
Şubat 2020

  12TİCARİ SIR NİTELİĞİNDEKİ BİLGİ VE 
BELGELERİN AÇIKLANMASI SUÇU

Tüm hakları saklıdır



Daha fazla bilgi için, contact@gokce.av.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Şubat 2020

  12

TİCARİ SIR NİTELİĞİNDEKİ BİLGİ VE BELGELERİN 
AÇIKLANMASI SUÇU
Gerek ekonomik gerekse teknolojik gelişimler bağlamında rekabetin hızla artmasıyla, şirketler nezdinde depolanan 
birçok bilginin korunma zorunluluğu giderek önem kazanan bir husus haline gelmiştir. Nitekim Türk Ceza Kanunu 
m.239’da da bu gibi bilgi ve belgelerin korunmasına ilişkin olarak “Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf 
olduğu ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilere veren veya ifşa eden 
kişi, şikâyet üzerine, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu bilgi veya 
belgelerin, hukuka aykırı yolla elde eden kişiler tarafından yetkisiz kişilere verilmesi veya ifşa edilmesi halinde de bu 
fıkraya göre cezaya hükmolunur.” şeklinde bir suç ihdas edilmiş ve maddenin diğer fıkralarında fenni keşif ve buluşlar 
ile sınai uygulamaya ilişkin bilgilerin de bu suç kapsamında korunacak bilgilerden olduğu belirtilmiştir. 

Ticari Sır Niteliğindeki Bilgi ve Belgeler Nelerdir?
Öncelikle söz konusu suçun oluşması için verilen veya ifşa edilen bilgi yahut belgenin sır niteliğinde diğer bir değişle ticari 
yahut müşteri sırrı niteliğinde olması gerekmektedir. Bu manada söz konusu bilginin herkes tarafından bilinmemesi yahut 
sınırlı bir çevre tarafından bilinebilir olması gerekmektedir. Ticari sır açısından söz konusu bilginin ticari bir değeri olması 
ve esasen sahibi olan tacire rakipleri karşısında bir rekabet üstünlüğü sağladığı söylenebilir. Açıklanan hususlar bazında 
bir şirketin ar-ge bilgileri, maliyet ve fiyatlandırma bilgileri, müşteri listeleri yahut ileriye yönelik stratejik planlamaları 
ticari sır olarak nitelendirilebilir iken zaten kamuya açıklanmış müşteri listeleri yahut örneğin halka açık şirketlerde 
paylaşılması zorunlu kimi bilgiler pek tabi bu kapsamda değildir. Nitekim esasen bir bilginin ticari sır olup olmadığına 
ilişkin yapılacak değerlendirme çoğunlukla teknik bilgi ve tecrübeyi gerektirdiğinden uzmanlarca bu hususa ilişkin bir 
tespit yapılmaktadır.

Ticari Sır Niteliğindeki Bilgi ve Belgelerin Açıklanması Suçu Hangi Durumlarda 
Söz Konusu Olur?
Söz konusu suçun oluşması için söz konusu bilgi veya belgenin yetkisiz kişilere verilmesi veya ifşa edilmesi yeterlidir. Bu 
bağlamda bu bilgilerin başkası yararına kullanılması yahut bilgi veya belgesi açıklanan kişinin ayrıca zarara uğratılması 
suçun oluşumu için gerekli değildir. 

Diğer yandan söz konusu suç açısından fail ticari sırra sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olan kimse 
olup uygulamada söz konusu suç tipine en çok konu olan durum da şirket veya kurum çalışanının bu tür bilgi ve 
belgeleri kopyalama veya kayıt altına alma yoluyla şirket dışında kendisinin istediği zaman ve doğrudan ulaşabileceği 
bir elektronik cihaza yüklemesi ve devamla bu bilgileri maddi menfaat karşılığında paylaşması şeklindedir. Fakat söz 
konusu suç kapsamında bahsi geçen bilgi veya belgelerin, hukuka aykırı yolla elde eden kişiler tarafından ifşası da pek 
tabi cezalandırılmaktadır.
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Diğer yandan tartışılan bir diğer konu da şirket veya kurum çalışanının bu tür bilgi ve belgeleri kendi uhdesine geçirdikten 
sonra kendi menfaati için kullanması halinde suçun oluşup oluşmayacağı hususudur. Örneğin bir teknoloji şirketinde 
çalışan yazılımcının şirketin ar-ge bilgilerini alıp devamında işten ayrıldıktan sonra kendi şirketinde bu bilgileri kullanması 
teknik anlamda ifşa niteliğinde olmadığından suç oluşacak mıdır? Bu gibi hallerde esasen genel görüş suçun TCK m.239 
anlamında oluşmadığı zira ortada yetkisiz kişiye verme ya da ifşa fiili bulunmadığından ancak haksız rekabet kapsamında 
uyuşmazlığın giderebileceği şeklinde olup diğer yandan söz konusu durumlara ilişkin bir yeknesak uygulama olmadığı 
görülmektedir.

Ticari Sır Niteliğindeki Bilgi ve Belgelerin Açıklanması Suçu TCK’da Hangi 
Yaptırımla Karşılanmaktadır?
TCK’ya göre bu suçu işleyen kişinin bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı 
belirlenmiş olup suç şikâyete tabidir. Bu sırlar, Türkiye’de oturmayan bir yabancıya veya onun memurlarına açıklandığı 
takdirde, faile verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. Bu halde şikâyet koşulu aranmaz. Diğer yandan cebir veya tehdit 
kullanarak bir kimseyi bu madde kapsamına giren bilgi veya belgeleri açıklamaya mecbur kılan kişi, üç yıldan yedi yıla 
kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

Ticari Sır Niteliğindeki Bilgi ve Belgelerin Açıklanması Suçu ile Karşılaşıldığında 
Nasıl Bir Hukuki Yol İzlenmelidir?
Daha önce de belirtildiği üzere söz konusu bilginin ticari sır niteliğinde olup olmadığının tespiti suçun oluşumu için 
muhakkak tespite muhtaç bir husus olduğundan öncelikle uzmanlarından bu bilgilerin muhteviyatına ilişkin bir görüş 
almak son derece önemlidir. Diğer yandan söz konusu bilgi ifşasının özellikle elektronik cihazlarla yapıldığı nazara 
alındığından dijital delillerin delil zincirini bozmamak ve sıhhatine zarar vermemek için sürecin profesyonel anlamda bir 
avukatla takip edilmesi de önerilen bir diğer husustur.
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mehmet.topluyıldız@gokce.av.tr

Editörler:

Hakkımızda
Gökçe Avukatlık Ortaklığı birleşme ve devralma, iş ortaklığı, özel sermaye ve ortak 
girişim işlemleri, bankacılık ve finans, sermaye piyasaları, sigortacılık, teknoloji, 
medya, telekom ve internet, e-ticaret, veri koruma, fikri mülkiyet, regülasyon, ticari 
alacak takipleri, gayrimenkul, ticari ve ceza dava alanlarını içeren geniş bir yelpazede 
hukuki hizmetler sunan İstanbul’da bulunan bir hukuk bürosudur. Hukuki personel ve 
uzmanlığımız hakkında daha fazla bilgi için www.gokce.av.tr adresinden web sitemizi 
ziyaret edebilirsiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçin
contact@gokce.av.tr
0 212 352 88 33
OBJECTION! yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanıp yayınlanmakta olup hukuki tavsiye 
içermemekte ya da avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmamaktadır. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen 
Gökçe Avukatlık Ortaklığı ile irtibata geçiniz. OBJECTION!’da yer alan hiçbir içerik Gökçe Avukatlık 
Ortaklığı’nın yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz ya da uygun bir şekilde kaynak olarak gösterilmeksizin 
yayınlanamaz. İçeriğin doğruluğunu sağlamak için gereken tüm çaba gösterilmiş olmasına rağmen, Gökçe 
Avukatlık Ortaklığı içeriğin doğruluğunu garanti etmemektedir ve burada yer alan bilgilerdeki herhangi 
bir hata veya söz konusu bilgilere güvenilmiş olması dolayısıyla sorumlu tutulamaz. OBJECTION! Gökçe 
Avukatlık Ortaklığı müvekkileri için hazırlanmıştır ve büronun müvekkilleri dışındaki dolaşım olasılığı reklam 
olarak yorumlanamaz.

Teori değil. Cevap.
Gökçe Avukatlık Ortaklığı


