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I. GİRİŞ
Sosy al pol itik an ın boy utla rı, dünya ölçü sünd e bir genişle meye
doğ ru gitme kte dir . Sosya l olay ların din am ikli ği beli rtile n genişle meyi
hızl and ırmı ştır. Bu nedenle, ulusa l huku kun poz itif hükü mler iyle sı
nırlı kalm ak ve yaba ncı huk ukla rın çözü mle rine sırt çevirm ek çağda ş
huk uk anla yışıy la uyufnlu değ ildir . Kuşkusuz, ulusal huku kların bi
limse l am açl arl a kar şıla ştır ma lı incele nmes i her zaman kinde n daha
faz la önem ini kor um akta dır. Bunun yanında, Birin ci Dünya Sava şı’ndan son ra büyü k bir geliş me göst eren ve Ulusla rarası Hukuku n bir
bran şı olma niteli ğin i kazan an Ulus larar ası İş Hukuku ile Avrupa Eko
nom ik Top lulu ğu düze yinde oluşan İş Hukuk unun incelen mesi de
kaçı nılm azdı r.
Ülke mizi n Avru pa Ekono mik Top luluğ una tam üyeliği söz kon u
su old uğu nda n, Top lulu k düze yinde oluşan İş Hukuk unun incele nmes i
bir zo run lulu k ola rak karşımıza çıkm akta dır. Bu araş tırma çerç eve 
sin de ince lene k konu, işye rinin devri halin de işçi lerin korunm asına
iliş kin 14 Şub at 1977 tar ihl i AET Konseyi Yöner gesi (Direc tive) ola 
ca kt ır ('). Yön erge ler, AET Huku kunu n oluşum una katkı da bulunan
(’ ) Konuya ilişkin ayrıntıl ı bilgi için bkz. A. et G. Lyon-Caen., Droit Social
Inte rnat iona l et Europeen, 5eme ed., Dalloz, Paris, 1980, 358 vd; Rîbas/J oncy/Sec he,
Trai te de Droit Social Europeen, Paris, 1978, 108 vd; A. Güzel, İşverenin Değişmesi
ve Hizmet Akit lerin e etkisi, yayınlanmam ış Doçentlik tezi, İst. 1982, 232 vd;
R. Blai npain , «Le maintien des droits des travai lleurs en cas de transfe rs d’entreprises», Rev. Trav., Août 1977, 477 vd; L. Idot, «Concentration des entreprises et
pro tect ion des trav ailleu rs dans le cadre Communautaire», Dr. Sec., No. 12, 1975,
561 vd; F. Vandamme, Concen tration s d’entr eprises et Protection des travailleurs»,
Cah. Dr. Eur. 1977, No. 1,25 vd.
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ve üye ülke ler açısında n zorla yıcı etk isi bulun an, önem li bir hukuk
kaynağıd ır. Üye Devletle r, iç mevz uatla rını Yön erge de be lirti len esas 
larla uyumlu hale geti rme k zoru nda dırl ar. Öze llikle , İş Huku ku ala 
nında ve işyer inin devri konu sunda , Roma And laşm ası' nın 100 ve
117. madde lerine dayan an 14 Şub at 1977 ta rih li Yön erge nin ayrı bir
önemi vardır. Çünkü, AET İş Huku kunu n daha ger çek çi bir temele
oturm asın a katkıd a bulu nma kta ve serm ayen in merk ezile şme si ol 
gusunun iş Huku kund aki yansı masın ı ulu sla rara sı düzey de ilk kez
bazı esasla ra bağ lama ktad ır.
Yöner genin hazırl ık çalışma ları oldu kça uzun sürm üş; 31 Mayıs
1974 t arih ind e AET Komis yonu ilk öne risi ni Konse ye sunm uş( J.O.C.E.,
no. C 104, 13 Eylül 1974, s. 1), Avru pa Parl ame ntos unu n (J.O.C.E.,
no. C 95, 28 Nisan 1975, s. 17) ve Sosyal ve Eko nom ik Kom itenin
görüş ü alın dıkt an sonra, 25 Te mmuz 1975 t ari hin den Proje öner isind e
bazı de ğiş ikli kle r yapılm ış ve niha yet 14 Şub at 1977 tar ihin de AET
Konseyi Yöner geye kesin şek lini verm iş ve yür ürlü ğe koym uştu r
(J.O.C.E., no. L 61/5.3.1977).
II. YÖNERGENİN UYGULANMA ALANI
1. Maddi Açıdan Uygulanma Alans
Yöner genin maddi açıdan uygu lanma alanı 1. madded e be lir til 
mişti r. Bu hüküm uyarın ca, söz konus u Yöner ge; «Birleşm e ya da
sözleşm eye dayan an devi r sonu cu işletm enin, işye rinin bir bütün
veya kısmi olar ak bir işvere nden diğ erin e geçm esi (int ika li) halind e
uygu lanacaktı r» (Yön. m. 1). Yönerg e, hem özel kesim, hem de kamu
kesimi işye rleri ni ve burad a çalış an işçi leri (mem urla r hariç ) kap sa
mına alm akta dır. Çünkü, üye ülke lerin ulusal mev zuat ların ın birb iriyle uyumlu hale get irilm esi ni öngö ren Roma And laşm ası'n ın 100.
madde sinin uygula ma alanı, sadec e özel kesim işye rler i ile sınırlı de
ğil di r (2).
Be lirti ldiğ i gibi, AET Yönerg esi, bir sözleşm eye day anıl arak , iş
letmen in ya da işye rinin bir bütün ola rak veya kısmen başk asına ge
çiril me si (int ikal i) neden iyle işve renl ik sıfatınd a orta ya çıkan tüm
de ğiş ikli kle ri kapsam ına alm akta dır. Baş langı çta hizm et sözl eşm e
lerin in tara fı olan ve işveren sıfat ını taşıyan kişi nin (gerç ek veya
tüzel) yerin e bir başkası geçm ekte ve İş Hukuk u anlam ında işve
ren lik sıfatın ı kaza nmak tadır.
(2)
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B.’ainpai n, a.g.m ., 481.

Yön erg enin maddi açıdan uygulam a alanı na ilişk in olar ak du
rak sa ma lar a neden ola bile cek bir konu, «işye rinin bir bölümü»n un
el de ğiş tirm es i hali dir. Sorun, özelli kle, bu tür devird en etkile nen iş
çil er i sap tar ken orta ya çık abi lec ekt ir. Yönerge, işye rinin hangi böl ü
münün de vre dil diğ ini ve hangi işçi lerin bundan etk ilen diğ ini be lir
leme yet kis ini, işye rini devred en ve devralan işve renle re vermek le
bir lik te , uyuş maz lık halin de işçi lerin dava hakkını da saklı tut ma k
ta dı r (3).
Yön erg ede ki «intika l» (tran sfer t) terim i, işlet me ya da işyerin in
fa al iy et le rin i ilgilen dir me kte dir . Başka deyişle, devre dilen işyerin de
yü rü tü lm ek te olan faa liye tle rin özde şliğin i koru yara k yeni işveren in
yö ne tim ind e de var lıkla rını sür dürm eler idir. Örneğin , bir işveren, iş
yer ine ai t bin ala rı ya da diğ er bazı üretim araç ların ı başka bir işve
rene dev ret me sin e karşın , bu son işveren aynı faa liye tler i sür dür ü
yor sa, yani önc ekin den tamam en fark lı bir konuda faa liye t gös ter 
meye baş lıyo rsa, işye rinin devrin den söz edile mey ecek tir. Hemen be
lirt eli m ki, eğe r bu faa liye t, üret ilen mallar ın ya da sunu lan hizm et
lerin ni te lik ler i açısı ndan önce kine yakın ise, yine tek nik anlamd a
işy eri nin dev ri söz kon usu dur (4).
I

Yö ner gen in 1. mad desin de kulla nılan «başka bir işverene in
tika l» deyim i, işve ren lik sıfat ında değ işik lik yara tan bir durum söz
kon usu old uğu için, işyer i üzerin deki tüm hak ve borç ların geçişi
anla mın ı taşı r. İşve renl ik sıfa tınd aki değ işik lik, işyeri mülk iyet inin sa
tım söz leşm esin e day anı lara k bir bütün olar ak ya da kısmen ger çek 
leş ebi lec eğ i gibi, işyer i üzerin de inti fa hakkının kurulm ası veya iş
ye rin in işle tme kiras ına konu olması halin de de aynı sonu ç ortay a
çı ka ca kt ır (5). Kuşku suz, Yöner genin uygula nma alanına giren ve sık
ras tla nıl an bir durum , tic are t orta klık arın a ait işye rleri nin «birle ş
mesi» (fus ion) olayıd ır.
Eko nom ik geliş mele r, ulusal düzeyde olduğ u gibi, Ortak Pazar
düz eyi nde de işle tme leri n merke zileşm e (con cen trat ion) süre cini hız
lan dır mıştı r. Birleş en ort ak lık lar a ait işlet mele rde çalışa n işçile rin
kor unm ası da inc ele diğ imiz Yöner genin kapsam ına giren önemli bir
ko nu du r (6). Yön erge de «birleşme» (fusion) kavram ı tanımla nmış, üye
de vle tle rin iç huk ukla rına yollam a ile yet inil miş tir. Belir telim ki, Yö(3)
(")
(5)
(G)

Bkz. Vandamme, a.g.m., 33; Blainpain, a.g.m., 481 ve dn. 5.
Blain pain, a.g.m., 482; Güzel, 232.
Idot, a.g.m., 563; Vandamme, a.g.m., 35.
Orta klık ların Birleşmesi konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Güzel, 33 vd.
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nerge, yalnızc a anon im ort akl ıkla rın değil, bütü n ort ak lık tür ler ini n
birle şme sini kapsam ına alm ıştır (’).
2. Yer Açısından Uygulanma Alanı
Yöner genin yer (co ğra fi)'a çıs ınd an uygu lanm a alanı AET And laşmasının uygula nma alanı ile sınırlı tu tu lm uş tu r (m. 2/1 ). Yöne rge hü
kümle ri el değ iştir en işletm e veya işye rinin AET And laşm asın ın co ğ
rafi açıdan uygula nma alanı için de bulunm ası hali nde uy gu lan ac ak 
tır. Kuşkusuz, İş Hukuk u anlam ında bu alan işyer i ya da işlet med ir.
İşçile rin işlerini yap tıkla rı yerin üye dev letl erin to pra kla rı üzerinde
olması gerek ir.
Komisy onca hazırl anan yöne rgen in ilk proje metn inde, int ika l
eden işyeri ya da işlet men in Ort ak Pazar dışın daki bir ülked e olmas ı
halind e de, devred en veya devr alan işve renl erde n biri nin ikam etgâ h
ya da işletm e merk ezini n AET için de bulun ması ve bur ada ki işye 
rinde çalışa n işçi leri n devird en etk ilen me leri koş uluy la yön erg e hü 
küm lerin in uygula nmas ı öne rilm işti. Bu öneri , yöne rgenin kesin me t
ninde yer alma mıştır .
III. İŞÇİLERE SAĞLANAN HLSKUKİ GÜVENCE : HİZME T SÖZLE Ş
MESİNİN OTOMATİK GEÇİŞİ
1. Hizmet Sözleşmesinin veya İş İlişkisinin Yeni İşverene Oto
matik Geçişi
Yöner genin en önem li ilkesi , hiç kuşkus uz, işye rinin devr i hal inde
işçil erin kazanılm ış hakla rını koru mak ve iş güv enc esin i sağl ama ya
yöne lik olanıdır. Bu amaca ulaş abilm ek için baş vuru lan ve Yön erg e
nin benim sediği sistem , devr edile n işye rind e çalış an işç iler in hizm et
sözleş mesinde n ya da daha geni ş ola rak iş ilişk isin de n kay nak lana n
hakla rın oto ma tik ola rak işye rini devra lan yeni işver ene geç me sid ir
(m. 3). Bu konuda ta ra f irad eler ine üstü nlük tanı nma mış tır. Böylece ,
yeni işveren in, Bo rçla r Huku kunu n alac ağın devr i hük üm leri ne da 
yanması ya da yeni işvere nle anl aşa rak mev cut iş iliş kil er ine ka tıl
maması önlenm ek iste nm işt ir (").
Yöner genin 3. maddes i uyarı nca; işye rini dev rala n yeni işveren ,
(7) Idot, a.g.m., 562.
(s) Bkz. «Avis dıı Co mite Eco nom igue et Soc iale» , J.O.C.E.E., No. C, 255/25,
7.11.1975.
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eski işve ren in işçi lere bağlı olduğu hak ve borçlar a oto ma tik olara k
ta ra f ola cak tır. Burada, tek nik deyimiy le, sözleşme ilişkisinin bir bü
tün olarak, yani aktif ve pasif yönleriyle geçişi söz konusudur. Yeni
işver en, anc ak dev ir sırası nda yür ürlü kte buluna n sözleş melere tar af
ola ca ktı r. Devirde n önce fesh edilm iş sözl eşme lerle bağlılığ ı düş ünü 
lem eye cek tir. Buna karşıl ık, devird en önce hizmet sözleşm esi fesh
edi lmi ş olma sına karşın, bild irim öneli içinde bulun uluyo rsa, Yönerge
hük üm leri yine uygula ma alanı bul aca ktır (9).
Şu halde, yöne rgen in güven ceye aldığı haklar , her şeyden önce,
yazılı ya da sözlü ola rak yapılmı ş bireyse l hizme t sözleş meler inden
doğ an hak lard ır. Bunun dışında, kaynağını «iş ilişki si»n den alan hak
ve bor çla rın geçi şi de söz konus udur. Ayrıca, yasadan, top lu sözl eş
meden , işyer i iç yöne tmel iğind en doğan hak lar da yeni işveren e ge
çe ce kti r. Bunl ar; ücret , kıdem, işye rinde ki çalışma koşul larıdır .
İşye rinin devr i neden gös teri lere k hizme t sözleş meleri feshe dilen
işç ile rin yeni işvere ne karşı herhan gi bir tale ple ri olab ilece k midir?
Yön erge de bu sorun a çözüm get irilm em işti r. Sorun, üye ülke lerin iç
huk ukl arı na göre çözü mle nec ekti r. Başka bir ifadeyle , iç huku kların
fesh e karşı korum a konu sund aki yasal düzen lemel eri dik kat e alın a
ca ktır . Örne ğin, haksız işten çıkarm ayı taz min at yaptır ımına bağ la
yan bir huku k siste mind e, işyer ini devra lan işvere nin soru mlulu ğu
düş ünü lem eye cek tir. Çünkü, dev ir esnasında hizmet sözleşm esi mev
cu t değ ildi r. Euna karşıl ık, haksız feshin yaptırım ı geç ersi zlik ise,
hak ve bor çla rın yeni işvere ne geçmes i söz konusu olac aktır .
Yön erge de yer alan diğ er önemli bir hüküm, eski ve yeni işve
renlerin işçilere karşı dayanışmalı ve şahsi sorumluluklarına ilişkin
olan ıdır. Yön erge nin 3. madde sinin 2. bendine göre, Üye Devletler,
mev zuat ların ı yöne rge hük üml eriy le uyumlu hale geti rirk en, devird en
son ra da eski ve yeni işve renl erin işçi lere karşı dayanış malı soru m
lulu kla rın ı düz enle yeb ilirle r, Dikk at edilirs e, işçil erin gel ir güvenc esi
açıs ınd an önem taşıya n dayanışmalı sorumluluk konusu nda Yönerge
kesin bir tav ır alm am akta sadec e üye Devle tlerin iç mevz uatları na
yol lam ada bulu nma ktad ır. Yöne rgeni n eksik yönl erind en biri si de bu
kon udu r. İş güve nces i kada r gel ir güven cesi de önem taşır. Bu ala n
da da kesin bir düzenle me, yerin de olaca ktı.
(!l)

Blanpain, a.g.m., 485; Vandamme, a.g.ın., 35.
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2. Toplu Sözleşme ile Saptanmış Çalışma Koşullarının Korunması
Yöner genin 3, maddesi, işye rini dev rala n işve reni n eski işv ere 
nin bağlı olduğu toplu iş sözl eşm esin i uyg ulam aya devam ede ceğ ini
ilke olar ak benim semiş tir. Gerç ekte n, anıla n hükm e göre ; «işye rinin
inti kali nde n sonra, devra lan, top lu sözl eşm enin fesh i ya da sü re si
nin biti mi veya yeni bir sözl eşme nin vey ahu t başk a bir top lu iş sö z
leşmes inin uygula nmaya başla dığı tar ihe kada r, devr ede nin bağlı
bulunduğ u topl u iş sözl eşme siyle sap tan mış çalış ma koşu lları nı de 
vam ettir mek zoru nda dır (Yön. m. 3/11 ). Aynı hükm ün deva mınd a,
«Üye Devlet lerin, ulusal huk ukla rınd a top lu sözl eşm e ile sap tan mış
çalışm a koşulla rının korun masın ı, bir yıldan az olm am ak üzere za 
man açısından sını rlay abi lec ekl eri (Yön. m. 3/ II, f. 2) de ifad e ed il
miştir .
Dikk at edilir se, metn ini ver diğ imi z hükü mde, top lu söz leşm enin
tür ler i konusu nda herh angi bir ayırım yap ılma mışt ır. Böyle ce, işy eri ni
devra lan işveren, işkolu düze yind e yapılm ış bir top lu iş sözl eşm esi
ile bağlı olacağı gibi, işletm e ya da işyer i düz eyin de yap ılm ış bir to plu
iş sözleşm esi var ise onun hük üm leri ni de uyg ulam ak zoru nda ka 
lac akt ır (10).
Bel irtel im ki, Yöne rgeni n 3. madde si, yeni işve reni top lu söz leş 
menin düze nleyic i (nor mati f) kısmınd a yer alan hük üm lerl e bağlı kıl 
makt adır. Yönerg ede yer alan «çalışma koşu lları nın korun ması» bi 
çim inde ki ifaded en bu sonu ç çıkm akta dır. Bu bağl ılık, hem birey sel,
hem de ko llekti f nit eli kte ki düze nley ici hük üm leri kap sar ("). Yön er
genin bu hükmüyle, top lu sözle şmen in işç iler e sağl adığ ı ücr et ve d i
ğer çalışma koşul larını n, işveren ya da işye rine iliş kin de ğiş ikl ikl erd en
etkilenm eler i önlen miş bulu nma ktad ır.
3. Feshe Karşı Koruma
İnce lediğ imiz Yönerge, işye rinin el değ işti rm esi hali nde işçi leri n
hizme t sözleşm esinde n ya da iş ilişk isin den kay nak lan an hakl arını ,
«yeni işverenin mevcut hizmet sözleşmelerine otomatik olarak taraf
olması», yönt emiy le koru mak tadır . Bu ilkey e koş ut ola rak , anıla n Yö
nerge, işçiy i feshe karşı koru yuc u bazı hük üm leri de içe rme kte dir.
(I0 ) Blai npa in, a.g.m., 486; Vand amm e, a.g.m., 37.
(” ) Bkz. A. et G. LYON - CAEN, 358; Bla inp ain ,
a.g.m., 37.
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a.g.m., 486;

Van dam me,

Yön erge nin 4. maddesi, işyerin i devreden ve devralan işve ren
lerin hizm et sözl eşm eler ini fesih hakları konus unda bir temel ilkeye
ve buna bağlı ola rak bazı istis nala ra yer verm ekte dir. Anılan hükme
göre, bir işlet men in, bir işyer inin bir bütün olar ak veya bir bölüm ünün
baş kası na geçi şi, hizm et sözleşm esinin feshi için başiıba şına bir ne
den değ ildi r. Söz konu su fesih yasağının hem eski, hem de yeni işve
reni ilg ile nd ird iği aynı madded e açıkça be lirt ilm işt ir (Yön. m. 4/1 ). Bu
hükü m karş ısınd a, işye rini devre tmek isteyen işveren devri gerekç e
gös ter ere k işç ilerin hizm et sözle şmele rini feshe dem eyec ektir. Aynı
şek ilde , yeni işvere n de bel irtil en nedene daya nara k işçil eri işten çı
kar am aya cak tır.
İşçin in bu şek ilde feshe karşı korunmas ı, öze llikle İş Me vzu atla 
rını bu yön erg e, ile uyumlu hale getir mek zorund a olan üye ülkele r
açıs ında n önem li bir aşa mad ır ve çağda ş İş Hukuku na katkısı da bü
yük ola ca ktı r (12).
Yöner ge, fesi h yasağı konusu nda temel ilkeyi beli rled ikte n son 
ra, işve renin bazı hal lerd e fesih yetk isine sahip bulun duğu nu ayrıca
hükm e bağ lam akt adı r. Gerçe kten, 4. maddenin devamında, 1. bentte
öng örü len fesi h yasağ ının, «ekonomik , tek nik ya da organi zasyon »
ned enle rine daya nan işten çıkar mala rı kapsam ayacağ ı vur gula nm ak
tadı r. Bunun son ucu olar ak, işletm ede ya da işyerind e, işçini n yaptığı
iş üze rind e önem li de ğiş ikl ikl er yapa bilec ek ekono mik, tek nik ya da
örg üts el ned enle r sonu cu, işveren in fesih bild irim inde bulunm a ye t
kisi ola cak tır. Burad a şu soru akla ge lm ek te di r: Fesih olanağı her
iki işver en (devr eden ve devral an) için mi geç erlid ir? Madde nin me t
nine bağlı kalı nırs a soruy a olum lu yanıt vermek ger eke cek tir; çünkü,
mad denin ilk ben dind e yer alan fesih yasağının her iki işveren için
söz konu su oldu ğu vurg ulan mışt ır. Yapılan bu açıkla manın istis nal ar
kon usu nda da geç erli oldu ğu söyl ene bilir (13). Nitek im, anılan mad
den in ger ekç esi nde de işve renle re tanına n bu olanağı n, «işyerinin
in tik al i nede niyle işlet men in organ izasy onun da değ işik lik yapabil me,
üre tim sis tem ini yeni leme ya da verimi arttır ma» amacı taşıdığı ifade
ed ilm ek ted ir (14).
İşç iler e tan ına n güvence , üstünde durd uğum uz istisn a hükmü
ile zay ıflam ıştır . Çünk ü, işver enli k sıfatı nda değ işik lik yarat an neden(12) A. et G. Lyon-Caen, 359; Blainpain, a.g.m., 488.
( 13) Blainp ain, a.g.m., 489; Vandamme, a.g.m., 37.
(14) Bkz. Yönergenin hazırlık çalışmalarını içeren Komisyon Raporu, Bruxelles,
16 Mayıs 1976 (yayınlanma mıştır).
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ler (devir, tic are t orta klık ları nın birle şme si vb.) çoğu kez işle tme bin
ver imin i yüks eltm ek, orga niza syon un da de ğiş ikli k yapm ak amac ına
yön elik tir. Daha geniş bir ifade yle, işye rinin el değ işti rme si eko nom ik
ve tek nik nedenl ere day anm akta dır. Böyle olu nca fesih yasağı dar,
fesih olanağ ı ise daha geniş bir uygu lama alanı bul aca ktır . Örneğ in,
mali güç lük ler içinde bulun an bir işlet mey i başk asına dev retm ek is
teyen işveren, sal t bu nedene daya nar ak bazı işçi leri n hizm et söz 
leşm elerin i fes hed ebil ece ktir. Aynı olan ak, hiç kuşku suz, bu ni te lik 
teki bir işletm eyi devra lan yeni işvere n için de var dır (15).
Bununl a birl ikte , Yöne rgen in hazır lık çal ışm alar ına ve üzeri nde
durd uğum uz hükmün gere kçe sine baktı ğımız da, işve renl ere tanın an
fesih olan ağın ın o denli sınırsız olmad ığını görm ekte yiz. Be lirtil en
neden lerin işten çıka rma ları haklı kılması için, önced en işçi leri n iş
letme için de kendi uzm anlı klar ıyla ilg ili başka bir işte, çal ıştı rılı p
çalı ştır ılam aya cak ları nın ara ştır ılmı ş olması ve bu konu da işçi ya
da send ika tem silc iler iyle gere kli gör üşm eler in yapılm ası zor un lu
luğu vardır. Bel irtile n ola na kla r ara ştır ılma dan ve gere kli gör üşm e
ler yapı lmad an fesi h bild irim ind e bul unu lam aya cak tır (ıc ).
Diğer tar aft an , Yöne rgen in 4. maddes i fesh in bir nedene day an
dırılması nı zoru nlu kılm akta dır. Devirden önce veya hemen sonra
yapılan feshin hangi ger ekç eler le yapıldığı be lirt ile ce kti r. Bu nokt a
İş Hukuku için önem li bir kaza nçtır . Yargı ç, fesih bil dir iminin da yan 
dırıldığı gerekçe lerin , sözge limi ekon omik , tek nik ya da örg üts el ne
denl erin söz konusu olup olmad ığını ve bunla rın hizm et söz leşm esi
nin fesh ini zorun lu kılıp kılmad ığını ara ştır ma k dur um und adı r (” ).
Yönerge, haksız fesh in yaptırı mı konu sunda hiç bir hüküm içe r
meme ktedir. Bu konuda, üye ülke lerin iç huk ukla rına , ört ülü de olsa,
yollam a yapm akta dır. Bu önem li eks iklik , fesih bild irim ind e bel irtil en
neden lerin gerç ekle şme miş olması halind e, bu fesh in geç ers iz kılın 
ması ve işçin in işine iadesi biç imin de gid eri lmelid ir (’“).
İşçinin feshe karşı korun ması çerç eves inde. Yöne rgeni n
bir hükmü üzerin de de duru lmal ıdır. Yöne rgen in 3. mad desi ne
işye rinin devri nede niyle yeni işvere nle devam lılığı söz konu su
hizme t ve toplu iş sözle şmes indeki çalışm a koş ulla rınd a tek
(İJ ) Blainpain, a.g.m., 489; Ribas /Joncz y/Sech e, 494; Idot, a.g.m., 565.
(lc ) Bkz. Hazırlık çalışma larına ilişkin rapor, s. 6; Vandamme, 37.
(17) Blainpain, a.g.m., 489.
('“ ) Blainpain, aynı yer.

94

diğe r
göre,
olan
yanlı

esaslı bir de ğiş ikl ik yapı lama yaca ktır. Başka anlatı mla, yeni işveren
işçi nin çalış ma koşu lları nda ve ücre tind e işçi aleyh ine sonuç doğ u
rac ak önem li de ğiş ikl ikl er yapa may acak tır. Bu hükmün yaptırımı,
Yön erg enin 4. mad desi nde be lirti lmi ştir . Buna göre, işye rinin dev rin
den son ra çalış ma koşu lları nda yeni işvere nce esaslı değ işik lik ya
pıldığı ger ekç esi yle hizm et sözleşm esi işçi tara fınd an feshed ilmişs e,
bu fesi h işve ren ce yapılm ış gibi kabul edile cek ve sonu çları na da
işver en ka tla na ca ktı r (Yön. m. 4/2) .
4. İşçi Temsilcilerinin Görev ve Statülerini Korumcsiarı
Yön erge nin 5. madde si uyarın ca üye ülke lerin iç huku kları na gö 
re bel irle nm iş işçi tem silc iler inin ya da diğ er organ ların stat ü ve
gör evl eri işye rinin devr inden sonra da devam edec ektir. Bunun ön
koşu lu, işye rinin tek ve bağımsı z bir ünite olar ak varlığını sür dür 
mes idir. Diğer bir anla tımla , ünite nin bir bölümü devredilm işse işçi
tem sil cil er ini n göre vler i son bula cak tır. Bu halde dahi, tem silc ilere
tan ınm ış özel huku ki güve nce devam edec ektir.
İşçi tem sil cil er ini n sta tü ve göre vler inin devamını öngör en hü
küm ler, üye Dev letle rin iç huku kları na göre, işye rinin devrind en son 
ra, tem sil cil er in yenide n belir lenm esin i gere kli kılan koş ulla r ger çek 
leşm iş ise, uygu lama alanı bul am aya cak tır (Yön. m. 5/1).
III.

İŞÇİLERİN İŞYERİNİN HUKUKİ YAPISINI DEĞİŞTİRİCİ
KARARLARA KATILMASI

İşye rinin dev ri konu sund a işçi tem silc iler ine bilgi verme ve da
nışma yük üm lülü ğün ün ge tiri lm iş olması, üzerind e durd uğum uz Yö
nergen in, diğ er önem li bir yönün ü oluş turm akta dır. Yönerg enin ön
gör dü ğü siste mde , işve ren ler devird en önce ve uygun bir zamanda,
işy eri ni de vir nede nleri , bunun işç iler açısınd an doğ urab ilece ği hu
kuk i, eko nom ik ve sosya l son uçl ar ile devird en etkil enen işçi ler için
alın an önl em ler konus unda , iç hukuku n öngö rdüğ ü işletm e ya da
işye rind eki send ika tem silc iler i ile işçi tem silc iler ine bilgi vermek
zo run da dır (Yön. m. 6/1 ). Üye Devletl er, mevz uatlar ını yönerg e ile
uyum lu hale get irirken , bilg i verme yükü mlü lüğü nü işletme düze yin
deki sen dika ve işçi tem silc iler iyle sınırlı tut ab ilir ler . Eğer işletme
ya da işye rind e bu tü r org an lar mevc ut değils e, doğru dan doğruya
işç ile re bilg i verm e zor unlu luğ u vard ır (Yön. m. 6, f. 1).
Bilgi verm e yük üm lülü ğü yanında, işyerin i devreden ve devral an
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işver enlerden her biri, kendi işç iler i hakk ında bazı ka ra rla r almayı
düşü nüyo rlars a, alac akla rı önle mle r konu sund a bir anla şma zemini
hazı rlam ak amac ıyla, işçi tem sil cil eri ne danışmak ve birlikte bir çö
züm aramak zorund adır.
Dikk at edilirs e, bilgi verme yükü mlü lüğü , işye rine ilişk in ola rak
işve renl ik sıfatı nın değiş mesin e yol açan nede nler in tümü nü kap 
sadığı halde, danışma ve bir lik te çözüm arama yük üm lülü ğü, her iki
işvere nin kendi işçi leri için alma yı tas arla dık ları önl em lerl e sınırlı
kalm akta dır. Başka bir ifade yle, işçi tem sil cil eri yle yapıla n gö rüş 
meler, işver enler ce tek yanlı alınan kar arla rın sosya l son uçla rı, ö r
neğin hizmet sözle şme lerin in fesh i, işçi leri n çal ıştı kla rı yerin ya da
işin değ iştir ilme si gibi konu ları kap sam akt adı r ('"). Yöne rged eki «bir
anlaşm aya varm ak amac ıyla ifades i» bas it bir danış madan öteye,
bel irtile n konu larda top lu paza rlık gör üşm eler ini başl atma yı hed ef
lemek tedir. Bunun önem li sonuc u, top lu görüşm e aşam asın da bir
anlaşmaya varılam azsa ve barışç ı çözüm yolla rı da öng örül mem işse ,
işçil erin greve baş vur ab ilm ele ridi r (20).
IV. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Genel bir değ erle ndir me yapıld ığında , üzerin de durd uğu muz Yö
nerge ile işçil ere sağla nan güv enc eler çok sınırlı kalm akta dır. Yö
nerge, serb est paza r eko nom isini n teme l ilke lerin den biri olan gi ri
şim özgü rlüğ üne herh angi bir sınır get irm eme kted ir. İşç iler i biri nci
planda ilgile ndir en kar arl ar (işye rini devr etme ya da başka or ta k
lıklar la birleşm e) işve renl erin ayr ıcal ıklı ve dok unu lma z ye tki ler i ar a
sında yer alma ktad ır. Devir konu sund a işçi lere bilg i verme yük üm 
lülüğü çok sınırlı ve sem bolik kalm akta dır. İşçi tem silc iler ine dan ış
ma ve toplu görüş me aşaması ise, işvere nin tek yanlı ve özg ürce
aldığı kara rlar ın sade ce sosy al son uçla rıyla ilg ilid ir ve uygu lama da
fazla etk ili olam aya cak tır. Yönerg e, yalnız ca işye rinin devr i ve tic ar et
orta klık ların ın birle şme sini kaps ama kta, ekon omik merk ezile şme nin
diğe r biç imle rini kaps ama mak tadır .
Yönerg e bu eksik yanla rına karşın, İş Huku ku alanı nda atılm ış
ileri bir adımın başla ngıcı nı olu ştu rma kta dır. Sözleş me iliş kis inin bir
bütün ola rak nakli konu sund a yete rsiz kalan Bo rçlar Hukuk u ilke leri
bir yana itilm ekt edi r. Bundan böyle, işye rinin devri, devred en ve
(19)
(20)
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Ayr ıntı için bkz. Vand amm e, a.g.m., 39 vd; Idot, a.g.m., 566; Bla inp ain , 492.
Bla inp ain , a.g.m., 492.

dev ral an açısı ndan hizm et sözle şme lerin in feshi için haklı bir neden
say ılm aya cak tır. İşçile r, işye rini devral an işvere nin yöneti minde , tüm
kaza nılm ış hakl arın ı da koru yara k, çalışm aların ı sür dür ebi lec ekl er
dir. Bu, iş güve nces i açısın dan önemli bir aşamadır .
İşve renl erin ekon omik , tek nik ve örgü tsel neden lerle hizmet söz
leş me leri ni fes hed ebi lme leri Yöner genin değe rini zayı flata n diğ er bir
nok tad ır. Anca k, fesh in beli rli nedenl ere dayand ırılmas ı zoru nlulu ğu
ve uyuş maz lık hali nde yarg ıca deneti m yet kisi nin veril miş olması ve
ge re kti ğin de fesh in geç ersi z kılınması, iş Hukuku için önemli bir ka
zan çtır .
Son uç olar ak, Yöne rge İş Hukuku alan ında ki bütün leşme (integra tion) çaba ları açısı ndan ileri bir adım olduğ u gibi, AET İş Huku 
kun un daha ger çek çi bir teme le oturm asına da katkıda bulu nma k
tad ır. Sınırlı da olsa, serm ayen in merke zileşmes i olgus unun İş Hu
ku kun dak i yansım asının ulus lara rası düzeyde ilk kez bazı esasla ra
bağ lanm ış oluş u olum lu bir gelişm e olar ak değ erle ndir ilec ekti r.
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