
 
 

 İş Hukuku Kapsamında İşçi ve Rekabet Yasağı 
 

İş ilişkisi süresince işçinin en önemli borcu sadakat borcu olup işçinin işvereninin 

çıkarlarını koruması, işverene ticari bakımdan zarar verebilecek her türlü 

davranıştan kaçınması işbu borcun gereğidir. Sadakat borcunun doğası gereği iş 

akdinin sona ermesinden sonra da devam etmesi gerekmektedir. Şöyle ki, şirketin 

ticari sırlarına erişimi olan yetişmiş işçinin rakip firmalarda çalışabilecek olması 

şirketlerin en büyük endişelerinden biridir. Nitekim ticari hayatta bu tür 

transferler ile yetişmiş personelin kendi işini açması firmalara zarar vermektedir. 

Bu sebeple işverene Kanun ile rekabet yasağı koyma hakkı verilmektedir.  
 

Rekabet yasağı sözleşmesinin geçerli olarak kurulabilmesi için işçinin fiil 

ehliyetine sahip olması, sözleşmenin yazılı olarak yapılması ve işverenin 

korunmaya değer haklı menfaatinin bulunması gerekmektedir. 
 

Ayrıca, Borçlar Kanunu madde 445 uyarınca düzenlenen rekabet yasağının 

işçinin iktisadi geleceğini hakkaniyete aykırı olarak tehlikeye düşürecek biçimde 

yer, zaman ve işin türü bakımından uygun olmayan sınırlamaların söz konusu 

olmaması gerekir. Borçlar Kanunu süre bakımından rekabet yasağının en fazla iki 

yıl süre ile sınırlandırılabileceği kuralına yer vermektedir. Rekabet yasağına yer 

itibariyle getirilecek olan sınırlamalarda işçinin rekabet yasağına ilişkin bir 

coğrafi bölge, şehir veya işverenin faaliyet alanı belirtilmelidir. Başkaca bir 

önemli husus da rekabet yasağının işverene ait ticari faaliyetlerden hangileri ile 

sınırlandırıldığının net bir biçimde ortaya konması gerekliliğidir. Özellikle 

şirketlerin ticaret siciline kayıt sırasında faaliyet alanlarının geniş tutulduğu 

ülkemizde, işçinin tüm alanlarda çalışmasının sınırlandırılması mümkün değildir.  
 

İşçinin rekabet yasağına aykırı davranması durumunda işveren, maddi zararının 

karşılanmasını ve yasağa aykırı davranışın durdurulmasını talep etme hakkına 

sahiptir. Ancak işçi ve işveren karşılıklı olarak belli bir tazminat belirleme 

konusunda anlaşabilirler. Rekabet yasağı sözleşmesi, öngörülen sürenin bitimi, 

korunmaya değer bir yararının kalmaması, iş sözleşmesinin haklı bir nedenle 

feshedilmesi halinde sona erer. 
 

Hâlihazırda imzalamış olduğunuz iş sözleşmelerinin rekabet yasağı kapsamında 

değerlendirilmesi için lütfen tıklayınız.  
 

Bekemler&Göker Hukuk Bürosu, 
özel hukuk alanında Türkçe, İngilizce 

ve Fransızca dillerinde kişi ve 

şirketlere yüksek kalitede bağımsız 

avukatlık hizmeti vermektedir. 

Av. Burcu Bekemler Kutlukaya; 

İzmir Amerikan Koleji, Koç 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Yale 

University Law School’da (USA) 

eğitim görmüştür. İstanbul, Dubai ve 

Londra’da uluslararası hukuk 

bürolarında çalışmış olup uluslararası 

sözleşmeler, yabancı şirket 

ortaklıkları, distribütorlük/bayilik ve 

vergi hukuku alanlarında tecrübelidir.    

Av. Zeynep Göker Kırcıoğlu; Notre 

Dame de Sion Fransız Lisesi ve 

Robert Schuman Hukuk 

Fakültesi’nde (Fransa) eğitim görmüş 

olup LLM derecesini Benjamin N. 

Cardozo University’den (USA) 

almıştır. Şirketler hukuku, tahkim, iş, 

tazminat ve uluslararası ticaret 

hukuku hususlarında deneyimlidir. 

Büromuz hakkında daha detaylı bilgi 

sahibi olmak için www.bekemler-

goker.com adresini ziyaret edebilir 

yahut Türkçe ve İngilizce tanıtım 

dosyasına ulaşmak için 

tıklayabilirsiniz.  

BEKEMLER & GöKER HUKUK BüROSU 
 

Cumhuriyet Bulvarı No:95 Mustafa Özgüral İş Merkezi D:802 Alsancak-Konak / İZMİR 

Tel: +90 232 463 04 05           Faks: +90 232 463 22 62 

info@bekemler-goker.com 

 

www.bekemler-goker.com 
 

 

AV. ZEYNEP GÖKER KIRCIOĞLU 

AV. BURCU BEKEMLER KUTLUKAYA 
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  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 
EPDK 

 

 
  01.07.2014 tarihli “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 

(LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim 

Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararında 

Değişiklik Yapılmasına Dair 5104 No'lu Kurul 

Kararı” yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile 

tanımlar, LPG Dağıtıcı Lisansı, LPG Taşıma 

Lisansı, LPG Otogaz Bayilik Lisansı, LPG Tüpü 

İmalâtı Lisansı, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve 

Bakımı Lisansı maddelerindeki değişikliklere yer 

verilmiştir.  

 “Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Düzenleyici Hesap 

Planı” ve “Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Hesap 

Planı İzahnamesi” taslakları Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu resmi internet sitesinde 

yayımlandı. Taslaklar hakkında görüşlerin 

18.08.2014 tarihi mesai saati bitimine kadar 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 

bildirilmesi ilan edilmiştir. 

 

 

 “Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı 

Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü 

Tebliği (V-102.1)” 21.01.2014 tarihli ve 

28889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 

01.07.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 

Tebliğ’de, yatırım kuruluşlarının işlemleri 

sırasında bilgi suistimali ve piyasa 

dolandırıcılığı suçlarına ilişkin karşılaştıkları 

bilgi veya şüpheyi Sermaye Piyasası 

Kurulu’na bildirerek, oluşabilecek suçların 

önlenmesine ve tespitine katkı sağlamak 

amaçlanmıştır. 

 

 “İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin 

Esaslar Hakkında Tebliğ (III-60.1)” 

17.07.2014 tarihli ve 29063 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Tebliğ ile ipoteğe dayalı ve ipotek teminatlı 

menkul kıymetler ile ihraç edilen sermaye 

piyasası araçlarına ilişkin faaliyetleri yerine 

getirecek ipotek finansmanı kuruluşlarının 

görev ve yetkileri düzenlenmiştir. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TEMMUZ AYINA BAKIŞ 
 
 
 

 

Sermaye Piyasası Kurulu 
SPK 

 



REKABET KURUMU’NDAN 
 
  

 

 

 Rekabet Kurulu, Türk Telekomünikasyon A.Ş., TTnet A.Ş. 

ve Superonline İletişim Hiz. A.Ş.’nin internet hizmetleri 

alanına yönelik olarak 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi 

kapsamında rekabeti kısıtlayıcı uygulamalarda bulunup 

bulunmadıkları hakkında yapılan incelemede, 4054 sayılı 

Kanun’un 41. maddesi uyarınca şikayetin reddi ile 

soruşturma açılmamasına karar verdi. 

 

 Rekabet Kurulu, Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım 

A.Ş.’nin 2005/4 sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey 

Anlaşmalar ve Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup Muafiyeti 

Tebliği’ne aykırı bir biçimde başvuru sahibini yetkili servis 

olarak atamadığı iddiasına, 4054 sayılı Kanun’un 41. 

maddesi uyarınca şikayetin reddi ile soruşturma 

açılmamasına karar verdi. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 Rekabet Kurulu, Florence 

Nightingale Hastaneleri Holding 

A.Ş kontrolünde bulunan Grup 

Florence Nightingale Hastaneleri 

A.Ş.’nin bir kısım hisselerini Fiba 

Sağlık Yatırımları A.Ş. tarafından 

devralınması işlemine izin verdi. 

 Rekabet Kurulu, Scholz AG’nin, 

Toyota Tsusho Corporation 

tarafından bir kısım hisselerinin 

devralınması ve Scholz GmbH 

şeklinde yapılandırılarak ortak 

girişime dönüştürülmesi işlemine 

izin verdi. 

 Rekabet Kurulu,  Motorola 

Solutions Incorporation'a ait 

Motorola Kurumsal İşletmesi ve 

ona bağlı olan şirketlerin hisse ve 

malvarlıklarının (İDEN-integrated 

digital enhanced network-hariç) 

Zebra Technologies Corporation 

tarafından devralınmasına işlemine 

izin verdi. 

 Rekabet Kurulu, Du Pont de 

Nemours and Company’e ait cam 

laminasyon çözümleri ve vinyil 

işletmesinin Kuraray Co. Ltd. 

tarafından devralınması işlemine 

izin verdi.  

 Rekabet Kurulu, AMEC plc 

tarafından, halka açık teklif yoluyla 

Foster Wheeler AG'nin tam 

kontrolünün dolaylı olarak 

devralınması işlemine izin verdi. 

 

 

 

DÖVİZ PİYASALARI’NDAN 

0

1

2

3

4

1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta

DOLAR

EURO

GBP

 
 

 
BİRLEŞME VE DEVRALMALAR 



 

Mevzuat 

 “Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten 

Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi(SBDS 2410) Hakkında Tebliğ” 10.07.2014 tarihli 29056 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tebliğ 01.01.2014 tarihinde ve sonrasında 

başlayacak hesap dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürülüğe girecektir.  

 28.02.2014 tarihinde New York’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Birleşmiş Milletler 

Cinsiyet Eşitliği Ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (BM Kadın) Arasında BM Kadın Avrupa Ve Orta Asya 

Bölge Ofisinin İstanbulda Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun” 10.07.2014 tarihli 29056 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İstanbul’da 

kurulacak olan Birleşmiş Milletler bölge ofisinin özellikle Orta Asya ve Türkiye’de cinsiyet eşitliğinin 

sağlanması ve kadının güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağı öngörülmektedir.  

 “Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” 

10.07.2014 tarihli 29056 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sözleşmede, vatansız kişilerin 

statüsünü düzenleme ve iyileştirme amaçlanmıştır.  

 30.06.2002 tarihli ve 24801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Serbest Bölgelerde Sağlık Sertifikalarının 

Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” 10.07.2014 tarihli 29056 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Serbest Bölgelerde Sağlık Sertifikalarının Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında 

Tebliğ’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ” ile yürürlükten kaldırılmıştır.  

 “Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun” 16.07.2014 tarihli 

29062 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile çözüm süreci kapsamında hükümetin 

yürüteceği çalışmalar açıklanmış olup, çözüm sürecine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.  

 Anayasa Mahkemesi’nin 28.05.2014 Tarihli ve 2013/5504 Başvuru Numaralı Kararı 25.07.2014 Tarihli ve 

29071 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanmış olan Karar ile 7201 sayılı kanun’un 11.maddesine 

göre, vekil vasıtası ile takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılacağı düzenlemesine yer verilmiş ise de 

nihai kararın müvekkile tebliğ edilmiş olması Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru süresinin başlangıç 

tarihi olarak kabul edileceğinden, başvuru “süre aşımı” nedeni ile kabul edilmemiştir.  

 “Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliği” 19.07.2014 tarihli 29065 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ’de deniz araçları için işletmecilerinin veya 

donatanlarının yaptırmak zorunda oldukları mali sorumluluk sigortasına ilişkin tarife ve talimatı ilişkin 

işlemler açıklanmıştır.  

 “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 09.12.2013 tarihli ve 18201 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar 

Kurulu’nca 16.06.2014 tarihinde kararlaştırılmış olup, 23.07.2014 tarihli 29069 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlandı. 
 

RESMİ GAZETE 


