
İŞÇİLER HANGİ SIRLARI SAKLAMAKLA YÜKÜMLÜLER  

I-                GİRİŞ  

Sır, sadece sahibi tarafından bilinen veya sahibi tarafından sınırlı bir çevre dıĢındaki üçüncü kiĢilerle 
paylaĢılması istenilmeyen bilgidir[1]. 

ĠĢçinin rekabet yasağına aykırı davranıĢının haksız rekabet olarak karĢımıza çıktığı durumun, 
genellikle uygulamada, iĢ sırları konusunda gündeme geldiği görülmektedir. Zira iĢçinin sır saklama 
borcu, sadakat borcundan doğan, rekabet yasağının özel bir türü olarak karĢımıza çıkmaktadır. ĠĢ 
sırrının o sırrı bilen iĢçiyi bir baĢka iĢveren tarafından kandırması suretiyle ele geçirmesi yahut ifĢa 

ettirmesi veya o iĢçi tarafından iyi niyet kurallarına aykırı Ģekilde elde ederek, iĢ sırlarını 
baĢkalarına yayması haksız rekabeti oluĢturmaktadır. Bu nedenle iĢverenin, iĢ sırlarını ifĢa eden 
iĢçisine karĢı haksız rekabet hükümlerine baĢvurabileceğini söylemek mümkündür[2]. 

Anayasada meslek sırrı (m.26) ĠĢ Kanununda meslek sırrı (m. 25/II-e), Yeni Borçlar Kanununda 

üretim ve iĢ sırrı (m.396), Yeni Türk Ticaret Kanununda üretim ve iĢ sırrı (m. 55-d) kavramları 
bulunmaktadır. Bu kavramların farklı algılanmayıp “iĢ sırrı” olarak tek bir kavramda birleĢilmesi 
daha doğru olacaktır. 

Yeni Borçlar Kanununa göre (m.396) “işçi, iş gördüğü sırada öğrendiği, özellikle üretim ve iş sırları 
gibi bilgileri, hizmet ilişkisinin devamı süresince kendi yararına kullanamaz veya başkalarına 
açıklayamaz. İşverenin haklı menfaatinin korunması için gerekli olduğu ölçüde işçi, hizmet ilişkisinin 
sona ermesinden sonra da sır saklamakla yükümlüdür”. 

II-             HERHANGİ BİR BİLGİNİN İŞ SIRRI SAYILMASI ŞARTLARI[3]  

ĠĢverenin iĢ sırlarını açıklamamak, sadakat borcu dıĢında, susma borcu olarak da 
incelenebilmektedir[4]. 

ĠĢçi, iĢverene, iĢe veya iĢletmeye iliĢkin olup da herhangi bir yolla bilgisi dahilinde bulunan 
saklanması zorunlu bilgileri üçüncü kiĢilere açıklamamakla yükümlüdür[5].   

A-         Bilinmeme  

ĠĢ sırrı unsurlarının en önemlilerinden biri olan “bilinmeme” unsuru, bir sırrın herkes tarafından 
bilinmeyeni kapsayabileceği gibi, sadece sınırlı bir çevrenin dıĢında kalanlarca bilinmeyeni de 
kapsayabilir. Bir sırrın iĢ sırrı olabilmesi için sadece sahibi tarafından veya sınırlı bir çevre 
tarafından biliniyor olması gerekir. Sınırlı çevreyi, iĢyerinde çalıĢan ve söz konusu sırrı bilmesi 
gereken kiĢiler oluĢturmaktadır. Amaç, sırrı az kiĢinin bilmesi değil, o sırrı bilmesi gerekenden farklı 

kiĢilerin bilmesini önlemektir. Nitekim herkes tarafından bilinen, toplumun bilgisine yayılmıĢ ve 
meĢhur olan bir bilginin, iĢ sırrı olarak nitelendirilmesi doğru değildir. ĠĢ sırrının konuyla ilgisi olan 
iĢçilerle paylaĢılması, sır olma vasfına halel getirmez. Ticaretle uğraĢan bir iĢverenin, üretim ve 
pazarlama faaliyetlerine iliĢkin bilgileri iĢçileri ile paylaĢması doğal ve gerekli olup iĢ sırrının 
bilinmeme unsuruna aykırılık teĢkil etmez. Ancak, aynı piyasada faaliyet gösteren iĢletmelerce 
bilinen ve kullanılan bilgi, sır kapsamında değerlendirilemez. Bir kiĢi, orta derecede gayret sarf 
ederek sırra nüfuz edemiyorsa bilinmezlik unsurunun varlığının kabulü gerekir. 

Herkesçe bilinen veya ihtira beratı alınmıĢ bir imalat usulünün iĢçi tarafından dile getirilmesi sır 
saklama borcuna aykırılık oluĢturmaz[6]. 

B-         Sırrın Çalışılan İşle İlgili Olması 

Saklanması gereken sırlar, üretim yöntem ve süreçlerine, satıĢ organizasyonu ve müĢteri listeleri 
gibi her türlü ticari bilgilere veya iĢverenin kiĢisel ve mali durumuna iliĢkin olabilir[7]. 

Sırrın, çalıĢılan iĢ ile ilgili olması kavramının kullanılmasının tercih edilmesi, yapılan iĢ kavramından 
ve iĢçinin iĢ görme ediminden daha geniĢ bir kavram olmasından dolayıdır. ĠĢçinin iĢ görme 
ediminin ne olduğu açık ve somut olarak iĢ sözleĢmesinde belirlenmiĢ olduğu hallerde iĢçi, sadece 
belirlenen iĢi yapmakla yükümlüdür. Oysa iĢverenin sırları sadece her iĢçinin iĢ görme borcu ile 
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sınırlı değildir. DeğiĢik bölümlerde çalıĢan iĢçilerin, iĢ görme borçları da birbirinden farklı olacaktır. 

ĠĢ sırrının kapsamının iĢ görme ve yapılan iĢ ile sınırlı tutulması, iĢ görmenin konusu dıĢında olan ve 
yapılan iĢ ile ilgili olmayan ve fakat iĢveren için önem arz eden diğer iĢ sırlarını, ĠĢ Hukuku 
kapsamında korumasız kaldığı izlenimi yaratacaktır. Bu anlamda, iĢçinin yaptığı iĢ ile ilgili olmayan 
ve fakat iĢyeri ve iĢletme ile ilgili iĢ sırlarına kolaylıkla nüfuz edebileceği de dikkate alınmalıdır. 
ġöyle ki; iĢ sözleĢmesi nedeniyle iĢçinin bağlılık ve dürüstlük ile hareket edeceğine duyulan güvenle 
iĢçi, iĢyeri ve iĢletme ile ilgili herhangi bir sırra ulaĢma imkânına herhangi bir üçüncü kiĢiye nazaran 
daha yakındır. Bu anlamda iĢçi, dilerse iĢ görme ediminin konusu iĢ dıĢında, iĢverenine ait iĢin sair 

bölümlerine ulaĢabildiği gibi ilgili bilgilere de kolaylıkla ulaĢabilir. Örneğin bir iĢletmede pazarlama 
bölümünde çalıĢmakta olan bir iĢçinin faaliyet alanı, üretilen ürünün alıcılara pazarlanması olmasına 
rağmen, ar-ge çalıĢmalarına dair sırra herhangi bir sebeple ulaĢmıĢ olabilir. Böyle bir durumda, 
iĢçinin söz konusu gizli bilgiye ulaĢmasını sağlayan faktör, iĢçiye yapacağı iĢ ile ilgili iĢ 
sözleĢmesinden doğan yükümlülüklerinden dolayı duyulan güvendir. ĠĢçi, bu güvenle iĢletmenin 
çeĢitli bölümlerine ulaĢabilme imkânına sahiptir. Bu sebeple, çalıĢılan iĢ kavramı, sadece fiili görev 

ile yani iĢ görme ile sınırlı yorumlanmamalı, çalıĢılan iĢ ile ilgili tüm hususları kapsar Ģekilde 
değerlendirilmelidir. ĠĢyeri düzeni, iĢletme politikası, üretim süreci, ar-ge, fiyat politikaları gibi 
çalıĢılan iĢ ile ilgili her Ģey, sır olabilir. Aynı Ģekilde, iĢ görme edimi, Ģirketin temizlik iĢlerini yapmak 

olan bir iĢçinin, genel müdürün odasında temizlik yaptığı sırada masa üzerinde gördüğü bilgi ve 
belgeler, çalıĢtığı iĢ ile ilgilidir. Bu anlamda iĢçi, yaptığı iĢten farklı bir konuda sırra vakıf olmuĢtur. 
ĠĢ sırrının kapsamı, iĢ görme edimine konu iĢ ve yapılan iĢ ile sınırlandırılması halinde, masa 
üstünde bulunan bilgi ve belgelerin temizlik iĢçisi tarafından ifĢası, sır saklama yükümlülüğü 

kapsamında korunamayacaktır. ÇalıĢılan iĢ kavramı ise iĢ ve iĢyeri ile ilgili her Ģeyi kapsadığından 
temizlik iĢçisinin, iĢ görme ediminin konusu olmasa da, çalıĢtığı iĢ ile ilgili olduğu için masa üstünde 
bulunan bilgi ve belgeleri saklamakla yükümlü olacaktır. 

C-         İşverenin Haklı Menfaatinin Varlığı 

ĠĢçinin çalıĢtığı iĢ ile ilgili bilgilerin saklanmasında iĢverenin haklı menfaati varsa iĢçi, öğrendiği bu 

bilgileri üçüncü kiĢilerle paylaĢmamalıdır. Haklı menfaatin varlığının kabulü için sırrın, iĢveren için 
bir değer taĢıması beklenir. Bu değer, maddi ya da manevi olabilir. ĠĢveren için herhangi bir değeri 
ya da önemi olmayan bir bilginin sır olarak korunması beklenemez. Bir olayın veya bilginin 
açıklanması bir iĢletmenin rekabette önceliğinin kaybolmasına veya sır sahibinin maddi- manevi 
zarara uğramasına yol açacaksa, haklı menfaatinin varlığı kabul edilmelidir. Örneğin, iĢçi tarafından 

ifĢa edilen sırrın rakiplerce öğrenilmesi, iĢverenin doğrudan maddi kayıplara uğramasına neden 

olabileceği gibi ticari itibarını zedeleyerek manevi zarara uğramasına da neden olabilir. ĠĢverenin 
haklı bir menfaatinin olup olmadığının tespitinde alınan tedbirlere harcanan masrafların miktarının 
bir önemi yoktur. Nitekim basit bir fikirden çıkan ve ekonomik olarak yüksek masraf gerektirmemiĢ 
bilgiler de iĢletme yönünden maddi olmasa da manevi bir değere sahip olabilir ve ifĢası halinde 
iĢletmenin ve dolayısıyla iĢverenin aleyhine sonuçlar doğurabilir. Bu doğrultuda, iĢverenin öğrenilen 
sırların korunmasına iliĢkin önemli bir çıkarının bulunması gerekir. ĠĢverenin haklı menfaatinin 
olmadığı durumlarda iĢverenin bilgiyi saklı tutma iradesinin olması hukuken himaye görmez. Bu 

doğrultuda, iĢverenin meĢru olmayan, suç teĢkil eden, yasalara aykırı talimatları iĢverenin menfaati 
olsa dahi söz konusu menfaat haklı bir menfaat olmadığından iĢ sırrı olarak korunmazlar. Nitekim 
Yargıtay’da kamunun menfaati, iĢverenin özel menfaatinin üstünde olduğunu birçok kararında 
belirtmiĢtir. Bu anlamda iĢveren, herhangi bir sebepten dolayı çevreyi kirletiyor olmasını iĢçisinden 
sır olarak saklamasını istemesinde haklı bir menfaati olmadığı kabul edilmelidir. ĠĢverenin bu 
yöndeki bir iradesi geçerli olmayacağı gibi, iĢçinin bu nitelikteki bir bilgiyi saklaması yönünde 
zorlanması da mümkün değildir. ĠĢçi, iĢvereni tarafından bu nevi bir bilgiyi saklaması yönünde 

zorlandığı takdirde, iĢçi, iĢvereni tarafından kanuna karĢı davranıĢa özendirildiği gerekçesiyle iĢ 
sözleĢmesini ĠĢ Kanunu m. 24 f. II (c)’e göre haklı nedenle feshedebilecektir. 

D-         İşverenin İradesi  

Sır sahibinin saklanmasını istediği bilgilerin üçüncü kiĢilerce bilinmesini istememe yönündeki 

iradesinin olması gerekir. ĠĢverenin iradesi açıkça ortaya konmuĢsa iĢçi, açıkladığı, kullandığı ya da 
paylaĢtığı bilginin sır niteliğinde olduğunu bilmediğini iddia edemez. ĠĢverenin açık irade beyanı 
olduğu sürece iĢçinin ileri süreceği gerekçeler de haksız kabul edilecektir. ĠĢverenin gizli tutma 
iradesi somut olayda açık bir Ģekilde ortaya konmuĢ olabileceği gibi zımni olarak da ortaya konmuĢ 
olabilir. ĠĢveren, iĢçiye açık bir Ģekilde, hangi bilgilerin sır niteliğine sahip olduğunu belirtmese dahi, 
bilgiye yönelik olarak takip ettiği metot ve usuller bu bilginin gizli nitelikte olduğunu ortaya 
koyuyorsa iĢverenin sır saklama iradesinin zımnen var olduğu kabul edilmelidir. Ancak, iĢverenin 

iradesinin zımni olması, iĢverenin herhangi bir ihlalde ispat sorunu yaĢamasına neden olacaktır. 



ĠĢverenin iradesi açık ya da zımni olarak ortaya konmuĢ olmasına rağmen bilginin gizli olduğu 

anlaĢılamadığı ya da bilinmediği takdirde, iĢçinin hangi bilginin sır, hangi bilginin sır niteliğinde 
olmadığını anlayabilmesi, onun kiĢisel birikimine, donanımına ve eğitim düzeyine bağlı olarak 
değiĢiklik gösterecektir. Bu durumda, somut olayda iĢçinin vasfına bağlı olarak bilginin sır olduğunu 
anlayabilmesinin kendisinden beklenen bir davranıĢ olup olmadığı değerlendirilmelidir. ĠĢverenin sır 
saklama iradesinin varlığı, bir bilginin iĢ sırrı niteliği kazanması için tek baĢına yeterli değildir. 
Yukarıda iĢ sırrı unsurlarından olan bilinmemede anlatıldığı üzere, iĢverenin iradesine konu hususun 
iĢ sırrı olabilmesi için maruf ve meĢhur bilgi olmaması gerekir. ĠĢ sırrı aynı zamanda hukuka ve 

ahlaka aykırı olmamalıdır. Bir diğer deyiĢle, iĢ sırrı niteliği taĢıyamayacak hususlar, sadece 
iĢverenin iradesiyle iĢ sırrı niteliği kazanmazlar. Sır, iĢveren tarafından ifĢa edilerek 
alenileĢtirildiğinde de iradesinin ortadan kalktığı kabul edilmelidir. 

E-         Uygun Koruma Tedbirlerinin Alınmış Olması  

ĠĢveren, sırrı iĢçisinin korumasını beklerken, aynı zamanda kendisi de sırrın korunması için gerekli 
olan uygun tedbirleri almalıdır. Uygun koruma tedbirlerinin alınmıĢ olması, “iĢverenin iradesi” ve 
“iĢverenin haklı bir menfaatinin varlığı” unsurlarını açık hale getiren, iĢverenin iradesinin dıĢa 

yansımasını ve iĢçi açısından bilinirliğini sağlayan bir unsur olarak kabul edilmelidir. ĠĢverenin iç 
dünyasında oluĢan iradesi, uygun koruma tedbirlerinin alınmasıyla, dıĢa yansıtılmıĢ olacaktır. Uygun 
koruma tedbirlerinin iĢveren tarafından alınması ile “iĢverenin iradesi” ve “iĢverenin haklı 
menfaatinin varlığı” unsurları, iĢçi açısından da bilinir hale gelecektir. Uygun koruma tedbirleri 

alınmadığı takdirde “iĢverenin iradesi”, sadece iĢverenin iç dünyasında sınırlı kalmakta, iĢverenin 
sırrın saklanması yönündeki iradesinin, iĢçi ve/ veya üçüncü kiĢiler yönünden bilinmesi zor 
olmaktadır. ĠĢçi, her zaman iĢverenin bilgiyi gizli tutma yönündeki iradesinin var olup olmadığını 
bilemeyebilir. Benzer Ģekilde iĢçi, iĢverenin söz konusu bilgiyi sadece sınırlı bir çevrenin bilmesini 
istediğini, öngöremeyebilir. Böyle bir durumda, iĢçi açısından sır saklama yükümlülüğünün 
doğabilmesi ve iĢçinin sırrı koruması gerektiği bilincinde olabilmesi için iĢverenin sır saklama 
yönündeki iradesini ve haklı menfaatinin varlığını aldığı uygun koruma tedbirleri ile iĢçiye 

yansıtması gereklidir. Böylelikle iĢverenin sübjektif sır tutma iradesi, objektif görünüme kavuĢmuĢ 
olacaktır. Özellikle iĢ sözleĢmesi sona erdikten sonra, sır saklama yükümlülüğünün devam 
edeceğine dair iĢveren iradesi somutlaĢtırılmadığı hallerde, iĢverenin sırrın saklanması yönünde 
iradesinin olmadığı gerekçesiyle, iĢçinin sır saklama yükümlülüğünün de ortadan kalkmıĢ olacağı 
sonucuna varılacaktır. Nitekim basit bir gizli bilgi ile iĢ sırrının birbirinden farkını belirlemek kolay 

değildir. Oysa uygun koruma tedbirlerinin alınması sayesinde, hangi bilginin sır niteliği taĢıdığı 

netleĢmiĢ olacak ve böylece iĢçi ile iĢveren arasında bilginin sır niteliği taĢıyıp taĢımadığına iliĢkin 
anlaĢmazlıklar da büyük ölçüde önlenmiĢ olacaktır. Kilitli bir odada saklanan belge ve evraklara 
eriĢimin engellenmesi ile iĢçinin o sırra ulaĢmasının istenilmediği açıkça gösterilmiĢ olmaktadır. Bazı 
iĢçilere kapının anahtarı verilerek o bilgilere ulaĢması sağlanırken, bazı iĢçilere anahtarın 
verilmeyerek sırra ulaĢımının engellenmesi, sırra eriĢimin sınırını açıkça belirlenmesini 
sağlamaktadır. 

Hukukumuzda sır tutma iradesi ile uygun koruma tedbirlerinin iĢverence alınmıĢ olmasının 
gerekliliğine iliĢkin açık bir hukuki düzenleme bulunmamaktadır. Sır saklama yükümlülüğü, iĢ 
sözleĢmesi süresince sözleĢmeden kaynaklanan bir borçtur. ĠĢ sözleĢmesi sona erdikten sonra ise 

sır saklama yükümlülüğü, kaynağını kural olarak sır saklama sözleĢmesinde bulmaktadır. Sır 
saklama yükümlülüğü, iĢçinin sadakat borcunun bir neticesi olarak iĢ sözleĢmesi süresince iĢçinin 
ayrı bir sözleĢme veya iĢ sözleĢmesinde bir madde düzenlemesine gerek olmaksızın var olan bir 
yükümlülüğüdür. 

ĠĢveren, korunması istenen sırrın niteliğine uygun bir koruma tedbiri almıĢ olmalıdır. ĠĢçinin telefon 
konuĢmalarının dinlenmesi, iĢyerinde cep telefonu ile konuĢmanın yasaklanması, bilgisayar 
sisteminde çoğu bölüme ancak ön izin ile girilebilmesi, yapılacak her iĢlem için üst mercilerin 
olurunun alınması, iĢyerine her giriĢ çıkıĢta çantaların kontrol edilmesi gibi durumlar sıkı koruma 
tedbirlerine örnek olabilir. ĠĢveren tarafından alınmıĢ bu nevi koruma tedbirleri karĢısında, iĢçinin 

hareket ve çalıĢma serbestîsi sınırlanmıĢ olacağından iĢyerinde rahat ve huzurlu çalıĢması da 
zorlaĢtırılmıĢ olacaktır. Her türlü makul tedbire rağmen, iĢçi veya bir üçüncü kiĢi alınan tüm 
tedbirleri aĢarak gizli bilgiye ulaĢmıĢsa ve iĢverenin alınan tedbirlerin aĢılması hususunda herhangi 
bir kusuru yoksa iĢverenin uygun sır koruma tedbirlerini aldığı kabul edilmelidir. Yapılan iĢin gereği 
iĢçi, kendisine açıklanan bilginin sır olduğunu biliyorsa ya da bilmesi gerekiyorsa, böyle bir bilginin 
mutlaka gizli kaydını taĢımasına gerek yoktur. 



            Eğer iĢveren iĢçisi ile sır saklama sözleĢmesi yapmıĢsa, eriĢim engellemesi varsa, bilginin 

sır niteliğinde olduğuna dair talimat yayınlanmıĢsa uygun koruma tedbirleri ile bilginin 
sırlaĢtırıldığının kabulü daha kolay ve daha objektif olacaktır. 

III-          SONUÇ  

Yargıtay’ca belirtildiği[8] üzere, iĢçinin iĢverene zarar verebilecek davranıĢları, zarara yol açmasa 

da, doğruluk ve bağlılığa aykırı sayılır ve Ceza Hukuku açısından suç oluĢturmaması bu hukuki 
sonucu değiĢtirmez[9]. 

ĠĢçi, iĢe, iĢletmeye iliĢkin edindiği bilgilerin bazılarını sır olarak kabul edip, baĢkaları ile 

paylaĢmamalıdır. Bu bilinenler içinde sır niteliğinde olanları ayırmakta yukarıda ifade edilen beĢ ayrı 
özelliğin de bulunması gerekmektedir.  

Sadece sahibi ve sınırlı bir çevre tarafından bilinen, sırrı bilmesi gerekenlerden farklı kiĢilerce 
bilinmeyen, üretim yöntem ve süreçlerine, satıĢ organizasyonu ve müĢteri listeleri gibi her türlü 

ticari bilgilere veya iĢverenin kiĢisel ve mali durumuna iliĢkin olan bu bilginin iĢveren için maddi ya 
da manevi bir değeri olmalıdır. Ancak bu değerin suç teĢkil etmemesi, meĢru olması, yasalara aykırı 
olmaması gerekmektedir. Bu arada Ģu hususu belirtmek gerekir ki kamu menfaati ile iĢverenin 
menfaati çatıĢtığında kamu yararı ağır basmaktadır. 

ĠĢveren açık ya da zımni bir Ģekilde bu bilginin üçüncü kiĢilerce bilinmemesini istemelidir. ĠĢverenin 
bir bilginin saklanmasını istemesi, o bilgiye iĢ sırrı niteliği kazandırmaz. ĠĢ sırrı zamanda hukuka ve 
ahlaka aykırı olmamalıdır.  Öte taraftan, iĢveren sırrı iĢçisinin korumasını beklerken, aynı zamanda 
kendisi de sırrın korunması için gerekli olan uygun tedbirleri almalıdır. 
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