyeceklerine yönelik tahminler ve güvenlik kaygıları dile getirilmiştir. Fakat bugüne
kadar bu denli ciddi bir terör saldırısı kayıtlara geçmemiştir. Hiç şüphesiz ki terör örgütleri
siber alanda saldırılar gerçekleştirmekte ve etkin şekilde bu mecrayı avantajlarına olabilecek
şekilde kullanmaya çalışmaktadır. Hackleme, casus yazılım,

Dos ve DDoS saldırıları,

serverlara sızma gibi bireylerin ve yasa dışı grupların başvurdukları siber saldırılar, terör
örgütleri için oldukça özendirici olmuştur. Yine de bir ülkeyi veya uluslararası alanı felce
uğratacak düzeyde bir terör saldırısının var olduğu bilinmemektedir. Bunun için; terör
örgütlerinin henüz kompleks saldırılar yapabilecek yeterli kapasiteye erişememeleri,
devletlerin savunma önlemlerin oldukça ileri seviyede olması ve başarıya ulaşan siber
saldırıların devletler tarafından kamuoyuna duyurulmaması gibi nedenler sayabilmek
mümkündür.
Terör örgütleri için siber alanın tercih edilmesinin çeşitli nedenleri vardır. Terör
örgütleri açısından siber saldırılar geleneksel saldırılara göre daha az maliyetli, anonimliği
yüksek, hedef yelpazesi geniş, uzaktan idare edilebilir ve etki düzeyi ve medya yansıması daha
fazla durumdadır (TASAM, 2004: 5-6). Terör örgütleri çok elemana, kaynağa, yere ihtiyaç
duymadan ve daha az risk alarak bu alanda varlıklarını hissettirme imkanı bulabilmektedirler.
Bu nedenle günümüzde devlet önlemlerini aşacak seviyeye gelmemiş olsalar da siber terör
saldırıları, oldukça endişe verici bir potansiyel olarak insanlığın karşısında durmaktadır.
Siber güvenlik genel bağlamda savunma merkezli bir anlayışını ifade etmektedir. Siber
güvenlik denildiğinde söz konusu alandaki tehdit ve risklere karşı önlemlerin alınması ve karşı
konulması üzerinden bir çerçeve çizilmektedir. Siber alandaki savaş, mücadelece, saldırı ve
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suçlar henüz tam anlamıyla tanımlaması yapılmamış ve hukuksal çerçevesi çizilmemiş
durumlar olduğu için mücadele için politikaların ve stratejilerin ortaya konulması oldukça
zordur (Güntay, 2017b:19-20). Terörizmin ulusal, bölgesel ve uluslararası bir tehdit olması
mücadelenin de bu bağlamda yapılması gerekliliğini oluşturmaktadır. Siber terörizmin özgü
bir şekilde sınırötesi, daha doğru bir ifadeyle sınır tanımayan yapısı uluslararası ve ortak bir
mücadeleyi gerektirmektedir. Zira siber saldırı uygulayan terör grupları doğrudan bir hedef
gözetseler de uluslararası toplumun geri kalanı için potansiyel bir tehdit oluşturmaktadır. Bu
bağlamda siber terörizmle mücadelede birey, devlet ve uluslararası seviyelerde iradenin ortaya
konulması özellikle önem arz etmektedir.
Terörizm, sert ve yumuşak güçlerin bir arada kullanılmasıyla bertaraf edilebilecek bir
tehdittir. Amaçlarına ulaşabilmek için terör örgütlerinin ortaya koydukları tüm eylemlere,
stratejilerine, sözde ideolojilerine ve örgüt yapılarına karşı bütüncül bir mücadelenin
yürütülmesi gerekmektedir (Rineheart, 2010: 37-38). Normal olarak siber terörizmle
mücadelede doğrudan gözler ülkenin teknolojik kapasitesine dönse de bilinçlenme,
farkındalık, eğitim, özel ve kamu kuruluşları arasındaki birliktelik ve ulusal ve uluslararası
kurumların eşgüdümlü çalışmaları oldukça önemlidir (Cox, 2015). Siber terörizme karşı
koymak için çok yönlü bir mücadele örneğinin gösterilmesi ve terör örgütlerinin avantaj elde
edebilecek herhangi bir zaafın bırakılmaması gerekmektedir. Siber terörizme karşı
konulmasında temelde iki ciddi strateji belirmektedir: karşı koyma ve caydırıcılık. Bunlardan
birincisi saldırı geldiğinde karşı koyma becerisini, ikincisi ise tehdit kaynağını saldırıdan
vazgeçirme gücünü ifade etmektedir. Böylece hem savunma duvarlarının yükseltilmesi hem de
potansiyelin kuvvetin ortaya konulması terörle mücadelede anahtar iki yönü oluşturmaktadır.
Özele inilecek olursa geleneksel terörizmle mücadelede ortaya konulan siyasi, askeri,
ekonomik, toplumsal ve hukuksal tüm araçların işe koşulması siber terörizmi önlemede de
elzemdir.
Jian Hua ve Sanjay Bapna (2012) yaptıkları değerlendirmede siber terörizmle
mücadelede teknolojik, hukuksal ve siyasi olmak üzere üç ayaklı bir çerçeve üzerinde
durmaktadır. Teknolojik altyapının terörist saldırı caydırması ve önlemesi, siber suçlara
karışanlara yönelik hukuksal düzenlemelerin daha net hale getirilmesi ve siyasi erkin ekonomi
başta olmak üzere çeşitli alanlardaki uygulamalarla kişilerin siber terörizme bulaşmasını veya
süreçten mağdur olmalarını engellemesi genel çizgisinde iddialarını temellendirmektedirler.
Terör gruplarının siber alanda sadece doğrudan saldırılar ile değil propaganda,
psikolojik savaş ve algı yönetimi çerçevesinde de faaliyet sürdürmeleri karşı mücadelenin bu
yönünü gündeme getirmektedir. Her ne kadar doğrudan saldırı veya şiddet eylemi olarak
görülmese de bu faaliyetler terör örgütlerinin etkin ve etkili olmasında oldukça önemlidir.
Siber alandaki bu girişimlerin önlenmesi bütüncül bir mücadelenin gereksinimlerindendir
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(Darıcılı, 2020: 102-103). Toplumu ilgilendiren çeşitli olaylarda veya kararlarda örgütlerin
müdahalesi ve manipülasyonları özellikle dikkat edilmesi gereken bir konuyu oluşturmaktadır.
Doğrudan saldırıların yanı sıra özellikle sosyal medya üzerinden oluşturulmaya çalışılan
kargaşa, panik ve güvensizlik ortamına yönelik ciddi incelemelerin yapılması gerekmektedir.
Siber terörizmle mücadelede savunma kadar değer verilmesi gereken nokta siber
caydırıcılıktır. Siber caydırıcılık, alınan önlemler ve ortaya konulan savunma gücü sayesinde
tehdit ortaya koyacak unsurun vazgeçmesi veya emellerini ertelemesi anlamına gelmektedir.
Siber saldırıların ve tehdit kaynaklarının belirlenmesinin zor olması siber caydırıcılığı
tartışmalı bir konu haline getirse de siber güç ve siber savunma artırımı karşı tarafın
saldırılarını önledikçe caydırıcılık durumu da daha belirgin olmaktadır (Güntay, 2017a: 91-92).
Genel güvenlik tartışmalarında en iyi savunmanın düşmanın kaçınmasına ve vazgeçmesine
neden olan önlemler olduğu ifade edilmektedir. Bu noktada devletler hem kurumları hem de
bireyleri korumak için alacağı önlemlerin ve uygulayabilecekleri karşı saldırıların terör
örgütleri tarafından algılanması gerekmektedir. Önceki bölümde de bahsedildiği üzere
terörizm fiziksel olduğu kadar psikolojik-zihinsel bir harekâttır. Hedef toplumdaki güven,
inanç ve dayanışma bağlarını yok ederek avantaj elde etmeye çabalayan terör örgütlerine karşı
savunmada etkili olabilecek unsur toplumsal irade ve birlikteliktir (Çıtak, 2020: 197). Ülkenin
siber caydırı gücü topluma anlatılabildiği sürece, teröre karşı söz konusu birlikteliği sağlayan
bir kolaylaştırıcı olabilecek ve güvende olduklarını hisseden halk yasal kurumlara bağlılıklarını
pekiştireceklerdir. Ayrıca terörizme karşı mücadelenin topyekun bir faaliyet olması gerektiği
anlayışıyla, toplum da devletin uygulamaya koyduğu siber savunmayı güçlendirmek için
bireysel önlemler alma eğiliminde olabilecektir.
Siber dünyanın bilinmezlik ve muğlaklıkla dolu olması ve teknoloji alandaki dinamik
yapı her türlü savunmayı bir gecede zamanın gerisinde bırakmaktadır. Fakat terörizmle
mücadele mantalitesi de halihazırda bu şekilde işlemektedir. Zira alınan tüm önlemlere
rağmen terör örgütleri toplumdaki açıkları kollayarak bir şekilde eylem girişiminde
bulunabilmektedirler. Konu siber dünya olduğunda ise devletlerin henüz sınırlarını çizemediği
ve hukuksal düzenlemeleri oluşturmadığı bir mecrada görünmeyen bir tehdide karşı ne kadar
etkili olabilecekleri oldukça tartışmalıdır. Yine de terör örgütlerine bugüne kadar geçit
verilmemesi, bu alandaki ulusal ve uluslararası önlemlerin etkililiğin kanıtını oluşturmaktadır.
Sonuç ve Değerlendirme
Terörizm çağımızın “belası” olarak tanımlanmaktadır. Dünya genelinde hiçbir toplum
terörizm saldırısından muaf değildir ve bu da genele bir korku ortamı oluşturmaktadır.
Halihazırda geleneksel terörizm devletler için oldukça ciddi bir meydan okumayı oluştururken,
yeni terörizmin önemli bir boyutunu oluşturan siber terörizm ise üzerinde en çok tartışılan
endişe kaynaklarından biridir. Bilgisayar ağ ve sistemlerini hem örgütsel ihtiyaçlarını
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karşılamak hem de hedeflerine saldırılar düzenlemek için kullanabilen terör örgütleri oldukça
kıymetli bir fırsata ulaşmışlardır.
Günümüzde siber alan tehlike ve tehditlerle dolu olan bir mecra olarak görülmektedir.
Siber savaşlar, siber casusluk, siber saldırı, siber suçlar, siber terörizm gibi konular bu alanın
kullanıcılarının risk endişesini artırmaktadır. Siber terörizm ise özelinde sadece isminde
“terör” sözcüğü geçmesi nedeniyle korku ve panik halini artırmaya yetmektedir. Siber alanda
hemen hemen her devlet, toplum, şirket veya birey bir şekilde siber saldırının bir türüne maruz
kalmaktadır. Çeşitli gruplar oldukça uzmanlık gerektiren saldırılar düzenleyerek devletleri ve
büyük şirketleri zora sokabilmektedirler. Buna rağmen terör örgütleri temelinde yıllardır
beklenilen büyük saldırıların henüz gerçekleştiğine dair herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Pek tabii terör örgütleri casusluk yapma, çeşitli internet sayfalarını ele geçirme veya işlevsiz
hale getirme, sosyal medyayı yönlendirme, bireysel hesaplara saldırma gibi faaliyetler
gerçekleştirmektedirler; fakat günlük yaşamı veya ulusal güvenliği felce uğratacak düzeyde
saldırılar düzenleyen terör örgütleri olmamıştır. Yine de geleceğin her türlü gelişmeye açık
olduğunu ve siber terörizmi önleme için gerekli mücadelenin her an veriliyor olması elzemdir.
Terör örgütlerinin devlet denetimin kısmen muaf oldukları, daha az maliyetle ve insan
kaynağıyla zarar oluşturabilecekleri siber saldırı fırsatını değerlendirmeye çalışmayacaklarını
düşünmek oldukça güçtür. Kendini bir şekilde teknoloji alanında yetiştirmiş bir terör örgütü
üyesinin dünyanın herhangi bir yerinden hedefinde olan özel ve tüzel kişiliklere saldırı
yapabilmesi zor bir durum değildir. Fakat her ne kadar gizliliğin perdesi arkasına saklansalar
da devletlerin karşı önlemleri saldırıyı ileri boyuta varmadan bertaraf edebilmekte ve bırakılan
izlerin takip edilmesini olası kılmaktadır. Yine de geleceğimizde terör örgütlerinin siber saldırı
kapasitelerini daha da artıracaklarını, zaaf yaşayan devletlere ciddi zararlar verebileceklerini
ve hatta sadece siber alanda faaliyet gösteren terör gruplarının ortaya çıkabileceklerini ileri
sürmek güç değildir.
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ÇEVREYE DUYARLI BÜTÇE: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE
DEĞERLENDİRMESİ
Alper DOĞAN1 M. Emin COŞKUN2
ÖZET
Çevreye Duyarlı Bütçe, yerel yönetim düzeyinde çevrenin korunması ve doğal kaynakların
sürdürülebilirliği için belediyelerde uygulanmak üzere geliştirilmiştir. Finansal bütçeleme sistemi ile
aynı modeli kullanmakla birlikte Çevreye Duyarlı Bütçede çevre dikkate alınmaktadır. Çevreye Duyarlı
Bütçe, çevreyi parasal bir değerde incelemez ancak çevresel kaynakların tüketimini veya korunmasını
önemsemektedir. Çevreye Duyarlı Bütçe anlayışı gelişmiş bir bütçeleme sistemidir. İnsanların çevreyle
kurdukları ilişki çevreyi sürekli tüketilebilir sonsuz bir kaynak olarak düşünmesinden dolayı çevrede
ciddi zararlar ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte bilinçsiz kentleşme, çevre dostu olmayan sanayileşme,
sera gazı emisyonları, fosil yakıtlı araç kullanımı, ses ve hava kirliliği gibi birçok modern çağ tüketim
alışkanlıkları çevreye telafisi mümkün olmayan zararlar vermiştir. Bu olumsuz çevre kullanımıyla
birlikte, küresel ısınma, temiz su kaynaklarına ulaşmada yaşanan sorunlar, temiz havanın azalması ve
kritik seviyelere ulaşması gibi çevresel uyarılar çevrenin kötü kullanılmasının, kaçınılmaz sonucu
olmuştur. Bu arka arkaya sıraladığımız nedenlerden dolayı çevre farkındalığı olan bir bütçeleme
anlayışı zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Çevreye Duyarlı Bütçe, Avrupa Birliği’nde öncü şehirler
tarafından uygulanmaktadır. AB’de doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına yönelik olarak önemli
çalışmalar yapan birçok yerel yönetim vardır. Çalışmada, Çevreye Duyarlı Bütçenin tanımı, sistemi,
kapsamı ve amaçları açıklandıktan sonra AB’de ve Türkiye’de konuya ilişkin uygulamalar açıklanmaya
çalışılmıştır.
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Environmentally Sensetive Budget: Assessment of the European Union
and
Turkey
ABSTRACT
The Environmentally Sensitive Budget has been developed at the local government level to be
implemented in municipalities for the protection of the environment and the sustainability of natural
resources.

While using the same model as the financial budgeting system The Environmentally

Sensitive Budget does not examine the environment at a monetary value but cares about the
consumption or conservation of environmental resources. In addition, many modern consumption
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habits such as unconscious urbanization, non-environmentally friendly industrialization, greenhouse
gas emissions, use of fossil fuel vehicles, noise and air pollution have caused irreparable damages to
the environment. Along with this negative use of the environment, environmental warnings such as
global warming, problems in accessing clean water resources, reduction of clean air and reaching
critical levels have been the inevitable consequences of the misuse of the environment. The
Environment Sensitive Budget is implemented by leading cities in the European Union. There are
many local governments in the European Union that make important studies for the protection of
natural resources and environment. In the study, the definition of Environmentally Sensitive Budget
system, after explaining the scope and objectives were explained they practice on the issue in the
European Union and Turkey.
Keywords: Environmentally Sensitive Budget, Green Budget, European Union , Turkey, Natural
Resource.
Jel Codes: H00, H23, H27

GİRİŞ
Çevreye Duyarlı Bütçe tekniği (Eco-Budget), temelde yerel yönetimlerin
ihtiyaçlarını göz önüne alarak yapılan çevre dostu bir sistemdir. Çevreye Duyarlı
Bütçe, kıt olan doğal kaynakları sürdürebilir bir şekilde bireyler için yaşam kalitesini
arttırarak, güvence altına alınması olarak ifade edilmektedir. Çevreye Duyarlı Bütçe;
çevre dostu bütçe, yeşil bütçe, çevre bütçesi gibi isimlerle de adlandırılmaktadır.
Çevreye Duyarlı Bütçe anlayışı gelişmiş bir bütçeleme sistemidir. İnsanların
çevreyle kurdukları ilişki çevreyi sömürü temelli bir hale geldiğinden bu yana çevrede
ciddi zararlar ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte bilinçsiz kentleşme, çevre dostu
olmayan sanayileşme, sera gazı emisyonları, fosil yakıtlı araç kullanımı, ses ve hava
kirliliği gibi birçok modern çağ alışkanlıkları çevreye telafisi mümkün olmayan
zararlar açmıştır. Bu olumsuz çevre kullanımıyla birlikte, küresel ısınma da
insanoğlunun çevreyi kötü kullanmasının, kaçınılmaz sonucu olmuştur. Bu arka
arkaya sıraladığımız nedenlerden dolayı çevreye farkındalığı olan bir bütçeleme
anlayışı zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır.
Küreselleşme birçok iktisadi, sosyal olguyu yanında getirmiştir. Yoğun şekilde
çevreden faydalanma küreselleşmenin bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz. Küresel
dünyanın artan tüketim-ulaşım-barınma gibi ihtiyaçların karşılanmasında, sanayi
üretimi ve üretim esnasında fabrikaların atıkları ve oluşturdukları ses kirliliği, toplu
ulaşım için kullanılan yakıtlar, nehir yataklarına toplu konut yapımı gibi faaliyetler
çevrede ciddi zararlara yol

açmış ve bu durum temiz su kaynaklarına ulaşımı,

ekilebilir araziye ve bio çeşitliliğe zarar vermiştir.
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Sürdürülemez bir çevre yönetimi nedeniyle birçok sorun yaşanmaktadır.
Gelecek kuşaklara kötü bir dünya bırakmamak ve kıt doğa kaynaklarını sürdürülebilir
kullanmak için Çevreye Duyarlı Bütçe sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Çevreye
Duyarlı Bütçe, doğal kaynakların tüketiminin belirli plan ve kontrol çerçevesinde
gerçekleşmesini sağlayan bir araçtır.
Yaşadığımız yüzyıl ve geçen yüzyılda insanın çevreyle kurduğu ilişkinin
sakıncalarının sonucu büyük ölçüde anlaşılmıştır. Bu kapsamda yönetimden,
ekonomiye ve toplumsal birçok alana yeni paradigmalar geliştirilmiştir. Çevrenin
mevcut haliyle sürdürülemez oluşunun anlaşılmasıyla birlikte çeşitli alanlarda
oluşturulan politikalardan “bütçeler de” payını almıştır.
Bu kapsamda bütçenin tanımı, tarihsel gelişimi, Çevreye Duyarlı Bütçenin
tanımı, boyutları ve gelişimi incelenecek, farklı AB ülkelerinde ki Çevreye Duyarlı
Bütçe uygulamaları ve son olarak Türkiye’de yapılan uygulamalar incelenecek
Çevreye Duyarlı Bütçe sistemine yönelik politikalar, tartışılacaktır.
1. BÜTÇENİN TANIMI, TARİHSEL GELİŞİMİ
Bütçe kavramı etimolojik açıdan Latince “buga” kelimesinden geldiği
bilinmektedir. Kelime deri çanta anlamına gelmektedir. Tarihsel süreç içerisinde
öncelikle İngiltere’de daha sonra Fransa’da bu anlam temelinde adlandırılmıştır.
Günümüz anlamında ilk kez 17. yy’da İngiltere’sinde kullanılmıştır. İngiltere’de, bütçe
görüşmelerinin parlamentoda yapılacağı gün maliye bakanı harcamaları ve gelirleri
belirleyen belgelerini “deri bir çanta” içinde parlamentoya getirir ve bütçe
görüşmelerine bu çantanın açılmasıyla (opening the budget) başlanır. Bu dönem bile
bütçe görüşmeleri o isimle anılmıştır. Kelime anlamının tarihsel seyri yanı sıra “bütçe,
belirli bir sürede (genellikle bir yıl) harcama ve vergilerin tahminleri ile bunların
uygulanmasına ilişkin hükümleri düzenleyen belgeler olarak tanımlayabiliriz.”
(Mutluer, Öner ve Kesik 2005, s. 52).
Bütçe, başta İngiltere olmak üzere Batı Avrupa ülkelerinde uygulamaya
konmuştur. Modern anlamda bütçenin Türkiye’deki uygulaması ise daha sonraları
gerçekleşmiştir. Bütçenin yapılabilmesi, bütçe hakkı ile yakından ilgilidir. “Bütçe
hakkı”, devletin ne kadar para harcaması gerekeceğine ve yaptığı harcamalar
nedeniyle halka ne gibi sorumluluklar getireceği üzerinde, millet temsilcilerinin söz
sahibi olmasıdır. Kısaca parlamentodaki vekillerin halk adına harcama yapma ve gelir
toplama yetkisinin devredilmesi olarak söylenebilir. Bütçe hakkı krallara karşı
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yıllarca süren mücadeleler neticesinde kazanılmıştır. Bütçe hakkı mücadeleleriyle
halkın yönetimde söz sahibi olması sağlanmış, böylelikle toplumsal demokrasi adına
önemli adımlar atılmıştır (Mutluer vd. 2005, s.53).
Bütçe hakkı, öncelikle demokrasinin gelişimine yol açarken bireyin hak ve
özgürlüklerini de önemsemektedir. “Katılımcı demokrasinin” bütçe anlayışındaki
yansıması olan katılımcı bütçe süreci, bireyi yönetilen vatandaş durumundan
yönetimde pay alan vatandaş aşamasına getirmiştir. Yönetime katılan vatandaşlıkla
birlikte demokratik toplumun gelişmesinin bir sonucu olarak vatandaşlar siyasi
süreçlere katılan ve söz sahibi olan vatandaş statüsüne gelmişlerdir. Bütçe hakkının
tarihsel gelişimi ile söz hakkı kazanmış bireyler kendi hak ve menfaatlerini gözeten
bir yönetime sahip olması gerektiği durumunu ortaya koymuşturlar. Bütçe hakkının
elde edilmesi mücadelesi ve bu kavramın teorik dönüşümü, sadece mali yapı ve
kurumlarda değil aynı zamanda sosyolojik yapıda da önemli değişikliklere yol
açmıştır (Canbay ve Gerger, 2012, s.160).
Tarihsel süreç içerisinde Magna Carta’yla* birlikte bütçe hakkı için birçok
mücadele verilmiştir. İlk defa kralın keyfi vergilendirmesini sınırlayan bu tarihsel
belge hala günümüzde bütçe hakkına dair ve anayasal metinler için önemli bir
referans noktasıdır. Bütçe hakkı gerçekten demokrasinin olgunlaşmasıyla oldukça
ilgili bir kavramdır. Temsili demokrasi anlayışı içerisinde asil-vekil ilişkisi yoluyla
seçilen vekiller bütçe yapan-oluşturan unsurlardır, asillerin yerine bu görevi
yürütmeleri tarihsel bir hak çerçevesinde gelişmiştir. Bütçe hakkının gelişimi
demokrasinin gelişimiyle oldukça ilgilidir.
1.1. Modern Bütçe Uygulamalarına Bir Bakış
Küreselleşmeyle birlikte her alanda yaşandığı gibi kamu maliyesinde ve kamu
mali yönetiminde de hesap verilebilirlik, saydamlık ve şeffaflık gibi yeni anlayışlar
ortaya çıkmıştır. Yaşadığımız yüzyılda teknoloji bireyin hayatının merkezine
3İngiliz

Tarihi’nde vergi nedeniyle üç önemli olay gerçekleşmiştir. Bunlar 1215 tarihli
Magna Carta, 1381 Köylü İsyanı 1640’dan 1649’ a kadar süren İngiliz Devrimi’dir. Her
üçü de vergiden kaynaklanıyordu. Bunlardan Magna Cartayla başlayan dönüşüm
hukuk, demokrasi, anayasallık gibi modern yönetimin değişilmez unsurlarının
başlangıç metinleri ve olaylarını oluşturmaktadır. Yöneticilerin, seçkinlerin ve
Baronların toplumdan yoğun vergi talebi toplumsal bir dirençle karşılaşmasına neden
olmuştur. Magna Carta, Büyük Ferman seçkinlerin keyfi vergilendirmesini,
engellemiş ilk defa yasal bir metin çerçevesinde Kralın vergilendirme yetkisi
parlamento onayına bırakılmıştır. Bkz:John Passant “Tax and the Forgotten Classes:
From the Magna Carta to the English Revolution” s:68-69.
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oturmuştur, değişen ve yükselen teknolojiyle birlikte bireyler kitle iletişim araçlarının
etkisiyle diğer ülkelerdeki bireylerin iktisadi ve sosyal haklarına öykünmektedirler.
Küreselleşme sonucunda birçok sosyal olgu, kavram hayatımıza girmiş birçok
kavramı derinden etkilemiştir.
Yüzyılımızda ki bireyin demokratik talepleri, tüketim alışkanlıkları, devletten
iktisadi ve sosyal beklentileri de küreselleşmeyle beraber gelişmiştir. Tüm bu istekler
ve ihtiyaçlar nedeniyle, kamu maliyesi dolayısıyla bütçeleme anlayışında da
değişiklikler yaşanmıştır. Katılımcı bütçe, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe, çevreye
duyarlı bütçe bu ihtiyaçlar şeklinde gerçekleşmiştir. Katılımcı bütçe anlayışı bütçe
oluşturma sürecinde vatandaşların yani asıl “bütçe hakkına” sahip olan kimselerin
bütçe sürecinde aktif rol almasını hedefleyen bir modeldir. Toplumsal cinsiyete
duyarlı bütçe ise pozitif ayrımcılığın esas alındığı kadının toplumun temel noktası
olması sebebiyle kadınları esas alınarak yapılan bütçelemedir (Ergen ve Durak, 2017,
s. 111-112).
Çalışmaya konu olan Çevreye Duyarlı Bütçe ya da diğer bir ismiyle yeşil bütçe
ise yüzyıl insanın çevreye verdiği zararı ve küreselleşme olgusuyla birlikte bencilleşen
insanın çevreyle kurduğu negatif dışsallığı azaltmak ve kontrol altına almak amacıyla
yapılan bir bütçeleme anlayışıdır. Artan tüketim-üretim döngüsü, sanayi atıkları,
sanayinin oluşturduğu hava kirliliği, yenilenebilir enerji kaynakları yerine fosil
yakıtlarının oluşturduğu hava kirliliği, sanayi, inşaat endüstrisinin oluşturduğu ses
kirliliği, toplu ulaşım araçlarında alternatif enerjiden yoksun gürültülü ve fosil yakıt
kullanılan araçların tercih edilmesi ve listeyi uzatabileceğimiz birçok negatif dışsallık
yüzünden doğaya, insana, hayvana dolayısıyla bir çok bio-çeşitliliğe zarar
verilmektedir.
Çevreye Duyarlı Bütçe ise yerel ölçekte söz konusu negatif dışsallıkları belirli
bir plan çerçevesinde azaltmayı hedefler, planlar ve raporlar. Gerçekten de son
yüzyılda insanın çevreyi olumsuz kullanışı bilinçsiz avlanma, sanayi atıkları gibi
listeyi uzatacağımız birçok uygulama küresel ısınmaya neden olmuştur. Bu durum
sürdürülebilir bir çevre yönetimine imkan tanımamaktadır. Eğer kıt kaynakların
bilinçsiz ve sorumsuz bir şekilde kullanmaya devam edilirse ciddi sorunlarla
karşılaşabilir.
1.1.1 Katılımcı Bütçe
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Belli zaman dilimi için sınırlı mali kaynakların hangi hizmet ve giderlere
bölüştürüleceği, bu hizmet ve harcama kalemlerinin hangi esas çerçevesinde
belirleneceği ve bu bütçenin sosyal refah açısından nasıl sonuç doğuracağının tespit
edilmesidir. Kısaca bu tanımla bağlantılı olarak da katılımcı bütçe, bu kararların
alınmasında yerel de yani şehirde yaşayan bireylerin söz sahibi olması anlamına gelir.
Bütçe sürecine katılım, bireylerin kendilerini etkileyen bütçe sürecine dahil olmaları
ve bu bütçeler üzerinde etki sahibi olmaları anlamına gelmektedir (Ergen, 2012, s.
163).
Katılımcı

bütçe

süreci,

idarecilerin,

planlama,

kontrol,

raporlama,

koordinasyon ve denetimi gibi önemli adımları daha etkili şekilde yapabilmeleri için
bireylerle yönetim arasında bilginin ve düşüncelerin alışverişini kapsamaktadır.
Katılımcı bütçe, yaklaşımı bireyleri yönetime ortak etmekle birlikte bir anlamda kıt
mali kaynakların kullanımında ekonomik gelir düzeyi düşük olduğu için veya
herhangi bir baskı ve çıkar grubuna dahil olamadığı için söz sahibi olamayan fikrini
beyan edemeyen bireylerinde bütçe sürecine dahil edilmesi gibi önemli bir
fonksiyonu bulunmaktadır (Ergen, 2012, s.163).
Katılımcı bütçe temelini yerel unsurların yani direkt vatandaşın herhangi bir
sınırlama ile karşılaşmadan katıldıkları görüşmeleri içermektedir. Bu görüşmeler de
yerel yönetimin bir önceki gerçekleştirdiği, sunduğu mal ve hizmetleri ile yapılması
planlanan ancak yapılmayan hizmetler açıklanmakta bir nevi denetim yapılmaktadır.
Mevcut dönemin katılımcı bütçe sürecine dair bilgiler vatandaşa verilmektedir.
Sürece katılan bireylerin temsil ettikleri bölgeler için taleplerini tutarlı ve
uygulanabilir olacak şekilde ifade etmeleri gerekmektedir (Durak, 2017, s. 1).
1.1.2.Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe
Birçok ülkede kadınların ve kız çocuklarının kamu hizmetlerinden etkin, eşit
bir şekilde faydalanamadığı bilinmektedir. Kadınların karar alma mekanizmalarında
temsil edilmeme veya çok az görev alması çeşitli sosyal ve siyasal eşitsizliklere maruz
kalınmasına neden olmaktadır. Kamusal hizmetlerden faydalanırken pozitif
ayrımcılık için toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe yaklaşımı ortaya konmuştur.
Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe, toplumsal cinsiyet farkındalığını önceleyen bir
bütçe uygulamasıdır. Bu uygulama toplumsal cinsiyet temelli değerlendirilmesi,
bütçenin her aşamasında, gelir ve giderlerin uygulanmasında toplumsal cinsiyet
eşitliğinin önemsendiği anlamına gelir (Doğan, 2012, s. 13-14).
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Kadınlar genelde aile ile ilgilenmesi, ev işleri vb. ücreti olmayan işlerde
çalışması nedeniyle ekonomiye katkılarının çok olduğu bilinir. Kadının toplumdaki
bu hayati fonksiyonlarına rağmen birçok açıdan dezavantajlı bir pozisyonla karşı
karşıya kalmaktadır. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe yoluyla kamu kaynaklarının
eşit kullanımını, kamu gelirlerinin yükünün ödeme gücüne göre dağılımını ve
kadınların toplumda karşılaştıkları eşitsizlikleri iyileştirmeye yönelik modern bir
bütçe anlayışıdır (Doğan, 2012, s. 14-15).
Bugüne kadar yapılan uygulamalara baktığımızda; yerel veya merkezi
düzeyde yaşama geçirilen toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe uygulamaları, oldukça
karmaşık yöntemleri ve uygulamaları içermektedir. Bu anlamda kabul edilmiş net bir
çerçeve olmamakla birlikte çeşitli ülkelerde merkezi yönetim veya yerel yönetim
düzeyinde toplumsal cinsiyet farkındalığıyla bütçe süreci gerçekleşmektedir. Merkezi
yönetim bütçesi düzeyinde Avustralya, Ermenistan ve Güney Kore yerel yönetim
düzeyinde ise daha çok pilot çalışma olarak nitelendirilebilecek örnekler olan Mexico
City, Basel Stadt Kantonu, Berlin Lichtenberg Bölgesi, Endülüs Eyaleti ile İtalya’da
bazı şehir ve bölge belediyeleri sayılabilir (Yücel, 2016, s. 26).
2. ÇEVREYE DUYARLI BÜTÇE
Çevreye Duyarlı Bütçe tekniği (eco budget), temelde yerel yönetimlerin
ihtiyaçlarını göz önüne alarak yapılan çevre duyarlı bir sistemdir. Çevreye Duyarlı
Bütçeleme, kıt olan doğal kaynakları sürdürebilir bir şekilde bireyler için yaşam
kalitesini arttırarak, güvence altına alınması olarak da ifade edilebilir. Çevreye
Duyarlı Bütçe; yeşil bütçe, ekolojik bütçe, çevre bütçesi gibi isimlerle de bilinmektedir
(Kılıçer, 2016, s. 38).
Çevreye Duyarlı Bütçe, öncelikle yerel yönetimlerde çevrenin korunması
ihtiyacı ve kaynakların sürdürülebilir yönetimi için yapılmıştır. Bilinen bütçeleme
yöntemlerini

ve

tekniklerini

uygulamaktadır.

Klasik

bütçelemenin

iktisadi

önceliklerinden farklı olarak çevreyi ekonomik tüketilebilir bir değerden çok,
kaynakların tüketiminin belirli bir plan çerçevesinde yapılmasını ve korunmasını
önemsemektedir. Klasik finansal bütçe sistemi iktisadi ve sosyal faydayı esas alırken,
Çevreye Duyarlı Bütçe ise sürdürülebilir etkinliği kısaca, en düşük ekolojik*
4Ekoloji,

çeşitli yaşam formlarının bir arada dengeli bir şekilde yaşamasını inceler,
günümüzde doğa bilimlerinin yanı sıra sosyal bilimlerde ekoloji incelemektedir.
Ekonomi, sosyoloji, felsefe gibi birçok alanın üzerinde çalıştığı bir kavramdır.
Günümüzde yaşam formlarının çeşitliliği ve bunların sürdürülebilir kılınması oldukça
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maliyetlerle yüksek toplumsal faydayı sağlamayı amaçlamaktadır (Kılıçer, (2017a), s.
40-41).
Çevreye Duyarlı Bütçe kısaca “ iklim dengesi, hava kalitesi, toprak, su,
hammaddeler

ve

değerlendirilmesine,

biyolojik

çeşitlilik

izlenmesine,

gibi

doğal

raporlanmasına,

kaynakların
kontrol

tüketiminin

edilmesine

ve

planlanmasına imkân tanıyan bir araç ” olarak tanımlanabilir (Kılıçer, 2016, s. 38).
Gerçekten de klasik anlamdaki bütçeleme sisteminin salt iktisadi ve sosyal faydayı
gözetmesi, iklim dengesi, hava kalitesi, toprak, su, hammaddeler ve bio-çeşitliliği
ihmal etmesi böyle bir bütçeleme tekniğinin doğmasına neden olmuştur.
Klasik finansal bütçe uygulamalarında olduğu gibi Çevreye Duyarlı Bütçede de
yerel yönetimlerin bütçeleme uygulamalarına izin verilmektedir. Kent meclislerinde
belirli bir dönem için bütçe onaylanmaktadır. Bu sürece politik geçerlilik
kazandırmaktadır. Politik düzeyde planlı ve düzenli katılım, çevreye duyarlı bütçeyi
diğer çevresel yönetim modellerinden farklılaştırmaktadır. Kentsel gelişmenin
sürdürülebilir olması ve çevreye duyarlı uygulamaların korunması için teknik,
iktisadi, politik ve hukuki araçlar benimsenebilir. Planlama, kontroller, raporlar,
iletişimsel araçlar, vergiler ve harçlar gibi yerel bir duruma uygulanabilecek çeşitli
araçlar mevcuttur. Toplumu Çevreye Duyarlı Bütçe konusunda bilinçlendirmek için
toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik kampanyaları da içeren uygulamalar
geliştirilebilir (Kılıçer, (2017a), s. 42-43).
Bu bakış açısıyla Çevreye Duyarlı Bütçe katılımcı bütçenin klasik beklentilerini
taşımaktadır. Şöyle ki katılımcı bütçe, geleneksel temsili kurumları tamamlayıcı bir
yapıda olmaktan çok onlara ikame bir yapıdadır. Katılımcı bütçe sürecinde asıl
aktörler vatandaşlardır. Katılımcı olmayan geleneksel temsili kurumlar, çeşitli
tercihleri bir adayda toplayarak yurttaşlar için sınırlı seçenek sunmaktadır.
Vatandaşların daha çok bilgileneceği müzakereci ortamlar sunmamaktadırlar. Ayrıca
parti liderleri vatandaşların ihtiyaç ve isteklerini eşit şekilde temsil etmemektedir
(Uslu, 2017, s. 32). Modern bütçe anlayışları katılımcı olmayan geleneksel kurumların

önemli bir noktadır. “Derin ekoloji” perspektifiyle ekolojik yaşam incelenirse burada,
insanın farklı yaşam unsurlarına, çevreye saygılı, çevrenin çeşitliliğine ve zenginliğine
katkıda bulunması gerekmektedir. Bkz: Naess, Arne. 1973. ‘‘The Shallow and the
Deep, Long-RangeEcology Movement: A Summary.’’Inquiry: AnInterdisciplinary
Journal of Philosophy and the Social Sciences16: 95–100.
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ve uygulamaların kamu mali yönetiminde hesap verilebilirlik, saydamlık ve şeffaflık
gibi “yeni” kavramların uygulanabilirliğine de böylelikle hizmet etmektedir.
2.1. Çevreye Duyarlı Bütçenin Tarihsel Gelişimi
Çevreye Duyarlı Bütçe yapan öncü ülkeler 2001-2004 yılları arasında ilk
çalışmaları yapmaya başlamıştır. Almanya pilot proje uygulamaları ile öne
çıkmaktadır. Yine Almanya’da Heidelberg (Almanya) ve Dresden (Almanya)
deneyimlerinden faydalanarak Avrupa’da çeşitli ülkeler çevreye duyarlı bütçe
faaliyetleri yürütmüşlerdir. Bunlar; Växjö (İsveç), Amaroussion (Yunanistan),
Bologna (İtalya), Ferrara (İtalya), Kalithea (Yunanistan) ve Lewes (İngiltere) gibi
kentlerde uygulanmaya başlanmıştır. 2005’de Çevreye Duyarlı Bütçe uygulamaları
Avrupa’dan Asya’ya açılmıştır (Kılıçer, (2017a), s. 45-46).

2.2. Çevreye Duyarlı Bütçe Hazırlanması, Onaylanması ve Uygulanması
Çevreye Duyarlı Bütçe yapılırken, bütçe yapıcı özneler, Çevreye Duyarlı
Bütçenin ana unsurlarını ve uygulama planlarını başlangıç aşamasında belirler. Bu
başlangıç

aşamasında

sürdürülebilirliğin

gözetilmesi

oldukça

önemlidir.

Sürdürülebilirlik politikaları ise orta ve uzun dönemli hedeflerler olarak belirlenir.
Hazırlık aşamasında planlı bir yaklaşım içerisinde yerel yönetimlere planlama,
kontrol, izleme ve çevre kaynakları tüketiminin olası sonuçlarını tahmin etme fırsatı
tanır. Çevre Bütçesi, çevresel varlıkların açıklanması ve çevresel fayda analizleri
dokümanları hazırlanır. Bunlar hazırlık aşamasının ve sürecin temel göstergeleridir
(Kılıçer, 2016, s. 42-43).
Çevreye Duyarlı Bütçenin amaç ve politikaları tespit edilmesiyle birlikte çevre
bütçesinin taslağı ve unsurları ilgili bütçe birimlerine ve ön raporu hazırlayan
katılımcılara gönderilir. İlgili birimlerden uygunluk bildirimi gelene kadar ana
aktörlerin çevre bütçesi veya unsurlarını tekrar gözden geçirme ve analiz yapma
fırsatı oluşur. Mali yönetim, tepe yönetim veya diğer paydaşlardan gelen uygunluk
bildirimleri, Çevreye Duyarlı Bütçe uygulayıcıları tarafından göz önüne alınmalıdır,
bu kapsamda rasyonel tavsiyeler ve istekler eklenip çıkarılabilir. Bunu takiben Çevre
bütçe tasarısının son hali meclise sunulur. Çevre bütçesi mecliste tartışılır, onaylanır
ve kamuoyuna hesap verilebilirlik, saydamlık ve şeffaflık ilkelerince anlaşılır bir dille
sunulur (Kılıçer, 2016, s. 46).
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Yerel bir bütçeleme olduğu için bu geri bildirimler oldukça önemli, modern
bütçe uygulamalarından katılımcı bütçe uygulamasına benzemektedir. Çevreye
Duyarlı Bütçenin yukarıda saydığımız amaç politikaları yoluyla toplumda bir
kamuoyu oluşturulur, bütçeleme hakkındaki bilinç sayesinde Çevreye Duyarlı Bütçe
hazırlanma, onaylama ve uygulanmasında yerel yönetim ve vatandaşlar birlikte
hareket etmektedirler.
2.3. Çevreye Duyarlı Bütçenin Araçları, Giderleri ve Gelirleri
Klasik finansal bütçenin araçları olduğu gibi Çevreye Duyarlı Bütçenin de bir
takım politikaları bulunmaktadır. Günümüz dünyasında artan kirlilik, nüfus artışları,
çarpık kentleşme, küresel karbon gazı emisyonu gibi sanayi faaliyetleri çevreye
duyarlı bir bütçe politikasını adeta mecbur kılmıştır, bu bütçe anlayışının ise birçok
aracı bulunmaktadır. Gönüllülükte toplumsal bir bilinç uyandırmak amaç edinilirken,
kamuoyunun çevreye gönüllü uyumu hedeflenir ve bu durum kitle iletişim araçlarıyla
teşvik edilebilir.
Devlet düzenlemeleri ve kanuni çapta zorunluluk içeren faaliyetler yürütülmek
suretiyle vatandaşların çevreye duyarlı olması sağlanabilir. Bunun dışında kamu
harcamaları ve özellikle kamu gelirleri Çevreye Duyarlı Bütçe hassasiyeti için önemli
bir politika aracıdır. Özellikle vergiler, küresel ölçekte karbon gazı emisyonunu
azaltmak için dünya devletlerinin de tartıştığı önemli bir başlıktır.
Çevreye Duyarlı Bütçenin giderleri ise, çevre sorunları dahilinde başvurulan
ekonomik araçlardır. Örneğin teşviklerde azaltılan her emisyon için firmalar belirli
oranda desteklenebilir. Teşvikler sayesinde kamu kaynakları özel sektöre transfer
edilmektedir. Sübvansiyonlar vergi kolaylıklarını, çevre için teknolojik Ar-Ge
harcamalarını kapsamaktadır. Çevre dostu yani çevre kirletmeyen teknoloji
harcamalarına destek bu çerçevede sayılabilir. Dünya üzerinde bu harcamalar çoğu
ülkede göze çarpmaktadır, özellikle Danimarka rüzgar enerjisinin yaygınlaşması için
oldukça destek vermektedir (Yapıcı, 2015, s. 74-77).
Çevreye Duyarlı Bütçenin gelirleri ise, temel bütçe gelirlerinden, vergiler,
harçlar, resimler, para cezalarından oluşmaktadır. Vergiler bilindiği üzere tarihte
birçok amaç için tahsil edilmiştir, vergilerin mali temel amaçlarının yanı sıra
düzenleyici devlet otoritesinin tahsisi için ya da bir konuda yönlendirme veya politika
yapmak için vergilendirme yapılabilmektedir. Çevre vergileri de gelir elde etmekle
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birlikte ekstra fiskal* amaçlarda taşımaktadır. Temelde vergi mükelleflerinin
davranışlarını etkilediği için “düzenleyici vergiler” olarak ta bilinmektedir (Yapıcı,
2015, s. 77).
Çevreye Duyarlı Bütçede yeni vergilerin gelmesindeki temel amaç çevreyi
korumaktır. Bu da vergileri çevreyi kirletenin direkt vergilendirilmesi veya
ürünlerinin vergilendirilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Çevre sorunları, kamu
harcamaları artıyorsa bunları dengelemek için bütçe politikası aracı olarak da
kullanılmaktadır. Başka bir araç ise, vergi gelirinin belli amaçlar için kullanılmasıdır.
Örneğin fonlar kurarak çevre koruma programları ile gelir yeniden dağıtılmış olur.
Atık su ve su yönetimlerinin böyle fonlar aracılığıyla başarılı sonuçlara ulaştığı
bilinmektedir (Tütüncü, 2012, s. 85-87).
Çevre vergi türlerini incelemek gerekirse literatürde dört temel çevre
vergisinden bahsedilmektedir. Bunlar (Yapıcı, 2015, s. 79)
-

Enerji vergileri

-

Ulaşım vergileri

-

Kirlilik vergileri

-

Hammadde vergileri
Enerji vergileri, ulaşım amaçlı veya sabit amaçlarla akaryakıt, mazot, doğalgaz,

kömür ve elektrik kullanılan enerji ürünlerinden alınan vergilerdir. Çevre vergileri
içinde en yüksek paya sahip vergilerdir. Bunun dışında sorun haline gelmiş karbon
vergisi uygulaması göze çarpmaktadır, ancak bu vergi bir maliye politikasından
ziyade küresel ölçekte sanayileşmenin sonucunda çevreye zarar verdiği için özellikle
Avrupa Devletleri’nin büyük sanayi üreticisi Çin ve Hindistan’a karşı baskı aracı
olarak kullanmaktadırlar. Ulaşım vergileri ise, motorlu araç sahipliği veya motorlu
araç kullanımı üzerine alınan vergilerdir. Kirlilik vergileri ise negatif dışsallık *
5 Vergi

sistemlerinde belirlenen hedefler için fiskal (mali) ve sosyal (ekstra fiskal)
amaçlara yönelik olarak vergiler toplanmaktadır. Çevre vergileri ekonomik, mali araç
olmakla birlikte aynı zamanda regülasyon, düzenleme yapabilmesi nedeniyle ekstra
fiskal yönüyle de kullanılmaktadır. Bkz: Bilgin, S ve Orkunoğlu, I, “Fiskal ve Ekstra
Fiskal Amaçlar Bağlamında 1970’lerden Günümüze Çevre Vergileri”, Gazi
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12/1 (2010). s 77-10.
6 Negatif dışsallık, ekonomide marjinal sosyal maliyetin marjinal özel maliyetten
büyük olması durumudur. Bu durum üretim veya tüketim sürecindeki çevre kirliliği
olayları negatif dışsallıkları içinde geçerlidir. Bkz: Kargı, V. ve Yüksel, C., “Çevresel
Dışsallıklarda Kamu Ekonomisi Çözümleri”, Maliye Dergisi, Sayı 159, s.187
Temmuz-Aralık 2010.
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sonucunda oluşmuş vergilerdir. Yalnızca hava, su kirliliğinde değil, gürültü ve atıklar
için de uygulanabilmektedir. Hammadde vergileri ise petrol ve gaz sektörleri dışında
hammadde çıkarma işlemlerinden alınmaktadır.
3.

SEÇİLMİŞ

AVRUPA

BİRLİĞİ

ÜLKELERİNDE

VE

TÜRKİYE’DE

ÇEVREYE DUYARLI BÜTÇELEME
Küresel ölçekte artan kirlilik, nüfus artışları, kentleşme, küresel karbon gazı
salınımı gibi sorunlar bütçeleme anlayışında değişimlere neden olmuş, yeni bütçe
modellerini ortaya çıkarmıştır. Böyle bir ihtiyaçtan çevreye duyarlı bütçe modeli
geliştirilmiştir. Bu model, çevre üzerindeki insanoğlunun yıkıcı faaliyetlerini belirli
ölçüde kontrol altına alabilecek potansiyeli taşımaktadır. Sanayi Devrimi sonrası
üretimin kitleselleşmesi ve bu üretim aşamalarının çevre dostu olmadığı 20. yy’da
fark edilmeye başlanmıştır. Özellikle 1960’lı ve 1970’li yıllarda Avrupa’da sanayi
üretiminin çevreye verdiği olağanüstü zarar insan yaşamını tehdit etmeye başlamıştır.
Bu artan tehdit ortamı nedeniyle yeni arayışlar ve tartışmalar ortaya çıkmıştır. Bu
tartışmalar paralelinde çevreyle dost bir üretim ve ekonomi modeli geliştirilmiştir.
Ekonomi alanında oluşan bu yeni dalga kamu maliyesini dolayısıyla bütçe ve bütçe
uygulamalarını özellikle gelir-gider uygulamalarını etkilemiştir. Bu kapsamda AB’ de
çevreye duyarlı bütçe hedefleri, zararlı sera gazı göstergeleri, yenilebilinir enerji
kaynak kullanımı, ekonomik hedefler ve seçilmiş AB ülkelerinden Almanya, İsveç,
İtalya, Avusturya ve Hollanda’daki Çevreye Duyarlı Bütçe anlayışı irdelenecektir.
Şekil 1. AB Geneli Sera Gazı Emisyonları Göstergesi (%)

Kaynak: Eurostat Environmental Statics https://ec.europa.eu/eurostat/documents/312
28

Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi,
Cilt / Volume:3, Sayı / Issue: 4, Yıl/ Year: 2021

Erişim Tarihi: 23.03.2021.
Şekilde de görüleceği üzere 1990’lı yıllarda artan çevre bilinci ve buna ilişkin
Avrupa Birliği’nde yapılan anlaşmalar, küresel ölçekteki farkındalıkla birlikte
sürdürülebilir çevre yönetimi için önemli göstergelerin başında olan sera gazı
emisyonlarında ciddi bir azalmaya neden olmuştur.
Şekil 2. AB Geneli Yenilebilir Enerji Kaynakları Kullanımı Göstergesi (%)

Kaynak Eurostat Environmental Statics https://ec.europa.eu/eurostat/documents/321 Erişim
Tarihi: 23.03.2021.
Çevreye duyarlı bütçe uygulamaları kapsamında sera gazı emisyonları ve
yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yatırımlar çevreye duyarlı bütçenin önemli
politika hedefleri olarak görülebilir. Bu kapsamda AB geneli uygulanan yenilenebilir
enerji kaynak temelli rüzgar, güneş enerjisi, hidrolik enerjisi gibi çevre dostu
uygulamalar artış göstermektedir.
Şema 1: AB’de Çevreye Duyarlı Bütçe Kapsamında Ekonomik Hedefler ve Politikalar
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2020 Avrupa Çevreye
Duyarlı Ekonomi
Politikaları

Akıllı Büyüme
- Ar-Ge'ye yönelik
birleşik kamu ve özel
yatırımları GSYİH' nın %
3'üne çıkarmak

Sürdürülebilir
Büyüme
-Sera emisyonlarını 1990
seviyelerine kıyasla en
az% 20 azaltmak
- Yenilenebilir enerji
payını arttırmak

Kapsayıcı Büyüme
En az 20 milyon insanı
yoksulluk ve sosyal
dışlanma riskinden
kurtarmak

Kaynak: Eurostat Environmental Statics https://ec.europa.eu/eurostat/documents/321 Erişim
Tarihi: 23.03.2021.
3.1. Çevreye Duyarlı Bütçede Almanya Örneği
Dresden ve Heidelberg şehirleri Çevreye Duyarlı Bütçe faaliyetleri açısından
öncü şehirlerdir. 1990’lı yılların çevresel farkındalığın dönüşüme uğradığı yıllarda bu
şehirlerde alternatif enerji kaynakların kullanımına yönelik çeşitli uygulamalar pilot
olarak uygulanmaya başlanmıştır. Çevreye duyarlı bütçelemenin adeta anayasası
olarak kabül edilen Aalborg Sözleşmesine* bu şehirler ortak olmuş ve deneyimlerini
diğer AB ülkelerine aktarmıştır. Bu faaliyetlerin gösterdiği olumlu sonuçlarla birlikte
eyalet düzeyinde başlayan çevresel bütçe politikaları federatif devletin bütçe
politikalarını da etkilemiştir. Tam anlamıyla çevreye duyarlı merkezi yönetim bütçesi
olmasa da çevreci uygulamalar merkezi yönetim bütçesinde yer almaktadır.
7Aalborg

Sözleşmesi, Birinci Avrupa Sürdürülebilir Kentler ve Kasabalar Konferansı
kapsamında belirlenen çevre politikalarıdır. 27 Mayıs 1994 tarihinde Danimarka’nın
Aalborg kentinde düzenlenen konferansta “Aalborg Sözleşmesi” deklare edilmiştir.
Avrupa Sürdürülebilir Kentler ve Kasabalar Kampanyası’nda amaç, kentlerde ve
kasabalarda sürdürülebilirliğin sağlanmasını desteklemek ve sürdürülebilirlik için
yapılacak çalışmaları teşvik etmektir. Kampanya, şartı imzalayan kent belediyeleri
tarafında yürütülmektedir.
Bkz:
https://sustainablecities.eu/fileadmin/repository/Aalborg_Charter/Aalborg_Charter
_English.pdf Erişim Tarihi: 23.03.2021.
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Almanya’da öncü şehirlerin yanı sıra yine önemli bir çerçeve anlaşma olan Kyoto
Protokolü kapsamında sera gazı salınımlarının %22’lere çekilmesi amaçlamış, 90’lı
yıllardaki hedefleriyle birlikte 2009 yılında salınımları % 26’lara düşürmeyi
başarmıştır. AB içinde en yüksek gaz salınımına neden olan ülkelerin başında olan
Almanya, 2020’lere doğru bir dizi hedef ve politikalar gerçekleştirilmiştir (Yapıcı,
2015, s. 103).
Almanya’da çevre vergisinin kurumsallaşması için teşvikler, nakit yardımları,
alternatif enerji kaynaklarına yönelik harcamalar dikkat çekmektedir. Çevreye
yönelik gelir politikalarını incelediğimizde ise ekolojik vergiler, uçuş vergileri, enerji
vergileri önemli uygulamalardır (Wilkinson, Benson ve Jordan, 2008 s. 70-75).
3.2. Çevre Duyarlı Bütçede İsveç-Vaxjö Örneği
İsveç’in güneyinde yer alan Vaxjö şehrinde çevre bilinci buna ilişkin çalışmalar
ve hedefler birçok ülkeye göre öncü sayılabilecek durumdadır. 1970’ler sonrası
yaşanan petrol krizleri ve fosil yakıtların sürdürülemez oluşu İsveç’te alternatif enerji
kaynaklarına olan ilgiyi arttırmıştır. 1980’ler doğru sürdürülebilir enerji kaynakları
arayışıyla geçmiştir. 1996 yılına gelindiğinde yerel yönetim, fosil yakıtların
kullanımını azaltmak çeşitli programlar benimsemiş; Vaxjö içinde 2010 yılına kadar
1993 yılındaki seviyesinin %50‘si kadar, 2025 yılına kadar ise %70’i kadar
karbondioksit emisyon azalım hedefi belirlemiştir. Vaxjö çevre duyarlı hedefleri ve
bütçe politikalarında yer alan kalemler ise doğal yakıt temelli bölgesel ısıtma, çevreyle
uyumlu enerji etkin yapı veya inşaat, gücünü doğal kaynaklardan alan sokak
aydınlatması, çevre dostu araçlar ve biyogaz üretimi gibi faaliyetlerden oluşmaktadır
(Kılıçer, (2017b), s. 272). Bunların dışında Çevreye Duyarlı Bütçe çerçevesinde doğal
kaynak, iklim dengesi, temiz hava, temiz su, atık, yeşil alan, taşımacılık, bio çeşitlilik,
çevre bilinci gibi çevreye duyarlı bütçe hedefleri bulunmaktadır.
3.3. Çevre Duyarlı Bütçede İtalya-Bologna Örneği
İtalya Emilia - Romagna bölgesinin başkenti olan Bologna, çevreye duyarlı
politikaların öncü şehirlerindendir. Yine bu alanda önemli bir anlaşma olan Aalborg
Sözleşmesini imzalayarak sözleşmeye taraf olan ilk ülkelerdendir. Bu kapsamda
Sözleşmenin gereği olarak “Yerel Gündem 21” sürecini başlamıştır. Bu Yerel Gündem
21 programının kapsamı ise çevresel hedeflere ulaşmak ve doğal kaynakları
korumaktır. Bologna, kenti 2001 yılında “Avrupa Çevreye Duyarlı Bütçe - Yeşil Bütçe”
projesi (2001-2004) içinde yer almıştır. Bu kapsamda yerel yönetim çevre bütçesi
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şekillenmiştir. Çevreye duyarlı bütçenin uygulanması ile doğal kaynakların
kullanımını planlayan ve kontrol eden bir yerel yönetim bütçe sisteminin
oluşturulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda hedeflerini incelendiğinde karşımıza
doğal kaynakları sürdürülebilir bir biçimde yönetmek, izlemek ve korumak, kirlilik
düzeyini ve yerel yönetim kullanımını dengelemek hedeflenmektedir. Bu kapsamda
kitle iletişim araçlarıyla toplumu bilinçlendirmek çevreye duyarlı hale getirmek, çevre
bütçesine yönelik farkındalık oluşturmak yine önemli hedefler arasında sayılabilir
(Kılıçer, (2017c), s. 120-121).
3.4. Çevreye Duyarlı Bütçede Avusturya Örneği
Çevreye Duyarlı Bütçe konusunda öncü ülkeler genelde batılı devletlerdir.
Avusturya’da yerel ölçekte uygulamalar gözlemlense de merkezi bütçe gelirlerinden
vergi gelirlerinde “yeşil vergi” reformu gerçekleştirilmiştir. Bu reform çerçevesinde
biokütle, güneş enerjisi vb. yenilenebilir enerji kaynakları vergiden muaftır.
Hidroelektrik, tekdüze elektrik vergisi yoluyla dolaylı olarak dahil edilir. Muafiyetler
yoluyla üretilen bölge ısıtmasına da izin verilir. Bunun dışında çevre dostu enerjiye
dayalı tarımsal üretim desteklenmektedir (Köppl, 1999, s. 33).
3.5. Çevreye Duyarlı Bütçede Hollanda Örneği
Hollanda genelinde Çevreye Duyarlı Bütçe reformu yine Avusturya’da
gerçekleştirildiği gibi vergi reformu olarak yapılmıştır. Çevresel vergilerin kökenleri,
fosil yakıt yükünün yüksek olduğu 1988 yılına kadar uzanmaktadır. Bazı çevre ile
ilgili vergiler ise merkezi hükümet harcamalarını finanse etmeyi amaçlayan vergiler,
haline gelmiştir. 1990’lı yıllardaki ihtiyaçlar üzerine geliştirilmiş Çevreye Duyarlı
Bütçe anlayışı Hollanda da kurumsallaşmış bu yıllarda çeşitli isimler adı altında bütçe
gelir kalemleri oluşturulmuştur. 1 Ocak 1995 tarihinde yürürlüğe giren yer altı suları
vergisiyle çevresel temizlik, yeraltı sularının korunması amaçlanmıştır. Bazı sanayi
sektörleri içme sularına ve yer altına zarar vermektedir. Bu zararları telafi etmek için,
vergiyle birlikte “yeşil vergi” reformlarına odaklanmaya başlanmıştır (Zom, 1999, s.
110).
3.6. Çevre Duyarlı Bütçe ve Türkiye Değerlendirmesi
Türkiye’de sanayi üretimi çeşitli evrelerden sonra önemli bir aşamaya
gelmiştir. 1970’li yılların iktisadi politikalarına paralel küçük ve orta boy
işletmelerden oluşan sanayi kolları mevcutken, 1980’li yıllarda küreselleşme dalgası
ülkedeki politika yapıcılarının da etkisiyle küçük-orta ölçekli üretimin yerini metal
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ürünler, kimyasallar, makine-teçhizat gibi ağır sanayi kollarına bırakmıştır. Bu yeni
hızlı sanayileşme ve ekonomik serbestleşme dalgası yaşanırken, çevresel kirlilik, atık
kontrolü, çarpık kentleşme göz ardı edilmiştir. Siyasal ve ekonomik kaygılarla çevre
politikası oluşturulmamış, yasal düzenlemeler yalnızca ilgili konuyla sınırlı kalmış ve
bir bütünsellik oluşturulamamıştır. Bunun sürdürülemez oluşu çeşitli raporlar
sonucunda fark edilince kalkınma planlarında çevre sorunlarına ilişkin hedefler yer
almaya başlamıştır. 1983 yılına gelindiğinde ise artan ihtiyaçlar kapsamında bir çevre
kanunu yapılması zorunluluk haline gelmiştir (Tütüncü, 2012, s.130).
Çevre kanunu ve dünyadaki gelişmelerle birlikte Türkiye’de kalkınma
planlarının içine çevreye duyarlı bütçeye dair hedefler girmiştir. Su hizmetleri, atık su
yönetimi hizmetleri, atık yönetimi, bio-çeşitlilik, Ar-Ge faaliyetleri, peyzaj faaliyetleri
Türkiye’nin çevre hassasiyetiyle yaptığı bütçe harcama kalemlerini oluşturmaktadır.
Türkiye’de klasik anlamda çevreye duyarlı bütçe uygulaması yapılmasa da çevre
farkındalığı gözetilerek, bütçe politikaları yerine getirilmektedir, özellikle 1980’li
yıllarda çevre kanununda kabulüyle çevre politikaları, merkezi hükümetlerin ve
mahalli idarelerin çevre konusunda politika geliştirmesini zorunlu kılmıştır.
Türkiye’nin de dünyada çevre alanında yapılmış anlaşmalara taraf olması nedeniyle
çeşitli politikalar gerçekleştirilmektedir. Çevreyle dost, güneş, rüzgar vb çevreden
faydalanan enerji üretimine devlet tarafından çeşitli destekler gerçekleştirilmektedir.
Çevreye Duyarlı Bütçe politikaları bilindiği üzere çeşitlilik göstermektedir.
Devlet teşvik, sübvansiyon, regülatif ve vergisel politikalarla çevre yönetimine
müdahale edebilmektedir. Türkiye’de çevreye dayalı politikalar genelde vergi
politikalarıyla

yürütülmekte,

çevreye

yönelik

vergiler

salt

çevre

amaçlı

kullanılmamakta bunun dışında merkezi bütçe geliri olarak ta kullanılmaktadır.
Türkiye’de

uygulanan

vergiler

ise

motorlu

taşıtlar

vergisi,

motorin-lpg-jet

yakıtlarından alınan özel tüketim vergisi, mahalli idarelerin topladığı çevre ve
temizlik vergisi, çevre katkıları olarak sayılabilir. Son dönemde poşetlerden alınan
ücretlerde çevre dostu politika hedeflerindendir.
Şekil 3. 2020 Türkiye’ de Çevreye Duyarlı Bütçe Kapsamında Değerlendirilebilecek
Harcamalar (%)
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Kaynak:TÜİK,https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Cevre-Koruma-HarcamaIstatistikleri, Erişim Tarihi: 23.03.2021.
Çevreye yönelik farkındalığın artışı küresel ölçekte uyum politikaları
kapsamında Türkiye’de de çevre farkındalığı konusunda adımlar atılmakta merkezi
bütçede ve yerel yönetimlerde Şekil 3’ten de anlaşılacağı üzere artan harcamalar
gerçekleşmektedir.
Son olarak Türkiye’deki çevreye duyarlı bütçe anlayışı gelişmiş AB ülkeleriyle
kıyasladığında atılması gereken birçok adım olduğu anlaşılmaktadır. AB ülkelerinde
çevreye dair yaşanan sorunların çözümü için sorunları hedefleyen vergiler
bulunmaktadır.

Örneğin

atıkları

depolama

vergisi,

doğal

kum

ve

çakılın

çıkarılmasındaki zararın önlenmesine yönelik vergiler, bunun dışında çevreye karşı
toplumsal duyarlılığın yüksek olması AB ülkelerinin bütçesel politikalarda önemli bir
konuma taşımaktadır. Bununla birlikte gelişmiş AB ülkelerine oranla milli gelir azlığı,
çevre duyarlılığının az olması, büyüme ve kalkınma önceliği gibi nedenlerle Türkiye,
çevre konusunda önde olan ülkeleri takip etmektedir (Yapıcı, 2015, s. 165).
SONUÇ
Yüzyılımızda artan çevresel kirlilikler, nüfus artışları, çarpık kentleşme,
küresel ısınma, küresel karbon gazı salınımı gibi faaliyetler ciddi ölçekte çevreye zarar
vermektedir; zarar gören çevre ise gelecek mirasçılara büyük sorunlara neden
olabilecek güçtedir. Temiz su, hava dengesi artan ve gelişen üretim imkânlarıyla
birlikte her geçen gün ciddi anlamda zarar görmektedir. Çevre kaynakları sınırlı,
insanın çevreden beklentisi çok olduğu için bu çevre kaynaklarının bilinçli bir planprogram çerçevesinde korumak, tüketmek esastır.
1990’lı yıllarda yukarıda belirttiğimiz ihtiyaçlar çerçevesinde Aalborg
Sözleşmesi çerçevesinde Batılı Devletler ilk kez Çevreye Duyarlı Bütçe anlayışını
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gerçekleştirmişlerdir. Çevreye Duyarlı Bütçe temelde yerel yönetimlerin ihtiyaçlarını
göz önüne alarak yapılan, çevreyi esas alan yönetim sistemini içermektedir. Bu
bütçelemedeki temel amaç bireylerin yaşam kalitesini arttırmak ve gelecek kuşakların
yaşam kalitesini güvence altında tutmaktır.
Bu amaçları gerçekleştirirken devletler çeşitli araçlardan faydalanmaktadır.
Teşvik sistemi, sübvansiyonlar, regülasyonlar, harçlar, cezalar ve vergiler çevreye
duyarlı bütçenin en önemli araçlarını oluşturmaktadır. Devletler bu politika araçları
yoluyla çevreye duyarlı bütçe alanında önemli adımlar atabilmektedir. Doksanlı
yıllarda ortaya çıkan Avrupa kökenli bütçeleme anlayışı olan Çevreye Duyarlı Bütçe
her geçen gün yaygınlaşmıştır. Avrupa’dan Asya’ya gözlemlenmeye başlanmıştır.
Türkiye’de de bu yönde çalışmalar gözlemlenmektedir.
Çevreye duyarlı bütçe uygulaması doğası gereği yerel yönetim bütçelerinde
uygulanırlığı kolay olduğu için merkezi yönetim bütçesinde pek görülmemekte, ancak
merkezi bütçede ekler olarak yer almaktadır. Bu durum ise merkezi yönetim
politikasından ziyade yerel düzeyde kalmasına neden olmaktadır. Çevreye Duyarlı
Bütçe uygulamaları oldukça hayati bir önem taşısa da cezaların azlığı ya da yaptırım
gücünün düşük olması gibi nedenlerden dolayı başarı kriteri etkilenmektedir.
Çevreye Duyarlı Bütçe uygulamaları gerçekleşse bile yapısal olarak bu sorunların
üstüne gidilmesi koşuluyla Çevreye Duyarlı Bütçe uygulamaları başarıya ulaşılabilir.
Tüm bu olumlu ve eleştirel yanlarına rağmen çevre hassasiyetiyle bir bütçe
oluşturmak oldukça önemlidir. Çevrenin sürdürülebilir olması için etkin bir çevreye
duyarlı bütçe tekniği gerekmektedir, aksi takdirde ilerleyen dönemlerde ciddi
sorunlarla karşılaşılabilir.
Çevreye Duyarlı Bütçeleme uygulamaları klasik bütçelerle benzer ve farklı
birçok nokta taşımaktadır. Klasik bütçeler çoğu zaman kamusal mal ve hizmet
üretimine ve paylaşımına odaklanırken çevre farkındalığını göz ardı etmektedir.
Çevreye Duyarlı Bütçeler ise mal ve hizmet sunumunun yanı sıra kamusal hizmetlerin
yerine getirilirken, sınırlı çevre kaynaklarının gözetildiği bir bütçeleme sürecini
kapsamaktadır. Çevreye Duyarlı Bütçeler biçimsel unsurlarını genelde gelir-gider
politikalarıyla gerçekleştirmektedir. Başarılı ve sürdürülebilir çevre dostu bütçeleme
faaliyeti için salt kamu giderler ve gelirler politikasıyla gerçekleştirmek yeterli
olmayabilir. Bu yönüyle çevreye yönelik cezaların arttırılması ve çevre farkındalığının
toplumun çeşitli katmanlarında kabul görmesinin sağlanması oldukça önemlidir.
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İnsan doğasının, bencil ve faydacı olduğu bilinmektedir. Çevresel duyarlılığın
artırılması bu yüzden çoğu zaman işe yaramamaktadır. Cezaların yaygınlaştırılması
insanların çevreye olan saygısını arttırabilir. Çevre politikalarının başarılı olduğu AB
ülkelerinin ekonomik ve sosyal yapılarını incelendiğinde çevreye duyarlı “toplumsal
bilinç” kavramının yüksek olduğu bilinmektedir. Bu toplumsal bilinçlendirme de
bütçe politikalarının yanı sıra, çevreye verilen zararlara karşı uygulanan yaptırımların
sert oluşu bununla birlikte, eğitim ve kitle iletişim araçlarıyla oluşturulan duyarlılık,
çevre politikalarını başarıya ulaştırdığı öngörülmektedir.
Türkiye’de uluslararası çevre sözleşmelerinin tarafı olmasına rağmen, tam
anlamıyla

istenilen

düzeyde

iktisadi

ve

sosyal

çevre

politikaları

gözlemlenememektedir. Bu durumun temelinde büyüme ve ekonomik kalkınmanın
öncelik sıralaması yatmaktadır. Çevre dostu teknolojinin sanayi üretiminde
kullanılması oldukça maliyetlidir. Bilinen klasik üretim araçlarını terk etmek de kolay
gözükmemektedir. Bununla birlikte

özellikle son yıllarda

Türkiye’de

çevre

farkındalığını gözeten bir dizi politikaların uygulandığı bilinmektedir. Doğal enerji
kaynaklarına yönelik devlet teşvikleri, yeşil ekonomik hassasiyetler, plastik
kullanımının azaltılması gibi gündelik hayatı etkileyen çevre politikalarının gelişimi
gözlemlenmektedir.
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ÖZET
Günümüz teknolojisiyle yapımı çok daha kolaylaşan interaktif filmlerin güncel ve popüler örneklerinden
biri Netflix yapımı olan Blackmirror: Bandersnatch filmidir. İzleyicisini pasif izleyici olmaktan çıkarıp
aktif bir katılımcı konumuna alan Bandersnatch, izleyicinin verdiği kararlara göre şekillenen bir senaryo
ve farklı sonlara sahiptir. Tasarlanan bir bilgisayar oyununun en iyi tasarım puanını alması için
hikayenin gidişatını belirleyen yol ayrımlarında izleyici tarafından seçimler yapılmaktadır. En iyi
ihtimal, filmde tasarlanan Bandersnatch oyununun eleştirmenler tarafından beş yıldız alması
ihtimalidir. Bu çalışmada verilen kararların sonuçlarının sarmallar oluşturması göz önüne alınarak bir
akış şeması oluşturulması amaçlanmıştır. Akış şemasının oluşturulmasının ardından bir Excel eklentisi
olan SolutionTree 4.0 aracılığıyla karar ağacı oluşturulmuştur. Bu yöntem kullanılarak filmin final
ihtimallerinin olasılık değerleri hesaplanmıştır. Son olarak oyunun beş yıldız alması şeklindeki en iyi
finalin gidiş yolu belirlenmiştir.
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One of the current and popular examples of interactive films that are much easier to produce with today's
technology is the Netflix production Blackmirror: Bandersnatch. Bandersnatch, which takes its audience
from being a passive audience to active participation, has a scenario shaped according to the decisions
of the audience and has different endings. In this film, there is a scenario and different endings shaped
according to the decisions of the audience. In order for a designed computer game to get the best design
score, the audience makes choices in the crossroads that determine the course of the story. The best
chance is that the game will get five stars by the critics. In this study, it is aimed to create a flow chart
considering the results of the decisions given form spirals. After creating the flowchart, the decision tree
was created via SolutionTree 4.0, an Excel add-in. Using this method, the probability values of the final
probabilities of the film were calculated. Finally, the path of the best final is determined as the game
receives five stars.

Key Words: Decision Tree, Flow Chart, Bandersnatch, Netflix, Blackmirror
Jel Codes: C80, D81, Y10.

1. GİRİŞ
Film endüstrisinde meydana gelen gelişmeler, tüketici istek ve ihtiyaçları ve
teknolojide görülen ivmelenmeyle doğrudan alakalı olmuştur. Sektörde görülen
büyüme ile rekabet giderek artmış, teknoloji ve inovasyon bu endüstriye yön veren bir
hale gelmiş, izleyicilerin görsel-işitsel içerikleri tüketme biçimi son yıllarda değişime
uğramış geleneksel televizyon kavramının yerini mobil cihazlar, çevrimiçi sunulan
hizmetler almıştır (Ivars & Martines-Cano, 2019). Dolayısıyla bu durum, firmaları
yenilikçi olma ve farklı yapımlar ortaya koyma uğraşına itmiştir. Bunlardan biri olan
Netflix, teknolojiyle birlikte değişen yayıncılık anlayışına yön veren, üretmiş olduğu
içeriklerle günden güne büyümeye devam eden, piyasa değeri 200 milyar $’ı aşan
(Bloomberg, 2020), 190’dan fazla ülkede 193 milyon kayıtlı kullanıcıya internet
ortamında farklı tür ve dillerde içerik sunan bir yapım şirketi konumundadır (Netflix,
2020). Bir Netflix yapımı olan, çalışmamıza konu edindiğimiz ve Netflix’in yapımları
arasında son dönemde ses getiren bir içeriğe sahip Black Mirror: Bandersnatch filmi
interaktif sinema evreninde önde gelen yapımlardan biri olarak dikkatleri üzerine
çekmiştir.
İnteraktif film yapımı hem teknolojik hem de anlatı modeli noktasında her ne
kadar zorluk içerse de günümüz teknolojisi bu zorluğu aşmaya imkan tanımaktadır.
İnteraktif sinema evreninde yer alan bu yapımların tarihi biraz önceye dayanmaktadır.
İlk interaktif sinema örneklerinden olan Kinoautomat, Çekoslovakya’da tasarlanarak
Montreal’de 1967 yılında düzenlenen Expo-67’de dünyaca ün kazandıktan sonra
interaktif sinemanın öncüsü olmuştur (Hales, 2005). Bu bağlamda interaktif sinema
evreninin sundukları, interaktif roman türünden aşina olunan ‘Kendi maceranı kendin
yarat’ ve ‘Tek bir başlangıç sayısız farklı son’ etiketleriyle benzerlik göstermektedir.
İlgili yapıma biraz değinilecek olursa, Kinoautomat’da izleyicinin oturmuş olduğu
koltuklarda bulunan kumandalar aracılığıyla, yeşil ve kırmızı renkteki iki tuş
yardımıyla filme yön vermeleri istenmiştir. Seyircilerin izlediği her sahnenin sonunda
görevlendirilmiş bir kişi sahneye çıkarak filmin ana karakteri Bay Novak’ın
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yapacaklarına dair iki seçenek sunmuş ve izleyicilerden bu seçeneklerden birini
seçmeleri istenmiştir. Seyirciler yapmış oldukları tercihleri tuşlara basarak belirlemiş
ve verdikleri kararlar sonucunda filmin gidişatı belirlenmiştir (Hassapopoulou, 2013).
Zamanla değişime uğrayan interaktif sinema evreni izleyicilerde ilgi uyandırmış,
günümüz teknolojisi ve Netflix’in anlık veri akışı sağlamasının faydaları sayesinde
interaktif sinema çok farklı bir konuma gelerek, son dönemde en popüler
örneklerinden biri olan Black Mirror: Bandersnatch örneğiyle karşımıza çıkmıştır
(Slade, 2018). Charlie Brooker tarafından senaryosu yazılan Black Mirror;
cezalandırma, gözetim, kamusal bakış açısı, devletin gücünün kapsamı gibi konuları
işleyen ve distopik bir bakış açısına sahip bir yapım olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bandersnatch ise Black Mirror’ın içerisinde bir bölüm olarak sunulmuş bir interaktif
filmdir. Film, izleyicilere Şekil-1’de gösterildiği üzere seçenekler sunarak bu
seçeneklerin senaryoyu ve buna bağlı olarak filmin final sahnesini kendilerinin
belirleyebileceği bir ortam sağlamaktadır (Elnahla, 2019). İzleyicilerin hikayenin
kahramanı için kararlar almasına imkan tanıyan, her bir kararın farklı bir hikayeye
ayrıldığı ve nihayetinde sona erdiği interaktif bir film olan Bandersnatch şimdiye kadar
yayınlanan interaktif yapımların arasında kamuoyunun ilgi ve beğenisini kazanan ve
sinema evreninin değişimine öncü olacak bir yapım olarak görülmüştür (Raab, 2019).
Filmde yer alan seçim ekranları aşağıda Şekil 1’de verilmiştir.
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Şekil 1. Bandersnatch seçim ekranı
Kaynak: Netflix
2. ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ
Bandersnatch interaktif filmi birden fazla çözümü olan ve iç içe geçmiş seçimler
aracılığıyla farklı sonuçlara ulaşılan yapısı ile karmaşık bir sistem oluşturmaktadır. Bu
çalışma filmin en başarılı şekilde sonlanması için verilmesi gereken kararların yanısıra
diğer olası hedeflere gidilmesi için gereken kararların da fayda ve zararlarının
görselleştirilmesi için karar ağacı yönteminden yararlanılmasını amaçlamaktadır.
Çalışmanın bir başka amacı ise genellikle işletmeler için maliyet, kar-zarar verileriyle
proje seçimleri gibi amaçlarla kullanılan karar ağacı yönteminin, güncel ve popüler bir
örnek üzerinden uygulanması ile literatüre katkıda bulunmaktır.
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Bandersnatch interaktif filmi, ileriye sarılarak izlenebilecek veya indilerek
depolanabilecek bir yapıya sahip değildir. Filmde verilen her bir kararın sonuçları anlık
olarak Netflix platformundan izleyiciye iletilmektedir. Başka bir ifadeyle senaryoda yer
alan bütün karar noktalarına hızlıca ulaşmak isteyen bir araştırmacının, tüm
seçenekleri denemesi gerekmektedir. Bu yöntemle verinin toplanması bir izleyicinin
tüm seçenekleri deneme süresi bakımından araştırmayı zorlaştırmaktadır. Veri
toplama yöntemi olarak seçilebilecek bir diğer seçenek ise, bu konuya ilgi duyan ve
vereceği her bir kararın sonuçlarını görmek isteyen izleyicilerin, kendi karar ve
sonuçlarını paylaştığı platformlar olan internet forumlarıdır. Araştırmamızın verileri
bu konuda ana kaynak olarak en çok görüntülenen ve senaryo paylaşılan bir forum olan
Reddit aracılığıyla toplanmıştır. Bu kaynaklarda yer alan bilgilerin birleştirilmesi ve
Netflix üzerinden test edilmesi aracılığıyla Bandersnatch tercihler tablosu
oluşturulmuş, Tablo 1’e aşağıda yer verilmiştir.
Tablo 1: Bandersnatch tercihler tablosu
Bulunulan Yer

Soru

1.

Tercih

2.

Stefan’ın Evi

Hangisini yemeli?

Şeker pufu

Frosti

Otobüs

Hangi kaset?

Thompson İkizleri

Now 2

Tuckersoft Şirketi

İş Teklifi

Kabul

Red

Dr.Haynes’in Ofisi

Annesi hakkında Evet
konuşsun mu?

Stefan’ın
(çocuk)

Tercih

Hayır

Evi Tren
gezisi Hayır (Tek tercih)
(Anneyle git)

Müzik mağazası

Plak Seçimi

Phaedra

Bermuda Üçgeni

Stefan’ın Evi

Bilgisayar
karşısında tepki

Bilgisayara
Dök

Dr.Haynes’in
Ofisinin Dışında

Ne Yapsın?

Dr.Haynes’e Git

Colin’i Takip Et

Dr.Haynes’in Ofisi

Kendini Anlat

Tırnaklarını Ye

Kulağınla Oyna

Stefan’ın Evi

Haplar

İlaçlarını al

Tuvalete dök

Stefan’ın Evi

Kritik Hata

Bilgisayarı Parçala

Masaya vur

Stefan’ın Evi

Fotoğraf mı Kitap Aile Fotoğrafını Al
mı?

Çay Babana Bağır

Kitabı al
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Stefan’ın Evi

Şifreyi Gir

Toy

Pac

Stefan’ın Evi

Annesiyle
mi?

Stefan’ın Evi

Kim var orada?

Netflix

II

Stefan’ın Evi

Açıklamaya çalış

Biraz daha anlat

Açıklamaya çalış

Stefan’ın Evi

Biraz daha anlat

Biraz daha anlat

Konuşma

Dr.Haynes’in Ofisi

Daha
hareketlilik

Dr.Haynes’in Ofisi

Dövüşsün
kaçsın mı?

mü Pencereden
kaçmaya çalış

Dövüş

Dr.Haynes’in Ofisi

Karate vuruşu mu Karate vuruşu
tekme mi?

Tekme

gitsin Evet

Hayır

fazla Evet

Kesinlikle

Bir
hayatın
sonuna
geldin.
Başka gerçekliği
denemek
ister
misin?
Colin’in evi

Lsd kullansın mı?

Evet

Hayır

Colin’in evi

Kim Atlasın?

Stefan

Colin

Stefan’ın Evi

Fotoğraf mı Kitap Aile fotoğrafını al
mı?

Kitabı al

Stefan’ın Evi

Kim var orada?

II

Stefan’ın Evi

Babasını öldürsün Öldür
mü?

Vazgeç

Stefan’ın Evi

Bölünmüş ekran

Şifreyi gir (Pac)

Babanı öldür

Stefan’ın Evi

Kim var orada?

P.A.C.S (Program II
ve kontrol merkezi)

Stefan’ın Evi

Telefon görüşmesi

Babasını
ve gömer

Netflix

öldürür

Kaynak: (Yengin & Ormanlı, 2020:91)
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Veri setinin oluşturulmasının ardından kararların sonuçlarının sarmallar
oluşturduğu tespit edilmiş ve görüntülemenin kolaylaşması ile verilerin analiz edilmesi
bakımından bir akış şeması oluşturulmuştur. Problemin grafiksel gösterimi için Karar
Ağacı yaklaşımı kullanılmıştır. Akış şemasının oluşturulmasının ardından bir Excel
eklentisi olan SolutionTree 4.0 aracılığıyla karar ağacı oluşturulmuştur. Karar ağacının
şans dallarındaki olasılıklar rastgelelik yaklaşımı ile filmin sunduğu seçenekler göz
önünde bulundurularak belirlenmiştir. Nicel bir analiz yöntemi olan Karar Ağacında
kullanılması gereken sonuç değerlerinin, analizin yapılabilmesi için sayısal bir değer
olması gerekmektedir. Kitaplar, oyunlar ve filmler gibi interaktif senaryoların finalleri
genellikle metin içeriklidir. Bu bağlamda sonuçlar sosyal bir yapıdadır ve sayısal olarak
ifade edilemezler. Ancak Bandersnatch filminin içeriğinde ‘Bandersnatch’ isimli
oyunun eleştirmenlerden aldığı puan sayısal bir değerdir ve filmde ana karakterin
amacı bu değeri maksimize etmektedir. Bu nedenle araştırmanın problemi karar ağacı
yöntemi ile çözümlenmeye uygundur.

2.1. Karar Ağacı
Karar ağacı, var olan belirli koşullara bağlı olarak bir karara ilişkin olası
çözümlerin grafiksel bir temsilidir. Karar ağacı, karar verme amacıyla bilgi almak için
yaygın olarak kullanılmaktadır. Normalde kök düğüm olarak adlandırılan tek bir
kutudan ve daha sonra farklı karar ağacı öğrenme algoritmalarına göre yaprak
düğümler adı verilen çeşitli sayıda çözüme ayrılan bir akış şeması biçimindedir
(Chuan, Husain ve Shahiri, 2016). Karar ağacı, sağlamış olduğu düşük maliyet, kolay
yorumlama, kolay entegre edilebilme ve güvenilir olma özellikleriyle belirli bir sınıfın
olası elemanlarının belirlenmesi, risk gruplandırma yapılması, gelecekte meydana
gelebilecek olayların tahmin edilebilmesi ve parametrik modellerin kurulması olmak
üzere birçok alanda kullanılmaktadır (Akpınar, 2000:14).
Karar ağacını oluşturan unsurlar ‘karar düğümü, şans düğümü, bitiş düğümü,
dal, sonuç ve olasılık’ şeklinde sıralanabilmektedir (Lezki ve Er, 2010). Karar düğümü,
kare veya dikdörtgen ile sembolize edilmektedir. Karar vericinin kontrolü altındaki
değişkenleri ve karar vericinin sahip olduğu karar alternatiflerininin modellenmesini
temsil etmektedir. Şans düğümü ise bir daire veya elips şeklinde sembolize
edilmektedir. Ya da rastgele değişkenleri, başka bir ifadeyle probleme dahil olan
belirsizliği ifade eder (Meredith, Shafer ve Turban, E. 2002). Karar ağacı, karar matrisi
elemanlarının düğümler halinde, olasılıklarıyla birlikte oluşturularak sahip olunan
kısmi bilgi ile karar vericiye yardım edebilmeyi amaç edinen bir araçtır (Can, 2018:12).
Bitiş düğümü ise üçgen ile ifade edilmektedir. Bitiş düğümü, sorunun
tamamlandığını, tüm kararların alındığını, tüm belirsizliklerin çözüldüğünü veya tüm
maliyet ve getirilerin ortaya çıktığını ifade eder. Karar ağacı analizinde zaman soldan
sağa veya yukarıdan aşağıya doğru ilerlemektedir. Bir karar düğümünden çıkan dallar
olası kararları temsil etmektedir, karar verici tercih edilen dallardan istediği noktaya
ulaşabilir. Şans düğümünde ise karar vericinin hangisinin dalda ilerleneceği
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hususunda herhangi bir kontrolü yoktur. Şans düğümlerinin toplamı her zaman bire
eşit olmalıdır (Gordon ve Pressman, 1983).

2.2. Uygulama
SolutionTree 4.0 programı, karar ağacı sonuçlarını yatay eksende vermektedir.
Karar ağacının yatay olarak çizildiği durumda, araştırma probleminde yer alan karar
sürecinin uzun bir diyagrama sahip olması sebebi ile karar ağacı analiz sonuçlarıyla
birlikte dikey eksende manuel olarak tekrar çizilmiştir.
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Şekil 2. Bandersnatch karar ağacı final ihtimallerinin hesaplanması
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Şekil 3’te yer alan optimal yol analizi en iyi final ihtimalinin eleştirmenlerden 5
yıldız alınarak filmin bittiği sonuç olduğunu göstermektedir. Bu sonuca ulaşmak için
verilmesi gereken kararlar ise yine Şekil 3’te yeşil renk ile açık bir şekilde
gösterilmektedir.
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Şekil 3. Bandersnatch optimal yol analizi
Karar ağacı yöntemi kullanılarak filmin final ihtimallerinin olasılık değerleri
hesaplanmıştır. Oluşturulan akış şeması, tüketicinin seçebileceği ihtimaller ve olası
final ihtimallerinin olasılık değerleri, Şekil 2’de gösterilmiştir. İzleyicinin karşısına
her seferinde iki adet karar çıkmaktadır. Bu kararların rastgele verildiği
varsayımıyla yapılan karar ağacı analizine göre, izleyicinin karşılaşabileceği finaller
ve olasılıkları Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2: Bandersnatch Final Olasılıkları
Final Senaryosu

Olasılık

Bandersnatch 0/5 Yıldız Alarak Yayınlanır

%59,37

Bilgisayara Çay Dökülür ve Film Baştan Başlar

%25

Stefan Ölür, Bandersnatch Değerlendirmeye Girmez

%6,25

Bilgisayar Parçalanır ve Film Baştan Başlar

%4,68

Bandersnatch 2.5/5 Yıldız Alarak Yayınlanır

%1,47

Film Dalga Geçerek Bunu Neden Yaptığını Sorgular

%0,73

Bandersnatch 5/5 Yıldız Alarak Yayınlanır

%0,36

Stefan Ölür

%0,29

Tuckersoft Başarısız Olur, Bandersnatch Yayınlanmaz

%0,18

Hapis Cezası Alınır, Bandersnatch Yayınlanmaz

%0,18

3. SONUÇ
Teknolojik gelişme ve artan rekabetle farklı yapım türlerinin dikkatleri üzerine
çektiği günümüzde, izleyiciler farklı platformlarda kendilerine hitap eden diledikleri
yapımları izleyebilme imkanına kavuşmuşlardır. İzlemek istediği yapımı belirli bir gün
ve saati bekleme derdi olmadan istediği zaman izleyebilmesi, durdurabilmesi ve kaldığı
yerden dilediğinde başlatabilmesi tüketicilere sunulan geleneksel hizmetlerden
farklılaşmışken dijitalleşme ve yapay zeka uygulamaları bu imkanları bir adım öteye
taşıyarak izleyicilere senaryoda değişiklik yapma, olayın akışına doğrudan müdahale
etme imkanı tanımıştır. Böyle bir imkan da izleyicilerde aidiyet duygusunun
artmasına, senaryoların belirli bir oranda kişiselleştirilebilir olma özelliği ile
kendilerini özel hissetmelerine olanak tanıyarak ilgili yapımlara olan ilginin artmasına
olanak tanımıştır.
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Bu çalışmada verilen kararların sonuçlarının sarmallar oluşturması göz önüne
alınarak bir akış şeması oluşturulması amaçlanmıştır. Akış şemasının
oluşturulmasının ardından bir Excel eklentisi olan SolutionTree 4.0 aracılığıyla karar
ağacı oluşturulmuştur. Karar ağacı, karar kurallarından faydalanarak fazla sayıda kayıt
içeren bir veri kümesini alt kümelerine ayırmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu
yöntem kullanılarak filmin final ihtimallerinin olasılık değerleri hesaplanmıştır. Son
olarak oyunun beş yıldız alması şeklindeki en iyi finalin gidiş yolu belirlenmiştir.
Çalışmada başarı kriteri olarak, Bandersnatch oyununun yayınlandıktan sonra
eleştirmenler tarafından alacağı puan tercih edilmiştir. Bu bakımdan sosyal unsurlar
göz ardı edilerek, oyunun yayınlanmadığı (ölmek vb.) filmin diğer final alternatifleri
‘0’
başarı
değeri
ile
puanlanmıştır.
Karar ağacındaki optimal yol hesaplanarak bu karar süreçleri akış şemasıyla
görselleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan veri setinin, indirilemez veya saklanamaz
yapıda olması, bununla birlikte Netflix’in her an ilgili karar akışını değiştirebilir yapıda
bir platforma sahip olması, çalışmanın kısıtlılığını oluşturmaktadır. Netflix’ten elde
edilebilecek verilerle, ilgili konuda pazarlama, psikoloji veya veri madenciliği gibi
alanlarda da çeşitli çalışmalar yapılması önerilebilir. Son olarak; interaktif kitaplar,
interaktif dizi/filmler ve interaktif oyunlarla ilgili çalışılacak karar süreci analizleri
literatür boşluğunu oluşturmaktadır. İlgili konularda çeşitli analiz çalışmaları
yapılması önerilebilir.
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CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE
CUMHURBAŞKANININ KONUMU VE KAMU POLİTİKA
YAPIM SÜRECİNE ETKİSİ
Namık Kemal Öztürk1, Eren Tozak2

ÖZET
Türkiye’de 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen anayasa referandumu ile parlamenter sistemden
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmiştir. Böylece yeni tek başlı hükümet sistemi ile
Cumhurbaşkanının ana aktör olarak belirlendiği bir yönetim yapısı ortaya çıkmıştır. Hükümet sistemi
değiştiği için kamu politikalarının oluşumunda da birtakım değişiklikler meydana gelmiştir. Kamu
politikalarının oluşturulması sürecine Cumhurbaşkanından başka yeni aktörler de dâhil edilmiştir.
Birincil aktör olan yasama, yürütme ve yargı organları ve bürokrasinin yanı sıra politika kurulları ve
ofisler yeni kamu politikası aktörleri olarak sistemde yerlerini almışlardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemindeki bu yeni aktörlere kamu politikası oluşturma, geliştirme ve önerme gibi önemli görevler
verilmiştir. Mevcut aktörlerin rollerinde de önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Politika oluşturma
sürecinde, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi adı verilen yeni bir uygulama aracı ortaya çıkmıştır.
Cumhurbaşkanının çıkardığı kararnamelerle kamu politikaları şekil kazanmakta ve kendine özgü bir
niteliğe bürünmektedir. Bu çalışmada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde sistemin tek belirleyicisi
olan Cumhurbaşkanının Türkiye’deki kamu politikalarının oluşumuna katkısı ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Kamu Politikası, Türkiye
Jel Kodları: H70, Z00

THE PRESIDENT'S POSITION IN THE PRESIDENTIAL GOVERNMENT
SYSTEM AND ITS EFFECT ON THE PUBLIC POLICY MAKING PROCESS
ABSTRACT
Turkey with the constitutional referendum held on April 16, 2017 has switched to the Presidential
Government System from the parliamentary system. Thus, a new single-head government system and a
management structure in which the President was determined as the main actor has emerged. Since the
government system has changed, some changes have occurred in the formation of public policies. New
actors other than the President were included in the process of public policy making. In addition to the
primary actors, the legislative, executive and judicial bodies and bureaucracy, policy boards and offices
have taken their place in the system as new public policy actors. These new actors in the Presidential
Government System have been given important tasks, such as creating, developing and proposing public
policy. Significant changes have also occurred in the roles of current actors. During the policy-making
process, a new implementation tool called the Presidential Decree has emerged. With the decrees issued
by the President, public policies take shape and take on a distinctive character. In this study, the
contribution of the President, who is the only determinant of the Presidential Government System, to
the formation of public policies in Turkey is discussed.
Keywords: Presidential Government System, Public Policy, Turkey
Jel Codes: H70, Z00
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1. GİRİŞ
Günümüzde parlamenter sistem, yarı-başkanlık sistemi ve başkanlık sistemi olarak
ifade edilen üç ana hükümet sistemi demokratik sistemler olarak kabul edilmektedir
(Öztürk , 2017, ss. 305-306). Parlamenter sistemde yasama, yürütme ve yargı ayrılığı
olarak bilinen ilkenin önemli ölçüde esnetildiği ve ayrılığın kuvvetler arasında işbirliği
ve özdeşleşmeye döndüğü, asıl ayrılığın iktidar ve muhalefet arasında olduğu ifade
edilebilir. Başkanlık sistemi ise kuvvetlerin ayrılığını daha katı bir şekilde esas
almaktadır. Son anayasa değişikliği ile Türkiye’nin hükümet sistemi parlamenter
sistemden Cumhurbaşkanının ana aktör olarak ön planda olduğu yeni bir yönetim
sistemine geçilmiştir. Bu yeni sistemde kamu politikalarının oluşumu ve
Cumhurbaşkanının bu politika sürecine katkısı bu çalışmanın üzerinde odaklandığı
temel konuyu oluşturmaktadır.
2. CUMHURBAŞKANININ YENİ SİSTEMDEKİ KONUMU
1982 Anayasasının ilk halinde, Anayasanın 104. maddesinde Cumhurbaşkanının
yetkilerine yönelik uzun bir liste bulunmaktaydı fakat söz konusu yetkilerin sınırlarına
ilişkin bilgi verilmemiş ve yetkilerin nasıl kullanılacağı açıklanmamıştı. 104. maddenin
1. fıkrasında, 2017 Anayasa değişikliği öncesinde ve sonrasında Cumhurbaşkanı
yalnızca Devletin başı olarak nitelendirilmemiş aynı zamanda sahip olduğu nitelikle
Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Milleti’nin birliğini temsil edeceği, Anayasanın
uygulanmasını ve Devlet organlarının düzen ve uyum içinde işleyeceğini gözeteceği de
vurgulanmıştır. 1982 Anayasasının, bu kurallardan ve Cumhurbaşkanı için öngörülen
yetki kataloğundan, 1958 Fransız Anayasasının öngördüğü bir Cumhurbaşkanı
modeline (Tanör, 1986 s. 108) veya başkanlık sistemine eğilimli olduğu türünden
yorumlar yapılmıştır (Özbudun, 1987, s. 48). Ancak 2017 Anayasa değişikliğine kadar
sistemi bir hayli zorlamış olsa da parlamenter mekanizmaların yürürlükte olduğunu
belirtmek gerekir.
2017 Anayasa değişikliği öncesinde, Anayasada (md. 104) parlamenter yapılarda
yaygın olarak görülmeyen kapsamlı yetkilere sahip bir Cumhurbaşkanı statüsü kabul
edilmesine rağmen, Anayasaya göre Cumhurbaşkanı, Devletteki konumu bakımından
aslında, 1961 Anayasasından farklı değildi. 8. maddede “yürütme yetkisi ve görevi
Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu ile birlikte kullanılır ve yerine getirilir” hükmü
bulunmaktaydı. 1961 Anayasası ile Anayasa hukukumuza getirilen parlamenter
hükümet sistemi, 1982 Anayasasının ilk şeklinde olduğu gibi tam anlamıyla klasik bir
parlamenter hükümet sistemi olarak sayılmasa da korunmuştu. 2017 Anayasa
değişikliği neticesinde, parlamenter hükümet sisteminden vazgeçilerek onun yerine
getirilen sistem için, “Türk tipi başkanlık sistemi”, “partili Cumhurbaşkanlığı sistemi”,
“Türk tipi Cumhurbaşkanlığı sistemi” ya da “başkanlık sistemi” gibi farklı ifadelerin
kullanıldığı bir model ortaya konmuştur (Anayurt ve Ekinci, 2017, ss. 481-484).
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Hükümet sistemlerinin anayasalarla benimsenip uygulanmasında ülkeler arasında
önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bazı ülkeler kendilerine örnek aldıkları hükümet
sistemlerinin gereklerine tam anlamıyla uygun bir yapılanmayı tercih ederken bazı
ülkeler ise anayasal olarak tercih ettikleri hükümet sistemi şablonunu olabildiğince
zorlamaktadır. Bundan dolayı tüm ülkeler için geçerli olan tek tip bir uygulama sistemi
yoktur. (Öztürk ve Tozak , 2019, s. 62). Hükümet sistemindeki değişim elbette politika
yapım süreçlerinin ve kurumlarının değişmesine de neden olmuştur. Eski kamu
politikalarını üreten aktörlerinin rol ve işlevlerinde kayda değer değişimler
yaşanmıştır. Politika kurulları ve ofisler kamu politikalarının oluşumunda yeni ve
önemli aktörler olarak yerlerini almışlardır. Dokuz adet “politika kurulu” ve dört adet
kamu tüzel kişiliğine sahip “ofis” kurulmuştur. Politika kurulları, çeşitli alanlarda
politikaların ve stratejilerin geliştirilmesinde etkili olacaklardır. Ofisler ise,
Cumhurbaşkanı tarafından talep edilen çeşitli bilgilerin, analizlerin ve raporların
hazırlanmasında roller üstlenecekler ve aldıkları kararlar ile ortaya koydukları
yaklaşımlar sayesinde oluşturulan politikalarda etkili olacaklardır.
Kamu politikalarının yapımı ve uygulanması noktasında yeni sistemde 3 yürütme
organının, yasama organının ve bürokrasinin rollerinde birtakım değişimler meydana
gelmiştir. Öncelikle başbakanlık ve bakanlar kurulu kaldırılarak daha önceki sistemde
politikalara nihai şeklini veren organlarda değişime gidilmiştir. Parlamenter sistemde
başbakan başkanlığında toplanan bakanlar kurulu, politikaların oluşturulup
uygulanması bakımından karar verici pozisyondayken, yeni sistemde Cumhurbaşkanı
tek başına karar verici konuma getirilmiştir. Böylece Cumhurbaşkanı kamu
politikalarının oluşumunda ve uygulanmasında ana aktör konumunda yerini almıştır.
Ayrıca bakanlıkların rolleri yeni sistemle birlikte değişmiştir. Bakanlıklar önceden
hükümet politikalarına uygun olarak bakanlıkların politikalarını tasarlayıp
uygulamaya geçirmekteyken yeni sistemle beraber Cumhurbaşkanının belirlediği
politikaları uygulayan birimlere dönüşmüşlerdir. Bu durumu, yeni sistemde
bakanlıkların politika yapamayacağı anlamında düşünmemek gerekir. Bakanlıkların
politika yapma ve uygulama rolleri Cumhurbaşkanının müsaade ettiği boyutta ve
miktarda olacaktır demek belki daha doğru bir ifade olacaktır.
Cumhurbaşkanının yeni sistemdeki etkinliği bakımından öncelikle seçim şekline
bakmak gerekir. Zira meşruiyetini halktan doğrudan alan ve yürütmenin tek başına
sahibi olan Cumhurbaşkanının seçim şekli ve süresi yeni sistem açısından önem
taşımaktadır. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi hakkındaki düşünceler
1980 yılından sonra yoğunlaşmaya başlamıştır. Siyasal düzlemde yaşanan birtakım
krizler ve açmazlar bu düşünceyi tetiklemiştir (Eken ve Doğan, 2021, ss. 16-19). 2017
yılındaki Anayasa değişikliğinin yapılması ile Anayasanın 101. maddesi yeniden
2018 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra 10.07.2018
tarihinde çıkarılan 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 numaralı
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK), kamu
politikalarının oluşturulmasında rol alacak yeni aktörleri belirlemiştir.
3
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düzenlenmiş, 102. madde kaldırılmıştır (Mülga: 16/4/2017-6771/16 md.). Oluşturulan
yeni 101. maddeye göre (Değişik: 16/4/2017-6771/7 md.) “Cumhurbaşkanı kırk yaşını
doldurmuş ve yükseköğretim yapmış, milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk
vatandaşları arasından doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev
süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” şeklinde ifade
edilmektedir. Seçim ve atama ile gelinen siyasi görevlerde, görev süresinin
sınırlanması dünyada genel olarak uygulanmaktadır. Oligarşinin tunç kanununun
olumsuz etkilerini azaltabilmek ve daha demokratik bir yönetimi kurmak için devlet
başkanlarının ve bazı kamu görevlilerinin görev sürelerine sınırlama getirilebilir.
Dolayısıyla cumhurbaşkanlarının sistem içindeki konumunun belirlenmesi açısından
görev süreleri bir gösterge olarak kullanılabilir.
Cumhurbaşkanının görev süresi açısından iki dönem sınırlaması getirilmiştir ancak bu
sınırlamanın çok net olmadığını belirtmemiz gerekir. Anayasa’nın 116. maddesinde,
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birlikte yapılacağı
belirtilmektedir. 116. maddenin 3. fıkrasında, “Cumhurbaşkanının ikinci döneminde
Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı
bir defa daha aday olabilir” düzenlemesi yer almaktadır (Değişik: 16/4/20176771/11md.). Böylece, Cumhurbaşkanının görevinin ikinci döneminde, Türkiye Büyük
Millet Meclis’inin çoğunluğunun, Meclis seçimlerini yenilemeye yönelik karar vermesi
söz konusu olduğunda, Meclis seçimleri ile birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimleri de
yenileneceği için Cumhurbaşkanı üçüncü kez aday olabilecektir. Böyle bir durumun
yaşanması 101. maddenin 2. fıkrasındaki “bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı
seçilebilir” düzenlemesine istisna getirmektedir. Anayasanın 106. maddesinin 2.
fıkrasına göre (Değişik: 16/4/2017/10 md), Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması
durumunda gerçekleşecek seçimlerde, genel seçimin yapılmasına bir sene veya bir
seneden daha az süre kalmışsa Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi Cumhurbaşkanı
seçimiyle birlikte yenilenmiş olur. Genel seçime bir seneden daha fazla süre varsa
görevi başında olan Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim tarihine kadar
görevine devam eder. Kalan süreyi tamamlayan Cumhurbaşkanı açısından bu süre
dönemden sayılmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yapılacağı tarihte
her iki seçim beraber gerçekleştirilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi böyle bir kararı üye
tamsayısının beşte üç çoğunluğu ile alabileceği için bu durumun düşük ihtimalle
gerçekleşebileceği açıktır (Özbudun, 2017, s. 313). Yine de böyle bir durumun
gerçekleşmesi sebebiyle Cumhurbaşkanın görev süresi 13 seneyi geçmiş olacaktır.
Görev süresinin uzun tutulması Cumhurbaşkanlığı makamının yeni sistem açısından
ne derece önemli görüldüğünün bir işareti olarak değerlendirilebilir.
Genel oyla yapılacak seçimde geçerli oyların salt çoğunluğunu sağlayan aday
Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamaz ise bu oylamayı izleyen
ikinci Pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki
aday katılır ve geçerli oyların çoğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir (Öztürk, 2017,
s. 324). Doğrudan halk tarafından seçilmiş bir Cumhurbaşkanı ile parlamenter
sistemde meclis tarafından seçilmiş bir Cumhurbaşkanının güç pozisyonu elbette farklı
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olacaktır. Aslında 1982 Anayasasının ilk halindeki yetkileri ile düşündüğümüzde halk
tarafından seçim onu daha da güçlü yapmaktadır. Çünkü demokrasinin temel
meşruiyet kaynağı seçimdir ve halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı ister istemez
parlamentonun seçtiği Cumhurbaşkanından daha yetkili ve etkili olacaktır. Üstelik
yeni sistem ile doğrudan yönetim meşruiyeti tek başına Cumhurbaşkanına geçtiği için
güç pozisyonu bakımından eskisiyle kıyaslanmayacak bir pozisyonda olduğunu da
belirtmemiz gerekir. Ayrıca Meclisin Cumhurbaşkanını görevden alabilmesi teorik
olarak mümkün değildir. Anayasanın 105. maddesine göre “Cumhurbaşkanı hakkında
bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun (301 milletvekili)
vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis önergeyi en geç bir ay içinde
görüşür ve üye tam sayısının beşte üçünün (361 milletvekili) gizli oyuyla soruşturma
açılmasına karar verebilir.
Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen
Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamaz. Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan
mahkûm edilen Cumhurbaşkanının görevi sona erer (Eryılmaz, 2020, s. 143).
Dolayısıyla Anayasadaki düzenleme meclisin yetkisini Cumhurbaşkanını görevden
alma prosedürünü başlatma şeklinde düzenlemektedir. Anayasa Mahkemesi şayet
Cumhurbaşkanını suçlu bulursa ancak o zaman görevi sona ermektedir. Dolayısıyla
meclis süreci başlatma yetkisine sahip olmakla birlikte Cumhurbaşkanını görevden
almaya yetkili değildir. Bu konuda nihai karar alma yetkisi Anayasa Mahkemesine
aittir.
2017 Anayasa değişikliğiyle yeniden düzenlenen Anayasa’nın 104. maddesinde
Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkileri belirtilmiştir. Madde 104 (Değişik: 16/4/20176771/8 md.) “Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına
aittir. Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk
Milletinin birliğini temsil eder, Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının
düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder. Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk
günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapar. Ülkenin iç ve dış
siyaseti hakkında Meclise mesaj verir. Kanunları yayımlar. Kanunları tekrar
görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Kanunların, Türkiye
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil
veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal
davası açar. Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir.
Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına
ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler. Yabancı devletlere
Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerini gönderir, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek
yabancı devlet temsilcilerini kabul eder. Milletlerarası antlaşmaları onaylar ve
yayımlar. Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde
halkoyuna sunar. Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirleri alır. Türkiye
Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil eder.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir. Sürekli hastalık, sakatlık ve
kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır.
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Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
çıkarabilir. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel
haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla
düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz.
Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde,
kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun
çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir.
Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı
olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir. Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan
sonraki bir tarih belirlenmemişse, Resmi Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe
girer. Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama
görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır” (md. 104).
Cumhurbaşkanın yasama alanındaki yetkilerinden biri kanunları tekrar görüşülmek
üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geri göndermektir. Anayasa’nın 89. maddesinin
2. fıkrasına göre (Değişik: 3.10.2001/4709/29) “Yayımlanmasını kısmen veya
tamamen uygun bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere, bu hususta
gösterdiği gerekçe ile birlikte aynı süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine geri
gönderir. Cumhurbaşkanınca kısmen uygun bulunmama durumunda, Türkiye Büyük
Millet Meclisi sadece uygun bulunmayan maddeleri görüşebilir. Bütçe kanunları bu
hükme tabi değildir”.
2017 Anayasa değişikliğinden önce 89. maddenin 3. Fıkrasında ise “Türkiye Büyük
Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca
yayımlanır” hükmü bulunmaktaydı. 2017 Anayasa değişikliği ile getirilen yeni 3. Fıkra
ise “Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu üye tamsayısının salt
çoğunluğu ile aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanır” (Değişik:
16/4/2017-6771/16 md.). “Meclis, geri gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa,
Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu tekrar Meclise geri gönderebilir” (md. 89).
Dolayısıyla Cumhurbaşkanınca meclise geri gönderilen kanunların tekrar
kanunlaşabilmesi için salt çoğunluk şartı aranmaktadır. Mecliste salt çoğunluk
sağlamak kolay olmadığı için yeni düzenleme ile Cumhurbaşkanına tanınan bu
yetkinin geciktirici vetodan güçleştirici vetoya dönüştüğü söylenebilir. Bu bakımdan
meclis kanun çıkarmadan önce Cumhurbaşkanının geri göndermesini engellemek
amacıyla onun fikrini alma ve isteklerini göz önünde bulundurmaya zorlanmış gibidir.
Anayasanın 150. maddesine göre (Değişik: 16/4/2017-6771/16 md.) “Kanunların,
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya
bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı
iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabilme hakkı,
Cumhurbaşkanına, Türkiye Büyük Millet Meclisinde en fazla üyeye sahip iki siyasi
parti grubuna ve üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere aittir” (Mülga
cümle: 16/4/2017-6771/16 md.).
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150. maddenin 2017 değişikliği öncesinde metinde bulunan “kanun hükmünde
kararnamelerin” ifadesi, parlamenter sistemin terk edilmesi ve 87. maddede sayılan
Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkilerinden “Bakanlar kuruluna belli
konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek” görev ve yetkisinin
kaldırılması sonucu, çıkarılarak yerine “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin” ifadesi
getirilmiştir. Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine yönelik kanunları, tekrar
görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir. Meclis, geri
gönderilen kanunu, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile aynen kabul ettiği takdirde
Cumhurbaşkanı bu kanunu halkoyuna sunabilmektedir (md. 175). “Meclisçe üye
tamsayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği
hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde
halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazetede yayımlanır” (md. 175). “Doğrudan veya
Cumhurbaşkanının iadesi üzerine, Meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul
edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri
Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabilir. Halk oylamasına sunulmayan
Anayasa değişikliğine ilişkin Kanun veya ilgili maddeler Resmi Gazetede yayımlanır”
(md. 175). Bu düzenlemeler Cumhurbaşkanının kanun yapımı bakımından sistem
içindeki konumun daha da kuvvetlendirilmiş olduğunu göstermektedir.
“Milli Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanı
yardımcıları, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Genelkurmay
Başkanı, Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlarından kurulur” Madde 118
(Değişik: 3/10/2001-4709/32 md.; 16/4/2017-6771/16 md.). 2017 Anayasa
değişikliğiyle Milli Güvenlik Kurulundan değişiklikten önceki 118. maddede bulunan
“Başbakan, Başbakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı” çıkartılmış
“Cumhurbaşkanı yardımcıları” dahil edilmiştir. 118. maddenin III. fıkrasına göre:
“Milli Güvenlik Kurulu; Devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve
uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonun sağlanması
konusundaki görüşlerini Cumhurbaşkanına bildirir. Kurulun, Devletin varlığı ve
bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin
korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar
Cumhurbaşkanınca değerlendirilir” (Değişik: 16/4/2017- 6771/16 md.). “Milli
Güvenlik Kurulunun gündemi; Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Genelkurmay
Başkanının önerileri dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca düzenlenir” (md. 118).
Maddenin 2017 değişikliğinden önceki metninde, Milli Güvenlik Kurulu; Devletin milli
güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve
gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kuruluna
bildirirken, değişiklik sonrası Cumhurbaşkanına bildirecektir. Maddenin önceki
metninde
Milli
Güvenlik
Kurulunun
gündeminin
Cumhurbaşkanınca
düzenlenmesinde, Başbakan ve Genel Kurmay Başkanının önerilerinin dikkate
alınacağı düzenlemesi mevcutken, değişiklik sonrası Cumhurbaşkanı yardımcıları ve
Genel Kurmay Başkanının önerilerinin dikkate alınacağı öngörülmektedir (Değişik:
16/4/2017-6771/16 md.). Maddenin değişiklik öncesi metninin 5. fıkrasında
Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulunun Başbakanın
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başkanlığında toplanacağı öngörülmüşken değişiklik sonrası, Cumhurbaşkanı
yardımcısının başkanlığında toplanacağı kuralına yer verilmiştir (md. 118). 118.
maddenin 6. fıkrasında değişiklik öncesi “Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin
teşkilatı ve görevleri kanunla düzenlenir.” kuralı mevcutken değişiklik sonrası bu
konunun Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleneceği öngörülmüştür (Değişik:
16/4/2017-6771/16 md.).
Yüksek yargı organlarının üyelerinin atanması açısından da Cumhurbaşkanının
konumunun güçlendirildiğini söylemek mümkündür. Anayasanın 146. maddesine göre
(Değişik: 7/5/2010-5982/16 md.) “Anayasa Mahkemesi on beş üyeden kurulur”
(Değişik: 16/4/2017-6771/16 md.). 2017 Anayasa değişikliği ile bu fıkrada yer alan “on
yedi” ibaresi “on beş” şeklinde değiştirilmiştir. Anayasanın değişik 146. maddesinin 3.
fıkrasına göre: “Cumhurbaşkanı; üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danıştay genel
kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından her boş yer için gösterecekleri üçer aday
içinden; en az ikisi hukukçu olmak üzere üç üyeyi Yükseköğretim Kurulunun kendi
üyesi olmayan yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler
dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından göstereceği üçer aday içinden; dört
üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hakim ve savcılar ile en az
beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçer.” 2017
Anayasa değişikliğinden önce maddenin 3. fıkrasında yer alan “Askeri Yargıtay” ve
“Askeri Yüksek İdare Mahkemesi” ibareleri çıkartılmıştır (Değişik: 14/4/2017-6771/16
md.). 2017 Anayasa değişikliğinden önce Hakimler Savcılar Yüksek Kurulunu
düzenleyen, Anayasanın 159. maddesinin 3. fıkrasının 3. cümlesinde yer alan “dört asıl
üyesi, nitelikleri kanunda belirtilen; yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında
görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Cumhurbaşkanınca” ibaresi
çıkartılmıştır (Değişik fıkra: 21/1/2017-6771/14 md.).
2017 Anayasa değişikliği sonrası, söz konusu 3. cümleye: (Değişik fıkra: 21/1/20176771/14 md.) “Kurulun, üç üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren
nitelikleri yitirmemiş adli yargı hakim ve savcıları arasından, bir üyesi birinci sınıf
olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idari yargı hakim ve
savcıları arasından Cumhurbaşkanınca……seçilir” kuralı getirilmiştir.
Anayasanın 131. maddesinin 2. fıkrasına göre (Değişik: 7/5/2004-5170/8 md; Değişik:
16/4/2017-6771/16 md.) “Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler tarafından seçilen ve
sayıları, nitelikleri, seçilme usulleri kanunla belirlenen adaylar arasından rektörlük ve
öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek sureti ile
Cumhurbaşkanınca atanan üyeler ve Cumhurbaşkanınca doğrudan doğruya seçilen
üyelerden kurulur.” 2. fıkrada yer alan “ve Bakanlar Kurulunca” ibaresi 2017 Anayasa
değişikliği ile çıkartılmış, yerine “tarafından” ifadesi getirilmiştir. Anayasanın 155.
maddesinin 3. fıkrasına göre Danıştay üyelerinin ………; dörtte biri, nitelikleri kanunda
belirtilen görevliler arasından Cumhurbaşkanı; tarafından seçilir.”
Cumhurbaşkanının (md. 104 fıkra 15)‘deki Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına
karar verme yetkisi de TBMM’nin tatilde ya da ara vermedeki (md. 92 fıkra 2)
koşullarla sınırlıdır. Anayasanın 117. maddesine göre “Başkomutanlık, Türkiye Büyük
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Millet Meclisinin manevi varlığından ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil
olunur (Değişik: 16/4/2017-6771/16 md.). Milli güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı
Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisine
karşı, Cumhurbaşkanı sorumludur”. Bu fıkrada yer alan “bakanlar kurulu sorumludur”
ifadesi yerine 2017 Anayasa değişikliği ile “Cumhurbaşkanı sorumludur” ifadesi
getirilmiştir. 2017 Anayasa değişikliğinden sonra 117. maddenin 3. fıkrası şu şekildedir,
(Değişik: 16/4/2017-6771/16 md.) “Cumhurbaşkanınca atanan Genelkurmay Başkanı;
Silahlı Kuvvetlerin komutanı olup, savaşta Başkomutanlık görevlerini
Cumhurbaşkanlığı namına yerine getirir”. Değişiklikten önceki fıkranın başına 2017
değişikliği ile “Cumhurbaşkanınca atanan” ifadesi getirilmiştir. 2017 Anayasa
değişikliği ile maddenin 4. ve 5. fıkraları kaldırılmıştır (Mülga: 16/4/2017-6771/16
md.).
2017 Anayasa değişikliğiyle birlikte “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” olarak
isimlendirilen yeni bir düzenleyici işlem türü oluşturulmuştur. 2017 Anayasa
değişikliğiyle, 1982 kaldırılarak yerine “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” getirilmiştir.
2017 Anayasa değişikliğiyle, Anayasanın Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini
düzenleyen 104. maddesinin değiştirilmesi sonucu maddenin (Değişik: 16/4/20176771/8 md.) 17. fıkrasına göre “Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve
ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü
bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle
düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen konularda
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile
kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır. Türkiye
Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi hükümsüz hale gelir.”
Yine 2017 Anayasa değişikliği ile değişikliğe uğrayan Anayasanın 119. maddesinin
(Değişik: 16/4/2017-6771/12 md.) 6. ve 7. fıkralarına göre: “Olağanüstü hallerde
Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, 104. maddenin 17.
fıkrasının ikinci cümlesinde belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler Resmi Gazetede
yayımlanır, aynı gün Meclis onayına sunulur. Savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin toplanamaması hali hariç olmak üzere; olağanüstü hal
sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri üç ay içinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde görüşülür ve karara bağlanır. Aksi halde olağanüstü hallerde çıkarılan
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendiliğinden yürürlükten kalkar”.
1982 Anayasasının ilk halinde kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi Bakanlar
Kuruluna aitti. 2017 Anayasa değişikliğinden sonra parlamenter sistemin ve bakanlar
kurulunun kaldırılması ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarma yetkisi sadece
Cumhurbaşkanına ait olmuştur.
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2017 Anayasa değişikliği ile gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı kararnameleri,
hiyerarşik bakımdan kanunun altında yer alan düzenleyici işlemler olarak ifade
edilebilir. Kanun hükmünde kararnamelerin aksine Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
için bir yetki kanununa gereksinim bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanlığı
kararnameleri, kanun hükmünde kararnamelerde olduğu gibi Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin onayına sunulmamaktadır. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi “yürütme
yetkisine yönelik tüm konular hakkında” çıkarılabilir. Dolayısı ile bu ifade sınırlarının
net olmadığı oldukça geniş bir alanı kapsadığını ortaya koymaktadır. Oysa kanun
hükmünde kararnameler yetki kanununun belirlediği belirli konularda
çıkarılabilmekteydi. Kanun hükmünde kararnameler ve Cumhurbaşkanlığı
kararnameleri ile Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci kısımlarında bulunan
temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümde bulunan siyasi haklar ve
ödevler düzenlenemez. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hakkında aynı kanun
hükmünde kararnamelerdeki gibi Anayasa Mahkemesi’ne dava açılabilir.
2017 Anayasa değişikliğiyle düzenlenen 148. maddeye göre (Değişik: 12/9/20105982/18 md.;16/4/2017-6771/16 md.) “Anayasa Mahkemesi, …..Cumhurbaşkanlığı
kararnamelerinin….. Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler…..
Ancak, olağanüstü hallerde ve savaş hallerinde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı
kararnamelerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa
Mahkemesinde dava açılamaz.” Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin sınırları,
Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasında şu şekilde ifade edilmektedir: (1)
Anayasa’nın ikinci kısmının birinci bölümünde yer alan temel haklar, kişi hakları ve
ödevleriyle dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler” Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi ile düzenlenemez. (2) Anayasa’da münhasıran kanunla düzenleneceği
öngörülen konularda” Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. (3) Kanunda
açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. (4)
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde
kanun hükümleri uygulanır. (5) TBMM’nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir. 2017 Anayasa değişikliği ile
getirilen Cumhurbaşkanlığı kararnamesi için “yetki kanunu” ve “Türkiye Büyük Millet
Meclisi onayı” şartları aranmamaktadır. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yürütme
organının doğrudan Anayasadan kaynaklanan ve yasal bir yetkilendirme
gerektirmeyen asli düzenleme yetkisi büyük oranda genişlemiştir.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Anayasanın 104. maddesinde detaylı olarak
düzenlenmekle birlikte, ayrıca Anayasanın 106. maddesinin son fıkrasında
“Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez
ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir”
hükmü bulunmaktadır. 104. maddenin 9. fıkrasında üst düzey yöneticilerin
atanmalarına yönelik usullerin ve esasların Cumhurbaşkanı kararnamesi ile
düzenleneceği ve 118. maddenin son fıkrasında Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterliğinin teşkilatı ve görevlerinin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile
düzenleneceğine yer verilmiştir.
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2017 Anayasa değişikliği sonucunda Anayasanın 104. maddesine getirilen yeni
düzenlemeler Anayasanın 104. maddesinin ilk halindeki düzenlemeler ile çoğunlukla
uyuşmakla beraber Cumhurbaşkanın görev ve yetkilerine yeni görev ve yetkilerin
eklendiği söylenebilmektedir. Yeni düzenleme ile Cumhurbaşkanının görev ve
yetkilerine eklenen yeni görev ve yetkiler şunlardır:
-104. maddenin 4. fıkrasına göre, “Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj
verir.”
-104. maddenin 8. fıkrasına göre, “Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve
görevlerine son verir”
-104. maddenin 9. fıkrasına göre, “Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine
son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı
kararnamesiyle düzenler.”
-104. maddenin 13. fıkrasına göre, “Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli
tedbirleri alır.”
-104. maddenin 17. fıkrasına göre, “Yürütme
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir.”

yetkisine

ilişkin

konularda

-104. maddenin 18. fıkrasına göre, “Kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve
bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir.”
3. POLİTİKA OLUŞUM SÜRECİNDE ETKİLİ UNSURLAR
Genel olarak bakıldığında siyasal karar alma sürecinde etkili olan çok sayıda faktör
vardır. Bu açıdan baskı grupları, medya, kamuoyu, partiler, lobiler ve bürokrasinin
karar alımında önemli etkilerinin olduğu söylenebilir ancak bunların etki dereceleri
birbirinden farklılık göstermektedir. Örneğin baskı gruplarının taleplerini yönetime
aktarmalarının kendileri açısından oldukça avantajları vardır. Ancak bu ilişkide baskın
taraf yönetim olduğu için ne kadar arzu etseler de yönetimin veya bürokratların
istemediği bir hususta etkili olmaları mümkün değildir.
Benzer şekilde medyanın da karar alımı sürecinde kamuoyunu yönlendirerek etkileme
potansiyeli vardır. Bireysel olarak insanlar üzerinde çok etkili olmasa da kamuoyu
baskısı üreterek siyasal kararları etkileyebilir. Özellikle sürekli iktidar partisinin lehine
yayın yapan medya grupları siyasetçileri ve bürokratları bazı konularda kendi lehlerine
hareket etmeye yönlendirebilir. Medyanın büyük bir çoğunluğu politik amaçtan ziyade
ekonomik ve ticari amaçlar için organize olmuştur. Bu nedenle öncelikle kendi
kazançlarını artırmanın yollarını aramaktadırlar. Kamuoyunu aydınlatma görevi bu
amaçtan sonra gelmektedir. Ayrıca her olaya belli bir perspektiften baktıkları için
ortaya çıkan gelişmeleri kendi görüşleri doğrultusunda yorumlamaya ve kamuoyunu
bu doğrultuda etkilemeye çalışmaktadırlar. Bu durum esasında halkın medyaya olan
güvenini olumsuz yönde etkileyebilir. Çünkü aynı olayın farklı medya organlarında
birbirinden farklı şekillerde yansıtılması sıkça rastlanan bir durumdur. Dolayısıyla
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artık medyanın inanılırlığı kendi hedef kitlesindeki insanlara yöneliktir ve bütün bir
kamuoyunu etkileyip yönlendirme gücünü kaybetmiştir. Bu ve benzeri yaşanan
gerçeklikle ilgisi fazla olmayan olayların sayısı arttıkça medyanın güvenilirliği iyice
azalmıştır. Örneğin Körfez Savaşı’nda CNN televizyonu savaşı adeta naklen vermiştir.
İnsanlar bir savaşın bütün ayrıntılarını gördüklerini zannettiler. Oysa daha sonra
izledikleri şeylerin gerçek savaşla çok ilgili olmadığını anladılar. Savaşta binlerce sivil
insan öldü ama televizyonlarda tek bir ölü veya yaralı sivilin görüntüsüne yer
verilmemiştir. Bunun gibi Irak’ın petrol kuyularını ateşe vermesi nedeniyle çevreye
verdiği zararı anlatan dramatize edilmiş bir kuşun görüntüleri yayınlanmıştır. Oysa o
görüntünün Körfez Savaşı ile hiçbir ilgisi yoktu ve beş yıl önce Marsilya açıklarında
batan bir geminin denizi kirletmesi sonucu petrole bulanmış ve çırpınan bir kuş olduğu
ortaya çıkmıştır. Benzeri durumlar sadece aktüel olaylarda değil, ekonomide, siyasette,
eğitimde ve gündelik hayatın diğer alanlarında da söz konusu olmuştur (Avcı, 1994, s.
21). Medyanın çarpıtma ve yanlış yönlendirmeleri, insanların güvenini azaltmakta ve
buna paralel olarak etkisi gittikçe azalmaktadır.
Vatandaş kanaatlerinin yönetim birimlerine aktarılmasında önemli olan kamuoyu
yoklamalarının da etkileri esasında sınırlıdır. Çünkü kamuoyu yoklamalarının
sonuçları, kamu yönetimi ve hükümet üzerindeki halk etkisini tam olarak ortaya
koyacak nitelikte değildir. Kamuoyu araştırmaları, çoğu zaman halkın karşılaştığı
problemler konusunda ne düşündüğü hakkında yöneticilere anlamlı bir şey söylemez.
Başka bir ifadeyle bu imkânı sağlayan kamuoyu araştırmalarının sayısı oldukça azdır.
Birçok araştırmada sorulan sorular, siyasa yapıcılara yardım bakımından oldukça
genel niteliktedir. Bu nedenle yöneticiler, yeni program yaparken veya mevcut
program üzerinde değişikliklere giderken kamuoyu araştırmalarının sonuçlarından
pek yararlanamazlar. Kamuoyunun ne düşündüğü hakkında elde edilen bilginin ancak
küçük bir parçası kamuoyu araştırmalarından elde edilir. Diğer bilgiler, yönetim
kurumlarından halkın istekleri veya basındaki köşe yazılarının belli konuları
vurgulamasından elde edilir. Kamuoyu araştırmalarının etkinliğini azaltan bir diğer
faktör de zamandır. Belli bir zaman kesiti geçtikten sonra elde edilen sonuçların pek
fazla anlamı yoktur. İnsanlar, belli bir süre sonra tercihlerinde değişiklikler
yapabilmektedir. Sonuç olarak, belli bir zaman içinde elde edilen sonuçlar, zaman
geçince anlamlarını yitirebilmektedir.
Siyasal partilerin karar alımı sürecindeki etkileri ise, ülkeden ülkeye farklılıklar
gösterebileceği gibi parti sistemlerinin farklılığı da etkileşim derecesini tayin eder.
Örneğin ABD’deki partiler politik isteklerin gerçekleştirilmesinden ziyade bürokratik
mevkilerin ele geçirilmesi için çaba sarf etmektedir. Adaylar kendilerine seçimlerde
ekonomik ve siyasi destek sağlayan kişileri önemli görevlere getirmek için başkan
üzerinde baskı kurarlar. Başkan da Kongre’de milletvekillerinin desteğine sahip olmak
için onların bu yöndeki taleplerine olumlu yaklaşır. Ayrıca ABD’de kazanan her şeyi
alır prensibi gereği seçimleri kazanan parti bütün ekonomik imkânları kendi
yandaşları açısından kullandırabilir. Parti disiplininin olmaması nedeniyle partilerin
etkileri seçim dönemlerinde yoğunlaşır ve sonra oldukça zayıflar ve farklı alanlarda
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etkileşimler ortaya çıkar. Disiplinli partilerin olduğu sistemlerde ise siyasi partilerin
etkisi gerçekten de oldukça fazladır ve bütün iktidar döneminde partilerin etkileri
sürekli bir hal alır. İktidar partileri, kendi parti teşkilatı ve taşra örgütü ile oldukça
yakın ilişki içindedirler ve onlardan gelen talepleri öncelikle yerine getirirler. Bu
nedenle siyasi partilerin politika oluşumunda ve uygulamasında büyük bir etkisinin
olduğunu belirtmemiz gerekir. Bazı dönemlerde artıp azalmakla birlikte parti
teşkilatının siyasi süreç üzerinde önemli etkilerinin olduğunu belirtmek gerekir.
Klasik olarak kamu bürokrasilerinin kırtasiyeciliğe bulaştığı ve verimsiz oldukları
söylenmektedir. Oysa meclis gibi siyasi organlarla kıyaslandığında bürokrasinin bu
olumsuzlukları ortadan kalkar ve bürokrasi etkinlik bakımından bir model olarak
değerlendirilir. Serbest tartışma konusundaki ayrıntılı prosedürler, oylama ve
komisyonlar gibi hususlar göz önüne alındığında bürokrasinin birçok konuda
meclislerden çok daha hızlı olduğu açıktır. Hızlı karar alabilme kapasitesi ve teknik
bilgileri kullanabilme becerisi temsili organlardan daha üstün olduğu için bu
organlardan bürokratik kurumlara yönelik otorite aktarımı süreci devam etmektedir.
Ayrıca bürokratik kurumlar karar alırken siyasetçiler gibi üzerlerinde halkın baskısını
hissetmez. Siyasal yöneticiler karar alımını bürokrasiye havale etmekle meclis üyesi
milletvekillerinin etkilerinden kendilerini korurlar. Dolayısıyla birçok ülkede
bürokratlar veya bürokratik kurumlar kanun yapma faaliyetini bizzat üstlenirler veya
kanun taslaklarını kendileri hazırlar. Bu şekilde karar alımı otoriter bir yönetime daha
çok benzer ama hızlı ve etkili bir karar alımı söz konusudur. Oysa Amerikan veya
Fransız başkanları kanun yaparken demokratik süreçlerden kaynaklı çok sayıda
sınırlamaya tabi olurlar ve yasama organının onayına ihtiyaç duymaktadır (Peters,
2010, s. 211). Kısacası her türlü karar ve politikanın ortaya çıkması için siyasilerin
onayı gerekir. Bürokratların temel görevi siyasilerin karar alımına yardımcı olacak
bilgi, belge ve gelişmeleri onlara sunmak, bir anlamda karar alımının alt yapısını
hazırlamaktır. Liberal demokrasilerde başkan, başbakan veya bakanların temel görevi
politikayı formüle etmektir. Onlar politik kararlar bakımından genel bir taslak
belirlerler ve işin geriye kalan kısmını bürokratlara havale ederler. Bu noktadan
itibaren politikanın formülasyonu ve karar alımı bürokratların eline geçmektedir.
Kamu politikası süreci öncelikle politika sorunlarının belirlenmesiyle başlar, sorunlara
sebebiyet veren meseleler masaya yatırılır. Bunlara yönelik geliştirilen alternatif
politikalardan hangilerinin hayata geçirileceği kararlaştırılır. Ancak karar verme
sonucunda kamu politikası süreci sonlanmaz. İlgili kamu politikalarının uygulanma
aşamaları takibe alınır ve politikaların gidişatına yönelik değerlendirmeler ortaya
konur. Dolayısıyla kamu politikalarının süreçleri şu yönde olmaktadır: “Sorunların
tanımlanması ve gündem oluşturulması, hedeflerin ve alternatif çözüm önerilerinin
tespit edilmesi, politikaların oluşturulması ve uygulanması, politikaların
değerlendirilmesi ve gerekirse sürecin yeniden başlatılması” (Akıncı, 2018, s. 2134).
Kamu politikası olarak ifade edilen bu unsurların hukuksal niteliğinin ortaya konması
faaliyetlerin değerlendirilmesi açısından daha uygun olacaktır. Kamu politikası
uygulamaları sonucunda ortaya konulan planlar ve programlar, kamu politikası
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süreçlerini kapsamaktadır. Bundan ötürü kamu politikası uygulamalarının hukuki
niteliğinin “öngörü ve alternatif oluşturma” olduğu söylenebilir. İdare, insanların
günlük hayatındaki problemlerin çözülmesine yönelik kararları almalı, kısa ve uzun
vadeli döneme yönelik gereksinimleri ve bunlara yönelik olanakları planlamalıdır.
İdare, planlama faaliyetlerini, insanların ve devletin geleceği için gerçekleştirmelidir
(Atay, 2018, s. 33). Bundan dolayı idare, insanların hayatını oluşturan tüm kesimlere,
alanlara, konular ve durumlara yönelik bilgileri toplamalı, topladığı bilgileri
değerlendirmeye almalı, geleceğe dönük ortaya çıkabilecek ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları
giderebilecek olanakları tespit etmelidir (Duran, 1982, s. 363).
Planlama faaliyetlerinin, tarihsel bakımdan 1930’lu yıllardan bu yana var olduğu
söylense de planlı kalkınma yönteminin 1961 Anayasasında kalkınma planlarının
düzenlemesi ile başladığını söylemek daha doğru olacaktır (Tan, 1976, s. 5). Diğer
yandan idarenin, öngörme ve önerilerde bulunma görevi olduğu ve bu faaliyetin
süreklilik içinde ve genel niteliklere sahip olduğu belirtilmektedir (Duran, 1982, ss.
361-362). Günümüzde kamu politikası uygulamaları olarak da ifade edilen bu
faaliyetler, gelecekte farklı isimlendirme ve idari teşkilatlanma ile gerçekleştirilebilir.
Faaliyetin farklı kavramlar altında ve farklı teşkilat yapılanmasıyla gerçekleştirilmesi
ise, kural olarak hukuki yönden bir değişiklik oluşturmayacaktır. Fakat kamu politikası
yapımında yürütmenin, yasamanın ve bürokrasinin rollerinde önemli değişimler
yaşanmıştır. Öncelikle, başbakanlık ve bakanlar kurulunun kaldırılması ana politika
yapıcısının değişmesine yol açmıştır.
Parlamenter sistemde başbakanın başkanlığında toplanan bakanlar kurulu
politikaların tasarlatılıp uygulamaya konulmasında karar verici pozisyondayken yeni
yürütme sisteminde Cumhurbaşkanı tek başına karar verici konuma getirilmiştir.
Aslına bakılacak olursa klasik parlamenter sistemlerde Cumhurbaşkanları sistemin
sembolik/seramonik unsuru olarak devletin birlik ve beraberliğini temsil eder ve
tarafsız olarak görevini yerine getirir. Sistemin sembolik unsuru olmasından dolayı
yetkileri de oldukça sınırlıdır ve birçok ülkede neredeyse sadece başbakanı atamayla
sınırlandırılmıştır. Bundan dolayı sistemin yetkili ve sorumlu kanadı başbakan ve
bakanlar kuruludur. Başbakanlık kurumu güçlü yürütme ihtiyacı doğrultusunda
parlamenter sistemlerde gittikçe ön plana çıkmış ve eski “eşitler arasında birinci”
konumundan bir hayli uzaklaşmıştır. Dolayısıyla parlamenter sistemlerde başbakan
sistemin en önemli aktörü konumuna gelmiştir.
Ancak 1982 Anayasasının
değiştirilmeden önceki hali bu klasik parlamenter sistem şablonu ile uyum içinde
değildir. Çünkü bu sistem sembolik bir cumhurbaşkanını öngörürken 1982 Anayasası
esasında oldukça güçlü bir Cumhurbaşkanlığı mekanizması oluşturmuştur. Ancak bu
yapı bir yanda güçlü bir Başbakan bir yanda önemli yetkilere sahip bir Cumhurbaşkanı
öngördüğü için uygulamada sık sık devlet krizlerinin yaşanmasına ve Cumhurbaşkanı
ile hükümet arasında sorunların çıkmasına da yol açmıştır. Dolayısıyla yeni sistemde
yürütmenin tek başlı olması bu sorunun çözümü bakımından önemli bir düzenleme
olarak değerlendirilebilir. Ayrıca bakanlıkların rolü yeni sistem ile değişikliğe
uğramıştır. Bakanlıklar hükümet politikasına uygun olarak bakanlıkların politikalarını
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şekillendirip hayata sokmaktayken yapılan değişikliklerle bakanlıklar politika
yapımında sahip olduğu yetkileri yeni politika aktörleriyle paylaşmak durumunda
kalmışlardır. Yeni sistemle yürütmenin bürokrasinin üst kademe yöneticilerini rahat
bir biçimde değiştirme özgürlüğünü elde etmesi uygulamanın bürokratların eline
bırakılmayacağı mesajı olarak algılanabilmektedir.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kamu politikalarının oluşturulmasında eski
aktörlerde birtakım değişiklikler öngörürken yeni aktörleri kamu politikalarının
oluşturulması sürecine dâhil etmiştir. Politika kurulları ve ofisler bahsi geçen yeni
politika aktörleri arasında öne çıkmaktadır ve bu bağlamda dokuz adet “politika
kurulu” ve dört adet kamu tüzel kişiliğine sahip “ofis” kurulmuştur. Politika kurulları,
farklı alanlarda politikalar oluşturup uzun vadeli stratejiler geliştirecektir. Ofisler ise,
Cumhurbaşkanı tarafından istenen birtakım bilgileri, analizleri ve raporları
hazırlayacaklar ve aldıkları kararlar veya ortaya koydukları yaklaşımlar sayesinde
uygulanacak olan kamu politikalarında belirleyici aktörler olacaklardır.
4. YENİ SİSTEMDE POLİTİKA YAPIMI
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş süreciyle beraber politika kurulları ve
ofisler kurulmuş, böylece Cumhurbaşkanlığı politika yapımının merkezine alınarak
kamu politikalarının belirlenmesinde, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde
Cumhurbaşkanının ağırlığı artırılmıştır (Örselli, Babahanoğlu ve Bilici, 2018, s. 316).
Politika kurulları kamu politikalarının oluşturulması sürecinde yeni sistemle ortaya
çıkan önemli birimlerdir. Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısı içinde bulunan politika
kurulları, “Cumhurbaşkanı ile doğrudan çalışma, bürokrasiyi etkileme, bakanlıklar ile
birlikte çalışma ve politikalar oluşturma veya politikalar geliştirme sürecine gerekli
paydaşların katılımını sağlama avantajına sahip” önemli aktörler olarak karşımızdadır
(Akman, 2019, s. 664). Politika kurulları Cumhurbaşkanının etkin olarak kamu
politikalarının oluşturulmasını sağlamada kullanacağı önemli birimlerdir (Sobacı, Miş
ve Köseoğlu, 2018, s. 3).
Hangi alanlarda politika kurulu kurulduğu, görev ve yetkilerinin neler olduğu 1 Nolu
CBK’da belirtilmiştir. Bu doğrultuda olmak üzere Türkiye’de “Bilim, Teknoloji ve
Yenilik Politikaları Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim
Politikaları Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu,
Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Sosyal
Politikalar Kurulu ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu” gibi kurullar oluşturulmuştur
(Akman, 2020, s. 53). Bu kurulların görev yetkileri, “Cumhurbaşkanınca alınacak
kararlar ve oluşturulacak politikalarla ilgili öneriler geliştirmek. Geliştirilen politika ve
strateji önerilerinden Cumhurbaşkanınca uygun görülenler hakkında gerekli
çalışmaları yapmak. Küresel rekabetin getirdiği ani değişimlere karşı stratejiler ve
politika önerileri geliştirmek. Görev alanlarına giren konularda kamu kurum ve
kuruluşlarına görüş vermek. Görev alanlarına giren konularda Bakanlıklar, kurum ve
kuruluşlar, sivil toplum ve sektör temsilcileri, alanında uzman kişiler ve ilgili diğer
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ilgililerin görüşünü alarak uygulanan politikaları ve gelişmeleri izlemek, yapılan
çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanına rapor sunmak. Cumhurbaşkanı programına
uygunluk açısından, bakanlıklar ile kurum ve kuruluşların uygulamalarını izlemek ve
Cumhurbaşkanına rapor sunmak. Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum ve
sektör temsilcileri, alanında uzman kişiler ve ilgili diğer ilgililerin davet edilmesi
suretiyle genişletilmiş kurul toplantıları yapmak. Görev alanlarına giren konularda
talep, ihtiyaç ve etki analizi yapmak ve/veya yaptırtmak. Cumhurbaşkanınca verilen
diğer görevleri yapmak.” şeklinde belirtilmiştir (1 Nolu CBK, 22. madde).
1 Nolu CBK’nin ikinci bölümünde kurulların görev ve yetkilerine yer verilmiştir. 23-31.
maddeler arasında her kurula yönelik görev ve yetkiler ayrı biçimde açıklanmıştır.
Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının görev ve yetkileri ele alındığında, belirlenen
alanlara göre kamu politikaları oluşturma, geliştirme ve önerme konusunda önemli
roller verildiği anlaşılmaktadır. Politika kurulları, en az üç üyeden oluşmaktadır.
Cumhurbaşkanı tarafından atanacak olan kurul üyeleri arasından biri başkan vekili
olarak görevlendirilebilecektir. Cumhurbaşkanın atama yetkisine binaen oluşturulmuş
olan dokuz politika kurulu için en az beş en fazla on üyeden oluşan atamalar
yapılabilecektir. Politika kurullarının bütçe ve personel ihtiyacının ise
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından karşılanacağı düzenlenmiştir.
Kurulların, görevleri ve yetkileri aynı kararname ile net olarak belirlenmiştir (1 Nolu
CBK, 21-31. maddeleri).
Politika kurulları Cumhurbaşkanının gündeminde olan konularda öneriler oluşturacak
ve Cumhurbaşkanı tarafından uygun görülen önerilerin hayata geçirilmesi için
çalışacaktır. Ayrıca, politikaların uygulanmasında bakanlıkların çalışmalarını takip
edecek ve Cumhurbaşkanına geri bildirimde bulunacaktır. Bu husus politika
kurullarının kamu politikası oluşturma sürecinde etkin bir aktör olduğunu
göstermektedir. Kurullar politika oluşturma sürecinin daha sağlıklı işleyebilmesi için
analiz yapabilecek veya yaptırabilecektir. Ayrıca politika kurulları çalışma alanları ile
ilgili konularda resmi-gayri resmi politika aktörleriyle toplantı düzenleyebileceklerdir
(Akıncı, 2018, ss. 2139-2140). Kamu politikalarının icrası bakanlıklara ve bağlı, ilgili,
ilişkili kuruluşlar ile Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar ile yerel
yönetimlere bırakılmıştır. Bahsi geçen maddedeki söylem özellikle bakanlıklar ile
politika kurulları arasındaki ilişki yönünden dikkat çekicidir (1 Nolu CBK, 32. madde).
Koordinasyon toplantılarına Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği politika kurulu
başkanvekili veya bakan başkanlık eder. İkili ayrım dışında Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sisteminde politika kurulları bakanlıklarla en az eşit düzeyde görülmektedir.
1 Nolu CBK’nın 33. maddesinde yer verilen politika kurullarının çalışma usul ve
esaslarında “Kurulların görev alanlarıyla ilgili toplantı ve çalışmalara bakanlıklar,
kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum ile özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve
yerli veya yabancı uzmanlar davet edilebilir” hükmü bulunmaktadır. Genel olarak tüm
kurullara politika ve strateji önerisi geliştirme rolü verilmiştir. Kurullar arasından
“Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu”na diğer kurullar kadar geniş görev ve yetki
öngörülmemiştir. Diğer kurullarda “strateji önerisi geliştirmek” gibi görev yüklenirken
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burada “stratejilerin belirlenmesine yardımcı olmak” görevi yüklenmiştir. Ayrıca “etki
analizi yapma” gibi diğer kurullara verilen bu görev, Kültür ve Sanat Politikalar
Kuruluna verilmemiştir. Kısacası, kurullar arasında genel görev ve yetki konusunda
tam anlamda bir eşitlik bulunmamaktadır.
Ekonomi Politika Kurulu’na, çalışmalara sivil toplum kuruluşlarının katkı verebilmesi
adına geniş katılımlı “Ekonomi Politika Meclisleri” oluşturulması görevi verilmiştir (II.
100 Günlük İcraat Programı). Önceki sistemde kanun taslağı taslakları bakanlıklarda
hazırlanırken sivil toplum kuruşları ve diğer aktör katılımı mümkündü. Bu durum
politika yapım sürecine diğer aktörlerin de katılımını belirtmekteydi. Yeni sistemde de
böyle bir mekanizma olması katılımcılık bakımından oldukça önemlidir. Çünkü
politikalardan etkilenen kesimlerin politika yapım süreçlerine bir şekilde dahil olması
daha işlevsel ve sağlıklı politika yapılmasına olanak vermektedir.
Ofisler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin hayata geçirilmesiyle ortaya çıkan
diğer bir kamu politikası birimleridir. Başkanlık Sistemi olan ülkelerde doğrudan
başkana bağlı, kendi alanıyla ilgili kamu politikalarının oluşturulması için gereksinim
duyulan verileri ve bilgileri elde eden, saha bilgilerini üreten ve bunlara uygun olarak
birtakım politika önerileri oluşturan yapılardır. Bazı ülkelerde uygulamayı eş
güdümleme ve değerlendirme görevlerini yerine getirmektedir. Bundan dolayı ofisler,
kamu politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında önemli konumdadırlar
(Sobacı, Miş ve Köseoğlu, 2018, ss. 2-3). 1 Nolu CBK’nın 525. maddesine göre “verilen
görevleri yerine getirmek üzere Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel
kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan
Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi” kurulmuştur. Bu dört alanda kamu politikalarının
oluşturulmasında ofislerin rol alacağı söylenebilir. Aynı kararnamenin 527.
maddesinde ofislerin görevleri detaylı olarak yer almaktadır.
Dijital Dönüşüm Ofisinin Görevleri “Kamunun dijital dönüşümünü (e-devlet
dönüşümü) koordine etmek. Milli teknolojinin geliştirilmesi ve bu kapsamda
farkındalık oluşturmak amacıyla gerekli olan projeler geliştirmek. Büyük veri analizi
yapmak, öncelikli proje alanlarında yapay zekâ uygulamalarına öncülük etmek. Siber
güvenlik ve bilgi güvenliğini artırıcı projeler geliştirmek” şeklinde ifade edilebilir.
Finans Ofisinin Görevleri “Ulusal ve uluslararası bankacılık ve finans sektörünü
izlemek ve analizler yaparak raporlamak. Türkiye’nin finans piyasaları içindeki
konumunu raporlama. Finansal kaynakların çeşitlendirilmesi ve uluslar arası fonların
Türkiye’ye gelmesini sağlayıcıyı çalışmalar yapmak. İstanbul Finans Merkezi projesini
yürütmek ve gelişmeleri takip etmek” sayılabilir.
İnsan Kaynakları Ofisinin Görevleri “Türkiye’nin insan kaynakları envanterini
çıkartmak ve ihtiyaç duyulan alanlarda yetenek gelişim faaliyetlerini yürütmek.
Türkiye’nin vizyonu, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda insan kaynağının
geliştirilmesini sağlamaya yönelik projeler üretmek. Özel yeteneklerin keşfini
sağlamak ve yetenek yönetimi projelerini yürütme. Politika kurullarının öncelediği
alanlarda küresel düzeyde insan kaynağının tespitini yaparak milli projelere
69

Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi,
Cilt / Volume:3, Sayı / Issue: 4, Yıl/ Year: 2021

kazandırılmasını sağlama. Kamuda kariyer yönetimi, performans yönetimi ve diğer
modern insan kaynağı yönetim modellemelerini hayata geçirilmesi için projeler
geliştirmek. Kamu istihdamında liyakat ve yetkinliğin artırılması için gerekli olan
projeler üretmek ve çalışmalar yapmak. Verimliliğin artırılması için insan kaynakları
planlamasına yönelik çalışmalar yapmak” olarak ifade edilebilir.
Yatırım Ofisinin görevleri ise “Ülkenin ekonomik kalkınmasında gereksinim duyulan
yatırımların artırılması için Türkiye'de yatırım yapılmasını özendirmeye yönelik
çalışmalar yapmak. Kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarınca
yürütülen uluslararası düzeydeki yatırım ortamı tanıtım faaliyetleri kapsamında
kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon sağlamak. Yatırımcıların
karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü konusunda
ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak. Türkiye’de yatırımların artırılmasına
katkı sağlayacak her türlü bilgi ve veriyi oluşturmak veya ilgili kurum ve kuruluşlardan
toplamak, güncellemek ve dağıtmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bu konuda
işbirliği yapmak. Yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin reform sürecine katkı
sağlamak, bu kapsamda öneriler geliştirmek” olarak açıklanabilir.
Ofislerin görevleri analiz yapma, raporlama, proje geliştirme, proje üretme, çalışmalar
yapma, koordine etme, işbirliği yapma, çalışmaları yürütme, takip etme, öncülük etme
ve öneri geliştirme olarak sınıflandırılabilir. Politika kurulları ile ofisler arasında
işbirliği yapılmasına ilişkin görevler de ayrıca söz konusudur. Özellikle ofislerin
görevlerinden biri olan “analiz yapma” kamu politikaları bakımından önemlidir.
Türkiye’de politika yapımında önemli eksikliklerden biri politika analizidir ve ofisler
tarafından kendilerine verilen politika analizi görevi etkin bir şekilde yerine getirilirse,
Türkiye önemli kazanımlar elde edilecektir. Ofisler, kendi görev alanıyla ilişkili
konularda tüm kurum ve kuruluşlar arasında eş güdüm sağlamak ve işbirliği yapmak
için gerekli görülen toplantıları veya başka organizasyonları yapabilmektedirler.
Ayrıca, Ofis Başkanlıkları gerekli görülen konularda inceleme, araştırma ve proje ile
uluslararası ikili ve çok taraflı temas ve toplantılar düzenleme yetkisine sahiptirler (1
Nolu CBK, 528. madde). Ofislerin bürokrasiye takılmadan, Cumhurbaşkanının
önceliklerine göre projeler yönetmesi ve çalışmalar gerçekleştirmesi hedeflenmiştir.
Ayrıca, bakanlık icraatlarının takibi de ofisler aracılığıyla yapılacaktır.
Cumhurbaşkanının talep edeceği her türlü bilgiler, analizler ve raporlar bu ofisler
aracılığıyla hazırlanacaktır. Ofisler
çıkan kararların ve yaklaşımların,
Cumhurbaşkanının politikalarında belirleyici konumda olması önemlidir. Ofisler,
politika kurulları gibi kendi alanlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları
gerçekleştirebilmek amacıyla gereksinim duyulan bilgileri ve belgeleri kamu kurum ve
kuruluşlarından isteyebilir. Ofislerdeki tüm çalışanlar elde edilen bilgilerden sır
niteliğinde olanları açıklayamaz, kendilerinin veya başkalarının menfaati için
kullanamaz (1 Nolu CBK, 531. madde).
Politika kurullarının personel ve sekretaryasına yönelik hükümlerin yer aldığı 34.
maddede ortaya konulduğu üzere, “politika kurulları özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini
haiz, idari ve mali özerkliğe sahip yapılar” olarak tasarlanmamışlardır. Bu durum
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kurulların çalışma hız ve süreçlerini olumsuz yönde etkileyebilir. Ofisler ise tam tersine
kamu tüzel kişiliğine haiz yapılar olarak kurulduklarından dolayı bu tarz problemlerle
karşılaşılma olasılığı daha azdır. Politika kurulları ve ofisler Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemine geçiş süreciyle beraber Türk kamu yönetimi sisteminde
konumlanan yeni kamu politikaları aktörleridir. Yeni aktörler arasındaki ilişki “ofisler
politika hazırlama, politika kurulları politika geliştirme veya politika oluşturma,
bakanlıklar ise bu politikaları uygulama aşamasında rol alacaklardır” şeklinde
özetlenebilir (Akman, 2019, s. 49).
5. CUMHURBAŞKANININ KAMU POLİTİKALARINA ETKİSİ
Parlamenter sistemden, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin altında yatan
nedenlerden birinin güçlü ve hızlı yürütme organı oluşturabilme isteğinin olduğu
söylenebilir (Çakır, 2018, ss. 35-55). Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, yürütme
yetkisi Devletin başı olan Cumhurbaşkanına aittir ve Cumhurbaşkanı yürütme
yetkisine yönelik konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarabilecektir (Anayasa
madde 104). Ayrıca, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile
bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez
ve taşra teşkilatlarının kurulmasına yönelik hususları düzenleyebilecektir (Anayasa
madde 106). Benzer şekilde daha önceki sistemde hükümet kararıyla alınan bütün
kararlar yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı kararı ile alınacaktır.
Cumhurbaşkanına bağlı yeni birimler oluşturulmuştur, bunlar Cumhurbaşkanı
Yardımcıları, politika kurulları, ofisler ve başkanlıklardır. Özellikle kamu politikası
yapım ve uygulama sürecinde Cumhurbaşkanına yardımcı olacak Cumhurbaşkanı
Yardımcısı eski sistemde yer alan Başbakan Yardımcılığının karşılığı olarak algılansa
da bu göreve gelecek kişi milletvekili olmadığı için bürokrat kimliğine sahiptir.
Yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve
100 Günlük İcraat Programı politika yapımında kullanılan yeni araçlar olarak
karşımıza çıkmaktadır. 3 Ağustos 2018 tarihinde birinci 100 günlük İcraat Programı
yayınlanmıştır. İkinci 100 günlük icraat programı ise 13 Aralık 2018 tarihinde
yayınlanmıştır. Burada dikkati çeken birkaç durum söz konusudur. Birincisi, 5 yıllık
Cumhurbaşkanı programının tamamlanarak uygulamaya alınmasıdır. İkincisi, politika
yapım sürecinin eksik ayağı olarak görülen değerlendirme aşamasının giderilmesi
olarak da ifade edilebilecek olan 81 İl Karnesi Projesidir. 81 İl Karnesi Projesine göre
adalet, güvenlik, ekonomi, sağlık ve eğitim gibi alanlarda iller tek tek analiz edilecektir.
Üçüncüsü, politika kurulları ve ofislere yürütmenin uygulamak istediği politikalara
yönelik gerekli çalışmanın yapılması noktasında özel görevler verilmiştir, örnek olarak,
Dijital Dönüşüm Ofisine “e-devlet üzerinden sunulan hizmetlerin performans
ölçümünün yapılması görevi” verilmiştir. Başka bir örnek olarak Ekonomi Politika
Kurulu’na “çalışmalara sivil toplum kuruluşlarının katkı verebilmesi adına geniş
katılımlı Ekonomi Politika Meclisleri oluşturulması görevi” verilmiştir. İcraat
programı bir çeşit politika belgesi olarak da ifade edilebilir. Burada öne çıkan
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noktalardan biri bu politikaların hayata geçirilip geçirilmediği ve uygulama
sonuçlarıdır. 81 İl Karnesi projesine benzer bir yapının burada da kurulması
gerekmektedir (Akman, 2019, s. 51).
Politika yapımında mihenk taşı olarak da sayılabilecek olan Başbakanlık Kanunlar ve
Kararlar Genel Müdürlüğü ile Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
kaldırılmış, bunların her ikisini de kapsayacak Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü
kurulmuştur. 1 Nolu CBK’nın 7. maddesinde Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü’nün
görevlerine yer verilmiştir. “Cumhurbaşkanlığı teşkilatı bünyesinde kurulan Hukuk ve
Mevzuat Genel Müdürlüğü, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen
kanunların şekil ve esas bakımından Anayasa ve hukukun genel ilkelerine
uygunluğunu incelemek, verilecek talimata göre onaya hazırlamak veya bir daha
görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak ile
görevlidir. Kanunların TBMM İçtüzüğünün tümünün veya belirli hükümlerinin
Anayasaya şekil ve esas bakımından aykırı olmaları durumunda, bunlarla ilgili olarak
Anayasa Mahkemesi nezdinde açılacak iptal davası hazırlıklarını yapacaktır. Ayrıca
Anayasa değişikliğine ilişkin kanunların, Cumhurbaşkanınca halkoyuna sunulmasına
ilişkin işlemlerin yapılması, Kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin
yayımlanması, milletlerarası anlaşmaların kanunla uygun bulunması için TBMM
Başkanlığına gönderilmesi, Resmi Gazete’nin yayımlanması görevleri de
bulunmaktadır” (1 Nolu CBK).
Politikaların uygulanması ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde önemli
değişiklik yapılmıştır. Üst Kademe Yöneticileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile üst kademe yöneticileri
belirlenmiş ve Cumhurbaşkanı tarafından atama usulü düzenlemiş, müsteşarlık
pozisyonu kaldırılmış ve Bakan Yardımcılığı bunun yerini almıştır (3 Nolu CBK).
Bununla ilgili olarak müsteşarlık kaldırılarak Bakan Yardımcılığının konumu
güçlendirildiği söylenebilir. Eski sistemde hem müsteşarlık hem de Bakan Yardımcılığı
bulunmaktaydı. Bunun anlamı yürütme organının yani Cumhurbaşkanının
bürokrasiyi istediği gibi şekillendirmesidir. Bu durum Cumhurbaşkanının yürütmek
istediği politikalarda bürokrasi engelini aşmak için atılan adım olarak
değerlendirilebilir.
1982 Anayasasında planlama faaliyetine ilişkin düzenleme, mali ve ekonomik
hükümler kısmında, ekonomik hükümler bölümünde yer almaktadır. Anayasa madde
166’da, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı planlamanın Devletin görevi olduğu,
planda milli tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi
sağlayıcı, yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirlerin öngörüleceği, yatırımlarda toplum
yararı ve gereklerin gözetileceği, kaynakların verimli şekilde kullanılmasının hedef
alınacağı düzenlenmiştir. Parlamenter sistemde planlamaya ilişkin yetki ve görevi haiz
olan Kalkınma Bakanlığı yerine Cumhurbaşkanlığı sisteminde 24.07.2018 Tarih ve 13
sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesiyle (24/07/2018 tarih ve 30488 sayılı Resmi Gazete) kurulan Strateji ve
Bütçe Başkanlığı geçmiştir. Başkanlık, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte, politika
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kurullarının ve ilgili kamu idarelerinin görüşlerini alarak planlama faaliyetini
gerçekleştirecektir. Kalkınma planları, uzun vadeli ekonomik, sosyal ve kültürel
kalkınmayı hedefleyen, hukuki niteliği ve bağlayıcılığı tartışmalıdır. Kalkınma planının
onaylanması hakkında kanunun, düzenleme konusu olan normun niteliği açısından
şekli kanun olarak ifade edilebileceği, şekli kanunun, TBMM tarafından “kanun koyma
usulüne göre kanun adı altında yapılan bir yasama tasarrufu” olmakla birlikte, “yasama
organına verilen idari fonksiyonların kullanılmasında başvurulan bir yol” niteliğinde
olduğu ifade edilmektedir.
Kalkınma planları, politika yapımına yönelik önemli araçlar olmakla beraber yürütme
ile yasama arasında politika yapımına yönelik bağ niteliğine sahiptir. Kalkınma
planları, 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 2. maddede belirtildiği gibi
Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde,
Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanacaktır. Ancak bu planlar sonrasında,
3067 sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğünün Korunması
Hakkında Kanunun 1. maddesi gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından
onaylanmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulacaktır. Bu
nedenle kalkınma planının hazırlanıp yürürlüğe konabilmesi için Cumhurbaşkanının
politikaları yönünde hazırlıklar yapılmalı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından
onaylanmalıdır. Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kalkınma planları
hazırlanırken, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarından da görüş alınması, kalkınma
planı gibi önemli bir politika aracının hazırlık sürecine politika kurullarının etkisi
olabileceğini ortaya koymaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, planlama faaliyetinde
bütünlük ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için hem plan dönemleri ile yasama /
yürütme görev sürelerinin paralel olması gerektiğini hem de planlamaya ilişkin
işlemlerin / belgelerin arasındaki ilişkinin net olarak yasal düzenlemeyle belirlenerek
yapım ve ilan sürecinin şeffaf ve katılımcı olması gerektiğini söyleyebiliriz (Duran,
1982, ss. 360-380).
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde politika yapım unsurlarından biri olan
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, ilgili yıl içinde gerçekleştirilmek istenen işleri
kapsayan bir belge niteliğindedir. Cumhurbaşkanlığı sisteminde de kalkınma
planlarını yıllık olarak uygulamaya geçirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı
yapılmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından
hazırlanan programlar, Cumhurbaşkanınca onaylanarak yürürlüğe alınır.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, “2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık
Programı” ve “2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı” bu usulle uygulamaya
alınmıştır. 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Programı, 1733 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
ile Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış ve 4 Kasım 2019 tarih ve 30938 sayılı
(Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır4. 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Programı

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191104M1-1.pdf (Erişim Tarihi:
15/07/2020)
4
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ise 256 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış ve 27
Ekim 2018 tarih ve 30578 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır5.
Yıllık programlarda, dünya ve Türkiye ekonomisi ile kamu maliyesindeki gelişmeler ve
hedefler öncelikle ele alınmakta, sonrasında programın hedefleri ve politikaları ortaya
konulmaktadır. Örnek olarak, 2020 Cumhurbaşkanlığı Programında, hedefler ve
politikalar, istikrarlı ve güçlü ekonomi, rekabetçi üretim ve verimlilik, nitelikli insan
güçlü toplum, yaşanabilir şehirler sürdürülebilir çevre, hukuk devleti demokratikleşme
ve iyi yönetişim başlıkları altında somut hale getirilmiştir. Yıllık programlarda, ilgili
politikanın veya tedbirin, hangi faaliyet veya projeler ile uygulamaya geçirileceği ve bu
durumdan sorumlu olan idare ile işbirliği halinde olacağı idareler düzenlenmiştir.
Programa bakıldığında, ilgili idareler arasında politika kurullarının doğrudan yer
almadığını söylenebilir. Ancak politika kurullarının, “uygulanan politikaları ve
gelişmeleri izlemek” görevi çerçevesinde uygulamanın, ilgili politikanın hedeflerine
uygunluğunu denetleme açısından görevli ve yetkili olduğu ifade edilebilir.
6. SONUÇ
Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, Cumhurbaşkanı yeni hükümet sisteminde politika
belirlenmesi bakımından ana/tek aktör konumuna gelmiştir. Bu konumu sayesinde
bütün politikaların nihai şekline karar verme konumundadır. Bütün üst düzey
yöneticileri atama yetkisine sahip olan Cumhurbaşkanı aynı zamanda bu yöneticileri
görevden alma yetkisine de sahiptir. Dolayısıyla bakan, bakan yardımcıları, genel
müdür vd. tüm üst düzey yöneticilerin seçiminde cumhurbaşkanı söz sahibidir. Bu
durum ister istemez Cumhurbaşkanını sistemin tek belirleyici aktörü konuma
getirmiştir.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin diğer hükümet sistemleriyle birebir benzerlik
gösterdiğini söylemek mümkün değildir. Ancak her birinden bazı mekanizmaların
bünyesinde bulunduğunu ama tam anlamıyla birbirine benzemediğini söylemek
mümkündür. Yeni sistemin en dikkat çekici kısmı Cumhurbaşkanı ile meclis
çoğunluğunun aynı partiden olması üzerine inşa edilmiş olmasıdır. Çünkü böyle bir
sistemde Cumhurbaşkanı istediği kanunların meclisten geçmesini sağlayacaktır. Bu
durumda yasama ve yürütme arasında anayasada öngörülen katı ayrılığın bir anlamı
kalmamaktadır yani yasama ve yürütme özdeşleşmektedir. Cumhurbaşkanı ile meclis
çoğunluğu farklı partilerden olursa durum değişmektedir yani bu durumda
Cumhurbaşkanı gereksinim duyduğu kanunları çıkarmak için meclisteki
parti/partilerle ittifak yapmak zorunda kalacaktır. Mecliste çoğunluğu olmayan bir
Cumhurbaşkanının sadece kararnamelerle ülkeyi yönetmesi bir takım sıkıntıları
beraberinde getirebilir. Dolayısıyla yeni sistemin işlerliği ittifak yapılan partinin meclis
desteğine bağlı olarak şekillenebilecektir.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181027M1-1.pdf (Erişim Tarihi:
15/07/2020)
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Cumhurbaşkanının partisi kanun yapımı için yeterli çoğunluğa sahip değilse ve
çoğunluk muhalefet partilerinin elindeyse muhalefet, Cumhurbaşkanının çıkardığı
kararnamelere karşı kanun çıkarak yürütmenin hareket alanını kısıtlayabilecektir. Bu
bakımdan mecliste kanun yapabilecek çoğunluğa sahip olmayan bir
Cumhurbaşkanının yapacağı iki şey vardır. Birincisi, kendisiyle ittifak yapacak bir parti
bulmaktır, bu mümkün olmadığında ikinci olarak seçimlerin yenilenmesini istemektir.
Bu türden sorunların aşılması için seçim mekanizması sisteme dâhil edilmiştir fakat
seçimlerin her daim sorunların çözümüne yardımcı olmayacağı göz önüne alınmalıdır.
Seçimlerin tekrarlanması durumunda ortaya aynı sonuçların çıkması durumunda ne
yapılacağı çok belli değildir. Seçimlerin demokrasinin en önemli aracı olduğu ve
iktidarın kimde olacağına halkın karar vermesi bakımından önemlidir fakat sürekli
seçim ortamının ekonomik ve siyasi etmenler bakımından çok faydalı olamayacağı
açıktır. Bu durumlarla henüz karşılaşılmadığı için gelişmelerin nasıl olacağını
şimdiden öngörmek güçtür. Bu olasılıklar kamu politikalarının oluşum seyrini de ilgili
duruma göre önemli ölçüde etkileyecektir.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde yeni aktörler ile Cumhurbaşkanı arasındaki
ilişkinin bir çarkın dişlilerine benzemesinden dolayı politika yapıcı aktörlerin etkin
çalışabilmesinde esas sorumluluk Cumhurbaşkanına aittir. Kamu politikalarının
oluşturulması noktasında süreçlerin düzgün işleyebilmesi için her biri farklı rollere ve
işleyişlere sahip mevcut ve yeni aktörlerin işbirliği içerisinde hareket etmeleri
gerekmektedir.
Politika kurullarını, sadece kurulların görev ve yetkilerini düzenleyen mevzuat
çerçevesinde değerlendirmek çok gerçekçi değildir, diğer tüm değişiklikler ile birlikte
ele alınması daha uygun olacaktır. Diğer bakımdan ifade etmek gerekir ki, politika
kurulları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin olmazsa olmaz bir kurulu değildir.
Bu sistemde, idari teşkilatlanmada kanunla kurulanlar dışındaki diğer tüm idari
teşkilat, göreve gelen her yeni Cumhurbaşkanının tasarrufu doğrultusunda yeni
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesiyle
değiştirilebilmektedir.
Bugün
için
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak incelenen idari teşkilatlanma ve idari
işleyişin temel olarak düzenlendiği kararnameler, göreve gelen bir başka
Cumhurbaşkanının döneminde değişikliğe uğrayabilecek, farklı bir teşkilatlanma ve
işleyiş düzenlenebilecektir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde,
yürütme ve idari teşkilatlanmaya yönelik temel noktaların, politika kurulları özelinde
ise bu kurulların sistemde varlığı ile görev ve yetkilerinin genel kapsamının, anayasa
ve/veya kanun ile düzenlenmesi daha uygun bir yaklaşım olacaktır. Mevcut
düzenlemeler nezdinde, politika kurullarının görev ve yetkileri ile her bir kurulun ayrı
olarak düzenlenen görev ve yetkileri bir arada ele alındığında, bu kurulların hem
Cumhurbaşkanı tarafından politika oluşturulması için danışma fonksiyonu ile hareket
edeceği hem de bu politikaların uygulanması bakımından Cumhurbaşkanına bilgi
verecekleri bir yapıda olduklarını belirtmek gerekir.
Cumhurbaşkanının yasama, yürütme ve yargı alanlarındaki yetkileri birlikte göz önüne
alındığında Anayasanın devlet iktidarını Cumhurbaşkanının yönetimine bıraktığını ve
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bütün bu alanlarda politika üretme yetki ve görevini Cumhurbaşkanının kontrolüne
verdiğini söylemek yanlış olmaz.
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KRİPTO PARALARIN VERGİLENDİRİLMESİ
Burcu Gediz Oral1, Yusuf Yeşilkaya2
ÖZET
İlk başarılı çevrimiçi kriptografi para birimi olan Bitcoin merkezi olmayan, eşler arası bir
internet parasıdır. Mobil ödemeyi minimum işlem ücretiyle, mesai saatleri dışında da çalışabilmesiyle
ve anonim olma özelliğiyle kolaylaştırmaktadır. Bitcoin diğer alternatif para birimlerine de ilham
kaynağı olmuştur. Fakat özellikle Bitcoin’in dünya çapında kullanımı diğerlerine nazaran daha fazla
olmuştur. Bitcoin’in popülerliğinin artmasıyla birlikte, bu alandan elde edilecek kazançların nasıl
vergilendirileceği önemli bir sorun haline gelmiştir. Dünya genelinde pek çok ülke Bitcoin’i hiçbir
düzenlemeye tabi kılmazken, çok az bir kısmı da yasaklamayı tercih etmiştir. Bu tutarsızlık dünyada
henüz genel kabul görmüş bir Bitcoin sınıflandırması olmamasından kaynaklanmaktadır. Kripto para
birimi bir menkul kıymet, sermaye varlığı, emtia veya para birimi olarak tanımlanmakta ve her birinin
Bitcoin’in benimsenme şekli ve vergilendirilmesi üzerinde farklı bir etkisi olmaktadır. Çalışmanın amacı
mevcut kripto para vergilendirme metodolojilerini değerlendirmektir. Esnek bir vergi planıyla,
vergilendirme aşamasında kripto paraların aşamalı tanımlanmasıyla meseleyi ele almanın kripto
paraların vergilendirilmesinde başarıyı arttıracağı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kripto Paralar, Bitcoin, Vergi
Jel Kodları: G19, E49, H20

TAXATION OF CRYPTOCURRENCIES
Bitcoin, the first successful online cryptographic currency, is a decentralized peer-to-peer internet
currency. It facilitates mobile payment with minimum transaction fee, ability to work outside working
hours, and anonymity. Bitcoin has also inspired other alternative currencies. However, the worldwide
use of Bitcoin has been more than the others. With the increasing popularity of Bitcoin, how to tax the
gains from this field has become an important issue. While many countries around the world do not
subject Bitcioni to any regulation, very few have chosen to ban it. This inconsistency is due to the fact
that there is no generally accepted Bitcion classification in the world yet. Cryptocurrency is defined as a
security, capital asset, commodity or currency, and each has a different impact on the way Bitcoin is
adopted and taxed. It is concluded that addressing the issue with a flexible tax plan, with the progressive
identification of cryptocurrencies at the taxation stage, will increase success in taxation of
cryptocurrencies.
Key Words: Cryptocurrencies, Bitcoin, Tax
Jel Code: G19, E49, H20
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1. GİRİŞ
Bitcoin, eşler arası teknolojiye dayalı ilk başarılı internet işletmesidir. Bitcoin para
biriminin üretiminde hiçbir merkez bankası veya otorite kapsanmadığı, herhangi bir devlet
kurumu, bankacılık sektörü veya finansal kurumuyla ilişkisi olmayan ilk merkezi olmayan
dijital paradır. Bitcoin, dijital para biçiminde bir elektronik para birimidir ve aynı zamanda
'kripto para birimi' olarak da bilinir. 2009 yılında tanıtılan, müşterinin kimliğini veya diğer
işlem ayrıntılarını belirtmeden para işlemi yapılmasına imkân veren Bitcoin dijital paradaki
son devrimdir. Bitcoin Satoshi Nakamoto adı altında anonim birey / grup tarafından
oluşturulmuştur. Kaynak koda, açık kaynak bir proje olarak herkes tarafından erişilebilir;
herkes ona bakabilir ve gelişim sürecinin bir parçası olabilir. Bitcoin’ler, özenli matematiksel
hesaplamalarla oluşturulur ve 'madenciler' adı verilen milyonlarca bilgisayar kullanıcısı
tarafından denetlenip, parasal değere sahip yüksek kod dizilerine dönüştürülür.
Bu çalışmanın amacı mevcut kripto paraların vergilendirme metodolojisini
değerlendirmektir. En yaygın kullanılan kripto para birimi olması nedeniyle Bitcoin’e
odaklanılmış esasında Bitcoin tüm kripto paraları içeren kapsayıcı bir ifade olarak kullanılmış,
Bitcoin özelinde tüm kripto paralar kastedilmiştir. Çalışmada ilk olarak, blok-zincir ve kripto
para teknolojisine yer verilmiş, Bitcoin’in özellikleri faydaları ve zorlukları, ardından mevcut
literatürün ayrıntılı içerik analizi yoluyla kripto paraların vergilendirme temaları
oluşturulmuştur. Bu çalışma yorumlayıcı ve keşif niteliğindedir. Kripto paraların
tanımlanmalarının vergilendirilmeleri üzerinde farklı etkileri olmaktadır. Bu sebeple pozitivist
genelleştirici bir sonuç geliştirme amacımız bulunmamaktadır.

2. BLOK-ZİNCİR VE KRİPTO PARA TEKNOLOJİSİ
Her gün bir yeniliğin ortaya çıktığı ve hayatın temelini etkileyen teknolojik gelişmeler
günlük yaşantının değişmez unsurlarından biri olmuştur. Bu gelişmeler her geçen gün insan
yaşamını en temel noktasından etkileyerek mevcut yaşam düzeninin şekillenmesine katkı
sağlamaktadır. Ayrıca bu gelişmeler yeni meslekler ve iş yapma şekilleri de ortaya koyarak yeni
alanlar açmaktadır. Bu alanların en önemlisi de bankacılık ve finans sektörü olmaktadır. Her
geçen gün dijitalleşen ve yapay zekanın yaygın olarak kullanılmaya başlandığı bu sektörde
ortaya çıkan en yeni ve yaygın kavram ise kripto paralar olmuştur.
Kripto paralar kriptoloji sistemine dayanmaktadır. Kriptoloji sistemi bir şifreleme
bilimi olarak tanımlanmaktadır. Kriptoloji ortaya çıkan verilerin sistemsel olarak şifrelenmesi,
alıcıya gönderilmesi ve şifreleme sisteminin çözümlenerek verilerin ortaya çıkarılması olarak
da açıklanabilir. Bahsedilen bu veriler herhangi bir rakam, yazı veya mesaj olmaktadır. Kripto
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para, kriptoloji sistemini kullanan, matematik temelli, dijital ve sanal bir para birimi olarak
gündelik hayata girmiştir (Kaplanhan, 2018: 105).
Kripto paralar mevcut finans sisteminin aksine merkezi olmayan bir yapıdadır. Bu
merkezi olamayan yapı ‘Blok – Zincir’ adı verilen sistem tarafından yürütülmektedir. ‘BlokZincir’ teknolojisinin temelinde ‘kriptografik özet fonksiyonu’ yer almaktadır. Bu fonksiyon
işlenen bir verinin belirli bir uzunluktaki bit dizesinin özeti şeklinde çevrildiği bir
fonksiyondur. Verideki herhangi bir değişiklik bu özet değeri değiştirmektedir. Kripto para
teknolojisinin altyapısında SHA256 isimli özet bir fonksiyon yer almaktadır. SHA256
fonksiyonu 256 bite eşit bir mesaj özeti oluşturmaktadır (Yıldırım, 2018: 144; Çarkacıoğlu,
2016: 42-44).
Blok-Zincir sistemi tüm kullanıcılara açık, şeffaf bir veri tabanıdır. Yapılan tüm işlemler
Blok-Zincir sistemine kaydedilmektedir. Sistemdeki veriler merkezi bir ağ yapısındaki uç
bilgisayarlarda birbirinden bağımsız bir şekilde saklandığından dolayı merkezi hatalardan
kaynaklanacak problemlere karşı dirençlidir (Florea ve Nitu: 2020: 67).

Blok-Zincir

sisteminde tüm hesaplar numara ve sayılardan meydana gelmektedir. Bu hesaplar anonim bir
özelliğe sahiptir. İşlemler şeffaf bir şekilde izlenebilir fakat işlemin gerçek sahibi
bilinmemektedir (Nakamoto, 2008: 5). Kriptografi teknolojisi kullanılarak dünyanın her
yerinden insanlar birbirlerine güvenerek farklı türdeki varlıkları eşler arası transfer
yapabilirler (Schiereck vd, 2017: 183).

Şekil 1: Blok Zincir Veri Yapısı

Kaynak: Nakamoto, 2008: 6.
Şekil 1’de 2009 yılında Nakamoto isimli bir kullanıcı tarafından yayımlanan makalede
Blok-Zincir veri yapısı gösterilmektedir. Blok-Zincir’de işlemler bir önceki işlem sahibinin
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onayıyla, bir önceki zincirin son halkasını diğer zincire yeni bir halka oluşturacak şekilde yeni
bir blok eklenerek gerçekleşmektedir (Nakamoto, 2008: 6). Bu ilk bloka ‘Genesis Blok’ adı
verilmektedir. Genesis blok ile başlayan her işlem sistem üzerinde işlem yapan tüm
kullanıcıların veri tabanlarına kaydedilir. Yeni bir işlem yapıldığında tüm işlemler de kontrol
edilmektedir. Her tek blok kendi bağlı bulunduğu bloka ve kendisine SHA-256 algoritması ile
hazırlanmaktadır. Bu durum ‘Hash’ olarak adlandırılmakta ve kriptografik özet değeri olarak
tanımlanmaktadır (Schiereck vd, 2017: 183).
Blok-Zincir teknolojisi toplumumuzdaki en önemli ekonomik ve düzenleyici aktör
olarak gösterilen aracı kurumların rolünü azaltması hatta ortadan kaldırma potansiyeline
sahiptir. Ayrıca bu Blok-Zincir, merkezi olmayan para birimlerinin oluşturulmasını, kendi
kendini yönetebilecek özelliğe sahip akıllı sözleşmeleri ve internet üzerinden kontrolü
mümkün olan akıllı varlıkların kullanılabileceği bir teknolojidir. Bunun yanında Blok-Zincir
sistemi daha demokratik ve katılımcı bir karar verme mekanizmasının kurulmasında, yeni bir
yönetim sisteminin geliştirilmesinde, herhangi bir insan müdahalesi olmaksızın bir bilgisayar
ağı üzerinde çalışabilen özerk yapıların kurulmasını sağlamaktadır. Ayrıca Blok-Zincir
sisteminin ortaya çıkardığı güncel uygulamaların yaygınlaşması ile bu sistem; siyaset, hukuk,
ekonomi ve iletişim alanlarında kullanılabilecektir (Wright ve De Filippi, 2015: 1-2).
Kripto paraların her geçen gün kullanımı ve bilinirliliği artmakta, aracılık hizmeti ile
faaliyet gösteren borsaların oluştuğu görülmektedir. Kripto paraların belirli riskleri ve
avantajları konusunda dünya genelinde bir fikir birliği olsa da halen belirli bir kalıba
sokulamamakta ve herhangi bir küresel düzenleme faaliyete koyulamamaktadır (Purusotham
vd., 2020: 2). Kripto para birimlerinin para birimi mi, emtia mı yoksa altın gibi bir değer aracı
mı olduğu üzerinde halen ortak bir fikir yürütülmemekte; finansal piyasalar ve bilim insanları
tarafından tartışmalar sürmektedir (Florea ve Nitu: 2020: 66-67). İlk merkezi olmayan kripto
para birimi 2009 yılında Nakamoto tarafından bir makalede yayımlanarak ortaya koyulan
Bitcoin olmuştur. Bitcoin bilinirlik ve günlük işlem sayısı bakımından açık ara en yaygın
kullanılan ve popüler olan kripto paradır. (Cancelli, 2020: 5).

3. İLK KRİPTO PARA: BİTCOİN
Bitcoin merkezi olmayan bir yapıya sahip olarak, Nakamoto takma adını kullanan,
kimliği halen tanımlanamamış kişi ya da kişiler tarafından 2009 yılında yayımlanan “Bitcoin:
Uçtan Uca Elektronik Ödeme Sistemi” isimli makaleyle dünyaya duyurulmuştur. Yayımlanan
bu makalede 2008 Küresel Krizi’ne vurgu yapılarak, herhangi bir merkezi kuruluşa gerek
kalmadan, eşler arasında çok düşük masraflı, hızlı ve gizliliği koruyan bir kripto para önerisi
olarak sunulmuştur (Dupuis ve Gleason, 2020: 2; Nakamoto, 2008).
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Bitcoin 2008 Küresel Krizi sonucunda mevcut para sistemine alternatif olarak ortaya
koyulan bir dijital para sistemidir. Günümüzde Bitcoin ile mal ve hizmet alım satımı
gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca Bitcoin atmlerinden ve borsa hizmeti veren kuruluşlardan
Bitcoin alınabilmekte veya satılabilmektedir. İlk Bitcoin kullanımı 22 Mayıs 2010 tarihinde
olmuştur. Laszlo takma isimli bir kullanıcı 2 adet pizza satın almıştır. Başka bir Bitcoin
kullanıcısı 10.000 Bitcoin karşılığında Dominostan Laszlo adına pizzaları alıp adresine
göndermiştir. Bu pizza alışverişi Bitcoinin tarihte ilk defa takas aracı olarak kullanıldığı an
olmuştur (Çarkacıoğlu, 2016: 17).
Bitcoin sekiz basamağa kadar bölünebilmektedir. Bitcoin’in 100 milyonda birlik
birimine ise Satoshi adı verilmektedir. Bu isim Bitcoin’i ilk kuran kişi olarak bilinen Satoshi
Nakamoto’dan gelmektedir. 100 Milyon Satoshi bir Bitcoin demektir (Ayan, 2020: 321). Ayrıca
Bitcoin’in arzı sınırlıdır. Bitcoin 21 milyon üst sınır ile sınırlandırılmıştır. Bu sayının
tamamının 2140 yılında tamamlanacağı öngörülmektedir. Hiçbir merkezi kuruluş Bitcoin’e
dışarıdan para arzı yapamaz. Bu sebeple enflasyonist bir etki oluşmamaktadır (Kethineni ve
Cao, 2020: 2-3).
Bitcoin madencilik ile elde edilmektedir. Sistem eşler arası (peer to peer – P2P) ağı
üzerinde çalışmakta ve işlemler herhangi bir aracı olmadan gerçekleşmektedir. Tüm işlemler
Blok-Zincir adı verilen şeffaf defterlere kaydedilmektedir. Ayrıca yapılan işlemlerin onayı ise
bir kullanıcı transfer yaptıktan sonra kullanıcılar arasında yayınlanarak ağ tarafından
onaylanmaktadır.

Onaylanma

işlemi

blok

zincir

sistemine

kaydedilerek

transfer

tamamlanmaktadır. Madenciler ise bu onay bekleyen işlemleri sistem içerisinde onaylayıp,
işlem verilerini kullanarak kriptografi bulmacasını çözmeye çalışarak Bitcoin ararlar.
Bulmacayı çözen madenci blok yapısını tamamlayarak zincirin sonuna blok eklemeye hak
kazanır. Yapılan her işlem belirli girdi çıktıları içermektedir. Yeni Bitcoin’lerin dolaşıma
girebilmesi için 16 haneli bir şifrenin çözülebilmesi gerekmektedir. Bu şifreyi çözen madenciler
Bitcoin ile ödüllendirilmektedir. Bu şifreleri çözmek sistemin yapısından kaynaklanan belirli
sebepler nedeniyle oldukça uzun bir süreç gerektirmekte, belirli bir maliyeti olmakta ve iyi bir
bilgisayar altyapısına sahip olunması gerekmektedir (Wang vd., 2018: 18).
Bitcoin’in arzının sınırlı olması, her geçen gün artan talebi; gelecekte (başta Bitcoin
olmak üzere) kripto paraların yaygınlaşacağına dair olan inanç ve oluşan güven kripto
paraların değerini belirlemektedir (Kethineni ve Cao, 2020: 1). Bitcoin’in sayısının 21 milyon
ile sınırlı olması arz talep dengesizliğini ve aşırı yükselmesine neden olacağı ile ilgili
düşüncelerin yaygın olmasının yanı sıra altcoin miktarının artması, kripto para birimlerinin
ana akım varlıklara çeşitlilik getirme açısından, iyi bir alternatif yatırım aracı olacağı
beklenmektedir (Wang vd., 2018: 21). İlk başarılı çevrimiçi kriptografi para birimi olan Bitcoin,
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Litecoin, Peercoin, Primecoin ve benzeri diğer alternatif para birimlerine de ilham vermiştir
(Devi, 2019: 43). Bugün, 2.000'den fazla farklı kripto para birimi ve Bitcoin dışında yüzlerce
başka dijital para birimi vardır (Jurado, 2019).
Bitcoin yenilikçi özellikleri, şeffaflığı ve artan tanınırlığı nedeniyle büyük ilgi gören bir
kripto para birimidir (Urquhart, 2016: 80). Bitcoin’in en temel özelliklerinden biri
merkeziyetçi olmaması olmasıdır. Bitcoin’i kontrol eden belirli bir grup ya da merkezi bir
kuruluş yoktur. İnternet üzerinden herkes ona erişebilir. Bitcoin belirli bir algoritma
tarafından yönetilmektedir. Bitcoin başta olmak üzere diğer tüm kripto paraların yaygın
şekilde kullanılma nedenlerine baktığımızda ise en temel noktanın merkeziyetçi olmayan bir
yapıda olması ve denetlenememesi gösterilmektedir. Bitcoin’de yapılacak finansal işlemler için
banka veya aracı kuruluşa ihtiyaç duyulmamaktadır (Nakamoto, 2008).
Bitcoin’de işlemler hızlı ve şeffaftır. Belirli miktarda Bitcoin; dünyanın herhangi bir
yerinde, herhangi bir zamanında ve herhangi bir miktarda transfer edilebilir ve işlemler
saniyeler içinde tamamlanabilir. Bunun için resmi bir tatil veya sınır bulunmamaktadır (Wang
vd., 2018: 19). Yapılan bu işlemler ise anonim kişiler tarafından yürütülmektedir. Bu işlemleri
tüm kullanıcılar anında görebilir. Fakat işlemi yapan kişinin kim olduğu bilinemez. Bu durum
belirli eleştirilere sebep olsa da Bitcoin kullanıcıları bu durumu Bitcoin’in olumlu taraflarından
biri olarak göstermektedir (Cancelli, 2020: 5).
Diğer bir özellik ise düşük işlem ücretleridir. Herhangi bir transfer yapmak için işlem
ücreti ödemeye gerek yoktur. Ancak daha hızlı olması için talebi olan Bitcoin sahibi ayrı bir
ödeme yapmayı kabul edebilir (Wang vd., 2018: 19). Bitcoin; Paypal ve banka havaleleri gibi
uygun hizmet veren işlemlerden oldukça düşük ücretlere sahiptir. Bu düşük maliyetlerinin
yanına işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi de eklenince Bitcoin avantajlı hale
gelmektedir. Bitcoin’in bu özelliği ödeme altyapılarının gelişmediği ve güvensiz olduğu
kesimlerde daha etkilidir (Cancelli, 2020: 19).
Bitcoin’in en büyük fırsatlarından biri, altına benzer bir tür meta görevi görebilmesidir.
Altın, uzun süredir değer sahibi olmuştur ve bu, değerinin evrensel kabulüne ve güvenine
dayanmaktadır. Brexit oylamasında görüldüğü gibi, bir olay küresel pazarın dengesini tehdit
ettiğinde altının değeri önemli ölçüde yükselebilmektedir. Emtia piyasası, dünya çapında
yaygın olarak kabul gören bir ticaret şeklidir ve kripto para birimi, altının özelliklerini taklit
etmeye başlamıştır. Kripto para birimleri, emtia piyasasında potansiyel olarak büyük bir
oyuncu haline gelebilir (DeVries, 2016).
Bitcoin’in çeşitli faydalarının yanı sıra dezavantajları ve potansiyel riskleri de
bulunmaktadır. Bitcoin’in çalınması ya da kaybolması, yapısal sorunlar ve merkezi olmayan
yapıya sahip olması bu risklere örnek olarak gösterilmektedir (Schiereck vd, 2017: 184).
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Bitcoin’in merkezi bir otoriteye bağlı olmaması, arkasında herhangi bir devlet otoritesi
bulunmaması ve bilgisayar üzerinden işlemleri gerçekleştirilmesi nedeniyle kimi çevrelerce
güvensiz bulunmaktadır. Bunun yanında belirli bir süre sonunda şişerek patlayacak büyük bir
balon olarak değerlendirilmektedir. (Kethineni ve Cao, 2020: 2). Ayrıca Bitcoin başta olmak
üzere diğer kripto para birimlerinin herhangi bir denetime tabi olmaması nedeniyle yasa dışı
faaliyetlerde de kullanılma ihtimalinin yüksek olması Bitcoin’e olan güvensizliğin diğer bir
nedenidir (Cancelli, 2020: 7). Yasadışı faaliyetler sonucunda gelir elde eden suçluların kripto
paralar aracılığıyla suç gelirlerini aklayarak3, transferlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde
yapabilecekleri ihtimali kripto paralara olan eleştirileri arttırmaktadır (Purusotham vd., 2020:
2). Blokchain sisteminin sağladığı şeffaflık nedeniyle kripto para birimleri darknet ve diğer
organize suç örgütleri tarafından tercih edildiği belirtilmektedir (Florea ve Nitu: 2020: 66).
Bitcoin’in riskinin yüksek olmasının nedenlerinden bir diğeri de fiyatının aşırı değişken
olmasıdır. Bitcoin’in fiyatı uzun sürelerden ziyade günlük olarak yüksek ölçüde
dalgalanmaktadır. Örneğin Bitcoin’in oynaklığı hisse senetlerinden yaklaşık 8 kat daha fazladır
(Baur ve Hoang, 2020: 1).
Bir diğer önemli endişe, kripto para birimi için madenciliğin, yüksek enerji tüketimi
nedeniyle çevre üzerinde potansiyel olarak zararlı bir etkiye sahip olmasıdır. Örneğin, bir
bitcoin işlemini işlemek, Visa kredi kartı kullanmaktan 5000 kat daha fazla enerji tüketir.
Bitcoin ağının yıllık olarak tükettiği elektrik enerjisi miktarının, Cambridge Üniversitesi'nin
651 yıl boyunca enerji ihtiyacını karşılayacak kadar olduğu tahmin edilmektedir. Bu sorun
çevre dostu enerji kaynaklarının kullanılmasıyla çözülebilir (Jurado, 2019; Sayın ve Kabakçı,
2021; Tawade, 2019: 706-707).

Şekil 2: Dünya Çapında Bitcoin İşlemlerinin Yasallığı

3

Ayrıntılı bilgi için bknz. Gediz Oral ve Yeşilkaya, 2021.
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Kaynak: Chung, 2019: 161.
Dünya çapında 251 ülkeden 107 ülkede Bitcoin işlemlerine ilişkin hiçbir düzenleme
bulunmamaktadır. Bitcoin yasallığı konusunda ülke bazında bakıldığında, çok sayıda ülkenin
Bitcoin kullanımını yasal hale getirdiği ve izlemeyi gerekli görmediği ortaya çıkmaktadır. Az
sayıda ülkede Bitcoin işlemlerini kısıtlayan ve yasadışı hale getiren az sayıda ülke
bulunmaktadır.
Bitcoin’in bilinirliğinin artması ile her alanda kullanılması amacıyla çalışmalar
yürütülmektedir. Gayrimenkul alım satımında ödeme aracı olarak Bitcoin’in kullanılması
konusunda yeni adımlar atılmaktadır. Dubai emlak şirketleri kripto paraları alışverişte kabul
ettiklerini duyurmuştur. Bunun yanında kripto para kullanılarak yapılacak alışveriş ile ilgili
popüler gayrimenkul dergilerinde bilgilendirici makaleler yayımlanmaktadır. Real Estate
adındaki emlak şirketi Bitcoin ile alım satımı sağlayacak bir web sitesi geliştirmektedir (Dupuis
ve Gleason, 2020: 11). Ayrıca 8 Şubat 2021 tarihinde elektrik otomobil üreticisi Tesla 1,5 Milyar
$ değerinde Bitcoin aldığını açıklamıştır. Yapılan açıklamada; mevcut yasalara tabii kalarak
Bitcoin’in bir ödeme aracı olarak kabul edeceklerini duyurmuşlardır (BBC, 2021). Kurumsal
Bitcoin alımlarının ilerleyen süreçte artarak devam edeceği beklenmektedir. El Salvador
Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke olmuştur (NTV, 2021). Öte yandan
Bitcoin ile yapılacak olan mal ve hizmet alışverişleri başta olmak üzere yatırım amaçlı
kullanılan borsalarda nasıl bir vergilendirilme olacağı ile ilgili güncel tartışmalar artarak
devam etmektedir.

4. KRİPTO PARALARIN VERGİLENDİRİLMESİ
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Kripto para birimlerine yatırım yapılmasına ve kripto para birimlerinin kullanımına
izin verilmesinde ortaya çıkan sorunlardan biri de vergilendirme konusu olmaktadır. Bu
konudaki zorluk, kripto para birimlerinin nasıl kategorize edileceği ve vergilendirme amacıyla
bunları içeren belirli faaliyetlerin belirmesidir. Kripto para birimi bir menkul kıymet, sermaye
varlığı, emtia veya para birimi olarak tanımlanmaktadır. Tanımlama konusunda küresel bir
standart olmamasına rağmen kripto paraların riskleri ve suiistimalleri hakkında dünya bir fikir
birliği içindedir. Tanımlamaların her birinin Bitcoin’in benimsenme şekli ve vergilendirilmesi
üzerinde farklı bir etkisi olacaktır. Madencilikten veya kripto para birimlerinin satışından elde
edilen kazançların gelir veya sermaye kazancı olarak kategorize edilip edilmeyeceğine karar
vermek geçerli olacak vergi dilimini belirleyecektir (Agbo ve Nwadialor, 2020: 96).
Kripto para birimi düzenlemeleri, esas olarak kripto paralara dayalı vergi kaçakçılığı ve
kara para aklama planlarıyla mücadele etmek isteyen devlet ve para otoriteleri ile
ilişkilendirilebilir. Düzenlemeler kripto para birimi yasaklarından, kripto para birimi
cüzdanlarının resmi kaydına kadar geniş bir politika önlemleri4 karışımını içermektedir
(Shanaev vd., 2020). Bu sebeple meseleye sadece potansiyel bir vergi kaybı olarak bakmamak
gerekmektedir. Bitcoin, merkezi olmayan yapısı nedeniyle sonlandırılamayacağı için kripto
paraların kullanımını kısıtlamak, yasa dışı kullanımlarında hiçbir etki yaratmadan yalnızca
yasal kullanımlara zarar verecektir.

4.1. Kripto Paraların Vergilendirilmesine İlişkin Ülke Örnekleri
Bitcoin’e ilişkin uluslararası görüşler ülkeden ülkeye değişmektedir. Ülkeler kripto para
birimlerini vergisel amaçlı farklı şekilde sınıflandırmıştır. Örneğin İsrail varlık olarak
vergilendirirken,

Bulgaristan

finansal

varlık

olarak,

İsviçre

yabancı

para

olarak

vergilendirmektedir. Arjantin ve İspanya’da kripto paralar gelir vergisine tabidir.
Danimarka’da da gelir vergisine tabidir ve zararlar düşülebilir. Birleşik Krallık’ta şirketler
kurumlar vergisi, tüzel kişiliği olmayan işletmeler gelir vergisi, bireyler ise sermaye kazancı
vergisi ödemektedir (Agbo ve Nwadialor, 2020: 96).
14 Nisan 2014 tarihinde, ABD Gelir İdaresi (IRS), kripto paraların vergilendirme
sorunlarını açıklığa kavuşturmak amacıyla 2014-21 Bildirimini yayınlamış, bildiriye göre,
kripto

para

birimlerinin,

vergilendirme

amacıyla

"mülk"

olarak

değerlendirilmesi

öngörülmüştür. 2014-21 Bildiriminde alınan mülk muamelesi pozisyonunun, kripto para
biriminin nasıl vergilendirilmesi gerektiğini yetersiz bir şekilde ele aldığı, çünkü IRS'nin kripto
para biriminin dezavantajlarına ilişkin dar bir bakış açısı benimsediği öne sürülmektedir
(Ankier, 2020: 883). IRS’nin yaklaşımı temelde iki ana nedenden dolayı eleştirilmektedir.

4

Ayrıntılı bilgi için bknz. (Gediz Oral ve Yeşilkaya, 2021).
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Düzenleme bir yandan kripto para birimlerinde işlem yapmak için zahmetli bir kayıt ve
raporlama rejimi gerektirmekte öte yandan hem bireyler hem de işletmeler için gerçek uyum
prosedürlerini açıklığa kavuşturmamaktadır. Dayatılan standartların vergi yükümlülüğünün
belirlenmesini yasal belirsizlik içinde bıraktığı, potansiyel yeni kullanıcıları yasayı göz ardı
etmek veya kripto para birimlerini hiç kullanmamak seçenekleriyle karşı karşıya bıraktığı
belirtilmektedir (Hampton, 2016).
IRS’nin düzenlemesine göre vergi uyumu, sanal para birimleri kullanan herhangi bir
işlem için aşağıdaki bilgilerin kaydedilmesini gerektirir:
- Hangi kripto para birimlerinin kullanıldığına dair bir gösterge;
- Kripto paranın satın alma gününde piyasa değeri;
- Elden çıkarma işleminin tarihi ve o günkü piyasa değeri.
Bu bilgilerin elde edilmesi, zahmetli olsa bile, ilk bakışta yönetilebilir görünebilir.
Bununla birlikte, her işlemin rapor edilmesi gerekliliği, rutin ticari işlemler için kripto para
birimlerinin kullanılmasında engel teşkil etmektedir. Özellikle de bildirimlerin geriye dönük
olarak geçerli olması uygulamada aksaklık yaratmaktadır. Düzenli olarak bu para birimleri
üzerinden işlem yapan mükelleflerin önceki işlemlerini yeniden birleştirmeleri ve bildirmeleri
gerekmektedir (Hampton, 2016).
Avrupa Birliği (AB) Bitcoin’in bir para birimi olarak statüsüne ilişkin özel bir mevzuat
kabul etmemiş, ancak Avrupa Merkez Bankası (ECB) Bitcoin'in 2009/110 / EC Direktifi'nde
sağlanan elektronik para tanımına girebileceğini belirtmiştir. Bu Yönerge, elektronik parayı üç
kriter temelinde tanımlamaktadır: (a) elektronik biçimde saklama, (b) fonların alınması
üzerine ihraç ve (c) bir tüzel kişilik veya birey tarafından bir ödeme aracı olarak kabul. Ancak
Bitcoin birinci ve üçüncü kriterleri karşılarken, ikincisini karşılamamaktadır. Bir grup uzman
ise, Bitcoin’in 2007/64 / EC sayılı Direktifte sağlanan ödeme hizmetleri tanımına girdiğini öne
sürmektedir. Bu yaklaşım, yalnızca Bitcoin üzerinde değil, aynı zamanda diğer elektronik
paraların yanı sıra ödeme araçlarının ve elektronik paranın kesin yasal statüsünden yoksun
olan diğer kripto para birimleri üzerinde de düzenleyici etki potansiyelini azaltmaktadır. Bütün
bunlar, elektronik paranın bir suç aracı olarak önemli bir özellik haline gelmesine, bu suçların
dövizin vergilendirilmeden piyasadan çekilmesi ve bunun elektronik ödeme araçlarına
dönüştürülmesi alanında gerçekleşmesi ve cezai nitelikte birçok işlemde kullanılabileceği
gerçeğine yol açmaktadır (Vozniuk vd., 2020: 153). Avrupa Adalet Divanı'nın 2015 yılı
kararının bir sonucu olarak, kripto para birimi yatırımlarında elde edilen kazançlar Avrupa
Birliği'nde katma değer vergisinden de muaftır (Agbo ve Nwadialor, 2020: 96).
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Almanya’da Bitcoin ve diğer kripto para birimleri yasal ödeme aracı değildir. Bu
nedenle bir mal veya hizmet satıcısının Bitcoin’i kabul etmek isteyip istemediği, satıcının kendi
başına yanıtlayabileceği ve yanıtlaması gereken, tamamen özel hukuk kapsamında bir sorudur.
Satış işlemi bir yıllık elde tutma süresi içinde yapılırsa, en az 600 Euro vergi muafiyeti limiti
uygulanacaktır. Ancak muafiyet ilgili yıldaki tüm özel satış işlemleri için geçerli olacağından
vergi mükellefinin sadece Bitcoin işlemleriyle ilgili değildir. Bitcoin madenciliği yaparken bir
ihraççı eksik olduğu için, "e-para" olarak da sınıflandırılamamaktadır. Almanya Federal
Finansal Denetleme Otoritesi (BaFin), bu durumu en son 19 Aralık 2013'te net bir şekilde
açıklamış Bitcoin’lerin vergi muamelesi için, en azından gelir vergisi kanunu açısından, sıradan
maddi olmayan varlıklar olarak muamele edilmesi gerektiğini belirtmiştir (Winheller).
Tayland’da mevcut vergi mevzuatı sadece yatırım olarak kripto para transferinden vergi
alınmasına odaklanmaktadır. Vergi makamlarının işlemleri izlemesi ve araştırması için büyük
bir sorun olan eşler arası piyasanın varlığı idareyi gerekli bilgilerden yoksun kılmaktadır.
Kripto para birimi işlemlerinden etkili bir şekilde gelir elde etmek için vergi mevzuatının ciddi
bir revizyona ihtiyaç duyduğu belirtilmektedir (Prisomboon, 2019: 290).

4.2. Türkiye’de Kripto Paraların Vergilendirilmesi
Ülkemizde 30 Nisan 2021’de yürürlüğe giren ve Merkez Bankası tarafından
hazırlanan Yönetmelik, kripto para ve kripto varlıklar hakkında düzenleme yerine,
sınırlandırmalar getirmiştir. Şöyle ki (RG 31456);
- Ödemelerde kripto varlıklar kullanılamaz,
- Ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıklar
doğrudan veya dolaylı olarak kullanılamaz,
- Ödeme ve elektronik para kuruluşları kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama,
transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon
aktarımlarına aracılık edemez.
Bu yönetmelikle ilk kez kripto paralara tanımlama getirilmiş “dağıtık defter teknolojisi
veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı
yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer
sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıklar” kripto varlık olarak
adlandırılmıştır (RG 31456). Bu tanım vergilendirme açısından ileride yapılacak bir
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düzenlemeyle kripto varlıkların gayri maddi hak kazançlarının5 vergilendirilmesi gibi
vergilendirilebileceğine işaret etmektedir.
Bu tanımlama çerçevesinde kripto paraların, gelir, kurumlar ve katma değer vergisi
kapsamına girebileceğini söyleyebiliriz. Gelir vergisi açısından değerlendirildiğinde; kripto
paranın Gelir Vergisi Kanunu’nda sayılan yedi gelir unsurundan hangisine gireceği belirsizdir.
Bu

kapsamda

Kanun’da

sayılan

“gibi

haklar”

ifadesiyle

gayri

maddi

hakların

vergilendirilmesine konu olan “değer atış kazancı” olarak vergilendirilebilir. Fakat bu durum
madencilik kazançlarını değil, kripto varlıkların elden çıkarılmasından elde edilen kazançları
kapsayacaktır. Kurumlar Vergisinde ise kurumlar vergisi mükellefleri tarafından elde edilmiş
kurum kazançları kurumlar vergisine tabi olacaktır (Kaplanhan, 2018: 118). KDV açısından ise
işlemlerin Türkiye’de yapılması şartıyla kripto paranın teslimi KDV’ye tabi olacaktır (Günay,
2018: 71-72; Kaplanhan, 2018: 118).
Geleneksel mülkiyet işlemleri için oluşturulmuş vergi kurallarının kripto para
birimlerinde uygulanmasının, bu paraların işlemsel faydasını azaltacağı ve vergi uyumunu
zedeleyeceği

düşünülmektedir

(Hampton,

2016).

Eski

kuralların

mekanik

olarak

uygulanmasından ziyade, kripto para birimlerinin ortaya çıkardığı sorunları ele alan yeni bir
mevzuat oluşturulması gerekmektedir. Bu sebeple katı tanımlamalar içeren bir yaklaşımdan
ziyade esnek bir vergi planıyla meseleyi ele almanın daha doğru olacağı kanaatindeyiz.

4.3. Kripto Para Birimlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Öneri: Üç
Aşamalı Vergileme
Kripto para birimini vergilendirmek için yeni bir çerçeve tasarlamak, uygulamada
ortaya çıkabilecek bazı sert etkileri hafifletebilecektir. Ancak, sadece para birimi yöntemini
benimsemek, kripto para biriminde mevcut bazı zayıflıklar nedeniyle sakıncalar içermektedir.
Kripto paralar fiyat istikrarı, suç gelirlerinin aklanmasıyla bağlantılarının kesilmesi ve yaygın
ticari kabulden geniş bir dizi politika hedefine ulaşmak için, “üç aşamalı bir sınıflandırma”
altında vergilendirilmelidir. “Nitelikli Sanal İhale” olarak adlandırılabilecek olan ilk
sınıflandırmaya göre, kripto para birimi kullanan vergi mükellefleri, para birimi işlemine tabi

5

Gelir Vergisi Kanunu 70 maddesi 5. bende göre “Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira

beratı (İhtira beratının mucitleri veya kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar,
serbest meslek kazancıdır), alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model,
plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde
edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya
kullanma imtiyazı gibi haklar” gayri maddi hak sayılmaktadır (GVK).
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tutulacaktır. “Nitelikli Sanal Para Yatırımı” olan ikinci kademe, belirli nitelikli kripto para
birimi varlıklarını mülk yöntemine tabi yatırımlar olarak ele alacaktır. Bu, tasarrufların
geleneksel sermaye kazanç ve kayıp kurallarına tabi olacağı anlamına gelmektedir. Son olarak,
ilk iki sınıflandırma kapsamında işlem görmeyen kripto para birimi “Niteliksiz Sanal Para
Birimi” olarak adlandırılıp, bu tür kripto para birimine sahip olan vergi mükellefleri, elde
tutma süresine bakılmaksızın, normal vergilendirmeye tabi olacaklardır (Ankier, 2020: 906).
Ek olarak, belirlenen bir miktarı aşan kripto para varlıkları için vergi mükellefi, sanal
para biriminin maddi mal veya hizmetlerin satışı yoluyla elde edildiğini veya maddi mal veya
hizmetlerin

satın

alınmasında

kullanıldığını

kanıtlamalıdır.

Bir

kötüye

kullanım

bulunduğunda, para birimi belirlemesi düzenlenebilse bile, vergi mükellefi “Niteliksiz Sanal
Para Birimi” muamelesine tabi tutulacaktır (Ankier, 2020: 907).
Kripto para birimleri ile ilgili politikaların küçük ve rutin işlemleri zahmetli raporlama
gereksinimlerinden muaf tutması gerekmektedir. Kazanç ve kayıpların temeli ve niteliğine
ilişkin mantıklı kurallar çıkarılması ve açıklığa kavuşturulması son derece önemlidir. Son
olarak ilgili politika, koordineli bir düzenleme planı ve borsa kullanıcılarının daha fazla bilgi
raporlaması zorunlu kılınarak, tüketicilerin hırsızlık ve dolandırıcılıktan korunmasına ilişkin
temel hususları içeren yeni yasal düzenlemeler gerektirmektedir (Hampton, 2016).

5. SONUÇ
Son on yılda Bitcoin ve diğer kripto para birimleri, herhangi bir yasayla desteklenmeyen ve
doğrulanmış, gizli transferlere izin veren sürdürülebilir bir para birimi oluşturarak finans
dünyasını dönüştürmüştür. Kripto paralar, anonimlik özellikleri nedeniyle vergi
kaçakçılığıyla ve kara para aklama ile yakından bağlantılı olabilmektedir. Dolasıyla kripto
paralar

konusunda

yapılacak

etkin

düzenlemeler

iki

olguyla

mücadeleyi

de

güçlendirecektir.
Mevcut kripto para birimleri vergilendirme metodolojileri, kripto para birimlerinin
çeşitli bileşenlerinin tamamını kapsamlı bir şekilde değerlendirmede başarısızdır. Bitcoin gibi
merkezi olmayan para birimleri yeni ve zor düzenleyici sorunlar ortaya çıkarır. Ancak eski
kuralların mekanik olarak uygulanması tatmin edici olmayan sonuçlara yol açacaktır. Kripto
para birimi için en uygun vergi yapısını formüle etmek, kripto para biriminin ne olduğu,
tüketicilere, işletmelere ve topluma nasıl fayda sağlayacağı ve şu anda büyümesini engelleyen
kısıtların kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını gerektirmektedir. Bu bağlam sağlandığında, kripto
paralara ilişkin şüphe ve endişelerin üstesinden gelinebilmesi için düzenlemenin gerekli
olduğunu gösteren net bir model ortaya çıkacaktır. Düzenlenmiş fonlara ayrıcalıklı muamele
sağlayan bir vergi planı, faydaları artıracak ve kripto para birimiyle ilgili sorunları büyük
ölçüde en aza indirecektir. En iyi çözüm, özellikle kripto para birimlerinin ortaya çıkardığı yeni
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sorunları ele alan, işlemlerde kripto para biriminin kullanımını teşvik eden ve yine de
yatırımcılardan vergi gelirleri toplayan yeni mevzuattır.
Üç aşamalı bir vergilendirme planıyla aynı anda tüketici işlemlerinde güvenlik ve
verimliliği artırma amacı gerçekleştirilebilir. Hem bir yatırım hem de para birimi olarak kripto
para biriminin benzersiz özelliklerini tam olarak açıklayan yeni bir bütünsel yaklaşım
oluşturmak, kripto para birimiyle şirketler, hükümet ve kripto para kullanan kişiler arasında
sürdürülebilir bir çözüme yol açacaktır.

6. Kaynakça
Agbo, E. I. & Nwadialor, E. O. (2020). Cryptocurrency and the African Economy. Economics
and Social Sciences Academic Journal, 2(6), 84-100.
Ankier, A. (2020). Debugging IRS Notice 2014-21: Creating a viable cryptocurrency, taxation
plan. Brooklyn Law Review, 85(3), 883-913.
Ayan, Ö. (2020). Küreselleşme ve kripto (sanal) para hukuku. Küreselleşmenin Finansal ve
Reel Yaşama Yansımaları. (Ed. Selim Duramaz). ISBN: 978-605-242-808-5. ss.317334. İstanbul. Beta Basım Yayın.
Baur, D. G. & Hoang, L. T. (2020). A crypto safe haven against Bitcoin. Finance Research
Letters. 101431.
BBC (2021). https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-55983866, (08.02.2021).
Cancelli, L. (2020). The growing crypto-sssets threat to anti-money laundering: How
institutions

are

coping

with

this

phenomenon.

EUDIFIN

WP:

12,

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/economia/doceng/eudifin/wp/WP12.pdf. (25.10.2020).
Chuen, D. L. K., Guo, L. & Wang, Y. (2017). Cryptocurrency: A new investment
opportunity? The Journal Of Alternative Investments, 20(3), 16-40
Chung B. Y. (2019). Cracking the code: How the US Government tracks Bitcoin transactions.
Journal Of Analysis of Applied Mathematics, 13, 152-168.
Çarkacıoğlu, A. (2016). Kripto-Para Bitcoin. Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Dairesi
Araştırma
Raporu.
https://www.ekovizyon.com.tr/wpcontent/uploads/2017/01/SPK-Bitcoin-Raporu.pdf, (14.10.2020).
Devi, S. M. (2019). Bitcoin - an overview. Shanlax International Journal of Commerce, 7(3),
43-50.
Devries, P. D. (2016). An analysis of cryptocurrency, Bitcoin, and the future. International
Journal of Business Management and Commerce, 1(2), 1-9.
91

Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi,
Cilt / Volume:3, Sayı / Issue: 4, Yıl/ Year: 2021

Dupuis, D. & Gleason, K. (2020). Money laundering with Cryptocurrency: open doors and The
regulatory
dialectic. Journal
Of
Financial
Crime.
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1359-0790, (25.10.2020).

Florea, I. O. & Nitu, M. (2020). Money laundering through cryptocurrencies. Romanian
Economic Journal, 22(76), 66-71.
Forgang,

G.

(2019).

Money

laundering

through

cryptocurrencies,

https://digitalcommons.lasalle.edu/ecf_capstones/40/. (01.11.2020).
Gediz Oral, B. & Yeşilkaya, Y. (2021). Kripto para ikilemi: karapara aklama ve Bitcoin.
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 39, 209-239.
Günay, H. F. (2018). Kripto paranın vergilendirilmesi fikrinin mali yönden değerlendirilmesi.
Journal of Life Economics, 5(3), 61-76.
GVK, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.193.pdf, (20.04.2021).
Hampton, S. (2016). Undermining Bitcoin. Washington Journal of Law, Technology & Arts,
11(4), 1-25.
Jurado, E. (2019). Inadequacies of current cryptocurrency taxation. Law School Student
Scholarship.

1004,

https://scholarship.shu.edu/student_scholarship/1004,

(01.05.2021).
Kaplanhan, F. (2018). Kripto paranın Türk Mevzuatı açısından değerlendirilmesi: Bitcoin
örneği. Vergi Sorunları Dergisi, 353, 105-123.
Kethineni, S. & Cao, Y. (2020). The rise in popularity of cryptocurrency and associated criminal
activity. International Criminal Justice Review, 30(3), 325-344.
Nakamoto, S. (2008). Re: Bitcoin P2P E-Cash paper. The Cryptography Mailing List.
http://users.encs.concordia.ca/~clark/biblio/bitcoin/Nakamoto%202008.pdf,
(15.10.2020).
Nakamoto, S. (2019). Bitcoin: A Peer-To-Peer electronic cash
https://git.dhimmel.com/bitcoin-whitepaper/, (15.10.2020).

system.

Manubot.

NTV (2021). https://www.ntv.com.tr/teknoloji/bitcoinde-bir-ilk-el-salvador-bitcoini-yasalhale-getirdi,9-sT1K1WGEOX0FsgBDojxg, (09.06.2021).
Prisomboon, P. (2019). The imposition of tax on cryptocurrencies. Thammasat Business Law
Journal, 9, 290-309.
Purusotham, S., Akcora, C. G., Gel, Y. R., Krawiec-Thayer, M. & Kantarcioglu, M. (2020). How
to not get caught when you launder money on blockchain?. Arxiv Preprint
Arxiv:2010.15082.
92

Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi,
Cilt / Volume:3, Sayı / Issue: 4, Yıl/ Year: 2021

RG

31456

Ödemelerde

Kripto

Varlıkların

Kullanılmamasına

Dair

Yönetmelik,

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210416-4.htm,
(20.04.2021).
Sayın, F. & Kabakçı, E. (2021). Investigating the impact of Bitcoin network on climate crisis.
The Fifth Annual All-İzmir Economics Workshop Friday, 28 May 2021,
https://econ.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2021/05/The-5th-Annual-AllIzmir-Economics-Workshop_2021_Program.pdf, (01.06.2021).
Shanaev, S., Sharma, S., Ghimire, B. & Shuraeva, A. (2020). Taming the blockchain beast?
Regulatory implications for the cryptocurrency Market. Research in International
Business and Finance, 51, 1-11.
Tawade,S. S. (2019). Bitcoin technology: review. International Research Journal of
Engineering and Technology (IRJET), 6(1), 705-708.
Urquhart, A. (2016). The inefficiency of Bitcoin. Economics Letters, 148, 80-82.
Vozniuk, A. A., Savchenko, A. V., Tarasevych, T. Y., Dudorov, O. O. & Klymenko, O. A. (2020).
Electronic money and payments as means of committing crimes, Academic Journal
of Interdisciplinary Studies, 9(4), 150-159.
Winheller, Bitcoin taxation in Germany German cryptocurrency taxation: ether, IOTA and Co.
https://www.winheller.com/en/banking-finance-and-insurance-law/bitcointrading/bitcoin-and-tax.html, (28.04.2021)
Wright, A. & Primavera, D. F. (2015). Decentralized blockchain technology and the rise of lex
cryptographia. Available At Ssrn: Https://Ssrn.Com/Abstract=2580664
Yıldırım,

H.

(2018).

Açık

ve

uzaktan

öğrenmede

blokzincir

teknolojisinin

kullanımı. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 4(3), 142-153.

93

