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cini$
Piyasa ekonomisi agrsrndan rekabetin teqvik edildipi, haksrz rekabetin
ise gegitli normlarla yasaklandrlr gtin{imiiz hukuk diizeni iqerisinde iqlet-ele", ayakta durabilmek ve birbirleri ile yangabilmek amacryla teknolojik
donammlarrm ve iqletme yaprlarrm gtinden giine geligtirmekte ve maksimum kapasiteye ulaqabilmek igin birbirinden farkh ydntemler, sistemler ve
teknolojiler kullanmaktadrrlar. iqletme sahipleri agrsrndan, kendilerini baytintem, sistem ve teknolojilerin srr
sanya ulaqtrrmrg olan kullandrklarr bu
edebilme giiglerinin saplanmasr
rekabet
olarak kalmasr, rakip firmalarla
agrsrndan biiytk tinem taqrmaktadrr.
Ttirk Hukukunda srr kawamrrun tammr kanuni diizenlemelerde yer almamrs ve bu boqluk igtihat ve doktrin tarafrndan doldurulmaya gahgrlmrqtlr.

Her ne kadar ig l&rnunu meslek srrlarrndan, T'TK ise ticari srrlardan ve
iq srrlalndan bahsetmekte ve surrn korunmasr ytiniinde bir takrm diizenlemeler getirmekte ise de srr kawamrmn tammr her iki kanunda da yer almamaktadrr.
Konuya girmeden iince belirtmek isteriz ki; iq srrlan ile ticari srrlan birbirlerinden kesin gizgil.erle ayrrmak miimkiin depildir. Zfuaticafi srrlar da i9
srrn kapsamrna girmekte ve gerek ekonomik deferleri gerekse korunmalargr.rrrd"r, iq srrlarr igerisinde ayn bir tinem arz etmektedirler. Bu sebeple
"r
gahqmam.zda iq srrlan ile ticari srrlann unsurlal ve kapsamlan tizerinde
durulacak ve hizmet akdinin devamr siiresince igginin sadakat borcu gerqevesinde deperlendirilen srr saklama borcuna ay}nn dawamqlanmn hukuki
sonuglarr ele ahnacaktrr.

*
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BIRINCI BOLUM

iS smnr -ricani srRKA\m.Arvrr"ARr
I. GENEL OI,ARAK
Kelime anlamr ile srr, saklanmasr gereken bilgi olarak ifade edilmektedir1. Genel olarak srrrln; kiqinin tizel yaqamrna dahil, aleni olmayan ve sakh tutulmasr gereken maddi ve manevi deferleriyle ilgili olay, davramglar ve
iqlemler olarak ifade edilmesi miimkiindiir2. Herkes tarafrndan bilinmemesinde yarar bulunan her iizellik srr olarak kabul edilebilirs.
Srrnn sakh ve gizli kalmasr iinemli bir meseledir. Bir srrnn, sahibinin
iradesiyle ya da iradesi drqrnda harice intikal etmesi durumunda bu srrnn
yayrlmasrru iinleyebilmek oldukga gtigleqir. Bunun sonucunda ise gerek fert,
gerekse toplum agrsrndan birtakrm saloncalann ve huzursuzluklann dopmasr kagrmlmaz bir hal alrr. Bu sebeple, kiqilerce srr olarak tamnmrg gizli
qeylerin ifga edilmemesi gok eski zamanlardan beri bir takrm prensiplerle
emredilmiqtir. Bu hususta ahlak ve muaqeret kaidelerinin baqta geldiiini
siiylemek mtimktindiir. Dinler ve kanunlar da bu mahremiyetin gereklililini belirtmiqler ve ifgasrm yerine gdre yasaklamrqlardrra
Gerek ig hukukunda gerekse ticaret hukukunda, korunmasr gereken
surln genellikle ekonomik bir de!'erinin bulunmasr, yaprlan iq ve ticaret ile
alakah olmasr, kiginin ticari hayatrm etkileyecek niteli!'e sahip olmasr,
onun korunmasr meselesini daha da tin plana grkarmakta ve bu amaqla
mevzuat igerisinde bir takrm dtizenlemeler yapma yoluna gidilmektedirs.
Ancak srr kawamr kanunlarda tammrm bulamamrq ve bu kawamrn tammr
doktrin ve igtihatlara brra}almrgtrr6.
Meslek srrlanm ifqa etmenin iqverene hakh nedenle fesih haklu vereceiini belirten igK.m.25 hiikmii, meslek surtntn ne anlama geldiflini ve kapsamrnrn ne olacafrm agrklamamrgtrr. T'TK. m.57/b.7 hiikmii de "miistahdemleri, vekilleri veya diler yardrmcr kimseleri iifal suretiyle, istihdam
1 YtLMlZ, Ejder,Hukuk stizltifli, Ankara 1986,s.637.
2 KAPLAN, ibrahim, Banka Gizlilili-Bankamn Sr SaklamaBorcu,BATIDER.,C.XV,S.4,
Arahk 1.990,s.3.
AtriTER, Nugin, Borglar Kanunu Htikiimlerine Giire Fet'i Rekabet Memnuiyeti Mukavelesi, Arsebtik'e Armapan, Ankara 1958, s.470; YAVUZ, Cevdet, Tiirk Borglar Hukuku OzeI
Hrikiimler, istanbul 1996, s.425.
ARAL, Namrk Zeki, Bankalarda Mesleki Srr, Ankara 1950, s.4.
U$AN, M. Fatih, ig Hukukunda ig Srrnmn Korunmasr (Sr Saklama ve Rekabet Yasalr,
Ankara 2003. s.24.
DONAY, Siiheyl, Tiirk Ticaret Kanununun 363. Maddesine Gtire Srr Saklama, Ozel GaIatasaray Yiiksek iktisat ve Ticaret Okulu Dergisi, 1970, S.4, s.301; SOYER, M. Polat, Rekabet Yasalr Sdzle6mesi,(BK.md. 348-352),Ankara 1994, s.53.
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edenin veya miivekkillerinin imalat veya ticaret srrlanm ifqa ettirmeyi veya ele gegirmeyi", TTK.m.57lb.8 hiikmii ise "hiisntiniyet kaidelerine aykrn
bir gekilde elde edilen veya iiirenilen imalat ve ticaret srrlanndan haksrz
yere faydalanmaJn veya onlan baqkalanna yaymayr" haksrz rekabet halleri
arasrnda saymrq ancak imalat surr ve ticaret srrrr kawamlanmn agrklamasrm yapmamr$trr.
II. i$ srRRr KAVRAMT
A. Terminoloji
ig srrrr kawamr, ig ve igyeri ile ilgili her tiirlii gizli bilgiyi igine alan geniq bir kawamdrr. imalat srrlan ile ticaret srrlan da bu kapsam igerisinde
bulunmaktadrrT.
ig Kanunu, korunmasr gereken srr kawamrna iligkin olarak "meslek
srrrr" kavramrnr kullanmakta8, Borglar Kanunu ise ,,iq srrrr', kavramrnr benimsemektedirg. Doktrinde ise, genel kabul gdrmiiq bir kawam bulunmamakta, t'meslek slrrl", tg srrn" ve t'ticari srr" kawamlarr kullamlmaktadrrl0.
Biz, di!'er kawamlan da kapsamrna almasrndan 0ttirii, iq srrrr kavramrm
kullanmayr tercih ediyoruz.
B. Tammr
Doktrinde yaprlan bir tamma gcire; iq srrn kavramr, iqletmeyle ilgili,
"
srmrh bir qewe tarafrndan bilinen, baqkalan tarafindan kolayhkla rilrenilemeyecek, sakh kalmasrnda iqverenin hakh bir menfaate sahip bulundu!-u ve
igverence sakh kalmasr arzu edilen olgulan ifade etmektedir."rr.
Bir diper tamma gdre ise; . iq srrrr, yalntz bir teqebbtisemiinhasrr bulunan ve o tegebbiistin gerek ticari gerek teknik bakrmdan muvaffak olmasrm
temin eden ve rekabet korkusuyla herkesten gizlenen bir takrm hususiyetlerdir "12'
U$aNts ise iq srrn kawamrm qu gekilde tammlamaktadrr; iq ve igye"
ri ile ilgili bulunan, iigtincii kiqiler tarafrndan bilinmeyen, kamuya mal ol7

SOYER, M. Polat, RekabetYasagr S<izlegmesi,(BK.md.B48-BE2(,Ankara 1994, s.12, dn.40;
UgAN, s.28.

8

Bkz. iq K. m.25.

I

BK. m.348: "ig sahibinin miiqterilerini tammak veya iglerinin esranna ntifuz etmek...";
fier ne kadar kanunda igginin "esrara ntifuzu"ndan sdz edilmekte ise de, bu ifadeyi kaynak metne uygun olarak "iq srrlanna niifuz" geklinde anlamak gerekmektedir.", soyfiR,
s.53,dn.87.

10 Bkz. ugAN, s.28, dn.

rr soYER,s.sa.
12 AYiTER,s.a69.
13 ugAN, s.29.
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mamrs ve aleniyet kazanmamrq ancak ig yerinde gahgan kiqi ve/veya kiqilerce (srmrh sayrda kigi tarafindan) bilinen, iqverenin de baqkalan tarafrndan
iiirenilmesini istemedif'i, sakh kalmasrnda hakh bir menfaatinin bulunduiu, basitge ve kolayhkla ii[renilemeyecek her tiirlii bilgidir ".
C. Unsurlan
1. Srr Nitelili
Srrnn, sahibinin agrklanmamasrnda fayda gtirdti$ti ve baqkalan tarafindan bilinmeyen her ttirlii bilgi oldulunu yukanda belirtmigtik' Ancak iq
srrn igin aym ifadeyi kullanmak miimkiin olmamaktadt. Zira ig srrlarr en
azrndan o iq yerinde gahgan iqgiler tarafrndan bilinir niteliktedirler. $iiyle
ki; iqverenin, ticaretin iiretim ve pazarlama faaliyetlerine iliqkin bilgileri
gahqanlanna iqinin bir gere[i olarak vermesi siiz konusudurla. Bu sebepleiq
hukukunda, surrn bilinmezlif'i iizelli['inin nisbi nitelikte oldupu siiylenmektedir15.
Ancak iqyerinde srr olarak kabul edilen hususlarrn iqyeri gahqanlannca
biliniyor olmasr, onlann iigiincii kiqilere agrklanabileceii anlamrm tagrmamaktadrr. Buna giire, silTln yayrlmasr kontrol altrnda tutulabildip'i siirece
onun birden fazla kimse tarafindan bilinmesi veya iigiincii bir kiqiye verilmesi, srr olma vasfrm ortadan kaldrrmazlG. Burada tinemli olan, igletmeyle
ilgili bilginin sadecesrmrh bir gewe tarafindan biliniyor olmasr, sijz konusu
bilgiye sahip olanlarrn kapah bir gewe oluqturuyor olmasrdrr. Bu gevre drgrnda kalan kiqilere, gizlilik kaydryla bu bilginin aktarrlmasr da onun srr oIma nitelilini ortadan kaldrrmayacaktrr. Bu geweye dahil olanlann sayrsr da
kural olarak iinem tagrmamaktadrrlT.
igverence gahqanlara tevdi olunan bu tflr bilgilerin baqkalanna agrklanmamasr kaydryla verildi[i kimi zaman agrkga belirtilmekte kimi zarnan ise
bilginin veriliq geklinden veya karakterinden aqrkqaanlaqrlmaktadrrls. i99inin, srr saklama borcu igerisine giren bir bilgiyi ne qekilde tilrendili iinem
arz etmemektedirlg.
Ancak herhangi bir ig igin olaSan bir hususun srr olarak kabul edilmesi mtimkiin olmadr[r gibi srr konusu olan bilginin hukuka, genel ahlaka ve
14 CAMCI, Omer, Haksrz Rekabet Davalan -2-, Istanbul 2002, s'L20.
15 AYTAQ, Zr,ihtti, Anonim Ortakl* Denetgilerinin Srr Saklama Borcu, BATIDER, C.X, S.1,
Haziran 1979,s.134.
16 DONAY, Srr Saklama Borcu, s.304.
u soYER, s.b4-55.
18 YAVUZ, Cevdet, Ttirk Borglar Hukuku Ozel Hiikiimler, istanbul 1996, s.423; CAMCI,
s.120.
19 PETEii Hasan, Profesyonel Futbolcu Stizleqmesi,Ankara 2002, s.235; TIJNQOMAG, Kenan, Tiirk ig Hukuku, C.I, istanbul 1975, s.228.
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ayadaba da ayl<rn olmamasr gerekmektedir2o. Onemsiz denebilecek kiigiik
nntrlann d" sr, olarak kabul edilmesi s6z konusu olmamaktadrrzr'
Bir bilginin srr nitelifinde olabilmesi igin kamuya mal olmuq bir bilgi oImamasr gerekmektedir. Zira herkes tarafindan bilinen maruf ve meghur
olaylarrnlrr oldu!'undan bahsedilmesi miimkiin deflildirzz'
Bilgiye giztilik niteli$ veren husus, stiz konusu bil$yl elde etmede, segmede ve diizenlemede harcanan emek ve gabadrr23.Bu nedenle, iqverenin
yaprlsahip olduiu bilgi seviyesine ulaqabilmek igin belirli oranda_masraf
srr'n
ticari
durumlarda
gerekli
oldupu
harcanmasrmn
*".i*r,.,r"
""*.n
ulagabalanyla
kendi
bu
srrra
kiqilerin
varh$ndan siiz edilmekte ve iigiincii
ortadan
vasfrm
olma
srr
hususun
qabi;e imkamna sahip olmafurrn*, bu
kaldrrmayacalr kabul edilmektedir2a.

z. ig ile ilgili olmasr
ig srrn kawamrmnkapsamroldukgageniqtir'Bir srrrn iS s11t1."anta-

Iqletbilmesi igin her geyden iince iqletmeyle ilgili olmasr gerekmektedir25.
buluniliqkin
personele
ve
teknik
meyle itgiti otma-hawamr ise suTrn ticari,
bimasr anlamrm taqtmaktadrr. Bu anlamda, iqletmenin herkes tarafindan
bilstok
yiinetimi,
personel
linmeyen organizasyon bigimi, kredi olanaklan,
gileri, mtiqteri listeleri, tiiketici alanlan fryat bilgileri, formiil, icat, metot
giiekoil ve ytintemler yeni desen ve modeller, iiretim teknolojisi, kdr marjr
miimbi yaprlaniq ve iqyeri ile ilgili her qeyin iq srrn olaraknitelendirilmesi
kiindiir. Bunun yamnda, iqverenin bir stizlegmeiliqkisi nederriyle tiflrendili
ilve gizli tutmakla yiikiimlii-otdu!'u tigiincii kiqilere ait srrlar da iqletmeyle
gili"lilgitere dahildirze. Bir sozleqmeye dayah olarak kullamlan ve knowedilhow2? olarak ifade edilen teknik bilgilerin de srr vasfr taqrdr[r kabul
mektedir2s.
IGsaca iq srrn kavramrmn, iqletmede gergekleqtirilen her qeyi kapsamrbir
na alabilecek geniq bir igerife sahip bulunduiunun ve bunlarrn mutlaka
yenilik nitelifli taqrmalanmn da qart olmadrprm sdylemek miimkiindiiLr2e'
20 USAN,s.31.
21 cAMcr, s.loo.

s'55'
DONAy, Siiheyl,MeslekSrrnnrnAg*lanmasr Suqu,istanbul, 19?8,s.4;SOYER,
cAMcI, s.101.
u$AN, s.32.
DoNAY, s.g.
soYEn, s.54.;DoNAY, s.9.
ile ilgili aynntrh bilgi igin bkz. ERBAY,ismail, Know-HowSdzleEKnow-Howsiizlegmeleri
mesi,Ankara 2002.
28 u$AN, s.33.
2e soYER. s.54.

22
23
24
25
26
27
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3. iqverenin

Gizli Ttrtma iradesi

Bir bilginin iq srrn olarak kabul edilebilmesi iqin, iqverenin bu bilgiyi
gizli tutma iradesine sahip olmasr da gerekmektedirso. Bu irade agrk olabileceli gibi, iirtiilti de olabilirsl. Bu anlamda, iqletmeyi ilgilendiren ve srmrh
bir gevre tarafrndan bilinen hususlann, iqveren tarafindan kural olarak gizli tutulmak istendili kabul edilmelidir. Yine, igverenin agrk bir ifadeyle iqgiye elde edilen ya da kullamlan bilgilerin srr nitelifinde olduiunu belirtmediii durumlarda dahi, o bilgiye yiinelik olarak takip ettili metod ve usullerin bu bilgilerin gizli nitelikte olduiunu ortaya koydu[u durumlarda igginin
srr saklama borcunun mevcudiyeti sdz konusu olacaktrrs2. Zira aksi halde,
agrk bir gizli tutma iradesi bulunmayan durumlarda bunlann korumasrz
kalmasr sonucu orlaya grkmrq olacaktrr. Bu konudaki yanhg bir deperlendirmenin sonuglanna katlanacak olan ise iqgidfuea.Ancak iqginin kendisinden
kaynaklanan bir nedenle ilgili bitgileri yanhqhkla ya da yetkisiz olarak agrklamasrmn en azrndan o iggi igin bu bilgilerin gizlilik ve srr vasfrm kaldrrmayaca[r kabul edilmektedir3a.
Burada dikkat edilmesi gereken husus, bir iq srrnmn varh[rndan bahsedilebilmesi igin sadeceiqverenin gizli tutma iradesine sahip olmasrrun yeterli olamayaca$drr. Ziradahaiince de belirttilimiz gibi kamuya mal olmuq,
herkes tarafrndan bilinen maruf ve mgqhur bilgilerin, igverende gizli tutma
iradesi olsa dahi iq srrn niteli$inde olmayaca$ agrktrrss. Bu noktada dikkate ahnacak olan husus, o faaliyet alamndaki iirf ve adet kurallarr olacaktrr.
Belli bir bilginin, ilgili iqkolunda biiytik <ilgtideyay$n olduiunun kabul edildili durumlarda, igverenin agrk bir ikazrmn olmasr dahi gizli tutma yiikiimliilii!"iinri doiurmayacaktrrsG.
4. igverenin

Hakh Bir Menfaatinin

Varh$

Bir bilginin ig srrn olarak kabul edilebilmesi igin bulunmasr gereken bir
di$er unsur ise, bilginin sakh kalmasrnda iqverenin hakh bir menfaate sahip olmasrdrrsT.Bu unsur, srr kawamr hakkrnda keyfiIiii ortadan kaldrrmaErcan, isvigre ve Tiirk iq Hukukunda iqginin Hizmet Akdi Sonrasrna Ydnelik
effidit,
Rekabet Yasafl, Kamu-ig, Ocak 1991, s.12; ERTA$, Kudret, Ttirk Hukukunda iqginin Sadakat Borcu, Ankara 1982, s.53; IIJNCAY, A. Can, iqginin Sadakat (BaE'hhk)Yiikiimliiltii.ti, Prof. Dr. Hayri Domanig'e 80. Yaq Giinii Armaganr, Istanbul 2001, s.1068; U$AN, s.33;
AYIAQ, s.184; SOYER, s.56.
3 L DONAY, s.5;SOYER, s.56,U$AN, s.33.
3 2 U$AN, s.34.
3 3 soYER.56.
34
35
36
37

U$AN, s.36.
s.1068.
CAMCI, s.102;TLJNCAY,
U$AN, s.35.
^lr<riGit, s.12;SoYER, s.55;ugAtl, s.36.
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ya hizmet etmektedir. Ancak hakh menfaatin tesbiti hususunda dar bir iilBu anlamda, menfaat iliqkiiti-ti" esas ahnamayaca$ kabul edilmektedir.
bigimde de ortaya g*abilmanevi
ve
gibi,
subjektif
si ekonomik olabilece!"i,
zarar giirmesi, iqvereanlamda
mektedirss. Manevi menfaatlerinin mesleki
agrklanmasr duolarak
esas
nin ekonomik grkarlanm da etkileyeceiinden,
difer unbilgilerin,
getirecek
olan
rumunda ekonomik brr zarar meydana
surlann da bulunmasr koqulu ile ig srrn olarak nitelendirilebilece!'ini siiylemek miirnktndiirsg. Bu noktada, agrklanmasr istenilmeyen bilginin, aqrklanmasr durumunda iqverenin rekabet gtictinti etkileyecek nitelikte olmasr
gerektif'i belirtilmektedifo.
iqverenin hakh bir menfaatinin bulunmadrS durumlarda iq srr'mn
varhlrndan bahsetmek miimktin delildir. Bu sebeplebu gibi durumlarda igverenin gizli tutma iradesi de iinem arz etmeyecektir'
rrr. ig SIRI.ARTNIN KAPSAMT VE TiCARi SrR KA\m-aMr
A. Genel Olarak
ig srrn kawamr, ticari srrla' da kapsayan geniq bir kavram olarak karqr*r". grkmakta ancak ticari srrlar ile srrurh kalmamaktadrfi. zfta ticai
srr olarak nitelendirilemeyecek olan fakat iqle ilgili olmasr sebebiyle iqveren
tarafrndan gizli tutulmasr istenen bilgiler de iq srrnmn kapsamrna dahil olmaktadrr.
Her ne kadar ticari srrlar drqrnda iq srrlanmn bulunduiu kabul edilmekte ise de, ticari srrlarrn, taqrdrklan ekonomik deierleri itibariyle iq srrn
kawam igerisinde ayn bir tinemi bulunmaktadrr. Ticari srrlaln kanuni diizenlemelerle diper iq srrlanna oranla daha fazla korumaya ahnmrg olmasr
da bu hususu doirulamaktadrr. Bu sebeple,iq srrn kavramrmn kapsamrmn
belirlenmesinde, ticari srrlarrn iizelliklerinin ve srmrlanmn belirlenmesi,
geT"IK diizenlemeleri karqrsrnda ticari srrlann durumunun tesbit edilmesi
rekmektedir.
B. ficari

Srr Kavramr

Her iqletmenin kendisine iizgii mahremiyet sahalan vardrr. Bir tacirin,
miiqterileri, iqletmesinin organizasyonu, metod ve usulleri, acente ve mtimessilleri ile iliqkileri, kayrtlan, defterleri, haberleqmesi, teknik bilgileri ile
ihtira beratrmn korumasrna mazhar olabilecek kadar deper taqrdrlr halde
ihtira beratrna rapdedilmemiq icatlar, resimler, modeller, igletme sahibinin
38
3e
40
4r

AnAQ, s.]84vd..
soYER, 5b-56.
Tr,]NCAY,s.1069;u$Ar{, s.36.
u$AhI, s.28.
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kiqisel kabiliyet ve karakteri, iktisadi ve rirali durumu, gizlenmesi gerekli ve
zorunlu olarak giiriilen dnemli birer srr halinde olabilmektedira2.
Ticari iqletme esaslna dayah modern sistemi benimseyen4sTtirk Ticaret Kanunu, tacirin rekabet giicii agrsrndanbiiytik tinem tagryan ticari srrlan, birtakrm yasal dtizenlemeler ile koruma altrna almrq olmakla beraber ticari srr kawamrmn tammrm yapmaktan kagrnmrgtrr. Esasen ticari srrnn srmrlayrcr bir iirnekleme yolu ile tammlanmasr da miimkiin olmamaktadrr.
Zira geligen teknolojik sistem igerisinde, tacirler agrsrndan srr olarak nitelendirilebilecek bilgiler de deliqim ve geliqim giistermektedir.
T"lK.m.ll/7 hiikmti; "Miistahdemleri, vekilleri veya di$er yardrmcr kimseleri iifal suretiyle, istihdam edenin veya mtivekkillerinin imalat veya ticaret srrlanm ifga ettirmek veya ele gegirmek", 5718hiikmii ise; "Hiisniiniyet kaidelerine ayhrrr bir qekilde elde ettiii veya iif'rendipi imalAt veya ticaret srrlanndan haksrz yere faydalanmak veya onlan baqkalanna ya5rmak"
ifadelerini kullanarak "imalat srrrr" ile "ticaret srrrr" kawamlanm birbirinden ayn mtitalAa etmiqtir.
imalat srrn, bir qeyin yaprmrnda izlenen metot ve kurallar olarak tanrmlanmaktaA4 ve mamulleri, sanayie ait resimleri, eserleri ve buluglan da
ihtiva etmektedi#5. Dar anlamr ile ticaretin, iiretilen mal veya hizmetlerin
ahm satrmr olduiu dikkate ahndrfrnda, riretim agamasrm ilgilendiren imalat srrlanmn kanunun iingiirdti!"ii qekilde ticari srrlardan ayn mtitalda edilmesi miimktin giirtilmektedir. Ancak surrn korunmasr aqamasrnda bu aynmrn teoriden titeye gegmeyeceli ve uygulama agrsrndan bir iinem arz etmeyecefl ortadadrr. Zabengeniq anlamr ile bakrldrprnda ticaret; tiretim ve tiretilen tiriin ve hizmetlerin tiiketiciye ulaqtrrrlmak iizere piyasaya arzrm da
igermektedi#e. Bu sebeplebizce ticari srrlar agrsrndanticaret kawamr, iiretim aqamasrm da igine alacak gekilde anlaqilmahdrr.
Buna giire ticari srr kavramrm; "tacirin ticari faaliyetleri esnasrnda kullandrpr, aym olana!'a sahip olmayan veya kullanamayan rakiplerine karqr
kendisi igin avantaj tegkil eden herhangi bir formiil, diizen, model ve sair
toplam bilgiler" olarak ifade etmek miimktindii#7.
Herkes tarafindan bilinemeyen ve aragtrnlamayan ba$msrz bir ekonomik deperi olan her tiirlti bilgi ticari srr olarak kabul edilmektediras.
42 ORS, Fahri Halil, Ttirk Hukukunda Haksrz Rekabet,Ankara 1958, s.62-63.
43 ARI(AN, s.4i BAHTiYAR, Mehmet, ficari iEletme Hukuku, istanbul 2003, s.g.
44 ERTA$, s.52.
45 oRS, s.Gg,dn.Boo.

46 cArvrcr,s.94.
47 cAlrcr, s.94
48 ugAIY,s.zs.
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Bir tacirin, mamullerini iiretmek ve tiretimde yararlanmak iizere hamtamadde, yan rhamul veya mal ve hizmetleri satrn aldrfi frrmalann listesi,
edecekteqkil
srr
ticari
bir
cirin gizieme iradesinin bulunduiu durumlarda,
tile.
Rekabet, iktisadi hayatta miiqteri gekmek igin yaprlan miicadele olarak
datammlanmai<tadrr5o. Mtigteri gekmek igin ise rakibin arz etti$ bir mah
giiniimiiziin
Ancak
gerekmektedirsl.
ha uygun qartlarla piyasaya siirmek
globalleqen pazaryupNt igerisinde sadecerakiplerinden daha uygun qartlarmiiqteri
l=aiirtin arzi yeterli blamamakta, atz edilen tiriinlerin hitap ettiEi
piyasa
sebeple
gewesine ulagabilmek de biiyiik iinem arz etmektedir' Bu
elde
gewesini
Laqtrrmalan yapan ve gaba giistererek belirli bir miiqteri
eden tacirler, bu miiqteri gewelerinin de rakipler tarafrndan iiirenilmesine
bir tiengel olmak istemektedirier. Bu anlamda tacirin mtiqteri listeleri de
cari srr olma niteliii kazanmaktadrr52'
C. i9 Srrnna iliqkin

Ozel Diizenleme Alanlan

1. Genel Olarak
iq K.m.25'te diizenlenmiq olan meslek srrlanmn korunmasrna yiinelik
ilighiikmtn ve TTK.m.56 ve devamrnda diizenlenmiq olan haksrz rekabete
bulunmaktahiikiimler
iizel
y<inelik
kin htiktimlerin drqrnda da iq srrlanna
drr. Bu htikiimler, her iqgi igin gegerli olamayacak bazt ozel nitelikli iqlerin
gere[-i olarak mevzuatta aynca diizenleme alam bulmuqlardrr. Mevzuattaki
6zel dti"enlemeler ile koruma altrna ahnan bu srrlar da iq srrn kawamrmn
kapsamrna dahil olmaktadrr.
2. 6zel Diizenlene

Alanlarr

a. Anonim $irket Pay Sahipleri, Murakrplar
Uyelerine itiqkin T'TK Dtizenlemeleri

ve Yiinetim Kurulu

TTK.6.363 hiikmti; "ticari defterler ve srr saklama miikellefryeti ve ceza" baqh$m tagrmaktadrr. Anonim girketlerde pay sahiplerinin srr saklama
agrkhk getiren madde htikmiine gtire; pay sahiplerinin,
ytiktimliiltiklerine
ttokt"lu"" murakrplann dikkatini gekme ve gerekli aqrkgiirdtikleri
iiipfr"U
iu*uy, i-steme haklan bulunmaktadrr. Aynca pay sahipleri, genel kurulun
agrk izni ile ya da ytinetim kurulunun verece$ karar iizerine qirketin ticari
defterleri ile yazrgmalanm inceleme olana$na da sahiptirler' Ancak ince49 cAMcr, s.95
b0 AYIIAN, Rrza, Haksrz Rekabet Miinasebetiyle Elde Edilen Menfaatlerin iadesi, Konya,
1990,s.13.
51 ABSI,ANLI, Halil, Kara Ticareti Hukuku, Umumi Prensipler, istanbul 1960, s'13.
52 ARKAN, Sabih, Ticari iqletme Hukuku,Ankara 1999, s.299; 6nS, s.6f ; U$AN, s'39; CAM'
CI, s.95,YAVLIZ' s'425.
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Ienmesine miisaade edilen defter ve vesikalardan ii!'renilecek srrlarlar haricinde, hiqbir pay sahibinin qirketin iq srrlanm iiirenme haklo bulunmamaktadrr. Pay sahipleri, herhangi bir gekilde t!$rendikleri qirkete ait iq srrlanm,
pay sahipli$ srfatlanm sonradan kaybetmiq olsalar dahi, daima gizli tutmakla yiiki.imliidiirler. Sijz konusu yiikiimti yerine getirmeyen iiye haklunda uygulanacak olan cezai mtieyyideler de bu madde gergevesindediizenlenmig bulunmaktadrrss.
$irket ile pay sahibi arasrndaki iligkinin bir hizmet akdi olmamasr sebebiyle, girkete ait iq srrlanmn iq K.m.25 hiikmtine giire korunmasrnrn
mtimktn olmadrlr gdriilmektedir. Yine madde hiikmiinde "ticari srr" kawamr yerine'tg srrrr" kawamr kullamlmrq ve haksrz rekabet hiikiimlerinden
farklr olarak bir zarar do!"mamrqolsa dahi cezai miieyyidenin uygulanabileceiini belirterek ig srrlarrna daha genig bir koruma alam saflamrqtrr. Bu sayede tiizel kiqi tacir olan anonim qirketin iq srrlan, pay sahiplerine karqr da
korunmug olmaktadrrsa.
TTK.m.358 htikmii ise muraluplara yiinelik olarak srr saklama mtikellefiyetini dtizenlemiqtir. Madde htikmiine giire; 'Murakrplar, vazifelerini
yaptrklan esnada dlrendikleri hususlan miinferit pay sahiplerine ve iigtincii qahrslara ifqa etmekten memnudurlar".
Anonim girket ile denetgi arasrndaki hukuki iliqki temelde vekalet iliqkisidir. Ancak bu iliqkinin bir hizmet akdi qeklinde kurulmasr da miimkiindtir55.Yargrtay 10. HD., denetgi igin iicret iingiiriilmesi halinde anonim qirket
ile denetqi arasrndaki iliqkinin hizmet akdi olacafrm belirtmiqtirso. Taraflar
arasrnda bir iggiiqveren iliqkisi bulunduiu durumlarda, anonim qirkete ait iq
srrlan TTK.m.358 htikmii yarunda iq K.m.25 vd. hiikiimlerinin de korumasr
altrnda olacaktrr. Ancak taraflar arasrndaki iligkinin vekalet iligkisi oldulu
durumlarda ig K. dewe drgr kalacak ve qirkete ait iq srrlan TTK.n.358 ve
haksrz rekabete iliqkin hiiktimleri ile koruma alamna sahip olacaktrr.
53 TTK.m.363/2, c.son; "Bu mecburiyeti yerine getirmeyen ortak, meydana gelecek zararlar-

dan girkete karqr mesul oldulu gibi girketin qik6yeti iizerine, herhangi bir zarar umulmasa dahi, bir yrla kadar hapis veya otuzbin liradan altrytizbin liraya kadar afrr para cezasiyle veya her ikisiyle birlikte cezalandrnhr.".
54 Ttizel kigi tacir olan anonim girket ile, bu girkete ait ticari iqletmede hizmet akdine ba!'h
olarak gahgan kigiler arasrnda ig Kanunu anlamrnda bir iggi-igveren iligkisi bulundufundan, bu alanda iE K.m.25 vd. htikiimleri ile TTK.m.56 vd. htiktimlerinin uygulama alanr bulacalr qiiphesizdir.
55 POROY, Reha/IEKiNALP,

UnaV QAMOGLU, Ersin, Ortakhklar ve Kooperatif Hukuku,

istanbul 1997, s.337.
10. HD., 14.09.19?3tarih ve 180/209sayrh karar, ERi$, Gtinen,Anonim $irketler Hukuku,
Ankara 1995, s.337. Vekalet siizlegmesinin tarifrni yapan 8K.m.386/son hiikmti uyannca;
"Mukavele veya teamfll varsa vekil, iicrete miistahak olur". Bu sebeple ticretin kararlaqtrrrldrfl her durumda murahp ile girket arasrndaki iliqkinin hizmet akdi oldu[,unu sdylemek
miimkrin de[ildir.
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TTK.m.358 hiikmii, murakrplar agrsrndansadeceqirkete ait srrlann "ifqasrm" yasaklamrg oldu!'undan, stiz konusu bilgileri ifqa etmeyerek kendisi
igin kullanan muralirp hakkrnda bu madde hiikmiine dayanarak TTK.m.309
hiikmii uyarrnca miieyyide uygulanmasr miimkiin delildir. Bu durumda iq
srrrrmn korunmasr yine, qartlann bulunmasr halinde, haksrz rekabet hiikiimleri gergevesindegergeklegtirilecektirsT.
TTKnda anonim qirket ytinetim kurulu iiyelerinin srr saklama yiikiimItiliiiiine iliqkin agrk bir hiikiim bulunmamaktadrr. Ancak srr saklama borcu, ytinetim kurulu iiyelerinin sadakat borcu igerisinde yer almaktadrrs8.
b. Sermaye Piyasasr Kanunu'nun 25. ve Menkul Krymetler
Borsalarrmn Kurulug ve Qahgma Esaslarr Hakkrnda
Ytinetmelik'in 32. Maddelerindeki Diizenlemeler
Sermaye Piyasasr Kanunu'nun, "Srr Saklama ve Kurulun Para, Evrak
ve Mallan Hakkrnda iglenen Suglar" baqtrlrm taqryan 25. maddesinin (a)
bendi; "Kurul baqkan ve iiyeleri ile personeli ve bu Kanuna gdre gdrevlendirilen denetim elemanlan gahqmalan ve denetlemeleri srrasrnda ilgililere ve
tigiincii kiqilere ait iiSrendikleri srrlan agrklayamazlar ve kendi yararlarrna
kullanamazlar. Bu ytikiimliiltik gtirevden aynlmalanndan sonra da devam
eder" hrikmiinii getirmigtilse.
Menkul Krymetler Borsalanmn Kurulug Ve Qahqma Esaslarr HakkrndaYiinetmeliktn6o 32. maddesi de SPK.m.25la htikmrine paralel bir diizenleme getirmiqtir. Bu hiikme gtire; "Borsalarrn baqkanlarrmn yiinetim kurulu riyelerinin ve denetgilerinin, komitelerin tiyelerinin ve tiim gahqanlanmn, srfat ve gdrevleri dolayrsryla iiirendikleri, borsa ve borsa'iligkisi olan
ortakhk, kurum ve di['er her tflrlii gergek ve tiizel kigilere ait srrlarrn gizlilipine uymak ve bu srrlan kanunen yetkili krhnmrg kiqi ve mercilerden
baqkasrna herhangi bir suretle agrklamamak, giirevlilerin veya iiqiincii kiqilerin yarar veya zsrarrna kullanmamakla yiikiirnliidi.irler. Bu ytiktimliiIiik, ilgililerin borsadaki gtirevlerinden ayrrlmalanndan sonra da devam
edert'.

Bu maddelerde belirtilen kiqiler, qirket igerisinden olmamakla beraber,
girketle herhangi bir qekilde kurduklan irtibat sonucu, difer yatrrrmcrlara
57 KarS. SPK.m.25: "Kurul baqkan ve ilyeleri ile personeli ve bu Kanuna gdre gbrevlendirilen
denetim elemanlarr gahgmalan ve denetlemeleri srrasrnda ilgililere ve iigiincii kiEilere ait
iilrendikleri srrlan agrklayamazlar ve kendi yararlanna kullanamazlar. Bu yiikiimltiltik
gtirevden ayrrlmalarrndan sonra da devam eder".
58 poRoY/TEriNer,elgauocr,u,
s.312; iMREGiiN, oguz,Anonim ortakhklar, istanbul
1974,s.59.
59 SPK.m.25la hiikmune aykrn davramqrn miieyyidesi, SPK.m.47 hrikmii ile diizenlenmiqtir.
60 91 sayrh KHK.'ye dayamlarak grkanlan yiinetmelik igin bkz. 1853? sayr ve 6 Ekim 1984 tarihli RG.
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nazaran, bilgide imtiyazh konuma gelebilecek kigilerdir. Sermaye Piyasasr
Kurulu'nda qahqan ve borsa tiyeleri olan bu gahrslar "insider" olarak nitelendirilmektedir6l. Bu maddeler ile, girkete ait iq srrlanmn insider muameleri ile kullamlmalanna yasaklama getirilmiqtiloz.
c. Avukathk

Kanunu'ndaki

Diizenleme

Avukathk Kanunu m.36/1 htikmti; "avukatlann, kendilerine tevdi edilen veya gerek avukathk giirevi, gerekse, Tiirkiye Barolar Birlili ve barolar
organlarrndaki giirevleri dolayrsryle ii['rendikleri hususlarr agrpa vurmalanm" yasaklamaktadrr. Siiz konusu madde ile getirilmig olan yasaklama, avukathk meslefini icra edenlerin iglerine iligkin srrlan ifqa etmelerini yasakladrprndan, bu maddede belirtilen srrlarrn da ig srrrr oldu!'u ve tizel bir diizenleme ile koruma altrna ahndrlrm stiylemek miimkiindtir.
Avukathk meslepini serbest olarak yiiriiten kimseler iqin iq Kanunu htikiimlerinin uygulama alam bulamayacak olmasr, siiz konusu bilgilerin her
zatnanticari srr nitelipinde de olmayaca[,r dikkate ahndr[,rnda, haksrz rekabete iliqkin TTK hiiktimlerinin de uygulama alammn olamayacapr gdriilmektedir. Ancak hizmet siizleqmesiile istihdam edilen avukatlann, sadakat
borcu gergevesinde, ig Kanunu hiikiimlerince, iqverenin ig srrlanm korumakla ytiktimlii oldup"unu,AK.m.36 hiikmii ile bu yiiktimlUli$Un daha da
kuwetlendirilmig olduSunu siiylemek miimkiindtirds.
Aym husus, avukat yamnda hizmet akdine baflr olarak gahqan katipler
igin de stiz konusudur.
d. Noterlik

Kanunu'ndaki

Diizenleme

Noterlik Kanunu'nun'Meslek Srrn" bagh[rm taqryan S4.maddesi; "Noter ve noterlik kAtipleri giirevleri dolayrsiyle iifrendikleri srrlarr, kanunlann
emretti!'i haller drgrnda agrklayamazlar" hiikmiinii getirerek, noter ve noter
katiplerinin mesleki srrlan ifga etmelerini yasaklamrgtrr.
Hizmet sdzleqmesiile gahqan noter katiplerine iq Kanunu htikiimlerinin uygulanma olanaS bulunmakla beraber, iq srrlanna yiinelik olarak iizel
bir dtizenleme de Noterlik Kanunu ile getirilmiq bulunmaktadrr.

61 TURAITIBOY, Asuman, insider Muameleleri, Ankara 1990, s.193.
62 "Kurul Personelinin Statiisii" baghfan tagryan SPK.m.26 htikmti; "Kurul hizmetlerinin gerektirdi!{ asli ve siirekli gdrevler Kurulca devamh gtirev yapmak tizere atanan memurlar
eliyle ytirtitiiliir" demektedir. Madde hiikmri uyannca, kurul gahganlannrn memur sayrlmasr, bu gahrslar hakkrnda ig Kanunu hukiimlerinin uygulanamayacapr sonucunu doiurmaktadrr.
63 U$AI.I, s.118; Avukatrn srr saklama yiikiimltilti!{i
ile ilgili aynntrh bilgi igin bkz. GiiNERGOK, Ozcan, Avukatrn Srr Saklama YiikiimltiltiEii, AUEHFD., C.VII, S. 1-2, s.655-66?.
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Banka Qahganlanna iligkin Diizenlemeler

Bankalarrn mtigterileri ile olan ig iliqkilerinde miigterileri tarafindan
bankaya tevdi edilen veya banka giirevlilerinin mesleki faaliyetleri srrasrnda haberdar olduklan miigterilerine ait olan ve agrklanmamasr gereken bilgiler, banka slrrr, olarak ifade edilmektedirGa. Bankamn mtiqteri ile olan
iligkileri drgrnda kalan, mali, ekonomik yaprsr, kredi ve nakit durumu gibi
iizelliklerine ait bilgiler de banka srrn kapsamrnda deperlendirilmektedir65.
Banka srrlan da ig srrn kapsamrna dahildirler. Ozeilikle hizmet akdi ile
baph olan banka gahganlanmn iq Kanunu hiiktimleri uyannca sadakat borcuna uygun olarak igveren konumundaki bankamn ig srrlanm saklamakla
ytikiimlti olduklarr unutulmamahdrr. Buna ek olarak Bankalar Kanunu da
banka srrlarrna iligkin tizel bir dtizenleme getirmigtir. Bankalar Kanunu
m.22 htikmiine giire; "Bankalann mensuplan ve di$er gtirevlileri srfatlan ve
gtirevleri dolayrsryla ii$rendikleri bankalara veya miiqterilerine ait srrlan
bu konuda kanunen agrkgayetkili krhnan mercilerden baqkasrna aqrklayamazlat Bu yiikiimliiliik gtirevden aynlmalanndan sonra da devam eder...".
Siiz konusu madde, banka srrlarrmn kanuna aykrn gekil agrklanmaslnln
mtieyyidelerini de diizenlemiq ve TTK'nun sorumlulu$a iliqkin htiktimlerinin de gegerli oldu!'unu belirtmiqtirGo.

64 iZrlEREN,

Adil, Bankalarda Mesleki Srr ve Bunun ifqasrmn Hukuki Neticeleri, ABD.,
Y.1955,S.2, s.691.

65 KAPII\N,

s.4.

66 Bankalar Kanunu m.22;"... Bu madde hiikm{ine aykrrr davrandrlr tebit edilen kiqiler igin

bir yrldan iig yrla kadar a!.rr hapis ve bir milyar liradan az olmamak tizere aSr para cezasrna hrikmolunur. Banka ve miiqterilerine ait srrlan agrklayan tigtincti kigiler hakkrnda da
aym cezalar uygulanrr. Kredilerin takip ve kontrolii igin ana faaliyet konulan para ve sermaye piyasalan ile sigortacrhk olan ve konularda 6zel kanunlanna g6re ahnan izin ve
ruhsat ile faaliyet gOsteren mali kurumlar ile Kurum tarafrndan uygun gdriilecek girketler arasrnda miigterileri ile ilgili olarak doprudan dofruya veya en az on kurum tarafrndan kurulacak girketler arasrnda yaprlacak bilgi ahgverigi bu hiikmtin drgrndadrr. 9.(7) ve
(8) numarah frkralarda yazrh kigiler srrlan kendileri ya da bagkalan igin yardr saplamak
amacryla agrklarlarsa, tig yrldan beg yrla kadar aflr hapis cezasrna ve tig milyar liradan az olmamak iizere a[rr para cezasrnamahkum edilmekle birlikte, fiilin 6nemine 96re bu Kanun kapsamrna giren kuruluqlarda giirev yapmalarr gegici veya siirekli olarak yasaklamr. 10. Bu Kanuna giire sug tegkil eden hareket ve friller bagka kanunlara giire de
cezayr gerektirdili takdirde, failleri hakkrnda en afir cezayr gerektiren kanun maddesi
uygulamr. 6?62 sayrh Tiirk Ticaret Kanununun sorumluluiu gerektiren hiiktimleri sakhdrf.
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n Oluna

SIR SAKI,AMA BONCUNA EYr<rNrr,rCIN Ht'I{UKi
L

SONUSI.ARI

GENEL SONUqr"aR,

.d Siizlegmenin Feshi
ig Kanunu m.25/2 hiikmri; 'tgginin, ...igverenin meslek sularrnr ortaya
atmak gibi dogruluk ve baf'hhpa uymayan dawamglarda bulunmasr,, durumunda iqverenin hizmet akdini hakh nedenle feshedebilece[ini belirtmektedir. Ancak ERGiN'in de belirttiii gibi siibjektif bir kavrari olan ,,doiruluk
ve baEhhkla baldaqmayan" iqgi dawamqlanmn gok agrk bir qekilde belirtenebilir olmasr aranmahdrr6?.
Maddenin metninde srmrlayrcr bir sayrm yaprlmamrg ve igginin iqverene ait meslek srrlanm ifqa etmesi dolruluk ve baphhkla Lapdagmay"o
rrl_
lere <irnek olarak giisterilmigtir. Esasen igginin meslek srrlairm ifqa etmes!
nin iqverene hakh nedenle fesih hakkr vereceii hususunu madde metninde
yer almasa dahi, bu durum dolrutuk ve baEhhkla ba!.daqmayan
bir dawamg teqkil edece[inden meslek srrnm ifqa eden iqginin hizmet akdinin iqve_
ren tarafrndan hakh nedenle feshedilebilece[ini siiylemek her zaman miimktindtir.
igginin igverene ait mesleki olmayan bir srrrr ifqa etmesi her ne kadar
bu gruba girmiyor olsa da btiyle bir dawamgrn da iqveren agrsrndan feshi
hakh krlan muhik bir sebep oldufu kabul edilmelidir-oe.
Genel bir fesih hali getiren iq K.m.2b hiikmii agrsrndan s<jzkonusu srr_
nn ticari srr olup olmamasr da iinem arz etmemektedir.
igginin, iqverene ait bir ig srrnm ifqa etmesi sebebiyle hizmet akdini feshetmek isteyen igverenin feshi gergekregtirebilmesi igin uymasr gereken
prosediir iq K.m.26l1 htikmrinde dtizenlenmigtir. Bu rrtit<tim,iy.rrrr..; ,,24ve
25 inci maddelerinde gtisterilen ahlak ve iyiniyet kurallanna-uymayan hal_
lere dayanarak iqgi veya iqveren igin tamnmrq olan akdi fesih yetkisi, iki
taraftan birinin bu gegit dawamglarda bulundugunu difer tarafrn dlrendigi
gtinden baqlayarak altr iq giinii gegtikten ve her halde fiilin gergekleq-esirrden itibaren bir yrl sonra kullamlamaz. Ancak igginin olayda maddi grkar
sa$lamasr halinde bir yrlhk siire uygulanmaz,,.
Hak diiqtirticti nitelikte olanoealtr gtinliik ve bir yrlhk siirelerin, iqginin
davramglanmn devam eden nitelik gtisterdiii durumlarda fiilin bitis tari67 E-!$IN'

B-erin,Ferdi iq iligkisinin Sona Ermesi ve Krdem Tazminatr Agrsrndanyargrtay,rn
1995 yrh Kararlanmn De!.erlendirilmesi, istanbul 199?, s.60.
68 OGUZIUAN, M. Kemal,
Hizmet(iq)Akdinin Feshi, istanbul LSEE,s.72.

69 NARMANLIOGT,U,

Unat,
iq itiqkileri I, izmir 1998, s.822; nrONOrUi,
il.H*tu,Fe.rdi
Miinir, is Hukuku, C.I, Ferdi
i9 Hukuku, istantutigs+, s.218; U$AN, s.126.
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hinden itibaren iqlemeye baglayaca$ kabul edilmelidir?O.Aynca siizleqmenin feshinin iqyerinde Lluqturulan disiplin kurulu karanna baSlandrlr durumlarda, fesih siiresinin taqlangcr olarak disiplin kurulu karanmn feshe
yetkili kiqi ya da makamca iifrenildili anda iglemeye baqladrfr kabul edilmelidirTl.
B. Zararlann

Tazmini

iqverenin ig srrnm agrklayan iqginin bu eyleminin iqverenin zarara u!'
r"rrru.rr. neden oldupu durumlarda, meydana gelen zarann iqgi tarafrndan
tazmin edilmesi g"r"gi ortaya grkacaktrr?2.Meydana gelen zarardan iqginin
etsorumlu tutulabilmerl igin, iqginin siiz konusu iq srrnm kasdi olarak ifqa
vermiq
sebebiyet
sonuca
ile
bu
tedbirsizlik
ve
miq olmasr gerekmeyip,lhmal
olmasr yeterli g0rtilmektedir7s.
igginin sebep oldufu zaran tazmin borcu akdi sorumluluia iliqkin
BK.m.96 vd. hiikiimleri gergevesindegozitnlenmesi gereken bir husus oldubulunmasr iq K.m.25 ile
iundan?a, zarar g6ren iqrrerlnin tazminat talebinde
kullamlmasrndan bahakkrmn
fesih
nedenle
kendisine taru.nmrgolan hakh
igveren aytncatazisteyen
feshi
sebeple
Bu
grkmaktadrr.
[r.msrzolarak ortaya
iqverenin de
feshetmeyen
akclini
gbi,
hizmet
Linat talebinde bulunabilece!'i
edilmelidir'
kabul
bulunduiu
hakkrmn
ulradrpr zarar'rtazminini taGp etme
iq srrnmn agrklanmasr, igverenin maddi zatara uiramasrna neden olabilecefi gibi, mesleki itibanmzedeleyecek bir bigimde de ortaya grkabilmektedir.-Bu gibi durumlarda manevi zarara uiradrlr kabul edilen iqverenin
manevi tazminat talebinde bulunabilecefinin, hatta aym anda hem maddi
gerekhem de manevi zaranmn tazminini isteyebilecelinin kabul edilmesi
mektedirTs.
srr saklama borcuna aylun bir eylemin haksrz fril nitelili taqrdrlr durumlarda, kigisel defierleri zarar giiren iqverenin, s6zleqmeden dofan sorumlulu$un yamnda, MK.m.24 ve m.25 htiktimleri ile BK.m.41 ve 49 htktimlerinde diizenlenmiq olan haksrz fril sorumluluiuna dayanarak zararrmn tazminini talep etmesi de miimkiin olmaktadrr. Bu durumda haklann
telAhuku siiz konusu olacak ve akdi sorumluluktaki 10 yrlhk zamanaqrmr
siiresi, haksrz fril sorumlulu[-undaki zamanaqrmr siiresinin 1 yrl olmasr sebebiyle akdi sorumluluk htikiimlerinin tercih edilmesine neden olacaktrr7o'
70 NARI\,rANLr0GLU, s.380.
7T NARMANLIOGLU, s.322,EKONOMI, 5.215.
't2
TUNCAY, s.1021,ESENER, Tu.rhan,iq Hukuku, Ankara 1978,s.157.
73 TURAN' Kamil, Ferdi iE Hukuku, Ankara 1993, s.80.
74 ERTA$, s.1l-8.
75 ugAI\, s.178.
76 ugAN, s.179.
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tr. SIRT,ARTNAqIBT,ANMASININ
IHKsrz REKABET
rn$rir, nrlmsbriN
soNUquBr
Haksrz rekabetin tarifi, TTKnun S6.maddesinde yaprlmrgtrr. Buna gtire; "Haksrz rekabet, aldatrcr hareket veya hiisntiniyet kaidelerine aykrn sair suretlerle iktisadi rekabetin her tiirlii suistimalidir".
TTK.n.57 hiikmii ise, "hiisniiniyet kaidelerine aykrn hareketler" baqhaltrnda,lO
bent halinde hangr davramqlann htisniiniyet kaidelerine aylu[r
nhk tegkil edecefini belirtmiqtir. Ancak madde metninde yer verilmiq olan
bu hareket tiirleri agrsrndan srmrh sayr prensibinin gegerli olduf'unu siiylemek mtimkiin de[ildir. Kanun koyucu, uygulamada en srk rastlanan ve rastIanmasr muhtemel olan hiisntiniyet kaidelerine ayhrnhk tegkil eden dawamq bigimlerini iirneklemek suretiyle fTK'nun 56.maddesine agrkhk getirmeye gahqmrqtrr.
BKnun haksrz rekabet baqh$rm taqryan 4S.maddesi ise; 'Yanhq ilanlar
yahut htisniiniyet kaidelerine mugayir sair hareketler ile miiqterileri tenakus eden yahut bunlan gaip etmek korkusuna marrrz olan kimse bu frillere
hitam verilmesi igin faili aleyhinde dava ikame ve failin hatasr vukuunda
sebebiyet verdipi zararrrt tazminini talep edebilir." hiikmiinii getirmiqtir.
TTK tasansrnda, BK. m.48 hiikmiintin kaldrrrlmasr tingtirtilmiiq, ancak
komisyon, ticari sahadaki haksrz rekabet iqin iingiiriilmiiq olan haksrz rekabet htikiimlerinin iktisadi hayatrn difer sahalannda uygulama yeri bulamayacafigerekgesi ile BK.m.48 hiikmiiniin kaldrrrlmasr teklifini uygun giirmedi[ini belirtmiqtirTT. BK.m.48 hiikmiine ise 6763 sayrh Kanun ile; "ticari iqlere ait olan haksrz rekabet hakkrnda Ticaret Kanunu hiikiimleri mahfuzdur" frkrasr eklenerek BK.m.48 hiikmtinde belirtilen haksrz rekabet ile
TTKnda dtizenlenmiq bulunan haksrz rekabete iliqkin hiiktimlerin tatbik
sahalarr birbirinden aynlmrgtrT8.
Yargrtay 11. HD., 1989 tarihli bir kararrndaTe, TuTK.m.56ve devamrnda
dtizenlenmiq bulunan haksrz rekabete iliqkin htiktimlerin, BKnun 48.maddesini kaldrrmadr$rm, bu sebeple tacirler arasrndaki haksrz rekabete TTK
hrikiimlerinin uygulanaca$m, tacir olmayanlar arasrndaki haksrz rekabete
ise BKnun 48.maddesinin uygulanmasr gerektif'ini ifade etmiq ve TTI(nun
S6.maddesinin ve haksrz rekabeti dtizenleyen mtiteakip maddelerin yalnrzca "tacir arasrnda" uygulama alamna sahip olduiunu, iki tarafi tacir olmayan iliqkilerde bu hiikiimlerin uygulama alam bulamayaca[rm ve bu gibi
durumlarda, taraflann ancak BK.m.48 httkmtine dayanarak haksrz rekabet
iddiasrnda bulunabileceklerini ifade etmiqtir.
7 7 BK.m.48 htikmiintin kaldrrrlmasr gerektiii yiintindeki gdniq igin bkz. POROI

Reha.fYA-

SAMAN, Hamdi, Ticari iqletme Hukuku, istanbul 2001, s.244.
78 KARAIYALQIN, Yaqar, Ticaret Hukuku, Ankara 1968, s.447 vd..
79 Yargrtay 11. HD., 15.5.1989giin, E.88/2889,K.89n929, YKD. C.16, S.1, s.64-65.
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Yargrtay ll.HD'nin bu gtiriigti kabul edildipi takdirde, tacir srfatrm haiz iqverenin, ig srrlanm ifga eden ve tacir srfatrm haiz olmayan iggisine kargr T'TK.m.56 vd. hiiktimlerine dayanarak haksrz rekabet iddiasrnda bulunamayacalr sonucuna varmak gerekmektedir. Oysa ki, BK.m.48/son hi.ikmiinden de agrkga anlaqrlaca!,r gibi TTKnun 56 vd. maddelerinin uygulanmasr
igin taraflann ikisinin de tacir olmasr qartr aranmamrg ve "ticari ig" kawamrndan hareket edilmigtir. Hangi iqlerin ticari ig sayrlacaprise T'IKnun "Ticari igler" baqhsm taqryan S.maddesinde aqrk bir qekilde ifade edilmiqtir.
Buna gdre; "Bu kanundatanzim olunan hususlarla bir ticarethane veya fabrika yahut ticari gekilde iqletilen diper bir miiesseseyi ilgilendiren biitiin
muamele, fiil ve iqler ticaridir".
Ayrrca gu hususu da belirtmek isteriz ki; Yargtay Hukuk Genel KuruIu, iqgi ile iqveren arasrnda akdedilen hizmet siizleqmesinin ticari ig nitelifinde olmayaca$m belirtmekte ve gerekge olarak da taraflar arasrndaki
iliqkinin 1475 sayrh iq Yasasr'ndankaynaklandrf'rm giistermektedirs0. Yukanda da belirtti!'imiz gqbi,siiz konusu hizmet akdinin iqverenin ticari iqletmesini ilgilendiriyor olmasr sebebi ile Yargtay'rn bu yiindeki igtihadrna katrlmak kanaatimizce miirnkiin defildir.
Zira iqverenin iqletmesinin, ticari igletme niteli!'ini haiz oldulu durumlarda yahut da iqverenin bir ticaret girketi olduflu durumlarda, iggisi ile akdetmiq olduiu hizmet akdinin bu iqletmeyi ilgilendiren iglerden olmadrfirm
sriylemek mrimkiin delildi1sr. Yine, bu durumlarda iqgi tarafindan iqverene
ait iq srrlanmn ifqa edilmiq olmasr sebebiyle zaranlrt meydana gelmig olmasr halinin iqverenin ticari iqletmesini ilgilendirmeyece$ni sdylemek de
mtimktin de[ildir.
Bu sebeplerle,iqverenin, ticari srrlanm ifqa eden iggisine karqr TTKnda
diizenlenmig bulunan haksrz rekabet htikiimlerinden faydalanabilece$nin
kabul edilmesi gerektifl'i kanaatindeyizs2.
iqginin, srr saklama borcunu ihlal etmesinin, T'TK hiikiimleri gergevesinde haksrz rekabet teqkil ettifi durumlarda, iqveren, TTK.m.58 ve devamrndaki hiikrimlerde belirtilmiq olan hukuki yollara baqvurma imkamna
sahip olacaktrr.
Dolayrsryla iqveren, TTK.m.58 htikmtinde belirtildifi iizere; iqgi tarafrndan gergekleqtirmiq ya da gergekleqtirilmekte olan frilin haksiz olup olmadr-

Bkz. HGK., 15.10.1997tarih ve 1997/98., 1997/822K., YKD, C.25, S.3, Mart 1999,s.3003
vd.; HGK., 02.L0.2002 tarih ve 8.200219-596,K.20021662sayrh kararr, ABD., S. 2002/4,
s.188-190.
8 L Aym yiinde bkz. BATTI{.L, Ahmet, Tacirin Ig Kanunu'na Tabi Bir SiizlegmedenDofan Ce-

zai $art BorcunaTTK24 (Indirim YasaEr)Uygulanabilir mi?, BATIDER, Arahk 1999, C.XX,
S. 2, s. 15-23;ARKAN, s. 136, dn.2; POROYIYASAMAN, s.113.
82 Aym ytinde bkz. U$AN, s. 179.
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[rmn tesbitini, siiz konusu fiilin haksrz rekabet teqkil ediyor olmasr sebebiyIe men'ini, haksrz rekabetin neticesi olan maddi durumun ortadan kaldrnlmasln, iqginin kusurlu olarak bu duruma sebebiyet verdifi hallerde zarar
ve ziyammn tazminini, BK.m.49 htikmiinde giisterilmig olan qartlann bulunmasr halinde manevi tazminat verilmesini, talep etme hakkrnr haiz olacaktrr. Aynca, TTK.m.63 hiikmtindeki gartlann mevcut olmasr durumunda
iqverenin, ihtiyadi tedbir talebinde bulunmasr da miimki.in olmaktadrr.
iq Kanunu'nun 25.maddesi, igginin srr saklama borcuna aykrn hareket
etmesi durumunda kusurun gerekip gerekmeyece$ konusunda bir agrkhk
getirmemektedir. Doktrinde, srr saklama borcu altrnda bulunan iqginin, sadakat borcunu ihlal ettilinin kabul edilebilmesi igin bu duruma kusuruyla
sebebiyet vermig olmasrmn aranmasr gerektipi belirtilmektedirs3.
igginin, srr saklama borcuna aykrn hareket etmesinin haksrz rekabet
teqkil ettifi durumlarda, sijz konusu dawamqrn aym zamanda sadakat borcuna da aykrnhk tegkil edece[i hususu giizden kagrnlmamahdrr. Bunun sonucu olarak igveren, isterse TTKnda diizenlenmiq bulunan haksrz rekabet
htikiimlerine bagvurmak yerine, Iq K.m.2512 hiikmtinde diizenlenen ve sadakat borcuna aylunhfrn mtieyyidesi olan siizlegmeyi hakh nedenle fesih
yetkisini kullanmak ve iq K.m.26l2 hiikmiintin yollamasr ile genel hiikiimler gergevesindezaranmn tazmin edilmesini istemek hakkrna da sahip olacaktrr84.
soNUQ
iq strn kavramr, ticari srrlan da kapsayan genig bir kavram olarak karqrmrza grkmakta ancak ticari srrlar ile srmrh kalmamaktadr. Zfua ticari srr
olarak nitelendirilemeyecek olan fakat iqle ilgili olmasr sebebiyle iqveren tarafrndan gizli tutulmasr istenen bilgiler de iq srrnmn kapsamrna dahil olmaktadrr.
Ticari srrlann, taqrdrklan ekonomik deferleri itibariyle iq srrn kawam
igerisinde ayn bir ijnemi bulunmaktadrr. Ticari srrlann kanuni dtizenlemelerle di[er iq su'lanna oranla daha fazla korumaya ahnmrq olmasr da bu hususu doirulamaktadrr.
iqginin sebep oldu$u zararr tazmin borcu akdi sorumlulufa iliqkin
BK.m.96 vd. htikiimleri gergevesindegiiziimlenmesi gereken bir husustur.
Bu sebeple, zarar goren iqverenin tazminat talebinde bulunmasr iq K.m.25
ile kendisine tamnmrg olan hakh nedenle fesih hakkrmn kullamlmasrndan
ba$msrz olarak ortaya grkmaktadrr. Feshi isteyen iqveren ayrrca tazminat
talebinde bulunabileceli gibi, hizmet akdini feshetmeyen iqverenin de ufradr$ zararrn tazminini talep etme haklcrmn bulunduiu kabul edilmelidir.
83 ERTA$, s.oo-Gl;TUNCAY, s.1071.
84 ugAN, s. 179.
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iqginin, srr saklama borcunu ihlal etmesinin, T"IK hiikiimleri gerqevesinde haksrz rekabet tegkil ettifi durumlarda, iqveren, TTK.m.58 ve devamrndaki htikiimlerde belirtilmiq olan hukuki yollara baqvurma imkamna
sahip olacaktrr.
iqginin, srr saklama borcuna aykrn hareket etmesinin haksrz rekabet
tegkil ettipi durumlarda, siiz konusu davramgrn aynt zamanda sadakat borcuna da aykrnhk teqkil edeceii hususu gtizden kagrnlmamah ve iqverenin,
isterse TTI(nda diizenlenmig bulunan haksrz rekabet htiktimlerine baqvurmak yerine, iq K.m.25l2 htikmri ile diizenlenen sdzleqmeyihakh nedenle fesih yetkisini kullanmak ve iq K.m.26/2 hiikmiiniin yollamasr ile genel hiiktimler gergevesindezararlnn tazmin edilmesini istemek hakhr tamnmahdrr.
Bu htikiimlerin drqrnda ozel dtizenleme alanlan bulunan iq srrlan da
bulunmaktadrr. Ancak siiz konusu tizel dtizenlemeler, btinyelerine uygun
driqtiifti durumlarda iq Kanunu ve Ticaret Kanunu htikrimlerinin uygulanmasrna engel tegkil etmemekte, bu gibi durumlarda haklann telahuku sijz
konusu olmaktadrr.

