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Azra Kargın’ın, kendi adıyla markalaşmış bir mikro çip üretim tesisi vardır. Beril Söğüt, 

01.06.2015 tarihinde bir iş sözleşmesi imzalayarak bu tesiste mühendis olarak çalışmaya 

başlamıştır. İş Sözleşmesi’nde Beril Söğüt’ün, iş sözleşmesinin bitiminden itibaren 2 yıl 

süresince Azra Kargın’ın faaliyet gösterdiği sektörde herhangi bir işte çalışamayacağı, aksine 

bir durumun ortaya çıkması halinde, son aylık ücretinin 24 katını cezai şart olarak ödeyeceği 

hükme bağlanmıştır. Sözleşme’de; Beril Söğüt’ün istifası dahil, makul bir sebeple işten 

ayrılması durumunda Azra Kargın’ın, haklı bir gerekçeyle kendi ekonomik durumunun 

bozulması hali hariç, 1 yıl süreyle her ay son aylık ücretini Beril Söğüt’e ödemeye devam 

edeceği kararlaştırılmıştır. Sözleşmede ayrıca, yapılan işin niteliği gereği gizlilik ön planda 

olduğundan uyuşmazlık çıkması halinde HMK tahkimine başvurulacağı öngörülmüştür. 

 

Beril Söğüt, 01.03.2022 tarihinde istifa etmiştir. Beril Söğüt, son aylık ücreti olan 20.000 

USD’nin 01.04.2022 tarihinde kendisine ödenmemesi üzerine, Azra Kargın’ın 

muhasebecisini aramış ve bunun nedenini sormuştur. Muhasebeci, Azra Kargın’ın, Güney 

Amerika’daki Kselor ülkesinde bulunan Waterbeckerung Ortaklığı’yla yaptığı ve Türk 

hukukunun uygulanmasının kararlaştırıldığı mikro çip satım sözleşmesinden vazgeçtiğini, bu 

nedenle karşı taraftan herhangi bir ödeme alamadıklarından ciddi bir nakit sıkışıklığı 

içerisinde bulunduklarını ifade etmiştir. Beril Söğüt, daha sonra Azra Kargın’ı aramıştır. Azra 

Kargın, ürettiği mikro çipler hakkında Waterbeckerung Ortaklığı ile bir yıl süreli satım 

sözleşmesi yapıldığını ve bir kısım teslimatın gerçekleştiğini; ancak daha sonra bu firmanın 

uyuşturucu kartelleriyle ilişkisinin ortaya çıktığı ve kartelin uyuşturucu kaçırmak için 

insansız hava ve deniz araçları kullandığının mahkeme kararına bağlandığını; satım 

sözleşmesi konusu çiplerin bu araçlarda kullanılabilme potansiyelinin oldukça yüksek 

olduğunu ve kendi kardeşini erken yaşta uyuşturucudan kaybetmesi nedeniyle otuz  yılı aşkın 

süredir uyuşturucu ile mücadele eden sivil toplum kuruluşlarında bireysel olarak rol aldığını, 

bu nedenle de bundan sonra sözleşme konusu mikro çipleri satmasının  vicdanen mümkün 

olmadığından mali sıkıntıda olduklarını belirtmiştir. Beril Söğüt, Azra Kargın’ın kendisinden 

kaynaklanan kişisel bahanelerle böyle bir tutum içine girmiş olmasının, 01.06.2015 tarihli 

Sözleşme’de öngörülen aylıklarının ödenmemesine haklı bir gerekçe oluşturmadığını 

belirterek, Waterbeckerung Ortaklığı ile Sözleşme’yi yeniden gözden geçirmesi gerekliliğine 

işaret etmiştir. Azra Kargın ise, bir kere görüştüklerini ve ancak olumlu bir sonuca 

varamadıklarını söylemiştir. 

 

Beril Söğüt, aylık ücretlerinin ödenmemesi üzerine iş aramaya başlamış ve Azra Kargın’ın 

rakiplerinden Ankara merkezli yazılım ortaklığı “Zafer Bilişim ve Yazılım Anonim 

Ortaklığı”yla iş görüşmesi yapmıştır. Zafer Bilişim ve Yazılım Anonim Ortaklığı’nın esas 

sözleşmesi incelendiğinde, Azra Kargın’ın faaliyet gösterdiği alanda kurulmuş olup aynı 

sektörde rekabet ettikleri açıkça görülmektedir. Beril Söğüt, 15.05.2022 tarihinde işe başlama 



konusunda Zafer Bilişim Anonim Ortaklığı’yla anlaşmaya varmıştır.  

 

 

Beril Söğüt, Azra Kargın’la çalışırken tanıştığı ve çok iyi arkadaş olduğu, Azra Kargın’ın 

Ticaret Sicili’nde de kaydı bulunan tam yetkili ticari temsilcisi Deniz Kaya ile, 05.05.2022 

tarihinde kahvaltıya gitmiştir. Beril Söğüt, Deniz Kaya’ya Zafer Bilişim Anonim 

Ortaklığı’nda çalışmaya başlayacağını anlatmıştır. Fakat Deniz Kaya, bu konuyu Azra 

Kargın’a iletmemiştir. Konudan habersiz olan Azra Kargın, yeni öğrendiği “Hayatının bu 

yeni gününün, yeni sayfalar açtığına inan, senin için en iyisi geliyor” şeklindeki güzel bir 

sözü yakınlarıyla paylaşmak istemiş ve 10.05.2022 tarihinde e-posta hesabından Beril Söğüt 

de dahil çeşitli kişilere göndermiştir. Bu e-postayı alan Beril Söğüt, Deniz Kaya ile Azra 

Kargın’ın konuştuğunu düşünerek Azra Kargın’ın, Zafer Bilişim Anonim Ortaklığı’nda 

çalışmasına onay verdiği sonucuna varmıştır. Beril Söğüt’ün Zafer Bilişim ve Yazılım 

Ortaklığı’nda işe başladığını daha sonra tesadüfen öğrenen Azra Kargın, aralarındaki 

01.06.2015 tarihli Sözleşme’ye aykırı davrandığı gerekçesiyle, Sözleşme’de öngörülmüş olan 

24 aylık cezai şartı ödemesi için Beril Söğüt’e ihtarname keşide etmiştir. Beril Söğüt, 

kendisine yazılı onay verildiğini savunarak ilgili cezai şartı ödemeyeceğini belirtip tahkime 

gidilmesi durumunda, kendisinin de iş sözleşmesinden doğan alacakları için karşı dava 

açacağını belirten bir ihtarnameyle cevap vermiştir. Azra Kargın, avukatına Beril Söğüt’e 

tahkimde dava açması için talimat vermiştir.  

 

 


