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Tiirk hukukunda igveren deliqikli[ine yol agan gerek iizel hukuktan gerekse kamu hukukundan kaynaklanan pek gok neden bulunmaktadrr. Ticaret ortakhklarrlun birleqmesi ve nevi defiqtirmesi ise, son yrllarda yaqanan
geliqmelerle birlikte, iqveren defiqikliflne yol aqan difier nedenler arasrnda
daha da iinemli bir rol oynamaktadrr.
flzelikle 90'h yrllardan bu yana tiim diinyada yaqanan ekonomik krizler ve rekabetin kiireselleqmesi gerek ktigtik gerekse biiyiik iilgekli qirketleri, bir baqka qirketle birleqmeye zorlamakta ve hatta gok uluslu qirketlerin
tercih ettikleri bir hayatta kalma stratejisine diiniiqmektedir. Giiniimiizde
ise, "girket evlikleri" adr ile amlan qirket birleqmeleri, iizellikle bankacrhk
sektiiriinde ve tiim diinyada hrzla yayrlan bir akrm haline gelmiqtir.
$nce ABDde baqlayan qirket evlilikleri, yiizyrhn sonuna dolru Fransa, Almanya ve Japonya ile trrmamqa gegmiqtir.Diinya gaprndayankr uyandrran Dirket birleqmelerine drnek olarak, ABD petrol devlerinden Chevron ve Gulf birleqmesi 13 Mityaa MCI World - Sprint birleqmesi ise 115 Milyar Dolarhk bir
defer yaratmrqtrr. 2000 yrhnda ise, America On Line, Time Warneh satrn alaruk}4?Milyar dolar ile yeni bin yrhn en btiyiik birlegmesini gergekleqtirmiqtir.l
Ernst & Youngrrn"Birleqme ve Satrn Alma iqlemleri 2003 Raporu"na gdre,
Ttirkiye'de 2003 yrhnda toplam deieri 1,4 Milyar Dolar olan 79 adet qirket birIeqmeve satrn alma iglemleri gergeklegtirilmiqtir. 2003'teki bu iqlem hacminin
aSf .S Uityar dolarhk krsmrm ise, iizelleqtirme iglemleri oluqturmaktadrr'2
*
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Marmara Universitesi Hukuk FakUltesi Ticaret HukukuAnabilim DahAraqtrrma Gdrevlisi.
http://www.ntvmsnbc.com/newV254636.asp?cp1=1 (22.03.2004).
1 (22.03.2004).
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$irket birlegmelerinin stratejik biiyiime, yeni pazar olanaklanmn sa$lanmasr, risk yayma isteS, vergi tasarrufu saflama, pazardaki rekabet ortamrm girket lehine defiqtirme ... vs. gibi pek gok amacr olmakla birlikte,
qirket birleqmelerindeki esas neden, igletmelerin farkh pargalanmn bir araya gelmesi ile ortaya qrkacak sinerjiden yararlanmak istemeleridiLs $irket
birleqmeleri ve dewalmalan ise uzun bir siireg gerektiren ve zorlu giiriiqmelerin sonucunda gergeklegmektedir.a
$irket birleqmelerini takiben pek gok hukuki sorun5 ortaya grkmakla
birlikte, iq hukuku agrsrndan mevcut ig siizleqmelerinin devam edip etmeyece$, krdem tazminatlarrmn nasrl hesaplanacaprve kollektif iq hukuku
bakrmrndan doiuracapr belirsizlikler en iinemli sorunlar olarak karqrmrza
grkmaktadrr. Tiirk Hukukunda iqyerinin veya bir biiltimtiniin devrinin mevcut iq stizleqmelerine etkisi ve hukuki sonuglanna iliqkin bir dtizenleme
1475 Sayrh ig K.'da bulunmamaktaydr. 4857 Sayrh iq K.'nun m.6 hiikmti igyerinin veya bir biiliimiiniin devri durumunu agrkga diizenleyerek uygulamada ortaya grkan sorunlan gidermiq bulunmaktadrr.
Qahgmamrzda iincelikle, uygulamada birbirine srkhkla karrgtrrrlan iki
kavram: "iqletme" ve "iqyeri" kavramlarr iizerinde durulacaktrr. Bu iki kavram arasrndaki iliqki ve farkhhklar l<rsacaele ahnacaktrr.
Daha sonra, Ticaret Hukuku anlamrnda girket birleqme ve nevi degiqtirme kawamlan, lasaca agrklanacaktrr. Qahqmamrzln temel noktasrm teqkil eden, qirket birlegme ve nevi deSqtirmelerinin iq hukukundaki temel htikiimleri bir sonraki biiliimde incelenecektir. Bu ba$Iamda, birlegme ve nev'i
deSqtirmenin mevcut iq sdzleqmeleri,yrlhk i.icretli izin alacaklan, krdem
tazminatt, toplu iq siizleqmeleri ve sigorta primleri tizerindeki etkileri incelenecektir. incelememizde aym zamanda, AB'nin konuya yaklaqrmrna iliqkin olarak, 2001/23 sayrh AB Direktifr ile Ti.irk hukuku karqrlaqtrrmah olarak ele ahnmaya gahqrlacaktrr.

3

http://wwwinsankavnaklari.com/cnlContentBodv.asp?BodLID=2305 (22.03.2004); $irket
birleqmelerinin iktisadi agrdan di!'er sebepleri hakkrnda daha fazla ayrrntr igin bkz. Soruhamtg C., s.8-25.
Genelde birleqmenin qu biiltimlerden oluqtuiu giiriilmektedir: Birleqme ve devralma stratejisinin geligtirilmesi, birleqme ve devralma sonucunda umulan amaglann tammlanmasr
ve segilmesi, temel sorunlann belirlenmesi, birlegme ve devralma faaliyetinin yaprlanmasr, qirket defferlemesi iglemlerinin baqlatrlmasr, iqlem mtizakerelerinin baqlatrlmasr, 6zeIlikle birlegme maliyetini de igine alan finansal sorunlann tartrqilmasr, muhtemel risklerin
belirlenmesi, iglemin sonuglandrrrlmasr ve birleqmenin projelendirilmesi ve uygulanmasr.
Bu konu hakkrnda daha fazla bilgi igin bkz. Rezaee 2., s.93.
Birlegmeyi gergeklegtirecekgirketlerin, gdriiqmeler aqamasrndaortaya qrkabilecek olasr sorunlan 6nlemeleri bakrmrndan birleqmeyi gergekleqtirecek qirketlerin iqgilerini, ortaklanm ve medyayr ikna etmek amacryla gtirtiqmeler yapmasr tavsiye edilmektedir. Daha fazla
bilgi iqin bkz. Johnson H., s.29.
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s rr.tpnmiNor,o.riSoRUNU
1. Genel Olarak
iqgilerin iq gi.ivencelerini riske sokan en iinemli iqlemlerden biri de iqyerlerinin veya iqletmelerin bir baqka igverene devir, nakil, tizelleqtirme,birIeqme, nevi depiqtirme gibi usullerle bir baqka igverene dewedilmesidir. Bu
nedenle iqgilerin ig grivencelerini hukuki himaye altrna alabilmek amacryla
iqyerlerinin ve iqletmelerin devri veya birlegmelerinin hukuki nitelifinin ve
sonuglanmn benzer hukuki iqlemlerden ayrrt edilebilmesi ve iqyeri ve iqletme kawamlanmn igeri$nin iyi saptanmasr gerekmektedir.G iqletme ve iqyeri kawamlan ise go$u zaman birbiriyle kanqtrnlan kawamlar olarak karqrmrza grkmaktadrr.
iq Hukuku bakrmrndan, igletme kawamr gok kullamlmayan bir kavramdrr. Yabancr hukuk sistemlerinde, bazen igletme bazen igyeri bazen de
her iki kawamrn bir arada kullamldr$rm giirmekteyiz. Orneiin, Isviqre ve
Belgika hukuklarrnda "enterprise" terimi, Alman hukukunda "Betrieb"
2O0t/23 sayrh AB Yiinergesinde? ise, "undertaking" teriminin kullamldrprm
grirmekteyiz.s
Ttirk hukukunda ise, BK. m.1.79ve 180'desrrasryla "iqletmenin devrolunmasl" ve "iqletmenin birleqmesi" deyimleri kullamlmaktadrr. IC K.
m.6'da ise, "igyerinin dewi" tabiri tercih edilmektedir. Bu baplamda, iqletme
ve iqyeri kawamlar iizerinde krsaca durulacaktrr.
2. igletme
Dar ve teknik anlamda yani ticaret hukuku anlamrnda iqletme; bir giriqimci tarafrndan ekonomik grkar saflamak amacryla emek ve sermayenin
ba$msrz bir qekilde bir araya gelmesi olarak tammlanmaktadrre. Bu ba!'Iamda, iqletmenin temel unsurlan gelir saplamayr hedef tutma, devamhhk,
bafrmsrzhk,esnaf faaliyeti srmrlarrm aqma ve organizasyon olarak belirlenebilir.lo
ig hukukunda iqletme ise qu qekilde tammlanabilir: "iqletme, iktisadi
veya ideal bir amacrn gergekleqmesiigin aym iqverene ait bir ya da birkaq
organize bir qekilde birleqmiq iqyerlerinin ba$h oldu!'u iirgtitlendirilmiq bir
biitiindiir".ll
6

Aydmh. i., s.J-10

7

www.europa.eu.inVcelex/htm/celex-en.htm(13.03.2004).
Giizel A. (igoeren De$igmed - igyerinin Deari), s.60.

8
9

Arkan S., s. 18; Poroy R. lYasa'rnan H., s.25; Korayolgr.n Y, s'151.
Lo Arkao,S., s. 19 ve 20; Aslon Y / $engdz D' I Ergiin M., s.4, 5 ve 6; Poroy R. / Yasaman
^EL,s.34 ve35;KarayolgrnY., s.158,159 ve 160;EremT., s.50.
Ll Esener T., s.87; Qelih N. (ig Hukuhu), s.60 ve 61.
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Bu ba$Iamada iq hukukunda iqletmenin unsurlan qu qekilde srralanabilirl2:
a. Ucretle qahgan personel / Emek: iqletmede <incelikle iq siizleqmesine
giire iqe ahnmrq ve iq mevzuatrna tabi iggiler bulunmahdrrls. ficaret hukukunda ekonomik yarar saf'lamak amacryla ticari ve srnai faaliyetin baqlamasr ile iqletme kuruldulu halde, ig hukukunda amag iqgilerin korunmasr
olduiuna giire iggilerin gahqmaya baqlamasr ile iqletme tinem kazamr.
b. iqletme gefi / iqveren: iqletmenin mevcut olabilmesi igin idare yetki
ve sorumluluklarr ile donatrlmrg bir iist organn bulunmasr qarttrr. Bu iqletmeci ya bizzat iqveren veya iq siizleqmesi iliqkilerine dayanarak igi ve iqletmeyi idare eden igveren vekilidir.r+
c. igletmenin konusu olan belirli bir faaliyet: igletmenin konusu gohrnlukla ekonomik bir faaliyettir. ficaret hukuku anlamrnda, iqletmenin mevcut olabilmesi iqin faaliyetin devamhhlr garttrr. Stireklilifin iq hukuku bakrmrndan iinemi, iggilere iq iligkilerinin devamhSmn saflanmasrdrr. Bu bakrmdan iqletmenin dewinde, ortakhlann birleqme ya da nevi deSgtirme
hallerinde iq stizlegmeleri yeni malike kendililinden dewolunur. Ticaret hukukunda iktisadi yarar sa!'Iamak amacryla yaprlan faaliyetin ba[rmsrz olarak yaprlmasr gerekmektedir. Bafrmsrz olmayan bir iirgiit iqletme delil, iqyeri sayrlrr. iq hukuku bakrmrndan yaprlan faaliyetin kar saflama amacr taqlmasr dnemli de[ildir.rs
d. Organizasyon: Bir igletmenin varh[r igin, emek unsuru yamnda difer
maddi olan ve olmayan araglannda bir araya getirilip belli bir amaca ydnelik olarak teqkilatlanmrq olmasr gereki1.16
3. igletme - igyeri itigkisi
iqyeri, 485? Sayrh iq K. m. 2 ll'de kanun koyucu, iqyerini "iqveren tarafrndan mal veya hizmet iiretmek amacryla maddi olan olmayan unsurlar ile
igginin birlikte tirgtitlendi[i birim" olarak tammlamaktadrr. Aym maddenin
2. frkrasrnda "iqverenin iqyerinde iirettifi mal veya hizmet ile nitelik ytiniinden balh bulunan ve aJrnlydnetim altrnda iirgtitlenen yerler (igyerine ba!'!
olan yerler) ile dinlenme, gocuk emzirme, yemek, uyku yrkanma, muayene
ve balum, beden ve mesleki elitim yerleri ve avlu gibi sair eklentiler ve
araglar da iqyerinden sayrhr" qeklinde dtizenleme getirerek iqyerinin kapsamrm genigletmektedir.l? Aynca, AB'ne iiye iilkelerde izlenen kawamsal geL2 Esener 7., s.84, 85 ve 86.
13 Aydmlr r., s.66.
L4 Aydtnh. i., s.6'1.
15 Aydtntr L, s.68.
16 Aydmh, i., s.67
L7 Ayd.mh,i., s.40; Qelih lv. (If Hukuhu), s.'L.
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Iiqmeler dikkate ahnarak, bu tamma, "iqyeri, iqyerine baph yerle, eklentiler
ve araglar ile olugturulan ig organizasyonu kapsamrnda bir biitiindtir" hiikmti eklenmiqtir.ls (iq K. m.2 / III) Ogretide, genelde iqyeri kanuni tammda
giiztiniine ahnarak, "iqveren tarafrndan belli bir arnacrn gergekleqmesiigin,
iqgilerin gahqtr[r yerlerle iqin niteli[i ve ytirtitiimii bakrmrndan iqyerine
baih bulunan yerler, o iqyerinin eklentileri ve araglanm da igine alan bir
biitiindiir" diye tammlanmaktadrr.le
Bu ba!'lamda, iqyerinin tig temel unsurdan oluqtuf"u siiylenebilir:
a. Maddi ve Manevi Araglar: Maddi araglar egyalar, personel, makineler...; manevi araglar ise talep haklarr, marka ve patent haklan...
olarak srralanabilir.2o
b. Organizasyon: Maddi ve manevi araglann biraraya getirilmesi igin
ayru amaca yiinelmiq az gok devamh bir faaliyetin yiiriittilmesi igin
bir iirgiitlenme olmahdrr.2l
c. TeknikAmag: Belirli bir qekilde iirgttlenen iqyerinin belirli bir amaca ulagmak iqin, giidiilen en yalcn gayesi o igyerinin teknik (iiretime
yiinelik) bir amacr olmahdrr. Buradaki gaye, kar elde etmenin iizerindedir.2z Ozellikle, bu nokta igyerinin, kar sa!'lama amacr giiden
iqletmeden aynlmasrna neden olmaktadrr. iq hukukunda igletmenin
kar saSlama amacr her zaman qart defiildir. Ornelin bir sendika ya
da dernek iqgi gahqtrnyorsa, bunun iq hukuku bakrmrndan igletme
sayrlmasr mtimkiindiir. 23
Bu baplamda, igyeri ve iqletme kawamlan bakrmrndan qu sonuca ulaqmak miimkiindiir: iqletme, iqyeri kawamrndan gok daha geniq ve iktisadi;
iqyeri ise dar ve teknik bir kavramdrr. iqletme bir tek iqyerinden oluqabileceii gibi, birden gok iqyerini de kapsayabilir.2a igletme efer tek bir iqyerinden oluqmakta ise, her iki kawam gakrqmaktadrr. Ancak, iqletme iginde birden fazla iqyeri de olabilir. Bu durumda, iqletme igindeki iqyerlerinin hepsi,
tek bir hukuki ve ekonomik merkeze ba!'lanabiliyorsa, tek bir iqletmeden
bahsedilir.2s OrneSn, bir iqverenin tek bir fabrikasrmn olmasr halinde, fab18 Ozellikle bu son fikra gerepince,igyerinin srmrlanmn genigletildili, bunun da, toplu iq sdzleqmesinin yetkisi balirmrndan prosedtirtinde sendikalarabazr zorluklar grkarabilecepi giiriiqti iqin, bkz. Eyrenai 6. (Yeni Diizenlemeler), s.20.
19 lydrnh i., s.4L.
20 Aydnlt
2r Aydnlr

i., s.9; Giizel A. (igveren Depigmed - igyerinin Deuri), s.80.
i., s.9; Giizel A. (igveren Depigmesi - iggerinin Deari), s.80.
22 Agd,mh i., s.10; Giizel A. (igveren Depigmcsi - igyerinin Deari), s.8o.
23 Normanlrcltu
s.tzs.
tt. @erdi ig ilighil"ri),
24 Narmanh.oplu iJ. (Ferdi ig iligh,iteri), s.L22; Centel T., s.74.
25 Giizel A. (igveren Degigmcsi - igyerinin Devri), s.66; Centel T., s.74.
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rika hem iqyeri hem de iqletme durumundadrr. Bir banka ise tek bagrna igletmeyi, qubeleri de bankamn iqyerlerini olugturmaktadr.2o
$ rrr. i$LETMEMN nr, DEGigriRtUE $EKiLLERi / ISVEnEN
YoL AqAN NEDENLER
nnGigixr,iGiNp
1. 6zet Hukuk Bakrmrndan
A. Borglar Kanunu
Borglar Kanunu balomrndan, iqveren de!'igiklifine yol agan en dnemli
sebeplerin baqrnda, BK. m.179'da diizenlenmekte olan, bir mamelekin veya
iqletmenin devri2T durumudur. Bu durumda kiqi, mamelekinin veya igletmenin tamamrm bir biitiin olarak, alacak ve borglarr ile birlikte dewetmektedir.z8 igletmenin bir biitiin olarak veya krsmen dewi halinde, iqletmenin
borglan da yeni dewalana gegmektedir. Bu durumda deweden, dewalanla
birlikte iki yrl siire ile igletmenin borglanndan miiteselsilen sorumlu olacaktrr. BK. m.179'da borcun naklinin gegerlilifi iqin gerekli olan alaeakhmn
onaJnaranmamakta ve alacakhmn onay veya reddi, devir igin iinem giistermemektedir.2e
BK. m.179'un uygulanabilmesi igin gerekli ilk koqul, iqyerinin aktif ve
pasifleriyle devri borcunu do['urmak amacrm taqryan bir devir sdzleqmesinin bulunmasrdrr. Tiirk Hukukunda iqyerinin devri bir ctiz'i intikal olayr
olarak diizenlendilinden, aktiflerin dewalana gegebilmesi igin, aynca her
aktif iipenin niteli['ine uygun tasarruf iqleminin gergekleqtirilmesi gerekmektedir.30
BK. m.179 anlamrnda igletmenin devri halinde, eski iqveren iqverenlik
srfatrm yitirir ve devralan iqverenlik srfatrm kazamr.sl BK. m.179 hiikmti
26 eelih N. (ig Huhuhu), s.60.
27 BK. m.179'de yer alan "iqletme" kavramrna ticari iqletmeler drqrnda esnaf ipletmelerinin de
dahil olup olmayacaS tartrqmahdrr. Ancak, hakim giiniq, maddeye sadeceticari igletmelerin dahil edilmesi yiiniindedir. Bu konudaki tartrgmalar hakkrnda daha fazla bilgi igin, bkz.
Acemoplu K,, s.16.
28 AcemoEluKls.2l;Yargrtay01.10.1991 tarih, 1991/9554E.,L99UL2803K.sayrhkarannda,
iqyerinin devrinde iqyerini devralan igverenin, devir sonrasrnda igveren srfatrm kazanmamasr ve iizellikle iqyerinin ti.im hak ve vecibeleri ile devrahnmamasr halinde ortada bir igyerinin devri halinin bulunmadrlrm belirtmektedir, Karar igin bkz. Kamu'ig (Qolqma
Eoyatr. ile Yargfiag Karorlart), s,77 ve 78.
29 Bu bakrmdan borglann devralana gegmesiigin, devrin, alacakhlara bildirilmiq olmasr veya
ilanrn yaprlmrg olmasr yeterlidir. igletmenin bu etkisinden dolayr AeenolJz maddenin
borglann geqiqi bahmmdan bir tiir kiilH halefiyet olduiunu, ciiz'i halefiyetin sadeceaktiflerin gegigi igin gegerli olduflunu belirtmektedir. Bu konuda daha fazla bilgi igin bkz. Poroy
R. IYasamon H., s.42veAcemoplu (., s.132.
3o AcemaElu I(, s.73; Giizel A. (igveren DePiqmcsi - igyerinin Devri), s.26.
3l Giizel A. (igaeren Depigmcsi - igyerinin Devri), s.26
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gahqmamrz bakrmrndan qu anlamda iinem arz etmektedir. 1475 sayrh lq K.
igyerinin devri konusunda bir diizenleme getirmemekteydi. Ancak, uygulama, sorunu tiiretideki giiriiqlere ve BK. m.179 uygulamasrlss2 paralel olarak Eiiziimlemiq bulunmaktaydr.ss Ancak 4857 Sayrh iq K.'nun 6. maddesinde iqyerinin tamamrmn ya da bir krsmrmn devri hali dtizenlenerek sorun giderilmiqtir.
BK. m.180 ise, bir igletmenin diperiyle birleqmesi durumunu dtizenlemektedir. Bu madde hiikmti, TTK. anlamrnda birleqme sayrlmayan ve kanundaki qartlara uymayan birlegmelere tatbik edilir.sa Ancak, TTKnda ticaret qirketlerine iligkin iizel hiikiimler igermesi, nedeniyle maddenin pratik deierini azalmrqtrr.s5
Bu dtizenlemeler drgrnda iqyerinin ba[rqlama, trampa, iiliinceye kadar
bakma stizleqmesinin edimi olarak BK. 179 uyarrnca dewedilmesi de olanakhdrr.s6
2. Tiirk ficaret

Kanunu

TTK bakrmrndan igveren deliqikli[ine neden olan temel sebeplerden biri de ticaret ortakhklarrmn birleqmesi ve nev'i depiqtirmesidir. Bu iki durumda, kural olarak ktilli halefryet esasrna giire, bir iqveren deligikligi gergekleqmektedir.s?Qahqmamrzda daha sonraki biiltimlerde konu a;rnntrlan
ile inceleneceiinden, bu noktada aynntrya girmemeyi uygun bulmaktayrz.
2. Kamu Hukuku

Bakrmrndan

Kamu Hukuku bakrmrndan, igveren deliqiklikleri bazen yasama bazen
ytiriitme orgammn bir tasarrufu, bazen de yargr organrmn bir kararr ile ortaya grkabilir. Iisaca bu sebeplere deiinecek olursak, yasama orgam tarafindan grkanlan bir kanuna dayamlarak iqyerinin kamulagmasr hali bir igveren de[iqikligi sebebidir. Bunun gibi, iqyerine idare tarafindan el konulmasr, iirne$n imtiyaz sdzleqmesinin imtiyazr vermiq idare tarafrndan tek
taraflr olarak kaldrnlmasr ya da baqka birine verilmesi, igyerinin cebri icra
32 Esasen BK.m.1?9 bir ctiz'i intikal hali oldu!'undan, ig s6zlegmelerinin ttim alacak ve borglanyla yeni igverene devrini kendiliiinden gergekleqtirmemektedir. Bu durum ise iq hukukunun genel ilkeleri, ig iliqkisinin siireklilili ilkesine aykrnhk olugturmaktaydr. Yargtay
tince sorunu BK.m.1?9 anlamrnda ele almrq (Orn. Yarg. g.H.D., 22.IL.I977 tarih,
L63I4/1785L) fakat sonra devir halinde iq sdzleqmelerinin kendili!'inden devam edecegini
isabetli olarak htikme bafilamrgtrr.(Orn. Yarg. 9. H.D. 02.02.1990tarih, 11580/955).
33
Qelih O., s.55; Tfungomop K. (Genel Kaaramlor), s.l2L-L22; Qenberci M., s.130; Siizek,
s.187.
34 Poro! R. lYosannon H., s.43.
35 ZeytinoElu E., s.175
36 Giizel A. (igr:eren DePigmesi - igyerinin Deari), s.28.
37 gahlonanll,, s.15.
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yoluyla el depiqtirmesi ve iqverenin iflasr durumlan kamu hukukundan
kaynaklanan iqveren degiqikligi sebepleri olarak tizetlenebilir.se Nitekim i9
Kanunu'nun 6. maddesinin son fikrasrnda, tacirin iflasr dolayrsryla malvarhSmn tasfiyesi sonucunda iqyerinin veya bir bdliimtintin baqkasrna dewedilmesi durumunda, madde hiikiimlerinin uygulanmayaca$m belirtmektedir.
$ W. TiCARET ORTAI{LIKLARININ BiRLE$It[Esirm Nsvi DEGiSTinmSi
1. ficaret

Ortakhklanmn

Birlegmesi

^{. Birlegme Kavram
Birlegme kawamryla ilgili doktrinde pek gok tamma rastlamak miimktindiir. Bu tammlardan birine gtire birlegme, bir yada daha fazla qirketin,
ortak malvarhklarrmn bir araya gelmesi sonucunda devrahnacak qirkete
belli bir meblafrn tidenmesi ya da qirketlerin yeni bir ad altrnda biitiinleqmesi anlamrna gelmektedirsg. Birleqme sonucunda, dewedilen qirketin ttim
malvarh$ ve sorumluluklan dewalan girkete gegefo.
TIK.'da ise, birleqme iki temel htiktimde dtizenlenmektedir. TTK.
m.146'da birleqmeye yiinelik genel bir diizenleme, TTK. m.451 vd.'da ise,
anonim qirketlerin birleqmeleri diizenlenmektediral. TTK. m. 146 / I hnkmt, ,,$irketlerin Birleqmesi" baqhF altrnda birlegme kawamrna iliqkin aynntr[ bir tamm getirmemekle birlikte, birlegmenin tiirlerini belirlemektedir. siiz konusu madde metni qu qekildedir: "Birleqme, iki ya da daha fazla
ticaret qirketinin birbiriyle birleqerek yeni bir ticaret qirketi kurmalanndan
veya bir yahut daha fazla ticaret girketinin mevcut di!'er bir ticaret qirketine iltihak etmesinden ibarettir."
Tiirk doktrininde de birleqme kavramrna iliqkin pek gok tamm bulunmaktady. TEKINALP'e giire birleqme qu qekilde tammlanmaktadrr; "teknik
- hukuki anlamda birlegme bir veya birden gok ticaret ortakh$mn malvar[[r.mn, tasfiye olunmaksrzrn, iglerinden birine veya yeni kurulan bir ortakh[a, kendilipinden ve ktilli halefiyet yolu ile gegmesi;bu suretle malvarhkIarrmn birleqmesi ve intikal eden malvarhfimn kargrh["r olarak, infrsah
38 Giizel A. (igaeren Depigmesi - igyerinin Deari), s.31-35.
39 Johnson 8., s. 19,
4o Goughan P., s.7.
41 Bu htikiimlerin drqrnda bir anonim girketin, payh komandit girket tarafrndan devrahnmasrna iligkin, m.453,;devletlegtirilmesine y6nelik m-454 hiiktimleri de bulunmaktadrr. Difer
kanunlarda da birlegmeye iligkin htikrimler bulunmaktadrr. Orne!'in halka agrk anonim ortaklklann birlegmesinde SPKnrn V13 sayrh tebliii, bankalarrn birleqmesinde de Bankalann Birleqme ve Devirleri Hakkrnda Ytinetmelik (2?.06.2001tarih ve 24445 sayitResmi Gazete'de yayrmlanmrgtrr) Bu konular hakkrnda daha fazla bilgi igin bkz.,Tekinatp O., (Porqr R.l Qama[lu E.) s'1L2.
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eden ortakh[rn ortaklanmn, hesaplanan dep-ig- tokug iilgiistne giire, biinyesinde birleqilen ortakhkta, kendilifinden ortakhk payr kazanmasrdtr.42"
tUnXe giire ise birlegme qu qekilde tammlanmaktadrr; "iki ya da daha
gok ticaret ortakhsmn tiizet kiqiliklerini sona erdirip aktif ve pasiflerini
birleqtirerek yeni bir ticaret ortakhfa meydana getirmesi veyahut bir veya
daha gok ticaret ortakhsmn aktif ve pasiflerini baqka bir ticaret ortakh[rmn aktif ve pasifleriyle birleqtirerek o ortakh['a katrlmasrdtr.4s"
stiz konusu tammlardan da agrkqa anlaqrldrfr iizere, birleqme kawamrmn esas unsuru, malvarhklanmn birleqmesidir. Ancak di!'er bir iinemli unsur da, birleqme sonucunda infrsah eden ortakhlrn pay sahiplerinin, birleqme ile dewalan ya da yeni kurulan ortakta pay sahibi olmalandrr. Bu nokta, birleqme kawamrm iizellikle BK. m.179 anlamrnda igletmenin yada malvarhlrmn dewi kawamlarrndan ayrrmaktadrr. Krsmi bir dewalma halinde
de birleqme yoktur. Hukuki varhklanm koruyarak bir araya gelen ortakhlar arasrnda da birleqmeden sriz edilemez. Oy anlaqmalan, yiinetimin devri,
konsorsiyumlar da malvarhprmn birleqmesi olduflu halde birleqme kavramrmn drqrndadrr.e
B. Birleqme Kavramrnrn
a. Malvarhklarrmn

lJnsurlarr

ve Esaslan

Birlegmesi

Ticaret ortakhklan arasrnda birleqmenin varh$ndan siiz edilebilmesi
iqin, bu ticaret ortakhklanmn malvarhklanmn birleqtirilmig olmasr gerekmektedir.as Bir teqebbiisiin malvarhlr, para ile ifade edilebilen aktif ve pasifrnin tiimtidiir.a6 Malvarhklanmn birleqmesi, birleqmenin farkh tiirlerine
giire farkh sonuglar dolurmaktadrr.
Malvarhklarrmn birleqmesi, bazen birleqmeye katrlan tiim ticaret ortaklrklanmn infisahlag sonucunu doiurur Eeni Kurulug Yoluyla Birlegme).
Bazen de biinyesinde birleqilen ortakhk varh$m siirdiiriir, sadece onun
btinyesi igine girenler infisah ederler (Deuralma Yoluyla Birlegme) Malvarhklan birleqirken, katrlan ortakhlrn malvarh$ kendilifinden, bir biitiin
TTK. m.151'e 96olarak ve kiilli halefiyet yolu ile dewalan ortakhfa gegen4T
muamelesi
yaprlmamrqsa,
birleqme
re, birleqmeye iliraz siiresi iginde itiraz
42 Tehinalp ti., @oroy B.l
Qamo$lu E.) s. 108; bkz. ve krg. 7l?r& H.S. (Ttcaret Ortokh.k'

Iortntn Birlegmcsi), s.,37;Yosoman H., s.5.
Birlegmesi), s.24.

43 Tiirh H.S. (Ttcoret Ortakhhlortnrn
44 Yosaman.6l, s.5.

45 lbkinolp
O., @oray R.t Qomoplu.E.) s. 108.
46 Ytlmoz, s.L47; AcernoElz ise gu tammr vermektedir: "malvarhfr, bir hukuk sujesinin sa'

hip bulundulu iktisadi gticiin tamamrnr ifade eder.", s.9.
47 Tehinalp ti., (Poroy B.l
Qomoplu E.), s. 708 ve 109; Erdem 8., s'43; Pulagh H., s.84'
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kesinleqir ve dewalan ya da yeni kurulan girket, ortadan kalkan qirketlerin
yerine geger.48
iqletmenin dewini dtizenleyen BK. m.179 htkmti sadece malvarhklan
devredilmesini dtizenlemektedir. Buna karqrhk, ticaret ortakhklanmn birleqmesinde, malvarhklan birleqtili gibi, devreden ve devralan ortakhklar, yeni
kuruluq yoluyla birleqmedi birleqmeye katrlan tiim ortakhklar bir biitiin olarak birleqirler.ae
b. OyeHgin /Pay Sahiplipinin

Devamhhfr

ilkesi

Katrlan ortakhfrn ortaklan, malvarh$mn karqrh[r olarak, dewalan ortakhkta, hesaplama sonunda belirlenen bir deliq - tokuq <ilgtisiinegiire kendi!'inden (ipso iure) ortakhk payr kazanarak, kabul eden ortakh[rn ortafr
olurlar; biiylelikle ortakhklarr sona ermeyip, kabul eden veya yeni kurulan
ortaklrkta siirer. B:una"iiyeliPin (ortaklt$tn) deua.metme" ilkesi denir.5o
Ancak TTK. m.454'te bu ilkenin istisnasr tingtiriilmektedir. SOzkonusu
maddeye gtire, bir anonim ortakh$n malvarh$, tasfiye yaprlmaksrzrn, devlet, vilayet, belediye gibi bir kamu tiizel kiqisi tarafrndan devir ahnacak
olursa, infrsah eden anonim ortakhfrn paysahipleri, dewolunan malvarhS
karqrsrnda para veya diier de['erleri alrrlar, fakat riyelikleri devam etmez.
c. Birlegme Bilangosu
TIK. m. 149, birleqen ortakhklann, bilangolanm tespit ettikleri iirnepe
giire grkarmalarr gereklili[ini dtizenlenmektedir. Siiz konusu hiikme gtire,
birleqecek olan ortakhklar birleqmeye esas teqkil edecek bir bilango grkarrrlar. Buna "birleqme bilangosu" denir. Birleqme bilangosunun tarihi ayl;rrzamanda birleqme tarihidir. Dolayrsryla birleqme, birlegme bilanEosunun tarihi itibanyla gerqekleqir. Uygulamada, birleqme bilangosu mahkemeye bagvurulduiu tarihten tinceki aysonu itibarryla grkanlmaktadrr.sl Buna g6re
birleqen qirketlerin her biri, kendi aralannda tespit ettikleri bir tirne$e grire
diizenledikleri bilangolanm ilan etmeye mecburdur. Birleqme sebebiyle varhklan sona eren girketler aJrrrcakendilerine ait borglann ne gekilde 6denecefine tanzim edecekleri beyannameyi bilango ile birlikte ilan etmelidir.s2
C. Birlegmede Aranan $artlar
Nevilerinin
a. Birlegen Ortaklrklann

.\mr Olmasr

TTK. m.147'ye gdre birleqme ancak a5mrneviden olan qirketler arasrnda gergekleqebilmektedir. TTKnun birleqme yeterlilikleri bakrmrndan, igle48
49
50
51
52

Yilmaz Y, s.L47.
Yasarnan H., s.12.
Tehinalp O., (Poroy R.l Qamo$lu E.) s. 109; Yr,lmaz L., s.148;Erdem 8., s.44.
Tekinalp 4., (Poroy R.l Qamoplu E.) s. 110.
Domanig H., s.1167.
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rinden bazrlanm "aym neviden" saymasrndan dolayr ticaret qirketlerini qu
diirt grupta toplamak miimktindiir:
a. Kollektif ve Adi Komandit $irketler
b. Anonim ve Payh Komandit $irketler
c. Limited $irketler
d. Kooperatifler
Her qirketin birleqme yeterlili$, iqinde bulundufu grup ile srmrhdrr.
Birlegecek girketler eqlerini kendi ktimelerinden segmek zorundadrrlar.5s
Buna gdre, bir anonim ortakhk ile limited ortakhk veya kollektif ortakhkla
birleqemez.saAynca aym tiirde iki qirketin (anonim qirket ile anonim qirketin; limited qirket ile limited girket gibi) birlegmelerinde bir sakrnca yoktur.55 Birleqen ortakhlann ayru neviden olmasr gerektili qartr, tiearet ortakIanmn nevi deligtirmelerini diizenleyen TTK.m.147'de aranmamaktadrr.
Her iki kurumda da, tasfiyesiz infisah ve kiilli halefryetin gegerli olduf'u diiqiintildiii0nde, TTK. 147 hiikmiinrin, birleqmenin uygulama alamm daralttr[r sdylenebilir.sG
b. EnAz iki ficaret

Ortakh!"rmn

Varhft

Birlegme kavramrm tammlayan TTK m.146'da agrkgabelirtildili izere,
birleqme en az iki ticaret ortakhfr arasrnda gergekleqebilir. Birleqme sonucunda da, bu ortakhklarda en az birisinin infisah etmesi garttrr.5TBirleqmeye katrlacak ortakhklann iqin bir tavan sayr belirlememigtir. Ancak gokfazla ortakh$,rn birlegmesi uygulamada gtigliiklere neden olabilmektedir.
c. Birleqme Kararrmn

Ahnmasr

TTK m.148 uyannca "Birleqme iqin ilgili qirketlerin, mukavelelerinin
deSqmesi hakkrndaki usul ve qartlar dairesinde, ayrr ayrr karar vermeleri
ve bu karann tescil ve ilan olunmasr gerekir." Buna gdre, karar koqulunun
temel ilkesi birleqme karanmn tescil ve ilan olunmasrdrr. Bu htikmiin esas
amacr ortaklann menfaatlerini korumaktrr.SS
TTK. m.452 /2'e gorebirleqme siizleqmesininbirleqen qirketlerin herbirinin genel kurulu tarafrndan tasdik olunmasr gerekmektedir. Anonim ortakhklann birleqmeleri halinde, dewalan anonim ortakhklann onay karanmn tescili ve ilanr. ile dewahnan qirketin malvarh$ kiilli halefiyet ilkesi
53 Tiirk H.5., (Ttcaret Ortakh.klannd.a. Neuilerin Aynt Olmasr. Koqulu), s.275;
Qelik O.
($irket Delerlemcsi), s.L30; Domanig IL, s.1165.
54 Yasotnan.EL, s.33; Tiir H.S,h, s.43;
Qeuik 0.N.,, s.209.
55 Erdern E., s.43.
56 Yasaman,El, s.33.
57 Yasaman H., s.34; Tiirk H.5., (Ticaret Ortahhhlartntn
Birlegm.esi), s.45.
58
($irket
O,
De$erletnesi),
s.LBL;
Domandg
.EL,
s.1166.
Qelih
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uyannca dewalan veya yeni kurulan qirkete geger.Gegiqam, tescil amdrr.sg
Anonim ortakhklann drgrndaki ticaret qirketlerinde yetkili orgammn birlegmeyi kabul karanmn tescili hukuki bir etkiye sahip deiildir. Sadecetescilin
ilanr birleqmenin hiikiim iade edebilmesi igin gerekli olan tig ayhk stirenin
baqlangrcrmn belirlenmesi roliinii oynamaktadrr.6o(TTK. m.150 ve 151)
D. Birlegme Ttirleri6l
a. Yeni Kurulug

Yoluyla Birlegme

Yeni kuruluq yoluyla birleqmede, birden gok ticaret ortakhS, birleqerek
yeni bir ticaret ortakhlr oluqturur. Birleqen ortakhklar infisah eder ancak
tasfrye edilmezler; malvarhklan bir biitiin halinde, yeni kurulan ortakhfa
dewedilir.62
Bazryazatlar; bu ttir birleqmelerin esasrndabir "konsolidasyon"olarak adlandrnlmasr gerektiflini ve birleqmeden farkh bir durum oldu!'unu savunmaktadrr. Bu giirtiqe giire, konsolidasyonda,birlegen qirketler artrk varhklanm stirdtirmez ve pay sahipleri artrk yeni kurulan qirkettin pay sahipleri haline gelir
ve etkileri birleqmeye nazaran daha geniqtir. Konsolidasyonaiirnek olarak, birer bilgisayar qirketi olan Burroughs ve Sperry qirketlerinin LINISYS adr altrnda 1986 tarihinde birleqmeleri gtisterilebilir.os
b. Devralma Yoluyla Birlegme
Birleqmenin bir tiirii olan dewalmada genelde biiytik olan qirket difer
bir kugiik girketi dewalmakta ve her iki qirket tek bir ttizel kiqilik iginde
birleqmektediroa. Dewalma yoluyla birleqmede, devir alan ve devir edilen
ortakhk olmak iizere iki ortakhk bulunmaktadrr. Devir alan ortakhk (katrhnan ortakhk) biinyesinde birleqmenin gergeklegece['iortakhktrr. Devir edilen ortakhk ise, katrlan olan ortakhktrr. Devir alan ortakhk varhSm siirdiirtir, iltihak eden ortak ya da ortakhklar ise malvarhklann bir biitiin halinde dewederek, devir alan ortakhprn btinyesine girerler ve devir iqlemi tamamlandrf,rnda tiizel kiqiliklerini yitirirler. Devir eden ortakhklar infisah
ederler ancak tasfiye olmazlar.6s
59
60

Qelih O. (girket Deperlemcsi),, s.132; Tekinolp O., (Poro! B.l Qomoglu E.), s. 120.
Qetik O. ($irhet DePerlem.esi), s.132;Tehinalp ti., (Po"ot B.,l Qamoplu E.), s. L20.

6 1 Bu ayrnm TTK gtiz iiniinde bulundurularak

yaprlmaktadrr. Bunun drgrnda, birlegme Rekabet Hukuku anlamrnda genelde iig biilnmde, yatay (horizontal), dikey (vertical) ve topluluk
/ karma birlegmeler (conglomerate) olarak incelenmektedir. Bu konu hakkrnda daha fazla
bilgi igin bkz. Gaughan P., s.7.
Tbhinolp U., (Porot R.l Qamoplu E.), s.113;Tiirk 8.5., (Ticoret Ortakhhlorrntn
BirIegmesi), s.23; Pulagh H., s.87,

63 Gaughan P., s.7.
64 Johnson H., s.45.
65 Tbkinalp,

(Porol6l Qamaplu\
si), s.22;Pulaglb s.87.

s. Ll}; Tilrh H.5., (Ttcoret Ortakhhlortnrn
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Hiikiimleri

a. Tasfryesiz infrsah
qirket kural olarak tasfiye duru$irketler Hukukuna giire, dalrlan bir
*orr" girer. Ama ticaret qirketlerinin birleqmesinde, birleqme faaliyeti en az
bir qirietin "da$lmasryla" sonuglandrlr halde tasfiye siiz konusu olmaz' Tasfiye qirketin kesin olarak hukuki varh[rm sona erdirmek igin yaprlan iqlemteri ilermesine raimen birleqmede, qirketler kendi varhklanm ortadan kaldrrmak istemezler, faaliyetlerini birleqen ya da yeni kurulan qirketle birlikte
stirdiirmek durumundadrrlar.oGBirleqmede tasfiyenin bulunmamast, arzu ettikleri ekonomik devamhhklannr devam ettirebilmenin tek koquludur'67
b. Kiilli

HalefiYet

TTK m.151 / I',de,ticari iqletmelerde dafrlan ve fakat tasfrye edilmeyen
malvarftklan veya iqletmeler, ktilli halefiyet ilkesi uyalnca aktif ve pasifleriyle ekonomik ve hukuksal bir btitttun olarak dewalan veya yeni kurulan
qirkete geger.Gegiq tek bir iqlemle gergekleqir. Bunun igin birleqen anonim
deweden qirketin dafrliirt "t ve payh komandit girketle ile kooperatiflerde
ise birleqen qirketlerin
yoluyla
birleqmede
kgrulmasr
,o.rrrrm, y"tri qirt"t
(TTK. m.148, 45t/c.1,
gerekir.68
tescili
siciline
baqka yeni qirketin ticaret
bayilik sdzleqmeleiq
siizleqmeleri,
b.i, m. 452n, Ir,a) Bdylelikle birleqmede
devralan ya da
gewesi
miiqteri
ve
ri gibi tiim stizleqmeler, gayrimenkuller
yeni kurulan ortakhfa gegmektedir'Ge
Birleqmede, dairlan qirketlerin yerine ktilli halefryet yoluyla devralan veya yeni kurulan qirketin gegmesiyle alacakhlann onayrm almaya gerek kal-uk"rrrn kendililinden gergekleqenbir borglu deliqmesini de birlikte getirmektedir.(TTK.m. 151.)Alacakhlar yaranna a[nacak tedbirler, onlann durumunun tasfrye yaprlmamasr nedeniyle kiitiileqmesini iinleyici ya da onlan
borglu deligmesinin olumsuz sonuglanna karqr koruyucu nitelikte olmahdrr.
TTK bu konuda kollektif, komandit ve limited qirketlerin birleqmelerinde, birIeqen qirketlerin alacakhlanna birleqmeye itiraz hakkr tammasrna karqrn
(TTK. m.150, m.146/II); anonim ve payh komandit qirketlerle kooperatiflerin
birleqmelerinde uygulanan, da$lan qirket malvarhklanmn bu qirketin alacak(TTK.m'451'
hlan-yaranna belirli bir siire ayn yiinetilmesini zorunlu krlarak
m.45i,I,m.4b3lll; KK. m.84), alacakhlan koruma yoluna gitmiqtir.To
66 Tiirh H.5., (Ticaret Oftakltktartntn
Birlegtmesi), s.133 ve 134; Yasornan II., s'20; Qe'
M., s.6'
lik O. piiket Deperlemcsi), s.134; Qesik O.t';i.,s.208; Erd.em 8., s.44; Bahtiyor
67 Yosannon H., s.20.
68 Ttlrh H.s., (Ticoret Ortahltklanntn
Birlegmesi), s.149; Qelih o. ($irket Deperlemzei), s.134; Bahtiyar M., s.6; Donanig I[., s.1169'
69 Krollinger J., s.245'
70
Qelih o. (girhet DePerlemcsi), s.135.
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2. ficaret

Ortakhklarlmn

^d Nev'i Depigtirme

Nev'i DeSigtirmesi

Kavramr

En geniq anlamr ile ticaret ortakhlrmn nev'i deiiqtirmesi, bir iqletmenin bir hukuki bigimden di!'er bir hukuki bigime gewilmesi, yani hukuki ve
ekonomik ayniyet ve devamhh[rm siirdtirerek baqka tipte bir ticaret ortakh$ olarak uygun statii ve iinvanla ortaya grkmasr demektir.Tl Ornefin, kolIektif bir qirketin anonim qirkete ya da limited qirketin anonim qirkete veya
komandit qirkete drintiqmesi gibi. Dolayrsryla, Ticaret hukuku anlamrnda
tip depigtirmeden stiz edebilmek igin, eski tipin tasfiye edilmemesi, malvarh[rmn btitiinltipiinii korumasr, ekonomik ayniyet ve devamhhf,rn stirdiiriilmesi qarttrr.T2(TTK. m.152, m.553/I)
B. Nev'i Defigtirme

Ttirleri

a. Bigim Defigtirici

Nev'i De!'igtirme

Sistemi

Bigim defiqtirici nev'i de!'iqtirme sisteminde, eski tip bazr iqlemler sonucunda yeni tip haline gelir ve aym tiizel kigilik bigimini de!'igtirmig olur.
Ortada tek bir tiizel kigilik bulunmaktadrr. Bigim de[iqtirici tip degiqtirme
sisteminin temel tizellikleri qunlardrr:
Hukuki kiqilik tektir. Malvarh[rmn dewedilmesi siiz konusu de[{ldir.
Qtinkii devir igin en az iki hukuk sujesi gerekmektedir. Bu baplamda ktilli
halefiyet de stiz konusu defildir. Eski tip tasfiye edilmedipi gibi fesih de edilmez.73
b. Devredici

Nev'i Deiigtirme

Sisterni

Dewedici nev'i defiiqtirmede, eski tip ortakhk, tasfiye edilmeksizin, biittin malvarh[r ile yeni kurulan tip ortakhpa devredilir. Devir iqlemi tamamlamnca eski tipin feshi tescil edilir ve unvam ticaret sicilinden silinir.Ta Dolayrsryla devredici tip deligtirmede eski tiir ortakhk ve d6ni.iqiilen tiirdeki
ortakhk olmak iizere iki trizel kiqilik vardrr ve eski tipteki ticaret ortakh[rmn malvarhpr tasfrye yaprlmaksrzrn yeni tipe devredilir. Malvarhprmn devri siiz konusu olduiu igin, kiilli halefryet ilkesi gegerliligini korumaktadrr.
C. T'TK'nun Nev'i De!'igtirme Bakrmrndan Benimsedi!'i Esas
TTK. m.152'de ticaret ortakhklanmn tip deliqtirmesine iliqkin genel
bir diizenleme getirmektedir. Siiz konusu maddeye gdre, "Bir ticaret qirketinin diper bir ticaret girketi nev'ine gewilmesi kanunda aksine hiikiim olma7 L Tbhinalp U., s.192.
72 Tbkinalp O., (Poroy R.,l QamoPlu E.), s.126ve L27;Domanig H., s.1124.
73 Tbhinalp ti., (Poroy R.l Qamoplu E.) s.L27 ve 128; Tehinalp ti., s.193.
74 Tbkinalp A., (Poroy R.r/ Qamoplu E.) s. I27;Tehinalp

U., s.194.
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drkga yeni nev'e ait kuruluq merasimine tabidir; biiylece yeni nev'e gevrilen
qirket eskisinin devamrdrr."
Madde metninden de agrkga anlagrldrs iizere TTK. kural olarak "bigim
depiqtirici tip de[iqtirme sistemini" kabul etmektedir. Tip segmedeise, her
tipten her tipe gegebilme serbestisi ilkesi hakimdir. Dolayrsryla bir anonim
qi"ket, limited girkete ya da kollektif qirket anonim qirkete diiniiqebilmektedi".zs Oy.u, ticaret ortakhklanmn birleqmesinde, birleqen ortaklarrn aym
nev'iden olmasr qartr aranmaktadrr. Bigim defiqtirici tip de[-iqtirme sisteminde, hukuk sujesi tek oldu[undan, bir malvar[Smn intikali de sijz konusu olmayacaktrr. Biiylelikle, bu tiir tip desqtirme sisteminde halefryet de
sdz konusu defildi1'za
TTK. m.152'de iingiiriilen bigim degiqtirici tip de[iqikli[i sistemine TTK.
m.553 ve devamrnda istisna getirilmiq ve bir anonim qirketin limited qirkete gevrilme sinde "d,euredicitip d,epigtirmenin" bit tiirti olan "yeni kuruluglu
,"i,i d"gigtirrne" kabul edilmiqtir.T1 Bir anonim ortakh['rn "tasfiye edilmeksizin" Iimited ortakh[a qevrilmesi halinde, anonim ortakhk infrsah eder
(TTK.m.554/I) ve sii,recin sonunda da ticaret sicilinden silinir. (TTK.
m.555/son) Dikkat edilecek olursa, bu sistemde iki hukuk sujesi bulunmaktadrr. Malvarhfr.mn intikali stiz konusu olduiu igin de kiilli halefiyet ilkesi
burada uygulama alam bulacaktrr.?8Ancak bir Iimited ortakh$n anonim ortaklrfa gewilmesinde yine genel hiikiim TTK. rr;'I52 uygulamr'
TTKda diizenlenmiq olan bir difer tizel htiktim de TTK. m. 268'dir. sriz
konusu maddeye giire, kollektif ortakh$n, komandit ortakhfa diiniiqtiiriilmesi diizenlemekte ve esasen "bigim d'e$igtirici neu'i dertigtirm'esistemlr"kabul
edilmektedir. Ancak ortaklann sorumluluklan agrsrndan ozel bir diizenleme
getirilmektedir. Buna gdre, eskiden kollektif ortak olup ddniiqme sebebiile kotanditer ortak srfatrm kazanan ortaklar flgiincii kiqilere karqr komanditer ortak srfatryla ancak tescil ve ilan tarihinden sonra yaprlan igler dolayrsryla ileri stirtilebilir.Te Boylelikle TTK. m. 268'in esas itibanyla biqim de$qtirici tip
defiqikliEini amagladr[rm, ancak tizel bir hiikiim getirildifi stiylenebilir.s0
I1saca, T',TKsistemine gtire, anonim qirketin limited qirkete diiniiqmesi ve
kollektif ve komandit ortakhklann birbirine dilniigmesi durumlan drqrnda,
tiim qirket ttir de[iqtirmeleri "bigim def-iqtirici" sistemde yaprlmaktadrr'8l
7 5 Tehinalp ti., (Poroy R.,l QamoPlu E.) s. 128; Tehinalp U', s.193;Qeuik O.lf., s.522.
7 6 Domanig H., s.1125
7 7 Tbkinalp ti., (Poroy R.l Qamoplu E.) s. L29; Tbhinalp u., s.194;Qeaik O.N., s.522.
7 8 Domanig H., s.1L28.
79 lbkinatp ii., (Poroy R.l Qamoplu E.) s. t29;Tehinolp

U', s'195; Qeoih O'N', s'522:Sdz
durumunu diizenlememektedir'
ddniiqmesi
girkete
qiriretin
anonim
konusu matl,te, limited
Bu durumda, genel nitelikte olan TTK. m.152 uygulanmaktadrr.
80 Zeytinoptu E., s.181;Tehinalp U., s.195;Domanig H', s'1128'
81 Zeytinoplu 8., s.181;Tehinalp U., s.196'
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$ v. TiCARET ORTAr{LIKrl\RrNrN BiRLE$ME VE NE\ri
DEGiSTiRTLERiNiN
FERDi vE TopLU ig nuxuxu
BAKIIVtrNDAN TEMEL TTt.TTthN,NNi
l. Genel Olarak
Daha iince de belirttifimiz izere, igyerinin veya bir biiliimiintin devrinin mevcut iq siizlegmelerine etkisi ve hukuki sonuglanna iliqkin bir dtizenleme 1475 Sayrh iq K.'da bulunmamaktaydr.
Buna karqrhk, Deniz iq K. m.19'da "geminin miilkiyetinin krsmen veya tamamen bir baqkasrna gegmesinin hizmet akdinin feshine yol agmayaca$"
agrkgabelirtilmiqtir. Buna benzer olarak,lbplu iq S<izleqmesiGrev ve Lokavt
K. m.8'de "igveren de$gmesinin toplu ig sdzlegmesini sona erdirmeyece$",
1475 Sayrh ig K. m.14l2'de 'lqyerinin devir veya intikali yahut herhangi bir
suretle bir iqverenden bagka bir iqverene gegmesiigginin krdeminin, iqyeri ve
iqyerlerindeki iq siizlegmelerinin toplamr iizerinden hesaplanaca$" ve m.53'te
"iqyerinin el defiqtirmesi veya bagkasrnagegmesidurumunda iqginin izin haklanmn ortadan kalkmasrna neden olmayacafr" belirtilmektedir.
14?5 Sayrh iq K.'da agrk bir htikiim bulunmasa da, bu maddelerin yorumlanmasrylave BK. m. 179 ve 180 hiikiimleri gdziiniinde bulundurularak,
iqyerinin dewinin ig stizleqmelerini etkilemeyeceSi sonucuna vanlabilirdi.
Nitekim, Yargrtay kararlan iqyerinin veya bir btiliirniiniin dewi halinde BK.
m.L79 ve 180'in uygulanmasr suretiyle ig stlzlegmelerinin kural olarak devam edeceiine yrinelik bir giizrim yoluna ulaqmrq bulunmaktaydr.s2 Doktrinde de, hakim gtirtiq, iq hukukunda siizlegmelerin temelde "iqyeri" kavramrna dayandrlr ve igyerinin baqka bir igverene gegmesidurumunda da mevcut
siizleqmelerin yeni iqverenle devam edeceii ytiniindedir.ss iqyerinin devri bi
reysel iq siizleqmelerini etkilemedili gibi, toplu ig siizleqmelerinin varhfirm
da olumsuz yiinde etkilemez.s4
4857 Sayrh iq K.'nun m.6 hiikmii igyerinin veya bir biiltimtiniin dewi
durumunu artrk agrkga dtizenlemektedir. Siizii edilen madde kapsamrnda,

Ornefi'in, Yargrtay 9. H.D.'nin 5.6.1989 tarih ve 1989/2529E., 1989/5182 K. sayrh karannda "...Davacrnrn gahgtrlr igyeri 1.01.1982 taih itibanyla iqletici olan ... tarafrndan difer
davahlara devir edilmigtir. Devirle birlikte davacrmn yeni igverenler nezdinde gahqmasrm
siirdiirdiiiii anlagrlmaktadrr. Devir halinde iqgi ile igyerini devreden iqveren arasrndaki
hizmet akdi sona ermiq olmaz..." geklinde karar verilmiq ve devir halinde ig siizlegmesinin
yeni igverenle devam edece!.ini agrkga belirtmigtir. Giinag i.C. OApm ig Sdzlegmesi),
s.283; Yargrtay'rn nisbeten daha eski kararlannda ise, igveren defigikli[i halinde iq sdzleqmesinin sona erecefi kabul edilmekteydi. Ornelin, 9. HD. 28.12.L984 tarih ve 1984 /
LO452F..,lg84/I2L82K. sayrh karan iqin bkz. dzdemir 8., s.248.
83 Giizel A., lgveren Depigmesi - igyerinin

s.1285;
Zeytinoplu 8., s.184

Devri) s.35; $ohlonon

8., s.18; Reisoglu 5.,
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her nekadar "hukuki bir iqleme dayah olarak" yaprlan iqyeri veya iqyerinin
belli bir btiliimtintin devrinden siiz edilmekteyse de, madde gerekgesinde,
isabetli olarak, hukuki bir iqleme dayah olarak yaprlan devrin kapsamrna
gergek kiqi igverenin iiltimtiyle, igyerinin mirasgrlara gegmesi drgrndaki biitiin hallerin girece$, ancak iqlemin iizellifine gtire, sonuglardaki farkhhklann ve istisnalann maddede gtisterilmiq oldu!'u belirtilmektedir.ss Bu ba[lamda, madde kapsamrna ticari ortakhklann nev'i deligtirme ve birleqme
halleri de bazr 6zel farklilrklarla dahil olmaktadrr.
2. ig Siizlegmeleri Bakrmrndan
A. Devir Suretiyle ig Siizlegmesinin Feshinin Yasaklanmasr / "ig
Siizleqmesinin Yeni igverenle Devamhh[rr" ilkesi
a. Birlegme Durumunda
Daha tince de belirttilimiz iizere TTK bakrmrndan iki ttir birleqme sistemi benimsenmiq bulunmaktadu. Bunlardan ilki, iki yada daha fazla ortakhfrn ttizel kiqiliklerin yitirerek, yeni bir tiizel kiqilik kazanmasr durumudur (Yeni Kurulug Yoluyla Birlegme). ikinci tiir birleqme sistemi ise, katrlan ortakhsn ttizel kigiligini yitirerek, baqka bir tiizel kiqilife dahil olmasr halidir (Deuir YoIuyIa Birlegme). Her iki birlegme sisteminde de, iq hukuku bahrmrndan bir igveren de[iqiklifli oldu!'u agrktrr.
Her iki birleqme sisteminin en iinemli sonucu ise, sona eren yada katrlan ortakhklann aktif ve pasiflerinin bir btittin olarak devralan ortakhfia
gegmesidir.(KilIIi Halefi.yetilkesi) Hauann yeni kurulan ya da birleqilen ortakhSa intikal etmesi igin ise, ayrr bir tasarruf muamelesine ihtiyag yoktur86.
KiiIIi halefiyet ilkesi, iq hukuku bakrmrndan en tinemli etkisini mevcut
iq s<izleqmelerindegdstermektedir. Her iki birleqme sisteminde de birlegmenin gerqekleqtiii anda yiirtirltikte olan iq stizleqmeleri gibi ttim siizleqmeler
yeni kurulan ya da devralan ortakh!'a kendililinden (ipso iure) olarak geger
(ig Sdzlegmesinin Yeni iguerenle DeuarnhhP, ithesi). B<iyle bir sonug, iq iliqkisine siireklililin ve iqgi yiiniiLndeniq gtivencesinin sa!'lanmasr bakrmrndan
do['ru olacaktu.STBunun sonucu olarak, yeni kurulan ya da birleqilen ortaklrk, birleqme nedenine dayanarak hizmet akitlerini feshedemez.es(Deuir

85

Qelih N. (ig Hukuku),

s.56; ESnenci O.l To,q,hentS. | (flucan D., s.83'

86 Giizel A. (igueren Depigmcsi - igyerinin

Deori), s.160.

87 Ekonomi

M. (Kwmi Deair), s.325; Reisoplu S., s.1286; Ekonomi M. I Eyrenci 6.,
s.1200; Ttungoma( K I Centel ?1, s.63; Giizel A, (Konsantrasyoz), s.651.

88 Giizel A. (igoeren De$igmesi - igyerinin

Devri), s.L63; Siizek 5,, s.20, Ekonorni M.l Ey'
renc 6.i, s.1201;Ttunqomap K. lCentel ll, s.63.

608

Ar. Gdr. Hanife Doprusoz

Suretiyle ig SdzlegmesininFeshininYasahlanmast) Bu durum, iqgiler agrsrndan da, siizleqmeyi fesih igin hakh bir neden oluqturmaz.
Doktrinde birleqme durumunda, iq siizleqmelerinin devamhhsr ilkesinin, "kiqilik d$esinin" (Intuitus personae) a[rr bastr[r iq siizlegmeler agrsrndan durumu tartrqrlmrq, ancak ttizel kiqinin tarafr olduffu siizleqmelerde"kiqilik ii['esinin", gergek kiqilerle yaprlan akitlere oranla daha zayrf giirtildtiptinden aym sonucun bu ttir stizleqmelerde de kabul edilmesi gerekti[i ifade edilmiqtir.8e
Siiz konusu ilkeler, 485? sayrh iq K. m.6 / I "iqyerinin veya belli bir btili.imtnrin devri" baqh[r altrnda, agrkga belirtilmektedir. Biiylelikle, bu husus, gerek AB Miiktesebatrna gerekse yargr kararlarr ve doktrin giirtqleri
ile uyumlu hale getirilmiqtir.eo Siiz konusu frkrada "iqyeri veya iqyerinin
belli bir btiliimtiniin hukuki bir iqleme dayah olarak baqka birine devredildifinde, devir tarihinde iqyerinde veya bir biiltimtinde mevcut olan iq srizlegmeleri btittin hak ve borglan ile devralana geger" hiikmiine yer verilerek,'ig SdzleEmesinin Yeni i guerenle D euarnhl@t i l hesi" nin benimsendi$ini
g<irmekteyiz. Kanuna getirilen ve eski uygulamadan farkh bir sonug do!'uran hiikmiin devamrnda, devirden tince dofmuq ve devir tarihinde iidenmesi gereken borglardan devreden iqveren, dewalanla birlikte, devir tarihinden itibaren iki yrl miiteselsilen sorumlu olacaklarrm diizenlemektedir.s1
Yine m.6 / V hiikmiinde, iqyeri dewinin gerek iqgi gerek iqveren bakrmrndan, iq sOzleqmesininfeshi igin hakh bir sebep oluqturmayacag da htikme baplanmaktadrr. (Deuir Suretiyle iE SdzleErnesininFeshinin Yasaklanmasr) Ancak bu durum iq K. m.24 ve 25 htikiimlerine giire hakh bir nedenin
ortaya grkmasr halinde, taraflarrn hakh nedenle iq stizleqmesini feshetme
haklarrm ortadan kaldrrmaz.g2
Difer tarafban, ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iq organizasyonu depigikli!'inin gerekli krldrlr, fesih haklan veya iqgi ve iqverenlerin haklr sebeplerden derhal fesih haklan sakhdrr. (m.6 /VI) Ancak fikrada belirtiIen bu kavramlar, agrk olmayan ve rahathkla ktitiiye kullamlabilecek niteIiktedir. Doktrinde, bu tiir suistimallerin dnlenmesi bakrmrndan, amlan
kawamlann objektif krstaslarla srmrlandrnlmasrmn uygun olacafr hakh
olarak ileri stiriilmektedir.eg

89 Giizel A. (igveren. De$igmesi - igyerinin Deari), s.l-63ve L64.
90 Giinay i. c. (2003), s.297.
9L

Qetih lV. (/g Huhuhu), s.57.

92 Eyrenci 6J Taghent S. I Ulucatu D., s.83.
93 Zeytinoplu 8., s.188.

Dog. Dr. Mehmet Somer'in Anr,slnaArmapan

609

Siiz konusu madde htikmti, ticaret ortakhklarrmn birleqme durumlarrm da bazr farkhhklarla kapsamaktadrr. Dolayrsryla, birleqme tarihinde
mevcut tiim iq sdzlegmelerinin kendili!'inden, yeni kurulan ya da birleqilen
ortakhfa gegecekancak, burada bir ktilli halefryet durumu stiz konusu old.u!"undan, miiteselsil sorumluluk hiikiimleri uygulanmayacaktrr. (m.6 / IV) iqyerinde gahqmakta olan iggi igin durumda bir degigiklik olmayacak birleqme
ile veya katrlma ve tiirtn deSiqmesiile olugan ttizel kiqi iqginin baqtan beri
iqvereni sayrlacaktly.9a
b. Nev'i De!'igtirme

Durumunda

Tiizel kiqiligin devamhhlr sadece, genel hiikiim olan bigim deliqtirici
tip deliqtirme sisteminde (TTtc. m.152) gergeklegmektedir. Bu sistem, sadece bir ortakhk sdzleqmesidepiqikliEini tingtirmektedir. Tip deliqtiren ortakhk, ekonomik ya da teknik anlamdaki faaliyetlerin stirdiif'tinden ekonomik
iizdeglik ve devamhh[r.m korumaktadrres. Ayrrca burada, yeni tipe diiniigtiirtilen ortakhk eskisinin devamr olduiundan, bir baqka qirkete devir ve halefryette siiz konusu de[ildir.90
TTK. m.268 ise, tip deliqtirme bakrmrndan esasrnda,TTK.m. 1b2,yebir
yenilik getirmemektedir. Ozeilikle madde metninde yer alan "tasfiye edilmeksizin" ibaresi, dewedici tip defigtirme sisteminin benimsendi[i izlenimini brraksa da, ekonomik ve hukuki iizdeqlik ve devamhhk ilkelerinin burada da hakim olduiu "bigim de[iqtirici tip defliqtirme" sisteminin gegerli oldu[u kabul edilmektedir.eT
Bigim deligtirici tip depiqtirme sisteminde, tip defiqikli[ine rapmen,
aym ttizel kiqi varh!,rm korumaktadrr. Tek bir hukuk sujesi bulunmaktadrr.
ikinci bir hukuk sujesi bulunmadr[rndan, iqyerinin devr.i ya da iqveren desiqikligi siiz konusu de['ildir. iq hukuku anlamrnda bir iqveren deliqikliEi
siiz konusu olmadr[,r igin, tip def'iqtiren ortakhkla yaprlmrg ve yiirtirliikte
olan ig siizleqmeleri de devamhhklarrm siirdiirecektirgs.
TTK. m.533'de tingtiriiLlmiiqolan, bir anonim ortakh[rn tasfiye edilmeksizin limited ortakhia diintiqtiirtilmesi durumunda ise, dewedici tip defiqtirme hali siiz konusudur. Bu sistemde, tip depiqtiren ortakhk ve yeni tipteki ortakhk olmak tizere birbirinden tamamen ayrr iki hukuki kiqiligi bulunmakta ve malvarh[r bir ortakhktan diferine intikal etmektedir. Malvarhf'rmn devrinin iinemli sonucu, "ktilli halefryet" olarak kendini giistermekte, Ii94 Eyrenci 6.1 Tagkent S. I Uluca.nD., s.88.
95 Gtizel A.(igveren Depigmesi - iggrerinin Deuri), s.167
96 Domanig -EL,s.1163.
97 Gilzel A. (igueren Depigmesi - igyerinin Deari), s.r68;
Giizer a. (konsantra,sSron),
s.635;Domanig H., s.tl28 ve 1129.
98 Giizel A. (igueren Depigmed - igyerinin Deari), s.I69
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mited ortakhk, anonim ortakhlrn kanunen halefr olmaktadrr. Ktilli halefryet ilkesinin benimsendi[i tiim hukuk sistemlerinde oldulu gibi, hukuki kiqilifi ortadan kalkan hak sujesinin yerine geqenkimsenin yiiriirltikteki ttm
siizlegmelere taraf olacalr kabul edilmektedir. Dolayrsryla, limited ortakhfa
diiniiqen anonim ortakhkla yaprlan hizmet siizlgqmeleri, yeni iqveren srfatrm kazanan limited qirketle devam edecektir.ee
Dolayrsryla, iS K. m.6A'de belirtilmig olan ilkeler, "ig SdzleErnesininYeni iguerenle Deuamh,h.ptilkesi" ve"Deuir Suretiyle ig SdzlegrnesininFeshinin
Yasaklanrnosl" ilkeleri bu durumda da gegerli olacaktrr.
Ancak daha tince birlegme konusunda vardr$mrz paralel olarak, nevi
depiqtirme tarihinde mevcut tiim i9 siizlegmelerinin kendilipinden, tip deiiqtiren ortakh[a gegecektir ancak burada bir ktilli halefryet durumu siiz konusu oldupundan, igyerinin dewi halinde uygulanan miiteselsil sorumluluk
hiikiimleri uygulanmayacaktrr. (m.6AV)
c.2OO1l23 EC SayrhAB Direktifr

Bakrmrndan

AB normlarr bakrmrndan konuya krsaca deiiinecek olursak, 200u238c
,.iqletme, iqyeri ve iqyerinin Krsmen Devirlerinde iqgi Haklalmn
sayrh,
Korunmasr Hakkrnda Uye Ulkelerin Mevzuatlann Uyumlaqtrnlmasr Direktifr1ooD,igletmenin, igyerinin veya igyerinin belli bir krsmrmn bir silzleqme veya birleqme yoluyla intikalinde uygulanmaktadrr (Direktif m.l/I).
Direktifin uygulanmasr igin, ekonomik btitiinltiiii olan iqletmenin, iqyeri veya iqyerinin belli bir krsmrmn devirden sonra kendi karakterini (ayniyetini) devam ettirmesi, faaliyetlerini siirdiirmesi gerekmektedirlol.
'ig Sdzlegmelerinin Deuarntrl$r, ilkesi" agrkDirektifin 3. maddesinde,
ga belirtilmektedir. 56z konusu maddeye gdre, devredenin, devir amndaki
ig stizlegmesinden veya ig iligkisinden dofan hak ve yiikiimliiliikler, devirte birtikte devralana gegmektedir. Ancak, Direktifte Tiirk Hukukunda olduE"ugrbi, dewedilen igletmenin gahganlanna agrkqabir itiraz hakkr tammamaktadrr.102
Direktifi n 4/I. maddesinde "Deuir Suretiyle i g Sdzleqmesinin Feshinin Ya'
99 GiizelA. (igaeren Depigmesi - igyerinin Deuri), s.172 ve 173; Giizel A. (Konsantras'
!on), s.654.
100 go*r.11 Directive hOOU}1!ECOf 12 March 2001 On The Approximation Of The Laws Of
The Member States Relating 1b The Safeguarding Of Employees'Rights In Ttre Event Of
TYansfersof undertakings, Businesses or Parts of undertakings or Businesses
70L Heper L, s.201.
102 p"ui. halinde iggilere itiraz hakkrmn tanrnmamasr iizellikle Alman hukukunda eleqtirilmiq, bu durum "eski Roma'da iki efendinin anlaqmasryla bir kdlenin sahip dep.iqtirmesine"
benzetilmigtir. Ancak, ABAD'nrn yeni kararlarrnda, iqginin itiraz hakkrna sahip olilu!'undan bahsedilmektedir. Daha fazla aynntr igin bkz. Heper A', s'209'
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saklanmast" ilkesi de agrkgabelirtilmektedir. Siiz konusu maddeye gcire,iqyerinin devri, sadecedevir nedeniyle deweden ve dewalan igin bir fesih sebebi
sayrlmaz. Direktifin bu hiikmii, Tiirk Hukukunda oldulu gibi, ekonomik, teknik veya organizasyon nedenleriyle istihdam alamnda defiqiklikler olmasr
sonucu fesihlere engel de[ildir. Buna benzer olarak, igveren ig siizlergmesinde
veya iq iliqkisinde esash deliqiklikler yapmama yiikiimltipu altrndadrr (Yiinerge m.4 / II). Devir nedeniyle fesih yasaS, Direktifrn emredici bir htikmii
olup, deiiqtirilmesi taraflann iradesi drgrnda tutulmuqtur.l0s
B. DevirAmnda

Qahqma $artlannrn

Korunmasr

Birleqme ve nevi deligtirme halinde, yeni iqveren iq siizlegmelerine taraf olmasr yamnda, iq iliqkisinin de tarafr olmaktadrr. Dolayrsryla, iq iliqkisi
kapsamrndaki tiim hak ve borglar, lcrsacagahqma qartlarr yeni igverene devredilmektedir. Bunlar her geyden iince, iq siizleqmesinden do[an hak ve
borglardrr. Bu kapsama, ig siizleqmesinin htikmii, personel yiinetmelipi, i9
yiinetmelik veya bagka ad ile dtizenlenmiq gahqma gartlan ile, "iqyeri uyguIamasr" da dahildir. iqverence yiiriirliiie konulan talimatlar da gegerlilikledni korur.104
igveren degiqikligi durumunda iq siizleqmeleri kendilipinden yeni iqverene intikal edece[inden, yeni iqverenin iicret ve eklerini tideme ytiktimltiIiilti de bulunmaktadrr.los Bununla birlikte, birleqme ve tip deiigtirme durumunda, yeni iqverenin iqgiyi koruma, egit iglem yapma' iq verme ve igqinin iqyerindeki krdemine baplanan haklan (krdem tazminatr, yrlhk ticretli
izin alacaS... vs.) da sailama borcu altrna grrmektedir.l0o
3. Yrlhk izin Ucretini

Odeme Borcu Bakrmrndan

igveren depiqikti[inin yeni igveren bakrmrndan'dofurdu[u bir baqka sonuq, yeni iqverenin yrlhk ticretli izin alacaklarrndan sorumlu olmasrdrr. YrIhk ilcretli izin, iggilere her gahqma yrh itibanyla dinlenme olana[r saflayan
bir haktrr. Btiylece, iqgi yrlda bir kez saflr$mn korumasr, ruhsal ve bedensel giig kazanmasr amacryla, ig giirme borcundan kurtulmakta fakat kendisine ticret iidenmesine devam edilmektedir.loT

103 Heper A., s.210.
1O4 Ehonorni M. (Ktsmi Devir), s.331.
105 igyslgl tarafrndan odenmesi gereken "iicret" kawamr geniq anlagrlmahdrr. Ucretin hesaplanmasrnda temel iicret ve yan menfaatler (prim ve ikramiye) de dikkate ahnmahdrr. Hatta, eski iqveren tarafrndan "hitufve ihsan'duygularrndan kaynaklanan ve balrq nitelilinde ortaya grkan ikramiyenin de, iicretin tamamlayrcrsr olarak yeni iqverence iidenmesi gerekmektedir. Dahafazla aynntr igin bkz. Giizel A. (igaeren Defiigmesi - igyerinin Dea'
ri), s.348, 349 ae 35O.
Lo6 gii..1 6. (igaeren Depigmesi - igyerinin Dertri), s.343.
ro7 Giizel A. (igveren Depiqmcsi - igyerinin Deari),s.ll7.
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Yrlhk ticretli izin haklu 4857 sayrh Iq K. 53. maddesinde diizenlenmektedir. Buna giire, yrlhk ticretli izin alaca[nmn doimasr iqin, iqginin igyerinde
iqe baqladrlr gtinden itibaren, deneme siireleri de buna dahil olmak iizere,
en az L yrl gahgmrgolmasr gerekmektedir. Bu haklon birleqme ve tip deEiqtirme durumunda devam edip etmeyeceli konumuz agrsrndan iinem arz etmektedir. Eski iq Kanunu m.534'te konu "igyerinin el defigtirmesi ya da
bagkasrna gegmesi bu iqyerinde gahqan iqgilerin yrlhk iicretli izin haklanm
ortadan kalkmasrna sebep olmaz" hiikmti ile diizenlenmekteydi.
Ancak yeni ig Kanununda, igyerinin el deliqtirmesi halinde, yrlhk ticretli izin alacaklanmn ne olaca[rna iliqkin agrk bir diizenleme yer almamaktadrr. Bununla birlikte, igyerinin dewi halinde, igginin devirden iinceki
qahgma sii'resi ile ilgili olarak da, eski 53. maddeye (ig K. m.6 / II) dayanmak suretiyle aym sonuca ulaqmak m{imkiindiir.lO8
Elbette iq siizlegmesinin devamhh!,r ilkesinin bir gereii olarak, birlegme veya tip depigtirme durumunda, ig siizleqmeleri kendili[inden yeni iqverenle devam edecek ve iggi de gahqmasrm siirdtirecektir. Dolayrsryla, yrlhk
ticretli izne hak kazanmada dikkate ahnacak gahgma siiresinin kesilmesi
veya yeniden baglamasr stiz konusu olmayacaktrrlog.
4. Krdem Tazrninatr Bakrmrndan
.d Kavram
4857 Sayrh ig K.'da krdem tazminatrna yilnelik yeni bir dtizenleme bulunmamaktadrr. Ancak stiz konusu kanunun 120. maddesinde 1475 sayrh iq
K.'nun 14. maddesi drqrndaki htikiimlerin yrirtirliikten kalktrlrnr belirtmiqtir. Dolayrsryla krdem tazminatrm dtizenleyen 14. madde, krdem tazminatr
fonuna iliqkin Kanunun ytirtirlti$e gireceSi tarihe kadar, eski kanunun bir
pargasr olarak halen yiiriirltiktedir.
Krdem tazminatr, m.14'te belirtilen asgari gahgma siiresini dolduran iqginin ig sdzleqmesinin kanunda sayrlan nedenlerden biriyle son bulmasr halinde, igverence iggiye ya da mirasgrlanna yaprlan bir iidemedirllo. Icdem
tazminatrmn hukuki nitelili konusunda pek gok giiriiq olmakla birliktelll,
genellikle krdem tazminatr kendine iizgii bir kurum olarak kabul edilmektedir112.
Loe

Qefik N. dg Huhuhu), s.ltL.
Log Giizel L (igveren Depigmesi - igyerinin Deori), s.358;Tfu.ngom,aP K. (Genel Kovromlar), s.222.
Lro
eelih N. (ig Huhuhu), s.25t.
111 I(dem tazminatrnrn hukuki nitelipine iligkin olarak ortaya atrlan diper giirtigleri gu gekilde srralamak miimkiindtir: ileride iidenecek ticret, tazminat, ikramiye, iqsizlik tazminatr,
ig giivencesi iinlemi. Iidem tazminatrmn hukuki nitelili hakkrnda daha geniq bilgi igin
iJ. (Krdem Ta.zminatl, s.324-336.
bkz Normanlwplu
rL2
Qelik N. (ig Hukuku), s.25L.
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Qahqmamrzda,krdem tazminatrmn iidenme koqullanna krsaca deginilecek ve konumuz bakrmrndan temel tegkil eden qirket birleqme ve tip deEiqtirmelerinin krdem tazminatr bakrmrndan neden oldulu sonuglara de[inilecektir.
B. Krdem Tazminatrmn

Odenmesi Kogullan

iqginin krdem tazminatr isteyebilmesinin tig temel kogulu vardrr:
a. iq yasalanna ba!'h olarak gahqma
b. iq s<izleqmesininbelli nedenlerle sona ermesi veya iqginin iiltimti
c. En az bir yrlhk gahgma
Konumuzu oluqturan qirketlerin birlegme ve tip deiigtirme durumlannda, yeni iqverenin krdem tazminatrndan sorumlu olabilmesi igin, hem iqyerinin hem de iqginin birleqme veya tip deiiqtirmeden sonra da gahqmaya devam etmesi gerekmektedir. Buna ek olarak, stiz konusu ig siizlegmesinin birleqme veya tip de$gtirme tarihinden soma, krdem tazminatrna hak kazanacak qekilde sona erdirilmesi gerekmektedirlls.
C. $irket Birlegme ve fip DeSigtirme Durumlarrnda
Tazminatrndan Dopan Sorumluluk

Krdem

$irket birlegme ve tip defigtirme durumlarrnda, ortaya yeni bir ticaret
qirketi ortaya grkmakta ve eski qirket tiizel kigilipini yitirmektedir. Birleqme veya tip deliqtirme tarihindeki mevcut ttim iq sdzleqmeleri, "kiilli halefiyet" ilkesinin bir sonucu olarak, yeni igverene gegmektedir. Gerek devirden
<incegerek devirden sonra do!'muq ve dofl'acaktiim haklann muhatabr yeni
iqverendir. iqyerinin devri halinde iqyerinde yiirrittilen iqin de[iqtirilmiq olmasrnln krdem tazminatr balomrndan bir anlamr bulunmamaktadrr.ll4 Daha iince de belirttilimiz tizere, salt iqveren degiqikligi iqgi igin bir hakh fesih sebebi de[ildir. Buna baflr olarak da kural olarak, iggi krdem tazminatr
isteyeme2.115
Devir aldrfr iq siizleqmelerinden, birleqmeden sonra krdem tazminatrm
gerektirecek bigimde sona erenler olursa, bu qirket ttim gahqma siiresi igin
krdem tazminatr iidemek zorundadrrllo. Yeni igveren, igginin krdem tazminatrmn hesabrnda sadece devirden sonraki depil, devirden iince igginin qalrqtr[r siireleri de hesaba katacaktrr.lrT Yargftay, igyerinin dewi ile ilgili bir
113

$ahlonon

F., s.L9; Narmanlwplu

tl. (ndem

Tozminott), s.B}L.

LT4 Tfungomap K- (Genel Kavramlar),
s.4I5.
1 1 5 6zd.emir 8., s.257; Tfu.ngornaEK I Centel T.,
s.226.
1 1 6 Okur A..R., s.69.
LL7 Egrenci 6.1 Ulucan S. tTaghent D., s.83;TVngomaE
K. (Genel Kaara,mlar),

4t6.

s.41b ve
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karanndall8, devir halinde eski iEverenin krdem tazminatrndan sorumluluFunu, iqgiyi gahqtrrdrf,r stire ve devir srrasrnda igginin aldr!,r ticret seviyesi
ile srmrh oldufunu belirtmektedir. Bu bakrmdan, eski iqverenin yeni iqverenle birlikte krdem tazminatrmn tamamrndan sorumlu tutulmasrmn miimkiin olmadrSrm vurgulamrqtrr.ll9 Dolayrsryla, deweden igveren gahqtrrdr!,r
siire ve devir amndaki iicretle, dewalan ise, iqginin ttim gahqma siiresi ve
son iicreti ile sorumludur. Ancak, dewalan tiim krdem tazminatrm ddedikten sonra, devir amndaki gahqma siiresi ve iicretle srmrh olarak, dewedene
riicu edebilir.l2o
5. Tbplu ig Stizlegmeleri Bakrmrndan
Kolektif ig Hukuku bakrmrndan girket birleqme ve tip deiiqtirme sonucunda ortaya grkabilecek en iinemli sorun, el defiqtiren iqyerinde uygulanmakta olan toplu iq siizleqmesinin yiiriirliikte kahp kalmayaca$dt.2822
Sayrh Toplu ig siizleqmesi, Grev ve Lokavt Kanununun m.8'de "... toplu ig
stizleqmesinin uygulandrfr iqyerinde igverenin depiqmesi toplu iq siizlegmesini sona erdirmez" hiikmiine yer vererek, sorunu agrk bir qekilde giizmektedir. Dolayrsryla, birleqme ve tip deliqtirme durumlannda, yeni iqveren
mevcut toplu ig siizlegmesini uygulamak zorundadrr.l2l Toplu iq siizleqmesi, iicret ve gahgma qartlan bakrmrndan aynen devam edecektir. Yeni igveren sadecesiizleqmeninnormatif kurallarr ile bafh kalacaktrr.l22 Bazrya'
zarlar ise, stizleqmenin sadece normatif krsrmlanmn deiil, borg doiurucu
hiiktimlerinin de uygulanmasrna devam edilmesi gerektipi kanaatinde118 94.94.1990T., 1990/1102F.,L99014424K;Komu-ig(QahgmaHayotlite ilgiliYargfioy
Karo;rlo,rt), e.39.
119 yalglay bir baqka karannda, eski iqverenin krdem tazminatrndan sorumlulufunun iqginin kendi nezdinde gahqtrfl'r stire ve qirketleqme tarihinde aldr$ iicretle srmrh olduiunu
vurgulamrgtrr. (Yarg. 9. H.D., 9.6.1999T,1999/9604K.,1999/100?3K.)Karann aynntrsr igin
s.34.
bkaEhonomi M. (Emsol Karorlor),
120 TLngomoE K. I Centel T., s.226.
lzL Giizel A. (igaeren DefiiEmesi - igyerinin Deari), s.l!4;Tfungomap K. I Centel T, s.226;
56z konusu diizenleme, tek bir iq stizlegmesinin kapsamrndaki tek bir igyerinin ya da grup
toplu ig s6zlegmesinetabi iqyerlerinden birinin devri aqrsrndansorun oluqturmamakla birlikte, iqletme toplu ig siizleqmesinin sdz konusu oldupu hallerde iqletmeye bafh iqyerlerinden birinin devrinde ve daha da iinemlisi iqyerinin bir btiliimtintin devrinde sorun teqkil etmektedir. Konumuz agrsrndanbu tartrgmalara yer verilmeyecektir. Bu konudaki tarhqmalar igin bkz. $ahlana.n R., s.2O.
L22 g;in* i.g. (Tbptu ig Sitzlegmesi), s.28O;Ehonomi M. (Ktemi Deair), s.332; Tfu,ngotno!
K(Send.ikalor, lbplu ig Sdal.egmesi,..), s.348; Diler taraftan bazryazarla4 iki iqyerinin
birlegmesi halinde birleqtirilen igyerlerinin sadecebirinde toplu ig sdzlegmesininbulunmast durumunda, bu siizlegmenin yeni iqyerini tiim olarak kapsayacalr, ancak birlegen her
iki iqyerinde toplu iq stizlegmelerinin bulunmasr durumunda yeni igyerinde iki stizlegmeiJ.
nin uygulanmasrmn miimkiin olmayacafim belirtmektedir, bkz ve krg, Narrnantwplu
(Tbptu ig ili*kileri), s.474 ve 568.dn.'daki yazar.
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dir.123Yargtay da kararlannda iqveren depiqmesinin toplu iq stizleqmesini
sona erdirmeyecepini belirtmekte dir.rz4
$irket birlegme ve tip de[iqtirmelerinin kollektif iq hukuku bakrmrndan
do[urduiu bir di$er sorun ise, birlegme veya tip de[igtirme tarihinde gtirevde
bulunan, sendika temsilcisinin bu tarihten sonra da gtirevinin devam edip etmeyecefi konusudur. igyeri sendika temsilcili!'i, 2821 Sayrh sendikalar Kanunu m.34'te diizenlenmektedir. Siiz konusu diizenlemeye giire, yetkisi kesinIeqen sendika, igyerinde gahgan igqi sayrsrna giire defiqen oranlarda olmak
iizere, sendika temsilcisi atayabilmektedir. Sendika temsilcisi de, birleqen ya
da tip deligtiren qirkette gahqaniqgi durumundadrr. Bu durumda, birleqme ve
tip defigtirme sonrasrnda, sendika temsilcisinin iq siizleqmeside devam edecektir (ig SdzleEmelerininDeuamhl$t ilkesi). Buna benzer olarak, 2822 Sayh Toplu iq Stizleqmesi,Grev ve Lokavt Kanununun m.8'e gdre, bu tarihte mevcut toplu iq srizleqmeleride devam edecektir. Bu iki diizenlemenin doial sonucu olarak, sendika ile yeni iqverene arasrndaki de[iqiklik temsilcilerin gdrevini etkilemeyecektir. Ancak birleqme ve devirden sonra, iqyerindeki iqgi sayrsrmn artmasr siiz konusu ise, yeni temsilci atamasr; e!'er iqgi sayrsrndaazalma
ortaya grkmrqsa,temsilcilerin azaltrlmasr gerekecektirl2s.
2007/23 EC sayrh "iqletme, igyeri ve iqyerinin Krsmen Devirlerinde iggi Haklannrn Korunmasr Hakkrnda Uye Ulkelerin Mevzuatlanmn tlyumlaqtrnlmasr Direktifr" bakrmrndan "toplu ig siizleqmelerin devamhh[r ilkesi"
m.3AII'de agrkgabelirtilmiqtir. Stiz konusu maddeye giire, dewalan igveren,
toplu iq sdzleqmesindeki iq koqullanyla, toplu iq sdzlegmesinin siiresi bitene
kadar,feshedilene, difer toplu ig siizlegmesi yiirtirlti!'e girene veya uygulanana kadar, devreden igverenin sorumlu olmasr gerekti!'i iilgiide baflanmaktadrr. Ancak iiye devletler, toplu siizlegmelerde,iq koqullarrmn gegerlilik siiresini zamatr bakrmrndan krsrtlayabilirler. Bu stire ise, bir yrldan daha az olamaz. (Yiinerge n.3/IIV bent 2)
Sdz konusu Direktifte, Tiirk hukukunda daha once"4773 Sayrh iq Kanunu, Sendikalar Kanunu ile Basrn Mesle!.inde Qahqanlarla Qahqtrranlara
Arasrndaki Mtinasebetlerin Tanzimi Hakkrnda Kanunda Deliqiklik Yaprlmasr Hakkrnda Kanun'126 ile getirilmiq olan bir kawama, "iqgi temsilciL23

Qelik N. (ig Huhuhz), s.531"ve 7.dn.'daki yazar.
t24 y6rg. 9. H.D., 24.09.1987;1987/7687E.;198?/846?K.'dabelirtildifii iizere, "...devirden 6nce,Avcrlar Belediyesi'nde gahgan igginin taraf oldulu toplu iq sdzleqmesi2822 sayrh kanuna g0re, devirden sonra da geqerliligini korumaktadrr. Hatta, davacr iqqi Toplu iq Stizleqmesine taraf olan iggi sendikasrna iiye olmadrfr halde, devirden sonra aidat ddemek suretiyle yararlamyorsa, siizleqmesinin normatif hiikiimlerinden yaralanmaya devam eder. Bu
durumda davacurn yeni igverenin baqka sendikalarla yaptrgr Toplu iq Sdzleqmelerinetaraf olamaz..." denilmehtedir. Giinoy i.C. {lAplu iE Siizlegmesi), s.284.
125 Giizel L (igtseren De$igmesi - iggerinin Deuri), s.415 ve 416
126 R,9. Tarihi 15.08.2002,Kabul tarihi: 09.08.2002.
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si127' kawamrna da yer verilmektedir. Ancak 4773 Sayrh Kanun, miilga
1475 sayrh iq Kanunu ile itgili deliqiklik getirdiflinden, siiz konusu kanunun da artrk yiirtirliikte depildir. Miilga 4773 Sayrh Kanunu'nun Geqici
m.L3'ne gcire, igyerinde sendika bulunmadrf"r durumlarda iqgi temsilcisi, o
iqyerinde gahqan iqgiler tarafrndan yine2827 sayrh Sendikalar Kanunu'nun
34. maddesinegiire segilmektedir.Bu iki dtizenleme drqrnda,4857 Sayrh iq
K.'nun Bilim Komisyonu Metninin m.3L'de yine iqqi temsilcisine yer verilmekle birlikte, kanunlaqma aqamasrnda bu kavram metinden grkanlmrqtrr.
Her iki hukuk sisteminde yer alan "iqgi temsilcisi" kavramr esas olarak
benzer olmakla birlikte, Direktif iqgi temsilcisine Ttrk Hukukundaki diizenlemelere oranla gok daha geniq yetkiler vermektedir. Oncelikle, Direktifrn 6. maddesinde, iqyerinin devrinden sonra, iqgi temsilcisinin gtirevinin devam edece!'i agrkga belirtilmektedir. Siiz konusu hiikme giire, iqyeri bafrmsrzhftm korudu$u takdirde, iqyerinin devrinden sonra, devirden etkilenen
iqgi temsilcilerinin hukuki statiisti ve giirevleri devam etmektedir. iqgi temsilcilerinin temsilcilik yetkisi, temsil ettikleri iqqilerin devirden etkilenmeleri sona erse dahi, tiye iilkelerin uygulamadan, idari ve hukuki mevzuattan
dopan koruyucu hiikiimlerden yaralanarak devam etmektedir. (m.6/II)
Bu drizenlemelerin drgrnda Direktif, iqgi temsilcisine iqyerinin el depiqtirmesi durumunda, de[iqikli[in iqgi temsilcisi ile tartrqrlmasrna ve iqgi temsilcisine bilgi verilmesine ydnelik diizenlemelere yer vermektedir. Direktifin
7. maddesine gdre, deweden ve dewalan, devirden etkilenen iqgilerin temsilcilerine, devir tarihi, devrin nedeni, dewin hukuki, ekonomik ve sosyal
neticeleri ve iqgilerle ilgili yaprlmasr diiqiintilen herhangi bir iinlemi bildirmek zorundadrr. Deweden, bu bilgileri miimkiin olduiu kadar en iyi zamanda, en geq devir iqlemi tamamlanmadan vermek zorundadrr. Devralan da,
bilgileri, iggilerin devir nedeniyle yeni gahqma ve istihdam kogullanndan
dof'rudan etkilenmelerinden iince iqgi temsilcilerine aktarmahdrr.
Direktif ile, iggi temsilcilerine tamnan bir diSer hak ise, iqgi temsilcilerine damqrlma hakkrdrr. Buna gtire, devralan ve devreden, devirden etkilenen iqgiler hakkrnda tedbir almayr diiqtiniirlerse, bu tedbirler konusunda
uzlaqmamn saflanmasr igin iqgi temsilcilerine damqmak zorundadrrlar. (Direktif m.7/II) iggi temsilcisine tamnan bir diier hak ise, iggiler bakrmrndan
alrnacak tedbirler hakkrnda hakeme baqvurma hakkrdrr (Direktif m.7/IIl).
Sonug olarak Ttirk Hukuk sisteminde iqgi temsilcisi kavramrna ve igyerinin de[iqiklili halinde bu durumun temsilciye bildirilmesi zorunluluiu
bulunmamaktadrr. Yeni iq Kanunu, iqveren defiqikligi halinde sendika temyer vermemektedir. Sadesilcisine damqma ve bilgi verme yiikiimliiliiftne
127 iUOitemsilcisi, bazr tiye iilkelerde qirketin idare, yiinetim ve denetim organlarrna girmiq
(segilmiq) fiyeleri drqrnda,tiye tilke mevzuatrna ve uygulamalanna g6re iqqi temsilcisi olan
kiqilerdir. Kavram igin bkz. Heper A., s.2O0
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ce,29. maddede toplu iqten grkarma halinde, durumun ve sebeplerin sendika temsilcisine bildirilmesine iligkin diizenlemeler bulunmaktadrr. Bu bap'lamda, yeni iq Kanunun, AB normlarr ile tamamen uyum safilayamadrlrm
sdyleyebiliriz.
6. Sigorta Primleri

Bakrmrndan

Birleqme ve tip de[iqtirme sonucunda gergekleqen iqveren defiqikliginin, kollektif iq hukuku bakrmrndan neden olduiu diper bir tinemli sonug,
yeni iqverenin prim borglanna halef olmasrdrr.
Bu konu, SSK m.8/V'de "iqyerini bildirme" baqh$ altrnda ve 82. maddede "prim borglann halef olma" baqhs altrnda diizenlenmektedir. SSK.
m.8A/'e giire, sigortah gahqtrnlan bir iqin veya iqyerinin baqka bir iqverene
dewolunmasl veya intikal etmesi halinde de, yeni iqveren bildirge vermekle yiikiimltidtir. Aym zamanda bu iqlerde qahgan sigortahlarrn sigorta hak
ve ytiktimliittikleri devam etmektedir. SSK. m.82ll'de ise, sigortahlarrn 9ahqtrnldrf,r iqyerinin devredilmesi veya intikal etmesi durumunda, eski iqverenin kuruma olan sigorta primi ile gecikme zarnmr ve faiz borglarrndar, &Ym zamanda yeni iqverenin miiteselsilen sorumlu olacaklanm diizenlemektedir. Maddenin II. frkrasrnda Kanunun bu dtizenlemesinin emredici bir hiikiim oldu!'u vurgulanmakta ve bu hiikme aykrrr siizleqmelerin muteber olmadrS belirtilmektedir. SSK m.82, BK. m.179'daniki noktada farkhhk giistermektedir. Oncelikle, m.82, BK. m.179'daki sorumluluiun iki yrlla srmrh
kalmasrm kaldrrmrgtrr. ikinci olarak prim sorumlulufunun yaprlacak bir
stizleqmeyletamamen devir alan yeni iqverene gegmesini iinlemiqtir'128
$irket birleqmeleri veya nevi defiiqtirmeleri durumunda, bir ki.illi halefryet durumu stiz konusu olduiundan, yeni igveren SSK. m.8A/ ve m.82 hiikiimlerine gtire, birleqme ve nevi defiqtirme amnda mevcut olan sigorta
prim borglanndan sorumlu olacaktrr. Ancak, bu durumda kanaatimizce mtiteselsil sorumlulukl2e hiikiimleri uygulanmayacaktrr.
L28

eohmah i, s.2228.
129 Yargrtay pek gok karannda miiteselsil sorumluluk ilkesini vurgulamaktadrr. Orne!-in Yargrtay, bir fabrikamn igletilmesinin adi ortakhla devredilmesi halinde, prim borglanndan
eski ve yeni ortaklarrn qahsen ve miiteselsilen sorumlu olduklanm, belirtmektedir.(Yarg.12.HD.,10.12.1973T.,10419E.,UU8K.); karann aynntrsr igin, bkz. Qokmak i.,
s.2224. Bir baqka karannda, devredilen limited girketin devirden sonra da mevcudiyetini
korumasrmn, devralan anonim qirketin prim borglanndan dolayr, devralanla birlikte mtiteselsilen sorumluluiunu kaldrrmayacafrm belirtmektedir; (Yarg.12.HD., 15.01.1970T.,
2628.,204K.); karann aynntrsr igin, bkz. Yelehgi, s.117 ve118.Yine Yargrtay bir karannda, devirden sonra iqyerinde aynr hizmetlerin aynr sigortahlar tarafrndan yiiriitiildii$iinti
belirtmekte ve bunun m.82'nin uygulanmasr igin yeterli giirmektedir. (Yarg.HGK.,
2.5.1997 T., L997/21-LLLE., L99711378K.);karann aynntrsr igin, bkz. Meyd.an I Yopal,
s.484 ve 485; Yargtay eski tarihli bir karannda, eski iqverenin SSKa olan borcundan yeni igverenin sommlu olmasr igin devrin nzaen yaprlmasr gerektiiine karar vermiqtir, bu
kararrn ayrrntrsr igin bkz. Yorg.KD.' s.812.

Ar. G\r. Hanife Doprusdz

618

$vr. soNug
Ticaret ortakhklanmn birleqmesi ve nevi de!'iqtirmesi, son yrllarda luz
kazanan ve giderek yaygnlaqan ve qirketlerin ayakta kalmalarr bakrmrndan bir strateji haline gelmiqtir. Ticaret ortakhklarrmn birlegme ve nevi defiqtirmeleri sonrasrnda ise, dzellikle ig Hukukunu ilgilendiren pek gok hukuki sorun ortaya grkmaktadrr.
Ttirk hukukunda, iqyerinin veya bir bitltimiintin dewinin mevcut ig stizleqmelerine etkisi ve hukuki sonuglanna iliqkin bir diizenleme L475 Sayrh
iq K.'da bulunmamaktaydr. 4857 Sayrh iq K.'nun m.6 htikmii ile iqyerinin
veya bir bdltimiiniin dewinin mevcut ig sOzleqmelerine iliqkin sonuglan
agrkga diizenlenerek uygulamada ortaya grkan sorunlan gidermiq bulunmaktadrr. Aynca bu diizenleme ile, AB'ne uyum siirecinde, iinemli bir hukuki boqlulun giderildigi de siiylenebilir.
Ancak, iizellikle bazr noktalarda tam olarak uyumun sa$landrprm siiylemek mi.imktin de[ildir. Ozellikle, iq K. m.6/VI'a giire, igyerinin dewi gerek
iqgi gerekse iqveren agrsrndaniq siizleqmesini hakh nedenle fesih hakkr vermeyecefi belirtilmekle birlikte, deweden ve devralan iqverenin ekonomik ve
teknolojik sebeplerle yahut ig organizasyonu defiqiklifinin hakh laldr[r fesih haklan sakh krhnmrqtrr. Ancak "ekonomik ve teknolojik sebepler ile iq
organizasyonu deliqikliii" kawamlarrmn nasrl belirleneceii bakrmrndan
kanunda bir agrkhk bulunmamaktadrr. Bu bakrmdan,kanaatimizce sdz konusu madde hiikmii, kanunun ktittiye kullamlmasrna sebebiyet verebilecektir.
Difer taraftan, 200L/23 sayrh AB Direktifr Tiirk hukukunda daha iince
Miilga 4?73 sayrh Kanunda yer verilen ancak 485? Sayrh iq K.'da mevcut oImayan bir kavrama "iqgi temsilcisi" kawamrna yer vermektedir. AB Direktifine giire, iqgi temsilcisi, igyerinin dewi durumunda son derece geniq yetkilerle donatrlmrqtrr. Direktif, iqgi temsilcisine iqyerinin eI depiqtirmesi durumunda, de[iqiklig.in iggi temsilcisi ile tartrgrlmasrna ve iqqi temsilcisine
bilgi verilmesine yiinelik dtizenlemelere yer vermektedir. Direktifrn 7. maddesine gtire, deweden ve devralan, devirden etkilenen iqgilerin temsilcilerine, devri tarihi, devrin nedeni, devrin hukuki, ekonomik ve sosyal neticeleri ve iqgilerle ilgili yaprlmasr diiqtniilen herhangi bir iinlemi bildirmek zorundadrr. Ttirk hukukunda ise, iq K. 29. maddede toplu iqten grkarma halinde, durumun ve sebeplerin sendika temsilcisine bildirilmesine iliqkin diizenlemeler bulunmaktadrr. Ancak Kanun, iggi temsilcisine ve buna baflr olarak
iggi temsilcisini bilgilendirme ytiktimlti!'tine yer vermemektedir. Bu ba$lamda, yeni ig Kanunun, AII normlan ile tamamen uJmm sa[layamadr[,rm sriyleyebiliriz.
Ancak yine de, 4857 Sayrh iq K.'nun m.6 hrikmtiniin konuya agrk bir hukuki diizenleme getirerek, uygulamada glkan sorunlan biiyiik iilgiide gidererek iinemli bir geliqme sapladrfl,rmsiiylemek mtimkiindiir.

