
Yargıtay Kararları 

 

 406 

İlgili Kanun / Madde 
4857 S.İşK/17 
818 S.BK/349  

 
T.C 

YARGITAY 
9. HUKUK DAİRESİ 
 
Esas No. 2009/26954 
Karar No. 2009/36971 
Tarihi: 24.12.2009   
  

 REKABET YASAĞININ GEÇERLİLİK 
KOŞULLARI 
 YER ZAMAN KONU BAKIMINDAN 
SINIRLANDIRILMAYAN REKABET YASAĞININ 
GEÇERLİ OLMAYACAĞI 

 
ÖZETİ: Buna göre süre, yer ve işin türü bakımından 
sınırlandırılmış olmadıkça rekabet yasağı geçerli 
olmayacaktır. Sınırlamaların işin ve hatta işçinin 
niteliğine göre belirlenmesi gerekir. Dairemizce, 
Türkiye sınırları içinde rekabet etmeme yönünden 
öngörülen düzenlemelere geçerlilik tanınmamıştır. 
Ancak yabancı uyruklu olup çalışma hayatının çoğunu 
Türkiye dışında geçirmiş bir işçi bakımından rekabet 
yasağının Ülke sınırları ile belirlenmesi mümkün 
olabilecektir. Yine, il sınırları ya da belli bir bölge ile 
sınırlandırma işin niteliğine göre yerinde görülebilir. 
Süre konusunda da en fazla bir ya da birkaç yılı 
aşmayacak şekilde rekabet yasağı öngörülebilir. Aksi 
durum işçinin ekonomik anlamda yıkımına neden 
olabilecektir. 
Rekabet yasağının işverene ait işlerden hangisi ya da 
hangileri ile sınırlandırıldığı net biçimde 
belirlenmelidir. Özellikle şirketlerin ticaret siciline 
kayıt sırasında faaliyet alanlarının geniş tutulduğu 
ülkemizde işçinin bütün alanlarda çalışmasının 
sınırlandırılması mümkün olmaz, işçinin işverene ait 
işyerinde yapmakta olduğu işle doğrudan ilgili ve 
işverenin asıl faaliyet alanına giren işler bakımından 
böyle bir sınırlama getirilmelidir. 
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DAVA: Davacı, ihbar tazminatı, cezai şart ve maddi tazminat alacağının 
ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. 

Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir. 
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava 

dosyası için Tetkik Hâkimi C. Çelik tarafından düzenlenen rapor dinlendikten 
sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici 
sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları 
yerinde değildir. 

2- Dava rekabet yasağının ihlali sebebiyle kararlaştırılan tazminatın 
ödetilmesi isteğine ilişkindir. 

Borçlar Kanununun 348. maddesinde, "İş sahibinin müşterilerini tanımak 
veya işlerinin esrarına nüfuz etmek hususlarında işçiye müsait olan bir hizmet 
akdinde her iki taraf, akdin hitamından soma, işçinin kendi namına iş sahibi ile 
rekabet edecek bir iş yapamamasını ve rakip bir müessesede çalışamamasını ve 
böyle bir müessesede şerik veya sair sıfatla alakadar olamamasını, şart edebilirler. 
Rekabet memnuiyetine dair olan şart, ancak işçinin müşterileri tanımasından ve 
esrara nüfuzundan istifade ederek iş sahibine his solunacak derecede bir zarar 
husulüne sebebiyet verebilecek ise, caizdir" şeklinde kurallara yer verilerek rekabet 
yasağının esasları düzenlenmiştir. Buna göre işçinin, işverenle ilişkide olan 
müşterileri tanıması ve görülmekte olan işin bütün ayrıntılarına ulaşabilmesi 
imkânının olduğu hallerde, iş sözleşmesinin sona ermesinin ardından işverenle 
rekabet oluşturacak şekilde kendi namına iş yapmaması, rakip bir firmada ortak 
olamaması ya da iş sözleşmesiyle çalışmaması şeklinde şart içeren sözleşmeler 
yapabileceklerdir. Borçlar Kanunun ilgili hükmünde ikinci cümlede ise rekabet 
yasağının kapsamı sınırlandırılmış ve işverene önemli bir zarar verilmesi ihtimalinin 
olmadığı durumlarda bu tür düzenlemelerin geçerli olacağı hükme bağlanmıştır. 

Borçlar Kanunun 349. maddesinde ise, rekabet yasağının işçinin iktisadi 
geleceğini tehlikeye düşürmemesi için süre, yer ve işin türü bakımından duruma 
göre sınırlandırılması gerektiği ifade edilmiştir. Buna göre süre, yer ve işin türü 
bakımından sınırlandırılmış olmadıkça rekabet yasağı geçerli olmayacaktır. 
Sınırlamaların işin ve hatta işçinin niteliğine göre belirlenmesi gerekir. Dairemizce, 
Türkiye sınırları içinde rekabet etmeme yönünden öngörülen düzenlemelere 
geçerlilik tanınmamıştır. Ancak yabancı uyruklu olup çalışma hayatının çoğunu 
Türkiye dışında geçirmiş bir işçi bakımından rekabet yasağının Ülke sınırları ile 
belirlenmesi mümkün olabilecektir. Yine, il sınırları ya da belli bir bölge ile 
sınırlandırma işin niteliğine göre yerinde görülebilir. 

Süre konusunda da en fazla bir ya da birkaç yılı aşmayacak şekilde rekabet 
yasağı öngörülebilir. Aksi durum işçinin ekonomik anlamda yıkımına neden 
olabilecektir. 
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Rekabet yasağının işverene ait işlerden hangisi ya da hangileri ile 
sınırlandırıldığı net biçimde belirlenmelidir. Özellikle şirketlerin ticaret siciline kayıt 
sırasında faaliyet alanlarının geniş tutulduğu ülkemizde işçinin bütün alanlarda 
çalışmasının sınırlandırılması mümkün olmaz, işçinin işverene ait işyerinde 
yapmakta olduğu işle doğrudan ilgili ve işverenin asıl faaliyet alanına giren işler 
bakımından böyle bir sınırlama getirilmelidir. 

İşçi ve işveren arasında rekabet yasağını öngören düzenleme, işyeri devri 
halinde de kural olarak geçerliliğini sürdürür. Devralan işverenin başka bir amaca 
yönelmesi ve faaliyet alanını değiştirmesi halinde ise rekabet yasağı sona erer. 

İşçinin iş sözleşmesinin feshinden sonra rekabet yasağına uyma yükümü, 
geçici iş ilişkisi sırasında da devam eder. Bu noktada işçinin ödünç alan işverene 
bağlı olarak yapmakta olduğu çalışmalarının da rekabet yasağının ihlali olarak 
değerlendirilmesi mümkündür. 

Rekabet yasağının ihlaline bağlı taraflarca kararlaştırılmış olan belli bir 
ödemeyi öngören yaptırım, niteliği itibarıyla bir cezai şart hükmüdür. Böyle olunca 
Borçlar Kanunun 16l/son maddesi hükmü gereğince fahiş olan cezai şartın hakim 
tarafından indirilmesi gerekir (Yargıtay 9.HD. 02.05 .2008 gün 2007/ 17815 E, 
2008/ 11014 K). 

Somut olayda davalı işçinin davacı ile aynı adreste faaliyet gösteren Proteks 
firmasında 30.12.2006 tarihinde çalışmaya başladığı dosya ibraz edilen iş 
sözleşmeleri ile sabittir. Davacı şirket ile bu firma arasında bağlantı bulunduğu 
sabittir. Davacı ile davalı işçinin arasında imzalanan 2.1.2006 tarihli iş sözleşmesi 
bulunmaktadır. İş sözleşmesi 1 yıllık olup, süre sonunda otomatikman uzatılacağı 
kararlaştırılmıştır. Ayrıca sözleşmede davalı işçi yönünden işten ayrıldıktan soma 1 
yıl süreyle aynı iş kolunda çalışamayacağına ilişkin rekabet yasağı getirilmiştir. Cezai 
şart olarak da 5 aylık brüt ücret kararlaştırılmıştır. Diğer davalı firma davacı ile aynı 
alanda faaliyet göstermektedir. Davalı işçinin rekabet yasağına aykırı davrandığı 
sabittir. Davacı tarafın cezai şart alacağından davalı işçi sorumludur. 

3- Öte yandan davacı tarafça dosyaya ibraz edilen iş sözleşmeleri nazara 
alındığında taraflar arasında belirsiz süreli iş sözleşmesi bulunmaktadır. Davalı işçi 
ihbar öneline uymadan işyerinden ayrılmıştır. Diğer davalı Onuray firması davalı 
işçinin bu durumundan haberdardır. 4857 sayılı İş Kanunun 23.maddesi uyarınca 
davalılar davacıya karşı müştereken ve müteselsilen ihbar tazminatından 
sorumludur. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten 
BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
24.12.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

 
 


