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1. MERKEZİLEŞMENİN HUKUKİ GÖRÜNÜM BİCİMLERİ VE İŞ
GÜVENCESİ ACISINDAN ORTAYA CIKAN SORUNLAR

Sermayenin merkezileşmesi ya da konsantrasyonu, İş Hukuku
kurallarının uygulandığı teknik 'üretim birimleri olan işyerlerinin (ya

da ekonomik üretim birimi işletmelerin) ve bu işyerleri işverenlerinin
hukuki yapı ve sıfatlarında, kimi değişikliklere de yol acar. Bu sonucu doğuran teknikler değişkenlik gösterir; ticaret ortaklıklarının
birleşmesi ve tip değiştirmesi, en sık başvurulan hukuki teknikler arasında yer alır.
Bu tekniklerin

belirlenmesi, işçiler acısından ortaya
kavramaya yardımcı olacaktır.

anlamlarının

çıkan sorunların boyutlarını

1. Görünüm Biçimleri : Ticare·t Ortakhkla'r mda
(Nevi) Değiştirme

Birleşme

ve Tip

Kavramların anlamlarına geçmeden önce, konuyu yönlendiren
temel ekonomik .nedenler üzerinde kısaca durmak yararlı olacaktır.

a. Temel Nedenler

Dünya ekonomisindeki gelişmeye koşut olarak, özellikle dış pazarların ya da ulusal düzeydeki büyük ekonomik güçlerin rekabetine
dayanabilmek, ekonomik yapının temel hücrelerini oluşturan ticaret ·
ortaklıklarının büyümesini, kaçınılmaz bir gereklilik olarak ortaya koyar. Gelişmiş Batı ülkelerinde, özellikle Avrupa Ekonomik Topluluğu'
nun oluşturulmasıyla, işletmelerin konsantrasyonu hız kazanmıştır.
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Denebilir ki, sermayenin merkezileşmesi, serbest piyasa ekonomisinin yürürlükte olduğu ülkelerdeki ekonomik örgütlenme modelinin
odak noktasını oluşturur.
Sermayenin uluslararası bir niteliğe bürünmesi ve serbest dolaşımı, temerküzün boyutlarını daha da genişletmiştir. Sorunu yönlendiren ekonomik gelişme, ülkemizde de gözlenmekte, ekonomik geliş
meye koşut olarak bu süreç belirli ölçüde hızlanmış bulunmaktadır
Nitekim; son yıllarda, dış pazarlara açılmak zorunda kalan Türk iş
letmeleri, bu pazarlardaki güçlü işletmelerin rekabetine dayanabilmek için, yurt içindeki birçok firmayla birleşerek büyük ortaklık grupları oluşturmuşlardır. Benzer olgu, ulusal düzeydeki işletmeler için de
söz konusudur.
(ya da temerküz) için, genellikle Ortaklıklar Hukukullanılmaktadır. Ortaklıklara ait işyerlerinde
araçlar
kunun
çalışan işçilerin bilgisi olmadan yeni şubeler açmak, açık ya da örtülü bir bicimde grup ortaklıkları oluşturmak, holdingleşmek, mevcut
küçük ortaklıkları denetim altına almak; birleşmek ve tip değiştirmek,
en çok başvurulan mekanizmalardır. Bunların tümünü incelemek, geniş kapsamlı bir araştırmayı gerektirdiğinden, biz yalnızca son iki teknik üzerinde durup, işçiler acısından . ortaya çıkan sorunları irdelemekle yetineceğiz.
Merkezileşme
sağladığı

b.

Birleşme Kavramı

Genel olarak, tüm hukuk sistemlerinde, «birleşme» terimi, yalnız
ca, tüzel kişiliği olan ticaret ortaklıkları için kullanılmaktadır. Oysa,
İsviçre ve Türk Borçlar Yasaları, aynı terimi, ticaret ortaklıkları dı
şındaki kişi iletmeleri için de kullanmaktadır. Türk Hukukunda, ticaret ortakl'ıkları için özel hükümler bulunduğundan, öncelikle · bu
hükümlerin uygulanması gerekmektedir. Bunun sonucu olarak, BY.
179 - 180, ancak temel ya da yorumlayıcı hükümler olarak uygulanabileceklerdir (1). Bu araştırma, ticaret ortaklıklarının birleşmesi konusuyla sınırlı kalacaktır.
En yalın bir ifadeyle, iki ya da daha fazla ortaklığın yeni bir ortaklık meydana getirmek amacıyla bir araya gelmeleri ve sonuçta
kendi varlıklarını yitirmeleri, Ortaklılar Hukukunda «birleşme» (fuPOROV (Tekinalp/Çamoğlu), Ortaklıklar Hukuku 1, 2. Bası, İstanbul, 1975, 83.
HEMARD/TERRE/MABİLAT, Les S.odetes commerciales, tomes 111, Paris,
1978, 590.
1
( )

2
( )

sion) terimi ile adlandırılmaktadır (2 ). Ticaret ortaklıklarının birleş
mesi için kullanılan ve Ticaret Yasamızın da öngördüğü (TV. 147/1)
yöntem iki türlüdür : Birincisi, mevcut iki ya da daha fazla ortaklığın
yeni bir ortaklık oluşturmak amacıyla birleşmeleri ve sonuçta kendi
varlıklarını yitirerek, meydana gelen yeni ortaklığın varlığını sürdürmesidir (fusion par combinaison); ikincisi, bir ya da daha fazla ortaklığın, kurulu olan bir ortaklığa katılmasıdır (fusion par absorption).
su son durumda, varolan bir ortaklık, yine varolan ·bir veya daha fazla
ortaklığı kendi içerisinde eritmekte ve sonuçta, diğer ortaklık ya da
ortaklıkların (eriyen ortaklıkların) varlıklarını yitirmelerine neden olmaktadır. Diğer ortaklıktan kendi bünyesinde eriten ortaklık tek ba3
şına hukuki varlığını sürdürür ( ).
Her iki yöntemin ortak özelliği, varlıklarını yitiren ortaklıkların
tasfiye edilmeden son bulmaları ve malvarlıklarının alacak (aktif) ve
borçlarıyla (pasif), katılan ya da yeni kurulan ortaklığa bir bütün olarak intikalidir (4). Biraz daha açıklamak gerekirse, birleşmenin ilk tipinde, birleşen iki ya da daha fazla ortaklık tüzel kişiliklerini yitirirken. aynı andq yeni bir tüzel kişiliğin oluşmasına neden olmaktadır
lar. İkinci tip birleşmede de katılan ortaklık, tüzel kişiliğini yitirmekte,
katıldığı ortaklık ise tüzel kişiliğini devam ettirmektedir. Dikkat edilirse, birleşme halinde de, mirasta olduğu gibi külli halefiyet (succession universelle) durumu vardır. Birleşme sonucunda ortaya çıkan
ya da diğer ortaklıkları kendi içinde _eriterek tek başına varlığını sürdüren ortaklık, diğerlerinin malvarlığmı ipso iure, bir bütün olarak ka~
zanmaktadır. Bu durum, öğretide, hukuki yapısındaki değişikliklere
karşın, işletmenin devamlılığı ilkesinin bir sonucu olarak görülmektedir. Bu olgu pozitif hukuklara da yansımıştır. Gerçekten, TV. 146 151 ·maddelerinin, ticaret ortaklıklarının birleşmesine, külli halefiyet
sonucu bağladığı öğretide oybirliği ile kabul edilmektedir (5 ).
Türk sisteminde, TV. 147'ye göre,

birleşme, aynı

neviden ortak-

Ayrıntı icin blkz. HEMARD/TERRE/MABILAT, 590; POROY (Tekinalp/Çamoğ
(3 )
lu). Ortaklıklar il, 486; DOMANİÇ, Hayri, Şirketler Hu'kuku, 3. bası, İstanbul, 1974,
72; ARSLANLI , Halil, Kolle1ktif ve Komandit Şirketler, 2. Bası, İstanbul, 1960, 147.
(4) Aynı kaynaklar.
TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu). Ortaklıklar 11, 486 vd; ACEMOGLU, Borclar
( 5)
Kanunu'nun 179. maddesine göre Malvarlığı ve Ticari İşletmenin Devri, İST. 1971, 69;
FEYZİOGLU, Feyzi Necmeddin, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 2. Bası, 19ı77, 698;
TUNCOMAG, İş Hukuku 1, ist., 1984, 122.

631

olabilmektedir. Bununla birli'kte, aynı hükme göre; birkollektif ile komandit ortaklıklarla anonim ve paylı
komanditler aynı neviden sayılır (m. 147) . Bundan çıkan sonuca göre,
6
emeğin limited ortaklık, anonim ortaklıkla birleşemez ( ).
lıklar arasında

leşme acısından

gibi, diğer hukuk sistemlerinde
de, ortaklıkların birleşmesine külli halefiyet ve giderek işletmenin devamlılığı sonucunun bağlandığı söylenebilir. Gerçekten, 19'65 tarihli
Alman Paylı Ortaklılar Yasasının § 339. mqddesinde bu durum acıkça
belirtilmiştir. Aynı çözüm, İsviçre Hukukunda anonim ortaklıkların birleşmesi (İsv. BV. 748 - 749) acısından benimsenmiştir (7). Fransız Hukukunda da, 24 Temmuz 1966· tarihli ticaret ortaklıklarına ilişkin yasanın 381. maddesine göre; birleşme sonucu, ortadan kalkan tüzeı
kişiliklerin tüm malvarlıkları, alacak ve borçlarıyla birlikte yeni ortaklı
8
ğa intikal eder ( ).
Türk Hukuk sisteminde,

olduğu

Külli halefiyet ilkesi, işçilerin iş güvencesi açısından ortaya çıkan
sorunların çözümünde önemli bir işleve sahiptir. Aşağıda inceleneceği gibi, iş yasasında düzenleme boşluğunun bulunması nedeniyle
anılan ilkenin uygulanma alanı genişlemektedir.

b. · Tip (Nevi)

De· ğiştirme Kavramı

Türk Ticaret Yasası, 152. maddede ticaret ortaklıkların:n tip (nevi)
değiştirmesi konusunda genel ilkeyi öngörmektedir. Bu hükme göre :
«Bir ticaret şirketinin diğer bir ticaret şirketi nevine çevrilmesi kanunda aksine hüküm olmadıkça, yeni nev'e ait kuruluş merasimine tabidir; böylece yeni nev'e çevrilen şirket eskisinin devamıdır». Bu genel kuralın yanında, kollektif ve komandit ortaklıkların birbirine dönüş-

(6 )

POROY

(Tekinalp/Çamoğlu), ı.

84.

(7) Bkz. RECORDON, Pierre - Alain, La Protection des Actionnaires Lors de
Fusions et Scissions de Societ·es en Dmit Suisse, en Droit Francais, Geneve, 1974,
20; PIOHON, Maurice, La Fusion d'Entreprises, SAG, 42, 1970, 251 vd; DES GOUTTES, Rene, Cession et Fusion des Patrimoine-s et des Fonds de Gommerce,
Geneve, 1938. 132.

HEMARD/TERRE/MAB ILAT; 641; RECORDON, 21; GOUTAL, Jean - Louis,
Essai sur le principe de l'effet relatif du contrat. these, Paris, 1977, 333 vd.
( 8)
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türülmesi (TV. 268) ile anonim
vd.) konusunda özel hükümler

ortaklığın

limitede çevrilmesi (TV. 553
getirilmiştir (9).

Ticaret ortaklıklarında tip değiştirme, belirtilen hukuki biçimlerden birine göre kurulmuş bulunan bir ortaklığın başka bir hukuki biçrme dönüştürülmesidir. Örneğin, bir kollektif ortaklığın komandit ya
da bir anonim örtaklığın limited ortaklık haline getirilmesinde tip değiştirmeden söz edilir. Ticaret Hukuku öğretisinde, ortaklıkların tip
değiştirmesi; <{bir işletmenin bir hukuki biçimden diğer bir hukuki biçime çevrilmesi, yani hukuki ve ekonomik ayniyet (identitöt) ve devaml ılığırn (kontinuitöt) sürdürerek başka tipte bir ticaret ortaklığı olarak, başka ve o ortaklık tipine uygun statü ve ünvanla ortaya çıkma
sı» (1-0) olarak tanımlanmaktadır. Gerçi bu tanım, yürürlükteki yasaların öngördüğü bazı tip değiştirme modeline uymamakla birlikte, gerçek anlamdaki tip değiştirmeye özgü nitelikleri yeterli bir biçimde yansıtmaktadır (11 ). Öğretide, tip değiştirme, biçim değiştirici ve devredici nevi değiştirme olmak üzere iki sistem içinde ele alınmaktadır (12).
Tüzel kişiliğin devamlılığı, «biçim değiştirici tip değişikliği» sisteminin temelini oluşturmaktadır. Bu sistemde, sadece ortaklığın hukuki kalıbı değişmekte, önceden varolan tüzel kişilik sona ermemekte,
aynen devam etmektedir (13 ). Şu halde sistem, yalnızca bir ortaklık
sözleşmesi değişikliğini öngörmektedir. Sözgelimi, bir k611ektif ortaklık, sözleşmesinde yasanın gerekli gördüğü değişiklikler yapılarak ve
kuruluş işlemlerine uygun hareket edile.rek bir anonim ortaklığa çevTicaret Ortaklııklarında Nev'i Değiştirme hakkında ayrıntılı bilgi icin 1bkz.
DOMANİÇ (Hayri). «Ticaret Şirketlerinde Nev'i Değiştirme ;k abiliyeti ve Şekil Şart
ları», BATIDER. C. 'VI, 1972, S: 3, 463; DOGANAY (İsmail). Türk. Ticaret Kanunu
Şerhi, C. I, Ankara, 19'74, 452 vd; KARAYALÇIN, Şirketler Huıkuku, 230; ARSLANLI,
Kolle,ktif ve Komandit Şirketler, 2. Bası, İstanbul. 1960, 579; DOMANİÇ (Hayri), Adi,
Kolleıktif ve Komandit Şirketler, 1970, 87; POROY (Tekinalp/Çamoğlu). Ortaklıklar,
1, 85; TEKNALP (Poroy/Çamoğlu). Ortaıklı' klar 11, 468; REİSOGLU (Seza), Ticaret
Şirketlerinin Nev'i Değiştirmeleri ve Banıkalar Yönünden Uygulamada Ortaya ç.ıkarı
Sorunlar, Ankara, 1978, 3 vd; TEKİNALP (Ünal). «Ticaret Ortaklı·klarında Nev'i Değiştirme Kavramı ve Türk Sistemi», ikt Mal., C. XVlll. S: 5, Ağustos 1971, 192 vd;
Aynı ·yazar; «Ticaret Ortaiklıklarında Nev'i Değiştirme» Eğilimler ve Bazı Sorunlar,
Arslanlı'ya Armmğan, 1978, 579 vd.
(1°) TEKİNALP, a.g.m., İ'kt. Mal .. 192; Ayrıca bkz. dn. 9'·daıki yazarlar.
( 11 )
TEKİNALP, aynı yer.
( 12)
TEKİNALP, aynı yer; TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu). Ortaklıklar 11, 468; REİSOGLU, (].g.m ., 8.
( 13 )
Bkz. Aşağıda dn . 67'deki yazarlar.
( 9)
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rildiğinde

tüzel kişiliğini yitirmemek te, yeni bir tüzel kişi yaratmama kBu durumda, birbirinden farklı tüzel kişiliğe sahip ortaklıklardan
söz edilemez. Ortada bir kişilik ikileşmesi, yani iki hak süjesi yoktur.
Tipi değişen ortaklık, tüzel kişiliQini yitirip yeni bir hak süjesine olanak vermediğinden ortada bir halefiyet de yoktur. Şu halde, tip değiştiren ortaklığın ekonomik özdeşliği yanında, hukuki özdeşlik ve
devamlılığı da söz konusudur (14 ).
tadır.

«Devredici nevi değiştirme» sisteminin (TV. 553) en belirgin özelliğini, tipi değiştirilmek istenen ortaklığın feshedilip, tasfiyeye tabi tutulması ve dönüştürülmek istenen yeni tipe ilişkin kuruluş işlemleri
yapılarak bu neve çevrilmesi oluşturmaktadır. Ne var ki, bu fesih ve
tasfiye, nevi değiştirilen ortaklığın malvarlığınıın tasfiye sonunda yeni
tipteki ortaklığa geçirilmesin i, devredilmes ini gerektirmek tedir. Dikkat edilirse, bu sistem, nevi değiştirilen ortaklık ile yeni türdeki ortaklık olmak üzere birbirinden tamamen ayrı iki hukuki kişiliğin varlığını
gerekli kılmakta ve malvarlığının bir tüzel kişi ortaklıktan diğerine
devredilmes i, «intikali» söz konusu olmaktadır. Görülüyor ki, bu sistemde, yukarıda açıkladığımız sistemin aksine, kişi (süje) tekliği, yani
hukuki özdeşlik ve devamlılık yoktur. Malvarlığının devri gerektiğin
den, ancak ekonomik özdeşlik , ve süreklilikten söz edilebilir. Öyle
olunca, burada gerçek anlamda bir tip değiştirmeden söz edilmeyecektir (15 ). Bununla birlikte, anılan sistemin daha gelişmiş biçiminde,
belirleyici nitelikler arasında yer alan iki ayrı hukuki kişilik, ekonomik ·
özdeşlik ve devamlılık varlığını korumakta, fakat ortaklığın tasfiyesi
çok uzun süre alması ve masraflı olması nedeniyle, yeni ortaklığın
kurulmasını geciktireceğinden, bu sorunları ortadan kaldırmak için
bu tür nevi değiştirme halinde, tasfiye yapılmasına gerek olmadığı,
yasada açıkça .belirtilmekt edir. Böylece, hukuki anlamda, sınırlı da olsa, bir nevi değişikliğinin meydana geldiği söylenebilir (16 ).
Ticaret Ortaklıklarının tip değiştirmesine ilişkin genel hüküm (TY.
152), «biçim değiştirici nevi değiştirme» sistemini kabul etmiştir (17 ).
( 14 )
RAFFRAY. 112; HEMARD. TERRE et Autres 1." 525; TEKİNALP (Poroy/
Camoğlu. 11. 470; REİSOGLU, mnkale, 12; TEKİNALP, a.g.m., İkt. Mal., 194; DOMANİÇ, a.g.m., 472
( 15 )
Bkz. TEKİNALP, a.g.m., İkt. Mal.. 193; REİSOGLU. makale, 8; TEKİNALP
(Poroy/ Camoğlu). . Ortaklıklar il, 468.
( 16 )
REİSOGLU, Nev'i Değiştirme, 8; TEKİNALP, a.g.m., İkt. Mal., 193; · TEKİN
ALP (Poroy /Camoğlu). Ortaklıklar il. 468.
( 17 )
Bkz. dn. 16'da'ki yazarlar.
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öte yandan', Ticaret Yasası nevi değiştirme konusundaki bu genel hüküm yanında, istisnai durumları düzenleyen iki özel hükme de yer
vermiştir. Bunlardan ilki, anonim ortaklığın limited ortaklığa çevrilmesini Öngören TV. 553 vd. maddeleridir. Bu hüküm karşısında. bir
anonim ortaklığın limited ortaklığa dönüştürülmesi TV. 152'ye değil,
rY. 553 ve onu izleyen hükümlere göre olacaktır. Hemen belirtelim ki,
bir limited ortaklığın anonim ortaklığa çevrilmesinde yine temel hüküm
8
niteliğindeki TV. 152 uygulanacaktır {1 ). TV. 268'de öngörülen, kollektif ortaklığın komandit ortaklığa dönüştürülmesi, öğ 'retide, «biçim de19
ğiştirici nevi değiştirme» sistemi içinde kabul edilmektedir ( ). Şu halde, TV. 152, iki istisnai durum dışında, hiçbir sınır olmaksızın, bütün
ticaret ortaklıklarına uygulanacaktır (20 ). Ticaret ortaklıklarında birleş
me ve tip değiştirme kavramlarını ana çizgileriyle açıklığa kavuştur
duktan sonra, İş Hukuku acısından ortaya çıkan sorunların ortaya
konması gerekir.
2. İşçilerin İş Güvencesi Açr.sından Ortaya Cıkan Sorunlar
Ticaret ve Borçlar Yasası çerçevesinde oluşan operasyonlar, bireysel ve kollektif iş ilişkileri açısından kimi önemli sorunları beraberinde getirir. Ticaret Yasasının çözümleri, çoğu kez, İş Yasasının
çözümle~iyle uyum göstermez. İş ilişkileri açısından ortaya çıkan sorunların iş Mevzuatı çerçevesinde çözüme kavuşturulması en doğal
yoldur. Çözümler üzerinde durmadan önce, sorunların belirlenmesi
gerekmektedir.
ortaklıklarında birleşme

halinde,
İş Hukuku anlamında bir işveren değişikliğinin varlığını ortaya koymuştu. Gerçekten, birleşmenin ilk tipinde (fusion par combinaison),
birleşen iki ya da daha fazla ortaklık, tüzel kişiliklerini yitirirken, aynı
anda yeni bir tüzel kişil}ğin oluşmasına neden olmaktadırlar. Eski ortaklıklara bağlı işyerlerinde çalışan işçiler, yeni bir işveren karşısın
da bulunmaktadırlar. Aynı durum, ikinci tip birleşmede de söz konusudur. Katılan ortaklık, tüzel kişiliğini yitirmekte, katıldığı ortaklık
Yukarıdaki açıklamalar,

.

( 18 )

Armağ· an,
( 19 )

ticaret

TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu). Orta 1 klılar il, 471; TEKİNALP, a.g.m .. Arslonlı'ya

585.
Aynı

yazarlar; ayrıca, Reisoğlu, a.g.m., 9.

TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), OrtaklııkJar 11, 471; KARAYALÇIN, Yaşar., Ticaret Huıkuıku 11, Şirketler Hukuku, 2. Bası, Ankara, 1973, 152; DOMANİÇ, a.g.m.,
( 20 )

463; ARSLANLI, Kolle ktif ve Komandit
1

Şirketler,

582.
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ise tüzel kişiliğini devam ettirmektedir. Hukuki varlığı sona eren ve
İş Hukuku anlamındaki işverenlik sıfatını yitiren ortaklıkla yapılan hizmet sözleşmeleri ne olacaktır? Bu soru, işçilerin iş güvencesiyle doğ
rudan bağlantılıdır. Önceki işverenle bağıtlanmış olan hizmet sözleş
melerinin yeni işvereni (yeni ortaklığı) bağlayıp bağlamayacağı sorunu, Çağdaş İş Hukukunun çözümlemeye çalıştığı sorunların başında
gelmektedir. İş güvencesi, soruya verilecek yanıta göre değişecek
tir. Yeni işvereni eski işverenin taraf olduğu hizmet sözleşmeleriyle
bağlı kılmayan bir hukuk sistem_
inde iş güvencesinin yeterli ölçüde
korunduğu ileri sürülemeyecektir. Her işveren değişikliğinde, işçilerin
işlerini koruyup koruyamamaları, yeni işverenin isteğine terkedilmiş
olacaktır. Bu durum ise, işsizliğin geniş boyutlara ulaştığı dönemlerde, sosyal huzursuzlukların kaynağı olabilecektir.
Merkezileşme olayının

olan birleşme ve kimi dugelir güvene.esi açısından da önem
taşır. İşverenlik sıfatında değişme halinde, daha önceki döneme ait
işçilik haklarından kim sorumlu tutulacaktır? Birleşme ve tip değiş
tirme yöntemlerine, çoğu . kez, ekonomik ve mali sorunlar nedeniyle
başvurulduğu düşünülürse, konunun önemi kendiliğinden ortaya çıkar.
rumlarda tip

araçlarından

değiştirme, işçilerin

Hukuki. varlıkları sona eren ortaklıklara ait işyeri ya da işletme
lerde uygulanmakta olan toplu iş · sözleşmelerinin dkibeti, işyeri sendika temsilcilerinin durumu v~. konular Kollektif İş İlişkileri açısın
dan yeni sorunlar doğurmaktadıc
Türk Hukukunda ve diğer yabancı hukuk sistemlerinde, ortaklıkla
ve tip değiştirmesi, Ticaret Yasası tarafından ayrıntılı
olarak düzenlenmiştir. Ne var ki, anılan düzenlemeler, genellikle, pay
sahipleri ve üçüncü kişilerin haklarını koruma amacını taşırlar. İşçiler
acısından ortaya çıkan kimi sorunların çözümü, belirtilen yasa hükümlerinden hareketle gerçekleştirilebilir. Bu çözümün İş Hukukunun gereklerine yanıt vereceği kuşkuludur. Bu nedenle, sözü edilen
yasalar yanında, İş Yasalarında ya da iş ilişkilerini düzenleyen diğer
yasalarda açık hükümlere yer verme gereksinimi doğmuştur. Gerçekten, yabancı ülke hukuklarını incelediğimizde, İş Yasalarına özel
hükümlerin konulduğunu görmekteyiz. Bu ülkelerdeki yasal düzenlemelerin toplu olarak incelenmesi, Türk İş Hukukundaki durumu degerlendirmeye katkıda bulunacaktır. Aşağıda değinileceği gibi, diğer
hukuk sistemlerinin tersine, işveren değişikliğinin ve bu arada ticaret ortaklıklarının birleşmesi ve tip değiştirmesinin işçilere etkisini
rın birleşmesi
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düzenleyen bir hüküm iş· Yasamızda yer almamaktadır (' ). Bu nedenle, Karşılaştırmalı Hukukun çözümleri, hukukumuz yönünden ay-

dınlatıcı olacaktır.

il. ÇEŞİTLİ HUKUK SİSTEMLERİND·EKİ DÜZEN LEMELERE
TOPLU BAKIŞ
1

Sırasıyla, Fransız, Alman, İtalyan ve AET Hukukları üzerinde durulacaktır.

1.

Fmns.ız

Hukuku

Fransa'da, işletmelerin merkezileşmesi (Concentration des entreprises), en güncel ekonomik ve sosyal sorunların başında yer olmaktadır. Fransız işletmelerinin Ortak Pazar ve uluslararası d9zeyde,
diğer ülke işletmeleriyle rekabet edebilmeleri, bu işletmelerle aynı boyutlar kazanabilmeleri, ancak ve yalnızca merkeziJeşme (c.oncentration) prosedürü ile olanaklı görülmektedir. Bu nedenle, Kalkınma Planlarında işletmelerin

merkezileşmesi çeşitli

oçıldrdan

özendirilmiştir.

Bunun sonucu olarak da, birleşme ve tip değiştirme operasyonları
yoğu.nluk kazanmıştır (22 ). Merkezileşme olgusu, sosyal planda, ister
istemez, ışletmelerin örg.ütsel yapılarında ve ücret tekniklerinde bazı
değişmelere yol açacaktır. Bu ise, işçilerin gerek statülerini, gerekse
normal çalışma koşullarını etkileyecektir.
Ticaret ortaklıklarının birleşmesinde külli halefiyet ilkesinin egemen olması nedeniyle, hizmet akitlerinin yeni kurulan (fusion par
combinaıson) ya da devralan (fusion par absorption) ortaklıkları bağ
layacağı, Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde olanaklı gorülmektedir (23 ). Bununla birlikte, merkezileşmenin işletmelerde çalışan işçi·
leri birinci derecede etkiı'emesi nedeniyle, İş Kodunda yer alan özel
hükümle, birleşme ve tip değiştirmenin hizmet akitlerine etkisi ayrı
ca düzenlenmiştir (Art. L. 122 - 12). Söz konusu hüküm, işveren sıfa
tında değişiklik yaratacak tüm varsayımları kapsayacak biçimde kaBkz. aşağıda, 111. 1; Ayrıntı için, GÜZEL Ali, - İşverenin Değişmesi ve Hizmet Aıkitlerine Etkisi, Docentfiık tezi, ist. 1982, 235 vd.
Örneğ.in, 1950 yılından sonra birleşen yo ·da çeşitli teknikler kullanıla
(22 )
ra1k me11kezileşen işletmelerin sayısı 500'ün altında iken, 1969 yılında bu sayı 1500'e·;
1971 ve 1972 yıllarında ise 1700'e ulaŞmıştır (LILLE Üniversitesi (il). Hukuk, Siyasal ve Sosyal 'Bilimler· Fakültesi'nin Ortaık Pazar Sosyal İşler · Komisyonu'na sunduğu ulusal rapor.
HEMARD/TERRE/MABILAT ili. 641; HAFFRAY, 115; CHAMPAUD, 122.
( 23 )
( 21 )
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leme alınmıştır. Nitekim, madde metninde, işverenin hukuki durumunda bir değişiklik söz konusu olduğunda, değişiklik anında yürürlükte
bulunan tüm hizmet akitlerinin yeni işverenle devamı öngörüldükten
sonra, işverenin değişmesine yol açan nedenler de örnek olarak sayılmıştır. Verilen örnekler arasında, işletmelerin birleşmesi, tip değiştirmesi ve kişi işletmelerinin ortaklığa dönüştürüJmesi de yer almak24
tadır ( ) .

Görülüyor ki, Fransız İş Kodunda yer alan bu hüküm (Art. L. 122 _
12), işveren sıfatında değişiklik yaratacak nedenler arasında; işlet
melerin biri-eşmesi, tip değiştirmesi ve kişi işletmelerinin ortaklık haline dönüştürülmesi hallerin! açıkça belirtmiş ve bu operasyonların hizmet akitlerini etkilemeyecek lerini hükme bağlamıştır. Bundan çıkan
sonuç, ortaklıkların birleşerek yeni bir ortaklık kurmaları ya da bi ~
ortaklığın hukuki varlığını yitirerek başka bir ortaklık içinde erimesi
durumunda, tüzel kişilikleri sona eren ortaklıkların işyerlerinde çalı
şan işçilerin hizmet akitleri yeni kurulan ya da devralan ortaklıkla
devam edecektir (25 ) •
. Uygulamada, Yargıtay Sosyal Hukuk Dairesi, anılan hükmün ko
nuluş amacı olan «işçilere iş güvencesi sağla.mak» ilkesinden v
madde metninin geniş kapsamından hareketle, işletmelerin tip değiş
29
28
tirme (26 ), birleşme (21 ), holdingleşme f ), şubeleşme ( ), kişi işletme
30
!erinin ticaret ortaklığına dönüşt_ürülmesi ( ) ve benzeri tüm merke
zileşme olaylarında, İş Kodu L. 122 - 12 hükmünün uygulama alan
bulacağını yerleşmiş kararlarıyla benimsemiş bulunmaktadır. Dene
bilir ki, sermayenin merkezileşmesi karşısında, işçilerin iş güvence
sini sağlama acısından, İş Kodunda yer alan bu hüküm, anahtar işle
vini" üstlenmiştir. Kuşkusuz, salt hizmet akitlerinin yeni işverenle de

24
Ayrıntı icin bkz. SAVATIER, «Changements dans la Structure de l'entre
( )
prise», Rapport presente au Vlll eme Oongres lnternational de Droit du Travail
869'; Aynı yazar: «Les Fusions de Societ.es et le Droit du Travail», Melanges
Brethe de la Gressaye, 721; ALPERT, 272: COMBALA.T, 191; GATALA, 79.
SAVATIER, «Pusions ·des Societ,es», 722; ALPERT, 121; Lille Hukuk Fa·k
(25 )
Raporu, 2; COMBALAT, 192.
26
Soc., 22 mars 1962, Bull. Civ., iV, No. 314, 237.
( )
Soc., 11 mai 1959,, Bull. Civ., iV, 450; Soc., 12; decembre 1952, Bull . Civ.
( 27 )
iV, N·o·. 922, 663; Soc., 15 Juill. 1965, Bull. Civ., iV, 446·.

(28 )
( 29 )
(

30

)

Soc., 1 er Juill. 1965, Bull. Civ., iV, 446.
Soc., 5 f,evr. 1975, D., 1975, ı. R., 52.
Soc., 19 mai 1958-, Hull. Civ., iV, 454.
,
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Vdmı lşçlier lçlı; yeterli bir güvence değildir. İşçilerin, çalıştıkları işye
rinin hukuki yapısında ortaya çıkacak değişikliklerden haberdar olmaları ve hizmet akitlerinin feshine karşı korunmaları da gerekir.
Fransız Hukukunda, bu konularda sınırlı da olsa bazı ek güvencelerin oluşturulduğu söylenebilir.

Gerçekten, İşletme Komitelerine ilişkin yasa hükümleri, işyerinin
temerküzünden önce, işveren için bazı yükümlülükler öngörmüştür.
Anılan hükümlere göre; işveren «işletmenin örgütsel, yönetim ve genel olarak işleyişi hakkında» işletme komitelerine danışmak zorundadır. 18 Haziran 1966 tarihli yasa, özellikle «işçi sayısını, iş süresini
ya da çalışma koşullarını» etkileyecek önlemlerin alınması halinde ·
· işletme komitesine danışmanın zorunluluğunu vurgulamıştır (Art. L.
432 - 4 c C. Trav.).
Şu halde, işletmenin temerküzü daha proje aşamasında iken, iş
veren, durumu işletme komitelerine bildirmek ve görüşünü almak yükümlülüğü altındadır (31 ). İşverenin belirtilen yasa hükmüne uymaması, işletme komitelerinin i9leyişine engel olma suçunu oluşturur (32 ).
Uygulamada, birleşme projesinin kamuya açıklanmasından önce merkez işletme komitesinin toplantıya çağrılması gelenek haline getirilmiştir. Böylece, birleşme hakkında, işçilerin çok daha önceden bilgi
sahibi olmaları sağlanmış olmaktadır. Ayrıca, işçilerin feshe karşı
korunması amacıyla, ba~ı yasal düzenlemeler de yapılmıştır.

Sonuç olarak,

Fransız

Hukukunda,

çeşitli

görünümlerde ortaya

çıkan sermayenin merkezileşmesl olayının, işçilerin iş güvencelerini

etkilememesi için, Ticaret Kanunundaki hükümlerle yetinilmemiş . İş
Kodunda da bu yönde acık hükümlere yer verilmiştir. Söz konusu hü . .
kümlerle; bir yandan, hizmet akitlerinin sürekliliği korunurken (Art. L.
122 - 12 C. Trav.), diğer yandan «danışma» ve «bilgi verme».._ yükümlülüğü getirilerek (Art. L. 432 - 4 C. Trav.), işçilerin kendilerini yakından ilgilendiren konularda haberdar olmaları sağlanmaya çalışıl
mış ve Yargıtay Sosyal Hukuk Dairesinin kararlarıyla da bu yönde
olumlu adımlar atılmıştır. Ancak, Fransız İş Hukuku Mevzuatının tüm
(31 )

1 EYSSIE (Bernard). (Oonsequences des Modifications de Structure de
sur les Relations de Travail», 2me Assises Na,tionales de Droit Social,
Montpellier, 1978, 28; PETiT (Max), «Les Droits des Salari.es en Cas de Vente ou
Fusion des Entreprises», R.P.D.S., 19ı70, 8.
(32 )
Crim., 29 mars 1973, Bull. Crim., No. 162, 391; Trib. Corr. Toulouse, 2 Nov
1977, Lamy Social, 1978, No.
1

l'enıtreprise
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olumlu yönlerine karşın, sermayenin temerküzü, konusunda işçilerin iş
güvencesinin tam anlamıyla sağlandığı söylenemez. Çünkü, bu hükümler, işsizliğin söz konusu olmadığı dönemlerde daha fazla etkinlik göstermekte, fakat işsizliğin söz konusu olduğu ve özellikle merkezileşme olayının yoğunluk kazandığı dönemlerde, ekonomik neden83
lere dayalı işten çıkarmaları önleyememektedir ( ).
2. Alman Hukuku
Alman Hukukunu ince.lerken ikili bir ayırımdan yola çıkmak uygun olacaktır. Önce, işletmelerin · birleşmesi ve tip değiştirmesinin
hizmet akitlerine etkisi; daha sonra, Birlikte Yönetim Çerçevesinde
işçilere tanınan söz hakkı üzerinde durulmalıdır.
Almanya'da işyerlerinin merkezileşmesi, diğer Ortak Pazar
ülkelerinde olduğu gibi ve belki de daha fazla yoğunluk kazanmıştır.
Uluslararası ve Ortak Pazar düzeyinde, büyük işletmelerin rekabetine dayanabilmek amacıyla merkezileşmek, Alman işletmeleri için de
34
vazgeçilmez bir gereklilik olarak ortaya cıkmıştır ( ). Bu nedenle, Alman yasa koyucusu merke.zileşme konusundaki bu gelişmelere ayak
uydurmak zorunda kalmıştır. Örneğin, Alman Paylı Ortaklıklar Yasasının üzerine oturduğu ana temellerden biri merkezileşme (konzentration) olgusudur (35 ) . Ticaret Ortaklıklar·ının merkezileşmesi halinde, işçileri koruyucu, yani iş ilişkilerinin devamlılığını sağlayan hukuki mekanizma, genellikle ortaklıkların birleşmesine ve bazı durumlarda da nevi değiştirmeye egemen külli halefiyet ilkesi olmaktadır. Gerçekten, Alman Hukukunda eskiden beri, sermaye ortaklık
larının birleşmesinde (§ 339 AktG) ve devredici nevi değiştirme durumunda (§ 1 - 56 UmwG) külli halefiyet ilkesinin geçerli olacağı kabul edilmektedir. Bu ilke uyarınca da, hizmet akitlerinin devralan ya
da yeni kurulan ortaklıkta veyahut tip ·değiştirme halinde de yeni tipe
dönüşen ortaklıkta devam edecekleri oybirliği ile kabul edilmekte·;
'kurulan ya da devralan ortaklığa hizmet akitlerini fesih yetkisi
36
tanınmamaktadır ( ).
Batı

Özellikle bkz. NAZET - ALLOUCHE (D.. ). Les Entreprises en Difficulte et
(33 )
l'emploi; Normes et pratiques, these, Bordeaux, 1980, 59 vd.
DAUBLER,. a:g.r., 1005 vd.
(34 )
l)AUBLER, a.g.r., 1007; Ayrıca bkz. TEKİNALP (Ünal), «Özel Ekonomik
( 35 )
Gücün Merkezileşmesinin Kanuni Düzenlenmesi», İ;kt. Mal., C. Xlll, s. 8, 298 vd. ( 36 ) · HUEGK/NIPPERDEY, 1, 521; ZÖLLNER, 171; SCl-İNORR, a.g.r., 4; Rapport
C.E.E., 5; NAGY, Rapport de Synthese, Vlfıeme .Gongres lnternational,
Synthese
de
667; NIKISCH 1, 655.
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.... .

ôrtaklıkların birleşmesi halinde, devralan ya da yeni kurulan ortaklığın

külli halefiyet ilkesi

uyarınca;

hukuki

kişiliği,

yani

işveren sı

fatını yitiren ortaklığın yerine geçerek bireysel iş iliŞkilerine dahil olması konusunda herhangi bir kuşku bulunmamakla birlikte, bu hükümlerin yanında işyerinin devri halinde iş ilişkilerinin yeni işverene
geçişini (intikalini) düzenleyen § 613 a BGB hükmü de uygulama alanı .bulabilecektir . . Gerçekten, 15 _Ocak 1972 tarihli işyeri örgütleme
yasasının (Betriebsverfassung) § 122. maddesiyle, Alman Medeni Kanununun {BGB) § 613. maddesine {a) fıkrası eklenmiştir. Bu hükme
göre; «İşyeri ya da işyerin .in bir bölümü, yasal bir operasyon sonucu başka bir malike intikal ederse, bu sonuncusu, intikal tarihinde
mevcut olan ve iş ilişkisinden kaynaklanan hak ve borçları üstlenecektir (§ 613 a 1 BGB). Dikkat edilirse bu hüküm, işyerinin geçişi
(intikali) anında mevcut iş ilişkilerinin otomatik olarak yeni işverenle
devamını öngören temel ilkeyi içermektedir. Aşağıda tekrar üzerinde
duracağımız gibi, anılan maddenin ikinci bendi, yeni ve eski işveren
lerin işçi haklarından ötürü dayanışmalı sorumluluklarını düzenlerken
(§ 613 a il BGB), son bent ise, işverenlerin sorumluluğuna ilişkin hükümlerin, birleşme ya da nevi değiştirme sonucu hukuki varlığını yitiren tüzel kişiler açısından uygulama alanı bulamayacağını, bu ko.:
nuda ortaklıkların birleşmesini düzenleyen hükümlerin uygulanacağını açıkça belirtmiştir (§ 613 a ili BGB) (37 ). Görülüyor ki, bu son
hüküm karşısında, iş ilişkilerinin otomatik olarak yeni işverene geçişini
öngören § 613 a 1, ticaret ortaklıklarının merkezileşmesi halinde de
uygulama alanı bulacaktır.

Sonuç olarak denebilir ki, Alman yasa koyucusu, ticaret ortaklık
ya da nevi değiştirmesinde işçilerin etkilenmemeleri, iş güvencelerinin sağlanması açısından bir yandan ortaklıkların
merkezileşmesine ilişkin hükümler çerçevesinde; diğer yandan Medeni Kanunda yaptığı değişikliklerle, yeterli çözümler öngörmüş bulunmaktadır. Üzerinde durduğumuz konuda diğer önemli bir adım, 11
Ekim 1952 tarihli yasanın ( 3 ıı) yerini alan, 15. Ocak 1972 tarihli İşyeri
Örgütleme yasası ile, işçilere çalıştıkları işyerini ilgilendiren konularlarının birleşmesi

( 37 )
BGB § 613 a metni, uluslararası Çalışma Örgütü'nün (BİT) Fransı·zca çevirisi esas alınarak incelenmiştir (Bkz. «Loi du 15 Janvier 19'72 sur l'organisaHon
des Etreprises», BiT, Serie Legislative, 1972, Geneve, 1974, s. 64.

)HERLİN (X.), «Les Experiences Allemandes de Sogestion, Techniques
et Realisation, Paris, 1960, 23 vd; NIPPERDEY, «La Loi allemande sur l'Organisation Gonstitutionnelle de l'·etablissement», Dr. Sac.',. 195'3, 151 vd.
( 38
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da ve bu arada lşyerierlnin birieşmes l hususunda söz hakkı verilmesiyle atılmıştır.
1972 tarihli yasa, işyerinin hukuki ya da örgütsel yapısını ilgilendiren ve işçiler açısından zararlı sonuçlar doğuracak nitelikteki
değişiklik konusunda, sınırlı da olsa, işyeri komitesine söz hakkı tanımıştır. Gerçekten, anılan yasanın § 111. maddesi, ilk aşamada; iş
yerine ilişkin değişiklikler yapma ve bu arada işyerini başka işyer
leri ile birleştirme kararında olan işvereni, bu değişiklikler konusunda işyeri komitesine bilgi verme ve danışma ile yükümlü kılmaktadır.
Bilgi verme ve danışma yükümlülüğü, değişikliklerin planlandığı sıra
da yerine getirilmelid ir (39 ).
· İkinci aşamada, işyeri komitesi ve işveren, gerçekleştirilmesi düşünülen değişikliklerin yapılma yöntemleri ve bunların işçiler acısın
dan doğurduğu mali zararların kqrşılanması biçimi (sozialplan) üzerinde anlaşma yolunu denemek zorundadırlar. Bir anlaşma sağlandığı
takdirde, bu anlaşma sosyal plan (sozialplan) terimleri ile ifade edilmekte ve birlikte karar vermede (co-decision) olduğu gibi uyulması
zorunlu bir nitelik almaktadır. İşyeri komitesi ile işveren arasında
bir anlaşmaya varılmadığı hallerde, Bölge Çalışma Bürosu Başkanı
nezdinde uzlaşma yolunun denenmesi ve burada da bir uzlaşma sağ
lanamadığı takdirde, eşit yanlı işyeri uzlaştırma komisyonu, icra kabiliyetini haiz bir karar vererek, kendisi' bir sospal plan (§ 112 BVG)
oluşturmak durumundadır.

gösteriyor ki, Alman Hukuk Sisteminde işyerinin
birleşmesi halinde işçilerin hizmet akitlerinin devamı sağlanırken, iş
çileri yakından ilgilendiren işyerine ilişkin değişikliklerden işçilerin
zarar görmemeleri için işyeri komitelerinin aracılığıyla, sınırlı da olsa,
söz hakkı tanınmış bulunmaktadır. Alman Hukuku, bu açıdan, özellikle Sosyal Plan konusunda Fransız Hukukuna oranla daha ileri bir
Bu

açıklamalar

görünüm

sunmaktadır.

3. İtalyan Hukuku
İtalyan Hukukunda, Ortaklıkların tip değiştirmesi (Art. 249'8 Cod'.

sübjektif hukuki kişiliğinde, dolayısıyla işveren sıfa
tında bir değişiklik meydana getirmemektedir. İtalyan Medeni Kanunu
Civ.)

ortaklığın

LUTTRINGER, «La Reforme de la Constitution Sociale de l'Entreprise
(39 )
Allema·nde», Paris, 572, 27; MOUZON, 275.
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m.

~498/ 111 uyarinca, tip deglştlreh ortaklık sübjektif hukuki duru-

gibi, tip değiştirmeden önceki hak ve borçları da
varlıklarını sürdürürler. Bu durum aynı zamanda iş ilişkilerinin devamlılığını da kapsamaktadır. Böylece, ortaklıkların tip değiştirmele 
ri, hizmet akitlerini sona erdiren bir neden olarak kabul edilmemektedir (40 ).
munu

koruduğu

Buna karşılık, gerek bir ya da daha fazla ortaklığın birleşerek
yeni bir ortaklık meydana getirmesinde, gerekse bir ortaklığın başka
bir ortaklık tarafından dev~alınması durumunda, başka ortaklıklarla
birleşen ya da devralınan ortaklığın sübjektif hukuki durumunda, dolayısıyla işveren sıfatında bir değişiklik oluşmaktadır. Bununla bağ
lantılı olarak, hizmet akitlerinin devamı sorunu da ortaya çıkmak·
•
tadır (41 ).
halinde, iş ilişkilerinin devamı konusunda uygulanması olanaklı iki pozitif hüküm (Art. 2504 ve 2112 Cod . Civ.)
ve buna koşut olarak da öğretide iki görüş bulunmaktadır . Özde, her
iki görüş taraftarlarının vardığı sonuçlar arasında önemli bir fark yok. tur. Çünkü, her ikisi de, ortaklıkların birleşmesi halinde, iş. ilişkileri
nin otomatik olarak yeni kurulan ya da devralan ortaklıkla devam
edeceği sonucuna varmaktadır. Bu sonuca varılırken, Ticaret Hukuku
ilkelerine dayanan görüşlerden biri, ortaklıkların birleşmesine ilişkin
Medeni Kanun 2504/IV hükmünün uygulanmasını önermektedir. Bu
hükme göre, başka bir ortaklığı bünyesinde eriten (devralan) ya da
yeni kurulan ortaklık, hukuki kişiliklerini yitiren ortaklıkların hak ve
borçlarını üstlenir. Bu ilkenin doğal sonucu olarak, yeni. kurulan ya
da devralan ortaklık; iş ilişkilerine de dahil olacaktır (42 ). İkinci bir
görüş, işyerinin sahip değiştirmesi haliııde, işyerini deyralan yeni iş
verenin ışyerinde çalışmakta olan işçilerin hizmet akitlerine taraf
olacağını öngören Medeni Kanun 2112 hükmünün ortaklıkların birleşmesi halinde de uygulanacağını ileri sürmektedir. Dikkat .edilirse,
her iki hükmün uygulanmasının doğurduğu sonuçlar arasında özdeş 
lik vardır (43 ). Ancak, ortaklıkların birleşmesini düzenleyen hüküm
(m. 2504) uygulandığında, birbirinin yerine geçen işverenlerin işçilere
karşı dayanışmall sorumlulukları uygulama alanı bulamayacaktır. CünOrtaklıkların birleşmesi

( 40 )

( 4 1)
(42 )

( 43)

CESSARI. a.g.r., 966; MENGONI, «Le Contrat ·de Travail.:.», 504.
CESSARI, a.g.r., 966.
Bkz. MENGONI, «La Stabilite de l'emploi. .. », 262; CESSARI, a.g.r., 966.
CESSARI, a.g.r.,· 967.
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kü, a. nılan hükmün son bendinde açıkça anlaşıldığı gibi, devralınan
ya da başka ortaklıkla birleşen ortaklık hukuki varlığmı yitirerek ortadan kalkmaktadır (44 ).
gösteriyor ki, Alman Hukukunda olduğu gibi,
İtalyan Hukukunda da ortaklıkların .birleşmesi halinde, hizmet akitlerinin devamı, Ticaret Hukuku ilkeleri çerçevesinde kalınarak sağ
lanabildiği gibi, işyerinin el değiştirmesinin hizmet akitlerine etkisini
düzenleyen özel hükmün uygulanmasıyla da aynı sonuca varılmakBu

açıklamalar

tadır.

4. Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) İş Hukuku

Ekonomik gelişmeler ve Ortak Pazar'ın doğuşu, ulusal planlarda
olduğu gibi, Ortak Pazar düzeyinde de, işletmelerin merkezileşme
45
(concentration) surecini hızlandırmıştır ( ). İşletmelerin birleşmesini
önleyen hukuki ve mali engellerin ortadan kaldırılması amacıyla, AET
organlarınca bazı hukuki belgeler oluşturulmuştur. Zaten Roma Antlaşması da, üye ülkelerin Ortaklıklar Hukukunun alacaklılar ve üçüncü kişiler lehine güvenceler içermesini öngörmekte ve AET'nin yetkili organlarının bu güvenceleri uyumlu hale getirmelerini belirtmektedir (46 ). Bu yönde oluşturulan iki yönerge önerisi, işçileri de ilgilen. ·dirmektedir. Bunlardan ilki, 16 Haziran 1970 yılında, AET Konseyine
sunulan ve anonim ortaklıkların birleşmesine ilişkin olan 3. Yönerge
projesidir (47 ). 9 Ekim 1978 yılında kesin biçimini alan ve yürürlüğe
giren bu yönerge, anonim ortaklıkların birleşmesinin hizmet akitlerine
etkisi konusunda, biraz sonra inceleyeceğimiz 1977 tarihli Yönergeye
yollama yapmaktadır (48 ). Ancak, anılan Yönergede yer alan hükme
göre, birleşen ortaklıkların her birinin yönetim kurulu, birleşmeyi gerekli kılan nedenleri, birleşmenin şosyal sonuçlarını ve işçiler acı(44)

CESSARİ, aynı yer.

örneğin Orıtak Pazar'a üye altı · ülkede 1962 yılında, merkezileşen işyer
lerinin sayısı 172 iken, bu sayı 1970 yılında 612'ye ulaşmıştır (bkz. Expose des
Motifs de la proposition de Directive, AET Sosyal İşler Komisyonu Arşivinden).
«Le Probleme de la Goncentraıtion dans le Marche Comnun», Collection
(46 )
Etudes, Serie Concurrence, No. 3, Bruxelles, 1963; 6. et A. LYON - CAGN, 401;
RIBAS/JONCZY/SECHE, 490.
J.O.C.E., No. C. 89, 14 Jurn. 1970, 20 vd.
( 47 )
Ayrıntı ichı bkz. LÖY (Odette). «La . troisieme · Directive du Conseil des
(48 )
9· oct. 1978 Concernant .les fusions des Societes Anonymes», Rev. trim.
du
C.E.E.
Dr. Europ., No. 2, Avril - Juin 1980, 354; Yönergenin gelişim aşamaları için ıbkz.
VANDAMME, a.g.m.; 28 vd; IDOT, a.g.m., 561 vd.
(45)

1
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önlemlerin neler oı9uğunu içeren bir rapor hazırla
mak zorundadır. Bu raporun, birleşme kararının ortaklık genel kurulundan görüşülmeye başlanmasından bir cıy önce işçi temsilcilerine
verilmesi ve daha sonra konunun yönetim kurulu ile işçi temsilciliklerinin hazır bulunduğu bir toplantıda tartışılması gerekmektedi r.
sından alınacak

İşçileri ilgilendiren diğer bir Yönerge projesi ise, Ortaklık organ-

olup, işçileri ·n anonim ortaklığın denetim kuruluna katılmasına ilişkin. ulusal mevzuatların uyumlu hale getirilmesini hedef almakta ve 5. Yönerge projesi olarak adlandırılmakta
dır. Her ne kadar, bu belgelerle, işçiler acısından bazı güvenceler
getirilmekte ise de, istenen amaç temelde ya Rekabet Hukuku ya da
Ortaklıklar Hukuku açısında, işletmelerde merkezileşme olayının doğurduğu sorunlara çözüm arnnmaktadır. Bu nedenle, AET . Konseyi,
21 Ocak 1974 tarihli «Sosyal Faaliyetler programında», işçilerin daha
fazla korunması ve özellikle işletmelerin birleşmesi ya da daha geniş
anlamıyla sermayenin merkezileşmesi halinde, iş iHşkilerinin sürek49
İi!iğinin sağlanması gerektiği acıkça ifade edilmiştir ( ). Bunun sonucu
olarak, hukuki dayanaqını AET Antlaşmasının 100. maddesinde bulan
ve AET Konseyince kabul edilen 14 Şubat 1977 tarihli Yönerge or·
taya çıkmıştır.
larının yapısı hakkında

Yönerge, maddi° açıdan, işverenin hukuki sıfatında değişiklik yaratan nedenlerin başında yer alan ortaklıkların birleşmesine uygulanacaktır (Yön. m. 1}. Yönergede birleşme kavramı tanımlanmamış
tır. Bu konuda üye devletlerin iç mevzuatlarına yollamada bulunulmaktadır. Hemen belirtelim ki, Yönerge, yalnızca anonim ortaklıkla
rın deqil, bütün ortaklık türlerinin birleşmesini kapsamına almak50
tadır { ).
Yönergenin içerdiği ilkelerden en önemlisi, hiç kuşkusuz, bir·
!eşme nedeniyle işverenlik sıfatında meydana gelecek değişiklikler
den işçilerin .etkilenmemes i, önceki işverenden elde ettikleri hakların
korunmasına ilişkin olanıdır. Bu güvence ise, hizmet sözleşmesinde
ya da iş ilişkisinde doğan hak ve borçların yeni işverene otomatik
geçişi mekanizmasıyla sağlanmıştır. Yönergenin odak noktası durumunda olan bu ilke, yeni işverenin (yeni ~urulan ya. da devralan ordayanarak, işçileri çalıştırmak istaklık}, Borçlar Hukuku ilkelerine _
Bkz. IDOT, a.g .m., 561; VANDAMME, a.g.m., 28 vd; G .. et A. LYON - CAEN.
(49 )
401 vd; CATALA, 1099.
IDOT. 562.
( 5P)
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tememesi ya da eski işverenle anlaşarak mevcut iş ilişkilerine dahil
olmamasını önlemek amacını gütmektedir. Bu amaçla, birleşme halinde hizmet sözleşmelerinin .salt bu nedene dayanılarak feshedilemeyeceği yönünde açık bir düzenlemeye yer verilmiştir.
halde, Yönergenin dayandığı temel düşünce, ortaklıkların birleşmesi halinde, hizmet sözleşmelerinin yeni ortaklıkla devamı olmaktadır. Gerçekten, anılan Yönergenin 3. maddesine göre, yeni kurulan
ya da cevralan ortaklık, tüzel kişiliği sona eren ortaklığın işçilerle
olan hak ve borçlarıyla bağlı kalaca.ktır (51 ).
Şu

İşletmelerin birleşmesi halinde, işçilere ve işçi temsilcilerine bilgi

verme ve danışma yükümlülüğünün getirilmiş olması, üzerinde durduğumuz yönergenin diğer önemli bir yönünü oluşturm'aktadır. Yönergenin · öngördüğü sistemde, işverenlerin her biri, uygun bir zamanda (birleşme işlemlerinin tamamlanmasından önce), birleşme nedenleri, bunun hukuki, ekonomik ve sosyal sonuçlarıyla, işçiler için alı
nan önlemler hakkında işçi temsilcilerine bilgi vermek zorundadır
lar (Yön. m. 6).
AET Yönergesi, işçilere sağladığı güvenceler· konusunda sınırlı
kalmakla birlikte, AET düzeyinde, ortaklı,kların birleşmesinin sosyal
sonuçlarına ilişkin ilk ve önemli bir hukuki metin olma · özelliğini korumaktadır. Bu yönüyle, üye devletlerin iç hukuklarını da etkilemiştir.

m.

TÜRK HUKUKU

Üzerinde durulması gereken ilk konu, sermayenin te.merküzü olayına uygulanabilecek ve işçileri koruyacak bir hükmün İş Mevzuatın
da yer alıp almadığıdır. Olumsuz yanıt alınması halinde, Ticaret Hukuku çerçevesinde işçileri koruyucu düzenleme ya da ilkelerin bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır.
1. İş Mevzuatmda Düzenleme Boşluğu
Yukarıdaki açıklamalar, geniş anlamıyla

ve

sermayenin temerküzü

dolayısıyle işyerlerinin yapısal değişikliklere uğraması_ karşısında,

işçilere iş güvencesi sağlanması amacıyla, çoğu ülkelerin İş Hukuklarında yeni düzenlemelere gidi.ldiğini ortaya koymuştur. UluslarAyrıntı için bkz. GÜZEL, Ali .. AET Hukukunda İşyerinin Devri ve İşçilerin
( 51 )
Korunması, Marmara ÜniversitesL İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.
2,S. 2, İstanbul, 1985, sh. 87 vd.
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düzeyde ise, AET Yönergesi ile bu konuda önemli adımlar atıl
mış bulunulmaktadır. Türk İş Hukuku açısından konuya baktığımız
da, hukUkumuzun yabancı ülke İş Hukuklarındaki gelişmenin çok gerisinde kaldığını görmekteyiz. Gerçekten, Bireysel İş İlişkilerinin temelini oluşturan 1475 Sayılı İş Yasasında, işyerlerinin birleşmesi, hukuki biçim değiştirmesi halinde işçilerin bu değişiklikten etkilenm esini
. önleyen, hizmet sözleşmelerinin yeni işverenle devamını sağlayan hiçbir hüküm bulunmamaktadır.
arası

İş Yasasında yer alan ve üzerinde durduğumu~ işveren değişik

52
hallerind e de uygulama olanağı bulan ( ) kıdem tazminatına iliş
kin hüküm (İşY. 14) ile yıllık ücretli izin hakkını düzenleyen hüküm
(İşY. 53), her ne kadar, hizmet sözleşmelerinin devamı temel düşün
53
cesine yaslanm akta ise de ( }, sermayenin merkezileşmesinin bireysel
muz soru·
iş ilişkileri acısından ortaya koyduğu ve üzerinde durduğu
uygulan rin
hükümle
Bu
değildir.
nitelikte
k
getirece
na kesin çözüm
Bu ise,
bağlıdır.
varlığına
un
önkoşul
bir
ma kabiliyet i bulabilm eleri,
mevcuf
olarak
otomatik
n
işveren değişikliği ile birlikte, yeni işvereni
ve gii
sürekliliğ
n
hizmet sözleşmeleriyle bağlı olmasıdır. İş İlişkisini
derek şçilerin iş güvencesi ancak bu biçimde sağlanabilir. Bu sonüc
elde edilmeden münferit hakları düzenleyen ve biraz önce andığımız

liği

hükümle rin fazla bir

işlevi kalmayacaktır.

İş Hukuku Mevzuatında, ortaklıkların birleşmesi ve tip değiştir

mesi hallerine doğrudan uygulan abilecek hüküm TSGL Y'nda yer alan
hükümd ür (m. 8). Bu hükme göre, «... toplu iş sözleşmesinin uygulandı
sona erdirğı işyerlerinde işverenin değişmesi toplu iş sözleşmesini
mez». Şu halde, bu açık hüküm karşısında, işyerlerinin birleşmesi
ya da bicim değiştirmesi halinde, o işyerinde uygulan makta olan toplu
54
bu
iş sözleşmesi yürürlük te kalmaya dev.om edecekt ir ( ). Ancak,
sorunu
devamı
lerinin
hükümle üzerinde durduğumuz hizmet sözleşme
çözümle nmemek tedir. Anılan hükmün işçiler açısından bir anlam ifade edebilmesi için, hizmet sö:?leşmelerinin yeni kurulan ya da biçim
sözleş
değiştiren ortaklıkla devam etmeleri gerekir. Çünkü, toplu iş
«Toplu
dedir.
hükmün
yasa
tür
bir
olan
mesi, işyerinde uygulan makta
ÇELİK. Nuri. . İş Hukuku Dersleri, İstanbul, 1985, 61 vd; TUNÇOMA G,
( 52 )
Kenan, İş Hukuku, 1, İstanbul. 1984, 415; GÜZEL. 406 vd.
Bkz. GÜZEL; 235 vd.
(53)
54 )
TUNÇOMA G, İş Huıkuıku 11, 279; ÇELİK, 426 vd; GÜZEL, 295, 392 .
(
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iş sözleşmesinin uygulanmasının
masıdır»

ön

şartı,

{55 ) ,

Başka

bir

hizmet akitler inin bulun

anlatımla, işveren değişikliğine karşın, işçının
_

o işye
devam edebilmesi ve bunun so~ucl:' olarak toplu iş
sözleşmesinden yararla nabilm esi için yeni işveren
in mevcu t hizmet
sözleşmelerine taraf olması, yani sözleşmenin
sürekliliğinin sağlanmış
olmasına bağlıdır. Bu temel koşul gerçekleşmed
en anılan hüküm
(TSGLY. 8) fazla bir önem taşımayacaktır. ·
rinde

çalışmaya

Sonuç olarak , sermayenin temerküzü halinde. hizmet sözleş
me
lerinin devamlılığını sağlayan b~r hüküm İş Mevzuatında yer
almaktadır. Bu nedenle. birleşme ve tip değiştirme·
konularını düzenleyen
Ticare t Yasası çerçevesinde bir çözüm arama k gereke cektir.
2. Ticare t

Yasası

Çerçev esinde Cözüm

Arayışı

Ticare t ortaklıklarının birleşmesi ve tip değiştirmesi halinde
, bu
ortakla ra ait işyerinde çalışan -işçilerin durum u ne olacakt
ır? Yeni
işveren mevcu t hizmet sözleşmeleriyle bağlı olacak mıdır?
Bu sorunların yanıtlarının, anılan teknikl ere egemen
olan ilkelerden hareketle,
verilip verilemeyeceğinin araştırılması uygun · olacaktır. Bunu
yaparken her iki tekniği ve bağlanan hukuki sonuç lan ayrı ayrı
ele almak,
konunun anlaşılması açısından yararlı olacaktır .
a. Ticare t

Ortaklıklarının Birleşmesi

Devamı Sorunu

ve Hizmet
·

Sözleşmelerinin

Hukuk i anlam da bir işveren değişikliğinden söz edebilm ek
için,
hukuki bir işlem ya da olay .nedeniyle, işyeri üzerindeki hakları
n baş
ka bir kimseye geçmiş olması ve bunun sonucu olarak hizmet
sözleşmesi tarafı olan işverenin bu sıfatını yitirme si gerekir. İşte,
bu halde hizmet sözleşmelerinin · devamı ve buna bağlı olarak
işç!lerrn iş
güvencesi sorunu . ortaya çıkabilecektir. Şu halde, yanıtlanması
gereken soru, birleşmenin işveren değişikliğine yol açıp açmadığıdır.
Daha önce açıklandığı gibi, ticaret ortaklıklarının birleşmesi
iki
biçimd e gerçekleşebilmektedir. İki ya da dcıha fazla ortaklı
ğın .birleşerek yeni bir ortaklık kurmaları (fusion par
combin aison) veyahut
da bir ya da daha fazla ortaklığın, kurulu olan bir ortaklığa
katılması
(

2.

55

)

Baskı,
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REİSOGLU, Seza, Toplu İş Sözleşmesi. Grev ve Lokovt
Kanunu Şerhi ;
Ankara, 1975, 154.

(fusion par absorption), birleşmenin en yaygın biçimleridir. Yabancı
ülkelerin hukuk sistemı·erinde olduğu gibi, hukukumuzda da anılan iki
tip birleşme yasakoyucu tarafından düzenlenmiştir. Gerçekten, TV.
146 ve 147. maddelerine göre, birleşme; aynı neviden iki ya da daha
fazla ticaret ortaklığının birbirleriyle birleşerek yeni bir ortaklık veyEJ
bir ya da daha fazla ticaret ortaklığının, mevcut diğer bir or.taklığa
katılması biçiminde gerçekleşebilmektedir (56 ).
Görülüyor ki, birleşmenin ilk tipinde, birleşen iki ya da daha faztüzel kişiliklerini yitirirken, aynı anda yeni bir tüzel kişili
ğin oluşmasına yol açmaktadırlar. İkinci ~ip birleşmede de, katılan
ortaklık, tü~el kişiliğini ve İş Hukuku anlamında işverenlik sıfatını
yitirmekte, katıldığı ortaklık ise tüzel kişiliğini devam ettirmektedir.
Her iki durumda da, İş Hukuku anlamında bir işveren değişikliğinin
söz konusu olduğu açıkça görülmektedir. İşverenin sıfatındaki bu tür
değişmeierin hizmet sözleşmelerine etkisi, bizi ilgilendiren asıl sorundur.
la

ortaklık,

Soruna çözüm ararken, ticaret ortaklıklarının birleşmesine bağla
nan hükümlerden ve temel ilkelerden hareket etme zorunluluğu vardır. Türk hukukunda, nevileri aynı olan ortaklıkların birleşmesine Külli
Halefiyet sonucu bağlanmıştır. Birleşme tipi (katılma «absorption» yeni kuruluş «combinaisom>} bu ilkenin uygulanması açısından önemli değildir. Külli halefiyet ilkesi, Tic.aret Yasasının genel hükümler
arasındaki 151. maddenin kenar başlığında yer almış ve metinde de
, «.. . kalan yahut yeni kurulan şirket, ortadan kalkan şirketlerin yerine
ka.im olur. Bunların bütün hak ve borçları, kalan veya kurulan şirkete
intikal eder» biçiminde ifade edilmiştir. Maddi hukuk acısından, birleşmenin · kesinleştiği gün, ortadan kalkan ortaklığın ya da ortaklık:
ların bütün hak ve borçları kalan (birleşilen) veya yeni kurulan ortaklığa intikal eder. Külli halefiyet ilkesinin sonucu olarak, hakların
yeni ortaklığa ya da birleşilen ortaklığa intikal etmesi için tasarrufi
işlemlere gerek bulunmamaktadır (57 }.
Dik~at edilirse, Miras Hukukunun temel · ilkelerinden olan külli
halefiyet, ticaret ortaklıklarının birleşmesi halinde de uygulama alanı
bulmaktadır. Malvarlığı, hukuki kişiliğ~ özgü bir ayrıcalık olduğun( 56 )
POROY (Tekinalp/Camoğlu). Ortaklıklar 1, 83; Aynı yazarlar, Ortaklıklar
11, 486; DOMANİÇ, 72; ARSLANLI, 147.
.
( 57 )
Ayrıntı için bkz. TEKİNALP (Poroy/Camoğlu). Orta'klıklar il, 496; KARAYALÇIN, Şirketler, 151; DOMANİÇ, 74; STEİGER (Çağa), 413; RECORDON, 21.
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dan, ancak bir hukuk süjesinin ortadan kalkması durumunda bu kişi
ye ait malvarlığının bir bütün ·halinde başkasına intikali olanaklı
dır (58 ). Birleşme halinde de, ortadan kalkdn ortaklıkların yerine yeni
bir hak süjesi geçmektedir . . İşte bu olgu, ölen gerçek bir kişi gibi,
ortadan kalkan ortaklıkların malvarlıklarının bir bütün olarak yen! kur.ulan ya da devralan ortaklığa geçmesini açıklamaktadır. İşletmenin
devamlılığı ilkesi de böylece gün ışığına cıkmış olmaktadır.
Birleşme sonucu hukuki varlıklarını yitiren ortaklıkların yerine geçerek tüm hak ve borçları yüklenen yeni veya devralan ortaklık, yü59
rürlükteki sözleşmelere de taraf olacaktır ( ). Kuşkusuz, külli intikal
söz konusu olduğundan, taraflar arasında yoğun ve sıkı bir · kişisel
ilişkiye dayanan sözleşmeler, hak sahibinin ortadan kalkmasıyla sona
ererler. Bu kuralıiı ticaret ortaklıklarının birleşmesi halinde de ge.
çerli olduğunu kabul etmekle birlikte, tüzel kişilerin gerçek kişilerde
olduğu derecede kişiliklerine bağlı ve dolayısıyla intikal eden malvarlr-kları dışında tutulacak hak ve borçların bulunmadığı olgusu da
gözden kaçırılmamalıdır (130 ). Gerçekten, bir tüzel kişi ile sözleşme yapan kimse, bu tüzel kişinin statülerinin, örgütlenme ve organlarının
oluşum biçimlerinin değişebileceğini daha önceden bilmektedir. Kural olarak, ticaret ortaklığının iç örgütlenmesindeki değişiklikler üçüncü kişilerle yapılan sözleşmeleri etkilemez. Bu söylenenlerin bir sonucu olarak, birleşme nedeniyle tüzel kişiliklerini yitiren ortaklıklarla
yapılmış ve kişisel ilişkiye dayanan sözleşmeler, kural olarak birleş
me ile ortadan kalkmazlar ve devralan ya da yeni kurulan ortaklıkla
devam ederler (61 ).
Güvene dayalı sözleşmeler acısından da, Alman Hukukunda savunulan görüşe göre, anılan sözleşmel-er, devralan ya da yeni kurulan ortaklığa geçerler. Çünkü , güven ilişkisi ortaklığın hukuki statüsüne, yönetimine ve organların oluşum biçimine yaslanmaktadır. Bu
ögeler ise bir zaman kesiti içerisinde değişkenlik gösterirler; aynı
statü ve aynı organ, devralan ya da yeni kurulan ortaklıkta da sö?
konusudur (62 ).
RECORDON, 21; MAZEP,UD, Leçons 1, No. 21S7.
RECORDON, 23; STEİGER (Cağa), 421; TEKİNALP (Poroy /Camoğlu). Ortaklıklar il, 497.
RECORDON, 23 ve dn. 40'da yollama yapılan yazarlar.
( 60 )
RECORDON, 23 ve anılan yazarlar: STEİGER. 421; TEKİNALP (Poroy/
( 61 )
Camoqlu), Ortaklıklar 11, 497.
RAUMBACH / HUECK, 346, Anm. 10 (Te'kinalp, Orta 1 klılar il, 497'den); Karş.
{ 62 )
SELİCİ, Süre'kli Borç Iİişkilerinin Sona Ermesi, 34 vd.
( 58 )

( 59 )
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Konuyu hizmet sözleşmeleri acısından incelediğimizde külli halefiyete ili. şkin genel kuralın bu konuda da geçerliliğini koruduğu rahatlıkla söylenebilir. Diğer deyişle, birleşmenin gerçekleştiği andan
itibaren yürürlükte bulunan hizmet sözleşmeleri, yeni kurulan ya da
devralan ortaklığa geçer. Hukuki kişiliklerini yitiren ortaklıkların İş
Hukuku anlamındaki işverenlik sıfatları da ortadan kalkmakta, bunların yerine geçen ve işletmenin devamlılığı ilkesi uyarınca faaliyet63
lerini sürdü~en ortaklıklar, işveren sıfatını kazanacaklardır ( ). Şu
halde, ortaklıkların birleşmesi durumunda, hizmet sözleşmelerinin yeni işverenle devamı ilkesi otomatik bir biçimde gerçekleşmiş olmaktadır. Bunun sonucu olarak, devralan veya yeni kurulan ortaklık, bir64
leşme nedenine dayanarak hizmet sözleşmelerini feshedemez ( ).
Aynı şekilde, işçiler açısından da sözleşmey'i 'feshetmek için haklı bir
neden söz konusu değildir (65 ).
Nitekim, Ticaret Hukuku ve İş Hukuku öğretisinde ve uygulamada, ticaret ortaklıklarının birleşmesi halinde, yeni .kurulan ya da
diğer ortaklıkları içlerinde eriterek hukuki varlıklarını sürdüren ortaklıkların, işyerinde ya da işletmede çalışan işçilerin hizmet sözleşme
lerine taraf olacakları, ortadan kalkan . ve i .şverenlik sıfatını yitiren
ortaklıklarla yapılmış sözleşmelerin devam edeceği kabul edilmektedir (66 ).
Sonuç olarnk, İş Yasasında bir hüküm yer almadığından, Ticaret
yer alan hükümlerden hareketle, ticaret ortaklıklarının birleşmesinin hizmet sözleşmelerini sona erdirmeyeceği, tüzel kişilikle
rini ve giderek işverenlik sıfatlarını yitiren ortaklıklar yerine geçen,
yeni kurulan ya da devralan ortaklıkla otomatik olarak devam edecekleri, hiçbir kuşkuya yer vermeyecek kadar açıktır.
Yasasında

RECORDON, 23; STEİGER. 421; TEKİNALP (Poroy/Camoğlu). Ortakll'klar
, ( 63 )
il, 497 ve dn. 32; ATABEK, Reşat. İş Aktinin Feshi. İst., 1938, 69 vd; TUNÇOMAG
1, 114 vd .
(

64

)

yollama
( 65 )

ATABEK, 70; TEKİNALP (Poroy/Camoğlu), Or.fa·klıklar 11, 497 ve dn. 31'de
BAUMBACH/HUECK, 347, Anm. 9.

yapılan

ATABEK, 70; YAMAGUCHİ. a.g .m., 1039.

NIKISCH, 654; ZÖLLNER. 172; HEMARD/ TERRE, 111. 654; CAMERLYNCK,
Contrat de Travail, 105; BRUN/ GALLAND, 1, 742; CATALA, 75; CESSARI, Rapport,
951; MENGONİ. La Stabilite .... 262; RECORDON, 23; ATABEK. 69 vd; TEKİNALP
(Poroy/Camoğlu). Ortaklılar il, 497; STEİGER, 421; DES GOUTTES, 138; ÇELİK,
61 vd; TUNÇOMAG 1, 73.
(

66

)
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b. Ticaret Ortaklıklarmm Tip Değiştirmesi ve Hizmet Sözleşme.
ıerinin Devamı Sorunu :
Yukarıda

belirtildiği gibi, ticaret ortaklıklarının tip değiştirmesi
iki sistem içinde gerçekleşebilmektedir. İlki, Biçim değiştirici nevi
değiştirme, ikincisi ise, devredici nevi değiştirme sistemidir . Si~tem.
leri ayrı avrı değerlendirerek, hizmet sözleşmelerinin devamlılığı sorununu irdele_mek gerekece ktir.

Tüzel
nin temel

kişiliğin devamlılığı,

biçim değiştirici tip değişikliği sistemiBu sistemde, yalnızca ortaklığın hukuki
kalıbı değşmekte, önceden va~olan tüzel kişilik sona ermemek te,
aynen devam etmekted ir (67 ). Sistem, sadece bir ortaklık sözleşmesi değişikliğini öngörmek tedir. Şu halde, tip değiştiren ortaklığın ekonomik
özdeşliği yanında hukuki özdeşliği ve devamlıhğı da söz konusudu
r.
Ticaret Yasası, 152. maddesinde, ekonomik ve hukuki özdeşliğe dayanan sistemi benimsemiş bulunmaktadır. Madde, yeni tipe dönüştü
rülen ortaklığın eskisinin devamı olduğunu açıkça belirtmiştir. Malvarlığının intikalinde n ise söz edilmeme ktedir. Bu durum, Ticaret
Ya
sasının gerekçes inde de açıkça belirtilere k; «bu suretle tip değiştir
me keyfiyetin in bir halefiyet münasebe ti tevlit etmeyeceği» ifade edilmiş, «... böylece yeni neve çevr.ilen şirket eskisinin devamıdır» {68
)
denilmiştir. Ayrıca, Adliye . Encümen i Mazbatasında da tip değiştir
menin «yeni bir şirket teşkili mônasında olmadığına» (69 } işaret edilniteliğini oluşturur.

miştir.

TV. 268'in, incelediğimiz sistem içindeki konumu da burada frdelenmelidir . Anılan özel hül<üm, bir kollektif ortaklığın komandit ortaklığa, komandit ortaklığın kollekti.f ortaklığa dönüştürülmesini düzenlemektedi r. Ticaret Hukuku öğretisinde bu hükmün tip değiştirme konusunda bir yenilik g~tirmediği, esasen Ticaret Yasasında yer alan
ilkeleri yinelediği görüşü baskındır (70 ). Belirtilen · madde metninde
«tasfiye edilmeksizin» ifadesi kullanılarak, «devredici nevi değiştir
me» sisteminin benimsenmiş olduğu izlenimi yaratılmış olmasına kar67
( )
RAFFRAY, Jaen - Guirec, Les Substitution s de Contractant s, These.
Montpellier, 1977, 110; REiSOGLU, Nevi Değiştirme,12.
( 68 )
Gerekçe metni için bkz. Domaniç, a.g .m., 470; Ayrıca TEKİNALP. Nevi
Değiştirme. Aslanlı'ya Armağan, 592.
69
( )
TEKİNALP, aynı yer; DOMANİÇ, a.g.m., 470 - 471.
(7°) Görüşler ve Gerekçeler için b:kz. DOMANİÇ, a.g.m., 467; REİSOGLU.
a:g.m., 7.
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şın, özünde, ekonom ik ve hukuki özdeşlik ve devamlılık ilkesinin ege-

men olduğu «bicim değiştir\ci nevi değişikliği» sisteminin burada da
71
geçerli olduğu vu.rgulanmaktadır ( ).
Bu açıklamalara göre, bicim değiştirici nevi değiştirme sisteminde, tip değişikliğine karşın, aynı tüzel kişi varlığını korumaktadır.
Böyle olunca da, İş Hukuku anlamında bir işveren değişikliği ortaya
işçile
çıkmamaktadır. Tip değiştiren ortaklığa ait işyerinde çalışan
sürdürerin hizmet sözleşmeleri aynı tüzel kişi işverenle varlıklarını
ceklerdi r (72 ). Şu halde, ortaklığın biçim değiştirmesi halinde, işveren
gibi; işçinin de hizmet sözleşmesini feshetme hakkı doğmamaktadır.
TV. 553, bir anonim ortaklığın tasfiye edilmeksizin limited ortaklığa dönüştürülmesini «nevi değiştirme» olarak niteleme ktedir. Öğre
tide bu tür nevi değiştirme «devredici nevi değiştirme» olarak adlan3
ilmek
dırılmaktadır (7 ). Bu sistemin belirgin özelliğini, nevi değiştir
istenen ortaklığın feshedilip, tasfiyey e tabi tutulması ve dönüştürül
mek istenen yeni tipe ilişkin kuruluş işlemleri yapılarak bu neve çevrilmesi oluşturmaktadır. Bununla birlikte, anılan sistemin daha geliş
ayrı hukuki
miş biçimind e, belirleyi ci nitelikle r arasında yer alan iki
n taskişilik ve ekonom ik özdeşlik varlığını korumak ta, fakat ortaklığı
fiyesi çok uzun bir süre ve masraf gerektirdiğinden, bu sorunları ortadan kaldırmak için bu tür nevi değiştirme halinde tasfiye yapılma
553'de ifasına · gerek olmadığı yasada acıkça belirtilm ektedir. TV.
74
desini bulan sistem budur ( ). Gerçekten, TY.nın 553. maddesinde, «bir
anonim şirket tasfiye edil.meksizin aşağıdaki şartlar altında limited
şirke
şirkete çevrileb ilir» denilme kte ve 555. madded e ise «limited
malşirketin
anonim
eden
infisah
tin ticaret siciline kaydedilmes.i ile
verilmiş
yer
kur,alına
ları, kendiliğinden limited şirkete intikal eder»
tir. Şu halde, bir anonim ortaklığın tasfiye edilmeksizin feshi ve maldevralınması
varlığının yeni kurulan bir limited ortaklık tarafından
yeni bir hak
yani
,
ortaklık)
(limited
kişilik
durumunda. yeni bir hukuki
ızda, gerbaktığım
konuya
n
açısında
süjesi oluşmaktadır. İş Hukuku
.
maktayız
karşılaş
çek anlamda bir işveren değişikliği olayı -ile
işçilerin
olan
Sorun~ anonim ortaklığa ait işyerinde çalışmakta
hizmet sözleş'melerinin limited ortaklıkla devam edip etmeyeceği nok( 71 )

DOTEKİNALP, a:g.m., İkt. Mal., 195; TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu). 471;

MANİÇ, 46.
( 72 )

GÜZEL, 236.
r
(73 ) TEKİNALP, a.g.m., ikt. Mal., 19'3; TEKİNALP (Poroy/Çamoğlu), Orıtaklıkla
8.
,
11, 468; REiSOGLU, Nevi Değiştirme

653

tasında topitıhmaktadit. Belirtilen sistemde hukuki özdeşliğe yer v
rilmemekle birlikte, ekonomik özdeşlik ve devamlılık varlığını kor"
maktadır. Malvarlığı devrinin diğer onemli bir sonucu ise, «külli h
lefiyet» biçiminde görülmekte, yeni kurulan limited ortaklık, malva
lığı ve bu arada ticari işletmesi kendisine devredilen anonim orta
lığin hak ve borçlarına yasa hükmü uyarınca halef olmaktadır.

Dikkat edilirse, miras ve tic.aret ortaklıklarının birleşmesine ben
zer bir durum, bu sistemde de söz konusu olmaktadır. Külli halefiye
ilkesinin benimsendiği bütün hukuk sistemlerinde, hukuki kişiliği o ı
tadan kalkan hak süjesinin yerine gecen kimsenin yürürlükteki tü
sözleşmelere taraf olacağı kabul edilmektedir {7 5 ). Tüzel kişi ile ya
pılan sözleşmelerde kişilik öğesi fazla önem taşımadığında, aynı sa
nuç hizmet sözleşmeleri için de geçerlidir. Şu halde, limited ortaklığ
dönüşen anonim ortaklıkla yapılan hizmet sözleşmeleri, işveren de
ğişikliğine karşın, işverenlik sıfatını kazanan limited ortaklıkla deva
edeceklerdir.
Görüşümüze göre, hizmet sözleşmelerinin d_evamı, otomatik bi
biçimde gerçekleşmekte, dolayısıyla hem ilk işverene, hem de onur
yerine geçn yeni işverene karşı hüküm doğurmaktadır. Bu geçiş içir
isçinin özel bir onayı gerekmemekt edir (76 ).
·

iV. DEGERLENDİRME VE VAPILACAK YASA ACISINDAN (de lege
ferenda) ·ÖNERİLER

Ticaret Yasasının içerdiği hüküm ve bunların yaslandığı kimi g
nel ilkelerden yola çıkarak; ortaklıkların birleşmesi ve tip değiştir
mesi halinde hizmet sözleşmelerinin devamlılığı sonucuna varılabil
mektedir. Bu çözüm, iş ilişkilerinde sürekliliği sağlama çabasındcı
olan İş Hukukunun eğilimlerine de uygun düşmektedir. Bununla bir·
likte, ekonomik koşullarla uyum gösterme, ulusal ve uluslararası dü·
zeydeki büyük işletmelerin rekabetine dayanabilme endişesi, ortak
lıklardaki merkezileşme (konstantrasyo n ya da temerküz) olgusun
hızlandırmıştır. Endüstriyel alandaki bu değişimler karşısında, işçileı
acısındqn ortaya çıkan sakıncaları ortadan kaldırmak zorunluluğu du·
(74 )
(

(

75

76

)

)

TEKİNALP (Poroy/Çamoğlı,,ı). il. 469.

NAGV, Rapport general. 765 ve 789; VAMAGıUCHİ, a.g.m., 974.
YAMAGUCHİ, a.g.r., 975; HUECK/NIPPERDEV 1. 521; CESSARI, a.g.r., 967

. NAGV, Rapport general, 785; RECORDON, 23 . .

654

yuiunca, İş Hukukunun, bu soruniari çozümieyecek yeterii düzenlemelere sahip olmadığı ortaya cıkmıştır.
hüküm ve ilkelerinden hareketle oluşturulan cö··
ve duraksamaları ortadan kaldırıcı nitelikte olmadıkları belirginl~şmiştir. Anılan hükümler, daha çok, pay sahipleri
ve ortaklıkla ilişkide bulunan üçüncü kişilerin haklarını korumak için
ve bu amaçla düzenlenmişlerdir. Bu nedenle; işçileri koruma açısın
dan yeterli olmadıkları anlaşılmıştır. Bunun içindir ki, son yıllarda,
çeşitli ülkelerin iş Yasalarında değişikliklere gidilmiş ve sermayenin
merkezileşmesi karşısında işçilerin korunması için yeni hükümlere yer
verilmiştir. Ülkemizde ise, dünyadaki bu gelişmenin tersine, iş Yasasında üzerinde durduğumuz konuda hôlô önemli boşluklar bulun-

Ticaret
zümlerin de

Yasası

tartışma

maktadır.

ve duraksamaları ortadan kaldırabilmek, ülkemizde de
yoğunluk kazanan sermayenin merkezHeşmesi halinde işçilerin iş güvencesini sağlamak için, diğer hukuk sistemlerinde olduğu gibi, konunun yasal bir düzenlemeye bağlanması kaçınılmaz hale gelmektedir. İş Yasasına konulacak mutlak emredici bir hükümle, işveren
değiŞikliğine yol açan diğer nedenler (işyerinin devri, işverenin ölümü, 9evletleştirme, iflas vb.) . yanında, işyerlerinin birleşmesi ve tip
değiştirmesi halinde, hizmet sözleşmelerinin otomatik ola~ak yeni iş
verenle devamı ilkesi açıkça kabul edilmelidir. Böylece, sermayenin
merkezileşmesi, işçileri etkilemeyecek; iş güvencesi, yeni işverenin
mevcut iş ilişkilerine yasa hükmü gereği taraf olması ile sağlanmış
olacaktır. _Bu yöndeki bir hüküm, eski işverenin birleşme ya da biçim
değiştirme işlemlerinin gerçekleşmesinden önce hizmet sözleşmele
rini sona erdirme yetkisini de büyük ölcüde sınırlayacaktır.
Tartışma

Sermayenin temerküzü konusunda, Çağdaş İş Hukukunun çözüme kavuşturmak zorunda olduğu diğer bir sorun, işyerine ilişkin yapısal değişiklikler hakkında işçilere de söz hakkının tanınmasıdır.
Yukarıda incelediğimiz yabancı hukuk sistemlerinde, işçi temsilcilerine ya da doğrudan doğruya işçilere «bilgi verme», «danışma» ve
hatta «toplu görüşme» mekanizmalarıyla bu sorun sınırlı da olsa çözümlenmiş bulunmaktadır. İşyerlerinde sosyal · barışın sağlanmasına
ve üretimin artmasına önemli katkıları olabilecek bu konunun, hukukumuzda da olUmlu bir çözüme kavuşturulması yararlı olacaktır.
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