
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu ile Rekabet Kurulu 

Arasındaki İşbirliği Protokolü 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Taraflar, Tanımlar, Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak 

 

Taraflar 

Madde 1- (1) Bu Protokol'ün tarafları, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu ile Rekabet 

Kuruludur. 

 

Tanımlar ve kısaltmalar 

Madde 2- (1) Bu Protokol'ün uygulanmasında; 

BTHK: Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumunu, 

RK: Rekabet Kurulunu, 

ifade eder. 

 

(2) Bu Protokol'de yer almayan tanımlar için 6/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası ile 36/2009 

sayılı Rekabet Yasası ve ilgili diğer mevzuattaki tanımlar esas alınır. 

 

Amaç ve Kapsam  

Madde 3- (1) Bu Protokol 6/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası’nın 17. Maddesi ile 36/2009 

sayılı Rekabet Yasası’nın 20. Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

(2) Bu Protokol’ün amacı; tarafların elektronik haberleşme sektöründe rekabet ortamının tesisine, 

geliştirilmesine ve korunmasına  yönelik yetki ve görev alanlarına giren konuların karşılıklı işbirliği 

içinde ele alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek,  karşılıklı bilgi ve belge paylaşımı ve işbirliğine 

ilişkin koşulları belirlemek, ilgili mevzuat ve kavramların yorumlanmasında müşterek bir tutum 

izlemektir. Bu Protokol tarafların  işbu maddede belirtilen amaç doğrultusunda ve tarafların yetkileri 

dahilinde alacakları tedbirlerde karşılıklı  koordinasyon ve işbirliğinin usul ve esaslarını kapsar.  

(3) Taraflar işbu Protokolün uygulanması ile, elektronik haberleşme sektörüne yönelik oluşturacakları 

karar ve uygulamalarında; yeknesaklığı ve öngörülebilirliği sağlamayı, aynı konuyla ilgili farklı kararlar 

alınmasını önlemeyi, rekabetin tesisine yönelik tedbirlerin oluşturulmasında gerekli koordinasyon, 

işbirliği ve bilgi paylaşımının sağlanmasını hedeflemektedirler.  

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Bilgi Aktarımı, Görüş Alınması, Koordinasyon ve İşbirliği ile Nihai 

Bilgilendirme 

 

Bilgi aktarımı 

Madde 4- (1) Taraflar, kendi mevzuatlarını uygulamak üzere yürüttükleri bir denetim, inceleme, 

araştırma ya da soruşturma kapsamında gerekli olan ve diğer tarafta bulunabilecek bilgi ve belgeleri 

diğer taraftan isteyebilirler.  

 



(2) Taraflar, yürütülmekte olan denetim, inceleme, araştırma ya da soruşturmanın gizliliği ve ticari 

sırların korunması hususlarını gözetmek kaydıyla, istenilen bilgi ve belgeleri en kısa sürede diğer 

tarafa iletirler. 

 

(3) İşletmeci ve teşebbüslere ait ticari sırlar başta olmak üzere, bilgi aktaran tarafın gizli olduğunu 

belirttiği bilgiler, diğer tarafça da gizli olarak değerlendirilir ve söz konusu bilgiler, sadece talep 

edildikleri amaçla sınırlı olarak kullanılır. 

 

Görüş alınması 

Madde 5- (1) RK, elektronik haberleşme sektörüne ilişkin olarak yapacağı inceleme ve tetkiklerde, 

birleşme ve devralmalara ilişkin olarak vereceği kararlar da dâhil olmak üzere elektronik haberleşme 

sektörüne ilişkin olarak vereceği tüm kararlarda, öncelikle BTHK'nın görüşünü ve yapmış olduğu 

düzenleyici işlemleri dikkate alır ve bu hususu teminen BTHK'nın görüşünü talep eder. Konuyla ilgili 

BTHK görüşünde başvuruya konu teşkil eden hususa ilişkin öncül düzenleyici yükümlülük getirme 

çalışması bulunması veya konuya ilişkin bir işlemin BTHK tarafından yapılacağının bildirilmesi 

durumunda, RK ilgili başvuruya konu ihlal iddiasının süresi ve niteliğini dikkate alarak konuyla ilgili 

inceleme sürecine ara verebilir. Konuyla ilgili olarak, Elektronik  Haberleşme Yasası ve ikincil 

düzenlemeler çerçevesinde makul ve uygulanabilir bir sürede sorunu ortadan kaldıracak öncül 

düzenleyici işlem yapılmaması veya BTHK tarafından konuya ilişkin olarak öncül düzenleyici işlem 

yapılmasına gerek görülmediğinin bildirilmesi durumunda RK başvuruyu yeniden inceleyebilir. 

 

(2) BTHK, elektronik haberleşme sektöründe rekabet koşullarını etkileyen ve sektörde rekabetin 

tesisine, geliştirilmesine ve korunmasına ilişkin ikincil mevzuatı hazırlarken bunların usul ve esasları 

hakkında RK’dan görüş alır.  BTHK sayısı sınırlandırılmış kullanım hakkı tahsisi gerektiren elektronik 

haberleşme hizmetlerine ilişkin yeni yetkilendirmelere yönelik hazırladığı şartnameler hakkında 

RK’nin görüşünü alabilir. 

(3) BTHK, gerçekleştireceği piyasa analizlerinde, ayrıca mevzuatın öngördüğü hallerde elektronik 

haberleşme sektöründe rekabet ihlallerine ilişkin konularda RK’nin görüşünü alır. 

(4) Tarafların birbirlerinden görüş talep ettikleri denetim, inceleme, araştırma ya da soruşturma 

konularıyla bunlara ilişkin tüm bilgi ve belgelerin gizli tutulması esastır.  Görüş veren taraf, diğer 

tarafın ilgili nihai kararı yayımlamasından önce konuya ilişkin görüşünü kamuoyuna açıklamayacaktır.  

 (5)  Taraflar birbirlerinden görüş talep ederlerken, ilgili yasada belirtilen süreleri dikkate alarak 

yanıtlama süresini tespit ederler. Verilecek görüş ile ilgili ayrıntılı araştırma ve çalışma yapılması 

gerekmesi halinde, görüşü verecek taraf durumu karşı tarafa bildirerek makul ek süre talep edebilir. 

 

Koordinasyon ve işbirliği 

Madde 6- (1) Taraflar elektronik haberleşme sektöründe rekabet ortamının tesisine, geliştirilmesine 

ve korunmasına ilişkin yetki ve görev alanlarına giren konuların değerlendirilmesi, karar alınması ve 

gerekli işlemlerin tesisini teminen uygulamalarını aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yürütürler: 

(a) Taraflar kendilerine ulaşan, mevzuatlarının tanıdığı sınırların ya da görev ve yetki 

tanımının dışında kaldığını ancak diğer tarafın mevzuatını ilgilendirdiğini değerlendirdikleri ve bu 

mevzuat kapsamında ele alınması gerektiğini düşündükleri ve önemli buldukları şikâyet, bildirim ve 



çeşitli başvuruları diğer tarafa iletebilir. Taraflar herhangi bir başvuru olmaksızın, elektronik 

haberleşme sektöründe rekabet koşullarını etkileyen ve sektörde rekabetin geliştirilmesine ve 

korunmasına ilişkin önemli gördükleri hususları da resen diğer tarafa iletebilirler. 

 

(b) BTHK piyasa gücünün kötüye kullanıldığına ilişkin bir başvuru aldığında, Elektronik 

Haberleşme Yasası ya da ilgili ikincil düzenlemeler kapsamında konuyla ilgili olarak kendisi tarafından 

getirilen ya da makul bir sürede planlanan bir tedbir bulunmaması durumunda, başvuruyu Rekabet 

Yasası çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla RK'ya iletir. 

 

c) RK, piyasa gücünün kötüye kullanıldığına ilişkin bir başvuru aldığında; konunun Elektronik 

Haberleşme Yasası ve ilgili ikincil düzenlemeler veya BTHK karar ve uygulamaları kapsamında olması 

veya BTHK tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda elektronik haberleşme sağlayıcılara 

uygulanabilecek olan tedbirler kapsamında çözümlenebilecek olması halinde, başvuruyu BTHK’ya 

iletir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler, Yürütme ve Yürürlük 

 

Diğer hükümler 

Madde 7- (1) Taraflar her yılın Şubat, Haziran, Ekim aylarında ve gerekli görüldüğü zamanlarda; BTHK 

ve RK Başkanları veya yetkilendirecekleri kişilerin katılımı ile, bir araya gelerek elektronik haberleşme 

sektöründe rekabet ortamının iyileştirilmesi, mevcut sorunlar, sürdürülen soruşturma ve 

uygulamalar, piyasa analizleri, ihtiyaçlar, rekabet hukuku ve politikalarına ilişkin güncel gelişmeleri ele 

alır ve gerekli işlemler konusunda değerlendirme yaparlar.  

(2) Taraflar, personellerinin eğitimi ve yetiştirilmesi amacına yönelik olarak birbirlerinin 

imkânlarından yararlanabilir; eğitim, seminer, çalıştay ve benzeri faaliyetler ile bu faaliyetlerin 

düzenlenmesi hususlarında işbirliği yapabilirler. 

 

Protokolün süresi 

Madde 8- (1) İşbu Protokol taraflardan birinin talebi doğrultusunda taraflar bir araya gelerek yeni bir 

protokol düzenleyinceye kadar geçerliliğini koruyacaktır. 

 

Yürütme 

Madde 9- (1) İşbu Protokol'ün hükümleri BTHK Başkanı ve RK Başkanı tarafından yürütülür. 

 

Yürürlük 

Madde 10- (1) İşbu Protokol iki nüsha olarak tanzim edilmiş olup, hükümleri BTHK ve RK tarafından 

kabul ve BTHK Başkanı ile RK Başkanı tarafından imza edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 

 

 

 

 

 

 

İmza edildiği tarih: 08.11.2013 


