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GİRİŞ 

Teknolojideki gelişmeler ile bu gelişmelerin sosyal ve ekonomik 
etkileri, özellikle son elli yılda kendisini ciddi şekilde göstermektedir. 
Bu gelişmelerin etkisiyle ortaya çıkan değişimlerdeki baş döndürücü 
hız, kendini en çok ekonomi alanında göstermiştir. Bundan çok da 
uzun sayılmayacak bir zaman önce elektronik alışveriş, ticari hayatta 
hemen hemen hiç kullanılmazken, bugün geldiğimiz noktada bu konu-
daki değişimin hızını izaha gerek olmadığını düşünmekteyiz. Elbette 
ticari hayatta ve ekonominin bütünündeki teknoloji kullanım yo-
ğunluğu ve buna bağlı olarak oluşan hız, etkilerini hukuk alanında da 
önemli şekilde göstermektedir.  

Ticari hayatta teknolojinin ve hızın bu kadar etkili olması, muhak-
kak ki çok önemli avantajlara yol açmıştır. Ancak bu gelişmeler bazı 
dezavantajları da beraberinde getirmiştir. Özellikle serbest piyasanın 
dünyada etkili olmasıyla birlikte rekabet, korunması gereken bir kav-
ram olarak karşımıza çıkmıştır. Her sektörde rekabetin artması sonu-
cunda tüm dünyada sağlıklı işleyen rekabet ortamının sağlanması ve 
korunması için özel düzenlemelerin gerekliliği, hukuk dünyasında da 
önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Rekabetin korunması yaklaşımları, 
zaman içerisinde haksız rekabetin önlenmesinin gereğini de bu paralel-
de tartışmaya açmıştır. Özellikle sanayi devrimi ile üretimin ve serbest 
piyasa ilkelerinin gelişmesi sonucunda, rekabetin belli ilkelere ve kural-
lara bağlı olması gereği ortaya çıkmıştır. Bu kurallar da nihayetinde 
haksız rekabet müessesesinin doğumuna zemin oluşturmuştur.  

Haksız rekabet konusu günümüzde artık neredeyse her zeminde 
ve oldukça farklı şekillerde karşımıza çıkan, ticari ve sosyal hayat açı-
sından önemli ekonomik tehditlerden biri haline gelmiştir. Bu tehdit 
dolayısıyla birçok devlet ve uluslararası kuruluş, hukuki ve yapısal 
tedbirler almak zorunda kalmıştır. Bu zorunluluk kapsamında 19. Yüz-
yıl’da başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok devlet ken-
di hukukunda haksız rekabetin engellenmesine ilişkin tedbirleri ve 
buna bağlı kuralları oluşturma gayreti içerisine girmiştir. Bununla bir-
likte Avrupa Birliği yanında diğer uluslararası kuruluşlar da aynı alan-
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da kurallar düzenlemeye başlamıştır. Söz konusu kurallar birçok alan-
da etkili olmaya başlarken, şirketler veya diğer ekonomik oyuncular 
için oldukça önem arz eden ticari sırların korunması da bu etkiye bağlı 
olarak kaçınılmaz şekilde gündeme gelmiştir.  

İçinde bulunduğumuz dijital çağın en önemli özelliklerinden biri, 
iletişimin çok hız kazanması ve bu kapsamda bilginin de oldukça kolay, 
çabuk ve farklı şekillerde el değiştirmesidir. Bu hızlılık ve farklılaşma, 
sınırların da belirginliğini yitirmesini ve hatta yazılım gibi belli bazı 
sektörler için, sınırların ortadan kalkması sonucunu doğurmuştur. 
Uluslararası camiada meydana gelen bu gelişmeler ve konulan yeni 
kurallar ile ticari hayatın şekillenmesi, elbette ülkemizi de birinci dere-
cede ilgilendirmektedir. Bu kapsamda, ticari sırrın kapsamı ile korun-
ması hususunun, dijital çağın yeni argümanlar kapsamında, hukuki 
açıdan incelenmesi de bir zorunluluk haline gelmiştir.  

Ticari sır kavramının tarihi, neredeyse insanlığın ticari hayata baş-
lamasına kadar geriye gitmektedir. Ticari sır kavramının varlığı bu ka-
dar eskiye dayanmakla birlikte esasında, ayrı bir hukuk kuralı olarak 
“ticari sırrın korunması” müessesesi hukuk literatürü bakımından olduk-
ça yenidir. 19. Yüzyıl’da sanayi devrimi ile işçi sayısının artması ve seri 
üretime geçilmesi ile şirketlerin üretim sırları veya bu konudaki özellik-
li bilgilerin önemi anlaşılmaya başlamıştır. Tarih boyunca, yukarıda 
ifade edilen gelişmeler ile içinde bulunduğumuz dijital çağa gelinceye 
kadar “ticari sır” kavramı önemli gelişmeler göstermiştir. Ancak son 
yıllarda bilişim alanında yaşanan gelişmeler sonucunda ticari sırrın 
önemi birkaç kat daha artmıştır. Globalleşmenin artık sınır tanımaz 
hale geldiği söyleminin neredeyse geride kalmaya başladığı günümüz-
de, belli otoritelerin varlığını reddeden, blokchain teknolojisi vb. geliş-
meler öngörülemez ve hızına yetişilemez bir hal almıştır. Hal böyle 
olunca, elbette birçok avantaj ortaya çıkartan tüm bu gelişmeler, bu 
konuda alınması gereken tedbirleri de zorunlu kılmıştır. Kanaatimizce 
bu kapsamda ticari sır konusunun, söz konusu gelişmelerden fazlaca 
etkilenen bir kavram olduğu tartışmasızdır. 

Ticari sırrın kapsamı ve tanımı ile sınırları konusunda, dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de tartışmalar devam etmektedir. Yukarıda de-
ğinilen sebeplerle, bu kadar hızlı ve etkili şekilde temel konularda ya-
şanan değişimler nedeniyle, ticari sırrın her zaman geçerli olabilecek ve 
geneli kapsayacak net bir tanımın yapılabilmesi bizce çok mümkün 
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değildir. Ancak en azından ticari sırrın genel olarak kapsamı ve sınırları 
ile, bu sırrın nasıl ve hangi tedbirlerle ne şekilde korunacağının ortaya 
konulması da oldukça önem arz etmektedir. Çünkü ekonomik hayatta, 
böyle temel konulardaki belirsizlikler gelişmeyi ve kalkınmayı, daha 
özelde de sağlıklı işlemesi gereken rekabet ortamı ile serbest piyasayı 
olumsuz etkilemektedir. Birçok ülke hukukunda ve hatta Avrupa Birli-
ği müktesebatında ticari sırla ilgili hukuki düzenlemeler yürürlüğe 
konulmuştur. Ancak Türk Hukukunda ne yazık ki halen ticari sır konu-
su bir kanunla açıkça düzenlenmiş değildir. Ülkemizde maalesef çok 
uzun süredir “Ticari Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Ta-

sarısı” TBMM’de görüşülmeyi beklemektedir. Bu konuda uygulamada-
ki ihtiyaçtan dolayı, ticari sır ve ticari sırrın korunması hususunda yasal 
bir düzenleme yapılması kanaatimizce çok gecikmiş bir zorunluluktur.  

Ticari sır kapsam ve nitelik olarak, esasında sınırlamaya tabi tu-
tulmaya müsait olmayan bir kavramdır. Zaten tasarıdaki 
“...bağlantılarına ilişkin veya bu gibi bilgi ve belgeleri ifade eder” ifadesi ile 
de ticari sır düzenlemesinin sınırlı sayı ilkesine tabi (numerus clausus) 
bir düzenleme olmadığı ifade edilmek istenmiştir. Ticari sır kavramı-
nın, hatta sır kavramının doğası aslında bunu gerektirmektedir. Neyin 
ticari sır olduğu, neyin olmadığı konusu, daha çok somut olaya ve şart-
lara göre belirlenebilecek bir husustur. Özellikle teknolojinin bu kadar 
geliştiği çağımızda, bugün bir kimse için değerli olmayan bir bilgi, ya-
rın birdenbire farklı bir teknolojinin ortaya çıkması ile değerli hale ge-
lebilmektedir. Bu nedenle, ticari sır tanımlanırken ve ticari sırrın kap-
samı belirlenirken olabildiği kadar geniş ve kapsayıcı bir tanımlama 
yapmak, ticari sır kavramının kendi yapısından kaynaklanmaktadır. Bir 
bilginin ticari sır olarak nitelendirilebilmesi için önemli olan, o bilginin 
ticari sırrın unsurlarını ihtiva etmesidir. Bizce, bir bilgiyi kavramsal 
olarak önceden “ticari sır” olarak niteleyebilmek; bazı bilgilerin ise “ti-

cari sır olmadığını” ifade edebilmek her zaman hukuken mümkün olma-
yabilir. Başka bir deyişle, ticari sır nitelendirmesini kavramlar bazında 
sınırlamak, bizce hukuki açıdan doğru bir yaklaşım değildir. 

Ticari sır kavramının önemi ve bu kadar geniş içerikli olması, ticari 
sırrın hukuki açıdan da ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle 
biz de “ticari sır” kavramını çalışmamızın gövdesi olarak belirledik. 
Genel olarak ticari sırla ilgili tüm konuları ve ticari sırrı merkeze alarak, 
konuyla temelden ilgili olan kavramları, birbirleri ile ilişkilerine de dik-
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kat etmek suretiyle, bir bütün halinde incelemeye gayret ettik. Elbette 
ticari sırrı ortaya koymadan önce “sır” kavramını ve bu kavramın un-
surları ile özelliklerini ortaya koymak, başlangıç bölümü için gerekliy-
di. Bu nedenle birinci bölümde öncelikle “sır” kavramını, konumuzla 
sınırlı bir şekilde genel hatları ile ele alarak, sırrın unsurlarını da belir-
lemeye gayret ettik. Bunu yaparken hem öğretiden hem yargı kararla-
rından, hem de ulusal ve uluslararası düzenlemeler ile karşılaştırmalı 
hukuk tespitlerinden istifade etmeye çalıştık.  

Devamında sır kavramının, sınırları ve kapsamı ile genel çerçeve-
sini ortaya koyduktan sonra, buradan hareketle “ticari sır” kavramını 
tüm yönleri ile incelemeye gayret ettik. Elbette ticari sırrın tanımı ve 
kapsamı ile hukuki niteliğini ortaya koyarken, benzer kavramlarla iliş-
kisini ve farkını da irdelemeye çalıştık. Özellikle ticari sırrın hukuki 
niteliğinin belirlemesinde, gayri maddi mallar ve bunlarla ilgili hakla-
rın değerlendirmesi karşımıza, gayri maddi hakların temel olarak ince-
lendiği, fikri mülkiyet hukukundaki kavramların da irdelenmesi zorun-
luluğunu çıkardı. Bu nedenle, ticari sırrın diğer benzer müesseselerle 
ilişkisini de karşılaştırmalı hukuktan istifade ederek ele almaya gayret 
ettik. Birinci bölümde ulaşmak istediğimiz sonuç temelde; ticari sırrın 
tüm yönleri ile ele alınması ve bu kavramın kapsamının net olarak orta-
ya konulmasıydı. Bunun yanında ikinci amacımız da ticari sırrın hukuki 
niteliği ile bu nitelendirmenin sonucu olarak, sahibine sağlamış olduğu 
hakların belirginleştirilmesiydi. Birinci bölümde son olarak amacımız, 
genel çerçevesi çizilen ticari sırrın, nasıl ve hangi temel düzenlemeler ile 
hangi hukuk kuralları kapsamında korunduğunun, karşılaştırmalı hu-
kuktan da istifade ederek tespitinin yapılmasıydı. Biz çalışmamızda bu 
sonuçlara, genel olarak ulaşabildiğimizi değerlendiriyoruz.  

Ticari sır ile ilgili birinci bölümde bu şekilde kapsamlı ve genel ni-
telikli sonuçlara ulaştıktan sonra, ikinci bölümde artık daha spesifik 
olarak, temel konumuzu teşkil eden ticari sırrın, haksız rekabet hüküm-
leri kapsamında nasıl koruma altına alındığını irdelemeye çalıştık. Ko-
nuyu incelerken ilk olarak, haksız rekabet müessesesinin esasında ticari 
sır kavramından daha eskiye dayandığı ve temelinde ticari sırları da 
kapsayan, üst bir başlık olarak nitelendirilmiş olduğu sonucuna ulaştık. 
Böyle olunca, ticari sırrın korunması ile ilgili konunun detayı ile ele 
alınabilmesi için haksız rekabet müessesesinin tüm çerçevesi ile genel 
olarak ele alınması zarureti hasıl oldu. Bu nedenle, ticari sırla birlikte 
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haksız rekabetin de kapsamı, niteliği ve tanımı ile benzer kavramlarla 
ilişkisini karşılaştırmalı hukuktan da istifade ederek ortaya koymaya 
gayret ettik. Çünkü esasında ticari sır, en temelde haksız rekabet üst 
başlığı altında, haksız rekabetin önlenmesi amacıyla getirilen düzenle-
meler kapsamında korunan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. 
İncelemelerimiz esnasında, ülkemizde olduğu gibi birçok farklı ülke 
hukukunda da, ticari sırrın haksız rekabet kapsamında değerlendirildi-
ğini ve bu ana başlıkta korumaya alınmış olduğunu tespit ettik. Ayrıca 
yine incelemelerimizde, ticari sırrın çerçevesinin çizilmesinde de genel 
olarak, haksız rekabet hukuku kavramlarından istifade edilmiş oldu-
ğunu ve ticari sırrın haksız rekabet çatısı altında, adeta onun himaye-
sinde olduğunu gördük. Sonuç olarak haksız rekabeti bir bütün olarak 
ortaya koymadan, ticari sırrın müstakil olarak incelenmesinin, amaca 
tam olarak hizmet etmeyeceği kanaatine ulaştık. Bu nedenle öncelikle 
ikinci bölümde haksız rekabeti, başlı başına tüm hatları ile ortaya koy-
maya ve bu kapsamda neyin, hangi şartlarda haksız rekabet oluştura-
cağı hususunu, ticari sır kavramından bağımsız olarak ele almaya gay-
ret ettik. Bunun yanında haksız rekabete hakim olan ilkeleri de konu-
nun felsefesinin kavranması açısından önem arz ettiği için ayrı bir baş-
lıkta ele aldık.  

Bu incelemeler yapılırken tüm bu ilkelerin bir şekilde, ticari sır ile 
de ilişkili olduğu dikkatimizi çekmiştir. Özellikle “emek ilkesi”nin ticari 
sırrın hukuki değerlendirmesinin yapılmasında ve hukuki olarak ko-
runma yollarının belirlenmesinde ne kadar önemli olduğunu tespit 
ederek, çalışmamızda da buna vurgu yaptık. Devamında haksız rekabet 
konusunu, TTK’da düzenlenen genel hükümler kapsamında ele almaya 
çalıştık. Bunu yaparken, konunun ruhunu oluşturan TTK’nın 54’üncü 
maddesindeki “ilke” ile ticari sırrın nasıl ve ne ölçüde örtüşmüş oldu-
ğuna dikkat çekmeye gayret ettik. Son olarak ikinci bölümde, doğrudan 
ticari sırla ilgili olmayan ama TTK’nın 55’inci maddesinde örnek olarak 
sayılan haksız rekabet hallerine genel hatları ile değinerek, haksız reka-
bet müessesesini tüm yönleri ile ortaya koymaya çalıştık. Çünkü, ticari 
sırrı tüm özellikleri ile ortaya koyabilmek ve bu kapsamda ticari sırrın 
hukuksal argümanlarla korunmasının nasıl gerçekleştiğini ve bu koru-
mada nelerin eksik kaldığının tespit edilmesi, konumuz açısından ol-
dukça önemliydi. Bu kapsamda ticari sır ile ilgili olması gereken koru-
ma yollarını tam olarak ortaya koyabilmek için, haksız rekabetin 
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TTK’da nasıl ve hangi detayda ele alındığını bir bütün olarak incelemek 
bizce bir zorunluluktur. Bu nedenle biz de ikinci bölümde, haksız reka-
beti bağımsız olarak tüm yönleri ile incelemeye gayret ettik. 

Üçüncü ve son bölümde ise ticari sır konusu, TTK’da yer alan hak-
sız rekabet düzenlemeleri kapsamında detaylı olarak ele alınmıştır. 
TTK’nın 54’üncü maddesindeki “ilke” kapsamında genel olarak ticari 
sırrın bu ilkeden nasıl istifade edeceğini bir önceki bölümde irdelenir-
ken, TTK’nın 55’inci maddesindeki özellikli düzenlemelerin her birinde 
esasında “dürüstlük ilkesinin” en temel ilke olduğunun tespiti de yapıl-
mıştır. Bu bölümde ise, söz konusu ilkelerle birlikte, TTK’nın 55’inci 
maddesinde özel olarak “ticari sırrı” konu alan haksız rekabet halleri, 
ilgili düzenlemelerden yola çıkarak, Yargıtay uygulamaları ve ticari 
hayattaki örneklerden de istifade ederek inceleme konusu yapılmıştır. 
Bu bölümde ticari hayatta en sık karşılaşılan “ayartma” ve “ticari sırrın 

ifşası ve haksız kullanımı” eylemleri ile haksız rekabet nitelendirmesinin 
nasıl gündeme geleceği konusu, ticari sırrın korunmasını da ihtiva ede-
cek şekilde incelenmiştir. Ticari sır ve haksız rekabet ilişkisi bu şekilde 
detaylı olarak ele alındıktan sonra üçüncü bölümün son kısmında, ticari 
sırrın hangi davalara konu edilerek korunabileceği hususu ele alınmış-
tır. Bu kapsamda öncelikle TTK’da düzenlenen haksız rekabet ile ilgili 
hukuk davaları, kanuni düzenleme ve Yargıtay kararları dikkate alına-
rak, ticari sır ile ilgili hakları ihlal edilen kişilerin zararlarının hangi 
yollarla giderilebileceği ve söz konusu ihlallerin nasıl sonlandırılıp, 
önlenebileceği hususları ayrı ayrı incelenmiştir. Devamında ise TTK’nın 
62’nci maddesinde düzenlenen “haksız rekabet suçu” ayrı bir başlıkta 
ticari sırları da kapsayacak şekilde irdelenmiş olup, en son TCK’nın 
239’uncu maddesinde “ticari sır” ile ilgili özel düzenleme ve bu kap-
samdaki eylemler örnekleri ile tartışılarak ele alınmıştır.  

Sonuç olarak çalışmamızda sır kavramından başlayarak ticari sır 
konusunun tüm yönleri ile dünyada ve ülkemizde nasıl ele alındığı, 
kapsamı, niteliği ve benzer kavramlarla ilişkisi ele alınarak incelenmiş-
tir. Bu kapsamda inceleme yapılmasının amacı ise ticari sırla ilgili, sır-
rın sahibinin haklarının tam olarak ortaya konulması ile ticari hayatta 
çok fazla karşılaşılan ihlallerin hukuk zemininde tartışılmasına katkı 
sağlamaktır. Esasında çalışma konumuz ticari sır merkezli olmakla bir-
likte, doğrudan ticari sır ile ilişkili olan haksız rekabet müessesesi de 
tüm yönleri ile çalışmamızda müstakil olarak inceleme konusu yapıl-
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mıştır. Nitekim, ticari sırla ilgili net ve çağa uygun nitelendirmeler ve 
tespitler yapabilmek için, haksız rekabet konusunun da bu detayda 
irdelenmesi gereklidir. Ayrıca teknolojinin gelişim hızı da dikkate alın-
dığında, ticari sırrın ve haksız rekabetin birlikte ele alınmasının; bu 
şekilde temel iki konuyu harmanlayarak, konunun felsefesinin de daha 
net ortaya konmasına katkı sağlayacağını umuyoruz. Ticari sır ve hak-
sız rekabet gibi temel ve önemli iki konunun, bu şekilde birlikte ele 
alınmasının; neyin ticari sır olacağının tespitine ve bu tespit sonucunda 
da ticari sırrın nasıl, hangi yollarla korunması gerektiği hususlarının 
belirlenmesine katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz 

 




