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“E-haberleşme 
düzenlemeleri öncesi etki 
analizi yapılmalı”

Türkiye’de elektronik 
haberleşme 
sektörüne son 
beş yılda yaklaşık 
25 milyar TL’lik 
yatırım yapılırken bu 
yatırımlar ve sınırlı 
ülke kaynaklarının 
verimli kullanılması 
için sektöre yönelik 
düzenlemeler 
öncesi detaylı etki 
analizi yapılması 
gerekliliğine dikkat 
çekildi.

Türkiye Bilişim Sanayicileri 
Derneği’nin (TÜBİSAD) çalışmaları 
ve girişimi çerçevesinde Deloitte 
tarafından hazırlanan “Elektronik 

Haberleşme Sektöründe Düzenleyici Etki 
Analizi -DEA” raporu, 10 Şubat 2015’te 
İstanbul’da düzenlenen bir basın toplantısı 
ile kamuoyu ile paylaşıldı. Rapor, elek-
tronik haberleşme sektöründe regülasyon 
ortamının mevcut durumunu tespit ederk-
en, iyileştirici bir model önerisi sunmayı 
amaçlıyor. Deloitte tarafından hazırlanan 
raporda, Türkiye’deki düzenleme ortamının 
mevcut durumu incelenmiş, düzenleyici etki 
analizi tanımlanmış, ülke örnekleri analizleri 
yapılarak Türkiye için bir yol haritası öner-
isinde bulunuluyor.
 
Elektronik haberleşme sektörü Türkiye 
ekonomisi için büyük önem taşıyor. Telekom 
sektörüne son beş yılda yaklaşık 25 milyar 
TL’lik yatırım yapıldı ve sektör 200 binin 
üzerinde istihdam yarattı.  Bilgi ve iletişim 
sektörüne yapılan bir birimlik yatırımın to-
plam ülke ekonomisinin büyümesine 1.8’lik 
bir çarpan etkisi yarattığı tahmin ediliyor. 
Sermaye yoğun olan bu sektör, pek çok 
farklı düzenleyici kurum ve kanun koyucular 
tarafından verilen kararlarla, operasyonel ve 
finansal olarak etkileniyor. 
Elektronik haberleşme sektöründe DEA’nın 
önemi bu nedenle ön plana çıkıyor veönc-
esinde yeterince analiz edilmemiş düzenle-
melerin kullanıcıya ve işletmecilere maliyeti 
yüksek olabiliyor.

2006 yılında T.C. Başbakanlığı tarafından 
yayınlanan bir yönetmelikle, 10 milyon TL 
ve üzerinde etkiye sahip olacak yeni düzen-
lemeler için Düzenleyici Etki Analizi  (DEA) 
yapılması zorunlu kılındı. Ancak yine de 
Türkiye’de etki analizinin yaygın olarak 
uygulanmadığı görülüyor. 

Bu nedenle TÜBİSAD, telekom sektöründeki 
regülasyon ortamının mevcut durumunu tespit 
etmek ve iyileştirici bir model önerisi sun-
mak için “Elektronik Haberleşme Sektöründe 
Düzenleyici Etki Analizi” raporunu yayınladı. 

Raporun kamuoyu tanıtımının yapıldığı basın 
toplantısında, elektronik haberleşme sek-
törünün Bilgi teknolojileri ile birlikte hızla 
değişme ve gelişmekte olduğunu belirten 
TÜBİSAD Başkanı Prof. Dr. M. Kemal Cılız, 
Türkiye’de, son 15 yılda, özellikle elektronik 
haberleşme sektöründe, önemli düzenle-
meler gerçekleştirildiği, sektörün rekabete 
açıldığı ve bu alanda yeni yatırımlar yapıldığına 
değindi. 
Sektörün artan etki alanı nedeniyle, elek-
tronik haberleşme sektörüne yönelik yapılan 
her düzenlemenin, vatandaşlardan kamu 
kuruluşlarına, küçük işletmelerden büyük 
şirketlere kadar hemen herkesi önemli dere-
cede etkilediğini vurgulayıp “Yapılan düzenle-
melerin olumlu ve olumsuz etkileri artık her 
alanda çok hızlı hissedilebiliyor. Bu da doğal 
olarak yapılacak düzenleme öncesi detaylı bir 
etki analizi çalışmasının yapılmasını gerekli 
kılıyor” dedi.
DEA Raporunu hazırlayan Deloitte Türkiye 
Ortağı Tolga Yaveroğlu da raporun önemini şu 
sözlerle açıkladı:

“Günümüzde Elektronik Haberleşme sektörü 
bireylerin yaşantısına ve ekonominin geneline 
öylesine entegre olmuştur ki, ilk bakışta ilgisi 
gözükmeyen bir alanda, sektör dışındaki bir 
kurum tarafından yapılan bir düzenlemenin 
bile sektör paydaşlarına olumlu ya da olumsuz 
etkileri olabilmektedir. Bu nedenle, düzen-
leme sürecinde alınan kararların olası etkiler-
inin metodolojik bir çalışma ile öngörülerek 
analizlerinin yapılması artık büyük önem teşkil 
etmektedir.”
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