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Düzenleme: Kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi taslaklarını ifade eder. 
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mevzuata, sosyal, ekonomik ve ticari hayata, çevreye ve ilgili kesimlere etkilerini göstermek üzere 

yapılan ön değerlendirmedir. 

Ekonomik İndirgeme Oranı: Kamu kaynaklarının ekonomik fırsat maliyetidir. 

En Düşük Maliyet Analizi: Düzenleme seçenekleri arasındaki maliyet farklılıklarını dikkate alarak 

maliyete göre sıralama yapan yöntemdir. 

Fayda: Düzenlemeden bağımsız olarak gerçekleşmesi beklenen faydalar dışarıda bırakılmak 

üzere, sadece düzenlemeden kaynaklı oluşması beklenen ekonomik, sosyal ve çevresel 

faydalardır. 

Fayda-Maliyet Analizi: Fayda ve maliyetlerin ekonomik net bugünkü değerinin tespitine ilişkin 

yöntemdir. 

GZFT Analizi: Düzenlemeye ilişkin güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlerin belirlendiği ve 

bunların zaman içerisinde nasıl değişim göstereceğinin değerlendirildiği yöntemdir. 

İdare: Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer kamu kurum 

ve kuruluşlarını ifade eder. 

Maliyet: Düzenlemeden bağımsız olarak gerçekleşmesi beklenen maliyetler dışarıda bırakılmak 

üzere, sadece düzenlemeden kaynaklı oluşması beklenen ekonomik, sosyal ve çevresel 

maliyetlerdir. 

Maliyet Etkinlik Analizi: Birim fayda başına düşen en düşük maliyetli seçeneğin tespit 

edilebilmesine ilişkin yöntemdir. 

Merkezî Kontrol Birimi: Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ekonomik Modelleme ve Konjonktür 

Değerlendirme Genel Müdürlüğü Düzenleyici Etki Analizi Dairesini ifade eder.  



 

 

Net Bugünkü Değer: Düzenlemenin planlama ufku boyunca gerçekleşmesi öngörülen 

faydalarının bugünkü değeri ile planlama ufku boyunca gerçekleşmesi öngörülen maliyetlerinin 

bugünkü değeri arasındaki farkı ifade eder.  Bugünkü değer, DEA'nın yapıldığı yıl itibarıyla ve 

ekonomik indirgeme oranı kullanılarak hesaplanır. 

Nihai Rapor: Başkanlık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Usul ve Esaslar’a ve 

Rehber’e uygun bulunan taslak raporu ifade eder. 

Referans Noktası: Seçeneklerin karşılaştırılması amacıyla baz alınan başlangıç noktasını ifade 

eder. 

Taslak Rapor: Düzenleyici etki analizi sonucunda hazırlanan raporu ifade eder. 

Usul ve Esaslar: 04/06/2022 tarihli ve 31856 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzenleyici Etki 

Analizinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar’ı ifade eder. 

Yönetmelik: 24/02/2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevzuat Hazırlama 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’i ifade eder.
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1. GİRİŞ 

A. Kamuda Düzenleyici Etki Analizinin Tanımı ve Önemi 

Düzenleyici Etki Analizi (DEA), mevcut ve yeni çıkarılacak düzenlemelerin muhtemel fayda ve 

maliyetleri ile olumlu ve olumsuz etkilerinin sistematik olarak incelenmesini sağlayan genel 

kabul görmüş bir yönetişim aracıdır. Bir dizi analitik adımdan oluşan DEA, ekonomik, sosyal, 

ticari, çevresel ve diğer etkilerin değerlendirilmesi yoluyla farklı düzenleme alternatiflerinin 

avantaj ve dezavantajları ile net katkıları hakkında karar alıcılara yönlendirici bilgiler sağlar. 

 

DEA düzenleme yapılıp yapılmamasına, yapılacak bir düzenlemenin içeriğinin belirlenmesine 

veya mevcut bir düzenlemenin değiştirilmesine ya da kaldırılmasına karar vermede kullanılan 

analitik bir araçtır. Düzenlemelerin olumlu ve olumsuz etkilerini sistematik bir şekilde 

incelemeyi hedefleyen DEA birçok metottan oluşmaktadır. Hâlihazırda, DEA’yı uygulayan ülke 

tecrübeleri, iyi yapılandırılan ve uygulanan bir DEA sisteminin; yönetişimin etkinliğinin ve 

verimliliğinin artırılmasına yardımcı olduğu gibi, geniş çerçevede ekonomik performansın 

desteklenmesine ve rekabetin geliştirilmesine de katkı sağladığını göstermektedir. 

 

DEA’nın kamuda daha iyi düzenleme yapmaya katkısı; hesap verme, saydamlık ve tutarlılık 

esaslarına bağlı olarak düzenleyici tedbirlerin analitik biçimde değerlendirilmesine 

dayanmaktadır. DEA’nın hazırlanmasındaki amaç, düzenleme önerisinin hedeflerinin, 

risklerinin ve bu hedeflere ulaşabilmek için var olan düzenleme seçeneklerinin 

değerlendirilmesidir. İyi yapılmış bir DEA, kamunun yaptığı düzenlemelerden doğan veya 

doğması muhtemel olan etkileri sistematik olarak incelemekte ve elde ettiği bulguları karar 

alıcılara sunmaktadır. Ayrıca DEA belirli bir alanda düzenleme yapmanın sonuçlarını da ortaya 

koymaktadır. Başka bir anlatımla, belirli bir alanda düzenleme yapılması durumunda hâkim 

durumun ne olacağı da inceleme konusu olmaktadır. 

 

DEA, genel kabul görmüş tek bir şekli, kapsamı veya şablonu olan ve her ülkeye uyan bir araç 

değildir. Analizin rolü, hedefleri, derinliği, yapılış şekli ve kullanılan teknikler ülkeden ülkeye 

farklılık göstermekte; her ülke kendi politik, idari, toplumsal yapısına ve düzenleme kültürüne 

uyan bir DEA yaklaşımını benimsemektedir. Bu çerçevede, bu Rehber’le kanun ve 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi taslakları için DEA yapılırken uyulması gereken temel ilkeler, 

kurallar, kullanılabilecek analitik yöntemler ve analiz raporunda yer alması gereken hususlar 

belirlenmiştir. 
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Kutu 1: Düzenleyici Etki Analizinin Genel Kabul Görmüş İlkeleri 

1. DEA; veriye dayalı kanıtların toplanmasını ve analiz edilmesini içeren, nihai karara katkı 

veren bir ön değerlendirme aracı olup saydam, objektif, tarafsız, katılımcı ve kapsayıcı 

bir anlayışla yapılır. 

2. DEA ile mevcut durumun sürdürülmesi de dâhil olmak üzere tüm seçenekler belirlenir. 

Her bir seçeneğe ilişkin riskler ve belirsizlikler de mutlaka dikkate alınarak hangi 

alternatifin en uygun olduğu ortaya konulur. 

3. DEA yapılırken düzenlemeden etkilenecek tüm kesimlere olan etkiler dikkate alınır.  

4. DEA yapılırken en güncel ve doğru veriler kullanılır. 

5. DEA, hâlihazırda alınan kararları meşrulaştırma aracı değil, doğru karar alma aracı olarak 

kullanılmalıdır. 

6. DEA, taslak metinler hazırlandıktan sonra yazılması gereken bir belge değil, düzenleme 

hazırlama aşamasındayken yürütülmesi gereken bir süreçtir. 

7. DEA, karar almanın yerine geçen bir araç değil, karar almanın kalitesini artırmayı 

amaçlayan, politika oluşturma sürecinin bütünleşik bir parçasıdır. 

 

Söz konusu ilkeler çerçevesinde, DEA’nın kalite kontrolü iyi tasarlanmış bir DEA sisteminin 

önemli unsurlarındandır. Analizin kalitesinin, düzenlemeyi hazırlayan kurum dışında, resmî ve 

bağımsız bir merkezî kalite kontrol birimi tarafından nesnel ölçütlere dayanılarak kontrol 

edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, Strateji ve Bütçe Başkanlığı merkezî düzeyde kontrol 

birimi olma vazifesini yerine getirmenin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarına DEA yapımında 

rehberlik görevini de üstlenmektedir. 

B. Düzenleyici Etki Analizinin Hukuki Çerçevesi 

Ülkemizde DEA’ya ilişkin ilk çalışmalar, üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 

Teşkilatı (OECD) bünyesinde 2001 yılında yürütülen “Türkiye Düzenleyici Reform İncelemesi” 

neticesinde yayımlanan raporla birlikte başlamıştır. DEA’ya ilişkin çalışmaların kurumsal 

düzeyde yürütülebilmesi amacıyla 2005 yılında Başbakanlık bünyesinde “İyi Düzenleme 

(Düzenleyici Reform) Grubu” oluşturulmuştur. 17/02/2006 tarihinde yayımlanan “Mevzuat 

Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile 17/02/2007 tarihinden itibaren 

hazırlanacak kanun ve kanun hükmünde kararnameler ile Başbakanlıkça uygun görülecek diğer 

düzenleyici işlemler için DEA yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca bu kapsamda 

hazırlanan “Düzenleyici Etki Analizi Rehberi” 03/04/2007 tarihli Resmî Gazete’de 2007/6 sayılı 

Başbakanlık Genelgesi ekinde yayımlanmıştır. 

 

2006 yılında yayımlanan "Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in 24’üncü 

maddesinde, milli güvenliği ilgilendiren konular ile bütçe ve kesin hesap kanunu taslakları hariç 

olmak üzere, 17/02/2007 tarihinden itibaren hazırlanacak kanun ve kanun hükmünde 

kararnameler ile Başbakanlıkça uygun görülecek diğer düzenleyici işlemler için DEA yapılması 

öngörülmüştür. 
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesi ile birlikte, 2006 yılında yayımlanan Mevzuat 

Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in dayanağı olan 3056 sayılı Başbakanlık 

Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2018’de yürürlükten kaldırılmıştır. Böylelikle 

2006 yılında yayımlanmış olan Yönetmelik’in kanun teklifine ilişkin hükümleri geçerliliğini 

yitirmiş ve yürütme organının kanun teklifleri için DEA yapma yükümlülüğü ortadan kalkmıştır.  

 

24/02/2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik)’le 2006’da yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 2022 yılında yürürlüğe konulan 

Yönetmelik ile kamu kurum ve kuruluşlarına kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, 

Cumhurbaşkanı kararı, yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemlerine taslak hazırlama yetki ve 

görevi verilmiştir. 2022 yılında yayımlanan Yönetmelik’in Düzenleyici Etki Analizi başlıklı 26’ncı 

maddesinde ilgili bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşu tarafından hazırlanan kanun ve 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi taslakları için DEA yapma yükümlülüğü getirilmiştir. 

 

2022 yılında yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te DEA, 

“Kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi taslaklarının bütçeye, mevzuata, sosyal, ekonomik 

ve ticari hayata, çevreye ve ilgili kesimlere etkilerini göstermek üzere hazırlanan ön 

değerlendirmeyi ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır. Yönetmelik’le, kamu idarelerine kanun 

ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi taslakları için Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 

hazırlanacak usul ve esaslar kapsamında DEA yapma görevi verilmiştir.  

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında görüşülecek olan kanun teklifleriyle ilgili DEA 

yapılmasının komisyon başkanlıklarınca istenilmesi hâlinde, DEA’nın Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı koordinasyonunda yapılması esastır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, 

ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından veya Strateji ve Bütçe Başkanlığından DEA 

yapılmasını isteyebilmektedir. 

 

Yönetmelik’in 26’ncı maddesinde, DEA’nın hangi kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 

taslakları için hazırlanacağı, DEA’da yer alacak hususlar, DEA’nın yapılmasına dair ilkeler ve 

diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanarak 

Cumhurbaşkanınca belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede hazırlanan Düzenleyici 

Etki Analizinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 04/06/2022 tarihli ve 31856 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanmıştır. 

C. Rehberin Amacı ve Kapsamı 

Bu Rehber, kamu idareleri tarafından kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi taslakları için 

DEA yapılırken uyulması gereken temel ilkeleri, kullanılabilecek analitik yöntemleri, kuralları 

ve analiz raporunda yer alması gereken hususları içermektedir. 
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Bu çerçevede Rehber, kamu idarelerine DEA’nın hazırlık ve uygulama ile izleme ve 

değerlendirme aşamalarında yol göstermeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda; 

 Mevcut durum analizi ve sorunların tespiti 

 Paydaşların tespiti ve istişare sürecinin belirlenmesi 

 Temel amaç ve hedeflerin belirlenmesi 

 Seçeneklerin tespiti 

 Seçeneklerin analizi, karşılaştırılması ve bir seçeneğin önerilmesi 

 Uygulama planı geliştirilmesi 

 Uygulamaya ilişkin izleme ve değerlendirme planının oluşturulması 

 Raporlama 

aşamalarında rehberlik hedeflenmektedir. 

 

Rehber, Şekil 1’deki DEA sürecinin tamamını içerecek şekilde DEA ön hazırlığı, durum analizi, 

strateji belirleme, en uygun seçeneğin tespiti, izleme, değerlendirme ve raporlama 

aşamalarından oluşmaktadır. 

Şekil 1: Düzenleyici Etki Analizi Süreci 

 DEA hazırlık grubu üyelerinin belirlenmesi 

 İhtiyaçların tespiti 

 Hazırlık programı  

 Zaman planı 

DEA ÖN HAZIRLIĞI 
DEA sürecini nasıl 

yürüteceğiz? 

 Mevcut durum analizi  

 Sorunların tespiti  

 Paydaşların tespiti  

 İstişare sürecinin belirlenmesi 

DURUM ANALİZİ Neredeyiz? 

 Temel amaç ve hedeflerin belirlenmesi STRATEJİ BELİRLEME 
Nereye ulaşmak 

istiyoruz? 

 Seçeneklerin tespiti 

 Seçeneklerin analizi ve karşılaştırılması  

 Bir seçeneğin önerilmesi 

EN UYGUN 
SEÇENEĞİN TESPİTİ 

Gitmek istediğimiz 
yere nasıl ulaşabiliriz? 

 Uygulama planı geliştirilmesi 

 İzleme ve değerlendirme planının 
oluşturulması 

 Raporlama 

İZLEME, 
DEĞERLENDİRME VE 

RAPORLAMA 

Nasıl takip eder ve 
değerlendiririz? 

 

D. Düzenleyici Etki Analizi Yapılacak Düzenlemeler ve İstisnalar 

Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından hazırlanacak olan kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 

taslaklarının; 
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a. Yürürlüğe konulması hâlinde muhtemel yıllık bütçe yükü yüz milyon Türk lirasını 

aşan düzenlemeler için yapılacak DEA: 

 Mevcut durum analizi ve sorunların tespiti 

 Paydaşların tespiti ve istişare sürecinin belirlenmesi 

 Temel amaç ve hedeflerin belirlenmesi 

 Seçeneklerin tespiti 

 Seçeneklerin analizi, karşılaştırılması ve bir seçeneğin önerilmesi 

 Uygulama planı geliştirilmesi 

 Uygulamaya ilişkin izleme ve değerlendirme planının oluşturulması 

 Raporlama 

aşamalarından oluşur. Başka bir anlatımla, Usul ve Esaslar’ın Üçüncü Bölümünde belirtilen tüm 

aşamaların yer aldığı DEA yapılır. 

 

b. Yürürlüğe konulması hâlinde muhtemel yıllık bütçe yükü yüz milyon Türk lirasının 

altında kalan düzenlemeler için yapılacak DEA: 

 Mevcut durum analizi ve sorunların tespiti 

 Temel amaç ve hedeflerin belirlenmesi 

 Usul ve Esaslar’ın 13’üncü maddesinde sayılan analiz yöntemlerinden biri kullanılarak en 

uygun seçeneğin tespiti 

 Raporlama 

aşamalarından oluşur. 

 

Görüleceği üzere, belirlenen eşik değerin üzerinde olması durumunda 8 aşamadan oluşan bir 

DEA yapılması gerekmekte iken eşik değerin altında olması durumunda ise 4 aşamadan oluşan 

bir DEA yapılması beklenmektedir. Ancak dikkat edilmesi gereken en temel husus, yürürlüğe 

konulması hâlinde muhtemel yıllık bütçe yükünden bağımsız olarak -herhangi bir bütçe yükü 

olmaması durumunda dahi- DEA yapılmasının esas olduğudur. Usul ve Esaslar ile belirlenmiş 

olan yüz milyon Türk lirası eşik değeri, yapılacak olan DEA’nın yalnızca aşama sayısını 

belirlemekten ibarettir. 

 

c. Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde düzenlemelerin yıllık bütçe yüküne 

bakılmaksızın; 

 Toplumun genelini veya belirli bir sosyal kesimi ilgilendiren 

 Sosyal, ekonomik ve ticari hayatı büyük oranda etkileyen 

 Çevreye olan etkisi azımsanmayacak derecede yüksek olan 

ve diğer benzeri nitelikteki düzenleme taslakları için Usul ve Esaslar’ın Üçüncü Bölümünde yer 

alan tüm aşamaları içeren DEA yapılması istenebilir. Daha açıklayıcı olması hasebiyle, idare 

tarafından hazırlanmış olan düzenleme taslaklarının yıllık muhtemel bütçe yükünün yüz 

milyon Türk lirasının altında olduğu tespit edilse dahi, Başkanlık tarafından Usul ve Esaslar’ın 

Üçüncü Bölümünde yer alan tüm aşamaları içeren DEA yapılması istenebilecektir. 
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Bu kapsamda idarelere, DEA’nın içeriğine ilişkin kapsamın belirlenmesinde en başta tespit 

ettikleri yüz milyon Türk lirası eşik değerin altı veya üstü olma durumuna ilave olarak yukarıda 

belirtilen kriterler başta olmak üzere bu ve benzeri kriterleri de dikkate alarak 

değerlendirmede bulunmalarının uygun olacağı tavsiye edilmektedir. Nitekim DEA sürecinin 

en başında bu tavsiyeye uyulmayarak; düzenlemenin eşik değerin altında kaldığı gerekçesiyle 

ilgili idarece 4 aşamalı DEA taslağı hazırlanması, idarenin Başkanlık tarafından 8 aşamanın 

tamamını içeren DEA yapılmasını isteme durumuyla karşı karşıya kalmasına sebebiyet 

verebilecektir. Ayrıca söz konusu kriterler bağlamında yapılacak bir değerlendirmede tereddüt 

hâsıl olması durumunda merkezî kontrol birimi olan Başkanlık bünyesindeki Düzenleyici Etki 

Analizi Dairesi uzmanlarının görüşüne başvurulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.  

 

d. DEA yapılmayacak düzenlemeler; 

 Savaş hali, doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, şiddetli ekonomik kriz veya kamu düzeninin 

bozulmasına yönelik şiddet eylemleri gibi hızlı karar alınması gereken durumlarda 

yapılacak düzenlemeler 

 Bütçe kanunu teklifi 

 Kesin hesap kanunu teklifi 

 Milletlerarası anlaşmaların uygun bulunmasına ilişkin kanun taslaklarıdır. 

 

Savaş hali, doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, şiddetli ekonomik kriz veya kamu düzeninin 

bozulduğu durumlarda çıkarılacak her türlü kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 

taslaklarının DEA yapılmasından istisna olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Burada açıkça 

sayılan arızi durumlara yönelik yaşanan bu olağan dışı durumlara karşı doğrudan müdahale 

edilmesini veya söz konusu hususun bertaraf edilmesini amaçlayan düzenleme taslakları DEA 

yapılmasından istisna tutulmaktadır. 

 

e. Bütçe yükünün hesaplanması; 

Kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi taslaklarının her biri için Ek-B’de bir örneği yer alan 

ve Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 10’uncu maddesi gereğince 

istenilen bütçe etki formu taslak rapor ekinde elektronik ortamda Başkanlığa gönderilir.  

 

Kamuya ait veya kamu gücü kullanılarak elde edilen gelirler, taşınır ve taşınmazlar ile Devletin 

hüküm ve tasarrufu altındaki yerler, para, alacak ve haklar, borçlanma suretiyle elde edilenler 

dâhil her türlü değerler ile bağış ve yardımlar bütçe yükü hesabında dikkate alınır. 

 

Bütçe yükü, düzenleme seçeneklerinin her birinin bütçeye getirdiği ilave mali yük üzerinden 

hesaplanır. İlave mali yük deyiminden mevcut bütçe giderinin artması veya bütçe gelirinin 

azalması anlaşılır. Düzenleme seçeneklerinin getireceği muhtemel ilave gelirler ise bütçe etki 

formuna işlenmekle birlikte Usul ve Esaslar’da eşik değer olarak belirlenen yıllık yüz milyon 

Türk lirası hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.  
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2. DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİNİN ÖN HAZIRLIK SÜRECİ 

Düzenleyici Etki Analizi (DEA), farklı görevlere ve donanımlara sahip birçok kişiyi bir araya 

getiren, başta üst yöneticiler olmak üzere idare genelinde sahiplenmeyi gerektiren zaman alıcı 

bir süreçtir. DEA çalışmalarının başarısı büyük ölçüde düzenleme öncesi hazırlıkların yeterli 

düzeyde yapılmasına bağlıdır. 

 

DEA ön hazırlık çalışmaları dört temel aşamadan oluşur. Bunlar; 

A. DEA hazırlık grubu üyelerinin belirlenmesi 

B. İhtiyaçların tespiti 

C. Hazırlık programı 

D. Zaman planıdır. 

A. Düzenleyici Etki Analizi Hazırlık Grubu Üyelerinin Belirlenmesi 

DEA taslağının hazırlanmasından idare içerisinde tek bir birim sorumlu olabileceği gibi birden 

fazla birim de sorumlu olabilir. Birden fazla birimin sorumlu olduğu durumlarda idare 

içerisinde koordinatör birim belirlenir. Koordinatör birim bakanlıklarda bakan, bağlı ilgili, ilişkili 

ve diğer kurumlarda ise üst yönetici tarafından belirlenir. Koordinatör birimin görevi DEA 

taslağını hazırlamak değil, hazırlık çalışmalarını koordine etmektir. DEA çalışmalarında, 

toplantıların organizasyonu, idare içi ve dışı iletişimin sağlanması ve belge yönetimi gibi destek 

hizmetleri koordinatör birim tarafından yerine getirilir. 

 

DEA hazırlık grubu, taslak DEA raporunda yer alması gereken tüm aşamaların 

hazırlanmasından, yürütülmesinden ve taslak raporun oluşturulmasından sorumludur. DEA 

hazırlık grubu üyelerinin düzenlemenin amacına uygun bir yapıda belirlenmesi, çalışmaların 

başarısı için kritik öneme sahiptir. DEA hazırlık grubu oluşturulurken üyelerin bireysel 

özelliklerinin yanı sıra oluşturulacak grubun niteliği de göz önünde bulundurulur. DEA hazırlık 

grubu koordinatör birimin sevk ve idaresinde görevini yerine getirir.  

 

Bir DEA hazırlık grubu üyesinin belirlenmesinde aranması gereken nitelikler; 

 Görev yaptığı birimi temsil edebilecek düzeyde olmalı (unvan-görev düzeyinde) 

 Çalışmalara katkıda bulunacak bilgi, birikim ve tecrübeye sahip olmalı 

 DEA çalışmalarına yeterli zamanı ayırabilmeli 

 

DEA hazırlık grubunda; 

 Farklı uzmanlık alanlarına sahip kişiler yer almalı 

 Uzmanlık alanı düzenlemenin amacına uygun olmalı 

 Çalışma süresince üyelerin devamlılığı sağlanmalı 

 Grup üye sayısı, birlikte karar almayı imkânsız hale getirecek kadar çok, farklı fikir ve 

birimlerin temsiline izin vermeyecek kadar da az olmamalı 
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DEA hazırlık grubu üyelerine, DEA çalışmalarına yeterli zaman ayırabilmesi ve aktif katılım 

gösterebilmesi için görev yapmakta olduğu birim yöneticilerince kolaylık gösterilmesi esastır. 

DEA çalışmaları, doğası gereği sadece hukuki değil, düzenleme yapılan alana ilişkin farklı 

uzmanlık alanlarının disiplinler ve birimler arası çok boyutlu bir bakış açısı ve çalışma yöntemi 

ile bir araya geleceği bir hazırlık sürecini gerektirmektedir. Bu nedenle DEA süreci sadece tek 

bir birimin sorumluluğu olarak görülmeyip geniş çaplı kurumsal bir işbirliği ve çalışma imkânı 

olarak ele alınmalı ve koordinatör birime yönetsel ve idari düzeyde gerekli her türlü destek ve 

kolaylık sağlanmalıdır.  

B. İhtiyaçların Tespiti 

DEA sürecinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için sürecin olası ihtiyaçlarının planlanması 

gerekmektedir. Bu çerçevede, DEA hazırlık grubu tarafından DEA sürecinin gerektirdiği 

ihtiyaçlar önceden belirlenir. Belirlenecek ihtiyaçlar idarenin hazırlayacağı düzenlemenin 

özelliklerine göre farklılık arz edebilmektedir. Bu ihtiyaçlar DEA çalışma grubunun düzenli bir 

şekilde bir araya gelip çalışabileceği bir çalışma alanı olabileceği gibi DEA’nın aşamalarına ilişkin 

yazılım, donanım ve eğitim ihtiyacı da olabilir. İhtiyaçların tespiti, idare tarafından yapılması 

düşünülen düzenlemenin muhtemel etkisine, büyüklüğüne ve önemine bağlı olarak farklılık 

gösterecektir. Tespit edilen ihtiyaçlara çalışma programında yer verilir.  

C. Çalışma Programı 

DEA sürecinin sistematik bir şekilde yürütülebilmesi için DEA hazırlık sürecinin de planlanması 

gerekmektedir. Bu çerçevede, DEA hazırlık grubu tarafından sürecin nasıl yürütüleceğini 

ortaya koyan bir çalışma programı hazırlanır. Çalışma programında DEA sürecinin aşamalarına, 

bu aşamalarda gerçekleştirilecek faaliyetlere ve bunlardan sorumlu olacak kişi ve/veya 

birimlere yer verilir. 

D. Zaman Planı 

DEA zaman alan bir süreçtir. Dolayısıyla analizi yapacak olan idareye/birime yeterli zaman 

verilir. Verilecek süre düzenlemenin muhtemel etkilerinin büyüklüğüne ve önemine bağlı 

olarak değişir. Ancak, DEA yapılırken analizin hızlı karar almaya engel olan ve düzenleme 

sürecini gereksiz yere uzatan bir süreç haline gelmemesine de dikkat edilmelidir. DEA hazırlık 

grubu tarafından aşama ve faaliyetlere ilişkin DEA yapımının başlangıç ve bitiş tarihlerini 

gösteren zaman çizelgesi belirlenir.  
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3. DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİNİN AŞAMALARI 

Düzenleyici Etki Analizinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar’da Düzenleyici Etki Analizi 

(DEA) esasen 8 aşamadan oluşacak şekilde kurgulanmıştır. Yürürlüğe konulması hâlinde 

muhtemel yıllık bütçe yükü yüz milyon Türk lirasını aşan düzenlemeler için 8 aşamayı içeren 

DEA yapılması hedeflenmekte iken yıllık bütçe yükü yüz milyon Türk lirasının altında kalan 

düzenlemeler için ise 4 aşamayı içeren DEA yapılması beklenmektedir. 

 

Şekil 2: Düzenleyici Etki Analizi Aşamaları 

 
 

A. Mevcut Durum Analizi ve Sorunların Tespiti 

Mevcut durum analizi başlığında, mevcut durumdaki işleyiş detaylı bir biçimde açıklanır. 

Burada önerilen düzenlemenin gerekliliğinden ziyade mevcut durumun artı ve eksi yönleri ele 

alınır. Mevcut durum analizinde, var olan veya ortaya çıkabilecek sorunların neler olduğu 

tespit edilir. Kamusal müdahale yapılmasını gerektiren sorunlar objektif, net, kısa ve açık bir 

şekilde ve somut ifadelerle ortaya konulur ve müdahalenin hangi alanlarda ve ne ölçüde 

yapılması gerektiği belirlenir. Sorunların tespiti öznel olmamalı; veri temelli yapılmalı ve 

mümkün olduğunca sayısal, somut veriler kullanılması esas olmalıdır. Sorun tespiti yapılırken 

sorunların nedenlerine ve olası sonuçlarına odaklanılmalıdır. 

 

Mevcut durum analizi 
ve sorunların tespiti

Paydaşların tespiti ve 
istişare sürecinin 

belirlenmesi

Temel amaç ve 
hedeflerin 

belirlenmesi

Seçeneklerin tespiti
Seçeneklerin analizi, 

karşılaştırılması ve bir 
seçeneğin önerilmesi

Uygulama planı 
geliştirilmesi

Uygulamaya ilişkin 
izleme ve 

değerlendirme 
planının 

oluşturulması

Raporlama
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Sorun tespiti; 

 Sorunun zaman içerisindeki gelişimi 

 Sorunun altında yatan nedenler ve sorunun kökeni 

 Sorunun kalıcı olup olmadığı 

 Sorunun büyüklüğü 

 Sorun yaşanan alanda hâlen bir düzenleme olup olmadığı 

 Sorundan etkilenen toplumsal kesimler 

değerlendirilmek suretiyle yapılır. 

 

Kutu 2: Sorunların Tespiti Sürecinde Cevaplandırılması Gereken Sorular 

1. Mevcut durum neden sorun teşkil etmektedir, neden sürdürülebilir değildir?  

2. Sorunlar zaman içerisinde nasıl bir gelişim izlemiştir, ne kadar zamandır mevcuttur? 

3. Sorunun altında yatan nedenler ve sorunun kökeni nelerdir? 

4. Sorun mevcut bir düzenlemeden mi, yoksa düzenleme eksikliğinden ya da piyasa 

aksaklığından mı kaynaklanmaktadır? 

5. Sorunlar kalıcı mıdır yoksa ara sıra mı ortaya çıkmaktadır, sorunların büyüklüğü nedir? 

6. Sorun yaşanan alanda hâlen bir düzenleme mevcut mudur? 

7. Bir düzenleme yapılmazsa ve mevcut durum devam ederse ne olur? Sorunun zaman 

içinde kendiliğinden veya piyasa aktörlerince çözülmesi ihtimali var mıdır? 

8. Düzenleme yapılmasını gerekli kılan sebepler nelerdir? Kamunun müdahalesi neden 

gereklidir? 

 

Kamu Sağlığına İlişkin Doğru Tespit Edilmiş Sorunlara Örnekler 

 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2016 yılında %19,6 iken, 2019 yılında %21,1 oldu.1  

 Her gün tütün kullanan 15 yaş ve üzeri bireylerin oranı 2016 yılında %26,5 iken 2019 

yılında artarak %28,0 oldu.2 

Söz konusu sorunların tespitinde sayısal veriler kullanılmış, dolayısıyla sorunun ölçeği kanıt 

temelli olarak ifade edilebilmiştir.  

  

                                                        
1 TÜİK, 04.06.2020 tarihli ve 33661 sayılı Türkiye Sağlık Araştırması, 2019. 
2 TÜİK, 04.06.2020 tarihli ve 33661 sayılı Türkiye Sağlık Araştırması, 2019. 
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Kamu Sağlığına İlişkin Doğru Tespit Edilememiş Sorunlara Örnekler 

 Halkın çoğunluğu spor yapmamakta, çok fazla tuz ve şekerli gıda tüketmekte ve obezite 

artmaktadır. 

 Sigara tüketimi son yıllarda artmıştır. Bu durum kamu sağlığını olumsuz yönde 

etkilemektedir.  

Söz konusu sorunlar kanıta veya verilere dayanmadığından öznel değerlendirme 

içermektedir. 

B. Paydaşların Tespiti ve İstişare Sürecinin Belirlenmesi 

Bu aşamada, düzenlemeden kimlerin, ne şekilde ve ne kadar etkileneceği, bu etkilerin ne kadar 

süreceği, belli bir grubun diğerlerinden daha fazla etkilenip etkilenmeyeceği açıklanmalıdır. 

Düzenlemeden en fazla etkilenecek olan kesimler tespit edilmeli ve onlara odaklanılmalıdır.  

 

2022 yılında yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te görüş 

alma başlığı altında düzenlenen paydaşların görüşünün alınması aşaması ile bu Rehber 

kapsamında yürütülmesi gereken paydaşların tespiti ve istişare sürecinin belirlenmesi aşaması 

birbirinden bağımsız değerlendirilmeli ve birbiriyle karıştırılmamasına dikkat edilmelidir.  

 

Paydaşlar, düzenlemenin girdi ve çıktıları ile ilgisi olan, düzenlemeden doğrudan veya dolaylı, 

olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya düzenlemeyi etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. 

Paydaş analiziyle: 

 Paydaşların görüş, öneri ve beklentilerinin DEA sürecine dâhil edilmesi 

 Paydaşların birbirleriyle olan ilişkilerinin ve olası çıkar çatışmalarının tespit edilmesi 

 Düzenleme seçeneklerinin karşılaştırmalı üstünlükleri ve zafiyetleri hakkında fikir 

edinilmesi  

amaçlanır. 

 

Paydaş analizi aşağıda yer alan aşamalardan oluşur: 

 Paydaşların tespiti 

 Paydaşların önceliklendirilmesi 

 Paydaşların değerlendirilmesi 

 Paydaş görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi 

Bu aşamaların detayları için Katılımcılığın İlkeleri ile Paydaş Anketleri Rehberlerinden3 

yararlanılabilir. 

  

                                                        
3 Söz konusu Rehberlere http://www.sp.gov.tr adresinden ulaşılabilir. 
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Paydaşların Tespiti 

Paydaş analizinin ilk aşamasında düzenleme bağlamında paydaşların kim olduğu tespit edilir. 

Tespit sürecinin başlatılmasının etkili yollarından birisi de DEA hazırlık grubu içerisinde beyin 

fırtınası yapmaktır. Düzenlemenin paydaşlarının tespit edilmesi için aşağıdaki sorular sorulur: 

 Düzenleme seçenekleriyle ilgisi olanlar kimlerdir? 

 Düzenleme seçeneklerini kullanacaklar kimlerdir? 

 Düzenleme seçeneklerinden etkilenenler kimlerdir? 

 Düzenleme seçeneklerini etkileyebilecekler kimlerdir? 

 

Bir paydaşta farklı özellik, beklenti ve öneme sahip alt gruplar mevcutsa; paydaşların bu alt 

gruplar bazında belirlenmesi paydaş analizinin etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlar. 

 

Paydaşların Önceliklendirilmesi 

Belirlenen paydaşların sayısı etkili bir iletişim kurulmasını imkânsız kılacak büyüklükte olabilir. 

Bu nedenle paydaş görüşlerinin alınmasında ve DEA’ya, dolayısıyla düzenleme seçeneklerine, 

yansıtılmasında etkinlik sağlamak üzere belirlenen paydaşların önceliklendirilmesi gerekir. 

 

Paydaşların önceliklendirilmesinde paydaşların etki ve önem derecesi dikkate alınır. Etki, 

idarenin faaliyet ve hizmetleriyle paydaşı etkileme gücü ile paydaşın alacağı kararlarla idareyi 

etkileme gücünü; önem ise idarenin paydaşın beklenti ve taleplerinin karşılanması konusuna 

verdiği değeri ifade eder. Bu etki ve önem derecesi kullanılarak paydaşlar dörtlü bir ölçek ya 

da idarenin belirleyeceği bir derecelendirme yöntemiyle önceliklendirilir. Paydaşların 

önceliklendirilmesinde Tablo 1’den yararlanılabilir. 

 

Tablo 1: Paydaşların Önceliklendirilmesi 

Paydaş Adı Etki Derecesi Önem Derecesi Önceliği 

    

    

    

Paydaşların Değerlendirilmesi 

Önceliklendirilen paydaşlar bu aşamada kapsamlı olarak değerlendirilir. Paydaşlar 

değerlendirilirken cevap aranacak sorular şunlardır: 

 Paydaş, düzenleme seçeneklerinin hangi maddesiyle ilgilidir? 

 Paydaşın düzenleme seçeneklerinden beklentileri nelerdir? 

 Paydaş, düzenleme seçeneklerini ne şekilde etkilemektedir? 

 Paydaş, düzenleme seçeneklerinden ne şekilde etkilenmektedir? 
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Paydaş analizi kapsamında, idarenin hazırlamış olduğu düzenleme seçeneğiyle paydaşlar 

ilişkilendirilir. Böylece, hangi düzenleme seçeneğinden kimlerin yararlandığı açık bir biçimde 

ortaya konulur. Tablo 2, paydaşların ilgili olduğu düzenleme seçeneğini bir arada görebilmek 

ve her bir düzenleme seçeneğinin hangi paydaşları ilgilendirdiğini görselleştirebilmek için 

faydalı bir araçtır. 

 

Bu çerçevede ilgili idare tarafından hazırlanmış olan bir kanun veya Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi taslağının spesifik bir alanda veya konuda düzenleme getirmesi durumunda 

paydaşların taslağın geneli üzerinden değerlendirilerek belirlenmesi uygun olacaktır. Ancak 

söz konusu düzenleme taslağının hem konu hem de içerik açısından birbirinden farklı alanlara 

ilişkin düzenleme maddeleri içermesi durumunda paydaşların ilgili oldukları maddelere göre 

ayrıştırmaya tabi tutularak belirlenmesi daha uygun olacaktır. Bu sınıflama paydaşların 

görüşleri alınması safhasında paydaşların sadece ilgili oldukları maddelere ilişkin görüşlerine 

başvurulmasını sağlayacaktır. 

 

Tablo 2: Paydaş – Düzenleme Seçenekleri Matrisi 

Paydaşlar 

Önerilen Düzenleme  Alternatif Düzenleme  

Taslak 
veya 

Madde 1 

Taslak 
veya 

Madde 2 

Taslak 
veya 

Madde 3 

Taslak 
veya 

Madde 4 

Taslak 
veya 

Madde 1 

Taslak 
veya 

Madde 2 

Taslak 
veya 

Madde 3 

Paydaş 1  √    √  

Paydaş 2    √    

Paydaş 3 √ √ √   √  

Paydaş 4   √    √ 

…        

…        
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Öncelikli paydaşlarla gerçekleştirilecek çalışmaların niteliğinin belirlenmesi için Paydaşların 

Önceliklendirilmesi Tablosundan (Tablo 1) faydalanılarak hazırlanan Paydaş Etki/Önem Matrisi 

(Tablo 3) kullanılabilir. 

Tablo 3: Paydaş Etki/Önem Matrisi 

                              Etki 

                     Düzeyi 

Önem 

Düzeyi 

Zayıf Güçlü 

Düşük İzle Bilgilendir 

Yüksek 
Çıkarlarını gözet, 

Çalışmalara dâhil et 
Birlikte çalış 

Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi 

Öncelikli paydaşların düzenleme seçenekleri hakkındaki görüş ve önerilerinin alınması 

aşamasında aşağıdaki sorular cevaplandırılır: 

 Görüş ve öneriler hangi yöntemle alınacak? 

 Hangi kişi ya da birimlerin görüşü alınacak? 

 Görüşlerin alınması aşamasından kimler sorumlu olacak? 

 Görüş ve önerilerin alınması ne zaman ve ne kadar sürede gerçekleştirilecek? 

 Alınan görüş ve öneriler ne zaman, nasıl ve kimler tarafından raporlanacak ve 

değerlendirilecek? 

 

Paydaş görüşleri alınırken; 

 Toplantı 

 Çalıştay 

 Atölye çalışması 

 Anket 

gibi yöntemlerin biri veya birkaçından faydalanılabilir. Paydaşların görüşleri alınırken çoğu 

zaman tek bir yöntemle bütün paydaşlardan istenilen kapsam ve derinlikte görüş ve öneriler 

elde etmek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle paydaş gruplarına göre farklı yöntemler 

kullanılabileceği gibi aynı paydaş grubuna yönelik birden fazla yöntemle de bilgi toplanabilir. 

Örneğin, paydaşların görüşlerini almak üzere çalıştay düzenlenebilir. Çalıştayda öncelikli olarak 

tartışılacak konuları belirlemek üzere aynı paydaş grubuna anket uygulaması yapılabilir. 

Bununla birlikte, derinlemesine görüş ve öneri alınmasına ihtiyaç duyulan hususların 

bulunması halinde odak grup toplantıları da başvurulabilecek yöntemlerden biridir. 

 

Hangi yöntemin uygulanacağına karar verilirken görüşülecek kişi sayısı, paydaşın erişilebilirliği, 

paydaşın önemi ve etkisi gibi unsurlar göz önüne alınır. Örneğin, düzenleme üzerindeki etkisi 
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güçlü olan paydaşlarla yüz yüze görüşme yapılması, bu kesimlerden derinlemesine bilgi 

alınmasını sağlayacak; ayrıca bu kesimlerle olan iletişimin güçlendirilmesinde etkili olacaktır.  

C. Temel Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi 

Tespit edilen sorunlarla ilişkilendirilecek şekilde düzenlemenin amacı ve düzenleme 

neticesinde ilgili alanda ve sektörde oluşacak sonuçlar veya yaşanacak dönüşüm somut, kısa 

ve net bir şekilde ifade edilir. Temel amaç, yapılması planlanan düzenlemenin uygulanmasıyla 

ilgili alanda/sektörde oluşacak nihai sonuçları veya yaşanacak dönüşümü ifade etmelidir. 

 

Düzenlemenin amacına yönelik somut hedefler tespit edilir. Hedefler, tespit edilen sorunlara 

cevap verecek şekilde belirlenir. Hedefler muğlak ifadeler barındırmamalı; ölçülebilir, gerçekçi, 

sonuç odaklı, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilebilir olmalıdır.  

 

Doğru Tespit Edilmiş Hedef Örneği 

 Önümüzdeki beş yıl içinde yeterli iş güvenliği tedbirlerinin alınması sonucu oluşabilecek 

maden kazaları %30 azaltılacaktır. 

Hedef, belirli bir zaman çerçevesinde ele alınmaktadır. Hedefe ulaşılması mümkün 

görünmektedir. Karşılaştırma için gerekli istatistiki bilgiler mevcuttur. 

 

Doğru Tespit Edilememiş Hedef Örneği 

 Ölümlü iş kazaları ortadan kaldırılacaktır. 

Gerçekçi olmayıp zaman sınırlaması bulunmamaktadır. 

 

Doğru Tespit Edilememiş Hedef Örneği 

 Önümüzdeki beş yıl içinde ölümlü iş kazaları ortadan kaldırılacaktır. 

Zaman sınırlaması olmakla birlikte hedef ölçülebilir nitelikte değildir. 

 

Doğru Tespit Edilememiş Hedef Örneği 

 Mevcut hizmet düzeyi önümüzdeki beş yıl içinde korunacaktır. 

Mevcut hizmet düzeyinin niteliği hakkında bilgi verilmemektedir. Dolayısıyla hedef yeterince 

açık ve anlaşılabilir ayrıntıda ortaya konulmamaktadır. 
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Hedeflerin belirlenmesinde Kutu 3’te verilen hususlar değerlendirilmelidir.  

Kutu 3: Hedefler Belirlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

1. Hangi spesifik sonuçlara ulaşılmaya çalışıldığı mümkün olduğu kadar sayısallaştırılarak 

belirlenmelidir. 

2. Hedefe ulaşmada karşılaşılabilecek riskler tespit edilmelidir. 

3. Hedef gerçekleşmelerinin nasıl ölçüleceği belirlenmelidir. 

4. Ölçme için hangi verilerin, ne şekilde temin edileceği ortaya konulmalıdır. 

5. Varsa hedefe ilişkin mevcut durumdaki gerçekleşmeler dikkate alınmalıdır. 

D. Seçeneklerin Tespiti 

Mevcut durum analizi, tespit edilmiş olan sorunlar, amaç ve hedefler seçeneklerin 

belirlenmesinde esas alınır. Her bir seçenek için amaç ve hedefler belirlenir. Hedeflere ulaşmak 

için geliştirilebilecek farklı politikalar tespit edilerek her bir politikanın kamusal müdahale 

gerektirip gerektirmeyeceği değerlendirilir. 

 

 Mevcut durumun devamı/hiçbir şey yapmama/baz durum düzenleme seçeneklerinin referans 

noktası olmakla birlikte aynı zamanda ortaya konulacak ilk seçenektir. Önerilen düzenleme ve 

alternatif düzenleme olmak üzere referans noktası üzerine en az iki seçenek daha tespit edilir. 

Seçenekler tespit edilirken ilk olarak bir referans noktası belirlenir. Her seçenek için referans 

noktası, genellikle hiçbir şeyin yapılmaması durumu, diğer bir ifadeyle mevcut durumun 

devamıdır. Her bir düzenleme seçeneğinin üstünlük ve zayıflıkları, bu referans noktasına göre 

ölçülmeli ve değerlendirilmelidir. Dolayısıyla önerilen düzenleme ile alternatif düzenleme 

seçeneklerinin “mevcut durumun devamı/hiçbir şey yapmama/baz durum” seçeneği ile 

kıyaslanması amacıyla referans noktasının mutlaka DEA kapsamında ele alınması 

gerekmektedir.  

 

Mevcut durumun devamı seçeneğinde, mevcut durumun devam edeceği ve tespit edilen 

sorunlarda zaman içinde nasıl bir değişiklik yaşanacağı değerlendirilmelidir. Sorunun zaman 

içinde kendiliğinden düzelip düzelmeyeceği ya da sorundan etkilenenlerin kendi çözüm 

yollarını bulup bulamayacakları tahlil edilmelidir. Dolayısıyla mevcut durumun devamı 

seçeneğinin değerlendirilmesi aynı zamanda, neden düzenleme yapılmasına ihtiyaç 

duyulduğunun gerekçelendirilmesinde de temel oluşturmaktadır. 

 

Seçenekler belirlenirken, mevcut sorunların yeni düzenleme yapmak yerine mevcut 

düzenlemenin daha etkin uygulanması (yaptırımların artırılması, kurumlara daha çok yetki 

verilmesi, insan kaynakları kapasitesinin artırılması vb.) yoluyla çözülmesi seçeneği de 

düşünülebilir. 
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DEA kapsamında yer almayan düzenleyici idari tedbirler, mevcut düzenlemenin amaçlarına 

hizmet edecek ikincil düzenleme araçlarının (Cumhurbaşkanı kararı/yönetmelik/tebliğ) 

geliştirilmesini içerebilir. Düzenleyici tedbirler ise belirli bir alana/sektöre ya da duruma ilişkin 

yeni veya ilk defa kanun/Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılmasını içerebilir. Kutu 4’te 

verilen düzenleme seçenekleri dikkate alınarak değerlendirme yapılması uygun olacaktır. 

Seçenekler Anayasayla, evrensel hukuk ilkeleriyle, ulusal politikalarla ve yürürlükteki 

mevzuatla uyumlu olmalıdır.  

 

Kutu 4: Düzenleme Seçenekleri  

1. Referans noktası olarak tanımlanacak mevcut durumun devamı (hiçbir şey 

yapmama/baz durum) 

2. Mevcut düzenlemenin güncellenmesi/değiştirilmesi 

3. Yeni veya ilk defa bir düzenleme yapılması 

 

Alternatif öneri, DEA kapsamında yer almayan (Kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 

harici) düzenleyici idari tedbirleri ve ekonomik araçları içerebilir. 

E. Seçeneklerin Analizi, Karşılaştırılması ve Bir Seçeneğin Önerilmesi 

Her bir düzenleme seçeneği, bu Rehber’in Analizde Kullanılacak Yöntemler başlıklı 4. 

Bölümünde detayları verilen uygun bir analitik yöntem kullanılarak analiz edilir ve 

karşılaştırılır. Her bir düzenleme seçeneğinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri başta olmak 

üzere oluşabilecek diğer etkileri en uygun yöntem kullanılarak değerlendirilmelidir.  

Ekonomik etkiler: Makroekonomik göstergeler (ekonomik büyüme, üretim, yatırım, tüketim, 

iç ticaret, dış ticaret, enflasyon), kamu yönetimi, kamu bütçesi, hanehalkı bütçesi,  rekabetçilik, 

girişimcilik, Ar-Ge ve yenilikçilik, patent ve telif hakları, küçük ve orta ölçekli işletmeler, 

bölgesel gelişme vb. üzerindeki etkiler ekonomik etkilere örnek olarak gösterilebilir. 

 

Sosyal etkiler: İstihdam ve nitelikli işgücü, genç ve kadın istihdamı, çalışma hayatı, gelir 

dağılımı, sosyal içerme, kadın-erkek fırsat eşitliği, sosyal koruma, aile hayatı, dezavantajlı 

gruplar, yaşlılar, kişisel verilerin korunması, kamu hizmetlerine erişim, kamu sağlığı, eğitim ve 

kültür, kamu düzeni ve güvenliği, yerel yönetimler, temel hak ve özgürlükler vb. üzerindeki 

etkiler sosyal etkilere örnek olarak gösterilebilir. 

 

Çevresel etkiler: İklim değişikliği, fosil ve yenilenebilir enerji kaynakları, su, hava ve toprak 

kalitesi, karbon salınımı, arazi kullanımı, gıda güvenliği, organik tarım, genetiği değiştirilmiş 

organizmalardan ve kimyasallardan korunma, içme suyu, atık yönetimi ve geri dönüşüm, 

biyoçeşitlilik, flora ve fauna vb. üzerindeki etkiler çevresel etkilere örnek olarak gösterilebilir. 

 

Seçeneklerin analizi ve karşılaştırılmasında tercih edilecek yöntemin belirlenmesinde Şekil 3’te 

verilen şema yol gösterici olarak kullanılabilir. 
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Düzenleme Seçeneklerinin Analizinde Kullanılacak Yöntemler 

1. Fayda ve maliyetlerin büyük ölçüde parasallaştırılabildiği durumlarda fayda-maliyet 

analizi (FMA) yönteminin kullanılması esastır.  

2. Düzenlemenin fayda ve maliyetlerinin büyük ölçüde parasallaştırılamaması durumunda 

ise çok kıstaslı karar analizi yönteminin kullanılması önerilmektedir.  

3. Maliyetlerin parasallaştırılabildiği ancak faydaların parasal değil rakamsal büyüklüğünün 

bilindiği durumlarda ise birim fayda başına düşen en düşük maliyetli seçeneğin tespit 

edilebilmesi için maliyet etkinlik analizi kullanılabilir.  

4. Maliyetlerin parasallaştırılabildiği ancak faydaların rakamsallaştırılamadığı, bununla 

birlikte düzenleme seçenekleri arasında da faydaların değişmediği durumlarda en düşük 

maliyet analizi tercih edilebilir.  

5. Sayılan analiz yöntemlerinin hiçbirinin uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda 

GZFT analizi yapılır. 
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Şekil 3: Düzenleme Seçeneklerinin Analizinde Kullanılabilecek Yöntemler Şeması 

 

Fayda ve maliyetler büyük ölçüde parasallaştırılabiliyor mu?

Fayda ve maliyetlerin büyük ölçüde parasallaştırılamıyor ve düzenleme 
birden fazla amacı barındırıyor mu?

Maliyetler parasallaştırılabiliyor, ancak faydalar sadece rakamsal 
boyutlarıyla mı biliniyor?

Maliyetler parasallaştırılabiliyor, ancak faydalar rakamsallaştırılamıyor 
ve düzenleme seçenekleri arasında değişmiyor mu? 

ÇOK KISTASLI KARAR ANALİZİ YAPILIR

HAYIRHAYIR

EVET FAYDA – MALİYET ANALİZİ YAPILIR

MALİYET – ETKİNLİK ANALİZİ YAPILIR

EN DÜŞÜK MALİYET ANALİZİ YAPILIR

GZFT ANALİZİ YAPILIR

HAYIR

HAYIR

HAYIR

EVET

EVET

EVET
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FMA’da devlet yardımlarıgibi transfer niteliği taşıyan kalemler ile vergiler dikkate alınmamakla 

birlikte kamu bütçesi açısından yapılacak değerlendirmede Bütçe Etki Formu hazırlanırken 

dikkate alınmalıdır. 

 

Yöntem tercihinde ve yapılacak analizlerde önemli olan “orantılılık ilkesi” 4 çerçevesinde kanıt 

temelli bir yaklaşım benimsemektir. Bu kapsamda yöntem tercihini somut biçimde 

gerekçelendirmek, tercih edilen yöntem kapsamında yapılacak hesaplamaları ve kullanılan 

varsayımları somut verilere dayandırmak temel prensip olarak kabul edilmelidir.  

 

Bu doğrultuda, DEA yapılırken orantılılık ilkesi esas alınmalıdır. Orantılılık ilkesi, düzenleme 

sonucunda ortaya çıkması beklenen etkinin büyüklüğü ölçüsünde zaman ve kaynak 

planlamasını gerektirecek bir analiz yönteminin tercih edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. 

Buna göre, etkilerinin büyük olacağı veya çok geniş kesimleri kapsayacağı düşünülmeyen 

düzenleme seçenekleri için çok kapsamlı bir analiz yapılması beklenmemektedir. Diğer bir 

ifadeyle, etkinin büyük olacağı öngörülüyorsa diğer yöntemlere göre muhtemelen daha fazla 

uzmanlık, zaman, iş gücü ve bütçe gerektirecek olan FMA’nın tercih edilmesi yerinde olacaktır. 

Benzer şekilde daha küçük ölçekli etki öngörüsü için daha kısa sürede ve daha az kaynakla 

gerçekleştirilebilecek diğer analiz yöntemlerinin tercih edilmesi uygun olacaktır. Ancak 

idareler, düzenleme sonucunda ortaya çıkması beklenen etkinin büyük olmasına rağmen 

orantılılık ilkesine aykırı olarak zaman kısıtı vb. gerekçelerle diğer analiz yöntemlerini tercih 

etmemelidir. 

 

Tahmini etki yaygın ve büyük ölçekli ise (birden çok sayıda sektör/kesimin doğrudan ya da 

dolaylı olarak büyük ölçüde etkileneceği öngörülüyorsa) başka bir analiz seçeneği olarak genel 

denge modeli de uluslararası pratikte önerilebilmekte, ancak bu yaklaşım FMA’ya nazaran 

daha geniş kapsamlı bir hazırlık ve uzmanlık gerektirdiği için pek fazla tercih edilmemektedir. 

Bu nedenle Usul ve Esaslar’da yer alan analiz yöntemleri arasında sayılmamıştır. 

 

Uygulamada çoğu DEA çalışması farklı seçeneklerin fayda ve maliyetlerinin karşılaştırıldığı 

analizler içerebilecek; bu analizlerde kullanılan verilerin ise farklı türlerde ifade edilebilmesi 

gerekebilecektir. Örneğin, veriler parasal, rakamsal (emisyon/yıl, istihdam vb.) ya da nitel 

verilerden oluşabilecek; tüm ekonomik, sosyal ya da çevresel etkilerin parasallaştırılmasının 

ya da rakamsallaştırılmasının zaman, bütçe ya da uzman personel kısıtı nedeniyle 

güçleşebildiği durumlar ortaya çıkabilecektir. Dolayısıyla, orantılılık ilkesi ve çalışma kısıtları 

dâhilinde eldeki/ulaşılabilir/üretilebilir veri mevcudiyeti, yöntem tercihinde yol gösterici 

olacaktır. 

 

Seçenekler analiz edilirken her bir seçeneğe ilişkin varsayımlar, riskler ve belirsizlikler ile 

seçeneğin uygulanmasının önündeki engeller de incelenmelidir. Karşılaştırmalı olarak 

yapılacak analiz sonucunda en uygun olan seçenek belirlenir. 

                                                        
4 “Proportionality Principle” 
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F. Uygulama Planı Geliştirilmesi  

Düzenlemenin nasıl uygulanacağını, uygulamadan kimin sorumlu olacağını, uygulamanın nasıl 

ve kim tarafından izleneceğini içeren bir uygulama planı hazırlanır. Hazırlanacak uygulama 

planı düzenlemenin muhteviyatına göre değişiklik gösterebilir. Düzenlemenin uygulanmasına 

ilişkin zaman planlamasını da içeren bir tablo/çizelge şeklinde yapılabileceği gibi sözel 

ifadelerle de uygulama planı ortaya konulabilir.  

Kutu 5: Uygulama Planı Belirlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

1. Düzenlemeye uyumun sağlanmasından hangi kurum ve birimin sorumlu olacağı 

2. Uyumun nasıl sağlanacağı 

3. Düzenlemenin uygulanması için ihtiyaç duyulan kaynak planlaması (insan kaynağı, mali 

kaynak, makine-teçhizat vb.)  

4. Uygulamaya ilişkin muhtemel sorunlar 

5. Bir politika ya da düzenlemeden diğerine geçiş için öngörülen gereklilikler (yeni birim 

kurulması, ikincil düzenleme yapılması ihtiyacı vb.) 

G. Uygulamaya İlişkin İzleme ve Değerlendirme Planının Oluşturulması 

Bir düzenleme yapıldıktan sonra belirli aralıklarla gözden geçirilmesi, düzenleme kalitesinin 

artırılması için önemlidir. Önerilen düzenlemenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik bir 

plan ortaya konularak plana analiz raporunda yer verilir. Plan oluşturulurken önerilen 

düzenlemenin hedef, süreç ve sonuçlarına ilişkin izlemeyi kolaylaştırıcı göstergeler 

geliştirilebilir. 

Kutu 6: İzleme ve Değerlendirme Yapılırken Cevaplandırılması Gereken Sorular 

1. Düzenleme daha önce tespit edilen sorunların çözümünde yeterli olmuş mudur? Sorun 

hâlen varlığını sürdürmekte midir? 

2. Düzenleme uygulanırken DEA sürecinde belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşılmıştır? 

3. Hedeflere ulaşılmada başarısız kalındıysa bunun nedenleri (yanlış seçeneğin tercih 

edilmesi, kötü uygulama, yetersiz insan gücü vb.) nelerdir? 

4. Ulaşılan hedefler için başarı faktörleri neler olmuştur? 

5. Uygulama aşamasında ne gibi sorunlar yaşanmıştır? 

6. Beklenmeyen olumlu/olumsuz etkiler görülmüş müdür? 

7. Varsa düzenlemenin güncellenmesini gerektirecek hangi dersler çıkarılmıştır?  

8. İleride hazırlığı yapılacak başka düzenleme önerileri için yol gösterici nitelikte neler 

öğrenilmiştir? 

9. Düzenlemeye hâlen ihtiyaç var mıdır? 
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H. Raporlama 

Analizin tamamlanmasının ardından tüm aşamaların bilgisini içeren Taslak DEA Raporu Tablo 

24: DEA Şablonu’na uygun olarak hazırlanmalıdır. Taslak Rapor Tablo 24: DEA Şablonu’nda 

belirtilen azami sayfa kısıtlamalarına uygun olmalı ve gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır. 

Taslak Rapor’un her bir bölümü Rehber’de ilgili bölümde belirtilen aşamaları kapsamalıdır. 
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4. ANALİZDE KULLANILACAK YÖNTEMLER 

A. Fayda-Maliyet Analizi 

Fayda-Maliyet Analizi (FMA), Düzenleyici Etki Analizinde (DEA) kullanılan temel metodolojik 

yöntemdir. FMA her bir düzenleme seçeneğinin maliyetler ve faydalar açısından parasal bir 

ölçüm ile kıyaslanması ve sonucunda en yüksek net faydayı veren düzenleme seçeneğinin 

ortaya çıkarılmasını içerir. Fayda ve maliyetlerin büyük ölçüde parasallaştırılabildiği durumda 

bu yönteme başvurulması gerekmektedir. 

 

FMA, önerilen düzenlemenin, hiçbir şey yapılmama durumu ve alternatif düzenleme 

önerilerine kıyasla görece üstünlüğünü değerlendirmek ve kanıt temelli karar almaya yardımcı 

olmak üzere kullanılır. Rehberin bu bölümünde, uluslararası yazın ve uygulama ile uyumlu bir 

FMA gerçekleştirebilmek için temel analitik metodolojiyi ve pratik araçları tanıtmak 

amaçlanmaktadır.  

 

FMA’da mevcut durum üzerine en az iki seçeneğin fayda ve maliyetleri ile birlikte 

kavramsallaştırılması ve kıyaslanması gerekmektedir. Bunlar: 

1. Mevcut durumun devamı (hiçbir şey yapılmaması) seçeneği: Mevcut durumun, tüm 

olası ve belirleyici olabilecek gelişmeler dikkate alınarak ve herhangi bir düzenleme 

yapılmaksızın değişimini/dönüşümünü ifade eder. Kısaca “baz durum/referans 

noktası” olarak da ifade edilebilir.  

2. Önerilen düzenleme 

3. Alternatif düzenleme önerisi/önerileri: Önerilen düzenlemeye alternatif olarak 

geliştirilebilecek düzenleme önerisi/önerileridir. 

 

Önerilen düzenleme ve alternatif düzenleme önerilerinin etkilerinin analizinde “artımlılık 

ilkesi”5nin gözetilmesi gerekmektedir. Artımlılık ilkesi, önerilen düzenleme ve alternatif 

düzenleme önerilerinin baz durumu/referans noktasını nasıl etkileyeceğinin incelenmesini 

içerir. Herhangi bir seçeneğin etki tahmininde, söz konusu düzenlemenin baz durum/referans 

noktası üzerine ekleyeceği ilave fayda ve maliyetlerin esas alınmasını ifade eder.  Dolayısıyla 

etkiden söz edildiğinde, mutlaka düzenlemenin yapılmadığı baz durum/referans noktası 

üzerine bir artış ya da azalıştan bahsetmek gerekir. 

 

FMA’da öncelikle düzenleme seçenekleriyle birlikte çözüm getirilmesi beklenen sorun alanının 

tüm boyutlarıyla, risk ve belirsizlikleri de içerecek şekilde eksiksiz olarak tasvir edilmesi ve 

planlama ufku6 boyunca herhangi bir müdahale yapılmaksızın nasıl bir değişim göstereceğinin 

tahmin edilmesi gereklidir. Söz konusu projeksiyon, baz durumu/referans noktasını 

oluşturacaktır. 

                                                        
5 “Incrementality Principle” 
6 Asgari 20 yıl (04.06.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Düzenleyici Etki Analizinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve 
Esaslar) 



Analizde Kullanılacak Yöntemler - Fayda Maliyet Analizi 

Düzenleyici Etki Analizi Rehberi    24 

Sorunun çözümüne yönelik başarılması öngörülen amacın tespiti ile risk ve belirsizlikleri 

dikkate alacak şekilde geliştirilecek alternatif çözümler, önerilen düzenleme de dâhil olmak 

üzere tüm seçeneklerin kapsam ve içeriklerini belirleyecektir. 

 

Düzenlemenin Müdahale Mantığı 

Etki analizi, düzenlemenin “değişim teorisi”7 olarak da adlandırılan “müdahale mantığının”8 

neden-sonuç ilişkilerini yansıtacak şekilde doğru biçimde kurgulanmasını gerektirir. Örnek bir 

düzenleme için basitleştirilmiş mantık zinciri aşağıdaki şekilde oluşturulabilir: 

Şekil 4: Örnek Bir Düzenleme İçin Müdahale Mantığı (Deprem Tehdidine İlişkin Düzenleme) 

 

Şekil 4’te deprem tehdidine karşı planlanacak örnek bir düzenleme için müdahale mantığı 

gösterilmektedir. Düzenleme, ekonomik ve sosyal düzeyde hedeflenen bir dizi sonucu temin 

ederek katma değer üretebilmek üzere toplumun ilgili kesimlerince belirli girdileri kullanarak 

faaliyetlerin yürütüldüğü ve çıktıların üretildiği bir değer zinciri planını ifade etmektedir. Bu 

zincirde yer alan toplum kesimleri;  

 

FMA’da Temel Paydaşlar 

1. Düzenlemenin muhatabı olan ve düzenlemeden “doğrudan etkilenen sektör/kesim(ler)” 

2. Düzenlemenin yürütücüsü olan “kamu kesimi”  

3. Düzenleme kaynaklı dışsallıklardan etkilenen “toplumun kalan kesimleri”  

4. Düzenlemenin doğrudan etkilemediği ancak doğrudan etkilenen sektör/kesimlerle olan 

tedarik ilişkileri nedeniyle düzenlemeden dolaylı olarak etkilenen ikincil piyasaları temsil 

eden “dolaylı etkilenen sektör/kesim(ler)” olarak sınıflandırılabilmektedir. 

  

                                                        
7 “Theory of Change” 
8 “Intervention Logic” 
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Girdiler, düzenlemenin maliyetlerini oluşturur. Doğrudan etkilenen sektörün/kesim(ler)in 

payına düşen ve uyum maliyetlerinin de içerildiği doğrudan maliyetler, ikincil piyasaların 

payına düşen dolaylı uyum maliyetleri, kamu kesiminin payına düşen izleme ve yaptırım 

maliyetleri gibi maliyetler ile herhangi bir kesimin payına düşmeyip toplumun geneline yayılan 

dışsal maliyetler, maliyetlere örnek olarak verilebilir.  

 

Düzenlemenin faydaları, genellikle sonuçlar düzeyinde ifade edilmektedir. Yukarıdaki örnekte 

sonuçlar, can ve mal güvenliği, altyapı güvenliği, tarihi/kültürel miras ve ekonomik üretim 

bağlamlarında amaç ve hedeflere uygun olarak tanımlanabilir. Maliyetlerdeki sınıflandırmaya 

benzer şekilde, faydalar da etkilenecek toplum kesimleri nezdinde genel olarak doğrudan 

faydalar, dolaylı faydalar, kamu kesimi faydaları ve toplumun kalan kesimlerine yayılan 

faydalar olarak sınıflandırılabilmektedir. 

 

FMA’da, fayda ve maliyetler temel paydaşlar olan “doğrudan etkilenen sektör/kesim(ler)”, 

“kamu kesimi” ve “toplumun kalan kesimleri” bağlamlarında ele alınır. Düzenlemeden dolaylı 

olarak etkilenecek kesimlerin payına düşen dolaylı fayda ve maliyetlerin etkilerinin doğrudan 

fayda ve maliyetlerin içerisinde dikkate alındığı varsayılarak “çifter sayma” 9 riskini bertaraf 

etmek adına söz konusu fayda ve maliyetler sadece sözel olarak ifade edilerek değerlendirilir. 

Bu nedenle Rehber’in kalan kısımlarında dolaylı fayda ve maliyetlere sadece tanım ve örnekler 

şeklinde yer verilecektir. 

 

𝑬𝒕𝒌𝒊 =  𝑭𝒂𝒚𝒅𝒂𝒍𝒂𝒓𝒅𝒂𝒌𝒊 𝑫𝒆ğ𝒊ş𝒊𝒎 − 𝑴𝒂𝒍𝒊𝒚𝒆𝒕𝒍𝒆𝒓𝒅𝒆𝒌𝒊 𝑫𝒆ğ𝒊ş𝒊𝒎 

 

olarak ifade edilir. Değişim, baz duruma/referans noktasına göre ölçülür. Etkinin ekonomik 

değeri, düzenleme ile yaratılacak ekonomik katkıyı ifade eder. 

 

Etki ifadesinin tek bir fayda (ya da maliyet) alanı bazında kullanılması da mümkündür  (Örneğin; 

hava kirliliği etkisi: Düzenlemenin, mevcut duruma göre hava kirliliğinde yarattığı iyileşme). 

Etki alanları özelinde farklı yöntemler kullanılarak da analiz yapılabilmekte; kısa, orta ve uzun 

vadeli etkiler ölçülebilmektedir (Örneğin; belirli bir düzenlemenin istihdama, üretime, 

rekabetçiliğe, ödemeler dengesine, sosyal gruplara vb. etkileri). Bununla birlikte, DEA 

kapsamında bir düzenlemenin toplam etkisinin incelenmesi gerekiyorsa; yukarıda verilen 

tanımdan yola çıkılarak Usul ve Esaslar ile bu Rehber kapsamında önerilen yöntemler esas 

alınmalıdır. 

 

Baz Durum/Referans Noktası 

Baz durum/referans noktası, hiçbir müdahalenin yapılmadığı mevcut durumun devamı 

seçeneğini ifade eder. Baz durum/referans noktası tanımının nasıl yapıldığı, düzenlemenin etki 

tahminini doğrudan ve ciddi şekilde etkilemektedir. Mevcut durumun devamı seçeneği baz 

durum/referans noktası olarak kurgulanırken sonuçları etkileyecek tüm faktörler dikkate 

                                                        
9 “Double Counting” 
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alınmadığı (diğer bir ifadeyle mevcut durumun aynı kalacağı varsayımı yapıldığı) sürece etki 

tahminini “öncesi-sonrası” karşılaştırmasına dayandırmak yanıltıcı olacaktır. Bu nedenle baz 

durum/referans noktası, mevcut durumun devamında belirleyici nitelikte olabilecek tüm 

gelişmeler dikkate alınarak tanımlanmalıdır. Baz durum projeksiyonunda mevcut durumu 

tanımlayan koşulların bütünüyle, değişmeden devam edeceği varsayılmamalı, geçmiş veriler 

ve eğilimlerden yararlanarak olası gelişmelerin ışığında fayda ve maliyetlerin tahmini 

yapılmalıdır. Önerilen düzenleme ve baz durum/referans noktası arasındaki fark, önerilen 

düzenlemenin etki tahmini için temel oluşturacaktır. 

 

Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi 

Baz durum/referans noktası tanımı, en başta kamu müdahalesine ihtiyaç duyulup 

duyulmayacağının tespitine de olanak sağlar. Eğer müdahaleye ihtiyaç varsa, bu müdahale 

hangi alanlarda, hangi kapsamda ve hangi ölçüde yapılmalı sorularına da temel oluşturur. Bu 

bağlamda önerilen düzenlemenin amaç ve hedefleri de net ve somut olarak tanımlanmış olur. 

Amaç ve hedeflerin belirlenmesinde paydaşlara danışılması ve görüşlerinin dikkate alınması 

önemlidir. Paydaş görüşleri, alternatif düzenlemenin/düzenlemelerin tanımlanmasında da 

temel girdidir. 

 

Alternatiflerin Belirlenmesi 

Düzenleme seçenekleri, bu Rehber’in Seçeneklerin Tespiti kısmında anlatıldığı şekliyle 

belirlenir. FMA’da; örneğin, deprem riskine yönelik bir düzenleme için baz durum/referans 

noktası ve düzenleme seçenekleri, Kutu 7’deki parametre ve değişkenleri esas alan amaç ve 

hedefler tanımlanarak girdi-faaliyet-çıktı-sonuç-etki planlamasını varsayım ve riskleriyle 

birlikte içerecek şekilde geliştirilebilir: 

 

Kutu 7: Deprem Riskine Yönelik Örnek Bir Düzenleme İçin FMA’da Kullanılabilecek 

Parametreler/Değişkenler 

 Deprem dayanımının tanımı, dayanım kriterleri, eşik değer 

 Konum, bina/yapı profilleri, risk altındaki canlı sayısı 

 Güçlendirmenin zamanlaması ve zaman aralığı 

 Güçlendirme paketi, zorunlu unsurlar 

 Düzenlemenin zamanlaması  

 Hangi durumlar için esneklik/ek süre tanımlanabileceği 

 Yaptırım yöntemleri  

o Kamunun (merkezî/yerel) rolü, yetkisi (mevcut duruma göre yüksek/düşük), işlevi 

(yönlendirici)  

o Cezai müeyyideler  

 

  



Analizde Kullanılacak Yöntemler - Fayda Maliyet Analizi 

Düzenleyici Etki Analizi Rehberi    27 

Muhtemel Ekonomik Fayda ve Maliyetlerin Tahmini ve Analizi 

Müdahale mantığının genel yapısı göz önünde bulundurularak FMA’da kullanılacak tanımlar, 

Usul ve Esaslar ile uyumlu olarak aşağıdaki biçimde yapılmalıdır: 

Kutu 8: FMA Hesaplamalarında Temel Tanımlar 

Fayda: Düzenlemeden bağımsız olarak gerçekleşmesi beklenen faydalar dışarıda bırakılmak 

üzere, sadece düzenlemeden kaynaklı oluşması beklenen ekonomik, sosyal ve çevresel 

faydaları ifade eder. 

Maliyet: Düzenlemeden bağımsız olarak gerçekleşmesi beklenen maliyetler dışarıda 

bırakılmak üzere, sadece düzenlemeden kaynaklı oluşması beklenen ekonomik, sosyal ve 

çevresel maliyetleri ifade eder. 

𝑁𝑒𝑡 𝑓𝑎𝑦𝑑𝑎 =  𝐹𝑎𝑦𝑑𝑎 −  𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡 

𝐴𝑟𝑡𝚤𝑚𝑙𝚤 𝐹𝑎𝑦𝑑𝑎 =  𝐹𝑎𝑦𝑑𝑎 (𝑑ü𝑧𝑒𝑛𝑙𝑒𝑚𝑒 𝑠𝑒ç𝑒𝑛𝑒ğ𝑖) −  𝐹𝑎𝑦𝑑𝑎 (𝑏𝑎𝑧 𝑑𝑢𝑟𝑢𝑚/𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠 𝑛𝑜𝑘𝑡𝑎𝑠𝚤)  

𝐴𝑟𝑡𝚤𝑚𝑙𝚤 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡 =  𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡 (𝑑ü𝑧𝑒𝑛𝑙𝑒𝑚𝑒 𝑠𝑒ç𝑒𝑛𝑒ğ𝑖)  −  𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡 (𝑏𝑎𝑧 𝑑𝑢𝑟𝑢𝑚/𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠 𝑛𝑜𝑘𝑡𝑎𝑠𝚤) 

𝐴𝑟𝑡𝚤𝑚𝑙𝚤 𝑛𝑒𝑡 𝑓𝑎𝑦𝑑𝑎 =  𝑁𝑒𝑡 𝑓𝑎𝑦𝑑𝑎 (𝑑ü𝑧𝑒𝑛𝑙𝑒𝑚𝑒 𝑠𝑒ç𝑒𝑛𝑒ğ𝑖)  −  𝑁𝑒𝑡 𝑓𝑎𝑦𝑑𝑎 (𝑏𝑎𝑧 𝑑𝑢𝑟𝑢𝑚/𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠 𝑛𝑜𝑘𝑡𝑎𝑠𝚤) 

Düzenlemenin toplam etkisi, düzenlemenin yaratacağı ekonomik katma değeri ifade eder. 

Toplam etki, artımlı net faydanın “Net Bugünkü Değeri (NBD)” ile ölçülür.  

 

FMA, temel olarak düzenleme seçeneklerinin ekonomiye olan katma değerini tahmin etmek 

ve seçenekleri oluşturulacak katma değer bağlamında kıyaslamak için kullanılan bir yöntemdir. 

Bu yöntem fayda ve maliyetlerin büyük ölçüde parasallaştırılabilmesini gerektirir. Katma değer 

tahmini, ekonomik analize dayanır. Ekonomik analizi, finansal analizden iki temel özellik 

ayırmaktadır. Birincisi, ekonomik analizde seçenekler sadece bir paydaş ya da kamu 

perspektifinden değil, ekonominin bütünü açısından değerlendirilir. İkincisi ise söz konusu 

bütüncül ekonomik değerlendirme, fayda ve maliyetlerin piyasa fiyatları ile değil, ekonomik 

fiyatları (değerleri) ile ele alınmasını gerektirir. Dolayısıyla, seçeneklerin fayda ve 

maliyetlerinin tahmininde ve analizinde, ekonomiye olan gerçek fayda ve maliyetlerin tespit 

edilmesi ve esas alınması gerekecektir.  
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Bu bağlamda önerilen düzenleme ve alternatif düzenleme önerileri için takip edilecek yaklaşım 

aşağıdaki adımlardan oluşacaktır: 

FMA Yaklaşımı 

1. Temel paydaşların bakış açılarıyla fayda ve maliyet alanlarının belirlenmesi 

2. Fayda ve maliyetlerin ekonomik değerlerinin tespiti 

3. Planlama ufku süresince belirleyici olabilecek temel 

ekonomik/sosyal/çevresel/teknolojik gelişmelerin fayda/maliyetler ile olan ilişkilerinin 

çalışılarak fayda ve maliyetlerin projeksiyonunun yapılması 

4. Baz durum/referans noktası için yukarıdaki adımların tekrarlanarak ekonomik fayda ve 

maliyetlerin projeksiyonu 

5. Düzenlemenin ekonomik katma değerinin (baz durum/referans noktası üzerine ilave 

edeceği artımlı net faydanın) hesaplanması 

Parasallaştırılamayan fayda ve maliyetlerin olabildiğince rakamsal ya da nitel olarak 

tanımlanması gerekecektir. Bu kapsamda önerilen düzenleme ve alternatif düzenleme(ler) için 

EK D’de yer alan; 

1. Düzenlemeden Doğrudan Etkilenen Sektör/Kesimler İçin Ekonomik Net Fayda 

Tablosu 

2. Kamu Kesimi İçin Ekonomik Net Fayda Tablosu 

3. Toplumun Kalan Kesimleri İçin Ekonomik Net Fayda Tablosu 

4. Toplam Etki (Ekonominin Bütünü) İçin Ekonomik Net Fayda Tablosu  

oluşturularak analiz edilmesi gerekmektedir.  

 

Net fayda tabloları, hem önerilen düzenleme hem de alternatif düzenleme/düzenlemelerin 

her biri için temel paydaşların bakış açılarıyla ayrı ayrı hazırlanmalı ve söz konusu düzenleme 

seçeneğinin ekonominin bütününe olan etkisini tek tabloda yansıtacak şekilde, EK D’de 

Toplam Etki (Ekonominin Bütünü) İçin Ekonomik Net Fayda Tablosu altında birleştirilmelidir. 

 

Fayda ve Maliyet Kalemlerinin Belirlenmesi 

Fayda ve maliyet kalemleri; doğrudan fayda/maliyetler, kamu kesimine yansıyan 

fayda/maliyetler, toplumun kalan kesimlerine yansıyan fayda/maliyetler ve dolaylı 

fayda/maliyetler olarak sınıflandırılarak tipik bir düzenleme için Şekil 5 ve Şekil 6’da 

örneklenmektedir. 
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Şekil 5: Düzenlemeler için Örnek Fayda Sınıflandırması 

 

Düzenlemenin Etkileri

Faydalar

Doğrudan 
Faydalar

Kamu 
Kesimi 

Faydaları

Toplumun Kalan 

Kesimlerine 

Yansıyan 

Faydalar

Dolaylı 
Faydalar

Piyasa Verimliliği 

ve İşleyişinde 

İyileşme

Maliyetlerde 

Tasarruf

Daha Geniş 

Ürün/Hizmet 

Yelpazesi

Daha Hızlı Bilgi/

İş Akışı

Daha Etkil i 

İzleme/Denetim/

Koordinasyon

Dışsal 
Faydalar

Refah Artışı

Çevresel/

Sosyal ve 

Kültürel 

Faydalar

Dolaylı 

Uyum 

Faydaları

Üst Ölçekte 

Makro ekonomik 

Faydalar

Diğer 
Parasallaştırılamayan 

Faydalar

ÖRNEKTİR



Analizde Kullanılacak Yöntemler - Fayda Maliyet Analizi 

Düzenleyici Etki Analizi Rehberi    30 

Şekil 6: Düzenlemeler için Örnek Maliyet Sınıflandırması 

 

Düzenlemenin Etkileri

Maliyetler

Toplumun Kalan 
Kesimlerine Yansıyan 

Maliyetler

Dolaylı Maliyetler
Kamu Kesimi 
Maliyetleri

Doğrudan Maliyetler

Bürokratik 
Uyum 

Maliyetleri

Doğrudan 
Uyum 

Maliyetleri

Yatırım/
İşletme 

Maliyetleri

Geçiş  
Süreci 

Maliyetleri

İdari Yük 
Maliyetleri

Zaman 
Maliyetleri

İzleme 
Maliyeleri

Uygulama 
Maliyetleri

Yaptırım 
Maliyetleri

Dışsal Maliyetler

Çevresel, Sosyal 
ve Kültürel 
Maliyetler

Diğer D olaylı 
Maliyetler

Dolaylı Uyum 
Maliyetleri

Yer 
Değiştirme 
Maliyetleri

Azalan 
Verimlilik, 

Rekabetçilik 
Maliyetleri 

ÖRNEKTİR
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Maliyet ve fayda kalemleri, paydaşlar bağlamında aşağıdaki biçimde sıralanabilir: 

1. Maliyetler 
1.1. Doğrudan etkilenen sektör/kesim(ler) için maliyetler: Düzenlemenin öngördüğü 

gereklilikleri karşılamak üzere yüklenilecek uyum maliyetleridir. Örneğin: 

 Yatırım maliyetleri 

 İşletme maliyetleri 

 İdari maliyetler 

 Bürokratik maliyetler (zaman maliyeti) 

 Geçiş süreci maliyetleri 

o Tam uyum sağlanana kadar mevcut süreçlerin yenilenmesi ile ilgili 

maliyetler  

o Elden çıkarma maliyetleri (Eski ekipmanlar, altyapı vb.)  

 

1.2. Kamu kesimi için maliyetler: Düzenlemenin öngördüğü gereklilikleri temin etmek, 
uygulamak ve takip etmek üzere yüklenilecek yatırım ve işletme (idari, izleme, 
denetim ve yaptırım dâhil) maliyetleridir. 

 Yatırım maliyetleri 

o Arazi maliyetleri 

o Bina ve diğer yapı maliyetleri 

o Tesis, makine, ekipman ve kurulum maliyetleri 

 İşletme maliyetleri (personel giderleri dahil) 

o Bakım, onarım ve diğer cari maliyet kalemleri 

o İdari, izleme, denetim ve yaptırım maliyetleri 

 

1.3. Toplumun kalan kesimleri için maliyetler: Herhangi bir kesimin payına düşmeyip 
toplumun geneline yansıyan çevresel ya da toplum sağlığı, güvenliği, refahı vb. sosyal 
ya da kültürel nitelikli dışsal maliyetlerdir. Söz konusu maliyetlerin piyasa değerleri, 
dolayısıyla FMA’da hâlihazırda kullanılabilir parasal karşılıkları çoğunlukla 
bulunmamaktadır. Aşağıdaki gibi örneklenebilir:  

 Madencilik faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik bir düzenlemede: 

o Artan hava/su/toprak kirliliği 

 Konvansiyonel elektrik enerjisi üretiminin desteklenmesine yönelik bir 

düzenlemede: 

o Artan solunum yolu hastalıkları, akciğer kanseri vakaları 

 

1.4. Dolaylı etkilenen sektör/kesim(ler) için maliyetler: İkincil piyasalardaki, 
düzenlemeden kaynaklanan mikro veya makro ölçekli maliyetlerdir. 

 
FMA’nın dayandığı refah ekonomisi teorisine göre tam rekabetçi ve verimli işleyen piyasalar 

için düzenleme sonrası fiyat/miktar değişikliğine yol açacak büyüklükte bir değişim 

öngörülmüyorsa ekonomik refah seviyesinde ilave değişim oluşturulmadığı varsayılmaktadır. 
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Bu kabulü esas alan uluslararası FMA rehberleri ve kaynaklarda10 söz konusu dolaylı etkilerin 

doğrudan fayda ve maliyetlerin hesabı ile zaten içerildiği; ayrıca ele alınması durumunda ise 

maliyetlerin çifter sayılması riskinin oluşabileceği kabul edilmektedir. Örneğin, doğrudan 

etkilenen sektördeki düzenleme kaynaklı uyum gerekliliklerinin girdi tedariki sağlayan 

sektörün üretim maliyetine ve ürün fiyatlarına yansıması durumunda sadece doğrudan 

etkilenen sektördeki maliyet artışının dikkate alınması gerekmekte, dolaylı etkilenen tedarikçi 

sektör için ayrıca bir maliyet değerlendirmesi yapılması durumunda maliyetlerdeki artış iki kez 

sayılarak yanıltıcı olabilmektedir. Bu durum aşağıdaki gibi örneklendirebilir: 

 

Sülfürik asit, başta sülfat fosfatlı gübre üretimi olmak üzere organik maddeler ve petrokimya 

tesislerinde, boya, plastik, sabun ve daha birçok ürünün üretiminde girdi konumunda olan 

önemli bir kimyasaldır. Sülfürik asit üretim maliyetleri; kullanılan hammadde, üretim süreci 

çeşidi, çevre etki koşulları, taşımacılık gibi koşullara göre değişkenlik gösterebilmektedir. 

Sülfürik asit alüminyum sülfat üretiminde hammadde olarak kullanılmaktadır. Alüminyum 

sülfat ise ikinci ve üçüncü bileşenlerle birleştirilerek tünel yapımı gibi inşaat çalışmalarında 

kullanılan yapı kimyasallarından priz11 malzemelerinin üretiminde kullanılmaktadır.  

 

Sektörde sülfürik asit üretim maliyetini artırabilecek bir düzenleme ile birlikte artan 

maliyetlerin FMA’ya yansıtılmasında hem  artan sülfürik asit üretim maliyetinin hem artan 

alüminyum sülfat maliyetinin hem de artan priz maliyetlerinin birlikte sayılması, aynı 

ekonomik maliyet artışının birden fazla kez sayılmasına neden olacaktır.  

 

FMA’da ekonominin bütününe olan maliyet hesaba katıldığında bu gibi tedarik ilişkisi olan 

hammadde, yarı-mamul ve mamul maliyetlerindeki zincirleme artışın sadece tek kademede 

(örneğin, hammadde maliyetinde) dikkate alınması uygun olacaktır.   

 

Bu kapsamda FMA yönteminin tercih edildiği durumlarda dolaylı maliyetlere hesaplamalarda 

yer verilmesi beklenmeyecek; söz konusu maliyetlerin sözel olarak ifade edilerek incelenmesi 

uygun olacaktır. 

 

Yukarıdaki genel maliyet sınıflandırması çerçevesinde, deprem riskine yönelik düzenleme 

örneğinde muhtemel maliyet kalemleri aşağıdaki şekilde örneklenebilir: 

 Yapıların dayanım gücünün tespitine ilişkin maliyetler 

 Planlama güçlendirme/yıkım maliyetleri  

 Bilgilendirme/izleme/denetim/yaptırım maliyetleri 

 Envanter takip için sistem kurulumu 

 Yeni yapıların düzenlemeye uygun standartlarda yapımı 

                                                        
10Avrupa Konseyi Yatırım Projeleri İçin Fayda Maliyet Analizi Kılavuzu, Uyum Politikası Aracı (2014-2020); USAID/Hindistan 
Uygulayıcı Rehberi, 2007; Jenkins, K., Kuo, C., & Harberger, A. (2011). Yatırım Kararları İçin Fayda Maliyet Analizi; Kanada 
Fayda-Maliyet Analizi Kılavuzu (2007). 
11 Kimyasal katkı maddesi 
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Deprem sonrası sürece yönelik maliyetlere örnekler (deprem olasılığı farklı senaryolar altında 

göz önünde bulundurularak) aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

 Hanehalkının yer değiştirme maliyetleri  

 Kamu düzeninin/işlerliğinin sağlanmasına yönelik maliyetler 

 Hasar gören yapıların maliyetleri 

 Ölüm ve yaralanma maliyetleri 

 Deprem sonrası sosyal maliyetler 

 

2. Faydalar 

2.1. Doğrudan etkilenen sektör/kesim(ler) için faydalar: Doğrudan etkilenen 

sektör/kesim(ler)in hesabına düşen ve düzenlemenin gerekliliklerine uyum sonucunda 

elde edilecek faydalardır. Örneğin: 

 Maliyetlerde tasarruf  

 Daha geniş ürün/hizmet yelpazesi ve artan gelirler  

 Sosyal/çevresel nitelikli iyileşmeler (örneğin, sağlık personelinin çalışma 

koşullarının iyileştirilmesine yönelik bir düzenlemede sağlık personeli için artan iş 

güvenliği) 

2.2. Kamu kesimi için faydalar: 

 Daha hızlı bilgi akışı ve süreçler 

 Daha etkin, ekonomik, verimli ve sürdürülebilir bir koordinasyon/izleme/denetim 

 

2.3. Toplumun kalan kesimleri için faydalar: Herhangi bir kesimin payına düşmeyip 

toplumun geneline yansıyan çevresel ya da toplum sağlığı, güvenliği, refahı vb. sosyal 

ya da kültürel nitelikli dışsal faydalardır. Söz konusu faydaların piyasa değerleri, 

dolayısıyla FMA’da hâlihazırda kullanılabilir parasal karşılıkları çoğunlukla 

bulunmamaktadır. Aşağıdaki şekilde örneklenebilir: 

 Yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine yönelik bir düzenlemede:  

o Azalan hava/su/toprak kirliliği 

 Deprem riskine yönelik bir düzenlemede: 

o Artan can/mal güvenliği 

o Artan sosyal/fiziki altyapı dayanımı 

o Tarihi/kültürel mirasın korunması  

 

2.4. Dolaylı etkilenen sektör/kesim(ler) için faydalar: Düzenlemeden kaynaklanan ikincil 

piyasalardaki faydalardır. FMA yönteminin tercih edildiği durumlarda dolaylı faydalara 

tıpkı dolaylı maliyetlerde olduğu gibi hesaplamalarda yer verilmesi beklenmeyecek; 

söz konusu faydaların sözel olarak ifade edilerek incelenmesi uygun olacaktır. 

 

Bu kapsamda fayda ve maliyetlere ilişkin diğer örneklere Tablo 4 ve Tablo 5’te yer 

verilmektedir.  
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Tablo 4: Düzenleyici Fayda Örnekleri12 

ETKİLENEN GRUP FAYDA ÖRNEKLERİ 

DOĞRUDAN 
ETKİLENEN 

SEKTÖR/KESİMLER 

– İşyerlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı çalıştırma yükümlülüğü 

getirilmesi nedeniyle iş kazalarında meydana gelen ölüm ve 

yaralanmalarda azalma  

– Piyasa bilgilerinin kullanılabilirliğinde iyileşme nedeniyle üretim 

ve/veya dağıtımda verimlilik kazanımları 

– Rekabet karşıtı davranışlara ilişkin caydırıcı tedbirler nedeniyle 

artan üretkenlik/verimlilik 

KAMU KESİMİ 

– Halk sağlığında iyileşmeyle birlikte sağlık bakım maliyetlerinin 

azalması 

– Bilginin erişilebilirliğinde artış ve daha iyi karar alınması  

– Yaptırım önlemlerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulama, 

izleme ve denetim maliyetlerinde azalma 

TOPLUMUN KALAN 
KESİMLERİ 

– Ürünler veya hizmetler için indirimli fiyatlar (örneğin, rekabete 

aykırı davranışlar üzerindeki düzenleyici kısıtlamalar yoluyla) 

– Artan mal ve hizmet güvenliği 

– Mallar ve hizmetler hakkında daha iyi bilgi sağlanması ile birlikte 

tüketicilerin daha iyi seçimler yapması 

– Mallar veya hizmetler için artan asgari kalite standartları 

DOLAYLI ETKİLENEN 
SEKTÖR/KESİMLER 

– Geliştirilmiş rekabetin faydaları 

– Rekabet karşıtı davranışların kısıtlanması veya düzenleyici 

önlemler ile yasaklanması 

– Farklı ekonomik ve sosyal imkânların dağılımında iyileşme 

(Bölgesel/kırsal alanlardaki daha yoksul gruplar için artan faydalar) 

 

                                                        
12 OECD Düzenleyici Etki Analizinin Yapılması İçin Başlangıç El Kitabı (DEA) Versiyon 1.0 Ekim 2008 
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Tablo 5: Düzenleyici Maliyet Örnekleri13 

ETKİLENEN GRUP MALİYET ÖRNEKLERİ 

DOĞRUDAN 
ETKİLENEN 

SEKTÖR/KESİMLER 

– Düzenlemelere aşina olmanın ve nasıl uyulacağını planlamanın 

maliyetleri  

– Daha yüksek girdi maliyetleri 

– Üretim, nakliye veya pazarlamadaki değişiklikler nedeniyle daha 

yüksek üretim maliyetleri 

– Düzenlemenin gerektirdiği süreçlerin maliyetleri 

– Pazarlara kısıtlı erişim nedeniyle kaybedilen satışların maliyetleri 

– Lisans ücretleri veya düzenlemenin getirdiği diğer ücretler 

– Raporlama veya kayıt tutma gerekliliklerinin maliyeti 

– Düzenlemeye tam uyumun temini için iç denetimlerin maliyeti, 

denetim ücretleri vb. 

KAMU KESİMİ 

– Düzenlemeyi yönetmenin maliyeti (işletmelere bilgi sağlamayı, 

devlet personelini işe almayı ve eğitmeyi, lisans veya ürün onay 

başvurularını işlemeyi içerebilir.) 

– Uygunluğu doğrulamanın maliyeti (teftiş ve denetimlerin 

yürütülmesini, çıktıların izlenmesini (örneğin hava kalitesi) 

içerebilir.) 

– Yaptırım maliyeti (olası usulsüzlüklerin araştırılmasını, 

kovuşturmaların yürütülmesini içerebilir.) 

TOPLUMUN KALAN 
KESİMLERİ 

– Ürün veya hizmetler için artan fiyatlar 

– Mevcut ürün yelpazesinin azaltılması 

– Düzenleme kaynaklı artan çevresel kirliliğin ekonomik maliyeti 

– Yeni ürünlerin piyasaya sürülmesindeki gecikmeler (örneğin, ürün 

test gerekliliklerini karşılama ihtiyacı nedeniyle) 

DOLAYLI ETKİLENEN 
SEKTÖR/KESİMLER 

– Azalan rekabetin maliyetleri (örneğin pazara girişi zorlaştırarak 

hem verimlilik kayıplarına hem de daha yüksek fiyatlara yol açılması) 

– Yenilikçilik, yeni ürün/hizmet geliştirme ve pazarlama kapasitesi 

üzerindeki kısıtlamalar 

                                                        
13 OECD Düzenleyici Etki Analizinin Yapılması İçin Başlangıç El Kitabı (DEA) Versiyon 1.0 Ekim 2008 
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Bu çerçevede çeşitli ülkelerin DEA ve FMA rehberlerinden faydalanılarak aşağıdaki örnekler 

geliştirilmiştir. 

 

ÖRNEK 1 

İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 

Düzenlemenin Adı: Ülke içinde 21 yaşın altındaki bireylerin toplu taşımayla ücretsiz seyahat 

etmesi. 

Seçenekler 

1. Hiçbir şey yapmama (mevcut durumun devamı) 

2. Kimlik ibrazıyla özel hizmet sağlayıcıları da dâhil olmak üzere tüm tarifeli hizmetlerde 

kullanılabilen 21 yaşın altındaki her bireye ücretsiz seyahat kartları dağıtma (Kamu, 

özel kesim aracılığıyla yapılan taşıma hizmet bedelini tamamen karşılayacaktır.) 

3. Kimlik ibrazıyla sadece kamu hizmeti sağlayıcıları olmak üzere 21 yaşın altındaki her 

bireye ücretsiz seyahat kartları dağıtma 

Tercih Edilen Seçenek: Kimlik ibrazıyla özel hizmet sağlayıcıları da dâhil olmak üzere tüm 

tarifeli hizmetlerde kullanılabilen 21 yaşın altındaki her bireye ücretsiz seyahat kartları 

dağıtma seçeneği tercih edilmiştir.
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Tablo 6: 21 Yaşın Altındaki Bireylerin Toplu Taşımayla Ücretsiz Seyahat Etmesi 
Düzenlemesine İlişkin FMA Örneği 

 

ETKİLENEN 
SEKTÖR/KESİMLER 

FAYDALAR MALİYETLER 

DOĞRUDAN 
ETKİLENEN SEKTÖR/ 

KESİMLER 
(Özel hizmet sağlayıcıları-21 

yaş altı bireyler) 

– 21 yaşın altındaki bireyler için 

tasarruf oluşması, 

– Talepteki artıştan dolayı özel 

hizmet sağlayıcılarının toplam 

gelirinin artması. 

– Hizmet kullanım 

yoğunluğunun artmasıyla özel 

hizmet sağlayıcılarının 

yıpranmaya bağlı yatırım 

maliyetlerinin artması. 

KAMU KESİMİ14 

– Kamunun gelir dağılımını 

sağlama görevinin iyileştirilmesi, 

– Denetim kolaylığının 

sağlanması (trafik yoğunluğunun 

azalması durumunda). 

– Kamunun idari, izleme, 

denetim ve yaptırım 

maliyetlerinde artışın meydana 

gelmesi15, 

– Hizmet kullanım 

yoğunluğunun artmasıyla kamu 

hizmet sağlayıcılarının 

yıpranmaya bağlı yatırım 

maliyetlerinin artması. 

TOPLUMUN KALAN 
KESİMLERİ 

– Azalan çevre ve gürültü kirliliği  

– Artan can güvenliği (araç 

kullanımının azalmasından 

dolayı), 

– Trafik yoğunluğunun azalması 

sonucu zaman tasarrufu. 

– 21 yaş üstü için kişi başı ulaşım 

maliyetinin artması, 

– Toplu taşımada ulaşım 

konforunun azalması. 

 

DOLAYLI ETKİLENEN 
SEKTÖR/KESİMLER* 

– 21 yaşın altındaki kişilerin 

ulaşıma erişiminin artması ve 

ulaşım maliyetlerinin azalmasıyla 

diğer (eğitim, kültür, eğlence vb.) 

sektörlerin olası gelir artışı. 

– Akaryakıt sektöründe 

muhtemel gelir kaybı.  

* FMA’da dolaylı fayda ve maliyetler hesaplama safhasında dikkate alınmayacak olup bu 
fayda ve maliyetler açıklayıcı bir şekilde ve sayısal olarak raporda ayrıca belirtilmelidir.

                                                        
14 Ulaşım ücretlerinin kamu bütçesinden karşılanmasından dolayı bütçe yükünün artması bir maliyet oluşturmaktadır. Ancak 
bu nitelikteki maliyetler (sübvansiyonlar) transfer niteliği taşımakta olup FMA’da dikkate alınmamaktadır. 
15 Kamunun ilgili sektöre Ar-Ge desteği vermesi durumunda bütçe yükünün artması bir maliyet oluşturmaktadır. Ancak bu 
nitelikteki maliyetler (devlet destekleri) transfer niteliği taşımakta olup FMA’da dikkate alınmamaktadır. 
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ÖRNEK 216 

İdare: Sağlık Bakanlığı 

Düzenlemenin Adı: Sigara kâğıdının tutuşma eğiliminin azaltılmasına ilişkin düzenleme. (Sigara 

içen bireylerin kullandığı malzemelerin (sigara, pipo, puro) 5 yıl içinde 14.000’den fazla yangına 

ve bununla birlikte pek çok kişinin ölmesine, yaralanmasına ve çok büyük tutarlarda maddi 

hasara yol açtığı bilinmektedir.) 

Seçenekler 

1. Hiçbir şey yapmama (mevcut durumun devamı) 

2. Sigara içilebilir alanların belirlenmesi 

3. Sigara kâğıdının tutuşma eğiliminin azaltılması 

 

Tercih Edilen Seçenek: Alternatiflerle kıyaslandığında en uygun olan sigara kâğıdının tutuşma 

eğiliminin azaltılması seçeneği tercih edilmiştir.  

Tablo 7: Sigara Kâğıdının Tutuşma Eğiliminin Azaltılması Düzenlemesine İlişkin FMA Örneği 

ETKİLENEN 
SEKTÖR/KESİMLER 

FAYDALAR MALİYETLER 

DOĞRUDAN 
ETKİLENEN 

SEKTÖR/KESİMLER 
(Yangından doğrudan 

etkilenebilecek canlılar ve 
ilgili üreticiler) 

- Yangın kaynaklı ölüm ve 
yaralanmaların azalması,  

- Taşınır ve taşınmazlardaki 
maddi hasarın azalması. 

- İşletmelerin Ar-Ge ve yatırım 
maliyetlerinin artması. 

 

KAMU KESİMİ17 

- Yangınların azalması ile birlikte 
yangın durumunda meydana 
gelebilecek acil ulaşım ve 
bakım, hastanede bulunma 
süresi, ilaç tedavisi maliyetleri 
ve ilgili personelin meşguliyet 
süresinin azalması, 

- Yeniden ağaçlandırma 
maliyetlerinin azalması. 

 

TOPLUMUN KALAN 
KESİMLERİ 

- Temiz çevre ve hava sahasının 
sağlanması, 

- Can ve mal güvenliğinin 
artması. 

- Değişen üretim yöntemiyle 
artabilecek çevre kirliliği.  

DOLAYLI ETKİLENEN 
SEKTÖR/KESİMLER* 

- Yeni sektör gelişiminin 
sağlanması, 

- Sigorta firmalarının maddi 
hasar yükünün azalması. 

- Ürün farklılaşmasının tüketici 
deneyiminde değişim ve 
talepte daralmayla 
sonuçlanması. 

*FMA’da dolaylı fayda ve maliyetler hesaplama safhasında dikkate alınmayacak olup bu fayda 
ve maliyetlerin sözel olarak ifade edilmeleri beklenmektedir. 

                                                        
16 Kanada örneğinden esinlenilmiştir. 
17 Kamunun ilgili sektöre Ar-Ge desteği vermesi durumunda bütçe yükünün artması bir maliyet oluşturmaktadır. Ancak bu 
nitelikteki maliyetler (devlet destekleri) transfer niteliği taşımakta olup FMA’da dikkate alınmamaktadır.  
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Fayda ve Maliyetlerin Ekonomik Değerlerinin Tahmini 

Fayda ve maliyetlerin ekonomik değerlerinin tahmininde ekonomik fiyatlar kullanılır. Piyasa 

fiyatları, diğer bir ifadeyle finansal fiyatlar kullanılmaz. Ekonomik fiyat, gerçek fiyat (gölge fiyat) 

olarak da adlandırılır. 

 

Tam rekabetçi piyasa koşullarının oluştuğu ve işlediği ürünler için tüketicinin piyasada o ürün 

için ödediği fiyat, söz konusu bireyin ödemeye istekli olduğu maksimum fiyatı, o ürünün bireyin 

nezdinde yaratacağı ekonomik değeri ve dolayısıyla o ürünün ekonomik faydasını yansıtır.  

 

Benzer şekilde, tam rekabetçi piyasa koşullarının oluştuğu ve işlediği bir ürün için üreticinin o 

ürünü üretmek üzere kabullenmeye istekli olduğu minimum fiyat üretimin ekonomik 

maliyetini yansıtır.  

 

Ödenmeye istekli olunan maksimum fiyat, yani ekonomik fayda, talep eğrisi; kabullenilmeye 

istekli olunan minimum fiyat, yani ekonomik maliyet, arz eğrisi ile ifade edilir. Devletin 

müdahalesi sonucu tam rekabetçi olmayan piyasalarda ise ekonomik değeri yansıtmayan 

arızalı fiyatlar söz konusudur. Piyasa fiyatları çeşitli nedenlerle ekonomik fiyatları yansıtmaz. 

Bu nedenlerin bazıları şunlar olabilir: 

 Piyasa fiyatları vergi ve transfer kalemlerini içerebilir (KDV, gümrük vergisi, stopaj, 

resim, harç, gelir vergisi, sübvansiyon vb.) 

 Devlet ilgili ürünün arzını/talebini teşvik ediyor olabilir (taban/tavan fiyat 

uygulamaları, üretimin sübvansiyonu, vb.) 

 Kamu hizmetlerindeki fiyatlandırma, toplumun gerçek ödeme istekliliğini 

(dolayısıyla ekonomik faydasını) yansıtmayabilir (içme suyu, doğalgaz, otoyol 

hizmetinin fiyatlandırılması vb.). 

 

Bu nedenle FMA’da piyasa değeri bilinen fayda ve maliyetlerin ekonomik değerleri 

kullanılmalıdır.  

 

Piyasa koşullarının oluşmadığı çevresel ve sosyal nitelikli fayda ve maliyetlerin de FMA’da 

dikkate alınabilmesi için parasallaştırılması gerekmektedir. Bunun için ise ödeme 

istekliliği/kabullenme istekliliği prensiplerini temel alan teknikler kullanılarak söz konusu fayda 

ve maliyetler parasallaştırılabilir ve ekonomik değerleri tahmin edilebilir. Piyasa koşullarının 

oluşmadığı fayda ve maliyetlere örnek olarak dışsal fayda ve maliyetler verilebilir. Buna ek 

olarak, varsa doğrudan etkilenen sektör/kesime yansıyan ve sosyal nitelik taşıyan fayda ve 

maliyetler de benzer şekilde söz konusu teknikler kullanılarak parasallaştırılabilir. Bu 

kapsamda fiyatı kamu eliyle belirlenen kamusal nitelikli hizmetler de (içme suyu gibi) 

değerlendirilebilir.  
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Takip eden bölümlerde öncelikle piyasa fiyatı bilinen fayda ve maliyetlerin ekonomik 

değerlerini tespit etmek için izlenilecek adımlar anlatılacaktır. Daha sonra, sosyal ve çevresel 

nitelikli fayda ve maliyetlerin parasallaştırılması için kullanılabilecek yöntemler 

örneklenecektir.  

 

Piyasa Fiyatlarının Ekonomik Fiyatlara Dönüştürülmesi 

Piyasa fiyatları aşağıdaki şema kullanılarak ekonomik fiyatlara (gölge fiyatlara) 

dönüştürülecektir.
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Şekil 7: FMA’da Piyasa Fiyatlarının Ekonomik Fiyatlara Dönüştürülmesi18 

 

Piyasa Fiyatları

Çıktılar Girdiler

Uluslararası 
Ticareti 

Yapılamayan

Uluslararası 
Ticareti 

Yapılabilir

Sınır Kapısı 
Fiyatları

İşçilikArazi Diğer

Rayiç Bedel Gölge Ücret
Standart 
Dönüşüm 
Faktörü

Uluslararası 
Ticareti 

Yapılamayan

Uluslararası 
Ticareti 

Yapılabilir

Sınır Kapısı 
Fiyatları

Standart 
Dönüşüm 
Faktörü

Gölge Fiyatlar

                                                        
18 Avrupa Komisyonu Yatırım Projeleri İçin Fayda Maliyet Analizi Kılavuzu, Uyum Politikası Aracı (2014-2020) 
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Şekil 7’de görüleceği üzere, piyasa fiyatı bulunan maliyet ve fayda kalemlerinin; 

 Uluslararası ticareti yapılamayan kalemler 

 Uluslararası ticareti yapılabilir kalemler 

olarak iki farklı prosedürle değerlendirilmesi gerekecektir.  

 

1. Uluslararası Ticareti Yapılamayan Kalemler 

 Kamusal hizmetler (örneğin; denetim, yaptırım, izleme maliyetleri)  

 İşçilik 

 Arazi, binalar, yurt içi ulaşım 

 Prensipte uluslararası ticareti yapılabilir olup dünya fiyatı ile yurt içi fiyatı arasındaki 

fark nedeni ile uluslararası ticareti yapılmayan kalemler 

o Piyasa fiyatı dünya fiyatından yüksek olduğu için ihraç edilemeyen kalemler 

o Piyasa fiyatı dünya fiyatından düşük olduğu için ithal edilmeyen kalemler 

 Yüksek ve engelleyici tarife ve tarife dışı engeller nedeni ile uluslararası ticareti 

yapılmayan kalemler 

 

1.1. Uluslararası Ticareti Yapılamayan Kalemlerin Ekonomik Fiyatlara Dönüştürülmesi 

1.1.1. İşgücü 

İşgücünün ekonomik maliyeti, işgücünün ekonomik fırsat maliyetini ifade eden gölge ücret 

kavramı ile ifade edilir. İşgücünün gölge ücreti, vasıfsız ve vasıflı işçilik olmasına bağlı olarak 

ayrı değerlendirilir.  

 

1.1.1.1. Vasıfsız İşçilik: Vasıfsız işçilikte kamu tarafından müdahale edilen işgücü 

piyasası koşulları ve gerçek ekonomik maliyeti yansıtmayan arızalı ücretler 

geçerlidir. Yüksek işsizliğin olduğu bir ekonomide, işgücünün fırsat maliyeti, 

işgücüne ödenen asgari ücretten daha düşüktür. Daha önce işsiz iken 

düzenleme ile istihdam edilmeye başlanacak bir işçinin gölge ücreti, işçiye 

daha önce ödenen işsizlik maaşına eşit ya da düşük kabul edilir. Daha önce 

kayıt dışı istihdama dâhil iken düzenleme kapsamında istihdam edilecek bir 

işçinin gölge ücreti ise, kayıt dışı üretimde yarattığı ve düzenleme ile feragat 

edilecek katma değere eşit kabul edilir.  

 

Bunların haricinde vasıfsız işçilik için gölge ücret, yaklaşık olarak aşağıdaki formül ile tahmin 

edilir: 

𝐆ö𝐥𝐠𝐞 ü𝐜𝐫𝐞𝐭 =  𝐏𝐢𝐲𝐚𝐬𝐚 ü𝐜𝐫𝐞𝐭𝐢 × (𝟏 −  𝐭)  × (𝟏 –  𝐮) 

      t: gelir vergisi, u: işsizlik oranı 

 

1.1.1.2. Vasıflı İşçilik: Daha önce benzer işlerde istihdam edilmiş vasıflı işçinin 

gölge ücreti, yaklaşık olarak piyasada ödenen ücrete eşit kabul edilir. 
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1.1.2. Arazi/Binalar 

Arazi/bina için farklı kullanım seçenekleri mevcutsa, ekonomik değer fırsat maliyeti ile ölçülür. 

Arazi/bina hâlihazırda kamuya ait olsa dahi fırsat maliyeti dikkate alınır. Arazinin/binanın 

piyasa fiyatının; araziye/binaya olan talebi, arazinin/binanın tercih edilebilirliğini ve dolayısıyla 

gerçek değerini makul biçimde yansıttığı varsayılıyorsa, ekonomik değer piyasa fiyatına eşit 

kabul edilebilir. Diğer taraftan, eğer arazi/bina için kiralama, satın alma ya da kamulaştırma 

fiyatlarına ilişkin veri mevcutsa söz konusu veri, arazinin/binanın fırsat maliyetini yansıtacak 

şekilde düzeltilmek suretiyle kullanılmalıdır. 

 

1.1.3. Uluslararası Ticareti Yapılamayan Diğer Kalemler 

Kamusal hizmetler, yurt içi ulaşım ya da uluslararası ticareti yapılamayan diğer kalemler için 

standart dönüşüm faktörü kullanılmalıdır. 

 

Standart dönüşüm faktörü, dünya fiyatları ve yurt içi fiyatlar arasındaki ortalama mesafeyi 

yaklaşık olarak temsil eden bir oran olup ürün/hizmetin fırsat maliyetini temsil eden 

uluslararası fiyatlara kıyasla yurt içi fiyatların arızalı olduğu varsayımına dayanmaktadır. Söz 

konusu dönüşüm faktörü, bahse konu kalemi ekonomik fırsat maliyetine dönüştürmek için 

kullanılacaktır.  

Uluslararası ticareti yapılamayan kalemin ekonomik değeri = Yurt içi finansal fiyat * standart 

dönüşüm faktörü formülü kullanılarak hesaplanacaktır. 

Kutu 9: Standart Dönüşüm Faktörünün Hesaplanması 

 

𝑺𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒕 𝑫ö𝒏üşü𝒎 𝑭𝒂𝒌𝒕ö𝒓ü(𝑺𝑫𝑭)19 =
𝑴 + 𝑿

𝑴 + 𝑿 + 𝑻𝑴
× 𝟏𝟎𝟎 

 

M: İthalat (CIF), X: İhracat (FOB), TM: Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 

 

Türkiye İçin Standart Dönüşüm Faktörü 

 Yıl İhracat 

(milyar TL) 

İthalat 

(milyar TL) 

Uluslararası Ticaret ve 

Muamelelerden Alınan 

Vergiler (milyar TL)                                                   

SDF (%) 

2021 2.023 2.438 297 93,8 

Kaynak: TÜİK (ABD doları,  avro ve TL/YTL cinsinden dış ticaret, 2013-2022 (genel ticaret 

sistemi)), Hazine ve Maliye Bakanlığı (Merkezi Yönetim Bütçe İstatistikleri) 

 

Standart dönüşüm faktörü, uluslararası yazında önerilen yaklaşım esas alınarak 2021 yılı için 

yaklaşık %93,8 olarak hesaplanmıştır.20 

  

                                                        
19 Avrupa Komisyonu Yatırım Projeleri İçin Fayda Maliyet Analizi Kılavuzu, Uyum Politikası Aracı (2014-2020) 
20 Her takvim yılı için hesaplanacaktır. 
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2. Uluslararası Ticareti Yapılabilir Kalemler 

İthal edilebilir ve ihraç edilebilir kalemler olarak iki grupta ele alınıp şu şekilde tarif 

edilmektedir:  

 İthal edilebilir kalemler 

o İthal edilen: Yurt dışında üretilip yurt içinde satılan kalemler. 

o İthal edilebilir: İthal edilen ya da ithal edilebilir olan bir ürünün yakın ikamesi 

olup yurt içinde üretilen ve satılan ürünler. Bir girdi ithal edilen bir ürünün 

ikamesi ise yerli üreticiden temin edilmiş olsa dahi ithal edilebilir 

kategorisine girer. 

 İhraç edilebilir kalemler 

o İhraç edilen: Yurt içinde üretilip yurt dışına satılan kalemler. 

o İhraç edilebilir: İhraç edilen ya da ihraç edilen ürünün ikamesi olup yurt 

içinde tüketilen tüm yakın ikame ürünler. 

 

2.1. Uluslararası Ticareti Yapılabilir Kalemlerin Ekonomik Fiyatlara Dönüştürülmesi 

Uluslararası ticareti yapılabilir kalemler için ekonomik fiyat, sınır kapısındaki fiyata eşittir. 

Uluslararası ithalatı yapılabilir kalemler için ekonomik fiyat CIF fiyatına, uluslararası ihracatı 

yapılabilir kalemler için ekonomik değer FOB fiyatına eşittir.  

 

Ekonomik değerin TL olarak tespit edilebilmesi için ise CIF veya FOB fiyatlarının döviz kurunun 

ekonomik fırsat maliyeti ile çarpılması gerekecektir: 

 

𝐄𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐤 𝐝𝐞ğ𝐞𝐫 (𝐓𝐋) = 𝐂𝐈𝐅 (𝐅𝐎𝐁) ×  𝐃ö𝐯𝐢𝐳 𝐤𝐮𝐫𝐮𝐧𝐮𝐧 𝐞𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐤 𝐟ı𝐫𝐬𝐚𝐭 𝐦𝐚𝐥𝐢𝐲𝐞𝐭𝐢 

 

Döviz kurunun ekonomik fırsat maliyeti, kullanılan dövizin ekonomiye olan gerçek maliyetini 

yansıtmaktadır: 

𝐃ö𝐯𝐢𝐳 𝐤𝐮𝐫𝐮𝐧𝐮𝐧 𝐞𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐤 𝐟ı𝐫𝐬𝐚𝐭 𝐦𝐚𝐥𝐢𝐲𝐞𝐭𝐢 = 𝟏 +  𝐃ö𝐯𝐢𝐳 𝐤𝐮𝐫𝐮 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐢 

 

𝐃ö𝐯𝐢𝐳 𝐤𝐮𝐫𝐮 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐢21 = 𝟏 +  
𝑵𝒆𝒕 𝑻𝒊𝒄𝒂𝒓𝒆𝒕 𝑽𝒆𝒓𝒈𝒊𝒍𝒆𝒓𝒊

𝑻𝒐𝒑𝒍𝒂𝒎 𝑻𝒊𝒄𝒂𝒓𝒆𝒕
   

 

Döviz kuru primi, uluslararası yazında önerilen yaklaşım kullanılarak 2021 yılı için %6,7 olarak 

hesaplanmıştır.22 

 

Piyasa koşullarının oluşmadığı çevresel/sosyal nitelikli fayda ve maliyetlerin 

parasallaştırılması 

Piyasa koşullarının oluşmadığı çevresel/sosyal nitelikli fayda ve maliyetler, ödeme istekliliği ve 

kabullenme istekliliği prensiplerinin temel alındığı yöntemler kullanılarak 

parasallaştırılabilmektedir.  

                                                        
21 Anneli Lagman- Proje Ekonomik Analizi için Gölge Döviz Kurları: Asya Kalkınma Bankası'ndaki Uygulamayı İyileştirme 
Yönünde, Şubat 2004, s. 2. 
22 Her takvim yılı için hesaplanacaktır. 
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Söz konusu yöntemler kapsamında, bireylerin piyasa değeri bulunmayan bir faydayı elde 

edebilmek için ödeme yapmaya istekli oldukları fiyat ya da piyasa değeri bulunmayan bir 

maliyet için kabullenmeye razı gelecekleri telafi ödemesi anketler ya da deneysel tasarımlar 

vasıtasıyla elde edilerek söz konusu fayda ve maliyetlerin ekonomik değerleri tahmin edilir. 

 

Tablo 8’de söz konusu prensipler kullanılarak piyasa değeri olmayan çevresel/sosyal nitelikli 

fayda ve maliyetlerin nasıl parasallaştırılabileceği, kullanılan pek çok yöntemden birisi olan 

“şartlı değerleme”23 yöntemi kapsamında örneklenmektedir. Tablo 8’de her bir kutuda verilen 

soruların anket vasıtasıyla bir örneklem grubuna sorulması ve elde edilecek “ödeme” (ya da 

“telafi”) miktarları, söz konusu iyileşme ya da kayıpların toplum nezdinde yarattığı fayda ve 

maliyetlerin tahmini ekonomik değerini verecektir. Örneğin, elde edilen ödeme istekliliği 

verilerinin örneklem dağılımı kullanılarak toplum genelindeki ödeme istekliliğinin, diğer bir 

ifadeyle toplum genelindeki ekonomik faydanın, dağılım özellikleri, 

ortalama/medyan/standart sapma ve dağılım aralığı gibi istatistiksel özellikleri tahmin 

edilebilmektedir. Bu bağlamda, örneğin, medyan değeri, söz konusu faydanın ekonomik değeri 

olarak FMA’da kullanılabilir. 

Tablo 8: Çevresel/Sosyal Fayda ve Maliyetlerin Parasallaştırılması 

 

Piyasa değeri olmayan fayda ve maliyetlerin parasallaştırılmasında temel olarak üç metodoloji 
kullanılmaktadır: 

                                                        
23 “Contingent Valuation”   

 Negatif Çevresel Etkiler 
(Hava kirliliği) 

Pozitif Çevresel Etkiler 
(Ağaçlandırma) 

Ödeme 
İstekliliği 

Düzenleme kapsamında hava kirliliğinin 
mevcut X seviyesinden hedeflenen Y 
seviyesine indirilmesi, A bağlamındaki 
sağlık sonuçlarında B derecesinde 
iyileşmeler ile sonuçlanabilecektir. Söz 
konusu sağlık kazançları için ödeme 
yapmayı (ilave vergi vermeyi) kabul eder 
miydiniz? Cevabınız evet ise en fazla ne 
kadarlık bir ödeme yapmaya razı 
olursunuz?  

Düzenleme kapsamında ağaçlandırma 
oranının mevcut X seviyesinden 
hedeflenen Y seviyesine çıkarılmasıyla 
birlikte, A bağlamındaki yaşam 
kalitesinde artış öngörülmektedir. Yaşam 
kalitesindeki söz konusu kazançlar için 
ödeme yapmayı (ilave vergi vermeyi) 
kabul eder miydiniz? Cevabınız evet ise 
en fazla ne kadarlık bir ödeme yapmaya 
razı olursunuz?  

Kabullenme 
İstekliliği 

Düzenleme ile birlikte hava kirliliğinin 
mevcut X seviyesinden Y seviyesine 
çıkması, A bağlamındaki sağlık 
sonuçlarında B derecesinde kötüleşme 
ile sonuçlanabilecektir. Söz konusu sağlık 
kayıplarını, telafi edilmesi şartıyla kabul 
edilebilir bulur musunuz? Cevabınız evet 
ise söz konusu kayıplar için tarafınıza en 
az ne kadarlık bir telafi ödemesi 
yapılmasını kabul edersiniz? 

Düzenleme ile birlikte ağaçlandırma 
oranının mevcut X seviyesinden Y 
seviyesine indirilmesi, A bağlamındaki 
yaşam kalitesinde gerileme ile 
sonuçlanabilecektir. Söz konusu 
kayıpları, telafi edilmesi şartıyla kabul 
edilebilir bulur musunuz? Cevabınız evet 
ise kayıpları kabullenebilmek için 
tarafınıza en az ne kadarlık bir telafi 
ödemesi yapılmasını kabul edersiniz?  
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1) Açığa Çıkan Tercihler Metodu: Bireylerin yerleşik piyasalardaki tüketici davranışları 

esas alınarak tercihlerin arkasında yatan sosyal ve çevresel nitelikli belirleyicilerin 

parasal değerleri dolaylı olarak belirlenir. Bu metotta dört farklı yöntem 

bulunmaktadır. Bunlar: Hedonik Fiyatlandırma Yöntemi, Seyahat Maliyeti Yöntemi, 

Kaçınma Davranışı Yöntemi ve Hastalık Maliyeti Yöntemi’dir.24  

 

a) Hedonik Fiyatlandırma Yöntemi: Bu yöntem, bir malın fiyatını malın sahip 

olduğu nitelikler ile ilişkilendirir. Malın sahip olduğu her bir özelliğin bir fiyatının 

olduğunu ve malın fiyatının sahip olduğu özelliklerin fiyatlarının toplamı şeklinde 

olduğunu ileri sürer. Seçili bir niteliğin malın fiyatı üzerindeki etkisini inceler. Örneğin 

bir cep telefonunun fiyatı; telefonun markası, ekran büyüklüğü, kamera özellikleri, 

batarya kapasitesi, yaydığı radyasyon gibi hususların bir fonksiyonudur. Buradan 

yayılan radyasyonun ekonomik fiyatı hedonik fonksiyon tanımlanarak tespit 

edilebilmektedir. 

 
b) Seyahat Maliyeti Yöntemi25: Piyasa dışı mallara ilgili pazarlardaki tüketici 

davranışını kullanarak bir değer koymayı amaçlar. Bu yöntem rekreasyonel tesisler, 

tabiat varlıkları ve kültürel varlıklar üzerinden elde edilen toplumsal deneyimin 

değerlemesi için kullanılmıştır. Rekreasyonel aktiviteler piyasa dışı mallardır. 

Rekreasyonel tesislere; doğa yürüyüşleri, binicilik, bisiklet kullanımı, dağcılık vb. 

aktivitelerin gerçekleştirildiği alanları örnek olarak verebiliriz. Bir rekreasyonel 

aktivitenin değeri, insanların o tesisin bulunduğu bölgeye seyahat etme maliyeti, orada 

harcanan para ve zamanın değeri ile ölçülebilir. Bu maliyetler; tesisi ziyaret sayıları, 

ulaşım araçlarını kullanma maliyeti ve harcanan zamanın fırsat maliyeti ile ölçülebilir.  

 

c) Kaçınma Davranışı Yöntemi26: Bu yöntem seyahat maliyeti yöntemine 

benzemektedir. Çevre, sağlık veya güvenlik kalitesindeki değişikliklere tepki olarak 

bireylerin tüketim davranışlarını nasıl değiştirdiğini gözlemler. Örneğin ölüm riskleri, 

bir kazada ölme riskini azaltmak için kask satın almak gibi faaliyetlerden kaçınmak için 

harcanan para miktarı gözlemlenerek tahmin edilebilir. Çevre söz konusu olduğunda 

sessiz bir yerin değeri, insanların çift camlı pencereleri kurmak için ödedikleri parayla 

tahmin edilebilir. Bu tekniğin farklı alanlarda birçok uygulaması bulunmaktadır.  

 

d) Hastalık Maliyeti Yöntemi: Bir hastalığın neden olduğu doğrudan maddi 

etkilerin maliyetlerinin değerlendirilmesi ile o hastalığa dair yaşanan durumun toplam 

maliyetine ulaşılmasıdır. Belirli bir hastalıkta genel olarak o hastalığın topluma ve kişiye 

olan maliyetine ulaşılırken kişinin yaşam faaliyetlerine devam edemediği durumlarda 

maddi olmayan dolaylı etkiler dikkate alınmadığı için gerçek maliyetten daha düşük 

                                                        
24 “Hedonic Pricing Method”;”Travel Cost Method”;”Avoidance Behavior Method”;”Cost of Illness” 
25 Kanada Fayda-Maliyet Analizi Kılavuzu (2007), s.16. 
26 Kanada Fayda-Maliyet Analizi Kılavuzu (2007), s.17; Avrupa Komisyonu Yatırım Projeleri İçin Fayda Maliyet Analizi 
Kılavuzu, Uyum Politikası Aracı (2014-2020), s.327 
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bulunabilir.27 Bu yöntemde örneğin, kalp hastalığının maliyetine ulaşmak için 

kullanılması gereken maliyetlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: Tedavide kullanılan 

ilaçların toplam maliyeti, hastalığa müdahale eden doktor ve diğer sağlık personelinin 

(hemşire, ambulans) giderleri. 

 
2) Belirtilen Tercihler Metodu: Bu metotta, piyasada karşılığı bulunmayan çevresel, 

sosyal ve güvenlik nitelikli fayda ve maliyetlere bireylerin verdiği parasal değer, 

doğrudan deney/anket çalışmaları yardımıyla tespit edilir. İki farklı yöntem 

bulunmaktadır. Bunlar, Şartlı Değerleme Yöntemi ve Tercihlerin Modellenmesi 

Yöntemidir.28 

 

a) Şartlı değerleme yöntemi: Piyasa dışı mal ve hizmetlerin değerinin tahmin 

edilmesine yönelik ankete dayalı bir yöntemdir. Anket vasıtasıyla bireylerin belirli bir 

mal ve/veya hizmet için ne kadar ödemeye razı olacakları tespit edilmeye çalışılır. 

Anket sonucunda söz konusu mal ve/veya hizmetin değeri saptanır. Örneğin, belirli bir 

mahallede ikamet edenlere yönelik yapılacak anket ile söz konusu mahalleye metro 

durağı yapılması durumunda mahalle sakinlerinin ödemeye razı olacakları verginin 

tespit edilmesi mümkün olur. 

 

b) Tercihlerin modellenmesi yöntemi29: Bu yöntem, malların nitelikleri ve bu 

niteliklerin düzeyi açısından tanımlandığında, mallar için tercihleri modellemek için 

ankete dayalı bir yöntemdir. Anketi cevaplayanlardan bir malın niteliklerine ve 

seviyelerine göre farklılaştırılmış çeşitli alternatifleri, sıralamaları, derecelendirmeleri 

veya tercih ettikleri seçeneği seçmeleri istenir. Fiyatı ya da maliyeti, malın 

özelliklerinden biri olarak dâhil ederek ödeme istekliliği insanların sıralamalarından, 

derecelendirmelerinden veya seçimlerinden doğrudan tespit edilebilir. Ayrıca bu 

durumda yöntem, kullanım dışı değerlerin ölçülmesine olanak tanır.30 

 

3) Faydaların transferi metodu31: Bu metot piyasa dışı değerlendirme yöntemleri 

uygulanan mevcut araştırmalardaki değerlerin, araştırmaya bağlı kalmak kaydıyla 

politika bağlamına uyarlanarak uygulanmasıdır. Aynı zamanda, araştırmanın kalitesinin 

değerlendirilip politikaya uygulanmasını da içermektedir. Bu yöntem çoğunlukla sağlık 

ve çevre alanlarında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Fayda transferi tekniği 

kullanılarak elde edilen tahminler, duruma uygun olarak bütün koşullar göz önüne 

alınarak yapıldığı için kendine özgüdür. Seçilen araştırmadaki çalışmalar mal veya 

hizmet, sosyo-ekonomik koşullar, demografik özellikler gibi konuları içermeli ve 

uygulanacak politikayla aynı nitelikte olmalıdır.  

                                                        
27 Kanada Fayda-Maliyet Analizi Kılavuzu (2007), s.17. 
28 Contingent Valuation Method; Method of Modelling Preferences. 
29 Kanada Fayda-Maliyet Analizi Kılavuzu (2007), s.17.; Avrupa Komisyonu Yatırım Projeleri İçin Fayda Maliyet Analizi 
Kılavuzu, Uyum Politikası Aracı (2014-2020), s.327-328. 
30 Kanada Fayda-Maliyet Analizi Kılavuzu (2007), s.17. 
31 Kanada Fayda-Maliyet Analizi Kılavuzu (2007), s.19. 
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Ekonomik Fayda ve Maliyetlerin Bugünkü Değerinin Hesaplanması ve Düzenleme 

Seçeneklerinin Karşılaştırılması 

 

Fayda ve maliyetlerin yukarıda açıklanan prosedürle hesaplanması sonrasında önerilen 

düzenleme ve alternatif düzenleme(ler) için EK E-1 Düzenlemeden Doğrudan Etkilenen 

Sektör/Kesimler İçin Ekonomik Net Fayda Tablosu, EK E-2 Kamu Kesimi İçin Ekonomik Net 

Fayda Tablosu, EK E-3 Toplumun Kalan Kesimleri İçin Ekonomik Net Fayda Tablosu ve EK E-4 

Toplam Etki (Ekonominin Bütünü) İçin Ekonomik Net Fayda Tablosu doldurulur. 

 

EK E-4‘te bir araya getirilen artımlı net fayda satırları ve ekonomik indirgeme oranı kullanılarak 

önerilen düzenlemenin ekonomik net bugünkü değeri (NBD) hesaplanır. Hesaplanan NBD, 

önerilen düzenlemenin tahmini etkisini verecektir. Ekonomik indirgeme oranı, “Türkiye içi 

Ekonomik İndirgeme Oranının Tahmini” 32 yayınında takip edilen yöntem kullanılarak 2020 yılı 

için güncellenmiş ve %11 olarak hesaplanmıştır. Excel’de net bugünkü değer hesaplaması için 

“NBD” işlevi kullanılabilir.  

 

Aynı şekilde, her bir alternatif öneri için de ekonomik NBD’si hesaplanarak önerilen 

düzenleme, alternatif düzenleme(ler) ile kıyaslanır. Ekonomik NBD’si pozitif ve en yüksek olan 

seçenek, parasallaştırılabilmiş fayda ve maliyetler bağlamında en yüksek katma değeri üreten 

seçenektir. Bununla birlikte, kıyaslama yapılırken parasallaştırılamamış ve sözel ya da rakamsal 

olarak ifade edilen fayda ve maliyetler de mutlaka göz önünde bulundurularak değerlendirme 

yapılmalıdır. 

 

Aşağıda, örnek bir düzenleme için yürütülen FMA çalışması ve sonuçları paylaşılmaktadır. 

Örnek: Tablo 6: 21 Yaşın Altındaki Bireylerin Toplu Taşımayla Ücretsiz Seyahat Etmesi 

Düzenlemesine İlişkin FMA Örneği’nden yola çıkılarak söz konusu düzenleme önerisinin 

doğrudan etkilenen sektörler üzerindeki tahmini etkisi için varsayımsal bir NBD hesabı yapılmış 

ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir (Ekonomik indirgeme oranı = %11) : 

                                                        
32 Zeynep Canan Uzunkaya; Mehmet Uzunkaya (2012) "Türkiye İçin Ekonomik İndirgeme Oranı Tahmini"; Kalkınma Bakanlığı 
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Tablo 9: 21 Yaş Altı Bireylerin Ücretsiz Seyahat Etmesi Düzenlemesi İçin NBD ve Toplam Etki 
Hesabı33 

 

                                                        
33 Tabloda artımlı fayda ve maliyet değerleri kullanılmıştır. 
* Gini Katsayısı ölçüt olarak esas alınmıştır. 
** Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Ulusal Hava Kalitesi İndeksi (AQI) ölçüt olarak esas alınmıştır. 
*** Denetim kolaylığının sağlanmasına ilişkin denetim noktası sayısı baz alınmıştır. 
**** Her yıl meydana gelen büyük maddi hasarları da barındıran ölümlü trafik kazası sayısı ölçüt olarak alınmıştır. 

Yıl 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 4 NBD

Faydalar (F)

21 yaşın a l tındaki  

bi reyler için tasarruf 

artışı

₺1.000,00 ₺1.250,00 ₺2.000,00 ₺2.500,00 ₺5.024,64

Özel  hizmet 

sağlayıcıların toplam 

gel i rinin artmas ı

₺1.500,00 ₺1.750,00 ₺2.200,00 ₺2.800,00 ₺6.224,76

Toplam Fayda (F) ₺2.500,00 ₺3.000,00 ₺4.200,00 ₺5.300,00 ₺11.249,40

Maliyetler (M)

Hizmet sağlayıcıların 

yıpranmaya bağl ı 

yatırım mal iyetlerinin 

artmas ı

₺100,00 ₺120,00 ₺150,00 ₺200,00 ₺428,91

Kamunun idari , 

i zleme, denetim ve 

yaptırım 

mal iyetlerinde artış

₺90,00 ₺95,00 ₺105,00 ₺135,00 ₺323,89

21 yaş üstü için kişi  

başı ulaşım 

mal iyetinin artmas ı

₺50,00 ₺65,00 ₺75,00 ₺80,00 ₺205,34

Toplam Mal iyet (M) ₺240,00 ₺280,00 ₺330,00 ₺415,00 ₺958,14

 Düzenlemenin Artımlı 

Net Faydası (F-M)
₺2.260,00 ₺2.720,00 ₺3.870,00 ₺4.885,00 ₺10.291,26

Düzenlemenin Etkisi ₺10.291,26

Faydalar (F)

Kamunun gel i r 

dağıl ımını sağlama 

görevinin 

iyi leşti ri lmes i*

0,401 0,397 0,396 0,394

Azalan çevre 

ki rl i l iği**
200 140 100 80

Denetim kolayl ığının 

artmas ı***
60 50 40 30

Artan can 

güvenl iği****
50 40 30 20

Maliyetler (M)

_

Faydalar (F)

Trafik yoğunluğunun 

aza lmas ı sonucu 

zaman tasarrufunun 

artmas ı

_ _ _ _

_ _ _ _ _

Maliyetler (M) _ _ _ _

Toplu taşımada 

ulaşım konforunun 

aza lmas ı

_ _ _ _

  _ _ _ _ _

Parasallaşan

Rakamsallaşan

Rakamsallaştırılamayan
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Kamunun gelir dağılımını sağlama görevinin iyileştirilmesine ilişkin temel ölçüt Gini Katsayısı 
olarak ele alınmıştır. Bu doğrultuda, düzenleme yapılmasının ardından her yıl gelir 
dağılımındaki eşitsizliğin azaldığı ortaya çıkmıştır. 

Azalan çevre kirliliğine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Ulusal Hava 
Kalitesi İndeksi (AQI) ölçüt olarak esas alınmıştır. Bu doğrultuda, düzenleme yapılmasının 
ardından her yıl bu indeksin azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. 

Denetim kolaylığının sağlanmasına ilişkin denetim noktası sayısı baz alınmıştır. Buna göre 
düzenleme yapılmasının ardından her yıl denetim noktası sayısında azalma olduğu 
görülmüştür. 

Artan can ve mal güvenliği kapsamında her yıl meydana gelen büyük maddi hasarları da 
barındıran ölümlü trafik kazası sayısı ölçüt olarak alınmıştır. Bu kapsamda düzenleme 
yapılmasının ardından her yıl bu sayının azalma gösterdiği tespit edilmiştir. 

Bu varsayımlara göre önerilen düzenlemenin NBD’si 10.291,26 TL olarak hesaplanmıştır ve 

hesaplanan NBD düzenlemenin toplam etkisini vermektedir. Yüksek ve pozitif NBD, mevcut 

durumun devamı seçeneğine göre düzenleme önerisinin tercih edilebileceğini göstermektedir. 

Bununla birlikte önerilen düzenlemenin alternatif düzenlemeyle kıyaslanabilmesi için aynı 

tablonun alternatif düzenleme önerisi için de yapılması gerekmektedir. NBD’si en yüksek olan 

seçenek tercih edilmelidir. 

 

Örnek: Çevre dostu yeşil üretim dönüşümüne yönelik bir düzenleme planlanıyor. Düzenleme 

çerçevesinde doğrudan etkilenen üretici kesimin yurt içi ve yurt dışı satış gelirlerinde artan 

ürün yelpazesi, farklılaşma ve marka değeri ile birlikte yeni “yeşil iş” alanlarına ve pazarlarına 

erişim kaynaklı artış öngörülüyor. Söz konusu düzenleme kapsamında uyum maliyetleri olarak 

Ar-Ge, yatırım ve işletme (üretim, dağıtım ve diğer genel giderleri içerecek şekilde) 

maliyetlerini de kapsayacak şekilde yeşil üretim teknolojilerine geçiş süreci maliyetleri 

öngörülüyor. Bununla birlikte, yeşil üretime kademeli geçiş sonucu artan verimlilik ile birlikte 

hammadde, enerji ve su maliyetlerinde azalma olması ve bunların firmalara rekabetçi avantaj 

sağlaması bekleniyor. Diğer taraftan, tüketici davranışlarındaki yeşil üretime yönelik değişim 

beklentisinin de satış hacmine olumlu yansıyacağı değerlendiriliyor. 

 

Söz konusu düzenlemenin hayata geçirilebilmesi için kamu kesimince temiz üretim 

teknolojilerinin kullanımına yönelik performans standartlarının geliştirilmesi ve uygulamaların 

denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesi gerekiyor. 

 

Düzenleme ile birlikte toplumun geneline yansıyacak çevresel nitelikli birtakım faydaların 

gerçekleşmesi bekleniyor. Bu faydalar arasında geleneksel üretim kaynaklı çevresel kirliliğin ve 

bunlarla ilişkili maliyetlerin azalması (katı/sıvı atıklar ve sera gazı emisyonları kaynaklı 

hava/su/toprak kirliliği; gürültü kirliliği, çevresel kirlilik kaynaklı sağlık maliyetleri gibi) 

sıralanıyor. Ek olarak, yeni nesil çevre hizmetlerine artacak talep sonucu katma değer üreten 

yeni iş alanlarının yaratılması bekleniyor. 
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DEA kapsamında söz konusu fayda ve maliyetlerin yukarıda verilen prosedür çerçevesinde 

çalışılması sonucunda fayda ve maliyetlere ilişkin ekonomik değerler büyük ölçüde tespit 

edilebiliyor. Parasallaştırılamayan fayda ve maliyetler hariç tutulmak ve niteliksel olarak 

değerlendirilmek üzere, söz konusu düzenleme için aşağıdaki özet net fayda tabloları 

üretiliyor: 
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Tablo 10: Çevre Dostu Yeşil Üretim Dönüşümüne Yönelik Düzenleme İçin Toplam Etki 
Tahmini 

 

Yukarıda verilen tablolar, düzenleme alternatifleri için de ayrı ayrı çalışılıyor. 

Doğrudan etkilenen sektör/kesim(ler) için net fayda

(Milyon TL)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NBD

Düzenlemeli Durum

Faydalar 400,0 420,0 441,0 485,1 582,1 756,8 1.135,1 1.702,7 2.554,1 3.831,1

Fayda 1 180,0 200,0 221,0 225,1 232,1 256,4 335,1 402,7 754,1 831,1

Fayda 2 220,0 220,0 220,0 260,0 350,0 500,4 800,0 1.300,0 1.800,0 3.000,0

Maliyetler 2.000,0 1.800,0 1.500,0 750,0 600,0 480,0 384,0 307,2 245,8 196,6

Maliyet 1 800,0 700,0 650,0 200,0 180,0 120,0 114,0 107,2 65,0 60,6

Maliyet 2 1.200,0 1.100,0 850,0 550,0 420,0 360,0 270,0 200,0 180,8 136,0

Net Fayda -1.600,0 -1.380,0 -1.059,0 -264,9 -17,9 276,8 751,1 1.395,5 2.308,3 3.634,5 -₺223,25

Baz Durum

Faydalar 400,0 420,0 441,0 507,2 583,2 670,7 771,3 887,0 1.020,1 1.173,1

Fayda 1 190,0 210,0 221,0 227,0 247,2 270,7 271,3 377,0 420,0 473,1

Fayda 2 210,0 210,0 220,0 280,2 336,0 400,0 500,0 510,0 600,1 700,0

Maliyetler 950,0 850,0 800,0 750,0 900,0 1.080,0 1.296,0 1.555,2 1.866,2 2.239,5

Maliyet 1 450,0 400,0 400,0 350,0 500,0 550,0 560,0 655,2 856,2 1.039,5

Maliyet 2 500,0 450,0 400,0 400,0 400,0 530,0 736,0 900,0 1.010,0 1.200,0

Net Fayda -550,0 -430,0 -359,0 -242,9 -316,8 -409,3 -524,7 -668,2 -846,2 -1.066,4 -₺2.922,82

Artımlı Net Fayda -1.050,0 -950,0 -700,0 -22,1 298,9 686,1 1.275,8 2.063,7 3.154,5 4.700,9 ₺2.699,57

Kamu kesimi için net fayda

(Milyon TL)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NBD

Düzenlemeli Durum

Faydalar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fayda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fayda 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maliyetler 250 250 250 100 25 25 25 25 25 25

Maliyet 1 120 120 120 40 5 5 5 5 5 5

Maliyet 2 130 130 130 60 20 20 20 20 20 20

Net Fayda -250 -250 -250 -100 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -₺746,47

Baz Durum

Faydalar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fayda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fayda 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maliyetler 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Maliyet 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Maliyet 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Net Fayda -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -₺88,34

Artımlı Net Fayda -235 -235 -235 -85 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -₺658,13

Toplumun kalan kesimleri için net fayda

(Milyon TL)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NBD

Düzenlemeli Durum

Faydalar 95,0 99,8 104,7 115,2 126,7 145,7 167,6 201,1 241,3 301,7

Fayda 1 40,0 44,0 44,7 55,0 60,0 65,0 67,6 100,0 120,0 150,0

Fayda 2 55,0 55,8 60,0 60,2 66,7 80,7 100,0 101,1 121,3 151,7

Maliyetler 220,0 198,0 178,2 160,4 120,3 60,1 30,1 15,0 7,5 3,8

Maliyet 1 120,0 118,0 108,0 100,4 100,3 50,0 20,0 10,0 5,0 3,0

Maliyet 2 100,0 80,0 70,2 60,0 20,0 10,1 10,1 5,0 2,5 0,8

Net Fayda -125,0 -98,3 -73,5 -45,2 6,4 85,6 137,5 186,1 233,8 297,9 ₺117,10

Baz Durum

Faydalar 20,0 24,0 28,8 34,6 41,5 49,8 59,7 71,7 86,0 103,2

Fayda 1 15,0 18,0 18,8 20,0 21,5 22,8 29,7 41,0 46,0 50,2

Fayda 2 5,0 6,0 10,0 14,6 20,0 27,0 30,0 30,7 40,0 53,0

Maliyetler 150,0 165,0 206,3 257,8 322,3 402,8 503,5 629,4 786,8 983,5

Maliyet 1 75,0 80,0 90,0 100,0 122,3 200,0 250,0 269,0 286,8 383,5

Maliyet 2 75,0 85,0 116,3 157,8 200,0 202,8 253,5 360,4 500,0 600,0

Net Fayda -130,0 -141,0 -177,5 -223,3 -280,8 -353,1 -443,8 -557,8 -700,8 -880,3 -₺1.903,54

Artımlı Net Fayda 5,0 42,8 104,0 178,1 287,2 438,7 581,4 743,9 934,6 1.178,2 ₺2.020,64

Toplam Etki

(Milyon TL)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NBD

Paydaşlar

-1.050,0 -950,0 -700,0 -22,1 298,9 686,1 1.275,8 2.063,7 3.154,5 4.700,9 ₺2.699,57

-235,0 -235,0 -235,0 -85,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -₺658,13

5,0 42,8 104,0 178,1 287,2 438,7 581,4 743,9 934,6 1.178,2 ₺2.020,64

Ekonominin bütünü için net fayda

Doğrudan etkilenen 

sektör/kesim(ler)

Kamu kesimi
Toplumun kalan 

kesimleri

Ekonominin bütünü 

için toplam etki -1.280,0 2.797,5 4.079,1 5.869,1 ₺4.062,07-1.142,3 -831,0 71,0 576,1 1.114,7 1.847,2
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FMA sonucunda önerilen düzenlemenin doğrudan etkilenen üretici kesim üzerine etkisi 

2.699,57 milyon TL; kamu kesimine etkisi -658,13 milyon TL; toplumun kalan kesimlerine olan 

etkisi 2.020,64 milyon TL ve ekonominin bütününe olan toplam etkisi, 4.062,07 milyon TL 

olarak tespit ediliyor. Önerilen düzenlemeden kamu kesimi, yüklendiği uygulama ve 

denetleme işlevinden dolayı negatif etkilenirken doğrudan etkilenen imalat sanayi ve toplum 

genelinde, önerilen düzenleme yüksek pozitif katma değer yaratıyor.  

 

Önerilen düzenlemeye ilave olarak iki alternatif düzenleme önerisi bulunuyor. Aynı yaklaşım 

ve yöntem kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda birinci alternatifin toplam etkisi, 

1.295,01 milyon TL; ikinci alternatifin toplam etkisi ise 3.997,06 milyon TL olarak tahmin 

ediliyor. Önerilen düzenleme ve ikinci alternatifin etki tahminleri birbirine yakın görünmekle 

birlikte, paydaş analiziyle etkinin dağılımı daha net değerlendirilebiliyor. Önerilen 

düzenlemeye kıyasla ikinci alternatifin imalat sanayi üzerindeki pozitif etkisi daha yüksek ve 

kamu kesimine olan negatif etkisi daha düşük olmakla birlikte ekonominin bütünü perspektifi 

ile yapılan değerlendirmede toplumun kalan kesimlerine olan etki de dâhil edildiğinden 

önerilen düzenleme, yarattığı daha yüksek toplam etki ile tercih edilebilir görünüyor.  

 

Paydaş Analizi (Dağılımsal Analiz) 

Fayda ve maliyetlerin paydaşlar arasında nasıl dağılım gösterdiğini analiz edebilmek için EK E- 

5’te verilen Paydaş Analizi Tablosu (Fayda ve Maliyetlerin Dağılımsal Analizi), önerilen 

düzenleme ve alternatif düzenleme(ler) için ayrı ayrı düzenlenerek değerlendirilir.  

 

Risk Analizi 

DEA tanımı gereği fayda ve maliyetlere ilişkin bir gelecek öngörüsüne ve belirsizliğe dayanır. 

Hiçbir öngörü doğası gereği kesinlik taşıyamaz. Bu nedenle fayda ve maliyet projeksiyonlarında 

kesin değerler yerine belirsizlikleri yansıtacak değer aralıkları üzerinden hareket etmek ve 

DEA’yı söz konusu belirsizlikleri içerecek şekilde yapmak gerekir.  

 

Risk analizinde şu soruya yanıt aranmalıdır: 

Önerilen düzenleme, FMA’da dikkate alınamayan gelecekteki muhtemel belirsizlikler ve bu 

belirsizliklerin getireceği değişimler sonucu ne ölçüde pozitif ekonomik katma değer üretmeye 

ve alternatif düzenleme önerilerine kıyasla tercih edilebilir kalmaya devam eder? Bu soruya 

yanıt, risk analizi yaklaşımı ile aranabilmektedir. Bu kapsamda üç temel analiz yöntemi 

kullanılabilir: 

 

a. Duyarlılık Analizi 

Düzenlemeye ilişkin herhangi bir kritik değişkenin belirli bir aralık içinden alacağı farklı değerler 

için, ekonomik NBD’nin nasıl değişim göstereceğinin analiz edilmesidir. Birden fazla kritik 

değişken için birbirinden bağımsız olacak şekilde duyarlılık analizi yapılarak düzenleme kararını 

en fazla etkileyecek değişken(ler) tespit edilebilir. Microsoft Excel’de duyarlılık analizi 

yapılabilecek özellikler mevcuttur. Düzenleme kapsamında düzenlemenin ekonomik NBD’sine, 
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dolayısıyla yapılabilirliğine ve görece tercih edilebilirliğine en büyük risk oluşturan 

değişkenlerin bu şekilde tespit edilebilmesi, uygun risk yönetimi tedbirlerinin geliştirilerek söz 

konusu belirsizliklerin getireceği olası olumsuz sonuçların asgari düzeye indirilebilmesine 

yardımcı olur.  

 

Örnek: 

İlgili sektörde yapılması planlanan düzenleme için duyarlılık analizi yapıldığında,34 

- Yıllık Nüfus Artış Oranı 

- Kişi Başına Düşen Tüketim 

- Kişi Başına Düşen Vergi 

- Toplam Yatırım Maliyeti 

- Yıllık Bakım Maliyeti 

- Kişi Başına Ödeme İstekliliği 

- Yıllık Gürültü Emisyonları 

şeklinde verilen değişkenlerdeki ±%1’lik değişimlerin ekonomik NBD üzerindeki etkileri 

tabloda gösterilmektedir. 

 

Tablo 11: Duyarlılık Analizi Örneği35 

Değişkenler NBD Değişimi Önem Derecesi 

Yıllık Nüfus Artış Oranı %2,2 Kritik 

Kişi Başına Düşen Tüketim %4,9 Kritik 

Kişi Başına Düşen Vergi - - 

Toplam Yatırım Maliyeti %8,2 Kritik 

Yıllık Bakım Maliyeti %0,6 Normal 

Kişi Başına Ödeme İstekliliği %12,3 Kritik 

Yıllık Gürültü Emisyonları %0,8 Normal 

 
Düzenlemenin duyarlılık analizi sonuçları incelendiğinde, örneğin, toplam yatırım 
maliyetindeki ±%1 değişimin NBD’yi %8,2 oranında değiştirdiği görülmektedir. Bu örnek 
özelinde NBD’de %1’lik değişimin altındaki değerler “normal” olarak derecelendirilirken %1’in 
üzerindeki değerler kritik olarak derecelendirilmiştir.  

                                                        
34 Avrupa Komisyonu Yatırım Projeleri İçin Fayda Maliyet Analizi Kılavuzu, Uyum Politikası Aracı (2014-2020), s.68. 
35 Avrupa Komisyonu Yatırım Projeleri İçin Fayda Maliyet Analizi Kılavuzu, Uyum Politikası Aracı (2014-2020), s.68. 
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b. Senaryo Analizi 

Temelde duyarlılık analizi ile aynıdır. Duyarlılık analizinde tek değişkenin alacağı farklı 
değerlerin ekonomik NBD üzerindeki etkisi ölçülür. Senaryo analizinde ise, tanımlanan senaryo 
koşulları altında, birden çok değişkenin bir arada alacağı farklı değerlerin ekonomik NBD 
üzerindeki etkisi ölçülür. Örnek senaryolar, düzenlemenin çözüm getirmek istediği alana ilişkin 
iyimser, kötümser ve nötr gelecek tahminlerini içeren senaryolar olarak tanımlanabilir (iklim 
krizi, enerji krizi, gıda krizi senaryoları vb.). 

c. Simülasyon 

Simülasyonda, birden çok sayıda kritik risk değişkeninin, belirli bir olasılık dağılımına göre 
alacağı pek çok farklı değer karşısında, ekonomik NBD’nin nasıl dağılım göstereceği analiz 
edilir. Excel ile uyumlu simülasyon paket programları ile söz konusu analiz yapılabilmektedir. 
Ekonomik NBD dağılımına bakılarak NBD’nin hangi olasılıkla pozitif kalacağı ve dolayısıyla 
düzenlemenin yapılabilir ve tercih edilebilir olacağı tespit edilmiş olur. 
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B. Çok Kıstaslı Karar Analizi36 

Çok kıstaslı karar analizinde, görece basitliği ve şeffaflığı nedeniyle “basit çok kıstaslı puanlama 

tekniği (SMART)” sıklıkla kullanılır. Karar alıcının belirttiği tercihlerine göre tutarlı bir biçimde 

hareket etmesi durumunda karar seçeneklerinin nasıl sıralandığını ve hangi seçeneğin tercih 

edilmesi gerektiğini gösterir. FMA düzenleme seçeneklerinin etkisini parasal olarak ölçme 

çabası ile karakterize edilen bir yöntemken çok kıstaslı karar analizinde parasal ya da parasal 

olmayan nitelikte ve farklı ölçüm birimleriyle ifade edilebilecek geniş yelpazeye yayılan 

kıstaslar, seçeneklerin değerlendirilmesinde kullanılabilmektedir. Karmaşık yapılı ve farklı 

ölçüm birimleriyle (parasal/nicel/nitel) karakterize edilen çok çeşitli etkileri olabilecek 

düzenlemelerin karşılaştırmalı analizi için uygun bir yöntemdir. FMA’ya göre daha bütüncül ve 

şeffaf olması yöntemin en önemli başarı faktörü olarak değerlendirilmektedir.  

 

Çok kıstaslı karar analizi, karar almada önemli olan hususlara ve bu hususların birbiriyle ve 

seçenekler ile nasıl ilintili olduğuna ışık tutar. Bir karar aracı olarak çözüm bekleyen sorun 

alanına ve seçeneklere yönelik anlayışın ve kavrayışın artmasına yardımcı olur.  

 

Kıstas, düzenlemenin amacına yönelik olarak performansın ölçülebilmesi için kullanılır. 

Kıstasların, belirlenmiş olan amaçların yerine getirilmesine hizmet edecek şekilde 

tanımlanması gerekmektedir. En genel ifadeyle bir düzenlemenin ekonomik, sosyal ya da 

çevresel bir iyileşme sağlamak amacıyla hayata geçirilmesi amaçlanıyorsa, karar almada 

kullanılacak kıstasların da ekonomik, sosyal ve çevresel nitelikli ilerlemeyi ölçmeye hizmet 

edecek kıstaslar olarak tanımlanması gerekmektedir. Kıstaslar, seçenek değerlendirmesini ve 

birbirleri ile kıyaslanmasını en rahat ve anlaşılır şekilde yapabilecek ölçüde olabildiğince 

spesifik olarak tanımlanmalıdır. Örneğin, ekonomik büyüme amacı kapsamında kıstas olarak 

“gayri safi yurt içi hâsıla”, “enflasyon oranı”,  “tasarruf oranı” kullanılabilir. Ekonomik 

büyümenin sosyal boyutunun ölçülmesinde “gelir dağılımında adalet”, “Gini katsayısı”; 

çevresel boyutunun hesaplanmasında ise “karbondioksit emisyon ölçümü”, “sera gazı emisyon 

oranları” kıstas olarak kullanılabilir.37  

 

Örneğin, düzenlemenin amacı “hava kirliliğinin azaltılması” olarak belirlenmiş ise, kıstas 

“Ulusal Hava Kalitesi Endeksi”38 ya da “PM10”, “SO2”, “NO2”, “CO”, “O3” kirleticilerinin 

herhangi biri/birkaçı olarak örneklenebilir. Amaca ilişkin performansı doğrudan ölçmeye 

yönelik bu gibi kıstasların yanı sıra, amaç ile ilişkili olup performansı dolaylı olarak ölçmeye 

yarayan “vekil kıstas”lar da kullanılabilir. Örneğin, halk sağlığı (salgın) yönetimi kapsamında 

okullarda iç ortam hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik bir düzenlemede, hava kalitesi ile 

ilişkili olan “CO2” seviyesi bir vekil kıstas olarak kullanılabilir.39 

                                                        
36 Edwards and Newman (1986) "Çok Nitelikli Değerlendirme (Sosyal Bilimlerde Nicel Uygulamalar)" Keeney, R., & Raiffa, H. 
(1993). Çok Amaçlı Kararlar: Tercihler ve Değer Dengelemeleri. Cambridge: Cambridge University Press. 
doi:10.1017/CBO9781139174084 
37 AB Daha İyi Düzenleme Araç Kutusu, (Kasım 2021). 
38 http://www.havaizleme.gov.tr/ 
39 AB Daha İyi Düzenleme Araç Kutusu, (Kasım 2021). 
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Çok kıstaslı puanlama tekniğinde amaç her seçeneğin karar alıcı nezdindeki tercih 

edilebilirliğini ölçen puan elde etmektir. Elde edilecek puan, seçeneğin “değer”ini ifade 

edecektir.  

 

Kutu 10: Çok Kıstaslı Karar Analizinde Takip Edilecek Temel Adımlar 

1. Karar alıcının/alıcıların belirlenmesi: Düzenlemeden sorumlu idarede karar alma 

süreçlerinde ve nihai karar almada yer alan kişi ve/veya birimler 

2. Seçeneklerin belirlenmesi: Mevcut durum/baz durum/referans noktası, önerilen 

düzenleme ve alternatif düzenleme(ler)  

3. Kıstasların belirlenmesi  

4. Her kıstas için seçeneklerin performansının değerlendirilmesi 

5. Her kıstas için bir ağırlık belirlenmesi 

6. Her seçenek için-verilen puanlar ve kıstasların ağırlıkları kullanılarak-ağırlıklı ortalama 

hesabı ile puan (değer) hesaplanması  

7. Seçeneklerin puana göre sıralanması  

 

1. Karar alıcının/alıcıların belirlenmesi 

Düzenlemeden sorumlu idare ve paydaşlarda düzenlemeye ilişkin karar alma süreçlerinde ve 

nihai karar almada yer alan kişi ve/veya birimlerin belirlenmesi. 

 

2. Seçeneklerin belirlenmesi 

Mevcut durumun devamı seçeneği, önerilen düzenleme ve alternatif düzenleme 

seçeneklerinin belirlenmesi. 

 

3. Kıstasların belirlenmesi 

Düzenleme kararının tüm boyutlarını tam ve eksiksiz yansıtacak şekilde kıstasların 

belirlenebilmesi önemlidir. Kıstaslar muğlak ifadelerle değil, olabildiğince açık, net ve spesifik 

olarak tanımlanmalıdır. 

 

Bu adımda kıstaslar belirlendikten sonra bir “değer ağacı” hazırlanmalıdır. Değer ağacı, genel 

kıstaslardan yola çıkarak daha spesifik ve ölçülebilir kıstaslara doğru iner. Örnek bir değer ağacı 

aşağıda yer almaktadır: 
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Şekil 8: Çok Kıstaslı Karar Analizi: Örnek Değer Ağacı 

 

Şekil 8’de yer verilen değer ağacında, örnek bir düzenleme kararına etki edebilecek kıstaslar 

fayda ve maliyet alanları olarak kabul edilmiş ve tanımlanmıştır.  

 

Değer ağacının, karar almanın boyutlarını gerçekçi ve faydalı olacak şekilde temsil ettiğinden 

emin olmak gereklidir. Bu bağlamda oluşturulan değer ağacının, aşağıdaki hususlar açısından 

değerlendirilerek nihai haline getirilmesi gerekmektedir. 

 

Değer ağacının değerlendirilmesine ilişkin sorular 

 Kıstaslar kararın tüm boyutlarını yansıtıyor mu?  

 En alt seviyedeki kıstaslar seçeneklerin değerlendirilebilmesini ve seçenekler arası 

kıyaslama yapmayı mümkün kılacak ölçüde spesifik olarak tanımlandı mı? 

 Bir seçeneğin bir kıstas bazındaki tercih edilebilirliği, diğer kıstaslar bazındaki tercih 

edilebilirliğinden bağımsız olarak değerlendirilebiliyor mu? 

 Kıstaslar mükerrerliğe yol açmayacak ve kararın farklı boyutlarını temsil edecek biçimde 

tanımlandı mı? 

 Değer ağacı mümkün olan en küçük ve basit haliyle oluşturulabildi mi? 

 

Bu kısımdan sonra çok kıstaslı puanlama tekniğinin adımları, yukarıda yer alan değer ağacı 

örnek alınarak anlatılacaktır. Bu örnekte doğrudan maliyetler ve kamuya olan maliyetlerin 

parasal değerlerinin hesaplanabildiği; buna karşılık dolaylı maliyetler, sosyal maliyetler ve 

çevresel maliyetler ile ekonomik faydalar, sosyal faydalar ve çevresel faydaların rakamsal veya 

parasal büyüklüklerinin bilinmediği varsayılmaktadır. 

 

4. Her kıstas için seçeneklerin performansının değerlendirilmesi 

Bu adımda, değer ağacının en alt seviyesinde yer alan kıstaslar bazında seçeneklerin 

göstereceği performansın değerlendirilmesi gerekecektir. Bu kapsamda doğrudan maliyetler 

ve kamuya olan maliyetler kıstasları bazında seçeneklerin performansları söz konusu 

maliyetlerin bilinen mutlak büyüklükleri ile ölçülür: 
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Tablo 12: Düzenleme Seçeneklerinin Parasallaşmış Maliyetleri 

(milyon TL, NBD) 

Seçenekler Doğrudan maliyetler 
Kamuya olan 

maliyetler 
Toplam 

A 950 150 1100 

B 350 550 900 

C 550 250 800 

D 700 100 800 

E 600 100 700 

F 300 300 600 

G 200 800 1000 

 

Benzer şekilde parasal büyüklüğü bilinmeyip rakamsal büyüklüğü bilinen bir kıstas varsa 

seçeneklerin performansı söz konusu rakamsal büyüklük mertebesinde değerlendirilir.  

 

Örneğin, “ilave istihdam oluşturulması” rakamsal büyüklüğü bilinen bir kıstas ise herhangi bir 

seçeneğin söz konusu kıstas bazındaki performansı ilave oluşturacağı istihdam sayısına eşit 

olur. 

 

Parasal ya da rakamsal büyüklükleri bilinmeyen diğer kıstasların her biri için de aşağıdaki 

açıklanan “doğrudan puanlama” metodu uygulanarak seçeneklerin kıstas bazındaki kısmi 

performansları tespit edilir. 

 

Örnek: Çevresel maliyetler kıstası için doğrudan puanlama: 

Seçenekler çevresel maliyetler kıstası bağlamında en çok tercih edilebilir olandan en az tercih 

edilebilir olana doğru sıralanır. En çok tercih edilebilir olan, çevresel maliyetleri en düşük 

olarak öngörülen A seçeneği; en az tercih edilebilir olan ise çevresel maliyetleri en yüksek 

olarak öngörülen C seçeneğidir.  

 

Tablo 13: Düzenleme Seçeneklerinin Çevresel Maliyetler Kıstasına Göre Sıralanması 

SIRALAMA SEÇENEK 

1. A 

2. E 

3. F 

4. D 

5. G 

6. B 

7. C 



Analizde Kullanılacak Yöntemler - Çok Kıstaslı Karar Analizi 

Düzenleyici Etki Analizi Rehberi    60 

Sıralama elde edildikten sonra, en iyi (yani çevresel maliyetleri en düşük) seçeneğe “100” 

değeri; en kötü (yani çevresel maliyetleri en yüksek) seçeneğe “0” değeri verilir. Daha sonra 

her bir diğer seçeneğe, çevresel maliyetler kıstası açısından görece tercih edilebilirlik 

durumunu yansıtacak mertebede 0-100 arasında bir değer verilir. Şekil 9’da düzenleme 

seçeneklerinin çevresel maliyetler kıstasına göre puanlanması örnek olarak yapılmıştır. 

 

Şekil 9: Çok Kıstaslı Karar Analizinde Düzenleme Seçeneklerinin Kıstaslara Göre 
Puanlanması: Çevresel Maliyetler Kıstası Örneği 

 

Maliyetle ilgili kıstaslar için yapılan değerlendirmede en tercih edilebilir olan ve “100” değeri 

atanan seçenek yukarıdaki örnekte verildiği gibi en düşük maliyetli seçenek olurken faydalar 

ile ilgili kıstaslarda en tercih edilebilir olan ve “100” değeri atanacak seçenek en yüksek fayda 

getirecek seçenek olarak belirlenmelidir. 

 

Buna göre, Tablo 14’te, dolaylı faydalar kıstası için yapılan seçenek sıralamasında en iyi 

seçenek B, en kötü seçenek F olarak belirlenmiştir. 

Tablo 14: Düzenleme Seçeneklerinin Dolaylı Faydalar Kıstasına Göre Sıralanması 

SIRALAMA SEÇENEK 

1. B 

2. E 

3. C 

4. G 

5. D 

6. A 

7. F 
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Şekil 10’da düzenleme seçeneklerinin dolaylı faydalar kıstasına göre puanlanması örnek olarak 
yapılmıştır. 

Şekil 10: Çok Kıstaslı Karar Analizinde Düzenleme Seçeneklerinin Kıstaslara Göre 
Puanlanması: Dolaylı Faydalar Kıstası Örneği 

 

 

Benzer şekilde diğer parasallaştırılamamış nitel kıstaslar için de seçenek değerlendirmesi 

yapılarak Tablo 15 oluşturulmuştur. Seçeneklerin kıstas puanları, her seçeneğin her bir 

kıstastan aldığı kısmi puanı, diğer bir ifadeyle söz konusu seçeneğin ilgili kıstas bağlamındaki 

tercih edilebilirliğinin derecesini ifade etmektedir. 

 

Tablo 15: Düzenleme Seçeneklerinin Kıstas Puanları 

 DÜZENLEME SEÇENEKLERİ 

KISTASLAR A B C D E F G 

Doğrudan faydalar 0 80 100 40 20 60 70 

Kamuya olan faydalar 60 80 70 50 60 0 100 

Dolaylı faydalar 20 100 70 30 80 0 40 

Sosyal faydalar 70 30 10 50 0 100 50 

Çevresel faydalar 0 100 10 30 60 80 50 

Dolaylı maliyetler 80 50 90 0 70 100 20 

Sosyal maliyetler 70 30 50 80 100 60 0 

Çevresel maliyetler 100 10 0 30 90 70 20 
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5. Her kıstas için bir ağırlık belirlenmesi 

Bu adımda kıstasların ağırlıkları belirlenir. Ağırlık belirlemede sıkça kullanılan ve “önem 

ağırlığı” olarak adlandırılan yöntemde her bir kıstas için önem derecesine göre 1-100 

aralığından bir değer, kıstas ağırlığı olarak tespit edilebilir. Ancak bu yöntem, seçeneklerin 

birbirine çok yakın değerler aldığı ve büyük önem ağırlığı belirlenmiş olan kıstaslar için 

seçeneklerin nihai değerlerinin birbirinden çok farklı çıkmasıyla ve bir seçeneğin yanıltıcı 

şekilde diğerinin önüne geçmesi ile sonuçlanabilmektedir. Bunun önüne geçebilmek için 

“önem ağırlığı” yerine “değişim ağırlığı” yönteminin kullanılması önerilmektedir. 

 

Değişim ağırlığı yöntemi 

Öncelikle her kıstas için en kötü seviyede olan bir seçenek varsayımı yapılır. Yukarıdaki örnek 

bağlamında söz konusu seçenek; en yüksek dolaylı, sosyal ve çevresel maliyetlere; en düşük 

doğrudan, kamusal ve dolaylı faydalar ile sosyal ve çevresel faydalara sahip farazi bir 

seçenektir. 

 

Daha sonra şu soru yanıtlanır: “Belirlenmiş olan amaç ve çözülmesi beklenen sorunlar göz 

önünde bulundurulduğunda, söz konusu farazi seçenekte eğer tek bir kıstasın değeri en iyi 

seviyeye getirilebilseydi, hangi kıstası seçmek en doğru ve uygun olurdu?” Bu soruya verilecek 

yanıtla, düzenleme kararının alınmasında en önemli olduğu değerlendirilen kıstas tespit 

edilmiş olacaktır. 

 

Yukarıdaki örnekte en önemli kıstasın doğrudan faydalar kıstası olarak yanıtlandığını 

varsayalım. Bu durumda doğrudan faydalar kıstasının değişim ağırlığı 100 olarak atanır. Daha 

sonra, her bir kıstas için şu soru sorularak değişim ağırlığı tespit edilir: “….” kıstasının en kötü 

seviyesinden en iyi seviyesine olan değişim, doğrudan faydalar kıstasındaki aynı değişime 

kıyasla ne derecede önemlidir? Örneğin, dolaylı maliyetler kıstası için verilen yanıtın %70 

olduğunu varsayalım. Bu durumda dolaylı maliyetler kıstasının ağırlığı 70 olacaktır.  

 

Şekil 11: Çok Kıstaslı Karar Analizinde Her Kıstas İçin Ağırlık Belirlenmesi Örneği 

 

 

Söz konusu yöntem kullanılarak elde edilen değişim ağırlıkları aşağıda yer almaktadır. 

Normalize ağırlıkların toplamı 100 olacak şekilde ve aralarındaki oran bozulmadan normalize 

edilmesi gerekmektedir. Örneğin, bir kıstasın normalize edilmiş ağırlığı, söz konusu kıstasın 

değişim ağırlığının tüm kıstasların değişim ağırlıklarının toplamına bölünmesi ve sonucun 100 

ile çarpılması ile elde edilir. 

Düzenleme Kıstasları Doğrudan Faydalar Dolaylı Maliyetler Dolaylı Faydalar Kamuya Olan Faydalar Çevresel Faydalar Çevresel Maliyetler Sosyal Faydalar Sosyal Maliyetler
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𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒊𝒛𝒆 𝑨ğ𝚤𝒓𝒍𝚤𝒌 =  
𝑫𝒆ğ𝒊ş𝒊𝒎 𝑨ğ𝚤𝒓𝒍𝚤ğ𝚤

𝑻𝒐𝒑𝒍𝒂𝒎 𝑫𝒆ğ𝒊ş𝒊𝒎 𝑨ğ𝚤𝒓𝒍𝚤ğ𝚤
 

Tablo 16: Normalize Kıstas Ağırlıkları 

KISTASLAR 
AĞIRLIKLAR 

Değişim Ağırlıkları Normalize Ağırlıklar 

Doğrudan faydalar 100 25,64 

Kamuya olan faydalar 50 12,82 

Dolaylı faydalar 60 15,38 

Sosyal faydalar 20 5,13 

Çevresel faydalar 40 10,26 

Dolaylı maliyetler 70 17,95 

Sosyal maliyetler 10 2,56 

Çevresel maliyetler 40 10,26 

TOPLAM 390 100 

 

6. Her Seçenek İçin Ağırlıklı Ortalama Hesabıyla Puan (Değer) Hesaplanması  

Bu aşamada seçeneklerin kıstas puanları (Tablo 15) ve kıstas ağırlıkları (Tablo 16) kullanılarak 

her seçeneğin ağırlıklı toplam puanı elde edilir.  

Örneğin, A seçeneğinin kıstasları için Ağırlıklı Puanlar; 

𝑨ğ𝚤𝒓𝒍𝚤𝒌𝒍𝚤 𝑷𝒖𝒂𝒏 =  𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒊𝒛𝒆 𝑨ğ𝚤𝒓𝒍𝚤𝒌 × 𝑲𝚤𝒔𝒕𝒂𝒔 𝑷𝒖𝒂𝒏 

Formülü kullanılarak hesaplanır. Tablo 17’de A seçeneği için şu şekilde hesaplanmıştır. 

Tablo 17: A Seçeneğinin Ağırlıklı Toplam Puanı 

KISTASLAR Normalize Ağırlık Kıstas Puan Ağırlıklı Puan 

Doğrudan faydalar 25,64 0 0 

Kamuya olan faydalar 12,82 60 769 

Dolaylı faydalar 15,38 20 308 

Sosyal faydalar 5,13 70 359 

Çevresel faydalar 10,26 0 0 

Dolaylı maliyetler 17,95 80 1436 

Sosyal maliyetler 2,56 70 179 

Çevresel maliyetler 10,26 100 1026 

TOPLAM AĞIRLIKLI PUAN 4077 
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𝑻𝒐𝒑𝒍𝒂𝒎 𝑷𝒖𝒂𝒏 =  
𝑻𝒐𝒑𝒍𝒂𝒎 𝑨ğ𝚤𝒓𝒍𝚤𝒌𝒍𝚤 𝑷𝒖𝒂𝒏

𝑻𝒐𝒑𝒍𝒂𝒎 𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒊𝒛𝒆 𝑨ğ𝚤𝒓𝒍𝚤𝒌
 

A seçeneği için toplam puan = 4077/100 = 40,8 Aynı yaklaşımla tüm seçenekler için toplam 
puan hesaplanarak Tablo 18’deki gibi bir puan tablosu oluşturulur: 

Tablo 18: Düzenleme Seçeneklerinin Ağırlıklı Toplam Puanları 

KISTASLAR 
Normalize 
Ağırlıklar 

DÜZENLEME SEÇENEKLERİNİN KISTAS PUANI 

A B C D E F G 

Doğrudan faydalar 25,64 0 80 100 40 20 60 70 

Kamuya olan faydalar 12,82 60 80 70 50 60 0 100 

Dolaylı faydalar 15,38 20 100 70 30 80 0 40 

Sosyal faydalar 5,13 70 30 10 50 0 100 50 

Çevresel faydalar 10,26 0 100 10 30 60 80 50 

Dolaylı maliyetler 17,95 80 50 90 0 70 100 20 

Sosyal maliyetler 2,56 70 30 50 80 100 60 0 

Çevresel maliyetler 10,26 100 10 0 30 90 70 20 

Toplam Değer 40,8 68,7 64,4 32,1 55,6 55,4 50,3 

 
Düzenleme seçeneklerine ilişkin yukarıda belirlenmiş olan kıstaslar dışında parasal değeri 

bilinen doğrudan maliyetler ve kamuya olan maliyetler kıstasları (Tablo 12: Düzenleme 

Seçeneklerinin Parasallaşmış Maliyetleri)  iki farklı yöntemle değerlendirilebilir.   

 

Birinci yöntemde düzenleme seçenekleri, parasal değeri bilinmeyen diğer kıstaslarla yukarıda 

yapılan değerlendirme yaklaşımı ile aynı şekilde puanlanır. Bunun için parasal değeri bilinen 

kıstasların her biri için, düzenleme seçeneklerinin “0” ve “100” aralığında alacağı puanlar 

belirlenir. Örneğin, doğrudan maliyetler kıstası için aşağıdaki yöntem izlenir: 

Tablo 19: Düzenleme Seçeneklerinin Doğrudan Maliyetler Kıstası Çerçevesinde 
Değerlendirilmesi 

Düzenleme 
Seçenekleri 

Doğrudan Maliyetler  
(milyon TL, NBD)  

Normalize 
Değerler 

Kıstas Puanı 

A 950 26,03 0 

B 350 9,59 80 

C 550 15,07 53,33 

D 700 19,18 33,33 

E 600 16,44 46,67 

F 300 8,22 86,67 

G 200 5,48 100 

Toplam 3650 
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Seçenekler için kıstas puanları aşağıda örneklendiği şekilde hesaplanır: 

A seçeneği için normalize değer =
950

3650
× 100 = 26,03 

Normalize değerlerin aralığı =  {Maximum Değer, Minimum Değer} =  {Max, Min} =  {26,03;  5,48} 

A seçeneğinin kıstas puanı    =  100 − (
26,03 − Min

Max − Min
× 100) =  100 − (

26,03 − 5,48

26,03 − 5,48
× 100) =  0 

C seçeneğinin kıstas puanı    = 100 −  (
15,07 − Min

Max − Min
× 100) = 100 − (

15,07 − 5,48

26,03 − 5,48
× 100)  = 53,33 

G seçeneğinin kıstas puanı    =  100 − (
5,48 − Min

Max − Min
× 100)   =  100 − (

5,48 − 5,48

26,03 − 5,48
× 100) =  100 

 

Yukarıda nasıl yapıldığı örneklenen hesaplamalardan da anlaşılacağı üzere, en yüksek 

doğrudan maliyete (en düşük tercih edilebilirliğe) sahip A seçeneğinin puanı 0; en düşük 

doğrudan maliyete (en yüksek tercih edilebilirliğe) sahip G seçeneğinin puanı 100 olarak 

hesaplanmış, diğer seçeneklerin puanları da en kötü ve en iyi seçenekler olan A ve G 

seçeneklerine uzaklıkları mertebesinde elde edilmiştir.  

 

Elde edilen puanlar ve kıstas ağırlıkları kullanılarak diğer kıstaslarda yapıldığı şekliyle ağırlıklı 

ortalama yaklaşımı ile seçenek toplam puanları ve dolayısıyla en yüksek puanı alan seçenek 

tespit edilebilir.  

 

İkinci yöntemde ise söz konusu kıstasların Tablo 12’de verilmiş olan parasal değerleri doğrudan 

kullanılmak suretiyle maliyet-değer karşılaştırması yapılarak görece en yüksek toplam puanı 

en düşük maliyetle sağlayan seçenek(ler) belirlenir. Bunun için öncelikle seçenekler; parasal 

maliyetleri ve toplam puanlarının kıyaslanması amacıyla, Tablo 20’de yer alan veriler 

kullanılarak aşağıdaki şekilde grafikleştirilir (Grafik 1): 

 

Tablo 20: Düzenleme Seçeneklerinin Maliyetleri ve Değerleri Karşılaştırması 

Seçenekler 
Seçenek Maliyetleri (milyon TL, NBD) 

(Doğrudan + Kamu) 
Seçenek Değerleri 

A 1100 40,8 

B 900 68,7 

C 800 64,4 

D 800 32,1 

E 700 55,6 

F 600 55,4 

G 1000 50,3 
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Grafik 1: Düzenleme Seçeneklerinin Maliyetleri ve Değerleri Karşılaştırması 

 

 

Grafikte yatay eksen, düzenleme seçeneklerinin maliyetlerini, dikey eksen ise düzenleme 

seçeneklerinin aldığı toplam puanları göstermektedir. Grafikte çizgi ile birleştirilen seçenekler 

(B, C ve F seçenekleri), diğer seçeneklere kıyasla daha fazla puanı daha düşük maliyetle 

sağladıkları için üstünlük göstermektedir.40 Örneğin, B seçeneği A ve G seçeneği ile 

kıyaslandığında; C seçeneği D ile kıyaslandığında; F seçeneği ise E seçeneği ile kıyaslandığında 

daha fazla değeri daha düşük maliyetle elde ettikleri için üstünlük sağlamaktadır. Diğer bir 

ifadeyle, önerilen düzenleme olan B seçeneği ve alternatif düzenlemeler olan C ve F 

seçenekleri; mevcut durumun devamı olan A seçeneği ve diğer seçeneklere kıyasla tercih 

edilebilir durumdadır.  

 

B, C ve F seçenekleri arasındaki tercih edilebilirlik durumu ise, karar alıcı nezdinde maliyetlerin 

üretilen değere karşı görece önemine bağlı olarak aşağıdaki yöntemle incelenebilmektedir: 

 C seçeneğini F seçeneğine tercih etmenin anlamı (Verimlilik sınırı üzerinde F 

seçeneğinden C seçeneğine hareket etmek): 

o Puandaki artış = Seçenek puanı (C)- Seçenek puanı (F) =  64,4-55,4 = 9,0 puan 

o Maliyetteki artış = Seçenek maliyeti (C)-Seçenek maliyeti (F) = 800 - 600 = 200 

milyon TL 

o Birim puan için maliyet = 200/9,0 = 22,3 milyon TL 

 B seçeneğini (önerilen düzenleme) C seçeneğine tercih etmenin anlamı (Verimlilik sınırı 

üzerinde C seçeneğinden B seçeneğine hareket etmek):  

o Puandaki artış = Seçenek puanı (B)-Seçenek puanı (C) =  68,7-64,4 = 4,4 puan 

o Maliyetteki artış = Seçenek maliyeti (B)-Seçenek maliyeti (C) = 900-800 = 100 

(milyon TL) 

o Birim puan için maliyet = 100/4,4 = 22,9 milyon TL  

                                                        
40 Diğer bir ifadeyle çizgi, düzenleme seçenekleri arasında “verimlilik sınırını (“efficiency frontier”) oluşturmaktadır.  
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 Dolayısıyla karar alıcı için 1 puanlık artışın (diğer bir ifadeyle tercih edilebilirlik 

derecesindeki bir birimlik artışın) değeri 

o 22,3 milyon TL’nin altında ise F seçeneği;  

o 22,3 milyon TL ile 22,9 milyon TL arasında ise C seçeneği;  

o 22,9 milyon TL’nin üzerinde ise önerilen düzenleme olan B seçeneğinin tercih 

edilmesi en uygun olacaktır. 

 

 Örneğin, karar alıcı doğrudan faydaları en düşük seviyeden (ki en düşük seviye, mevcut 

durumun devamı seçeneği olan A seçeneği ile elde edilmesi öngörülen seviye “0” 

seviyesi idi), en yüksek seviyeye (ki en yüksek seviye, C seçeneği ile elde edilmesi 

öngörülen seviye “100” seviyesi idi) çıkarabilmek için 750 milyon TL’lik bir maliyeti 

karşılamayı uygun buluyorsa, bu artışın birim değeri: 

o 100 birimlik iyileşme * 0,2603 (“doğrudan faydalar” kıstasının toplam içindeki 

ağırlığı) = 26,03 puan 

o Birim puan için karşılanabilecek maliyet = 750/26,03 = 28,8 milyon TL (1 puanlık 

artışın değeri) 

o 28,8 milyon TL, 22,9 milyon TL’nin üzerinde olduğu için önerilen düzenleme 

olan B seçeneği ile devam edilmesi en doğru tercih olacaktır.  

 

 Karar alıcı aynı iyileştirme için en fazla 500 milyon TL’lik bir maliyeti karşılayabileceğini 

öngörüyorsa, Bir Puanlık Artışın Değeri = 500/26,03 = 19,2 milyon TL (<22,3 milyon TL); 

önerilen düzenleme yerine alternatif düzenleme olan F seçeneğinin tercih edilmesi en 

uygun olacaktır.
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C. Maliyet Etkinlik Analizi 

Faydaların parasallaştırılamadığı ancak rakamsallaştırılabildiği durumlarda, seçeneklerin 

karşılaştırılarak birim fayda başına düşen en düşük maliyetli seçeneğin tespit edildiği 

yöntemdir. Parasallaştırılmış faydalar yerine, artan refah düzeyi, kazanılan yaşam yılı sayısı, 

artan istihdam, azalan emisyon gibi rakamsal büyüklüğü bilinen faydalar kullanılır. Bu yöntem 

istihdam, çevre koruma ve benzeri gibi düzenlemeye ilişkin birden fazla amacın veya yaygın 

dolaylı etkilerin bulunması durumunda sağlıklı sonuçlar vermeyebilmektedir.41 

 

Düzenleme seçenekleri arasında kıyaslama yapabilmek için marjinal maliyet etkinlik oranı 

hesaplanmalıdır.42 

𝑴𝒂𝒓𝒋𝒊𝒏𝒂𝒍 𝑴𝒂𝒍𝒊𝒚𝒆𝒕 𝑬𝒕𝒌𝒊𝒏𝒍𝒊𝒌 𝑶𝒓𝒂𝒏𝚤 =
(𝑴𝑨 − 𝑴𝑩)

(𝑭𝑨 − 𝑭𝑩)
=  

∆𝑴

∆𝑭
 

 

M: Maliyet, F: Fayda, A: Önerilen düzenleme, B: Alternatif düzenleme  

Örnek: Sağlık sektöründe kaliteye ayarlı yaşam yılını artırmayı amaçlayan düzenleme 

seçenekleri için Tablo 21’de özetlenen maliyet ve fayda değerlerinin tespit edildiğini 

varsayalım.  

 

Tablo 21: Sağlık Sektöründe Kaliteye Ayarlı Yaşam Yılını Artırmayı Amaçlayan Düzenleme 
Seçenekleri 

Düzenleme Seçenekleri Maliyet (milyar TL) Fayda (Kaliteye Ayarlı Yaşam Yılı) 

A  
(hiçbir şey yapmama) 

10 8,6 

B 14 8,5 

C 15 9 

D 23 9,1 

E 24 8,9 

 

Söz konusu seçeneklerin fayda ve maliyetlerini kıyaslamak amacıyla aşağıdaki grafik elde 

ediliyor: 

  

                                                        
41 AB Daha İyi Düzenleme Araç Kutusu, 2021, s.518. 
42 Avrupa Komisyonu Yatırım Projeleri İçin Fayda Maliyet Analizi Kılavuzu, Uyum Politikası Aracı (2014-2020), s.345. 
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Grafik 2: Sağlık Sektöründe Kaliteye Ayarlı Yaşam Yılını Artırmayı Amaçlayan Düzenleme 
Seçeneklerinin Fayda ve Maliyet Kıyaslaması 

 

Grafik 2’de görüleceği üzere E ve B seçenekleri diğer seçenekler tarafından domine edildiği için 

elenebilir43. A, C ve D seçenekleri arasındaki tercih ise marjinal maliyet etkinlik oranlarının 

aşağıdaki şekilde yorumlanması ile belirlenebilir: 

• C seçeneğini A seçeneğine tercih etmenin anlamı (Verimlilik sınırı üzerinde A 

seçeneğinden C seçeneğine hareket etmek): 

o Faydadaki artış  =   9 −  8,6 =  0,4 yaşam yılı 

o Maliyetteki artış = 15 −  10  =  5 milyar TL 

o Birim yaşam yılı için maliyet (Marjinal maliyet etkinlik oranı)  =  
5 

0,4
=  12,5 milyar TL 

D seçeneğini C seçeneğine tercih etmenin anlamı (Verimlilik sınırı üzerinde C seçeneğinden D 

seçeneğine hareket etmek): 

o Faydadaki artış  =  9,1 –  9,0 =  0,1 yaşam yılı 

o Maliyetteki artış =  23 −  15 =  8 milyar TL 

o Birim yaşam yılı için maliyet (Marjinal maliyet etkinlik oranı)  =  8 / 0,1 =  80 milyar TL 

Bu durumda, karar alıcı için kaliteye ayarlı 1 yaşam yılı artışın oranı: 

o 12,5 milyar TL’nin altında ise hiçbir şey yapmama durumu olan A seçeneği;  

o 12,5 milyar TL ile 80 milyar TL arasında ise C seçeneği;  

o 80 milyar TL’nin üzerinde ise önerilen düzenleme olan D seçeneğinin tercih 

edilmesi en uygun olacaktır. 

 

Maliyet etkinlik analizinde marjinal yerine mutlak maliyet etkinlik oranlarının (Maliyet/Fayda) 

seçenek sıralamasında kullanılması, fayda değerinin parasal olmamasından dolayı yanıltıcı 

sıralama sonucu verecektir. Bu nedenle mutlaka yukarıda açıklanan şekilde marjinal oranlar 

kullanılarak bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Maliyet değeri, ilgili düzenlemenin 

zamana yayılan tüm maliyetlerinin ekonomik bugünkü değeri olarak alınmalıdır. FMA 

yönteminde yapılan maliyet tanımı ve kapsamı burada da geçerlidir.

                                                        
43 Verimlilik Sınırı (Bkz. Çok kıstaslı karar analizi (Grafik 1)) 
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D. En Düşük Maliyet Analizi 

Faydaların rakamsallaştırılamadığı ve düzenleme seçenekleri arasında değişmediği 

durumlarda, düzenleme seçenekleri arasındaki maliyet farklılıkları göz önüne alınarak en 

düşük maliyetli düzenlemenin seçildiği yöntemdir.  

 

Her bir seçeneğin mutlak maliyetinin belirlenemediği ancak göreceli maliyetinin (birbirlerine 

göre ilave ne kadar maliyet yaratacaklarının) tespit edilebildiği durumlarda, yaratılacak görece 

maliyet bazında kıyaslama yapmak amacıyla kullanılabilir.  

 

Her bir seçeneğin mutlak maliyetinin belirli olduğu durumlarda ise, net bugünkü değer hesabı 

yapılarak en düşük maliyet belirlenmelidir. FMA yönteminde yapılan maliyet tanımı ve 

kapsamı burada da geçerlidir.
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E. GZFT Analizi 

GZFT analizi idareler tarafından, hâlihazırda kurumsal stratejik planlama çalışmalarında sıklıkla 

kullanılan bir analiz yöntemidir. Bu analiz, kurumsal planlama yapılırken idarenin güçlü ve zayıf 

yönleri ile karşı karşıya olduğu fırsatları ve tehditleri analiz etmeye ve geleceğe dönük 

stratejiler geliştirmeye yardımcı olmaktadır.  

 

Usul ve Esaslar’da fayda ve maliyetlerin belirlenememesi, rakamsallaştırılamaması ve/veya 

parasallaştırılamaması nedeniyle FMA yapılmasının uygun olmadığı durumlarda gerekçesi 

açıklanmak suretiyle öncelikle çok kıstaslı karar analizi olmak üzere, sırasıyla maliyet etkinlik 

analizi ve en düşük maliyet analizi kullanılır. Sayılan bu analiz yöntemlerinden hiçbirinin uygun 

olmadığı durumlarda ise GZFT analizi kullanılması gerekmektedir. 

 

Bu durumda, idarelerin önerilen düzenleme ve/veya alternatif düzenleme için GZFT analizinin 

kullanılmasını tercih edebilmeleri için yukarıda sayılan durumların varlığını somut bir biçimde 

gerekçeleriyle birlikte açıklamaları gerekmektedir. Aksi takdirde Usul ve Esaslar ile bu Rehber 

kapsamında Başkanlıkça yapılacak değerlendirmelerde öncelikli kullanılması gereken uygun 

analiz yönteminin tercih edilmemesi durumunda, hazırlanmış olan taslak DEA raporu 

gerekçeleri gösterilmek suretiyle idareye iade edilebilir. 

 

İdarelerin stratejik planlamadan gelen GZFT analizi yapma alışkanlığıyla önerilen düzenleme 

ve/veya alternatif düzenleme taslağının GZFT analizinin yapılması yerine, idarenin GZFT 

analizinin yapılmasıyla karşılaşılabileceği değerlendirilmektedir. Stratejik planlama 

kapsamındaki GZFT analizi, idareyi ve idareyi etkileyen koşulları sistematik olarak incelerken 

DEA kapsamındaki GZFT analizi ise düzenleme taslağını merkeze almaktadır. Başka bir 

anlatımla bu Rehber kapsamında yapılacak GZFT analizinde stratejik planlamadaki gibi 

idarelerin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatlar ve tehditleri değil, düzenleme seçeneklerinin güçlü 

ve zayıf yönleri ile fırsatlar ve tehditlerinin tespit edilmesi beklenmektedir. 

 

Düzenlemenin Güçlü ve Zayıf Yönleri 

Güçlü yönler idare tarafından kontrol edilebilen, düzenlemenin amaç ve hedeflerine ulaşırken 

yararlanabileceği, yüksek değer ürettiği ya da başarılı performans gösterdiği ve paydaşların 

düzenlemenin olumlu içsel özellikleri olarak gördüğü hususlardır. 

 

Zayıf yönler ise düzenlemenin başarısını etkileyebilecek eksiklikleri ya da gelişmeye açık 

alanlarıdır. Başka bir ifadeyle idare tarafından hazırlanan düzenlemenin yürürlüğe girmesi 

durumunda idarenin üstesinden gelmesi gereken olumsuz yönleridir. 

 

Düzenlemenin Fırsatları ve Tehditleri 

Fırsatlar, idarenin kontrolü dışında gelişebilecek ve düzenlemenin uygulama ve sonuçları için 

avantaj sağlaması muhtemel etken ya da durumlardır.  
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Tehditler ise idarenin kontrolü dışında gelişebilecek ve düzenlemenin uygulama ve sonuçları 

üzerinde olumsuz etkileri olabilecek risklerdir. Söz konusu tehditlerin olumsuz etkilerini 

sınırlandırmaya yönelik bir risk yönetimi yaklaşımı dikkate alınmalıdır.   

 

GZFT analizinde özetle:  

 Güçlü yönler: Düzenlemenin amaç ve hedeflere katkı sağlamaya (ya da sorun alanlarının 

çözümüne) yönelik olumlu nitelikleri veya getirdiği faydalar 

 Zayıf yönler: Düzenlemenin amaç ve hedeflere katkı sağlamaya (ya da sorun alanlarının 

çözümüne) yönelik eksik/yetersiz kaldığı ve üstesinden gelinmesi gerekebilecek olumsuz 

nitelikleri veya getirdiği maliyetler 

 Fırsatlar: İdarenin kontrolü dışında olup düzenlemenin faydalarını artıracak ve/veya 

maliyetlerini azaltacak imkânlar 

 Tehditler: İdarenin kontrolü dışında olup düzenlemenin faydalarını azaltacak ve/veya 

maliyetlerini artıracak riskler  

olarak değerlendirilebilir. 

 

GZFT analizinin aşağıda sıralanan hususlarla uyumlu ve tutarlı olacak şekilde yapılması 

beklenmektedir: 

 Mevcut durum analizi sonuçları 

 Tespit edilen sorunlar 

 Paydaş analizi sonuçları 

 Temel amaç ve hedefler 

 

GZFT analizinin, yukarıdaki tanımlar çerçevesinde düzenleme seçeneklerinin her biri için Tablo 

22 kullanılarak ayrı ayrı yapılması esastır. Ancak mevcut durumda herhangi bir düzenleme 

seçeneği bulunmaması veya düzenleme seçeneği bulunmakla birlikte mevcut düzenlemede 

kamusal müdahale gerektiren alana ilişkin herhangi bir hükmün bulunmaması durumunda 

mevcut durumun devamı seçeneğine ilişkin GZFT analizi yapılmayabilir. Bu durumda önerilen 

düzenleme ve/veya alternatif düzenlemenin her biri, hiçbir müdahalenin yapılmadığı mevcut 

durumun devamı seçeneği ile kıyaslanmak suretiyle öncelikle güçlü ve zayıf yönler olmak üzere 

fırsatlar ve tehditler açısından analiz edilir. Tablo 22’de listelenecek olan güçlü ve zayıf yönler 

ile fırsatlar ve tehditlere önem derecesine göre yer verilmesi tavsiye edilmektedir. 

Tablo 22: GZFT Listesi 

İç Çevre Dış Çevre 

Güçlü yönler Zayıf yönler Fırsatlar Tehditler 

 Maddeler halinde olmalı 

 Kısa, öz ve somut olmalı 
 Önem derecesine göre 
sıralanmalı 
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GZFT analizinin yalnızca güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditlerin tespiti olarak 

algılanmaması gerekir. GZFT analizinin amacı güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler 

arasındaki ilişkileri analiz ederek DEA sürecine yön vermektir. 

 

Güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditlerin belirlenmesinde kanıt temelli ve nesnel bir 

yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede söz konusu yönler, düzenleme 

seçeneklerine ilişkin sübjektif değerlendirmeler yerine bahse konu alandaki veriye dayalı 

raporlar, yayınlar, çalışmalar, araştırmalar ve diğer nesnel olarak doğrulanabilir kaynaklara 

dayandırılmalıdır. Tespit edilen yönlerin ve yapılan analizin varsayımları, kısıtları ve 

iyileştirilebilecek tarafları da GZFT analizinde belirtilmelidir.  

 

Düzenleme seçeneklerinin GZFT sonuçlarına göre değerlendirilmesi 

GZFT analizinde, düzenleme seçeneklerinin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatları ve tehditleri 

Tablo 22’ye işlenerek tespit edilmesi, analizin tamamlandığı anlamına gelmemektedir. 

Önerilen düzenlemenin başta referans noktası olmak üzere, alternatif 

düzenlemeye/düzenlemelere olan görece üstünlük ve eksiklikleri bağlamında mukayese 

edilerek nihai bir değerlendirme yapılması beklenmektedir. 

 

İdareden, GZFT analizi çerçevesinde Tablo 23: GZFT Değerlendirme Matrisini kullanarak 

düzenleme seçeneklerine ilişkin aşağıda yer verilen iki hususta bir değerlendirme yapması 

beklenmektedir. 

 

 Düzenleme seçeneklerinin karşılaştırılması 

 En uygun seçeneğin tespiti 

 

Düzenleme seçeneklerinin karşılaştırılması  

En uygun seçeneğin tespit edilebilmesi için her bir düzenleme seçeneğinin referans noktası 

olan mevcut durumun devamı seçeneği ile karşılaştırılması gerekmektedir. Bu çerçevede 

öncelikle Tablo 22’de tespit edilen GZFT analizi bulgularının her biri Tablo 23’te belirtilen ilgili 

kısma doğrudan aktarılmalıdır. Daha sonra her bir satırda yer alan bulgular mevcut durumun 

devamı seçeneğine göre daha olumsuz (-), çok daha olumsuz (--) veya daha iyi (+), çok daha iyi 

(++) şeklinde mukayeseli bir değerlendirmeye tabi tutularak önerilen düzenlemenin ve 

alternatif düzenlemenin görece üstünlük ve zayıflıkları tespit edilir. Aynı zamanda yapılan bu 

değerlendirme neticesinde mevcut duruma nazaran düzenleme seçeneklerinin her birinin ne 

kadar ilave değer oluşturduğunun görülmesini ve dolayısıyla en uygun seçeneğin tespit 

edilmesini sağlayacaktır.   
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Tablo 23: GZFT Değerlendirme Matrisi 

Sorun Alanları 
Mevcut Durumun 

Devamı 
Önerilen Düzenleme 

Alternatif 

Düzenleme 

A 
 

(Kısa açıklama)* 

 GZFT Listesinde yer 

alan yönler yazılır. 

++ 

(Kısa açıklama)** 

 GZFT Listesinde yer 

alan yönler yazılır. 

+ 

(Kısa açıklama)** 

B 
 

(Kısa açıklama)* 

-- 

(Kısa açıklama)** 

- 

(Kısa açıklama)** 

C 
 

(Kısa açıklama)* 

+ 

(Kısa açıklama)** 

+ 

(Kısa açıklama)** 

D 
 

(Kısa açıklama)* 

- 

(Kısa açıklama)** 

- 

(Kısa açıklama)** 

*: Mevcut durumun kısa, öz ve somut bir biçimde açıklanması beklenmektedir.  

**: Önerilen düzenleme veya alternatif düzenleme seçeneği için Tablo 22’de tespit edilen güçlü ve zayıf yönler 
ile fırsat ve tehditler neticesinde nasıl bir değişim yaşanacağının kısa, öz ve somut bir biçimde açıklanması 
beklenmektedir.  

Seçeneklerin değerlendirilmesi: Önerilen düzenleme ve alternatif düzenleme seçeneği, ilgili sorun alanının 
çözümü çerçevesinde mevcut durumun devamı seçeneği ile aşağıdaki şekilde kıyaslanarak değerlendirilir. 
Kıyaslamada, GZFT analizi tespitlerine dayalı olarak yapılmış kısa açıklamalar (* ve **) esas alınır.  

-    : Mevcut durumun devamı seçeneğine göre daha olumsuz 

- -  : Mevcut durumun devamı seçeneğine göre çok daha olumsuz 

+   : Mevcut durumun devamı seçeneğine göre daha iyi 

++:  Mevcut durumun devamı seçeneğine göre çok daha iyi 

 
En uygun seçeneğin belirlenmesi 

İdare, sıralanan tüm sorun alanlarının çözümüne yönelik olarak vermiş olduğu (-), (--), (+), (++) 
derecelendirmelerini bütüncül biçimde esas alarak düzenleme seçeneklerini birbiri ile 
karşılaştırır ve nitel üstünlük değerlendirmesi yapar.    

 

Tablo 23’te yapılan karşılaştırmanın ve değerlendirmenin niteliksel olduğu ve GZFT analizinin 

raporlanan varsayımları ve kısıtları altında yapıldığı unutulmamalıdır. Dolayısıyla yapılacak bu 

değerlendirme önerilen düzenlemenin gerekliliğinin veya haklılığının ispat edilmesine yönelik 

bir araç olmayıp belirleyici bir nitelik taşımayacaktır. Burada yapılmak istenen, İdarenin 

önerilen düzenlemeyi neden tercih ettiğini varsayımlar ve kısıtlar altında kanıta, analize ve bir 

değerlendirme çerçevesine dayalı olarak gerekçelendirmesinden ibarettir.  
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5. DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ TASLAK RAPORUNUN 
TAMAMLANMASI 

A. Yönetici Özeti 

Taslak DEA sürecinin tamamlanması neticesinde raporda yer verilen sonuç da dâhil olmak 

üzere tüm başlıkları kapsayacak şekilde sürecin özetlenmesi beklenmektedir. Bu başlık altında 

önerilen düzenlemenin getirdiklerinden ziyade Taslak DEA’nın anlatılması istenmektedir. 

B. Analiz Yürütülürken Karşılaşılan Zorluklar ve Engeller 

Bu başlık altında, taslak DEA sürecinin raporlanmasında idareler tarafından karşılaşılan 

zorlukların ve engellerin ifade edilmesi beklenmektedir. Mevcut durumda yaşanan sorunlara 

yer verilmemelidir. Taslak DEA raporunun içerisinde yer alan tüm başlıklarda yaşanan zorluklar 

maddeler halinde kısa ve öz bir biçimde anlatılmalıdır. Örneğin, varsayımlara ilişkin yeterli 

verinin temin edilememesi veya analizlere ilişkin alanında uzman personelin bulunmaması gibi 

hususlardan bahsedilebilir. 

C. Sonuç 

Düzenlemenin amaç ve hedefleri kapsamında, uygun analiz yöntemlerinden biri kullanılarak 

yapılan analizde elde edilen bulguların nesnel bir şekilde değerlendirilmesi ile önerilen 

düzenlemenin mevcut durumun devamına ve alternatif düzenleme önerisi/önerilerine göre 

neden tercih edilmesi gerektiği ve düzenleme neticesinde ilgili alanda oluşacak sonuçların 

neler olduğu bu bölümde özetlenir. Anlatımda yer verilen nedenler kısa, net ve somut 

ifadelerle, maddeler halinde listelenmelidir.
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6. DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ TASLAK RAPORUNUN SUNULMASI VE 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

A. Hazırlanması  

DEA hazırlama süreci, düzenlemeyi hazırlayacak olan idare tarafından yürütülür. İdare 

tarafından hazırlanan DEA taslak raporları resmî yazıyla44 DEA merkezî kontrol birimi olan 

Başkanlığa gönderilir.  

B. Gönderilmesi  

Bakanlıklarca hazırlanan DEA taslak rapor yazıları, münhasıran bakan tarafından imzalanır. 

Bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarca Başkanlığa gönderilecek DEA taslak rapor yazıları 

bağlı, ilgili ve ilişkili olunan bakan tarafından imzalanır. Bunun dışında kalan kamu kurum ve 

kuruluşlar ile Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlardan gönderilecek 

DEA taslak rapor yazıları ise bu kurum ve kuruluşların üst yöneticileri tarafından imzalanır. 

 

DEA taslak rapor ekinde, taslak metin, karşılaştırma cetveli, genel gerekçe ile varsa madde 

gerekçeleri ve bütçe etki formu ile yapılan hesaplamalar ve hesaplamalarda kullanılan veriler 

elektronik tablo formatında; bilgi, belge ve kaynaklar da elektronik belge olarak gönderilir. 

C. İncelenmesi  

Merkezî kontrol birimi, gelen taslak raporu ilk önce şeklen ön incelemeye tabi tutarak eksik 
olan bilgi, belge veya ihtiyaç duyulan kaynak ve hesaplamaları ilgili idareden ivedilikle 
istenmesini sağlar. Eş zamanlı olarak muhtemel yıllık bütçe yükünün yüz milyon Türk lirasını 
aşıp aşmadığını kontrol eder. 

D. Değerlendirilmesi 

DEA taslak raporu, Usul ve Esaslar’a uygunluk yönünden merkezî kontrol birimi 

koordinatörlüğünde ihtiyaca ve duruma göre başta taslak raporu hazırlayan idare olmak üzere 

kurum içi ve kurum dışı ilgili birimlerle yapılacak ortak çalışma, toplantı veya alınacak görüşler 

çerçevesinde değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda Usul ve Esaslar ile Rehber’e 

uygun bulunan taslak rapor merkezî kontrol birimi tarafından nihai rapor haline getirilerek ilgili 

idareye gönderilir.  

 

Usul ve Esaslar’a ve Rehber’e uygun olarak hazırlanmadığı tespit edilen taslak rapor merkezî 

kontrol birimi tarafından eksikliklerin giderilmesini sağlamak üzere idareye gerekçeleriyle 

birlikte geri gönderilir. Geri gönderilen taslak rapor gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra 

Başkanlığa resmî yazıyla tekrar iletilir. 

  

                                                        
44 Taslak rapor yazısı Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 9’uncu maddesi uyarınca teklif yazısını 
imzalamaya yetkili kişi tarafından imzalanır. 
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Gönderilen taslak raporda, idarece düzeltilememiş ya da tamamlanamamış hususlar, 

gerekçeleri ve etki analizine yönelik sonuçlarıyla birlikte raporlanır. Başkanlık iletilen taslak 

raporun uygunluğunu Usul ve Esaslar ve Rehber açısından değerlendirerek taslak rapora nihai 

halini verip ilgili idareye gönderir. Taslak raporun Başkanlık tarafından nihai hale 

getirilmesinde ilgili idare gerekli desteği verir.  

E. Üst Yönetici Güvence Beyanı 

DEA taslak raporlarına, Ek-C’de örneği yer alan ve üst yönetici tarafından imzalanan “Üst 
Yönetici Güvence Beyanı" eklenir.
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F. Düzenleyici Etki Analizi Taslak Raporunun Sunulması 

Tablo 24: DEA Şablonu 

Düzenleyici Etki Analizinde Yer Alacak 

Bölümler 
 

Kurum Adı Kapak sayfası 

Düzenleme Taslağının Adı Kapak sayfası 

Kısaltmalar  Sayfa sınırlaması yok 

Sözlük Sayfa sınırlaması yok 

Yönetici Özeti Bir sayfa 

DEA Hazırlık Süreci 
DEA sürecinin nasıl yürütüldüğüne odaklanır. 

Azami iki sayfa 

DEA Zaman Çizelgesi Azami bir sayfa, tablo şeklinde 

Karşılaşılan Zorluklar ve Engeller Azami iki sayfa 

Mevcut Durum Analizi Azami on sayfa 

Sorunların Tespiti Sayfa sınırlaması yok 

Paydaşların Tespiti ve İstişare Süreci Sayfa sınırlaması yok 

Temel Amaç ve Hedefler Azami beş sayfa 

Seçeneklerin Tespiti Sayfa sınırlaması yok 

Seçeneklerin Analizi ve Karşılaştırılması Sayfa sınırlaması yok 

Tercih Edilen Seçenek Azami beş sayfa 

Uygulama Planı Sayfa sınırlaması yok 

İzleme ve Değerlendirme Sayfa sınırlaması yok 

Sonuç Azami iki sayfa 

Üst Yönetici Güvence Beyanı Standart metin 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı 

Değerlendirme Raporu 
Sayfa sınırlaması yok 

Ekler 
Önerilen Düzenleme Taslağı, Genel Gerekçe, Madde 

Gerekçeleri, Karşılaştırma Cetveli, Bütçe Etki Formu 
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7. EKLER 

A. Düzenleyici Etki Analizinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 

Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı)’ndan: 

 
DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Başlangıç Hükümleri 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, düzenleyici etki analizinin hangi kanun ve 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi taslakları için hazırlanacağını, düzenleyici etki analizi yapılırken 

uyulması gereken temel ilkeleri, kuralları ve analiz raporunda yer alması gereken hususları 

belirlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2- (1)  Bu Usul ve Esaslar kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi taslakları 

için hazırlanacak düzenleyici etki analizlerini kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar 23/2/2022 tarihli ve 5210 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararıyla yürürlüğe konulan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı 

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen; 

a) Analiz raporu: Kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararname taslakları için hazırlanacak 

düzenleyici etki analizi raporunu, 

b) Başkanlık: Strateji ve Bütçe Başkanlığını, 

c) Çok kıstaslı karar analizi: Farklı kıstaslar kullanılarak, her bir kıstasın karara ne kadar 

etki ettiğine ve önemine göre ağırlığının belirlenmesi ve seçeneklerin her bir kıstasa göre bir 

değer verilerek puanlanmasını içeren tekniği, 

ç) Düzenleme: Kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi taslaklarını, 

d) Düzenleyici etki analizi: Kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi taslaklarının 

bütçeye, mevzuata, sosyal, ekonomik ve ticari hayata, çevreye ve ilgili kesimlere etkilerini 

göstermek üzere yapılan ön değerlendirmeyi, 

e) En düşük maliyet analizi: Düzenleme seçenekleri arasındaki maliyet farklılıklarını 

dikkate alarak maliyete göre sıralama yapan yöntemi, 
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f) Fayda: Düzenlemeden bağımsız olarak gerçekleşmesi beklenen faydalar dışarıda 

bırakılmak üzere, sadece düzenlemeden kaynaklı oluşması beklenen ekonomik, sosyal ve 

çevresel faydaları, 

g) Fayda-maliyet analizi: Fayda ve maliyetlerin ekonomik net bugünkü değerinin 

tespitine ilişkin yöntemi, 

ğ) GZFT analizi: Düzenlemeye ilişkin güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlerin 

belirlendiği ve bunların zaman içerisinde nasıl değişim göstereceğinin değerlendirildiği 

yöntemi, 

h) İdare: Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarını, 

ı) Maliyet: Düzenlemeden bağımsız olarak gerçekleşmesi beklenen maliyetler dışarıda 

bırakılmak üzere, sadece düzenlemeden kaynaklı oluşması beklenen ekonomik, sosyal ve 

çevresel maliyetleri, 

i) Maliyet-etkinlik analizi: Birim fayda başına düşen en düşük maliyetli seçeneğin tespit 

edilebilmesine ilişkin yöntemi, 

j) Referans noktası: Seçeneklerin karşılaştırılması amacıyla baz alınan başlangıç 

noktasını, 

k) Taslak rapor: Düzenleyici etki analizi taslak raporunu, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Düzenleyici Etki Analizi Yapılacak Düzenlemeler ile Analize Dair İlke ve Esaslar 

 

Düzenleyici etki analizi yapılacak düzenlemeler 

MADDE 5- (1) Yürürlüğe konulması hâlinde muhtemel yıllık bütçe yükü yüz milyon Türk 

lirasını aşan düzenlemeler için Üçüncü Bölümde belirtilen aşamalara göre düzenleyici etki 

analizi yapılır. 

(2) Yürürlüğe konulması hâlinde muhtemel yıllık bütçe yükü yüz milyon Türk lirasının 

altında kalan düzenlemeler için yapılacak düzenleyici etki analizi; 

a) Mevcut durum analizi ve sorunların tespiti, 

b) Temel amaç ve hedeflerin belirlenmesi, 

c) 13 üncü maddede sayılan analiz yöntemlerinden biri kullanılarak en uygun seçeneğin 

tespiti, 

ç) Raporlama, 

aşamalarından oluşur. 

(3) İkinci fıkra uyarınca yapılacak düzenleyici etki analizinde aynı fıkranın (a), (b), (c) ve 

(ç) bentlerinde yer alan hususlar sırasıyla 8 inci, 10 uncu, 13 üncü ve 16 ncı maddelerde 

belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. 

(4) Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde düzenlenmeler için yıllık bütçe yüküne 

bakılmaksızın Üçüncü Bölümde yer alan tüm aşamaları içeren düzenleyici etki analizi 

yaptırılabilir. 
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(5) Savaş hali, doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, şiddetli ekonomik kriz veya kamu 

düzeninin bozulmasına yönelik şiddet eylemleri gibi hızlı karar alınması gereken durumlarda 

yapılacak düzenlemeler ile bütçe ve kesin hesap kanunu teklifleri ve milletlerarası 

andlaşmaların uygun bulunmasına ilişkin kanun taslakları hakkında düzenleyici etki analizi 

yapılmaz. 

 

Genel ilke ve esaslar 

MADDE 6- (1) Düzenleyici etki analizi veriye dayalı kanıtların toplanmasını ve analiz 

edilmesini içeren ve nihai karara katkı veren bir ön değerlendirme aracı olup saydam, objektif, 

tarafsız, katılımcı ve kapsayıcı bir anlayışla yapılır.  

(2) Düzenleyici etki analizi ile mevcut durumun sürdürülmesi de dâhil olmak üzere tüm 

seçenekler belirlenir. Her bir seçeneğe ilişkin riskler ve belirsizlikler de mutlaka dikkate alınarak 

hangi alternatifin en uygun olduğu ortaya konulur.  

(3) Düzenleyici etki analizi yapılırken düzenlemeden etkilenecek tüm kesimlere olan 

etkiler dikkate alınır. Bazı durumlarda idare gerekçesine analiz raporunda yer vermek kaydıyla 

öncelik belirleyebilir.  

(4) Düzenleyici etki analizi yapılırken en güncel ve doğru veriler kullanılır. Tüm kurum 

ve kuruluşlar, kişisel verilerin korunması kaydıyla ve milli güvenlik, savunma ve istihbarat 

hizmetlerine ilişkin gizlilik gerektiren bilgiler ile ilgili mevzuatına göre devlet sırrı ve ticari sır 

niteliğindeki bilgiler ve ülkenin ekonomik çıkarları açısından gizli kalması gereken bilgiler hariç 

olmak üzere, kendilerinden istenen veri, bilgi ve belgeleri analizi yürüten idareye ve Başkanlığa 

temin eder. 

(5) Düzenleyici etki analizi ilgili taraflar ve paydaşlarla istişare edilerek yapılır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Düzenleyici Etki Analizinin Aşamaları ve Kullanılacak Yöntemler 

 

Düzenleyici etki analizinin aşamaları 

MADDE 7- (1) Düzenleyici etki analizi; 

a) Mevcut durum analizi ve sorunların tespiti, 

b) Paydaşların tespiti ve istişare sürecinin belirlenmesi, 

c) Temel amaç ve hedeflerin belirlenmesi, 

ç) Seçeneklerin tespiti, 

d) Seçeneklerin analizi, karşılaştırılması ve bir seçeneğin önerilmesi, 

e) Uygulama planı geliştirilmesi, 

f) Uygulamaya ilişkin izleme ve değerlendirme planının oluşturulması, 

g) Raporlama, 

aşamalarından oluşur. 
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            Mevcut durum analizi ve sorunların tespiti 

MADDE 8- (1) Mevcut durum analizinde var olan veya ortaya çıkabilecek sorunların 

neler olduğu tespit edilir.  

(2) Kamusal müdahale yapılmasını gerektiren sorunlar objektif, net, kısa ve açık bir 

şekilde ve somut ifadelerle ortaya konularak tespit edilir ve müdahalenin hangi alanlarda ve 

ne ölçüde yapılması gerektiği belirlenir.  Sorun tespitinde mümkün olduğunca sayısal ve somut 

veriler kullanılması gerekir. 

(3) Sorunların sonuçlarından çok nedenlerine odaklanılır.  

(4) Sorun tespiti; 

a) Sorunun zaman içerisindeki gelişimi, 

b) Sorunun altında yatan nedenler ve sorunun kökeni, 

c) Sorunun kalıcı olup olmadığı,  

ç) Sorunun büyüklüğü, 

d) Sorun yaşanan alanda halen bir düzenleme olup olmadığı, 

e) Sorundan etkilenen toplumsal kesimler, 

değerlendirilmek suretiyle yapılır. 

 

Paydaşların tespiti ve istişare sürecinin belirlenmesi 

MADDE 9- (1) Düzenlemeden etkilenecek paydaşlar, nedenleriyle birlikte 

düzenlemeden doğrudan ya da dolaylı etkilenme düzeyine göre sıralanır.  

(2) İstişare süreci; 

a) Paydaşlar dışında kimlere danışılacağının tespitini, 

b) Danışılacak konuların ve sorulacak soruların belirlenmesini, 

c) Hangi yöntemlerin kullanılacağını, 

ç) Ne zaman danışılacağı ve danışılanlara ne kadar zaman verileceğini, 

d) Danışmanın amacını, 

e) İstişare sürecinde ihtiyaç duyulacak kaynakları, 

f) Bu süreçte karşılaşılabilecek zorluklar ve bunların çözümlerini, 

içeren plana göre yürütülür. 

(3) Düzenlemeden etkilenecek tüm paydaşların sürece katılmasına dikkat edilir. 

(4) Analiz raporunda danışılan paydaşların görüş ve önerilerine yer verilir. 

 

Temel amaç ve hedeflerin belirlenmesi 

MADDE 10- (1) Tespit edilen sorunlarla ilişkilendirilecek şekilde düzenlemenin amacı 

ve düzenleme neticesinde ilgili alanda ve sektörde oluşacak sonuçlar veya yaşanacak dönüşüm 

somut, kısa ve net bir şekilde ifade edilir.  

(2) Düzenlemenin amacına yönelik somut hedefler tespit edilir.  

(3) Hedefler, tespit edilen sorunlara cevap verecek şekilde belirlenir. 

(4) Hedefler ölçülebilir, gerçekçi, sonuç odaklı ve belirli bir zaman aralığında 

gerçekleştirilebilir olmalıdır.  

(5) Hedefler, muğlak ifadeler barındırmamalı, anlaşılır olmalıdır.  
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(6) Belirlenen amaç ve hedefler, kalkınma planları, orta vadeli programlar ve 

Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarında yer alan ulusal politikalarla, sektörel strateji ve eylem 

planlarıyla ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla uyumlu olmalıdır. 

 

Seçeneklerin tespiti 

MADDE 11- (1) Mevcut durum analizi ve sorunların tespiti aşamasında belirlenen 

müdahale alanları ve ölçüsü, seçeneklerin tespitinde esas alınır. 

(2) Düzenleme önerisi ve alternatif öneri olmak üzere en az iki seçenek tespit edilir. 

Seçenekler tespit edilirken ilk olarak bir referans noktası belirlenir. Her seçenek için referans 

noktası, genellikle mevcut durumun devamıdır.  Her bir seçenek için amaç ve hedefler 

belirlenir. 

(3) Seçenekler Anayasayla, evrensel hukuk ilkeleriyle, ulusal politikalarla ve 

yürürlükteki mevzuatla uyumlu olmalıdır. 

 

Seçeneklerin analizi ve karşılaştırılması 

MADDE 12- (1) Her bir seçenek, uygun bir analitik yöntem kullanılarak analiz edilir ve 

karşılaştırılır. Seçenekler değerlendirilirken fayda ve maliyetlerin büyük ölçüde 

parasallaştırılabildiği durumlarda fayda-maliyet analizi yönteminin kullanılması esastır. Fayda-

maliyet analizinde: 

 a) Düzenlemeden doğrudan etkilenecek her bir paydaş bazında düzenleme önerisinin, 

alternatif önerinin ve mevcut durumun devamı seçeneklerinin yıllar itibarıyla gerçekleşecek 

olası maliyetleri ve faydaları tespit edilir.  

b) Belirli bir paydaş grubunun ötesinde, toplumun geneline yayılacak olası maliyetler 

ve faydalar da düzenleme önerisi, alternatif öneri ve mevcut durumun devamı seçenekleri için 

ayrı ayrı belirlenir.   

c) Her bir seçenek için net fayda, seçeneğin faydalarından maliyetlerinin çıkarılmasıyla 

elde edilir. 

ç) Seçenekler oluşacak toplam etki bazında karşılaştırılır. Düzenleme önerisinin toplam 

etkisi, düzenlemeyle birlikte yıllar itibarıyla paydaşlar ve toplumun geneline yayılan toplam net 

faydanın, mevcut durumun devamında oluşacak toplam net fayda üzerine ilave edilecek 

artımlı değer ile ölçülür.  

d) Alternatif önerinin toplam etkisi de mevcut durumun devamı seçeneği üzerine ilave 

edilecek artımlı değer ile tespit edilir.  

e) Maliyetler, düzenlemeden doğrudan etkilenen ve düzenlemenin muhatabı olan 

sektör veya kesimlerin üzerine düşen doğrudan uyum maliyetlerini, kamunun üzerine düşen 

uygulama, izleme ve yaptırım maliyetlerini ve herhangi bir sektör/kesim üzerine düşmeyip 

ekonominin/toplumun geneline yayılan dışsal maliyetleri içerecek şekilde ve mümkün 

olduğunca parasallaştırılarak ele alınır. Bunların haricinde düzenlemeden dolayı etkileneceği 

düşünülen sektörler için önemli değişiklikler öngörülüyor ise söz konusu dolaylı maliyetler de 

ayrıca nitel olarak değerlendirmeye alınabilir. 
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f) Hem tek seferlik maliyetler hem de tekrarlanan maliyetler maliyet hesaplamasına 

dâhil edilir. 

g) Çifte hesaplamadan kaçınılır. 

ğ) Faydalar, düzenlemeden doğrudan etkilenen ve düzenlemenin muhatabı olan sektör 

veya kesimlerin üzerine düşen doğrudan faydaları, kamunun üzerine düşen faydaları ve 

ekonominin/toplumun geneline yayılan dışsal faydaları içerecek şekilde ve mümkün 

olduğunca parasallaştırılarak ele alınır. Bunların haricinde düzenlemeden dolayı etkileneceği 

düşünülen sektörler için önemli değişiklikler öngörülüyor ise söz konusu dolaylı faydalar da 

ayrıca nitel olarak değerlendirmeye alınabilir. 

h) Maliyetler ve faydalar belirlenirken resmi veriler, istatistikler, uluslararası 

göstergeler, endeksler, paydaş anketleri, mülakat, uzman raporları gibi araçlardan faydalanılır.  

ı)  Fayda ve maliyetlerin parasal olarak ölçülemediği hâllerde de analiz raporunda söz 

konusu fayda ve maliyetlere yer verilir ve parasallaştırılamamasının gerekçeleri detaylı bir 

şekilde açıklanır. 

i)  Düzenlemenin fayda ve maliyetlerinin paydaşlar arasındaki dağılım etkileri de 

mutlaka ayrı olarak değerlendirilir.  

(2) Fayda ve maliyetlerin belirlenememesi, rakamsallaştırılamaması ve/veya 

parasallaştırılamaması nedeniyle fayda-maliyet analizi yapılmasının uygun olmadığı 

durumlarda gerekçesi açıklanmak suretiyle öncelikle çok kıstaslı karar analizi olmak üzere, 

maliyet-etkinlik analizi, en düşük maliyet analizi veya GZFT analizi kullanılır.  

(3) Seçenekler değerlendirilirken her bir seçeneğe ilişkin varsayımlar, riskler, 

belirsizlikler ve seçeneğin uygulanmasının önündeki engeller de tespit edilir. 

(4) Yapılan analiz sonucunda en uygun olan seçenek belirlenir. 

 

Analizde kullanılacak yöntemler 

MADDE 13- (1) Düzenleyici etki analizi yapılırken fayda-maliyet analizi yönteminin 

kullanılması esastır. Buna göre: 

a) Düzenleme kapsamında gerçekleşmesi beklenen faydalar ile bu faydaların elde 

edilmesi için katlanılması gereken maliyetlerin literatürdeki mevcut bilimsel yöntemlerle 

sayısallaştırılarak yıllar itibarıyla tahmin edilmesi sonrasında, düzenlemenin net bugünkü 

değeri aşağıdaki gibi hesaplanır: 

𝐹𝐵𝐷 = ∑
𝐹𝐴𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡=0

 

𝑀𝐵𝐷 = ∑
𝑀𝐴𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡=0

 

𝑁𝐵𝐷 = 𝐹𝐵𝐷 − 𝑀𝐵𝐷 

veya 
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𝑁𝐵𝐷 = ∑
𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡=0

 

 

Burada; 

FAt: Düzenleme sonucunda t yılında gerçekleşmesi beklenen artımlı faydaların 

toplamını, 

MAt: Düzenleme sebebiyle t yılında katlanılması gereken artımlı maliyetlerin toplamını, 

NNAAt: Düzenleme sonucunda t yılında gerçekleşmesi beklenen artımlı faydalar ile t 

yılında katlanılması gereken toplam maliyetlerin farkını (artımlı net fayda), 

t: Yılı, 

r: Yıllık indirgeme oranını, 

T: Düzenlemenin yıl cinsinden toplam etki süresini, 

FBD: Düzenleme sonucunda T süresi boyunca gerçekleşmesi beklenen artımlı 

faydaların bugünkü değerini, 

MBD: Düzenleme sebebiyle T süresi boyunca katlanılması gereken artımlı maliyetlerin 

bugünkü değerini, 

NBD: Düzenlemenin artımlı net bugünkü değerini, 

ifade eder. 

b) Fayda-maliyet analizi asgari 20 yıllık perspektifle yapılır. 

c) Fayda-maliyet analizi, analiz kapsamında değerlendirilen tüm seçenekler için yapılır. 

ç) Fayda-maliyet analizi seçenekler kapsamında doğrudan etkilenmesi beklenen 

kesimlerin hepsi için ayrı ayrı da hesaplanarak toplam etkilerin yanı sıra, kesimler itibarıyla 

etkileri de ortaya konulur. 

(2) Düzenlemenin fayda ve maliyetlerinin büyük ölçüde parasallaştırılamaması ve 

düzenlemenin birden fazla amacı barındırması durumunda çok kıstaslı karar analizi yöntemi 

kullanılır. Bu yöntemde alternatiflerin uygunluğunun değerlendirilmesi belirlenen kıstaslar 

çerçevesinde yapılır. Bu kıstaslar etkililik, verimlilik, hızlı hayata geçirme, tahmini etki ve/veya 

karar için önemli görülen ve belirlenen amaçlara hizmet edecek diğer kıstasları kapsayabilir. 

Çok kıstaslı karar analizi aşağıdaki hesaplama yöntemi kullanılır: 

 

di = ∑dijkj      

 

Burada; 

d: Düzenleme {1,…,i},  

k: Kriter {1,…,j}, 

dij: i düzenlemesinin j kriterinden aldığı puanı, 

kj: j kriterinin karar için önem derecesini gösteren ağırlığı, 

di: Düzenlemenin ağırlıklı toplam puanını, 

ifade eder. 
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(3) Faydaların parasallaştırılamadığı ancak rakamsallaştırılabildiği durumlarda, 

seçeneklerin karşılaştırılması ve birim fayda başına düşen en düşük maliyetli seçeneğin tespit 

edilebilmesi için maliyet etkinlik analizi kullanılabilir. Maliyet etkinlik analizi birim fayda başına 

maliyeti hesaplamak için kullanılır: 

 

Maliyet Etkinlik Analizi Formülü: Maliyet (parasal) 

            Fayda (birim) 

 

(4) Faydaların rakamsallaştırılamadığı ve düzenleme seçenekleri arasında değişmediği 

durumlarda en düşük maliyet analizi kullanılabilir. Bu yöntemde düzenleme seçenekleri 

arasındaki maliyet farklılıkları sıralamada dikkate alınır. 

(5) Yukarıda sayılan analiz yöntemlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı 

durumlarda GZFT analizi yapılır.   

 

Uygulama planı geliştirilmesi 

MADDE 14- (1) Düzenleyici etki analizi yapılırken düzenlemenin nasıl uygulanacağı, 

uygulamadan kimin sorumlu olacağı, uygulamanın nasıl ve kim tarafından izleneceğini içeren 

bir uygulama planı hazırlanır. 

 

Uygulamaya ilişkin izleme ve değerlendirme planı oluşturulması 

MADDE 15- (1) Tercih edilen seçeneğin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik bir 

plan ortaya konularak analiz raporunda yer verilir.  

(2) Plan oluşturulurken düzenlemenin uygulama sonuçlarını izlemeyi kolaylaştıracak 

göstergeler geliştirilebilir. 

 

Raporlama 

MADDE 16- (1) Analizin tamamlanmasının ardından tüm aşamaların bilgisini içeren bir 

rapor Ek’te sunulan formata uygun olarak hazırlanır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Düzenleyici Etki Analizi Hazırlama ve Değerlendirme Süreci 

 

Hazırlama ve değerlendirme süreci 

MADDE 17- (1) Düzenleyici etki analizi hazırlama süreci, düzenlemeyi hazırlayacak olan 

idare tarafından yürütülür. 

(2) İdare taslak raporu merkezi kontrol birimi olan Başkanlığa gönderir. Ayrıca rapor 

ekinde, yapılan hesaplamalar ve hesaplamalarda kullanılan veriler elektronik tablo 

formatında; bilgi, belge ve kaynaklar da elektronik belge olarak Başkanlığa gönderilir. 

(3) Taslak rapor yazısı Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 

uncu maddesi uyarınca teklif yazısını imzalamaya yetkili kişi tarafından imzalanır. 
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(4) Taslak rapor, Başkanlık tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme 

sonucunda bu Usul ve Esaslara uygun bulunan taslak rapor nihai rapor olarak idareye 

gönderilir.  

(5) Bu Usul ve Esaslara uygun olarak hazırlanmadığı tespit edilen taslak rapor Başkanlık 

tarafından eksikliklerin giderilmesini sağlamak üzere idareye gerekçeleriyle birlikte geri 

gönderilir.  

(6) Geri gönderilen taslak rapor düzeltme yapıldıktan sonra Başkanlığa tekrar 

gönderilir. Gönderilen taslak raporda, idarece düzeltilememiş ya da tamamlanamamış 

hususlar, gerekçeleri ve etki analizine yönelik sonuçlarıyla birlikte raporlanır. Başkanlık iletilen 

taslak raporun uygunluğunu bu Usul ve Esaslar açısından değerlendirerek taslak rapora nihai 

halini verip idareye gönderir. Taslak raporun Başkanlık tarafından nihai hale getirilmesinde 

ilgili idare gerekli desteği verir.  

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Tereddütlerin giderilmesi 

MADDE 18- (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri 

gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Başkanlık yetkilidir.  

 

Yürürlük 

MADDE 19- Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 20- Bu Usul ve Esaslara ilişkin hükümleri Strateji ve Bütçe Başkanı yürütür. 
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EK 

DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ RAPOR FORMATI 

 

1. DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİNİ YÜRÜTEN KURUM 

 

2. YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN DÜZENLEMENİN ADI 

 

3. KISALTMALAR LİSTESİ 

 

4. SÖZLÜK 

 

5. YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

6. DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİNİN NASIL YÜRÜTÜLDÜĞÜNE İLİŞKİN SÜREÇ BİLGİSİ VE 

ZAMAN ÇİZELGESİ 

 

7. ANALİZ YÜRÜTÜLÜRKEN KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ENGELLER 

 

8. SEKTÖRE VEYA ALANA İLİŞKİN MEVCUT DURUM ANALİZİ 

 

9. SORUNLAR 

 

10. TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 

 

11. SEÇENEKLER 

 

12. HER BİR SEÇENEĞİN ETKİ ANALİZİ SONUÇLARI 

 

13. TERCİH EDİLEN SEÇENEK 

 

14. UYGULAMA PLANI 

 

15. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

 

16. SONUÇ 

 

17. ÜST YÖNETİCİ GÜVENCE BEYANI 

 

18. EKLER (İSTİŞARE SÜRECİNE İLİŞKİN BİLGİLER, TABLOLAR VE ŞEKİLLER, VERİLER, 

GÖSTERGELER, İSTATİSTİKLER  vb.)
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B. Bütçe Etki Formu 

Hazırlayan Kamu İdaresi:  

Taslağın Adı:  

Düzenlemenin Hedefleri: 
(Taslak DEA Raporu’nda tespit edilen hedefler 

yazılmalıdır.) 

 

Düzenlemeden Etkilenenler (Kamu, 

Özel, Kişi Sayısı): 

 

 

Yıllık Gerçekleşmesi Öngörülen İlave 

Gider Tutarı: 
 

Yıllık Elde Edilmesi Öngörülen İlave 

Gelir Tutarı: 
 

Yıllık Vazgeçilmesi Öngörülen Gelir 

Tutarı: 
 

Hesaplamalarda Esas Alınan 

Varsayımlar: 
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C. Üst Yönetici Güvence Beyanı 

 

 

 

ÜST YÖNETİCİ GÜVENCE BEYANI 

 

Üst yönetici olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde ………....…………………. 

Kanun/Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Taslağı’na ilişkin hazırlanmış olan Düzenleyici Etki 

Analizi Raporu’nda yer alan bilgilerin, varsayımların, gerçekleştirilen analizlerin, elde edilen 

bulguların ve yapılan değerlendirmelerin kanıt temelli, güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan 

ederim. 

Önerilen ……………………………. Kanun/Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Taslağı’nın hiçbir 

şey yapmama (mevcut durumu devam ettirme seçeneği) dâhil olmak üzere çalışılan diğer tüm 

seçeneklere kıyasla daha yüksek tahmini kamu yararı üreteceğine ilişkin yeterli ve makul 

güvencenin; Nihai Düzenleyici Etki Analizi ile sağlandığını bildiririm. 

 

 

 

      (imza) 

Üst Yönetici45 

                                                        
45 Üst Yönetici, Bakanlıklarda Cumhurbaşkanınca belirlenen yöneticileri, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi 

ifade eder. 
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D. Kontrol Listesi 

Kontrol Soruları Evet Hayır Açıklama 

DEA Hazırlık Süreci 

1 İlgili birim/koordinatör birim belirlendi mi?    

2 DEA hazırlık grubu kuruldu mu?    

3 DEA ihtiyaç analizi yapıldı mı?    

4 
Hazırlık programı Rehber’e uygun bir şekilde hazırlandı 

mı? 
   

5 DEA zaman planı yapıldı mı?    

Düzenleyici Etki Analizinin Aşamaları 

1 Mevcut durum analizi kısa ve öz bir biçimde yapıldı mı?    

2 
Sorunlar objektif, net, kısa ve açık bir şekilde ve somut 

ifadelerle tespit edildi mi? 
   

3 Paydaşlar etki ve önemine göre değerlendirildi mi?    

4 Paydaş analizi sonuçlarına yer verildi mi?    

5 Amaç tespit edilen sorunlarla ilişkilendirildi mi?    

6 
Hedefler, tespit edilen sorunlara cevap verecek şekilde 

belirlendi mi? 
   

7 
Düzenleme önerisi ve alternatif öneri olmak üzere en az 

iki seçenek tespit edildi mi? 
   

8 
Seçeneklerin değerlendirilmesi aşamasında yapılan analiz 

sonucunda en uygun olan seçenek belirlendi mi? 
   

9 
Tercih edilen seçeneğin izlenmesi ve değerlendirilmesine 

yönelik bir plan hazırlandı mı? 
   

10 
Tüm aşamaları içeren formata uygun taslak rapor 

hazırlandı mı? 
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E. Analiz Yöntemlerinde Kullanılan Tablolar 

1. Düzenlemeden Doğrudan Etkilenen Sektör/Kesimler İçin Ekonomik Net Fayda 
Tablosu 

 

 Yıl 1 Yıl 2 Yıl 3 … NBD 

DÜZENLEMELİ DURUM 

Parasallaşan 

Faydalar      

    …      

    …      

Toplam Fayda (F)      

Maliyetler      

    …      

    …      

Toplam Maliyet (M)      

I.Düzenlemenin Net Faydası 
(F-M) 

     

Rakamsallaşan 

Faydalar      

    …      

    …      

Maliyetler      

    …      

    …      

Rakamsallaştırılamayan 

Faydalar (açıklama)     

(NBD hesaplanamaz) 

    …     

    …     

Maliyetler(açıklama)     

    …     

    …     

BAZ DURUM/REFERANS NOKTASI 

Parasallaşan 

Faydalar      

    …      

    …      

        Toplam Fayda (F)      

Maliyetler      

    …      

    …      

   Toplam Maliyet (M)      

II.Baz Durumun/Referans 
Noktasının Net Faydası 

(F-M) 
     

Rakamsallaşan 

Faydalar      

    …      

    …      

Maliyetler      

    …      

    …      

Rakamsallaştırılamayan 

Faydalar (açıklama)     

(NBD 
hesaplanamaz.) 

    ...     

    …     

Maliyetler (açıklama)     

    ...     

    ...     

III.Düzenlemenin Artımlı Net 
Faydası ( I – II) 

    

Düzenlemenin 
doğrudan etkilenen 
sektör/kesim 
üzerindeki etkisi 



Ekler  

  Ekler 
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2. Kamu Kesimi İçin Ekonomik Net Fayda Tablosu 

 

 Yıl 1 Yıl 2 Yıl 3 … NBD 

DÜZENLEMELİ DURUM 

Parasallaşan 

Faydalar      

    …      

    …      

Toplam Fayda (F)      

Maliyetler      

    …      

    …      

Toplam Maliyet (M)      

IV.Düzenlemenin Net Faydası 
(F-M) 

     

Rakamsallaşan 

Faydalar      

    …      

    …      

Maliyetler      

    …      

    …      

Rakamsallaştırılamayan 

Faydalar (açıklama)     

(NBD hesaplanamaz) 

    …     

    …     

Maliyetler(açıklama)     

    …     

    …     

BAZ DURUM/REFERANS NOKTASI 

Parasallaşan 

Faydalar      

    …      

    …      

        Toplam Fayda (F)      

Maliyetler      

    …      

    …      

   Toplam Maliyet (M)      

V.Baz Durumun/Referans 
Noktasının Net 

Faydası (F-M) 
     

Rakamsallaşan 

Faydalar      

    …      

    …      

Maliyetler      

    …      

    …      

Rakamsallaştırılamayan 

Faydalar (açıklama)     

(NBD hesaplanamaz) 

    ...     

    …     

Maliyetler (açıklama)     

    ...     

    ...     

VI.Düzenlemenin Artımlı Net 
Faydası ( I – II) 

    
Kamu Kesimi 
üzerindeki etkisi 



Ekler  

  Ekler 
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3. Toplumun Kalan Kesimleri İçin Ekonomik Net Fayda Tablosu 

  

 Yıl 1 Yıl 2 Yıl 3 … NBD 

DÜZENLEMELİ DURUM 

Parasallaşan 

Faydalar      

    …      

    …      

Toplam Fayda (F)      

Maliyetler      

    …      

    …      

Toplam Maliyet (M)      

VII.Düzenlemenin Net Faydası 
(F-M) 

     

Rakamsallaşan 

Faydalar      

    …      

    …      

Maliyetler      

    …      

    …      

Rakamsallaştırılamayan 

Faydalar (açıklama)     

(NBD hesaplanamaz) 

    …     

    …     

Maliyetler(açıklama)     

    …     

    …     

BAZ DURUM/REFERANS NOKTASI 

Parasallaşan 

Faydalar      

    …      

    …      

        Toplam Fayda (F)      

Maliyetler      

    …      

    …      

   Toplam Maliyet (M)      

VIII.Baz Durumun/Referans 
Noktasının Net 

Faydası (F-M) 
     

Rakamsallaşan 

Faydalar      

    …      

    …      

Maliyetler      

    …      

    …      

Rakamsallaştırılamayan 

Faydalar (açıklama)     

(NBD 
hesaplanamaz.) 

    ...     

    …     

Maliyetler (açıklama)     

    ...     

    ...     

IX.Düzenlemenin Artımlı Net 
Faydası ( I – II) 

    
Toplumun Kalan 
Kesimleri üzerindeki 
etkisi 



Ekler  

  Ekler 
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4. Toplam Etki (Ekonominin Bütünü) İçin Ekonomik Net Fayda Tablosu 

 

Paydaşlar 

Düzenlemenin Artımlı Net 
Faydası* 

Düzenlemenin Etkisi* 

1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl … NBD 

Doğrudan Etkilenen 
Sektör/Kesim(ler) (A) 

    
Doğrudan Etkilenen 
Sektör/Kesim İçin Etki (A) 

Kamu Kesimi (B)     Kamu Kesimi İçin Etki (B) 

Toplumun Kalan 
Kesimleri (C) 

    
Toplumun Kalan Kesimleri 
İçin Etki (C) 

Toplam (A+B+C)**     
Düzenlemenin Toplam Etkisi 
(A + B + C) 

*Tablo E-1, E-2 ve E-3’te her bir paydaş için elde edilmiş olan “III” satırları doğrudan kullanılacaktır.                
** Ekonominin bütünü için toplam artımlı net fayda. 

  



Ekler  

  Ekler 
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5. Paydaş Analizi Tablosu (Fayda ve Maliyetlerin Dağılımsal Analizi) 

Paydaşlar  Yıl 1 Yıl 2 Yıl 3 … NBD 

Doğrudan Etkilenen 
Sektör/Kesim(ler) 

     

Faydalar 

Fayda 1      

Fayda 2      

Fayda 3      

Toplam Fayda      

Maliyetler 

Maliyet 1      

Maliyet 2      

Maliyet 3      

Toplam Maliyet      

Kamu Kesimi      

Faydalar 

Fayda 1      

Fayda 2      

Fayda 3      

Toplam Fayda       

Maliyetler 

Maliyet 1      

Maliyet 2      

Maliyet 3      

Toplam Maliyet      

Toplumun kalan 
kesimleri 

     

Faydalar 

Fayda 1      

Fayda 2      

Fayda 3      

Toplam Fayda      

Maliyetler 

Maliyet 1      

Maliyet 2      

Maliyet 3      

Toplam Maliyet      

*  Her bir fayda (ve maliyet) satırına EK E- 1, EK E-2, EK E-3 tablolarından yararlanarak hesaplanmış olan artımlı fayda (ve 
artımlı maliyet) değerleri yazılacak ve ekonomik NBD hesaplanacaktır.  
** Düzenleme ve alternatif öneri için ayrı ayrı hazırlanacaktır. 



Kaynakça  

  Ekler 
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