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Özet 
Düzenleme yapma, devletlerin sosyal ve ekonomik politika hedeflerini 
gerçekleştirmek için kullandıkları önemli araçlardan biridir. Vatandaşların 
hayatı ve işletmelerin faaliyetleri üzerindeki önemli etkisi nedeniyle, 
düzenlemeler konusu, siyasi tartışmaların ve ekonomik araştırmaların 
odağı haline gelmiştir. Literatürde, düzenlemelerin yapılma gerekçesine 
ilişkin olarak esas olarak üç genel teori bulunmaktadır: Kamu yararı teorisi 
(the public interest theory),  Şikago düzenleme teorisi (the Chicago theory 
of regulation) ve kamu seçimi teorisi (the public choice theory). Devletin 
düzenleme yapma gerekçesi bu teoriler ile ortaya konulduktan sonra aklan 
gelen soru, düzenleme yapmakla istenen sonuçların en düşük maliyetle 
nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkindir. Bu sorunun cevabı, hangi 
düzenleme teorisi benimsenirse benimsensin, büyük ölçüde düzenleyici 
sistemin nasıl tasarlandığına bağlıdır. İşte bu çalışma, düzenleyici sistemin 
nasıl tasarlanması gerektiğini ve kalitesi yüksek düzenleme yapmanın 
yollarını incelemektedir. Gerek yeni çıkarılacak ve gerekse mevcut 
düzenlemelerin kalitesini artırmak amacıyla kurulması gereken sisteme 
ilişkin olarak genel bir çerçeve çizmek mümkündür. Bu genel çerçeve esas 
olarak; düzenleyici etki analizinin kullanılmasının yanı sıra ilgili taraflara 
danışılması, düzenleme alternatiflerinin dikkate alınması, mevzuat 
yükünün ölçülerek azaltılması ve sadeleştirme planları gibi unsurları 
kapsamaktadır. Yabancı ülke uygulamaları, doğru bir şekilde 
tasarlandığında, bu çerçevenin düzenlemelerden beklenen amaçlara 
ulaşılmasında ve düzenlemelerden kaynaklanan maliyetlerin en aza 
indirilmesinde  yararlı  olabileceğini  göstermektedir.  Çalışmada  ayrıca,  
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mevcut Türk düzenleyici sistemi açıklanarak etkinliğine ilişkin 
değerlendirmeler yapılmıştır. Türkiye’deki düzenleme rejiminin her ne 
kadar son yıllarda IMF, Dünya Bankası, OECD ve Avrupa Birliği gibi 
dış faktörlerin etkisiyle önemli değişme gösterdiği gözlemlense de, hala 
bazı eksiklikleri bünyesinde taşıdığı anlaşılmaktadır. 

 
I. Giriş 
Düzenleme yapma, devletlerin sosyal ve ekonomik politika hedeflerini 
gerçekleştirmek için kullandıkları önemli araçlardan biridir. Vatandaşların 
hayatı ve işletmelerin faaliyetleri üzerindeki önemli etkisi nedeniyle, 
düzenlemelerin gerekçeleri ve etkileri ile yapılma şekli hakkında çok sayıda 
çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar esas itibariyle düzenlemeler konusuna 
akademik bakış açısıyla yaklaşmaktadır. Oysa düzenlemenin uygulama 
boyutunun incelenmesinin de, düzenlemeden istenen sonuçların elde 
edilmesine ve düzenlemelerin başarısız olma riskinin en aza indirilmesinde 
politika yapıcılarına yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışma, 
düzenlemelerde kalitenin artırılması için devletlerin uygulamada hangi 
yaklaşımları benimsediğini ve daha iyi düzenleme yapma yollarını 
tartışmaktadır. 

Bu çalışmada ayrıca, Türk düzenleme sistemi ayrıntılı bir şekilde 
analiz edilmiştir. Türkiye gelişmekte olan bir ülke olup, geleneksel olarak 
bürokratik merkezi yönetime dayanmaktadır. Bir OECD raporu (2002c), 
Türkiye’de düzenlemelerden ve lobi faaliyetlerinden kaynaklanan maliyetlerin 
potansiyel olarak yüksek olabileceğine işaret etmektedir. Ayrıca, Avrupa 
Birliği ile henüz başlayan üyelik görüşmeleri, Türk mevzuatının yaklaşık 
80.000 sayfa uzunluktaki AB mevzuatına uyumunu gerekli kılmaktadır. 
Dolayısıyla, bu süreç, Türkiye’nin düzenlemelerden kaynaklanan maliyetleri 
en aza indirecek ve baskı gruplarının olası etkilerini önleyecek güçlü ve etkin 
bir düzenleyici sisteme olan ihtiyacını artırmaktadır. 

Bu kapsamda, çalışma dört ana bölümden oluşmaktadır. Bundan 
sonra çalışmanın ikinci bölümünde, yabancı ülke uygulamaları dikkate 
alınarak, düzenlemelerde kalitenin artırılması için genel olarak düzenleyici 
kurum ve süreçlerin nasıl tasarlanması gerektiğine ilişkin bir çerçeve 
verilecektir. Üçüncü bölümde, Türk düzenleyici rejimi değerlendirilecektir. 
Burada öncelikle Türkiye’nin mevcut düzenleyici sistemi kısaca açıklanacak, 
daha sonra da mevcut sorunlar tanımlanarak bu sorunların nasıl 
çözülebileceğine dair yaklaşımlar tartışılacaktır. Dördüncü bölümde ise 
çalışmanın sonuçları ortaya konulacaktır. 
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II. Düzenlemelerde Kalitenin Artırılması Amacıyla Düzenleyici Rejimin 

Tasarlanması  
Literatürde, düzenlemelerin yapılma gerekçesine ilişkin olarak esas olarak üç 
genel teori bulunmaktadır: Kamu yararı teorisi (the public interest theory),  
Şikago düzenleme teorisi (the Chicago theory of regulation) ve kamu seçimi 
teorisi (the public choice theory) (Den Hertog, 1999). Kamu yararı teorisine 
göre düzenlemelerin varlık sebebi, kıt kaynakların etkin bir şekilde dağılımını 
sağlamak ve kamu yararını korumaktır. Bu koruma; doğal monopol, eksik 
rekabet, dışsallıklar, kamu malları, hizmetlerde devamlılığın sağlanması, 
yetersiz veya asimetrik bilgi dağılımı, gelir dağılımında bozukluk ve 
koordinasyon sorunları gibi sebeplerden kaynaklanan piyasa başarısızlığına 
çözüm bularak gerçekleşmektedir (Posner, 1974; Goran ve Hagg, 1997; 
Baldwin ve Cave, 1999; Den Hertog, 1999; Hantke-Domas, 2003). Stigler 
(1971), Peltzman (1976) ve Becker (1983) tarafından ortaya konulan Şikago 
düzenleme teorisi ise, düzenlemeleri, çıkar gruplarının taleplerinin bir 
yansıması olarak görmektedir. Stigler’e (1971) göre “düzenlemeler, kural 
olarak, sektör tarafından çıkartılır; sektörün yararı için tasarlanır ve işletilir.” 
(s. 3). Düzenlenen sektörler düzenleme talep ederler. Zira politikayı 
etkileyerek doğrudan sübvansiyon, piyasaya giriş kısıtlamaları, lehte fiyat 
belirlenmesi gibi bazı spesifik düzenlemelerin avantajlarından yararlanırlar 
(Goran ve Hagg, 1997; Den Hertog, 1999). Peltzman (1976), neden sadece tek 
bir çıkar grubunun düzenleyici otoriteyi etki altına alamadığını açıklayarak 
Stigler'in teorisini geliştirmiştir. Son olarak,  Becker (1983) baskı gruplarının 
politikacılar üzerinde etkili olmak için nasıl rekabet ettiklerini ortaya 
koymuştur. Buna göre, rekabet çıkar grupları arasındaki transferin miktarını 
sınırlandırmakta ve düşük maliyetli düzenlemelere yol açmaktadır (Peltzman, 
1989; Den Hertog, 1999; Guerin, 2003). Son olarak, kamu seçimi teorisi rant 
elde etme faaliyetlerine ve bundan kaynaklanan maliyetlere odaklanmaktadır. 
Buna göre, bir çıkar grubu monopol gücü elde ettikten sonra da kıt kaynaklar 
gereksiz yere harcanmaktadır. Zira bu sefer de söz konusu çıkar grubu 
monopol gücünü potansiyel rakiplerinden ve dezavantajlı konuma düşmüş 
tüketicilerden gelecek tehditlerden korumak için çaba göstermek zorundadır. 
Ayrıca, bu görüşe göre politikacılar ve bürokratlar da kendilerini düşünürler 
ve düzenleyenlere etkide bulunmaya çalışırlar. Böylece, çıkar gruplarının, 
politikacıların ve bürokratların rant sağlama faaliyetleri kaynakların zayi 
olması ile sonuçlanır ve hiç bir net değer yaratmaz (Tullock, 1967; Buchanan, 
Tollison ve Tullock, 1980; McCormic ve Tollison, 1981; Tollison, 1988; 
Rowley, Tollison ve Tullock, 1988; Den Hertog, 1999, Dudley, 2005). 
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Devletin düzenleme yapma gerekçesi bu şekilde ortaya konulduktan 
sonra, arzulanan düzenleme sonuçlarının en düşük maliyetle nasıl 
sağlanabileceği sorusu gündeme gelmektedir. Bu sorunun cevabı, hangi 
düzenleme teorisi benimsenirse benimsensin, büyük ölçüde düzenleyici 
sistemin nasıl tasarlanması gerektiği ile ilgilidir. Her ne kadar kamu yararı 
teorisine göre düzenlemelerdeki amaç büyük bir maliyete katlanmadan çeşitli 
kamu çıkarlarını korumak ve ekonomik etkinliği sağlamak ise de bunun 
pratikte gerçekleşeceğinin garantisi yoktur. Devlet müdahalesinin toplum ve iş 
dünyası üzerindeki maliyet ve kayıpları artırma olasılığı mevcuttur. Bu 
nedenle, düzenlemelerde fayda-maliyet analizi yapılması büyük önem 
taşımaktadır (Posner, 1974; Den Hertog, 1999). Düzenleyici yapının dizaynı 
özel çıkar teorilerinde (Şikago düzenleme teorisi ve kamu seçimi teorisi)  daha 
da önem kazanmaktadır; çünkü düzenlemelere çıkar grupları tarafından etkide 
bulunulmasını önlemek ve rant arama faaliyetlerinden doğan maliyetleri 
azaltmak amacıyla nasıl bir kurumsal ve prosedürel yapı tasarlanması 
gerektiği ön plana çıkmaktadır (Ogus, 2002). Düzenleyici yapının 
tasarlanması özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından daha da önemlidir. 
Demokratik kurumların daha kırılgan olduğu bu ülkelerde düzenlemelere 
etkide bulunma riskinin nispeten daha yüksek olduğu varsayılmaktadır. Buna 
göre, düzenlemeler, gelişmekte olan ülkelerde geleneksel olarak toplumun 
talepleri doğrultusunda değil, politik ve bürokratik sürecin bir sonucu olarak 
ortaya çıkar. Üstelik, bu ülkelerde politikacıların ve bürokratların hesap 
verebilirliğinin gelişmiş ülkelere göre daha zayıf olduğu kabul edilir. Bütün 
bu faktörler, söz konusu ülkelerde baskı gruplarının devletin düzenleme 
yapma sürecine etkide bulunulma riskini artırabilir (Demirbas, 2005).  

Bu nedenlerle, düzenleme yapıp yapmamaya karar verirken devlet 
müdahalesinin tüm potansiyel sonuçlarını dikkate almak gerekir. Bu kararın 
başarısı büyük ölçüde hükümetin iyi tasarlanmış bir düzenleyici sistem yaratıp 
yaratmadığına bağlıdır (Dumez ve Jeunemaitre, 1997; Dudley, 2005). 
Dolayısıyla, düzenleyici yapının tasarlanmasında temel amaç aslında devlet 
müdahalesinin başarısızlığını önlemektir (Guerin, 2003). Bir başka amaç da 
vatandaşların yararlarını artırmak, kuralların gücünü ve etkinliğini 
sağlamlaştırmak, toplum ve işletmeler üzerinde parasal ve zamansal yükler 
oluşturan gereksiz maliyetleri azaltmak, piyasanın bozulmasını önlemek, 
işletmelere doğru teşvikler vermek ve uyum ile yeni buluşların önündeki 
engelleri kaldırmak suretiyle düzenlemelerde kaliteyi artırmaktır (AGPC, 
2005; EC, 2005a). Bununla birlikte, bir düzenleyici sistemin tasarlanmasında 
tek veya doğru bir model bulunmadığını da vurgulamak  gerekir.  Düzenleyici  
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yapının tasarlanmasında en uygun yolun seçimi büyük ölçüde ülkenin 
kurumsal, politik, kültürel, sosyal ve yasal özelliklerine bağlıdır. Yine de, 
düzenleyici yapının tasarlanmasının düzenlemelerde kaliteyi nasıl 
artırabileceğini görmek için geniş bir çerçeve çizmek mümkündür. Bu amaçla, 
düzenleyici yapının tasarlanmasını üç ana kategoriye ayırmak uygun olacaktır: 
Düzenleyici kurumların tasarlanması, düzenleyici prosedürlerin tasarlanması 
ve mevcut düzenlemelerin iyileştirilmesine dönük araçların tasarlanması.  

Düzenleyici kurumların tasalanması konusu, düzenleme yapma 
yetkisinin kime devredildiği ile ilgilidir. Yetki devri, düzenleme yapma 
gücünün seçilmiş politikacılardan bağımsız düzenleyici otoriteler, öz 
düzenleyici kuruluşlar ve yerel makamlar gibi kurumlara transfer edilmesini 
ifade etmektedir (Elgie, 2006). Literatürde, hükümetin bu yetkisini neden bu 
kurumlara devrettiğine ilişkin pek çok açıklama mevcuttur. Bu açıklamaların 
büyük çoğunluğu işlem-maliyeti yaklaşımı odaklıdır (Elgie, 2006). Bu 
yaklaşıma göre, hükümet yetkisini işlem maliyetini düşürmek amacıyla 
devretmektedir. Örneğin, hükümet, oldukça karmaşık sorunların çözümünde 
uzmanların veya profesyonellerin bilgi birikiminden yararlanabilir. Bu doğal 
olarak düzenlemelerin etkinliğini artıracaktır. Yine, yetki devri, hükümetin 
uygulanan politika sonuçlarına tam bağlılığını gösterebilir. Hükümetler kural 
koyma mekanizmalarına müdahale etmediklerini göstererek düzenlemenin 
optimal olduğunu anlatmaya çalışabilirler. Bu açıklamaların test edilmesi 
sonucunda her iki yaklaşımın da geçerli olduğuna dair kanıtlar bulunmuştur. 
Etkin kural koyma isteği ile düzenlemelerin kredibilitesini artırma 
yaklaşımlarının yetki devrinin nedenlerini büyük oranda açıkladığı 
görülmektedir (Elgie, 2006). 

Kural koyma yetkisinin kimde olduğu düzenlemenin sonuçları 
açısından önemlidir; çünkü kimin kural koyduğu sadece düzenlemenin türü ve 
düzenlemelerde uygulanan stratejiyi belirlemekle kalmaz aynı zamanda 
uygulamanın başarısını da etkiler (Baldwin ve Cave, 1999). Ancak, 
uygulamada, kural koyma yetkisinin kurumlar arasında nasıl dağıtılacağına 
karar vermek o kadar da kolay değildir. İlk olarak, bu kurumların her birinin 
güçlü ve zayıf yönleri bulunmaktadır. Baldwin ve Cave (1999) tarafından da 
dile getirildiği üzere, örneğin, merkezi yönetimin koordinasyon ve 
parlamentoya hesap verme bakımından güçlü, doğallık ve uzmanlaşma 
açısından zayıf; bağımsız otoritelerin uzmanlık ve fonksiyonların 
bütünleştirilmesi bakımından güçlü hesap verebilirlik bakımından zayıf; yerel 
otoritelerin yerel demokratik hesap verme ve yerel bilgi birikimi bakımından 
güçlü, ülkenin geneline uyma bakımından zayıf; öz düzenleyici kuruluşların 
özel  ihtisas  ve  sektörü  destekleme  konusunda  güçlü  hesap  verebilirlik  ve  
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sektörün çıkarına hizmet etme bakımından zayıf yönleri bulunduğunu 
söylemek mümkündür. Dolayısıyla, yetkinin nasıl dağıtılması gerektiği 
hususu büyük ölçüde ülkenin koşullarına ve çözülmesi gereken piyasa 
başarısızlığının özelliğine bağlıdır. 

Öte yandan, Estache ve Martimort (1999) tarafından tartışıldığı üzere, 
düzenleyici kurumların tasarlanmasının çıkar gruplarının etkisinden nasıl 
koruduğu konusu tartışmalı bir konudur. Geleneksel olarak politikacıların 
profesyonellerden daha fazla çıkar gruplarının etkisi altında kaldığı ve 
dolayısıyla da düzenleyicilerin politik tercihten çok profesyonel esaslara göre 
atanması gerektiğine inanılmaktadır. Ancak, bu yaklaşım kamu seçimi teorisi 
ve “Yaşam-Çemberi” (life-cycle) adıyla anılan görüş tarafından 
eleştirilmektedir. Daha önce de belirtildiği üzere, kamu seçimi teorisine göre, 
bürokratlar da kendi çıkarını düşünürler ve bu durum çıkar grupları tarafından 
etki altına alınmaları sonucunu doğurur (Dudley, 2005). Ayrıca, yaşam-
çemberi yaklaşımına göre düzenleyici otoritelerin de bir yaşam çizgisi 
bulunmaktadır. Kurumlar başlangıçta kamu yararına hizmet ederler ama bir 
süre sonra aşırı bürokrasiye boğulurlar. Bu görüş, üç çeşit bürokrat tipini 
analiz ederek konuyu daha da ileri boyutlara taşımaktadır. İlk bürokrat tipi 
“kariyerci” olup, bunların düzenledikleri sektöre geçme ihtimalleri çok 
yüksektir. İkinci tip bürokrat “profesyonel” olup, düzenleyecekleri sektörden 
gelmektedir. Üçüncü tip bürokrat ise “politikacı” olup, kamu hizmetini bir 
atlama taşı olarak görür. Bu görüşe göre, ilk iki gruptaki bürokratların 
düzenledikleri sektördeki baskı gruplarının etkisi altında kalması daha 
muhtemel olup, geleneksel görüşün aksine, kural koyma yetkisinin 
politikacılarda kalmasının daha mantıklı olduğu sonucunu doğurmaktadır 
(Estache ve Martimort, 1999).  

Düzenleyici prosedürlerin tasarlanması kural koyma sürecini ifade 
etmektedir. Politika belirleme süreci düzenlemelerin kalitesi bakımından 
büyük önem taşımaktadır. Zira bir taraftan hem devlet müdahalesinin gerekli 
olduğunu açıklar hem de özel çıkarların etkisini engelleyerek kamu yararının 
korunduğunu garanti altına alır. Öte yandan, kural koyma sürecinin açıklığı, 
uzunluğu ve kurumları uygun ve ölçülü olmalıdır, aksi takdirde, önemli idari 
maliyetler ve gecikmelere sebep olabilir (Ogus, 2002).  

İyi düzenleme yapma süreçlerinden birisi düzenleyici etki analizidir. 
Düzenleyici etki analizi (DEA), bir karar yapma aracı, önerilen politikanın 
olası yararlarını, maliyetlerini ve etkilerini sistematik olarak ve tutarlı bir 
şekilde inceleyen ve ölçen, karar yapıcılar arasında iletişim kuran bir yöntem 
olarak tanımlanabilir (OECD, 1997). DEA’nın bir idari yapıdaki amacı, 
tasarımı ve fonksiyonu ülkeler arasında hatta politika alanları arasında 
farklılık gösterebilir. En  uygun  DEA  süreci  büyük  ölçüde  ülkenin  yasama,  
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yargı ve yürütme çerçevesine bağlıdır. Ancak, bir düzenleme önerilirken 
DEA’nın hangi aşamaları içerdiğini kısaca tanımlamak yararlı olabilir. 

DEA’da ilk aşama sorunun tanımlanmasını ve bu sorunun çözümü 
için mevcut olan alternatiflerin belirlenmesini kapsamaktadır. Bir sorunu 
çözmede geleneksel olarak kullanılan düzenleme stratejisi “komuta ve 
kontrol” olup, bu stratejide arzulanan politika amaçlarına ulaşmak için kanun 
gücü kullanılmaktadır (Baldwin ve Cave, 1999). Bu tür düzenlemede 
uyulması gereken kural ve standartlar tek tek sıralanmakta ve bunlara 
uymayanların hangi yaptırımlarla karşılaşacağı açıkça belirlenmektedir. Bu tür 
düzenlemenin en üstün yanı, düzenlemenin düzenleyicilere güç vermesi ve 
ihlal anında hızlı bir şekilde yaptırım uygulama yetkisi tanımasıdır. Böylelikle, 
düzenleyiciler, kamunun önemli koruyucuları olarak görülebilirler. Bu 
nedenledir ki, komuta ve kontrol düzenlemesi en yaygın düzenleme 
stratejisidir (Baldwin ve Cave, 1999). Bununla birlikte, bu stratejinin zayıf 
yönleri de bulunmaktadır. Maliyet etkinliğinin düşük olması, gereksiz yere 
karmaşık ve esnek olmayan kurallar yaratması, yeni icatları engellemesi ve 
denetim zorluklarına davetiye çıkarması bunlardan bazılarıdır (Baldwin ve 
Cave, 1999; Dudley, 2005). Bu eksiklikler başka düzenleme alternatiflerinin 
kullanılmasını gündeme getirmiştir. Söz konusu alternatif düzenlemeler 
arasında; performans bazlı düzenleme,  piyasa bazlı düzenleme, öz düzenleme, 
birlikte düzenleme, kamuyu aydınlatma, açıklama kılavuzları ve gönüllü 
yaklaşımlar yer almaktadır (Baldwin ve Cave, 1999; OECD, 2002a; EC, 
2005c; Dudley, 2005). Bu alternatiflerin her birinin farklı özellikleri 
bulunmakta olup, doğru alternatifin ne olduğu çözülecek soruna bağlı 
bulunmaktadır.  

DEA’da ikinci aşama, fayda maliyet analizi gibi nicel analizler 
kullanılarak her bir alternatifin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin 
değerlendirilmesidir. Analizin derinliği, önerilen düzenlemenin olası etkisine 
göre belirlenmektedir. Önerilen düzenleme çok önemlisi ise analizin nicel 
etkisinin daha çok ortaya konulması beklenmelidir. Bir düzenleme önerisinin 
analiz edilmesi ve diğer alternatiflerle karşılaştırılması DEA’nın en zor 
aşamalarından birisidir; çünkü önerinin tüm ekonomik, sosyal ve çevresel 
etkilerini ölçmek ve rakamlarla ifade etmek kolay değildir. Bu nedenle, 
uygulamada, her şeye uygulanan bir fayda maliyet analizi yerine maliyet 
etkinlik analizi, çoklu kriterli analiz, risk analizi ve duyarlılık analizi gibi daha 
esnek yöntemler kullanılmaktadır (OECD, 2004). 

DEA’da bir sonraki aşama danışma müessesesidir. Danışma, 
düzenleme yapmaktan sorumlu olan kurum ile düzenlemelerden etkilenen 
veya düzenlemelerle ilgilenen taraflar arasındaki görüş alışverişidir. Bu  görüş 
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alışverişi düzenlenen tarafların kendi görüş, tecrübe ve uzmanlıklarını 
düzenlemelere yansıtmasını sağlar (Mandelkern, 2001). Danışma aynı 
zamanda düzenlemenin uygulanabilir olup olmadığı ve denetim stratejilerinin 
iyi tasarlanıp tasarlanmadığı konusunda düzenleyicilere önemli bir bilgi sunar 
(OECD, 2005).  
Son olarak, DEA her bir alternatifin olumlu ve olumsuz yönlerini 
karşılaştırarak hangisinin daha uygun olduğunu ortaya koyar ve uygulanacak 
politikanın nasıl gözetleneceğini ve değerlendirmenin nasıl yapılacağını 
belirler (AGPC, 2005; EC, 2005c).  

Bu arada vurgulanması gereken önemli bir nokta, DEA prosedürüne 
uyulup uyulmadığının gözetim altında tutulmasının, DEA’nın düzenleyiciler 
tarafından doğru bir şekilde uygulanması açısından önemli olduğudur. Bu 
çerçevede en çok rastlanan yaklaşımın ülke düzeyinde bir uyum otoritesinin 
kurulmasıdır. Böyle bir uyum otoritesi DEA prosedürlerinin ülke düzeyinde 
doğru bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını gözetlemekle kalmamakta, aynı 
zamanda düzenleyicilere teknik destek, eğitim ve DEA’nın hazırlanmasında 
veya DEA’nın gerekli olup olmadığı konusunda danışma hizmeti sunmaktadır 
(OECD, 2004).  

Mevcut düzenlemelerin iyileştirilmesine dönük araçların tasarlanması 
da iyi düzenlemelere ulaşmada önemlidir. Bu alanda en çok kullanılan araç, 
mevzuata uyum yüklerinin ölçülerek azaltılmasıdır. Hükümetler, yeni icatlara 
ve büyümeye engel teşkil ettiği için bu konuya özel bir önem vermektedirler. 
Mevcut araştırmalar düzenlemelere uyum yükünün ekonomik olarak büyük 
olduğunu göstermektedir. Örneğin, OECD, Avustralya’daki küçük ve orta boy 
işletmelerin iş, vergi ve çevresel düzenlemelerden kaynaklanan mevzuata 
uyum yükünün 1998 yılında 17 milyar ABD Doları olduğunu tahmin 
etmektedir. Hollanda, ülkedeki toplam mevzuata uyum yükünün yıllık 16,4 
milyar Euro veya Hollanda GSMH’sinin % 3,6’sı olduğunu hesaplamıştır. 
Yine, Danimarka’da iş dünyasının mevzuata uyum yükü 4,5 milyar Euro olup, 
GSMH’nin %2,4’üne tekabül etmektedir. İngiltere’de bu yükün 20-40 milyar 
Sterlin arasında olduğu tahmin edilmektedir (AGPC, 2005; SCM Networks, 
2005; BRTF, 2005). 

Bu nedenle, düzenlemelerin işletmeler üzerinde gereksiz idari yükler 
getirmemesi için sürekli olarak çaba sarf etmek gerekmektedir. Bazı ülkeler 
mevzuata uyum yükünün azaltılmasına öncelik vermiş ve bu çerçevede yükü 
düşürme hedefleri koymuşlardır. Örneğin Hollanda, Danimarka ve Norveç 
toplam mevzuata uyum yükünü %25 oranında azaltmayı hedeflemişlerdir. 
(SCM Networks, 2005).  
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Mevzuata uyum yükü, kısaca düzenlemelerde öngörülen raporlama 
ve bilgi verme yükümlüklerinden kaynaklanan maliyetler olarak 
tanımlanmaktadır. Avrupa Komisyonu (2005b) mevzuata uyum yükünü 
“işletmelerin, gönüllü kuruluşların veya vatandaşların işlemleri veya 
üretimleri ile ilgili olarak devlete veya başka özel taraflara bilgi verme ve 
raporlama yükümlülüklerine uyum sonucunda ortaya çıkan maliyetler” olarak 
tanımlamaktadır. Bu maliyetler geniş anlamda, bilgiyi toplama, saklama, 
ayrıştırma, organize etme, dosyalama, koruma, raporlama ve bunları kontrol 
etme maliyetlerini kapsamaktadır. 

İlk olarak 2003 yılında Hollanda’da kullanılan Standard Maliyet 
Modeli (SMM) bugün mevzuata uyum yükünü ölçme konusunda kabul gören 
en yaygın yöntemdir. OECD de üye ülkeler için uyum maliyetlerinin 
ölçülmesinde SMM’yi önermiştir. (EC, 2005b; SCM Networks, 2005). Söz 
konusu model Belçika, Danimarka, Estonya, Fransa, Macaristan, İtalya, 
Polonya, Norveç, Slovenya, Güney Afrika, İsveç ve İngiltere’de değişik 
alanlarda kullanılmaktadır (BRTF, 2005; AGPC, 2005; EC, 2005b). Bu model 
mevzuat yükündeki değişiklikleri takip etmeye yarayan faaliyet tabanlı ölçüm 
yöntemidir (SCM Networks, 2005). Mevzuatta öngörülen her bir yükümlülüğe 
uyum için harcanan zaman bu modelin kalbini oluşturmaktadır. Uyum için 
gerekli olan zamanın saptanmasında bir grup şirket ile görüşme yapılması, 
simülasyon tekniği kullanılması veya şirketlerden bilgi temin edilmesi 
yöntemleri kullanılmaktadır (EC, 2005b). Modelin formülü şöyledir:  

 
 Mevzuat Yükü = Σ P * Q, Burada;  
 P (Fiyat) = Ücret * Zaman 
 Q (Miktar) = İşletme Sayısı * Frekans 
 

Formülde yer alan ücret ile kastedilen, bilgi verme ve raporlama 
yükümlülüğünü yerine getiren personele saat başına ödenen ücrettir. Bu ücret, 
vergi ve emeklilik kesintilerini de kapsamaktadır. Hizmet dışardan 
alınmaktaysa, hizmet sözleşmesinde öngörülen ücret de kullanılabilmektedir. 
Zaman, bilgi verme ve raporlama yükümlülüğünün yerine getirilmesi için 
harcanan zamanı ifade etmektedir. İşletme sayısı, mevzuata uymakla yükümlü 
olan sektördeki şirketlerin sayısını; frekans da yükümlülüğün yılda kaç defa 
yerine getirildiğini göstermektedir (AGPC, 2005). 

Mevzuata uyum yükü SMM ile ölçüldükten sonra, belirlenen maliyet 
düşürme hedefine ulaşılabilmesi amacıyla genellikle sadeleştirme çalışmaları 
başlatılmaktadır. Sadeleştirme faaliyeti, mevcut düzenlemeleri açık, anlaşılır, 
güncel ve kolay kullanılabilir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede, 
sadeleştirme;  mevcut  mevzuatın  başlangıçtaki  amacını  koruyarak  gereksiz,  
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güncelliğini yitirmiş ve fazla yük getiren kısımlarını ortadan kaldırarak 
mevzuatı daha açık, daha kolay uygulanabilir ve daha rahat uyulabilir hale 
getirmeye çalışan bir araç olarak tanımlanabilir (Mandelkern, 2001).  

Son olarak, mevzuata uyum yükünün ölçülmesi ve azaltılması hem 
mevcut hem de yeni düzenlemelerin geliştirilmesinde önemli bir araçtır. 
Ancak, yeni düzenlemeler yapılırken mevzuata uyum yükü ayrı bir maliyet 
olarak değil, işletmeler, toplum ve kamu otoritelerinin katlandığı pek çok 
maliyetten birisi olarak dikkate alınmaktadır. ABD’de yapılan araştırmalar, 
mevzuata uyum yükünün toplam düzenleme maliyetlerinin yaklaşık %30’unu 
oluşturduğunu göstermektedir (EC, 2005b; BRTF, 2005). Bu nedenle, 
mevzuata uyum yükü, yeni düzenlemeler için DEA’nın bir parçası olarak 
değerlendirilmelidir.  
 
 
III. Türk Düzenleme Rejiminin Değerlendirilmesi 
 
a) Düzenleyici Yapıdaki Son Gelişmeler 
Son beş yıl içinde Türkiye’nin düzenleyici ortamı ciddi bir şekilde değişmiştir. 
Türkiye’deki düzenleyici ortamı değiştiren ilk faktör, Türkiye’nin Avrupa 
Birliği üyeliği hedefidir (OECD, 2002c). Avrupa Birliği üyesi olmak 
Türkiye’nin öncelikleri arasında yer almaktadır. Türkiye 1964 yılında Avrupa 
Topluluğu ile ortaklık anlaşması imzalamış ve 1987 yılında tam üyelik için 
başvuruda bulunmuştur. Avrupa Birliği 1999 yılında Türkiye’yi diğer üye 
adayı ülkelere uygulanan aynı kriterler çerçevesinde aday ülke olarak kabul 
etmiştir (OECD, 2002c). Avrupa Birliği, 2004 Aralık ayında Türkiye ile 3 
Ekim 2005 tarihinde üyelik görüşmelerine başlama kararı vererek üyelik 
görüşmelerine ilişkin çerçeveyi oluşturmuştur.  

Türkiye Kopenhag üyelik kriterleri ve AB mevzuatı çerçevesinde 
önemli reformlar gerçekleştirmiştir. Ulusal Program (Government of Turkey, 
2001 ve 2003) ve AB’nin yıllık Türkiye raporları (EC, 2002; 2003; 2004 ve 
2005d) bir dizi siyasi ve ekonomik reform programı sağlayarak bu süreçte 
önemli rol oynamışlardır. Türk Hükümeti tarafından 2001 Mart ayında kabul 
edilen ve 2003 Temmuz ayında gözden geçirilen Ulusal Program, Türk 
mevzuatını Avrupa Birliği mevzuatına ve AB üyesi ülkelerdeki 
uygulamalarına uyumlu hale getirmek amacıyla yapılması öngörülen 
çalışmaları ortaya koymaktadır. Buna ek olarak, düzenli Türkiye raporları, 
üyelik hedefi doğrultusunda yapılan çalışmaları değerlendirmektedir. Bu iki 
unsur, Türk yasal ve idari yapısının Avrupa Birliği gerekliliklerine uyumunu 
sağlamak amacıyla pek çok önemli anayasal, yasal, ekonomik, sosyal ve idari 
düzenlemelerin yapılmasını sağlamıştır (OECD, 2002c). 
 



 

Düzenlemelerde Kaliteyi Sağlamak Amacıyla Düzenleyici  
Rejimin Tasarlanması: Türk Düzenleyici Sisteminin Bir Değerlendirmesi                    45 
 

Türkiye’deki düzenleyici yapıyı etkileyen ikinci faktör, 2001 yılında 
yaşanan ekonomik ve finansal krizdir. Bu krizler, düzenleyici reformların, 
ekonomik istikrar ve büyümeyi sağlamak için önemli unsur olarak 
görülmesine yol açmıştır. Bu çerçevede, Türk hükümeti 2001 Mayıs ayında 
yeni yapısal reformları hayata geçirerek ekonomik, mali ve idari kapasiteyi 
yeniden yapılandırmak amacını güden kapsamlı bir Türk Ekonomisini 
Güçlendirme programını kabul etmiştir (OECD, 2002c).  

Bir başka faktör yukarıda belirtilen ikinci faktörle yakından ilgili olan 
Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan stand-by anlaşmalarında öngörülen 
gerekliliklerin ve Dünya Bankasınca yapılan önerilerin yerine getirilmesidir 
(OECD, 2002c). 2002 yılından bu yana IMF ile yapılan iki adet üçer yıllık 
stand-by anlaşması ile sağlanan toplam 27,5 milyar Dolarlık finansmanla Türk 
ekonomisi desteklenmiştir. Bu anlaşmalar yürürlüğe girmeden önce, Türkiye 
tarafından sunulan niyet mektuplarında mevzuatta yapılması öngörülen 
değişikliklere de yer verilmektedir. Ayrıca, her bir kredi diliminin serbest 
bırakılması için yapısal kıstaslar ve periyodik gözden geçirmeler 
öngörülmüştür. Bu durum, Türkiye’nin stand-by anlaşmalarının gereğini 
yerine getirmek için çok sayıda önemli düzenleme çıkarmasını gerekli 
kılmıştır.  Benzer şekilde, Türkiye’ye mali ve teknik destek sağlayan Dünya 
Bankası da Türkiye’nin bazı yapısal reformları gerçekleştirmesi ve önerilerini 
dikkate almasını şart koşmuştur. 

Son olarak, OECD, özellikle iletişim sektörünün liberalleşmesi, 
rekabetin teşvik edilmesi, iç ve dış piyasaların ticarete ve yatırıma açılması 
için yararlı olabilecek düzenleyici politikaların uygulanması konusunda 
Türkiye’yi teşvik etmiştir. Bu amaçla, OECD’nin düzenleyici reform 
programı çerçevesinde Türkiye’nin düzenleyici ortamı gözden geçirilmiş ve 
bu gözden geçirme sonucunda hazırlanan rapor 2002 yılında yayımlanmıştır 
(OECD, 2002b). Bu rapor için aynı zamanda Yüksek Kaliteli Düzenlemeleri 
Sağlamak İçin Hükümet Kapasitesi destek raporu  (OECD, 2002c) 
hazırlanmıştır. Bu raporda, Türkiye’nin yapısal kurumları ve politika araçları 
değerlendirilmiş ve gözden geçirme sırasında Türkiye için öngörülen önerilere 
yer verilmiştir.   

OECD raporu (2002c) yeni düzenlemeler yapılmasında kapasitenin 
geliştirilmesi ve mevcut düzenlemelerin güncelleştirilmesi amacıyla atılması 
gereken adımları sıralamaktadır. OECD bu raporda Türkiye’nin DEA için bir 
program uygulamasını, düzenlemeler hazırlanırken danışma müessesinin yasal 
zorunluluk haline getirilerek şeffaflığın artırılmasını, alternatif düzenlemelerin 
sistematik bir şekilde göz önünde bulundurulmasını, merkezi bir lisans 
başvuru prosedürü kurularak  ve  mevcut  düzenlemeler  kapsamlı  bir  şekilde  
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gözden geçirilerek mevzuata uyum yüklerinin azaltılmasını ve 
düzenlemelerde denetim boyutuna ağırlık verilmesini önermiştir.     

Yukarıda kısaca açıklanan faktörler Türk düzenleme sisteminin 
şekillenmesinde ana güçler olmuştur. İlk olarak, Türkiye’deki düzenlemeler 
miktar olarak artmıştır. Örneğin, 2001 Ocak - 2005 Aralık arasında TBMM 
tarafından 830 yeni kanun kabul edilmiş olup, yıllık ortalama 166 kanuna 
tekabül etmektedir. Daha da önemlisi, bu yasaların çoğu önemli anayasal 
değişiklikleri, uluslararası anlaşmaları ve temel kanunları kapsamaktadır. 
Kanun hükmünde kararname, Bakanlar Kurulu kararları, tüzük, yönetmelik ve 
genelgeler de dikkate alındığında bu rakamların çok daha büyük olacağı 
aşikârdır.  

İkinci olarak, Türkiye, belli sektörleri düzenlemek ve denetlemek 
üzere yeni bağımsız kurullar kurmuş ya da mevcut olanları yeniden 
yapılandırmıştır. Bu kurulların özellikle IMF ile yapılan stand-by 
anlaşmalarının ve AB mevzuatına uyumun bir parçası olduğunu ve aynı 
zamanda kamu tekellerinin özelleştirilmesinden doğan boşluğun doldurulması 
ihtiyacı ile kurulduğunu söylemek gerekir. Her bir düzenleyici kurul, yetki ve 
görevlerini tanımlayan, kanunun amacını ortaya koyan ve kural koyma veya 
karar vermede bağımsızlık öngören özel bir kanunla kurulmuştur. Bu 
kurulların bağımsızlığı üyelerin atanmasındaki farklılık ile idari ve mali 
özerklik yoluyla sağlanmaktadır (OECD, 2002c). 1982 yılında kurulan 
Sermaye Piyasası Kurulu, 1994 yılında kurulan Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu ve 1997 yılında kurulan Rekabet Kurulu’nun yanı sıra, yeni kurulan 
kurullar arasında 2000 yılında çalışmalarına başlayan Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurulu ve Telekomünikasyon Kurulu; 2001 yılında faaliyete 
geçen Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Şeker Kurulu; 2002 yılında 
kurulan Kamu İhale Kurulu ve Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçecekler 
Piyasası Düzenleme Kurulu yer almaktadır. Bu kurullar iş dünyası ve 
ekonomi üzerinde önemli etkisi olan tebliğ, yönetmelik, standart, genelge ve 
özel nitelikte karar gibi ikincil düzenleme yapma yetkisiyle donatılmışlardır. 
Kısacası, bu düzenleyici kurullar sadece düzenleyip denetledikleri sektörlerde 
önemli rol oynamaya başlamamışlar, aynı zamanda Türkiye’nin düzenleyici 
sistemini ve kural koyma sürecini de değiştirmişlerdir.  

Üçüncü olarak, Türkiye özellikle OECD tavsiyelerini dikkate alarak 
düzenleyici yapıyı iyileştirmek için bazı düzenleyici reformları uygulamaya 
sokmuştur. Bu çerçevede, 2004 Temmuz ayında kabul edilen Kamu Yönetimi 
Kanunu ile düzenleyici etki analizi sisteme sokulmaya çalışılmıştır. Ancak, 
söz konusu yasanın bazı hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından anayasaya 
aykırı olduğu gerekçesiyle yeniden görüşülmek üzere TBMM’ye geri 
gönderilmiştir. Söz konusu yasa taslağı hala Mecliste beklemektedir. Bu arada, 
2006 Şubat ayında Bakanlar Kurulu, yasanın Meclisten geç  çıkabileceğini  de  
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dikkate alarak, Düzenlemelerin Hazırlanmasına İlişkin İlke ve Kurallar 
hakkında bir yönetmelik yayımlamıştır. Bu yönetmelik, 2007 Şubat ayında 
yürürlüğe girmek üzere bir düzenleyici etki analizi kurumunu öngörmüş ve 
kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve diğer ikincil 
düzenlemelerin nasıl hazırlanması gerektiğine ilişkin bir çerçeve çizmiştir. 
Ayrıca, mevzuata uyum yükünün azaltılması bağlamında, yeni bir şirket 
kurma prosedürleri azaltılmış ve KOBİ’lere ilişkin yükler hafifletilmiştir. 
Yine, 2006 Ocak ayında, Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Basım Birimi 
tüzükleri gözden geçirerek sadeleştirme çalışmalarına başlamıştır. Öte yandan,  
kamu görevlileri için düzenleyici etki analizi ve mevcut düzenlemelerin nasıl 
sadeleştirileceği konularında eğitim programları ve seminerler düzenlenmiştir.  
 
b) Genel değerlendirme ve politika önerileri  
2003 yılında Kamu Yönetimi Kanun Taslağında yeni çıkarılan düzenlemeler 
ile yeni kurulacak kamu kurumları için düzenleyici etki analizinin kamu 
yönetiminin temel ilkeleri arasında sayılmasından sonra, düzenleyici etki 
analizi pek çok gerekçeyle eleştiri konusu yapılmıştır.  

DEA kurumuna karşı ilk argüman ideolojik bir temele dayanmaktadır. 
Örneğin Bayramoğlu (2003), DEA’yı yasamayı ve kamunun karar verme 
sürecini kapitalizm ve uluslararası rekabet kuralları temeline oturtma aracı 
olduğunu iddia etmektedir. Bir diğer argüman DEA’nın maliyetli olduğu ve 
uzun zaman aldığı yönündedir. Bayramoğlu (2003) bu argümanı ABD Kongre 
Bütçe Ofisi ve OECD raporlarına atıfta bulunarak dile getirmektedir. 
Bayramoğlu (2003), ABD Kongre Bütçe Ofisi tarafından 1997 yılında yapılan 
bir araştırmaya göre DEA’nın çok uzun zaman aldığını (ortalama üç yıl), çok 
maliyetli olduğunu (ortalama 570.000 ABD Doları) ve veri toplamadaki 
zorluk nedeniyle güvenilir olmadığını ifade etmektedir. Bayramoğlu (2003) 
ayrıca, idarenin tüm alanlarında uygulandığı takdirde bir OECD raporuna göre 
DEA’nın ülkenin GSMH’sının %10’u kadar bir maliyete yol açtığını 
belirtmektedir.  

Yukarıda kısaca özetlenen bu argümanlar DEA kumunu tümüyle 
reddetme eğilimindedirler. Ancak biz bu görüşte değiliz. İlk olarak, 
hükümetler ekonomik, sosyal ve çevre konularındaki amaçlarını 
gerçekleştirmek zorunda olduklarına göre düzenleme yapmamak mümkün 
değildir. Bu nedenledir ki, düzenlemeler hakkındaki tartışmalar daha çok, 
düzenleme ile amaçlananların toplum ve iş dünyası üzerinde en düşük 
maliyetle nasıl elde edilebileceği konusunda yoğunlaşmaktadır. Daha önce de 
belirtildiği üzere OECD raporları, doğru bir şekilde tasarlandığında, kapsamlı 
bir danışma müessesesi ve alternatif düzenlemelerin göz önünde 
bulundurulması ile birlikte uygulanan DEA’nın istenensonuçları  elde  etmede  
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çok başarılı olacağını ortaya koymaktadır. DEA, düzenlemenin ancak gerekli 
olduğunda çıkarılmasını ve yüksek kaliteli olmasını garanti eden bir araçtır. 
Elbette ki, tıpkı diğer sistemler gibi DEA da iyi tasarlanmadığı takdirde 
başarısız olabilir ve hatta kural koyma sürecinde önemli idari yükler getirebilir. 
Ancak DEA’nın güçlü yanlarından birisi, ülkenin yasal, kültürel, sosyal ve 
idari yapısı dikkate alınarak tasarlanabilen bir esnekliğe sahip olmasıdır 
(Mandelkern, 2001; EC, 2005c). Kaldı ki, böyle bir kurum yaratmak sosyal 
devlete alternatif de değildir. Aksine, amacına uygun, şeffaf ve ulaşılabilir 
düzenlemeler yapmak kamunun sosyal devlet ilkesini uygulamaya etkin bir 
şekilde katkıda bulunabilir. Ayrıca, DEA’nın maliyetli olduğu ve uzun süre 
aldığı endişesi ile ilgili olarak da, DEA’nın faydalarını da dikkate almak 
gerekir. Mevcut araştırmalar DEA doğru bir şekilde yapıldığında sağladığı 
faydanın maliyetinden fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Örneğin 1987 
yılında ABD Çevre Koruma Ajansı 15 DEA’nın hazırlanmasında 10 milyon 
Dolar harcanarak 10 milyar Dolarlık bir fayda sağlandığını göstermiştir 
(OECD, 1997). Benzer şekilde, mevzuata uyum yükünün ölçülmesi aracı da 
aynı getiriyi sağlamaktadır. Hollanda hükümeti sadece 35 milyon Euro 
harcayarak GSMH’da 6,7 milyar Euro kadar bir artış tahmin etmektedir 
(BRTF, 2005). 2005 yılına kadar yapılan uygulama sonucunda halihazırda 
maliyetlerden 1,7 milyar Dolar tasarruf sağlanmıştır (Ministry of Finance of 
the Nederland, 2005). İngiltere hükümeti de 35 milyon Sterlin harcayarak 16 
milyar Sterlin tutarında fayda sağlayacağını öngörmektedir (AGPC, 2005; 
BRTF, 2005). Yine, daha önce vurgulandığı üzere, önerilen düzenlemenin 
önemine göre DEA analizi yapılmasını öngören oranlılık ilkesinin dikkate 
alınması para ve zaman tasarrufu sağlayacaktır. Bu nedenle, DEA’nın iyi bir 
şekilde tasarlanıp uygulandığında düzenleme kalitesini artıracağı 
düşünülmektedir. Bu da, düzenlemelerin amaçlarına en etkin bir şekilde 
ulaşmasını garanti edecek bir DEA kurumunun oluşturulmasının önemli 
olduğunu göstermektedir.  

Bu açıklamalar çerçevesinde, 2007 yılı başında yürürlüğe giren 
düzenleyici etki analizi kurumunun güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyarak 
önerilerde bulunmak yararlı olacaktır. AB ile yapılan üyelik görüşmeleri hala 
Türkiye’deki düzenleyici kalitenin artırılmasında en büyük güçtür. Üyelik 
görüşmeleri sadece Türk mevzuatının AB mevzuatının 33 başlığı ile uyumlu 
hale getirilmesi kapsamında yeni düzenlemeler çıkarılmasını veya mevcut 
düzenlemelerin gözden geçirilmesini gerekli kılmayacak, aynı zamanda 
düzenlemelerde kalite reformunu hızlandıracaktır.  Her şeyden önce, 
Türkiye’nin AB mevzuatını kabul etme ve uygulama planını değerlendiren 
gözden geçirme süreci 2006 yılı sonunda tamamlanmış durumdadır. Her bir 
müzakere başlığı gözden geçirildikten sonra, AB tarafından kabul edildiği 
takdirde, müzakereler çerçevesinde yeni  düzenlemeler  çıkarılabilecek  ya  da  
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mevcut düzenlemeler değiştirilebilecektir  (EC, 2005d). İkinci olarak, 2006 
yılı Avrupa Konseyi ortaklık kararında (EC, 2005e) kamu yönetimi alanında 
“daha fazla etkinlik, hesap verebilirlik ve şeffaflık için kamu yönetiminde ve 
personel politikasında reform yapılması” kısa dönemli öncelikler arasında 
sayılmıştır (s.6). Bu karar, Türkiye’nin mevcut düzenlemelerini gözden 
geçirmesini, sadeleştirmesini ve gerekli değişiklikleri yapmasını zorunlu 
kılmaktadır. AB ile müzakereler çerçevesinde AB mevzuatına uyum 
sağlanırken, amacı gerçekleştirmede zorunlu olmadıkça ve hükümet veya özel 
sektör tarafından yapılan fayda-maliyet analizinde uygulanabilir olduğu 
anlaşılmadıktan sonra direktiflerde zorunlu olarak yapılması öngörülenler 
dışındaki yükümlülüklerin kabul edilmemesi yerinde olacaktır.  

Türk düzenleyici sisteminin bir diğer güçlü yanı, yeni kurulan özerk 
kurulların varlığıdır. İlk olarak, bu kurullar alanlarında uzman kurumlardır. 
İkincisi, bu kurulların bağımsızlığı büyük ölçüde siyasi müdahaleleri 
önlemekte, olaylara uzun dönemli bakış getirmekte ve danışma müessesesini 
teşvik etmektedir.  Daha da önemlisi, bu kurullara verilen denetim gücü 
sektörden geri bildirim almalarını sağlamakta ve kredibilitelerini artırmaktadır. 
Bütün bu faktörler hiç kuşkusuz ki daha iyi düzenlemelere yol açmaktadır. 

Diğer taraftan, düzenlemelerde kaliteyi artırmaya yönelik bu önemli 
gelişmelere karşın sistemin bazı yönlerden eksiklikler içerdiğini de söylemek 
gerekir. Daha önce de belirtildiği üzere, bir yönetmelik ile DEA kurumu 
sistemimize girmiştir. Bu Yönetmeliğe göre olası etkisi 10 milyon YTL’den 
daha fazla olan kanunlarla kanun hükmünde kararnameler için düzenleyici 
etki analizi yapılması gerekmektedir. Yönetmelik, tüzük, tebliğ ve diğer özel 
nitelikteki kararlar gibi ikincil düzenlemeler için DEA zorunluluğu 
getirilmemiştir. Bu durum, bağımsız kurumlarca çıkarılan düzenlemelerin 
sistem dışında kalmasını sağladığından DEA’nın en zayıf noktasını 
oluşturmaktadır. Başka bir deyişle, mevcut Türk sistemi düzenlemelerde 
kalitenin artırılması için tüm kamu kurumlarını kapsayan bir politika 
öngörmemektedir. 

Gerçekten de DEA müessesesi aslında bağımsız kurulların ikincil 
düzenlemeleri için hayati öneme sahiptir. İlk olarak, adından da anlaşılacağı 
üzere, bu kurullar özellikle bankacılık, sermaye piyasası, enerji, 
telekomünikasyon, rekabet, televizyon, radyo, şeker ve alkol gibi sektörleri 
düzenlemek ve denetlemek amacıyla kurulmuşlardır. Dolayısıyla, varlık 
sebebi düzenlemek olan bu kurumların devletin diğer kurumlarından daha 
fazla miktarda düzenlemelerde kaliteye önem vermeleri gerektiği açıktır. 
İkinci olarak, bu kurulların denetlediği ve lisans verdiği alanlar düzenleme 
etkisine ve uyum yüklerine en açık sektörlerdir. Üçüncüsü,  mevcut  durumda, 
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birincil düzenlemeler ile karşılaştırıldığında ikincil düzenlemelerin kalite 
kontrolüne göreli olarak daha az tabi olduğu görülmektedir. Birincil 
düzenlemeler pek çok kurumun gözetiminden geçerek çıkarılmaktadır. Kanun 
taslakları önce ilgili Bakanlıkça hazırlanarak Başbakanlığa sunulmaktadır. 
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü kanun tasarılarını 
anayasaya uygunluk, mevcut düzenlemelerle çelişkili olmaması ve yazım 
kalitesi bakımlarından gözden geçirmekte ve ilgili kamu kurumlarının 
görüşlerini almaktadır. 

Daha sonra, kanun taslakları bakanlar kurulunda tartışılıp karara 
bağlandıktan sonra TBMM’ye sevk edilmektedir. TBMM’de ilgili 
komisyonlar kanun taslaklarını detaylı olarak gözden geçirerek önerileri ile 
birlikte hazırladıkları raporu Genel Kurula sunmaktadır. Kanun Genel 
Kurulda görüşülüp kabul edildikten sonra onaylanmak üzere 
Cumhurbaşkanlığına gönderilmektedir. Cumhurbaşkanının 15 gün içinde 
kanunu yeniden görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderme yetkisi 
bulunmaktadır. Kanun TBMM’de herhangi bir değişiklik yapılmadan kabul 
edilirse Cumhurbaşkanı onaylamak zorundadır (OECD, 2002c). Buna karşılık, 
bağımsız kurulların ikincil düzenlemeleri için böyle adım adım kalite kontrol 
süreci bulunmamaktadır. Bu kurulları kuran kanunlara göre, kurullar 
tarafından hazırlanan tebliğ ve yönetmelik taslakları Resmi Gazetede 
yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmektedir. Özel nitelikteki kararlar 
ise Resmi Gazetede yayımlanmamakta, kurulların haftalık bültenlerinde ilan 
edilmektedir.  

Bu nedenle, bağımsız kurulların düzenlemelerinin de DEA kapsamına 
alınması gerektiği düşünülmektedir. Bunu sağlamak için iki alternatif yol 
bulunmaktadır. İlk alternatif, birincil düzenlemeler için DEA zorunluluğu 
getiren yönetmelikte değişiklik yapılmasıdır. İkinci alternatif ise, tüm 
bağımsız kurulları kapsayacak şekilde ayrı bir kanun çıkarılmasıdır. 
Görüşümüze göre, bu ikinci alternatif en uygun olanıdır. Bağımsız kurullara 
kural koyma konusunda özerklik veren düzenleme türü kanundur. O halde, bu 
kurulların DEA yapmalarının yine bir kanunla hüküm altına alınması 
düzenlemelerin hiyerarşisi bakımından en uygun yöntem olacaktır.  

Bu çerçevede bağımsız kurullar için de DEA zorunluluğu getirecek 
bu kanunda DEA’nın amacı ve kapsamı konusunda açık ve net bir tanımlama 
yapılması, zaman ve kaynak isafının önlenmesi amacıyla önemli düzenlemeler 
için böyle bir yükümlülük getirilmesi, hangi durumlarda hangi analizlerin 
yapılması gerektiğinin belirlenmesi, yeni icatları teşvik eden düzenleme 
alternatiflerin ve oranlılık ilkesinin dikkate alınması ve DEA düzenlemelerine 
uyumun denetlenmesi ilkelerinin tanımlanması büyük önem taşımaktadır.  
Kanun aynı zamanda bağımsız kurumların orta vadede mevzuatın işletmeler 
ve  toplum  üzerinde  bıraktığı   uyum  yükünü  belli  bir  hedef  doğrultusunda  
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indirmeyi ve mevcut düzenlemeler için bir sadeleştirme ve modernleştirme 
çalışması başlatmayı öngören bir İyi Düzenleme Hareket Planı hazırlamalarını 
zorunlu tutmalıdır. 

Sistemdeki bir diğer eksiklik, DEA kurumunun sisteme sokulma 
biçimine ilişkindir. Tüm kamuda DEA kurumunu işletebilmek için yüksek 
düzeyde siyasi ve bürokratik iradeye ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun anlamı, 
düzenleme yapan tüm kurum ve kuruluşların DEA’nın düzenlemelerde 
kalitenin artırılmasında önemli bir araç olduğuna inanmalarını sağlamaktır. 
OECD raporunda (2002c) da belirtildiği üzere, Türkiye’deki yasal yapı ve 
düzenlemelerin hiyerarşisi dikkate alındığında, bunu başarmanın en uygun 
yöntemi kanuni düzenleme yapmaktan geçmektedir. Dolayısıyla, düzenleme 
hiyerarşisinde kanundan daha düşük düzeyde bulunan yönetmelik ile 
sistemimize sokulmuş bulunan DEA kurumunun uygulanması gelecek yıllarda 
karşılaşılabilecek zorluklarından birisi olarak görünmektedir. 
 
 
IV. Sonuç 
Yabancı ülke uygulamalarından dersler çıkarmanın da düzenlemelerden 
beklenen sonuçların elde edilmesinde ve düzenlemelerin başarısız olma 
riskinin azaltılmasında kural koyuculara yardımcı olabileceğini 
düşünmekteyiz. Bu nedenle, genel akademik bakış açısının aksine bu 
çalışmada düzenlemelerin uygulama boyutuna odaklanılmıştır. 

Kamunun müdahalesinin ancak düzenlemelerin topluma ve 
işletmelere olan faydasının maliyetlerinden daha yüksek olduğu durumda 
gerekli olduğu varsayılmalıdır. Düzenleme maliyeti, düzenlemeleri çıkarma, 
uygulama ve denetleme faaliyetlerinden doğan maliyetlerin yanı sıra çıkar 
gruplarının etkisinde bulunma ve rant arama faaliyetleri sonucunda ortaya 
çıkan maliyet ve kaynak israfını da kapsamaktadır. Yapılan araştırmalar, 
düzenleme maliyetlerinin önemli boyutlarda olduğunu göstermektedir. Bazı 
ülkeler düzenleme maliyetlerinin GSMH’nın %10-12’si aralığında olduğunu 
tahmin etmektedir (BRTF, 2005). Bu da doğal olarak, düzenlemeler 
konusundaki son tartışmaların daha çok düzenlemelerle hedeflenen sonuçların 
en düşük maliyetle nasıl sağlanabileceği konusu üzerinde yoğunlaşması 
sonucunu doğurmaktadır. 

Kamu müdahalesinin olası olumsuz etkilerini bertaraf etmenin etkili 
yollarından biri, iyi tasarlanmış bir düzenleyici sistem yaratmaktan 
geçmektedir. Ancak, iyi bir düzenleyici sistemin geliştirilmesinde göz önünde 
bulundurulabilecek tek veya doğru bir tasarım da bulunmamaktadır. Bunun 
birinci    sebebi,   düzenleyici   yapının   tasarlanmasının;   düzenleme   yapma  
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yetkisinin kurumlar arasında dağılımı, düzenleyici kurumların sayısı, 
bürokratların seçimi, diğer kamu kurumları ve toplum ile iletişim kanalları, 
düzenleme stratejilerinin kullanımı ve mevcut düzenlemelerin iyileştirilmesi 
gibi pek çok tartışmalı konuyu kapsamasıdır. İkincisi ve en önemlisi, bir 
düzenleyici tasarımın bir ülkede başarılı olması diğer ülkelerde de başarılı 
olacağı anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla, düzenleyici yapının nasıl 
tasarlanacağı, hem ülkenin özellikleri hem de çözülmesi gereken sorunun 
niteliği dikkate alınarak belirlenmelidir.  

Bununla birlikte, ülkeler arasında farklılık gösterse bile, gerek yeni ve 
gerekse mevcut düzenlemelerin kalitesini artırmak amacıyla kurulması 
gereken sisteme ilişkin genel bir çerçeve çizmek mümkündür. Bu genel 
çerçeve esas olarak, düzenleyici etki analizinin kullanılmasının yanı sıra ilgili 
taraflara danışılması, düzenleme alternatiflerinin dikkate alınması, mevzuat 
yükünün ölçülerek azaltılması ve sadeleştirme planları gibi unsurları 
kapsamaktadır. Yabancı ülke uygulamaları, doğru bir şekilde tasarlandığında, 
bu çerçevenin düzenlemelerden beklenen hedeflerin başarılı bir şekilde 
gerçekleştirilmesinde ve maliyetlerin azaltılmasında yararlı olabileceğini 
göstermektedir. Örneğin, mevzuata uyum yükünün Hollanda modeli ile 
ölçülerek azaltılması büyük faydalar sağladığı görülmüştür. Hollanda 
hükümeti mevzuata uyum yükü konusunda 35 milyon Euro harcayarak 
GSMH’da 6,7 milyar Euro tutarında fayda beklemektedir. İngiltere de 35 
milyon Sterlin gider karşılığında 16 milyar Sterlin tasarruf tahmin etmektedir 
(BRTF, 2005). Bu durum, ülkelerin bundan sonra yapmaları gereken şeyin, 
sadece mevzuata uyum maliyetlerini değil, düzenlemelerin tüm maliyet ve 
faydalarını ölçecek bir yöntemin geliştirilmesi olduğunu göstermektedir. 

Ayrıca, bu çalışmada, Türkiye’nin anayasal, siyasi, kültürel ve yasal 
yapısı dikkate alınarak Türk düzenleyici sisteminin bir değerlendirmesi 
yapılmaya çalışılmıştır. Son beş yılda AB üyeliği, ekonomik krizler, IMF ve 
Dünya Bankası ile yapılan anlaşmalar gibi dış faktörler sayesinde Türk 
mevzuatının kapsamı ve hacminde büyük bir değişme meydana gelmiştir. 
Ayrıca, Türkiye’de düzenlemelerin kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak 
amacıyla düzenleyici etki analizi kurumunun sisteme sokulması ve değişik 
sektörleri düzenleyen bağımsız kurullar kurulması gibi olumlu gelişmeler 
yaşanmıştır. Bununla birlikte, mevcut düzenleyici ortamda bazı eksiklikler de 
yok değildir. Sistemdeki en önemli eksikliklerden biri, düzenleme kalitesi 
politikasının tüm kamuyu kapsamamasıdır. Daha spesifik olarak belirtmek 
gerekirse, düzenleyici bağımsız kurullar ikincil düzenlemeleri yaparken 
düzenleyici etki analizi yapmakla zorunlu tutulmamıştır. Düzenleyici sistemin 
merkezinde yer alan bu kurullarca çıkarılan düzenlemeler için DEA yapılması 
gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için, bağımsız kurullara yönelik ayrı bir 
kanun çıkarılması uygun mütalaa edilmektedir. Ayrıca, orta vadede mevzuatın  
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işletmelere ve topluma getirdiği uyum yükünü belli bir hedef doğrultusunda 
indirmek ve mevcut düzenlemeler için bir sadeleştirme ve modernleştirme 
çalışması başlatmak amacıyla düzenleyici kurulların İyi Düzenleme Eylem 
Planı hazırlamalarının yasal bir zorunluluk olması gerektiğini öneriyoruz. Son 
olarak, DEA’nın kamunun bütününde uygulanması için gerekli olan yüksek 
düzeydeki iradenin, düzenlemeler hiyerarşisinde yönetmelikten daha fazla 
yaptırım gücüne sahip olan kanun çıkarılması suretiyle daha etkin bir şekilde 
sağlanabileceği görüşündeyiz.  
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