İş Hukuku Kapsamında Gizlilik Protokolü
Çalışma hayatı boyunca işçi, sadakat borcu, özen borcu, itaat borcu, iyi niyet
ve dürüstlük borcu gibi yan edimleri yerine getirmek zorundadır. Yan
edimlerden biri olan sadakat borcu ücret ve hizmet gibi iş sözleşmesinin ana
edimlerinden olmadığı gibi karşılıklı edimlerden de değildir. Sadakat borcu
işçiyi sadece işyerinde değil, işyeri dışında da takip eden bir borçtur. 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu, özellikle işçi ile işveren
arasındaki iş sırlarının korunmasına ilişkin gizlilik sözleşmelerindeki cezai
şartlar ile ilgili önemli düzenlemeler içermektedir.
İşin özel niteliği gereği sadakat borcunu temel alan gizlilik sözleşmeleri
birçok kurumsal şirket tarafından uygulanmaktadır. Kurumsal şirketlerin
sahip olduğu ticari ve mesleki sırlar şirketin kendine özgü ve başkalarının
bilmediği olayları, üretime ilişkin ticari ve teknik usulleri veya personele
ilişkin bilgileri ifade eder. Ticari sırrın kapsamına giren bilgileri üretim
teknikleri, üretim usulleri, imalat projeleri, pazarlama stratejileri, know-how,
finansal durum şeklinde sıralamak mümkündür. Gizlilik sözleşmesi ile
yüklenilen borç, sözleşmenin kurulması ile başlayacak ve sözleşme sona erse
dahi devam edecektir.
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Gizlilik sözleşmesinin şartlarına uygun davranış sergilenmediği takdirde 4857
sayılı İş Kanunu madde 25/2(e) uyarınca işveren; işçinin ticari sırları ortaya
atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlar sergilemesi nedeni ile
iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin
feshedebilir. Sözleşmenin feshedilmesine ek olarak gizlilik ihlali sebebiyle
işverenin gizlilik sözleşmesinde belirlenen cezai şartı talep etme hakkı da
bulunmaktadır. Ancak bu durumda cezai şart miktarının hukuk kurallarını
ihlal etmeyecek şekilde gizlilik sözleşmesinde belirlenmiş olması gereklidir.
Halihazırda imzalamış olduğunuz gizlilik protokollerinin geçerliliğinin
Borçlar Kanunu kapsamında değerlendirilmesi için lütfen tıklayınız.
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KASIM AYINA BAKIŞ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
EPDK

Sermaye Piyasası Kurulu
SPK
 “Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları
Tebliği (II-27.2)” 12.11.2014 tarihli ve
29173
sayılı
Resmi
Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde,
payları halka arz edilmiş olan veya halka
arz
edilmiş
sayılan
anonim
ortaklıklarında; birlikte veya tek başına
ortaklığın oy haklarının en az %98’ine
sahip gerçek ya da tüzel kişiler olan
hakim ortağın, diğer ortakları ortaklıktan
çıkarma hakkı ile diğer ortakların
paylarını hakim ortağa satma hakkının
uygulanmasına
ilişkin
düzenlenen
işlemlere yer verilmiştir.

 Petrol piyasasına ilişkin faaliyetler kapsamındaki
tesislerin ve piyasaya sunulan petrol ve madeni
yağın teknik düzenlemelere ve standartlara
uygunluğuna ilişkin işlemleri düzenleyen “Petrol
Piyasasında
Uygulanacak
Teknik
Kriterler
Hakkında Yönetmelik” 10.09.2004 tarihli ve 25579
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış, 20.12.2004
tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile
düzenlenen hususlarda çeşitli sadeleştirmeler,
bürokrasinin azaltılması ve hammaddede kaynak
çeşitliliğinin arttırılması gibi birçok önemli konuda
değişikliğe
gidilen
“Petrol
Piyasasında
Uygulanacak
Teknik
Kriterler
Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik Taslağı” Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu resmi internet sitesinde yayımlandı. Taslak
hakkında görüşlerin 08.12.2014 tarihi mesai saati
bitimine kadar Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu’na bildirilmesi ilan edilmiştir.

BİRLEŞME VE DEVRALMALAR

 Rekabet

Kurulu,
Lombard
International Assurance S.A. ile
lnsurance Development Holdings
AG'nin tam kontrolünün Blackstone
Group L.P. tarafından BTO
Monarch Luxembourg Holdings
S.A.R.L. aracılığıyla hisse devri
yöntemiyle devralınması işlemine
izin verdi.

 Rekabet

Kurulu,
Teknik
Alüminyum
Sanayi
A.Ş.'nin
sermaye artırımı sonrası hisselerinin
%51'inin Norsel International BWI
tarafından devralınması suretiyle adı
geçen şirketin ortak girişime
dönüştürülmesi işlemine izin verdi.

 Rekabet Kurulu, Milford Yıldız
Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin %70,61
oranında hissesinin Yıldız Holding
A.Ş. tarafından Laurens Spethmann
Holding AG & Co KG’den
devralınması işlemine izin verdi

 Rekabet Kurulu, Alliance Boots
GmbH’nin sermayesinin %55'inin
Walgreen
Co.
tarafından
devralınması işlemine izin verdi.

 Rekabet

Kurulu,
Rolls-Royce
Holdings plc ve Daimler AG ortak
kontrolünde bulunan Rolls-Royce
Power Systems Holding GmbH’nin
tam
kontrolünün
Rolls-Royce
Holdings
plc
tarafından
devralınması işlemine izin verdi.
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REKABET KURUMU’NDAN
 Rekabet Kurulu, Denizbank A.Ş., Finansbank A.Ş., Türk
Ekonomi Bankası A.Ş., Finans Yatırım Menkul Değerler
A.Ş. ve TEB Holding A.Ş. ortaklığında kurulan Bantaş Nakit
ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ana
sözleşmesine ve temel faaliyetlerine menfi tespit belgesi
verilmesi veya bireysel muafiyet tanınması talebi üzerine,
4054 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca menfi tespit
belgesi verilmesine karar verdi.
 Rekabet Kurulu, EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. ile Gül
Ecza Deposu San. ve Tic. A.Ş. arasında imzalanan Münhasır
İhale Deposu Sözleşmesi ile anılan Sözleşmenin ayrılmaz bir
parçasını teşkil eden ve aynı taraflar arasında imzalanan
Münhasır İhale Deposu Sözleşmesi - Ek Protokol'e muafiyet
tanınması talebi üzerine, 4054 sayılı Kanun’un 5.
maddesinde sayılan şartların tamamını karşılaması nedeniyle
bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi.

RESMİ GAZETE
Mevzuat
 “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” 05.11.2014 tarihli ve 29166 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlandı. 01.05.2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek Kanun ile elektronik ticarete ilişkin işlemler,
hizmet sağlayıcıların sorumlulukları, sözleşmeler gibi birçok önemli hususta uygulanacak yöntemlere
açıklık getirilmiştir.
 “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla
Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Mal Varlığının Dondurulması
Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” 06.11.2014 tarihli ve 29167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bakanlar Kurulunca 31.10.2014 tarihinde onaylanan Karar ile “El-Kaide ile Bağlantılı Tüzel Kişi, Kuruluş
veya Organizasyonlar” bölümünde bulunan Al-Haramain Foundation (USA) adlı kuruluşa ilişkin hüküm
yürürlükten kaldırılmıştır.
 “Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 06.11.2014 tarihli ve
29167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, tanımlar, yıllık işgücü eğitim
planı, mesleki eğitim kurslarının açılması, tekliflerin hazırlanması ve sunulması, teklif zarfında bulunması
gereken belgeler, kurs eğitim programları, kursların denetimi ve izlenmesi gibi birçok önemli maddedeki
değişikliklere yer verilmiştir.
 “Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ (No: 2014/51)” 15.11.2014 tarihli ve 29176
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve
sektörün ihtiyaç duyduğu konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi için uygun görülen araştırma
geliştirme projelerinin ve araştırmacıların desteklenmesine ilişkin uygulanacak işlemler açıklanmıştır.
 “Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin
Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 21.11.2014 tarihli ve 29182
sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kademeli olarak yürürlüğe girecek olan Yönetmelikte, bazı tehlikeli
maddelerin veya madde gruplarının bilimsel araştırma ve geliştirme amaçlı kullanımı, kısıtlama usulü ve
koordinasyonu ve ilgili kuruluşlardaki değişikliklere yer verilmiştir.
 “Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Genel Hükümler Hakkında Yönetmelik” 22.11.2014 tarihli ve 29183
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile ürün ve hizmetinden yararlanılan
hayvanların korunması, gelişmesi, bakıldıkları ve yetiştirildikleri koşullar ile ilgili asgari standartların
belirlenmesine ilişkin uygulanacak yöntemlere açıklık getirilmiştir.
 “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” 25.11.2014 tarihli ve 29183 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek
olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde uyulacak idari ve teknik işlemler düzenlenmiştir.

