
ÇEKAP Projesi ile A Bileşeni kapsamında, Avrupa Birliği (AB) Çevre Müktesebatının etkin bir 
şekilde uygulanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kurumsal ve teknik kapasitesinin teknik 
destek yoluyla güçlendirilmesi hedefleniyor. 
Bileşen kapsamında 3 DEA raporu, AB Çevre Müktesebatı İyi Uygulama Örneklerine ilişkin 3 
eğitim ve Çevresel Düzenleme Taslağı Geliştirme konusunda çalıştaylar gerçekleştiriliyor. Bileşen, 
seçilen AB direktiflerine karşılık gelen ulusal yönetmeliklerde yapılabilecek muhtemel değişikliklere 
yönelik katkı sağlamayı hedefliyor. 

DEA NEDİR?
Düzenleyici Etki Analizi (DEA), herhangi bir alanda yasal düzenlemenin hazırlanması aşamasında; 
düzenleme seçeneklerinin doğurabileceği sonuçları, maliyetleri, olumlu ve olumsuz etkileri 
öngören bir değerlendirme yöntemi olarak kabul edilir. DEA, karar vericileri bilgilendirerek 
yasal düzenlemenin en az olumsuz etkiyi yaratarak, amacına en uygun şekilde hazırlanmasını 
sağlayan ve somut verilerle desteklenen bir analiz sürecidir. DEA çalışmaları, uygulama öncesi 
yapılabileceği gibi mevcut bir düzenlemenin etkilerini ortaya koymak ve eksiklikleri gidermek için 
uygulama sonrasında da yapılabilir.

DEA ÇALIŞMALARI 
ÇEKAP Projesi kapsamında, Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi (94/62/EC), Kentsel Atıksu 
Arıtımı Direktifi (91/271/EEC) ve Düzenli Depolama Direktiflerinin (99/31/EC) ülkemizdeki 
uygulama ve yaptırımlarının etkinliği, uygulama sonrası DEA çalışmaları ile analiz ediliyor. Bu 
direktifler ile onlara karşılık gelen ulusal yönetmelikler çalışma kapsamında karşılaştırılıyor. 
Yönetmeliklerin ulusal ve yerel düzeydeki uygulama yeterlilikleri değerlendiriliyor. Her direktif için 
mevcut sorunların belirlenmesinin ardından uygulama alternatifleri sunuluyor. DEA çalışmaları 
boyunca ilgili 400 uzmana erişim sağlanması hedefleniyor.

Uygulama Sonrası DEA Çalışması Gerçekleştirilecek AB Direktifleri
 Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi
 Kentsel Atıksu Arıtımı Direktifi
 Düzenli Depolama Direktifi

Bi
lg

i i
çi

n:
 in

fo
@

re
c.

or
g.

tr

BİLEŞEN A
DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ (DEA)  
ÇALIŞMALAR ve EĞİTİMLER 



Bu doküman, Avrupa Birliği'nin mali desteği ile hazırlanmıştır. Dokümanın içeriği hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

DEA’nın 4 Aşaması
1. Düzenleyici Etki Analizi çalışmalarında ilk olarak “Hızlı Tarama“ ile, ilgili direktiflerin 

uygulanmasında karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümleri ve bu kapsamda çalışılacak “Politika 
Alanları“ tespit edilir. Belirlenen bu politika alanları altında zorlukların aşılması süresince 
kullanılabilecek “Politika Seçenekleri”; yani uygulama alternatifleri oluşturulur. 

2. İlgili paydaşların görüşlerinin alınması amacıyla yukarıda tespit edilen hususlara ilişkin “Ön 
Düzenleyici Etki Analizi Raporu” hazırlanır. 

3. Ön raporu takiben uluslararası, ulusal ve yerel düzeyde  “Danışma Süreci” gerçekleştirilir. 
4. Politika seçeneklerinin sosyal, çevresel ve ekonomik faydaları ile birlikte maliyetleri de 

hesaplanarak Türkiye için en uygun olanları tespit edilir. Tüm analizler hazırlanan Nihai 
“Düzenleyici Etki Analizi Raporu” ile yetkili idareye sunulur. 

AB ÇEVRE MÜKTESEBATI ve DEA EĞİTİMLERİ
İyi Uygulama Örnekleri Eğitimleri
Farklı AB üye devletlerinin, AB Çevre Müktesebatı Direktiflerine yönelik metodolojik yaklaşımlarının 
incelenmesi ve uygulamalarının Türkiye’deki ilgili paydaşlara tanıtılması amacıyla, AB iyi uygulama 
örnekleri üzerine, DEA çalışmalarıyla paralel üç konuda eğitim düzenlenecek. 
Avrupa Birliği ve üye ülkelerin kamu kurumu, özel sektör ve üniversiteleri ile uluslararası kuruluşlardan 
uzmanlar, deneyimlerini paylaşmak ve mevcut durumu değerlendirmek üzere eğitimlerde yer 
alacaklar. DEA Eğitimleri boyunca ilgili 200 uzmana erişim sağlanması hedefleniyor.

AB Çevre Müktesebatı En İyi Uygulama Örneklerine ilişkin Eğitimler
 Ambalaj Atıkları Eğitimi
 Düzenli Depolama Eğitimi
 Kentsel Atıksu Arıtımı Eğitimi

Çevresel Düzenleme Taslağı Geliştirme Çalıştayları
DEA hazırlama, çevresel konulara ilişkin mevzuat taslağı geliştirme süreçleri ve DEA çalışmalarının 
sonuçlarının düzenlemelere yansıması konularında merkezi yönetimin kapasitesinin güçlendirilmesi 
amacıyla üç adet Çevresel Düzenleme Taslağı Geliştirme Çalıştayı düzenlenecektir. 
Çalıştaylarda, Avrupa Birliği’nden çevresel konulara ilişkin mevzuat geliştirme konusunda uzman 
hukukçu ve politika analistleri eğitmen olarak yer alacak ve etkileşimli bir yaklaşım izlenecektir. 
Çalıştaylar süresince ilgili 25 uzmana erişim sağlanması hedefleniyor.

Çevresel Düzenleme Taslağı Geliştirmeye İlişkin 3 Çalıştay
 DEA Çalıştayı
 Düzenleme Taslağı Geliştirme Çalıştayı
 DEA ve Düzenlemeler Çalıştayı

Bize ulaşmak ve paylaşımlarınız için:

REC Türkiye Ofisi 

Mustafa Kemal Mah. 2142 Sokak 
No.18/11 Söğütözü, Ankara TÜRKİYE
Tel: +90 312 491 95 30 
Faks: +90 312 491 95 40
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