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YÖNETMELİK 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 

İŞLETMECİLERE AİT TİCARÎ SIRLARIN KORUNMASI İLE KAMUOYUNA AÇIKLANABİLECEK 

BİLGİLERİN YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 Amaç 

 MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum tarafından yetkilendirilmiş işletmecilerin ticarî sırlarının korunması ile 

kamuoyuna açıklanabilecek bilgilerinin kapsamını belirlemektir. 

 Kapsam 

 MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kurum tarafından yetkilendirilmiş işletmecilerin ticarî sırlarının korunması ile kamuoyuna 

açıklanabilecek bilgilerinin yayımlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.  

 (2) İşletmecilerin, tüketicilerin ve diğer üçüncü tarafların bireysel bilgi taleplerinin değerlendirilmesi bu Yönetmelik kapsamı 

dışındadır. 

 Dayanak 

 MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6 ncı maddesinin birinci 

fıkrasının (h) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 Tanımlar 

 MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

 a) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi 

sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi,  

 b) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu, 

 c) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu, 

 ç) Ticarî sır: Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren bir ticarî işletme veya şirketin, iş planı ve yatırım planı dâhil 

olmak üzere, faaliyet alanı ile ilgili yalnızca belirli sayıdaki mensupları ve diğer görevlileri tarafından bilinen, elde edilebilen, özellikle 

rakipleri tarafından öğrenilmesi halinde zarar görme ihtimali bulunan ve üçüncü kişilere ve kamuya açıklanmaması gereken, işletme ve 

şirketin ekonomik hayattaki başarı ve verimliliği için büyük önemi bulunan bilgileri, 

 d) Yerleşim yeri: Türkiye İstatistik Kurumunun nüfus verilerine göre nüfusu 10.000 ve üzeri yerleşim yerini 

 ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 



İlkeler, Ticarî Sırların Korunması, Kamuoyuna  

Açıklanabilecek Bilgiler ve İdarî Yaptırımlar 

  İlkeler 

 MADDE 5 – (1) İşletmecilere ait bilgilerin yayımlanmasında aşağıdaki ilkeler esas alınır: 

 a) Şeffaflığın artırılması, 

 b) Tüketicinin azami seviyede bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, 

 c) Rekabetin korunması ve geliştirilmesi. 

 Ticari sırların korunması 

 MADDE 6 – (1) İşletmeciler, Kurum tarafından yapılan her türlü bilgi ve belge talebini karşılamakla yükümlüdür. 

 (2) Kurum, İşletmecilerden elde ettiği aşağıda sayılan ticarî sır niteliğindeki bilgileri adlî makamların talepleri dışında 

muhafaza eder. 

 a) Yatırım planları, 

 b) İş planları ve faaliyet stratejileri, 

 c) Pazarlama ve fiyatlandırma politikaları, 

 ç) Araştırma ve geliştirme projeleri, 

 d) İlgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip işletmeciler hariç olmak üzere, hisseleri halka açık olmayan işletmecilerin bilanço 

ve gelir tablosu bilgileri. 

 Kamuoyuna açıklanabilecek bilgiler 

 MADDE 7 – (1) 5 inci maddede belirtilen ilkeler çerçevesinde Kurum tarafından, aşağıda sayılan bilgiler, tahdidi olmamak 

kaydıyla, belirlenen yayım araçları ile uygun görülen ölçüde yayımlanabilir. 

 a) Abone sayıları, 

 b) Trafik miktarı, 

 c) Net satış gelirleri, 

 ç) Abone sayıları, trafik bilgileri ve net satış gelirlerine göre pazar payları, 

 d) Yapılan yatırım miktarları, 

 e) Personel sayısı ve demografik dağılımı, 

 f) Abone başına gelir, trafik, yatırım ve personel sayısı, 

 g) İşletmeci değiştiren abone sayıları, 

 h) Kurum tarafından önceden belirlenmiş kriterlere göre hesaplanan ve işletmeci şebekelerinden elde edilen hizmet kalitesi 



ölçütleri (yerleşim yerleri ve/veya il bazında), 

 i) Kurum tarafından önceden belirlenmiş kriterlere göre hesaplanan  kapsama alanı değerleri, 

 j) Kurum tarafından önceden belirlenmiş kriterlere göre yapılan ve/veya yaptırılan saha ölçüm sonuçları, 

 k) Elektronik haberleşme hizmet ve altyapısına ilişkin hizmet kalitesi alanında yapılmış Kurum düzenlemelerinde yer alan 

diğer hizmet kalitesi ölçüm sonuçları. 

 (2) Kurum, birinci fıkrada belirtilen bilgileri; işletmeci, sektör, tarife paketi, hizmet, çağrı veya bağlantı türleri, abone türleri 

ve benzeri kategorilere göre ayrıntılı olarak yayımlayabilir. 

 (3) Herkese açık kaynaklardan elde edilebilen bilgiler, 6 ncı maddede sayılanlar haricindeki bilgiler ve bunlardan türetilebilen 

bilgiler ticari sır kapsamına girmez ve Kurum tarafından yayımlanabilir. 

 İdarî yaptırımlar 

 MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali durumunda Kurumun idarî para cezalarına ilişkin yönetmelik hükümleri 

esas alınır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 Yürürlük 

 MADDE  9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 Yürütme 

 MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kurul Başkanı yürütür. 

 


