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- ÖZET -  

 

4857 Sayılı Türk İş Kanunu kapsamında, özellikle işverenin kontrol hakkı ve işçinin sadakat 

borcu olmak üzere, işveren ve işçi arasındaki ilişkinin incelenmesi ve bu doğrultuda beyaz 

yaka suçlarının niteliğinin incelenmesine ve işçinin bu suçları bildirme yükümlülüğünün 

bulunup bulunmadığına ilişkindir. Beyaz yaka suçları, İş Kanunu, Ceza Kanunu, Borçlar 

Kanunu ve Yargıtay kararları doğrultusunda ele alınacak olup, söz konusu suçların 

önlenmesine ilişkin şirket yönetim kurallarının önemi üstünde durulacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Sadakat Borcu, Kontrol Hakkı, Beyaz yaka Suçları, Şirket Yönetim 

Kuralları 

 

*** 

 

I. Giriş 

Etik, genel anlamda herhangi bir durumda “doğru”, “adil”, veya “iyi” olana, ne yapılması 

gerektiğine ilişkindir.4 İş etiği ise iş yerindeki etik konular üzerine yoğunlaşmaktadır. İş etiği, 

iş yerindeki çalışanların davranışlarını yönlendirici kurallar geliştirilmesine yardımcı 

olabilmektedir.5 Her ne kadar etik basit bir evrensel kavram olsa ve her ortalama kişiden genel 

anlamda etik kurallarına aşina olması beklense de esasen hala iş yerindeki etik davranışların 

uygulanması anlamında kat edilmesi gereken bir yol olduğu görülmektedir. Böylelikle, söz 

konusu alanda daha somut düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

Türk hukuku kapsamında iş etiği veya davranış kurallarını düzenleyen açık bir mevzuat 

bulunmamaktadır. Söz konusu düzenlemelerin temeli Türk iş kanunu, ceza kanunu ve işbu 

makalede de belirtileceği üzere diğer kanunlar kapsamında yer almaktadır. İşbu makale; 

işveren/yönetici ile çalışan arasındaki hukuki ilişkiyi incelemekte olup, bu kişilerin 

birbirlerine karşı olan sorumluluk ve yükümlülüklerinin altını çizmekte, çalışanın itaatsizliği 

sonucu beyaz yaka suçunun oluşumu belirtilecek olup, özellikle şirketlerin çalışanları 

tarafından icra edilen söz konusu suistimallerin nasıl önlenebileceği konusunda yol 

                                                             
4 N. Preston, Understanding Ethics, The Federation Press, 3. Baskı, s.16 
5 TÜSİAD, “Dünyada ve Türkiye’de İş Etiği ve Etik Yönetimi”, Haziran, 2009.  



gösterecektir. Söz konusu suistimaller hırsızlık gibi görece küçük özel hukuk suçlarından, 

“beyaz yaka suçları” olarak adlandırılan nitelikli suçlara kadar çeşitlilik gösterebilmektedir.6   

 

I. İşverenin Kontrol Hakkı ve Hakkın Sınırları 

 

4857 Sayılı Türk İş Kanunu7 (bundan böyle “İş Kanunu” olarak adlandırılacaktır) Türkiye’de 

iş hukukunu düzenleyen temel mevzuattır. İş Kanunu’nun 8. Maddesi işçi ve işveren 

arasındaki iş akdini ve bağlılık ilişkisini düzenlemektedir. İşverenin hiyerarşik konumu, iş 

ilişkisini normal bir sözleşme ilişkiden ayıran temel unsuru oluşturmaktadır. İş akdi ile 

birlikte işçi işverene bağlılık taahhüt ederken, işveren de kontrol hakkı kazanmaktadır.8 Söz 

konusu hakka dayanan işveren, işçiye iş verebilmekte ve işini yönetebilmekte olup, işin ne 

şekilde yürütüleceğine de karar vermektedir.9 Bunun karşılığında ise işçinin kendisine verilen 

talimatları yerine getirmeden önce söz konusu talimatları yorumlaması beklenmektedir. 

Bunun anlamı, işçinin talimata ilişkin olarak kendisinin bir iç değerlendirme yapmasıdır. 

Böylelikle yöneticinin ve/veya işverenin kanunlara veya diğer düzenlemelere aykırı olan ve 

white-collar suçu yaratan talimatlarının önüne geçilebilecektir. Başka bir ifadeyle, işverenin 

kontrol ve yönetim hakkının bir sınırı bulunmakta olup, işverenin bu hakkın sınırlarından 

haberdar olması oldukça önem arz etmektedir. İşverenin ve/veya yöneticinin kontrol hakkı ve 

talimatları kanunun emredici hükümlerine, iyi niyet ilkesine10 ve işçinin kişisel haklarının 

korunmasına ilişkin kişi hakların korunması ilkesine11 aykırılık oluşturmamalıdır.  

 

İşverenin kontrol hakkı kapsamına girmeyen talimatlar geçersiz sayılmaktadır.12 Bu 

doğrultuda, işçi işverenin hukuka aykırı talimatını yerine getirme yükümlülüğü altında 

değildir.13 Kontrol hakkının kapsamı dışında hareket eden yöneticinin hukuka aykırı 

                                                             
6 “E. H. Sutherland “White Collar Criminality” (1940) 5 AM. SOC. REV. 1 (Sutherland white collar suçlarını 
“saygın ve yüksek sosyal statüye sahip kişiler tarafından işlerini yerine getirmeleri sırasında işlenen suçlar” 
olarak tanımlamıştır). 
7 4857 sayılı Türk İş Kanunu, 10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
8 N. Çelik, İş Hukuku Dersleri, Beta Yayımcılık, 22. Baskı, s. 80 
9 A.g.e s. 114 
10 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 3. madde, 08.12.2001 tarihli ve 24607 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. 
11 Kişi hakları T.C. Anayasası ve Türk Medeni Kanunu’nda koruma altına alınmıştır.  
12 O. Eyrenci, İş Hukuku, İstanbul, 2004, s. 30 
13 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından ilgili bir karara hükmedilmiştir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 
2008/39805 E., 2008/20726 K. sayılı kararı uyarınca ; “…işveren, ceza ve kamu hukuku hükümlerine aykırı 
talimatlar veremeyeceğinden, işçi bu nevi talimatlara uymak zorunda değildir. Bunun dışında işveren işçinin 
kişilik haklarını ihlal eden talimatlar veremez. Şu halde işveren diğer işçilerin lehine fakat bir veya birkaç 
işçinin aleyhine sonuç doğuracak eşitsizlik yaratacak talimatlar veremeyeceği gibi işçiye eza ve cefa vermek 
amacıyla da talimatlar veremez.”  



talimatlarına uymayan işçi yaptırıma tabi tutulamamaktadır. Bu nedenle, işçinin hukuka aykırı 

talimatları yerine getirmemesine bağlı olarak iş akdinin sona erdirilmesi, geçerli bir fesih 

sebebi olarak sayılmamakta ve geçersiz kabul edilmektedir.14 

 

III. İşçinin Sadakat Borcu ve Borcun Uygulama Alanı  

 

İşçinin işverene karşı talimatların yerine getirilmesi ve rekabet etmeme yükümlülüğünün15 

yanında ayrıca “sadakat” borcu da bulunmaktadır. Sadakat ilkesi dürüstlük ve iyi niyet 

kuralına (bona fide) dayanan bir ilke olup, Türk hukuk sisteminin temel ilkeleri arasında yer 

almaktadır.16 İş hukuku kapsamında sadakat borcu işin yerine getirilmesi sırasında işverenin 

menfaatine uygun olarak hareket etmek ve işverene zarar verebilecek herhangi davranıştan 

kaçınmak anlamına gelmektedir.17 Başka bir deyişle, sadakat borcu, işçinin işini yerine 

getirmesi sırasında işverenin ve iş yerinin menfaatinin korunması ve işveren veya iş yerinin 

menfaatine zarar verebilecek herhangi bir davranıştan kaçınması unsurlarını içermektedir.18 

 

İşçinin sadakat borcu kapsamı dışında kalan davranışlar olarak; hırsızlık, işverenin ticari sır 

niteliğindeki bilgisini paylaşmak, dolandırıcılık, üçüncü kişilere haksız kazanımlar sağlamak, 

işverenin güvenirliğini bozmak19, iş yerine ait parayı yapılan tebligata rağmen işverene 

ödemekten kaçınmak, makbuzda tahrifat yapmak, rüşvet, normali aşan hediye veya bahşiş 

almak, bankada müşterinin hesabından parayı kendi hesabına geçirmek, kendi ürününü 

işverenin adı altında pazarlamak ve gerçeğe aykırı fatura kesmek gibi 20 işçinin işverene karşı 

suistimalleri örneklendirilebilir. 

 

Hukuka aykırı davranışın sonucunda işverenin bir zarara uğraması gerekli olmayıp, aynı 

zamanda sadakat borcu kapsamında ele alınabilmesi için cezai anlamda bir suç oluşturmasına 

                                                             
14 S. Süzek, İş Hukuku, İstanbul, 2005, s. 66 
15 İşçinin rekabet etmeme borcu 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 348-354. maddeleri arasında düzenlenmektedir. 
16 Sadakat borcu açıkça Türk kanunları kapsamında düzenlenmemiştir. Esasen, Yargıtay tarafından da kullanılan 
kabul görmüş bir ilkedir. Söz konusu ilke Medeni Kanun’un 2. maddesine; “Herkes, haklarını kullanırken ve 
borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır”, ve Borçlar Kanunu’nun 396. maddesine; 
“İşçi, yüklendiği işi özenle yapmak ve işverenin haklı menfaatinin korunmasında sadakatle davranmak 
zorundadır” dayanmaktadır. 
17 N. Çelik, İş Hukuku Dersleri, Beta Yayımcılık, 22. Baskı, s. 136 
18 F. Demir, G. Demir, “İşçinin Sadakat Borcu ve Uygulaması” Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası, Cilt 11, 
Sayı:1/2009  
19 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2000/2645 E. ve 2000/4716 K. sayılı kararı. 
20 N. Çelik, İş Hukuku Dersleri, Beta Yayımcılık, 22. Baskı, s. 137 



da gerek yoktur. Yargıtay bir kararında21 yönetici tarafından verilmiş bir talimat olsa da, 

talimatların hukuka aykırılık teşkil edebileceğini belirtmiş ve talimatların bu şekilde hukuka 

aykırı olması durumunda ise işçinin sadakat yükümlülüğüne bağlı olarak talimatı yerine 

getirmekten kaçınması gerektiğini vurgulamıştır. Dolayısıyla, işçi, sadakat borcu ilkesine 

dayanmak suretiyle hukuka aykırı talimatları yerine getirmekten kaçınabilmektedir.  

 

- İşçinin Etik Olmayan İşi Bildirme Borcu 

 

İşçinin, sadakat borcunun bir parçası olarak, işverenin mali refahına ve/veya itibarına zarar 

veren veya zarar verme potansiyeli olan tüm durumları bildirmesi beklenmektedir.22 

 

Türk hukuku kapsamında, işçileri suistimal veya hukuka aykırı davranışları bildirmekle 

yükümlü kılan açık yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır. Buna rağmen, yukarıda 

bahsedildiği üzere, bildirme yükümlülüğü Yargıtay tarafından da sadakat borcunun bir unsuru 

olarak ele alınmaktadır.23   

 

Öte yandan, söz konusu durum kamu görevlileri için geçerli değildir. İş Kanunu hükümlerine 

tabi olmayan kamu görevlilerine uygulanacak özel bir hüküm ise, 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu’nun (bundan böyle “TCK” olarak anılacaktır) 279. maddesidir İlgili madde kamu 

görevlileri için, belli bazı suçların bildirilmesi yükümlülüğünü düzenlemektedir. Söz konusu 

kanun hükmüne göre, “kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun 

işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı 

ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi […] hapis cezası ile 

cezalandırılır”.24  

 

Bunun yanında, Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmeliğin25 11. 

maddesi uyarınca, “devlet memurları, görevleri sırasında haberdar oldukları konusu suç 

teşkil eden durumları yetkili makamlara bildirmekle yükümlüdürler”. Böylelikle, özel 

                                                             
21 Yargıtay’ın 2007/24607 E. ve 2008/195 K. numaralı kararı.  
22 E. T. Kaplan, “İşverenin Koruma ve Gözetme Borcunun Kapsamı”, Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası, 
Cilt 7, Sayı: 2, 2003.   
23 2007/24607 E. ve 2008/195 K. sayılı Yargıtay Kararı, 2000/2645 E. ve 2000/4716 K sayılı Yargıtay 9. Hukuk 
Dairesi Kararı. 
24 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 279. maddesi,  12.10.2004 tarih ve 25611 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır.  
25 28.11.1982 ve 8/5743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yönetmeliğin 11. maddesinde değişiklik yapılmasına 
ilişkin 19.09.2009 ve 27354 sayılı karar. 



sektördeki çalışanlar dışında, devlet memurları için getirilmiş olan ve onları görevleri 

sırasında haberdar oldukları suçları yetkili makamlara bildirmekle yükümlü tutan açık yazılı 

bir düzenleme mevcuttur.  

 

- Yaptırımlar 

 

İşçilerin hukuka aykırı fiillerinin yaptırımı olarak, İş Kanunu’nun 25. maddesine göre 

işverenin iş akdini feshetme hakkı bulunmaktadır. Söz konusu madde uyarınca, süresi belirli 

olsun veya olmasın işveren, Kanun’un 25. maddesinde sayılan hallerde iş sözleşmesini 

sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir. Ahlaka uymayan, 

onursuz veya kötü niyetli ve benzer fiiller iş akdinin haklı nedenle feshedilmesi kapsamında 

değerlendirilmektedir.26   

 

Suç teşkil eden hukuka aykırı fiiller TCK kapsamında ayrıca düzenlenmiştir. TCK 

kapsamında ele alınan rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçları için çeşitli 

yaptırımlar öngörülmüştür. Ayrıca TCK’nin 158. maddesinde “nitelikli dolandırıcılık” suçu 

tacirin veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri 

sırasında işlenin dolandırıcılık olan tanımlanmıştır.27 Söz konusu beyaz yaka suçları, TCK 

kapsamında ayrı olarak düzenlendiği ve belli başlı yaptırımlar öngörüldüğü için, herhangi bir 

Türk mevzuatında düzenlenmemiş olan beyaz yaka suçlarına göre daha katı yaptırıma 

sahiplerdir.  

 

Bunun yanında, gerçekten zarara yol açan fiiller nedeniyle işçinin sorumlu tutulacağı da 

aşikârdır. 28 Böylelikle, işçinin suiistimali nedeniyle (işveren de dâhil olmak üzere) mağdur 

olan taraf doğan zararların tazminini isteyebilecektir.  

 

IV. Beyaz Yaka Suçlarına Karşı Şirket Yönetim Kuralları 

 

ABD Federal Araştırma Bürosu’nun tahminlerine göre, 2007 yılında beyaz yaka suçlarının 

yıllık nerdeyse 300-660 trilyon ABD Doları zarara yol açtığı ve bu tahminlerin sadece 

ABD’yi yansıttığı belirtilmiştir. Çalışanlarca gerçekleştirilen söz konusu fiillerin nedenleri, 

                                                             
26 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi 
27 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 158. maddesi  
28 Haksız fiiller genel anlamda 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 41. maddesinde düzenlenmektedir. 



şirketin ve/veya kişinin kendi menfaati (örn. prim almak, maaş yükseltmek, ek tazminata hak 

kazanmak, vs), daha lüks bir hayata sahip olma isteği gibi nedenlerden dolayı meydana gelmiş 

olabileceği gibi, bildirmeme, şirket içerisindeki şirket yönetim kurallarının bulunmaması, ceza 

ile kazandığı miktar arasındaki fark ve iş arkadaşları arasında destekleyici bir ilişki 

bulunmaması nedenlerinden kaynaklanabilmektedir.29 En çok görülen beyaz yaka suçları 

arasında anti tröst ihlalleri, bilgisayar ve internet dolandırıcılığı, kredi kartı dolandırıcılığı, 

telefon ve tele market dolandırıcılığı, iflas dolandırıcılığı, çevre hukuku ihlalleri, sigortaya 

ilişkin dolandırıcılık, e-posta dolandırıcılığı, vergi kaçırma, menkul kıymetler dolandırıcılığı, 

içerden bilgilendirme, rüşvet, sahtekârlık, kara para aklama, zimmet, ekonomik casusluk ve 

ticari sır hırsızlığı yer almaktadır. 30   

 

Bunun yanında, amacın her zaman yüksek kar elde etmek veya lüks bir hayat sürmek 

olmadığı durumlar da söz konusudur. Profesyonel tecrübelerimiz doğrultusunda, karmaşık 

işlemlerle uğraşan büyük ticari şirket çalışanlarının sadece ticari süreci hızlandırmak için 

hareket ettiği ve davranışlarının sonuçlarının nereye varacağını bilmeden yanlış karar 

verdikleri durumların da söz konusu olduğu anlaşılmıştır. Hukuka aykırı fiillere dâhil olması 

aynı zamanda çalışanın işveren tarafından belirlenmiş yüksek hedef veya kotalara ulaşmaya 

çalışmasından da kaynaklanabilmektedir. Çalışanlar, işin son teslim tarihinin çok kısa olduğu 

ve başarıya ulaşmak için yasal yolları takip etmenin yetersiz olduğu durumlarda da hukuka 

aykırı yollara gitmeye doğru cezp edilebilmektedirler.  

 

 - Şirket Yönetim Kuralları ve İlgili Tedbirler 

 

Çalışanların işlerinin idaresinin çerçevesinin çizilmesi ve mutlak iş alışkanlıklarının teşvik 

edilmesiyle açık ve belirli şirket politikaları oluşturmanın etik dışı kararları önlemede 

yardımcı olabileceği düşünülmektedir.31 Bazı beyaz yaka suçları yeterli şekilde 

düzenlenmediğinden, suçlara ve sonuçlarına ilişkin farkındalık yaratmak ve çalışanlar 

arasında herhangi olası karışıklık ve/veya belirsizliği önlemek adına, şirket etik ilkelerinin net 

                                                             
29 Ekonomik Suç: İnsanlar, Kültürler ve Kontrol Yöntemleri, Küresel Ekonomik Suçlar Araştırması – 2007, 
Türkiye, PwC. 
30 A.g.e 
31 I. Aydın “Kamuda Etik”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara 



ve açık bir şekilde düzenlendiği kurallar belirlenmeli, şirketler beyaz yaka suçlarını önlemek 

için “şirket yönetim kuralları” kullanmalıdırlar.32 

 

Zira eğitim ve sağduyuya ek olarak, iş yerindeki politikalar ve bunların uygulanması etik 

davranışların teşvik edilmesinde önemli rol oynamaktadır.33 Bu nedenle şirket, çalışanlarını 

etik olarak düşünebilecek ve buna uygun olarak hareket edebilecek şekilde eğitecek bir çevre 

sağlamalıdır.  

 

Şirket yönetim kurallarının çalışan nezdinde dikkatine sunulması kolektif ve kişisel eğitimler 

ve seminerler aracılığıyla yapılabilmektedir. Yeterli bir farkındalık programı ile birlikte somut 

bir şirket yönetim kuralı, çalışanlarının etik olmayan davranışları sonucunda şirketin yasal 

işlemlere maruz kalma riskini azaltabilecektir.34 Aynı zamanda, sağlam bir iç denetim 

sisteminin sağlanması ve uyum denetimlerinin uygulanmasıyla birlikte iş suistimallerinin riski 

aza indirilecek ve önüne geçilebilecektir.  

 

Uygulama açısından harekete geçiş planı kapsamında çalışanlara, risklerin değerlendirilmesi, 

şirketin hassas olduğu noktalar, kabul edilemez davranışlar ve beyaz yaka suçları üzerine 

kapsamalı eğitim verilmeli, belirli şirket kuralları formüle edilmeli ve çalışanların fiillerinin 

sonuçlarını anladığından emin olunmalıdır. Şirketin etik olmayan davranışlara ve beyaz yaka 

suçlarına karşı yaklaşımının açık ve net olarak ifade edilmesi, çalışanların etik olmayan ve 

hukuka aykırı davranışlarının derhal sorumlu yöneticiye bildirmesinin teşvik edilmesi, 

çalışanlara şirket kurallarını benimsetmek, onların şirkete olan bağlılıklarını arttırmak, 

sadakatlerini korumak ve iyi bir kurumsal sorumluluk yaratmak için gereklidir. Söz konusu 

tedbirler aynı zamanda çalışanları şirkete karşı etik olmayan ve hukuka aykırı fiilleri 

işlemekten caydırıcı bir rol oynadığından şirket tarafından en önemli kazanım bu bağlamda 

değerlendirilmektedir.35 Şirket kurallarının yaratılması ayrıca çalışanın bağlılığını 

oluşturmakta ve iyi bir kurumsal sorumluluk yaratmaktadır. 

 

 

 
                                                             
32 “Building Corporate Integrity Systems to Address Corruption Risks”, Transparency International, Policy 
Position, Cilt 4, 2009.  
33 S. F. Aşçıgil, “İş Etiği ve Kamu Kuruluşları: Özel Sektörden Ne Öğrenebiliriz?”, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi, İşletme Fakületsi, Ankara.   
34 D. O. Friedrichs, Trusted Criminals: White Collar Crime in Contemporary Society, s. 350 
35 A.g.e  s. 350 



V. Sonuç  

 

Türk iş hukukuna göre, işveren/yöneticilerinin talimatları altında çalışan işçilerin sadakat 

borcu bulunmaktadır. Söz konusu borç kapsamında işçi, işvereni veya şirketi etkileyen 

herhangi bir uygunsuz harekete karışmamalıdır ve işçinin haberdar olduğu söz konusu 

davranışları şirket içindeki üst kademedeki sorumlu yöneticiye bildirme yükümlülüğü 

bulunmaktadır. Her ne kadar etik olmayan davranışların sonuçları ilgili mevzuatlar kapsamına 

girdiği oranda kısmi olarak düzenlenmiş ve hatta cezaya tabi tutulmuş olsa da, gerçekte 

şirketleri beyaz yaka suçlarına karşı korumak için yeterli olmadığı görülmüştür. Bazı 

çalışanlar şirketin kârını arttırmak, kişisel kazanç elde etmek veya sadece hareketlerinin 

sonuçlarından haberdar olmadıkları için söz konusu fiilleri gerçekleştirebilmektedirler. 

Çalışanların saikleri altında her ne neden yatıyorsa yatsın, işverenlerin ve şirket 

yöneticilerinin yetki ve görevlerinin belirlenmesi ve her bir şirket kademesinde duyurulması 

faydalı olacaktır. Beyaz yaka suçunu oluşturan belirli davranışlar ve bunların olası sonuçları 

da aynı şekilde şirket yönetim kuralları kapsamında belirlenmeli, çalışanlar bu konulara 

ilişkin olarak devamlı eğitilmeli, suistimalleri bildirmeleri için teşvik edilmeli ve kurallara 

uyup uymadıkları gözlemlenmelidir. Bu gibi politikaların tesisi ve sıkı sıkıya uygulanması, 

şirket içerisinde hukuka aykırı davranışlar ve gerekli etik standardı konusunda açıklık 

sağlamanın yanında aynı zamanda şirketin kendisini koruyacak ve etik kurumsal bir çalışma 

alanının sağlanmasına yardımcı olacaktır.  
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- ABSTRACT -  

 

The article covers the relation between the employer and the employee in terms of employer’s 

right of control and the employee’s duty of loyalty within the scope of the Turkish Labour 

Law No. 4857 and the review of the nature of white collar crimes and whether the employees 

are under the obligation of notifying such crimes. White collar crimes will be discussed as per 

the Labour Law, Criminal Law, Code of Obligations and Supreme Court decision and the 

code of conducts of the companies as regard to prevent such crimes will be emphasized.  

 

Key Words: Duty of Loyalty, Right of Control, White Collar Crimes, Code of Conduct  

 

*** 

I. Introduction 
 
In general terms, ethics is concerned with what is ‘right’, ‘just’, ‘fair’ or ‘good’ in any given 

situation; about what we are ought to do.4 Work ethics focuses on ethical issues in the 

workplace. It can help developing rules to guide the behavior of employees in their 

workplace.5 Although ethics is a very basic universal concept and it is expected from every 

average human being to have a basic understanding of ethics, the reality shows us that there is 

still much to improve in terms of ethical behavior in the work environment. A more concrete 

regulation in this field appears to be required.  

 

There is no explicit legislation under Turkish laws that regulate work ethics or codes of 

conduct. The basis for these regulations can be found in the Turkish labor law, criminal law 

and other regulations that will be addressed in this article. This paper analyzes the legal 

relationship between the employer/manager and the employee and highlights their duties and 

liabilities to one another. The consequences of disobedience by the employee that result in 

white collar irregularities will be flagged and, most importantly, the article gives guidance in 

the way companies can avoid the risks of these misconducts committed by their employees. 

                                                             
4 N. Preston, Understanding Ethics, The Federation Press, 3rd Edition, at 16 
5 Turkish Industrialists' and Businessmen's Association (TUSIAD), “Work Ethics and Management in the World 
and in Turkey”, June, 2009.  
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These misconducts can vary from a relatively small civil law offences like theft, to the so 

called ‘white collar crimes.6  

 

I. The Employer’s Right of Control and its Limits  

 

The Turkish Labor Law No. 48577 (hereafter the “Labor Law”) is the main law that regulates 

labor law in Turkey. Article 8 of the Labor Law regulates the employment contract and the 

subordination relation between the employer and the employees. The hierarchical position of 

the employer features the main element that differentiates an employment relation to a regular 

contractual relation. By entering into an employment contract, the employee undertakes to 

subordinate to the employer and the employer is entitled to a right of control.8 Based on such 

right, the employer assigns and manages the work of the employee and determines the means 

of managing.9 The employee is in his/her turn required to interpret the given orders before 

following them. This means that the employee will need to make an own evaluation of the 

order. This is to avoid carrying out orders of the manager and/or the employer who breaches 

laws or regulations constituting white-collar irregularities. In other words, there are 

limitations to the employer’s right of control and management and it is highly important for 

the employee to be conscious of such limitation. The employer’s and/or manager’s right of 

control and instructions should not breach mandatory provisions of the laws, the principle of 

good faith10 and the principle of protection on the employee’s personal rights11.  

 

The orders of the employer that cannot be considered falling within the scope of this right of 

control are deemed invalid.12 Accordingly, the employee is not obliged to carry out an 

unlawful order of his/her employer.13 No sanctions may be imposed upon the employees who 

                                                             
6 “E H Sutherland “White Collar Criminality” (1940) 5 AM. SOC. REV. 1 (Sutherland defined white collar 
crime as “a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his 
occupation.”). 
7 The Turkish Labor Law No. 4857 published on the Official Gazette dated 10/06/2003 and numbered 25134. 
8 N. Celik, Labor Law Lessons, Beta Publishing, 22nd Edition, at 80 
9 Id., at 114 
10 Article 3 of the Turkish Civil Code No. 4721 published on the Official Gazette dated 08.12.2001and numbered 
24607. 
11 Individual rights are protected under the Turkish Constitution and the Turkish Civil Code.   
12 O. Eyrenci, Labor Law, Istanbul, 2004, at 30 
13 A relevant decision was also rendered by the Turkish Supreme Court, 9th Chamber, decision numbered 
2008/39805 E., 2008/20726 K. states that; “…the employer cannot give orders that are contracting to the 
criminal and public law and accordingly the employee is not obliged to fulfill such orders. Moreover, the 
employer cannot give orders that violate the personal rights of the employees. The employee cannot give orders 
that may be beneficial for other employees or for a single or various employees and thus cannot create 
inequality and cannot give unlawful orders to punish the employees.”  
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do not comply with the illegitimate orders of managers acting beyond the scope of the right of 

control. Therefore, the employer’s termination of an employment contract based on non 

compliance with his illegitimate orders will be deemed as an invalid termination.14 

 

II. The Employee’s Duty of Loyalty and its Implications  

 

Besides responding to orders, and the general obligation of non-competition15, the employee 

also has a so called ‘duty of loyalty’ towards his/her employer. This principle of loyalty is 

based on the general rule of honesty and good faith (bona fide) which is among the 

fundamental principles of the Turkish legal system.16 Within labor law, the duty of loyalty 

consists of fulfilling work in compliance with the interest of the employer and avoiding any 

behavior that may damage the employer.17 In other words, loyalty comprises protecting the 

interests of the employer and the company while performing one’s duty as well as refraining 

from any kind of action that may cause damage to the interests of the employer or the 

company.18 

 

The acts that fall outside the scope of the employee’s duty of loyalty could be defined as any 

misconduct of the employee towards the employer or the company such as theft, sharing a 

commercially valuable secret of the employer, fraud, providing unjust benefits to third parties, 

abuse of the employer’s reliability19, avoiding the transfer of a payment to the employer, 

forgery on the invoices, bribing an official, accepting benefits or presents that fall beyond the 

normal standards, transferring the client’s money to one’s own personal bank account, 

marketing one’s own products under the name of the employer, unlawful invoicing, etc.20  

 

An illegitimate act does not necessarily have to result in damage to the employer however 

neither does it need to constitute a crime in terms of criminal law for it to be considered 
                                                             
14 S. Suzek, Labor Law, Istanbul, 2005, at 66 
15 The employee’s obligation of non-competition is regulated under Articles 348-354 of the Turkish Code of 
Obligations No. 818 
16 The duty of loyalty is not explicitly regulated under Turkish Law. In fact it is a common principle that is also 
used by the Supreme Court. The principle is mainly based on Article 2 of the Turkish Civil Code, “everyone 
must comply with the principle of honesty when using their rights and performing their duties”, and article 396 
of the Code of Obligation; “the employee must carefully perform the work assigned to him/her and protect the 
rightous interest of the employer.”. 
17 N. Celik, Labor Law Lessons, Beta Publishing, 22nd Edition, at 136 
18 F. Demir, G. Demir, “Employee’s Duty of Loyalty and its Implementation” Public Companies Employer’s 
Union, Issue 11, Number:1/2009  
19 Supreme Court, 9th Chamber, decision numbered 2000/2645 E., 2000/4716 K. 
20 N. Celik, Labor Law Lessons, Beta Publishing, 22nd Edition, at 137 
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within the duty of loyalty. The Supreme Court has indicated that a manager’s order can be 

unlawful and even if it was an order of a manager, if such order constitutes an unlawful act, 

the employee should not carry out such act due to his/her duty of loyalty. 21 Consequently, an 

employee can refrain from fulfilling such illegitimate and unlawful orders based on this 

principle.  

 

- Employee’s Duty to Report Unethical Business Conduct 

 

As a part of his/her duty of loyalty, the employee is also expected to report any events that are 

actually, or have the potential to harm or damage the financial well being and/or the 

reputation of the employer.22  

 

There is no explicit written regulation under Turkish laws that impose a duty on employees to 

report misconducts or illegitimate acts. However, as mentioned above, this duty is well 

established by the Turkish Supreme Court as being a part of the duty of loyalty.23  

 

On the other hand, the same is not applicable for the public officials. Although the regulations 

of Labor Law shall not be applicable towards the public officials, Article 279 of the Turkish 

Criminal Code No. 5237 (hereafter the “TCC”) relates to public officials only and regulates 

the duty of reporting certain crimes. Following this article, public officials might face 

imprisonment if they fail to, or delay in reporting a crime that requires investigation and 

prosecution if this was known to the public officials during the course of their work.24  

 

Moreover, as per Article 11 of the Regulation on Complaints and Applications of Public 

Officials25, public officials have a duty to report any criminal conduct that they were informed 

of in line with their duties. Therefore, unlike for employees in the private sector, there is an 

explicitly written law and regulation for public officials that holds them responsible for 

                                                             
21 Supreme Court’s decision numbered 2007/24607 E., 2008/195 K. 
22 E. T. Kaplan, “The Scope of Employer’s Protecting Right”, Public Corporation Employer’s Union, Volume 7, 
Issue: 2, 2003.   
23 Supreme Court’s decision numbered 2007/24607 E., 2008/195 K., Supreme Court, 9th Chamber, decision 
numbered 2000/2645 E., 2000/4716 K. 
24 Article 279 of the Turkish Criminal Code No. 5237 published on the Official Gazette dated October 12, 2004 
and numbered 25611.  
25 Council of Ministers Decision dated November 28, 1982 and numbered 8/5743, amendment on Article 11 of 
the Regulation as per decision dated September 19, 2009 and numbered 27354. 
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reporting any crimes that have come to their knowledge to while performing their work the 

competent authorities.  

 

- Sanctions 

 

In terms of sanctions for the illegitimate acts of the employees, the employer may have the 

right to terminate the employment contract as per Article 25 of the Labor Law. The Article 

indicates that the employer may terminate the employment contract, whether for a definite or 

indefinite period, before its expiry or without having to comply with the prescribed notice 

periods in case the circumstances mentioned under Article 25 of Labor Law occur. The 

immoral, dishonorable or malicious conduct and other similar behavior are considered as just 

reasons for termination of employment contracts.26  

 

Moreover, illegal acts that constitute crimes are separately regulated under the TCC. Various 

sanctions are indicated hereunder for the crimes of bribery, fraud and misuse of trust. 

Moreover, as per Article 158 of the TCC, the crime is considered a ‘qualified fraud’ in the 

event that the crime of fraud is committed during commercial operations of merchants or of 

company managers or other persons acting on behalf of the company.27 These white-collar 

crimes will be subject to even stricter penalties as they are separately regulated and subject to 

certain penalties under the TCC compared to other white collar irregularities that are not 

explicitly regulated under any Turkish laws. 

 

Needles to say, the employee can also be held liable for acts causing actual damage.28 

Therefore, the aggrieved party that suffered from the employee’s misconduct (including the 

employer itself) could request for the incurred damages. 

 

III. Companies’ Code of Conduct in Combating White Collar Crimes 

 

According to the Federal Bureau of Investigation it was estimated that in 2007 white collar 

crimes annually caused nearly $300–$660 billion damages and the figures only imply the 

amount for the United States. The underlying cause of employees’ conduct could be the 

                                                             
26 Article 25 of Labor Law No. 4857 
27 Article 158 of the Turkish Criminal Code No. 5237 
28 In general, torts are regulated under Article 41 of the Code of Obligations No. 818. 
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consequence of deliberate acts, motivated by profit for the company and/or one’s own benefit 

(i.e. getting bonus, salary raise, additional compensation etc.), perhaps to serve the desire of a 

more luxurious life; other reasons could be found in the lack of report and definition of 

professional conduct within the company, the relation between the amount of the fine and of 

the payoffs and the lack of peer support.29 The most common whitecollar crimes include 

antitrust violations, computer and internet fraud, credit card fraud, phone and telemarketing 

fraud, bankruptcy fraud, environmental law violations, insurance fraud, e-mail fraud, tax 

evasion, securities fraud, insider trading, bribery, counterfeiting, money laundering, 

embezzlement, economic espionage and trade secret theft.30 

 

It is not always the case where the motive is gaining high profits or pursuing a luxurious life. 

We have professionally experienced that employees of commercial companies engaged in 

complex transactions can make wrong decisions, with the mere objective of speeding up the 

commercial process and not having the notion of the consequences of what their acts may 

involve. The decision to get involved with illegal practices might as well be a consequence of 

the employee’s high targets or quotas set by the employer. Employees might, as a 

consequence be challenged to resist the luring illegal means when a deadline is in sight and 

the legal means appear to be insufficient for success.  

 

 - The Code of Conduct and Accompanying Measures 

 

It is believed that establishing sound and clear company policies by determining a framework 

of business handlings of the employees and encouraging strict work practices would help to 

fight the unethical decisions.31 In order to raise awareness of the existence and consequences 

of the crimes and to avoid any possible confusion and/or vagueness amongst the employees, 

companies should make use of ‘codes of conduct’ where principles of ethics are clearly and 

explicitly determined within the code in their fight against white collar crimes32as the mere 

regulation of some of the white collar irregularities by law do not suffice. 

 

                                                             
29 Economic Crimes: People, cultures and control mechanisms Global Economic Crimes Research – 2007, 
Turkey, PwC. 
30 Id 
31 I. Aydın “Ethics in Public”, Ankara University Faculty of Educational Sciences, Ankara 
32 “Building Corporate Integrity Systems to Address Corruption Risks”, Transparency International, Policy 
Position, Issue 4, 2009.  
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In addition to education and common sense, policy and implementations in the workplace 

play an important role for the promotion of ethical behavior.33 The company should 

encourage and maintain an environment that educates its employees in thinking ethical and 

acting accordingly.  

 

Bringing the code of conduct to the attention amongst the employees can be done by means of 

collective and personal trainings and seminars. A solid code of conduct together with a 

sufficient awareness program would diminish the company’s legal exposure as a consequence 

of unethical behaviors of its employees.34 Moreover, the establishment of a robust internal 

control system and the implementation of compliance audits will minimize the risk and 

prevent the business misconducts. 

 

In practical terms, a plan of action should involve the evaluation of risks and sensitivities of 

the company, the formulation of specific company rules, education on unacceptable behavior 

and white collar crimes in order to be certain that the employees understand the consequences 

of their acts. A clear and explicit indication of the company’s approach towards unethical 

conduct and white collar crimes, encouragement of employees to report and flag unethical and 

illegitimate behaviors, are required in order to enhance commitment of the employees to the 

company, engenders the employees’ loyalty and creates good corporate citizenship. 

 

Most importantly, these measures also discourage the employees from conducting unethical 

and illegal acts against the company itself.35  

 

V. Conclusion  

 

According to the Turkish employment law, the employees working under instructions of their 

employers/managers have a duty of loyalty. As part of this duty, the employee should not get 

involved in any misconduct affecting the employer or company and has a duty to flag and 

report such behavior to the higher levels of authority within the company. Although the 

consequences of unethical behavior is partly regulated and even criminalized under the 

relevant legislation, the reality has shown that this is not enough to protect companies against 
                                                             
33 S. F. Ascigil, “Work Ethics and Public Institutions: What can we learn from the private sector?”, Middle East 
Technical University, Faculty of Business Administration.  
34 D. O. Friedrichs, Trusted Criminals: White Collar Crime in Contemporary Society, at 350 
35 Id.  at 350 
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white collar irregularities. Some employees seem to commit offences and crimes with the aim 

for higher company profits, personal wealth or merely because they are not aware of the 

consequences of their wrongdoings. Whatever reasons may lie behind the motives, it would 

be beneficial to determine the duties and competences of the employers and managers of the 

company and make them explicitly known amongst each level of employees. The specific 

behaviors constituting white-collar irregularities and the possible consequences should be 

included in codes of conduct. Besides the formulation and disclosure of these codes of 

conduct, the employees should be educated and encouraged to report misconducts and the 

compliance should be monitored. Not only will such policy bring clarity within the company 

on illegitimate behavior and required ethical standards, it will also protect the company itself 

and contribute to an ethical corporate work environment. 

 
 


