TÜSİAD
PARLAMENTO İŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI
PEKİN BARAN’IN
BAĞIMSIZ DÜZENLEYİCİ KURUMLAR VE TÜRKİYE
UYGULAMASI
TOPLANTISI KONUŞMASI

26 Mart CEYLAN OTEL

Sayõn konuklar, değerli basõn mensuplarõ,
Küreselleşmenin ülkeler üzerindeki en önemli etkilerinden biri, “ulus-devlet” kavramõnõn
yeniden tanõmlanmasõ ve bu çerçevede yurttaşlarõn ve piyasanõn değişen talepleri
doğrultusunda, devletin yeniden yapõlandõrõlmasõdõr. Böylece devlet ve sivil toplum arasõndaki
ilişki değişirken, birey haklarõnõn göreceli olarak, Avrupa Birliği (AB) standartlarõnõn
gerisinde olduğu ülkelerde de, birey ile devlet arasõnda, Türkiye’deki gibi “Devlet Baba”
geleneği üzerinden yapõlandõrõlmõş olan ilişkinin de farklõlaşmasõ bir zorunluluk olarak ortaya
çõkmaktadõr.
Devlet-birey ilişkisinin bu yeniden tanõmlanmasõ sürecinde, bir yandan gelişen teknolojinin
yardõmõyla daha etkin ve daha az maliyetle yurttaşlara hizmet götüren, diğer yandan piyasanõn
ihtiyaçlarõna göre ekonomiye olabildiğince az müdahale ederek düzenleyici ve denetleyici
fonksiyonlarõ ağõrlõk kazanan bir devlet anlayõşõ öne çõkmaktadõr.
Bu anlayõşõn, ülkemizde tüm kurum ve kurallarõ ile yerleşmesi, ancak etkin bir kamu
reformunun hayata geçirilmesi ile mümkün olacaktõr. Türkiye’de kamu reformunun
gerçekleştirilmesi, hem küresel ekonomiye sağlõklõ bir biçimde entegre olma gereğinin
karşõlanmasõ, hem de bu bağlamda, AB’ye üye adayõ olarak yerine getirilmesi gereken temel
zorunluluklardan biri olmasõ bakõmõndan büyük önem taşõmaktadõr.
Bu açõlardan bakõldõğõnda, Türkiye’de ekonominin liberalizasyonu ile başlayan kamu reformu
tartõşmalarõnõn, iki ana temeli olduğunu görüyoruz. Bunlardan biri, devletin hantal yapõsõ
nedeniyle reform edilmesi gereği, diğeri de patronaj ilişkileri çerçevesinde, ekonomik
akõlcõlõğa aykõrõ olarak çalõşan devlet yapõsõnõn õslah edilmesi zorunluluğudur.
Bu çerçevede, Türkiye’de etkin bir kamu reformu girişiminin olmazsa olmaz şartõ bir yandan
“kamu kurumlarõnõn yeniden yapõlandõrõlmasõ”, diğer yandan yönetişim ilkeleri doğrultusunda
“kamunun yönetim kapasitesinin artõrõlmasõ” hedeflemektir. Bu temel yaklaşõm kapsamõnda,
kamu reformunun temel ilkeleri olarak şu başlõklar öne çõkmaktadõr:
-Saydamlõk ve hesap verebilirliğin tüm kamu yönetiminde hayata geçirilmesi,
-Liyakatin insan kaynağõ yönetiminin bir parçasõ haline dönüşmesi,
-İdari kapasite ve verimliliğin artõrõlmasõ,
-Yönetime katõlõmõn tüm yönetim kademelerinde hem çalõşanlarõn, hem de yurttaşlarõn
katõlõmõ ekseninde hakim kõlõnmasõ.
Kamu reformunun bu ilkelerinin hayata geçirilmesi ve Devletin daha iyi hizmet verme
kapasitesinin geliştirilmesi için ise, “toplam kalite yönetimi”, “e-devlet” ve “düzenleyici
reformlar” birer araç olarak kullanõlmalõdõr.
“Toplam Kalite Yönetimi”, sürekli iyileşmeyi ve yurttaş odaklõlõğõ esas alan yaklaşõmõyla,
esasen özel sektör tarafõndan yõllardõr uygulanan ve bazõ kamu kurumlarõnda da yararlanõlan,
yönetim kapasitesini geliştirmek açõsõndan başarõlõ sonuçlarõn alõndõğõ bir araç konumundadõr.
“E-Devlet” ise teknolojik gelişmeler õşõğõnda, her ülkede siyasi bir tercih olmaktan çõkõp
iktisadi bir zorunluluk halini almõştõr. Böylelikle verilen hizmetin etkinliği, kalitesi ve hõzõ
iyileşecek, şeffaf devlete biraz daha yaklaşõlacak ve kamu kesiminin dünya ekonomisine
entegrasyonu da kolaylaşacaktõr.
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Kamu reformunun bir diğer aracõ olan “Düzenleyici reformlar”, ekonomik, sosyal ve idari
düzenleyiciler olarak karşõmõza çõkmakta, piyasada tüketici aleyhine oluşabilecek durumlarõ
engelleyici bir rol oynayarak, toplumun ekonomik ve sosyal refahõna katkõ sağlamaktadõr.
Devletin düzenleyici görevleri, rekabeti geliştirerek hizmet ve ürünlerin fiyatlarõndaki
düşüşler ile tüketiciye ciddi faydalar sağlar, maliyet yapõlarõndaki iyileşme ile yerel ve küresel
pazarlarda avantaj yaratõr, hizmet alanõnda yaptõğõ katkõyla etkin bir piyasa mekanizmasõnõn
toplum yararõna hizmet vermesini sağlar ve böylelikle piyasanõn gelişmesine katkõda bulunur.
Devletin ekonomik ve sosyal hayata ilişkin düzenleyici ve denetleyici işlevlerini etkin bir
biçimde yerine getirmesi, her şeyden önce, bu yeni rolün gerektirdiği kurallar ve kurumlar
manzumesinin teşkili ve iyi işleyişi ile mümkündür. Düzenleyici kurumlar, sözünü ettiğimiz
kurallar ve kurumlar manzumesinin en önemli aktörlerinden birisi olarak karşõmõza
çõkmaktadõr. Birazdan sunumu yapõlacak olan “Bağõmsõz Düzenleyici Kurumlar ve Türkiye
Uygulamasõ” başlõklõ rapor, uluslararasõ karşõlaştõrmalar ve Türkiye’deki uygulamalar
õşõğõnda, Türkiye’de bu kurumlarõn bağõmsõzlõğõ, sorumluluğu, organizasyonu, denetimi ve
hesap verebilirliklerinin nasõl olmasõ gerektiği konusunda görüş ve öneriler sunmaktadõr.
Modern anlamda bir kamu reformunun ele alõnabilmesi ve uygulanabilmesi açõsõndan, çeşitli
baskõ gruplarõnõn oluşturulmasõ ve sivil toplumun örgütlü ve amaçlarõ belirlenmiş bir
birliktelik çerçevesinde biraraya gelmesi, reform sürecinin araştõrma projeleri ve uygulama
örnekleriyle desteklenmesi gerekmektedir. Önceden üzerinde anlaşõlmõş bir hareket planõ
çerçevesinde gerekli adõmlarõn atõlmasõnõn bir ihtiyaç olarak karşõmõza çõktõğõ bu günlerde,
“Bağõmsõz Düzenleyici Kurumlar ve Türkiye Uygulamasõ” araştõrma projesini bu sürece bir
katkõda bulunmasõ amacõyla kamuoyuna sunuyoruz.
Sözü, araştõrma raporunun yazarlarõna bõrakõyor, teşekkür ediyorum.
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