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1. ~O~U'(U YÖNLE.NDİREN "T:EMEL DÜŞÜNCE:
iŞ (iSTiHDAM) GUVENCESI
İş(İstihdam) güvencesi konusunda, sosyal politikanın tarihsel evrimi
izlendiğinde, birbirinden kesin çizgilerle ayrılan, farklı ekonomik, sosyal ve
ahlaki değerlere yaslanan iki eğilimin varlığına tanık olunmaktadır.
Emeğin dolaşımını temel ve dokunulmaz bir ilke olarak benimseyen
birinci akım, iş ilişkisinin kurulması ve sona ermesi konusunda hiçbir karı

şımı benimsememekte; tarafların özgür iradelerine mutlak üstünlük tanı
maktaydı.

Ekonomik liberalizm ve .bundan kaynaklanan bireyci hukuk an-

layışının damgaladığı XIX.yüzyıl, sözkonusu akımın belirgin özelliğini simgelemekteydi. Oluşturulan kurum ve kuralların tümü de bireysel girişim özgürlüğü, üretim ve üretilen değerlerin serbetçe paylaşımı konularındaki eko-

nomik ve sosyal düşüncelerin hukuksal çerçevesini çizmekteydi. Bireylere, sahibi bulundukları üretim araçları üzerinde sınırsız yetkiler tanınmak
ta, sermayenin temerküzü ve üretime yönelik tüm çabalar büyük bir destek görmekteydi. Toplum yararı ile bireylerin özel yararları arasında uyumluluk bulunduğu yolundaki düşünce, özel mülkiyet ve sözleşme özgürlüğü
gibi kurumları, kazanç ve riskleri kendisine ait olan bireyin ekonomik faali- .
yetlerinin temel taşları olarak kabul etmekteydi. Bunun sonucu olarak, liberal ekonomi döneminde işçilerin istihdam güvencesi sorunu hiçbir önem
taşımamaktaydı (1 ).
·
Çağdaş Sosyal Politikada tersi bir eğilime tanık olunmaktadır. İş ilişki
lerinde sürekliliği sağlama düşüncesi, istihdam politikasına egemen olmaya başlamıştır. Bu yöndeki eğilim, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
ortaya çıkmış, özellikle XX.yüzyıl boyunca daha da belirginleşmiştir. İstih
dam politikası ile izlenen amaç, işçinin güvenliğini, onurunu, kişiliğini korumaktır. rnceki dönemde olduğu gibi, işçinin yaptığı iş, bir meta olarak
değil, kendisinin ve ailesinin yaşamı ile yakin bağları dikkate alınarak değerlendirilmekledir. Bu değer yargısının işçi açısından bir anlam ifade etmesi, sözleşme özgürlüğüne getirilecek sınırlandırmalara bağlıdır. Özellikle bireysel iş ilişkisinin kaynağını oluşturan hizmet (iş) sözleşmesinin feshinde işverene tam bir serbestlik tanınmaması; işçinin işini koruyabilmesinin temel koşuludur. Tam istihdamı sağlamaya yönelik genel ekonomik politikanın yanında, iş Hukuku, doğal olarak işçiye işinde devamlılık sağla
mak amacıyla, birbiriyle sistematik bağlantı içinde bulunan kimi hukuksal
(")Marmara Üniver~i!esi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri Bölümü.
(1) Yamaguchi Toshl, La theorie de la suspension du contrat de travail, Paris 1963, 34; Durand Paul, Rapport de synthese, Luxembourg, 1958, 17 vd.
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kurumlar oluşturmak zorunda kalmıştır. Bu kurum ve kurallar, işçinin işye
rinde yaptığı çalışma üzerinde bir hakka sahip bulunduğu yolundaki düşüncelere dayandırılmıştır(2).
Çağdaş Anayasalarda yer

alan "çalışma hakkı", işverenden çok, devleti yükümlülük altına sokan bir niteliğe sahiptir. Ne ki, devletin istihdam
politikasını genel planda düzenlemesi, belirtilen yükümlülük açısından yeterli görünmemektegir. İşçinin başvurabileceği kimi hukuksal kurum ve kuralların da oluşturulması gerekir. Bu nedenle, çalışma hakkı, aynı zamanda çalışanın keyfi bir şekilde işinden çıkarılması tehlikesine karşı korunmasıyla ilgili önlemleri de içine alır. Böylece, iş güvencesi, işçilerin çalış
ma ilişkilerinin devamını sağlayan ve anayasal çalışma hakkını güvenceye
bağlayan mekanizmalar bütünü içinde yer alır.
Şu halde, hukuksal anlamda iş güvencesi, işçinin iş devamlılığının korunma~ amacını taşımaktadır. Bu ise, Çağdaş İş Hukukunun en önemli
konularıve hedefleri arasında yer alır. İşçi-işveren arasındaki çalışma iliş
kisinin varlığını korumak, yani işçinin işini güvence altına almak düşünce
siyle, İş Hukukunda çeşitli mekanizmalar oluşturulmuştur. İşyerinin devrine karşın, bireysel iş ilişkisinin işyerinin yeni işvereni ile varlığını sürdürmesi, anılan kurumlar arasında yer alır. Konuyu tüm yönleriyle inceleme, den önce(ll) iş güvencesini sağlamaya yönelik öteki mekanizmaları topluca anımsatmak yararlı olacaktır. İşçinin iş güvencesini tehdit eden mekanizmaların başında, h~ç kuş
kusuz, iş sözleşmesinin işverenin tek yanlı iradesiyle sona erdirilmesi gelmektedir. İş güvencesinin önünde duran bu tehlikeyi yoketmek amacıyla,
işverenin iş sözleşmesini tek yan·ıı fesih hakkı emredici hukuk kurallarıyla
sınırlandırılmıştır. "İşcinin feshe karşı korunması", istihdam güvencesinin
en belirgin mekanizmalarındandır. Bu sistemde, işverenin belirsiz süreli iş
sözleşmesini feshetme yetkisi, yasada belirlenen haklı nedenlerin varlığı
na bağlı kılınmış, fesih hakkı yargısal denetime tabi tutulmuştur. Feshin haklı
nedene dayanmaması ya da işverenin ileri sürdüğü nedenin somut olayda
gerçekleşmemiş olması halinde, işçi yargıç kararıyla eski işine iade edilmekte, dolayısıyla yapılan fesih geçersiz kılınmaktadır. Batı hukuklarının
çoğunda bu sistem benimsenmiştir.(3) Türk İş Hukukunda ise, sendika iş.
yeri temsilcileri dışında, işe iade mekanizması kabul edilmemiştir. Fesih
hakkının kötüye kullanılması kuramına başvurulmaktadır. Bu kuramın ise
iş güvencesini sağlamada yetersiz kaldığı herkesçe kabul edilmektedir. Bu
nedenle, Türk Hukukunda da işverenin tek yanlı fesih hakkının sınırlandı
rılması ve işçinin işine iadesi, ilkelerinin benimsenmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.

(2) Rlbert, Les Aspects juridiques du capitalisme moderne, Paris 1951, 305; Durand/Vitu,
Traite de droit du travail il, 96 vd; <;elik Nuri, İşçinin Feshe Karşı Korunması, Reşat Kaynar Armağanı, lst., 1981, 43 vd; Demir Fevzi, Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda
Çalışma Hakkının Korunması (İş Güvencesi), İst., 1986, 13 vd.
(3) Süzek Sarper, İş Akdini Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması, Ankara, 1976, 29 vd; Çelik,
a.g.m., 45; Kutal Metin, İşçinin İstihdam Güvencesi ve Türk İş Hukukundaki Durum, Mart
. 1976, 514 vd; Demir, 41 vd.
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İş ilişkisinin sona ermesi, sadece işverenin fesih yetkisinden kaynaklanmamaktadır. Bu ilişkiyi etkileyen ve giderek iş güvencesini ortadan kaldıran başka nedenler de bulunmaktadır. Bilindiği gibi, iş sözleşmesi ile oluşan bağ, öbür sürekli sözleşmelere oranla daha hassas bir nitelik gösterir.
Bu, hem sözleşmenin doğasında, hem de dış etkenlerden kaynaklanır. Çalışma ilişkisi sürecinde, bu ilişkinin temelin'i oluştüran iş sözleşmesinin normal yaşamını etkileyen ve hatta sona ermesine yol açan nedenler, değişik
görünümde ortaya çıkarlar. Taraflardan birinin şahsını ilgilendiren nedenler, örneğin hastalık, yasal bir görev, doğum vb. iş sözleşmesine etki eden

olaylar arasında yer almaktadır. İş Hukuku, iş güvencesini sağlamak için,
iş sözleşmesini etkileyen bu nedenleri de ortadan kaldırmak zorundadır.
Başka deyişle, anılan nedenlerin iş ilişkisini sona erdirmemesi için gerekli
önlemleri almak, iş Hukukunun amaçları arasında yer alır. Sık sık rastlanı
lan bu olaylara, iş sözleşmesinin feshi ya da kendiliğinden sona ermesi
(infisahı) gibi sonuçlar bağlanırsa, işverenin tek yanlı fesih hakkı sınırlan
dırılsa bile, iş güvencesi yetirince korunamaycaktır. İşte, belirtilen nedenlerin iş ilişkisinin sürekliliğini etkilememsi için iş Hukukunun oluşturduğu
özgün tekniklerden birisi de "iş sözleşmesinin askıda kalması"dır.
"Askıdl kalma" tekniği ya da kuramı ile, dış etkenlerle işin yapılması
nın olanaksızlaştığı durumlarda, iş sözleşmesinin sona ermeyip, geçici bir
süre askıda kalması ve bu nedenlerin ortadan kalkmasıyla normal hükümlerini yeniden doğurmaya başlaması sağlanmaktadır. İşçinin iş güvencesinin korunması açısından askıda kalma tekniğinin üstlendiği işlevin önemi
küçümsenemiz. Ancak, iş sözleşmesini ve giderek iş ilişkilerini etkileyen
tüm hallerde bu ilkeye başvurulamaz. Bu nedenle, başka tekniklerin de oluş
turulması zorunludur. İş sözleşmesi, işverene ve işyerine ilişkin nedenlerden de etkilenebilir. Dolayısıyla, iş güvencesinin korunması, bu nedenlerin de ortadan kaldırılmasını zorunlu kılar. Öyleyse, iş güvencesini tehlikeye sokabilecek, işverene ve işyerine bağlı nedenler üzetinde de özenle durmak gerekir. Sözkonusu nedenlerin başında, hiç kuşkusuz, "işyerinin devri"
yer almaktadır. Devir olayı ile birlikte, iş sözleşmesinin · tarafı olan işveren
değişmekte, işyerini devralan önceki işverenle kurulmuş bulunan iş ilişki
sinin dışında kalmaktadır. İşçilerin iradeleri ve hatta bilgileri dışında gerçekleşen işyeri devriJle, iş sözleşmesinin sona ermesi gibi bir sonuç bağ
lanırsa, işçilerin iş güvencesi korunmamış olacaktır. Bu durumun, iş güvencesini sağlamak çabasında olan iş Hukukunun ama_ylarına ne denli ters
düştüğü hiçbir kuşkuya yer vermeyecek kadar açıktır. Oyleyse, işvereni ve
işyerinin etkileyen olaylardan işçilerin korunması da, kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortaya çıkacaktır.
Belirtilen düşüncelerle, "İşyerinin çtevri ve bireysel iş ilişkisine etkisi",
bu incelemenin konusu yapılmıştır(4). ünce devir kavramı ve günümüzdeki boyutları üzerinde durulacak(ll), daha' sonra işyeri devrinin bireysel iş
ilişkisinin kaynağı olan iş sözleşmesine etki biçimi irdelenecektir(lll). İnce(4) Bu inceleme, aynı konudaki daha kapsamlı bir araştırmamızın özeti niteliğindedir: bkz.
Güzel Ali, İşverenin değişmesi- işyerinin devri ve hizmet akitlerine etkisi, İst., 1987, 469.
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lamenin son bölümünde de Türk İş Hukuku açısından kimi öneriler .tartışı
lacaktır(IV). İşyerinin devri, bireysel işçi hakları açısından da önemli sonuçlar
doğurur. Sözgelimi, işyerinin devri halinde işverenlerin kıdem tazminatın
dan sorumluluk durumları, Türk iş Hukuku uygulamasında güncelliiğini koruyan bir sorundur. Bu sorun ayrı bir araştırmanın konusu yapılacağırdan,
burada üzerinde durulmayacaktır. Bunun gibi, işyerinin devri, Toplu iş Hukuku açısından da önemli sorunların kaynağı olmaktadır. Kapsamlı bir incelemeyi gerektiren bu konuya da yer verilmeyecektir. Sadece temel sorun irdelenecek ve kimi çözümler araştırılacaktır.

il. DEVİR KAVRAMI VE GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ
A. GENEL OLARAK

Sosyolojik açıdan bakıldığında, işveren ve işyerine ilişkin olup, işçile
rin çalışma koşullarını ve öbür haki.arını etkileyebilecek değişiklikler çeşitli
görünümlerde ortaya çıkmaktadır. lşyerinin başka bir yere nakli, atölyelerden bazılarının faaliyetine son verilmesi, daha az el emeği gerektiren veya
değişik kalifiyeli elemana gereksinim duyan yeni üretim modellerinin oluş
turulması, işverenin yönetim hakk_ından kaynaklanan ve işçilerin istihdam
koşullarını etkileyen nedenlerdir. lşyerinin iç düzenine ilişkin ola~ bu nedenlerin işçiler açısından doğurduğu sorunlar, Bireysel ve Toplu iş Hukukunun öteki mekanizmalarıyla çözümlenmeye çalışılır. Yönetime katılma,
bireysel y~ da işçi çıkarmaya ilişkin kurallar, belirtilen konularda rol oynayabilirler. işverenin yönetim yetkisine dayanarak, işyerinin faaliyetine sürekli ya da geçici olarak son vermesi halinde de istihdam güvencesi açı
sından önemli sorunlar ortaya çıkar. Ancak bu hallerde de bir devir olayı,
yani _işyerinin başka bir işverene geçmesi sözkonusu değildir(5).
lşyerine ve bu işyerinin işverenine ilişkin ekonomik nitelikli değişiklik
ler de bulunmaktadır. Ne ki, bu değişiklikler, kural olarak, işyerinin iç yapı
sını ve varolan hukuki bağımsızlığını etkilemezler. Fakat ekonomik anlamda bir bağımlılık ilişkisi ortaya çıkabilir. Girişimcilerin kendi aralarında yaptıkları sözleşmelere dayanarak tekelleşmeleri, mevcut tröst ya da konsorsiyonlar içine girmelerinde durum böyledir. Tröst ya da konsorsiyon içine
giren işletme ya da işyeri, kendi iç organizasyonunu, personel yönetimini
veya mali durumunu ilgilendiren konularda öbür büyük işletmelerin denetimi altına girmekte ve belirtilen konularda bağımsız karar verme yetkisini
önemli ölçüde yitirmektedir. Bunun sonucu olarak, başka üst örgütlerin denetimi altına giren işyeri ve işveren, kendi işçilerinin haklarını nitelik ve kapsam _yönünden değiştiren kararlar almak zorunda kalabilir(6).
lşyeri devrinin iş sözleşmelerine etkisini düzenleyen hukuk sitemleiçin bkz. "Maintien des droits et avantages des travailleurs en cas de fusions de
societes, de_transferts d'etablissements et de concentrations d'entrepries", Rapport de
synthese C.E.E., Bruxelles, 11 Aralık 1974.
(6) Lusseau Jean-françois, La poursuite du contrat de travail lors d'une modification dans
la personne de l'employeur, these, Poitiers, 1973, 15 vd:
(5)

Ayrıntı
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rinde, ekonomik yöndeki değişiklikler dikkate alınmamaktadır. Çünkü teknik anlamıyla, işyeri işyerinin işverenlik sıfatında herhangi bir değişiklik sözkonusu olamamaktadır. Bununla birlike, özellikle Alman ve ltalyan iş Hukuku öğretisinde, bu anlayışın biçimsel kaldığı ve dolayısıyla, iş sözleşme
lerinin yeni işverenle devamını öngören yasa hükümlerinin, örnekseme yoluyla, ekonomik yönü ağır basan tekelleşme olaylarında da uygulanması
gerektiği ifade edilmektedir. (7)
Belirtilen görüşrerin yerindeliği tartışmasızdır. Ne var ki, iş mevzuatı
ve yargı organlan, genellikle işyeri ve işverene ilişkin hukuksal anlamdaki
değişiklikleri dikkate almaktadır. Hukuksal anlamdaki değişiklikler ise, iş
yeri üzerindeki mülkiyet ya da yararlanma hakkını etkileyen, giderek asıl
işveren yerine, yeni bir işverenin geçmesi sonucunu doğuran değişiklik
lerdir. Hukuk sistemlerinin hemen hemen hepsinde, bu anlamdaki deği
şiklikler üzerinde durulmakta ve bunun işçilere etkisi irdelenmektedir.
B. ANLAM VE TERMİNOLOJİ
· 1.

Anlamı

İşyerinin devri" kavramının anlamını pozitif metinlerde bulma olanağı· yoktur. Öğretide de görüş birliği sağlanmış değildir. Kimi verilerden hareketle kavramın anlamını ortaya çıkarmak uygun olacaktır. Kavramın anlamını açıklamaya yönelik verilerden ilki şöyledir: İşyerinin devrinden. söz
edebilmek için herşeyden önce, varlığını ve faaliyetlerini koruyan bir işye
rinin başka bir işverenin yönetimi altına geçmesi gerekir. İşyerine ilişkin
bir değişiklik sözkonusu değildir. Belirgin olan durum, işyeri sahibinin hukuki kişiliğini etkileyen bir olayın varolmasıdır. Bu olay, işyerine de yansı
makta, bunun sahip değiştirmesi sonucunu doğurmaktadır. İşyerinin bir bütün olarak başkasına geçişi zorunlu değildir. Kısmi bir geçiş de olabilir. Anlamı açıklığa kavuşturan ikinci veri, işyeri mülkiyetinin geçişinin (intikalinin) zorunlu olmaması olgusundan kaynaklanmaktadır. Mülkiyet hakkının
eski malikte kalıp işyeri üzerindeki yararlanma· haklarının başkasına geçmesi halinde de işyeriıiin devrinden söz edilmektedir. Üçüncü bir veri, iş
veren değişikliğinin bir hukuki işlem ya da hukuki bir olay sonucu ortaya
çıkmasından kendisini gösterir.
Bu öiı açıklamaları dikkate alarak, kavramın anlamını şöyle formüle
edebiliriz: İşyerinin tamamı ya da bir bölümü üzerindeki hakların, herhangi bir nedenle, iş sözleşmesinin tarafı olan işverenden başka bir işverene
geçmesi ve işyerinin bu ikinci işverenin yönetiminde faaliyetlerini sürdürmesi halinde işyerinin devrinden söz edilir. Buradan şu öğeler ortaya çık
maktadır: Birincisi, asıl işverenin işyeri üzerindeki yönetim yetkisini başka
bir işveren lehine yitirmesi ve dolayısıyla iş sözleşmesinin tarafı olma sıfa
tının ortadan kalkmasıdır. İkincisi, isverenin değişmesine yol açan nedenin önemli olmamasıdır. Üçüncü ö~e ise, işverenin değişmesine karşın,
11

(7) Bkz .. Rapport de synthese C.E.E., 6.
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işyerindeki

faaliyetin varlığını korumasıdır. Faaliyetlerde kesin bir özdeşlik

aranmaz.

2. Terminoloji
Öğreti ve uygulamada bir terim birliği bulunmamaktadır. Kullanılan deuygulamada ortaya çıkabilecek kimi duraksama.
Hemen belirtmek gerekir ki, özellikle dinamik bir
nitelik sunan işçi-işveren ilişkilerini düzenleyen iş Hukukunda, ekonomik
ve sosyal yapıda~; değişimlere koşut olarak kullanılan deyimler de değiş- .
mektedir. Bu nedenle, olanaklar elverdiği ölçüde, bu hukuk alanının yapı
sına ve amaçlarına uygun terimler kullanmak, durağan ve dar anlamlı terimlerden kaçınmak gerekir. '
Yabancı hukuk sistemlerinde "devir" anlamına gelen, "cession" terimi kullanılmakla birlikte, 11 intikal" anlamına ~eten "transfert", en çok kutlanılan terimler arasındadır. Gerçekten, lsviçre .Borçlar Kanununun
181.maddesinin kenar başlığında "cession" terimi kullanıldığı halde, hizmet akdine ilişkin Borçlar Kanununun hükümleri incelendiğinde, "işletme
nin intikali" anlamına gelen "transfert d'entreprise" teriminin kullanıldığı
nı görüyoruz (İsv.BK.333). İsviçre iş hukuku öğretisinde. de aynı terimin yerleşmiş olduğu söylenebilir(8). Alman, İtalyan ve Belçika hukuklakrında da
aynı terimin kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca, AET Konseyinin yönerge:.
sinde de işletme ya da işyerinin intikali terimi kullanılmıştır, Son yıllarda
Fransız İş Hukuku öğretisinde, sermayenin merkezileşmesi olgusunu daha iyi yansıttığı düşüncesiyle, ''işletmenin yeniden yapısal örgütlenmesi"
(la restructuration de t'entreprise) deyimi kullanılmaktadır.
"İntikal" terimi, teknik anlamında kullanıldığında,_miras yolu ile ya da
satım şözteşmesi sonucu, mülkiyein başkasına geçişini ifade etmektedir.
Oysa, iş Hukuku, yalnızca işyeri mülkiyetinin başka bir işverene intikali halinde iş sözleşmeleri açısından ortaya çıkan sorunları çözüme kavuşturmak
la yetinemez. İşyerinin mülkiyeti başkasına geçsin ya da geçmesin, işve
reni etkileyen değişikliklerin son.uçlarını düzenleme zorunluluğu vardır. Bu
sakıncalar dikkate alınarak, işverenin işverenlik sıfatında ya da hukuksal
durumunda ortaya çıkabilecek tüm değişiklikleri kapsayacak olan" işveri.:
· nin de_ğişmesi" deyimini kullanmak daha uygun olacaktır(9). Ne var ki, Türk .
Hukuku öğreti ve uygulamasında "işyerinin devri" en sık kullanılan terim
haline gelmiştir(1 O). Bu nedenle, incelememizde bu terimi esas almış bulunmaktayız. Konumuzu dolaylı ilgilendiren pozitif metinlerde değişik terimlerin kullanıldığını da belirtmeliyiz. Sözgelimi, kıdem tazminatını düzenleyen İşY. 14/11 'de" .. .işyerlerinin devir veya intikali ... "nden sözedilmektedir. Bunun gibi, yıllık ücretli izin hakkına ilişkin hüküm "işyerinin el değişik terimleri yansıtmak,
tarı da bertaraf edecektir.

( 8) Rehbinder M., Droit Suisse du Travail (trad . B. Schneider), Berne, 1979, 95.
( 9) Lusseau, 5 vd; Güzel, 14 vd.
(10) Çelik Nuri, İş Hukuku Dersleri, 9. Bası, İst., 1988, 60 vd; Tunçomağ Kenan, İş Hukuku
1, ist., 1986, 121.
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veya başkasına geçmesi"nden sözetmektedir (m.53). Toplu iş
Grev ve Lokavt yasasında ise "işverenin değişmesi" terimi
kullanılmıştır(m.8). SSY.82, "Sigortalının çalıştırıldığı işyeri devredilir veya·
intikal ederse ... " hükmüne yer vermiştir. Bütün bu açıklamalar, öğretide
olduğu gibi, pozitif metinlerde de terim birliğinin bulunamadığını göstermektedir. Kullanılan terimler ne olursa olsun, hepsinin ortak anlamı, işye
rinin bir hukuki işlem ya da olay sonucu bir işverenden diğerine geçmesidir. Bir işveren yerine diğerinin geçmesidir. lşyeri varlığını korumakta, fakat işverenler değişm~ktedir. Bu değişikliğe yol açan nedenler karmaşık
görünümlerde ortaya çıkarlar: Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bu değişikler üzerinde durmak yararlı olacaktır.

ğiştirmesi

Sözleşmesi,

C. İŞYERİ DEVRİNİN GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ
Konuyu sistema~~k bir ~içimde inceleyebilmek amacıyla, üçlü bir ayı
rım yapmak gerekir. Once, Ozel Hukuk çerçevesinde oluşan işveren deği
şiklikleri üzerinde durmak(1 ), daha sonra Kamu Hukukundan kaynaklanan
nedenleri belirlemek(2) izleyeceğimiz yöntem olacaktır. Ticaret ortaklıkla
rında birleşme ve tip (nev'i) değiştirme, Ticaret Yasası hükümlerine göre
gerçekleşmekle birlikte, öneminden ötürü, anılan konuları da ayrı bir baş
lık altında incelemeyi gerekli görüyoruz.

1. Özel hukuktan kaynaklanan nedenler
İşverenin işverenlik sıfatında değişiklik doğuran nedenlerin temelinde
genellikle bir özel hukuk sözleşmesi yatmaktadır. Bu sözleşmenin klasik
tipi satım sözleşmesidir. Ancak, işyeri mülkiyetinin geçirilmesi söz konusu
olmadan işyeri üzerindeki hakların geçirilmesi de bir hukuki işleme dayanır. Sözgelimi, kira sözleşmesi ve intifa hakkının kurulmasında durum böyledir. Bazen de, h.ukuki işlem olmadan, belirli bir olaya hukuk düzenin bağ
ladığı sonuçlar nedeniyle işyerinin el değiştirmesi olanaklıdır.

a) İşyerinin mülkiyetini geçirmeye yönelik hukuki olay ve işlemler.
aa) İşverenin ölümü
Gerçek kişi işverenin ölümü halinde, Miras Hukuku· kuralları uyarın
ca, işyeri miras9,ılarına geçer. Mirasçılar, işyerini yasa hükmü uyarınca iktisap ederler ve iş Hukuku anlamında isverenlik sıfatını kazanırlar. Burada
külli halefiyet durumu söz ko~usudur. fşyeri alacak ve borçlarıyla tüm olarak mirasçılara intikal eder. lşyerinin mirasçılara geçişi için herhangi bir
işleme gerek yoktur.. Mirasçılar tek bir olay (ölüm) ile birlikte ve kendiliğin
den işyerini iktisap ederler ve işverenlik sıfatını kazanırlar(ll). Yasal miras~
çılar gibi, mansup mirasçılar da, işverenin ölümü halinde işyerini iktisap
(11) Kocayusufpaşaoğlu Necip, Miras Hukuku, 2. Bası, İst., 1978, 41 vd.
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ederler. Çünkü, "gerçek ve teknik anlamda mirasçılık sıfatı kanuna dayanabileceği gibi (kanuni mirasçılık), miras bırakanın iradesi ile de meydana
gelebilir (mansup mirasçılık). Mirasbırakan yapacağı şe_kli anlamda ölüme
bağlı tasarrufla (vasiyetname veya miras sözleşmesi) bir veya birkaç kişiyi
mansup mirasçı tayin edebilir (MK.463)"(12). Mansup mirasçı da tıpkı ~a
nuni mirasçı gibi mirasbırakanın külli halefidir. Dolayısıyla, miras bıraka·
nın ölümü ile birlikte onun işyerine sahip olur.
de olabilir. Gerşeklinde
halefiyet
Belirtelim ki, işyerinin intikali, cüz'i
çekten, işverenin vasiyet yoluyla işyerini bir kimseye (musalehe, vasiyet
alacaklısına) bırakması halinde 'böyle bir durum söz konusudur. Lehine vasiyet yapılan kişi (musaleh), mansup mirasçı gibi mirasbırakanın külli halefi değildir. Bu nedenle, vasiyet alacaklısı, vasiyeti ifa ile yükümlü olanların,
bu yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde işyerine sahip olur(t3). Bu
hallerin dışında, mirasçının işyerini iktisap etmesi, "intifa hakkı" tesisi suretiyle de olanaklıdır. Sözgelimi, sağ kalan eşin intifa hakkını seçmesi durumunda (MK.444 vd), işyeri üzerinde bir intifa hakkı doğmuş olur(14).

bb) ·İşyerinin devri
Gerçek ya da tüzel kişi işverenin, işyerini devretmesi her zaman olaBorçlar Kanunu ile Ticaret Kanunu çerçevesine giren çok
sayıda işlemin konusu olabilmektedir. İşyerinin devrini sağlayan, çoğu kezl
bir alım -satım sözleşmesidir. İşyerinin sözleşmeye dayanılarak devrinin
tipik örneği budur. İşyerinin tüm alacak ve borçlarıyla bir kül olarak devri
halinde, BK.179 hükmü uygulama alanı bulacaktır. Bu hükmün uygulanabilmesi için, gerekli ilk koşul, bir işyerinin aktif ve pasifleriyle devri borcunu doğurmak amacını taşıyan bir sözleşmenin bulunmasıdır (devir sözleş
mesi). Burada borçlandırıcı bir sözleşme sözkonusudur. Dolayısıyla, işye
rini devreden ve devralan açısından bazı yükümlülükler ortaya çıkmakta
dır. İsviçre -Türk hukukları, işyeri (işletme) devirlerini bir cüz'i intikal olayı
olarak düzenlemişlerdir. Diğer deyişle, aktiflerin BK. 179 uyarınca davralana geçebilmesi için, devir sözleşmesi yanında, her aktif öğenin niteliği
ne uygun bir tasarruf işleminin de gerçekleştirilmesi gerekir. Örneğin, iş
yerine ilişkin bir taşınmaz bulunduğu takdirde, devir sözleşmesinin, tapu
memurunun önünde yapılması gerekir. Bu şekilde doğacak mülkiyeti devir borcu, ancak devredenin tapu memuruna yazılı tescile muvafakat talebinde bulunması (MK.922) ve memurun da buna dayanarak taşınmazı devralan adına tescil etmesi ile ifa edilebilir. Bir taşınır sözkonusu ise, sadece
naklıdır. lşyeri,

(12) İmre Zahit, Miras Hukuku, lst., 1980, 15.
(13) Kocayusufpaşaoğlu, 258; Saymen, iş Hukuku, 225.
(14) Saymen, 225.
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zilyedliğin devri yeterli olacaktır(15).
Şu halde, BK.179 hükmünün uygulanması halinde, işyerinin devri, devir
sözleşmesinin yapılması, bu sözleşmeden doğan borçların ifası ve durumun ihbar yahut ilan yoluyla alacaklılara bildirildiği anda tamamlanır. Dev-

rin tamamlanmasiyle, işyerinin eski sahibi, İş Hukuku anlamındaki işverenlik

sıfatını yitirir ve devralan bu sıfatı kazanır(16}. Bu andan itibaren işyerinde
çalışan işçilerin iş sözleşmelerinin yeni işvereni bağlayıp bağlamayacağı
,
sorunu ortaya çıkar. ,

b) İşyerinin mülkiyetini geçirmeye yönelik olmayan işlemler
Kimi hallerde, işyeri üzerindeki mülkiyet hakkı ile geniş anlamdaki yararlanma hakkı birbirinden ayrılmaktadır. lşyeri üzerinde yararlanma (intifa) hakkının kurulmasında durum böyledir. Aynı biçimde, işyerinin ürün kirasına verilmesi halinde de mülkiyet hakkı ile yararlanma hakkı ayn kişiler
de toplanmaktadır. Başka bir anlatımla, bu gibi durumlarda "mülkiyetin devri", yerini "zilyetliğin devri"ne bırakmaktadır. Burada da mülkiyetin devrine benzer ve hatta özdeş olan bir durum sözkonusudur. Çünkü bu hakların doğumuna kaynak oluşturan sözleşmelerin hepsi işyeri malikini, işyeri
ni geçirme borcu altına sokmaktadır. Ancak, işlemlerden doğan asıl borç,
"ayni" ya da "şahsi" bir ·edim karşılığı gibi nitelikler taşımaktadır(17).
Sözünü ettiğimiz .işlemlerin ge.~çekleşme biçimleri, Medeni ve Borçlar
Kanunu ilkelerine göre olacaktır. Uzerinde ayrıntılı 'olarak durulmamakla
birlikte, mülkiyetin kesin devri gibi, anılan işlemlerin de BK.179'a göre gerçekleştirilmesi gerektiği, Borçlar Hukuku öğretisinde benimsenmiştir(18).
Bu görüşlere göre, İsviçre Borçlar Kanununun 181 ile Türk Borçlar Kanununun 179.maQ.desi, yalnızca malvarlığı ya da işletmenin mülkiyetinin kesin devrini değil, tüm geçici devir hallerini de kapsamaktadır. Çünkü, anı
lan hükümler mülkiyetin devri gibi ayni hak niteliği sunan durumları değil,
asıl nisbi nitelikteki borç ilişkilerini düzenlemektedir(19). Şu halde, işyeri
zilyedliğinin devri halinde de ~evreden işverenlik sıfatını yitirmekte, devralan bu sıfatı kazanmaktadır. iş Hukukunda, işyerinin devri ya da intikali,
üzerinde durduğumuz varsayımları da kapsayacak şekilde geniş anlamda
ele alınmaktadır(20).
için bkz. Des Qouttes Rene, Cession et fusion des patrimoines et des fonds de
commerce en droit Suisse et Compare, these, Geneve 1938, 15 vd; Acemoğlu Kevork,
Borçlar Kanununun 179. maddesine göre malvarlığı veya ticari işletmenin devri, İst., 1971,
25 vd.
(16) Yarg.'HGK., 4.10.1978, E. 540, K. 794 (Uygur, 294); Yarg., 9. HD., 22.12.1977,
16314/17581 (Çenbercl, 1041 ).
(17) Des Gouttes, 145.
(18) Des Gouttes, 147; Acemoğlu, 5.
(19) Aynı yazarlar.
(20) Blainpain Roger, "Le maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprise", Rev. du Trav. Belge, 19n, 478 vd.
(15)

Ayrıntı
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2. Kamu hukukundan kaynaklanan nedenler
Kamu Hukuku çerçevesinde gerçekleşen işyeri devirleri ya da el debazen yasama, bazen de yürütme organının bir tasarrufundan
kaynaklanırlar. Yargı kararıyla ortaya çıkan işyeri devirlerini de bu bağlamda
değerlendirmek gerekir.
Yasama organının!n çıkardığı bir kanuna dayanılarak işyerinin devletliştirilmesi(21) halinde iş Hukuku anlamında bir işveren değişikliği ortaya
çıkmaktadır. Çünkü, devletleştirme işlemiyle birlikte devletleştirilen işyeri
nin işvereni bu sıfatını yitirirken, devlet ya da kamu kurumu, işverenlik sı
fatını kazanmaktadır. Burada da, devlete geçen işyerinin işçilerinin önceki
işverenle yaptıkları iş sözleşmenin devam edip etmeyeceği sorunu ortaya
ğiştirmeleri,

çıkacaktır(22)

Belirtelim ki, devletleştirmenini işçiler açısından doğurq,uğu sorunlar, hukuk sistemlerinde farklı biçimlerde çözümlenmiştir. Orneğin, FranKodunda, işverenin hukuki durumunda değişiklik yaratan nedenler
?lrasında devletleştirme belirtilmemiştir. Buna karşılık, öğreti ve uygulama,
iş Kodu hükmününün bu halde de uygulanacağını ifade etmektedir(23). Aynı
çözüm, İtalyan Hukukunda da benimsenmiştir. Buna karşılık, İngiltere' de
devletleştirme konusundaki yasalar, işçiler açısından özel hükümler içermektedir(24). AET Yönergesinde, bir özel hukuk sözleşmesinden kaynaklanan işyeri devirleri düzenlendiği için, devletleştirme, bu yönergenin kapsamı dışında kalmaktadır. Aynı çözüm, Belçika Hukukunda bir toplu iş sözleşmesi ile düzenlenmiştir(25).
Kamu Hukukundan kaynaklanan başka bir neden, işyerine idarece el
konulmasıdır. İşveren değişikliği, imtiyaz sözleşmelerinden de kaynaklanabilir. Bu sözleşmelerle, bir kamu hizmetinin görülmesi, gerçek ya da özel
hukuk tüzel kişilerine verilmektedir. Aynı şekilde, kamu emlakından yarar- '
lanma hakkının özel bir girişimciye verilmesi de "imtiyaz" olarak nitelendirilmektedir. Örneğin, özel mülkiyete dahil olmayan ve sadece devletin
hüküm ve tasarrufu altında bulunan madenlerin işletme hakkının ~erçek
ya da özel hukuk tüzel kişilerine verilmesinde durum böyledir(26). işte bu
gibi hallerde, imtiyaz sözleşmesinin, imtiyaz vermiş idare tarafından tek
taraflı olarak ortadan kaldırılması ya da imtiyazın başka birisine verilmesi
durumunda, İş Hukuku yönünde bir işveren değişikliği, yani bir işyeri devri
sözkonusu olmaktadır.
çeş!tli
sız iş

(21) Azrak'a göre, "Devletleştirme, geniş anlamda millileştirme kavramının içine girmekte
ve onun bir görünüşünden ibaret bulunmaktadır." Bu nedenle Yazar, "Devletleştirme"
yerine "Millileştirme" terimini kullanmaktadır. (Azrak A. Ülkü, Millileştirme ve İdare Hukuku, ist., 1976, 75 dn. 203 ve s. 83).
(22) Camerlynck, Contrat de travail, 462.
(23) Camerlynck, 103; Rivero/Savatier, 184; Lyon-Caen, Cours de droit du travail, 1969
- 1970, 279.
(24) Nagy., Rapport de Synthese, 789.
(25) Blainpain, 483.
(26) Bkz. Onar Sıddık Sa.m i, İdare Hukukunun Umumi esasları 111, 1640; Azrak, 67.
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İşyerinin cebri icra yoluyla el değiştirmesi de sözkonusu olabilir. Bir\
işyerini bu yolda kazanma İcra-iflas Kanunu hükümlerine tabidir. Bu hükümlere göre, cebri veya ihtiyari açık arttırmadan bir işyerini alan kimse,
o işyerini alacak ve borçlarıyla tüm olarak iktisap eder. Böyle bir durumda
da iş sözleşmelerinin, işyerini cebri açık artırmada iktisab edenle ~evam
edip. etmeyeceği sorunu ortaya çıkacaktır.
işverenin iflası halinde de benzer bir durum vardır. Gerçekten, iflasın
acılması ile müflisin malvarlığına dahil olan bütün mal, alacak ve hakları
iflas masasına girer(İİK.184) ve iflas idaresi, müflisin mağazalarını, eşya
depolarını, imalathanelerini, perakende satış dükkanlarını ve bunlara benzer yerlerini kapatıp mühürler. Fakat, iflas masası için yararlı olacağı anlaşılırsa iflas idaresi, bu yerleri birinci alacaklılar toplantısına kadar kendi denetimi altında idare edebilir, bir işyeri sözkonusu ise, bunun faaliyetlerini
sürdürmesine olanak verebilir(27). Şu ha.ide, iflas masasına dahil işyerinin
işletilmeye devam olunması durumunda işverenlik sıfatı iflas idaresine geç'.'
mektedir(28).

3. Ticaret Hukuku çerçevesinde gerçekleşen nedenler: ticaret ortakhklarında birleşme ve tip değiştirme
Sermayenin merkezileşmesi olgusu, .ticaret ortaklıklarının hukuksal yada etkilemektedir. Ticaret ortaklıklarının birl~şmesi ve tip değiştirmesi,
bu etkilen.menin görünümleridir. Yapısal değişikliğe uğrayan ortaklıklar~
ait işyerlerinde çalışan işçilerin iş güvencesi önemli bir sorun olarak karşı
pısını

mıza çıkmaktadır.

a)

Birleşme kavramı

Genel olarak, tüm hukuk sistemlerinde, "birleşme'.' kavramı, yalnızca
tüzel kişiliği olan ticaret ortaklıkları için kullanılmaktadır. iki ya da daha fazla
ortaklığın yeni bir ortaklık meydana getirmek amacıyla bir araya gelmeleri
ve sonuçta kendi varlıklarını yitirmeleri, "birleşme"(fusion) terimi ile adlandırılmaktadır(29). Ticaret ortaklıklarının birleşmesi için başvurulan ve Ticaret Yasamızın da öngördüğü (m.147/1) yöntem iki türlüdür: Birincisi, mevcut iki ya da dcı~ıa 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). Bu son yöntemde, varolan bir ortaklık, yine varolan bir veya daha fazla ortaklığı kendi içinde eritmekte ve sonuçta diğer ortaklık veya ortaklıkların (eriyen ortaklıkların) varlıklarını yitirmelerine neden olmaktadır.
Öbür ortaklıkları kendi bünyesi içerisinde eriten ortaklı.k ise tek başına hu-

(27) Bkz. Kuru Baki, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 383 vd; Postacıoğlu İlhan, İflas Hu·
'
kuku İlkeleri, 103 vd.
(28) Saymen, 225; Tunçomağ 1, 120; Brun/Galland 1, 747.
(29) Hemard/Terre/Mabilot:, Les Societes Commerciales, t. 111, 590.
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kuksal varlığını südürür(30).
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 intikalidjr. Budurum pozitif hukuklara da yansımıştır. Gerçekten, TY.146-151 maddelerinin, ticaret ortaklıklarının birleşmesine külli halefiyet sonucunu bağladığı,
öğretide oybirliği He kabul edilmektedir (31)
·
Türk sisteminde, TY.147'ye göre, birleşme, aynı neviden ortaklıklar
arasında olabilmektedir. Bununla birlikte, aynı hükme göre, birleşme açı
sından kollektif ile komandit; anonim ve paylı komandit ortaklıklar aynı neviden sayılır. Bundan çıkan sonuca göre, örneğin limited ortaklık anonim
ortaklıkla birleşemez.
Belirtilen birleşme modellerine külli halefiye_t ilkesinin bağlanması, iş
güvencesi açısından önemli sonuçlar doğurur. iş Yasasında düzenleme

boşluğunun bulunması,

letmektedir.
b) Tip (nevi)

külli halefiyet ilkesinin uygulanma

alanını geniş

değiştirme kavramı

Türk Tic·aret Yasası, 152. maddede ticaret ortaklıklarının tip (nevi) dekonusunda genel ilkeyi öngörmektedir. Buna 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 dönüştürülmesi (TY.268) ite anonim ortaklığın limitede çevrilmesi(TY.553 vd.) konusunda özel hükümler getirilğiştirmesi

miştir(32).

Ticaret hukuku öğretisinde, ortaklıkların tip değiştirmesi; "bir işletme
nin bir hukuki biçimden diğer bir hukuki biçime çevrilmesi, yani hukuki ve
ekonomik ayniyet(identitat) ve devamlılığını (kontimuitat) sürdürer~k baş
ka tipte bir ticaret ortaklığı olarak, başka ve o ortaklık tipine uygun statü
ve ünvanla ortaya çıkması"(33) olarak tanımlanmaktadır. Tip değiştirme,
biçim değiştirici ve devredici nevi değişitirme olmak üzere iki sistem içinde ele alınmaktadır(34). Tüzel kişiliğin devamlılığı, "biçim değiştirici tip .
değişikliği" sisteminin temelini oluşturmaktadır. Bu sistemde, sadece ortaklığın hukuki kalıbı değişmekte, önceden varolan tüzel kişilik sona erme.mekte, aynen devam etmektedir. Şu halde, sistem, yalnızca bir ortaklık sözleşmesi değişikliğini öngörmektedir. Ekonomik özdeşlik yanında, hukuki

(30)
t31)
(32)

(33)
(34)
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Ayrıntı

için bkz. Poroy (Teklnalp/Çamoğlu), Ortaklılar il, 486; Domaniç, Şirketler Hukuku, 72; Arslanlı, Kollektif ve Komandit Şirketler, 147.
dn. 30'daki kaynaklar; Ayrıca: Acemoğlu, 69.
Ayrıntı için bkz. Domaniç Hayri, Ticaret Şirketlerinde Nev'i Değiştirme, Batider, C. VI,
S: 3, 463; Karayalçın, Şirketler Hukuku, 230; Arslanlı, 579; Tekinalp (Poroy/Çamoğ
lu), Ortaklıklar 11, 468; Tekinalp Ünal, Ticaret Ortaklıklarında Nev'i Değiştirme Kavramı
ve Türk Sistemi, İkt. Mal., C. XVlll, S: 5, 191 vd; Aynı Yazar, Ticaret Ortaklıklarında Nev'i
Değiştirme Eğilimleri ve Bazı Sorunlar, Arslanlı'ya Armağan, 1978, 579 vd.
Tekinalp, a.g.m., İkt. Mal., 192; Ayrıca bkz. dn. 32'deki yazarlar.
Tekinalp., Aynı yer; Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar il, 468.

özdeşlik ve devamlılık da söz konusudur. "Devredici nevi değiştirme" sisteminin (TY.553) en belirgin özelliği ise, tipi değiştirilmek istenen yeni tipe
ilişkin kuruluş işlemleri yapılarak, bu türe çevrilmesidir. Bu sistemde kişi
(süje) tekliği, yani hukuki özdeşlik ve devamlılık yoktur. Malvarlığının devri
gerektiğinden, ancak ekonomik özdeşlik ve süreklilikten söz edilebilir.
Ticaret ortaklıklarının tip değiştirmesine ilişkin genel hüküm(m.152),
"biçim değiştirici neyi değiştirme'~ sistemini kabul etmiştir. Öte yandan,
Ticaret Yasası tip değiştirme konusunda iki özel hükme de yer vermiştir.
TY.553 uyarınca, bir anonim ortaklığın limited ortaklığa dönüştürülme$i
m.152'ye göre değil, m.553 ve onu izleyen hükümlere göre olacaktır.TY.268'de öngörülen, kollektif ortaklığın komandit ortaklığa dönüştürül
mesi, öğretide, "biçim değiştirici nevi değiştirme" sistemi içinde kabul edilmektedir. Şu halde, TY.152, iki istisnai durum dışında, hiçbir sınır olmaksızın, bü.!ün ticaret ortaklıklarının tip değiştirmesine uygulanacaktır(35).

il. İŞYERİ DEVRİNiN BİREYSEL İŞ İLİŞKİSİNİN KA YNAGI OLAN İŞ
SÖZLEŞMESİNE ETKİ BİÇİMİ VE İŞ GÜVENCESİ SORUNU
İşyeri devrinin iş Hukuku alanındaki etki biçimini değerlendirebilmek
için, işçi - işveren ·arasındaki bireysel ilişkinin kaynağını belirlememiz gerekmektedir. Çünkü işyerinin devri ile birlikte ortaya çıkan işveren değişik
liklerinin işçiler açısından doğurduğu sorunlar, ilişkinin hukuksal kaynçığı
na göre farklı esaslardan hareketle çözüme kavuşturulacaktır.
Bilindiği gib, İş Hukuku öğretisinde bireysel iş ilişkilerinin temeli konusunda birbirinden kesin çizgilerle ayrılan iki kuram üzerinde durulmaktadır. İlki, "iş sözleşmesi", öbürü "iş ilişkisi" kuramıdır. Özellikle Alman
Hukukçuları tarafından oluşturulan ve daha sonra öteki "hukuk sistemlerine de yansıyan iş ilişkisi" (Akrbeitsverhaltnis-Relation de travail) kuramı,
işçinin işyeri topluluğuna (camiasına) katılması esasından hareket etmektedir. İşyeri belirli bir hukuki düzene bağlı olduğundan, iş ilişkisi basit bir
fiili durum değildir. Bu ilişki hukuki bir bağ oluşturmakta, bunun meydana
gelmesi, hükümleri ve s!'.'na ermesi işyerinin niteliğinden kaynaklanan kurallara bağlanmakt.adır. işçinin işyerine dahil olmasıyla (katılmasıyla) iş iliş
kisi doğmaktadır. lşyerine katılmanın iki yönü vardır: Birincisi, iradelerin '
uyuşmasıdır. Bir işçi, kendi iradesi olmadan bir işyerinde çalıştırılamaz. Aynı
durum işveren açısından da söz konusudur. Fakat taraf iradeleri, yalnız
başına ve gerçek anlamda somut ya da canlı bir topluluk oluşturmazlar.
Buradan, işyerine katılmanın ikinci yönü ortaya çıkmaktadır: Bu yön, işçi
nin işyerine katılması ve personel kayıtlarına geçirilmesi, kendisine bir iş
ile araç ve gereçlerinin verilmesini varsayar. Bu görüşü savunan yazarlara göre, işçi ile işveren arasındaki ilişki, sözleşmelere egemen olan kurallar tarafından düzenlenmekte ve hatta anılan ilişkil.er, sözleşmeden tamamen ayrılmakta ve basit hukuki olaylardan doğmaktadırlar. Böylece, işçi

(35) Bkz. Tekinalp, a.g.m., 193; Aynı yazar, Arslanlı'ya Armağan, 585.; Tekinalp (Poroy/Çamoğlu}, Ortaklıklar il, 471; Karayalçın, Yaşar, Ticaret Hukuku il, Ankara, 1973, 152; Arslanlı, Kollektif ve Komandit Şirketler, 582; Domaniç., a.g.m . 463.
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ile

işveren arasındaki ilişkinin temel .dayanağının iş (hizmet) sözleşmesi
kabul edilmiş bulunmaktaır. işverenin işçiyi işe alması ve işcinin

madığı

olde

emeğini işverenin emrine koymasıyla iş ilişkisi doğmaktadır. "İş ilişkisi"
kuramı, "katılma" kuramı ile pekiştirilmiş olmaktadır(36).
Açıklanan kuramlar, bireysel iş ilişkilerinin kaynağı olarak iş sözleş
mesinin egemenliğini ortadan kaldıramamışlar ve pozitif metinlerde önemli
bir yansımaya yol aç_amamışlardır. Teknik hukuk açısından, iş sözleşmesi
daha somut olarak, bu sözleşmenin temelini ve ölçütünü oluşturan bağım
lılık öğesi- bir kimsenin iş hukuku anlamında işçi sıfatını kazanmasının tek
ve normal yolu olmaktadır. Sözleşmenin "yaratıcı" olarak adlandırılabile
cek bu işleviyle bağlantılı ve onun doğal sonucu olarak, iş ilişkilerini düzenleyen yasa ve toplu sözleşme hükümlerinin uygulanabilmesinin ölçütü
de olmaktadır. Pozitif hukuklara baktığımızda, Batı ülkelerinin hemen hepsinde, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun uygulanma ölçütü olarak, iş(hiz
met) sözleşmesini görüyoruz. Uygulamada da yargı organları, çözümlerini
sözleşme kuramından hareketle oluşturmaktadırlar.
Hukukumuz açısından konuya baktığımızda aynı sonuçla karşılaşmak
tayız. Gerçekten, İş Yasasına göre, bireysel iş ilişkileri açısından bir kimsenin işçi sıfatını kazanabilmesi ve dolayısıyla iş mevzuatında yararlanabilmesi için iş sözleşmesine dayanarak çalışması gerekli ve yeterlidir
(İşY.m.1 ). Bunun gibi, işverenlik sıfatının kazanıln:ıası da, iş sözleşmesine
dayanarak işçi çalıştırma koşuluna bağlanmıştır (lşY.1/1 ). iş Yasasının kişiler açısından uygulama alanı, iş sözleşmesine bağlı olarak bir işyerinde
çalış~n işçiler ve bunları çalı$tıran işverenlerle sınırlandırılmıştır (m.2). Kollektif iş Hukuku açısından da aynı durum sözkonusudur. Gerçekten, 2822
sayılı Yasaya göre, bir toplu iş sözleşmesi, ancak iş sözleşmesinin yapıl
ması, içeriği ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek üzere yapılabi
lir (m.2). İş sözleşmesinin, bireysel ve kollektif iş hukukundaki önemi, Sosyal Güvenlik Hukukunda da varlığını sürdürmektedir. Gerçekten, 506 sayılı Yasaya göre, bir kimsenin sigortalı ve . dolayısıyla bu yasa hükümlerinden yararlanabilmesi için, kural olarak, bir iş sözleşmesine dayanarak bir
veya birkaç işveren tarafından çalıştırılması gerekmektedir (m.2).
Yaptığımız bu açıklamalar, işyeri devrinin işçiler açısından doğurdu. ğu sorunların ve özellikle iş güvencesi sorununun, iş sözleşmesinden hareketle incelenmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Temel sorun · şudur:-İş
yerinin devri halinde iş sözleşmeleri varlıklarını koruyacaklar mıdır? Başka
bir deyişle, işyerini devreden işverenle yapılmış iş sözleşmeleri, işyerini devralan yeni işverene karşı hüküm cloğuracaklar mıdır? İşyerini devreden ve
iş sözleşmelerine taraf olan işveren, devir işlemi ile birlikte İş Hukuku anlamında işverenlik sıfatını yitirmiş bulunmaktadır. İşyerini devralan önceki
işverenle bağıtlanmış iş sözleşmelerine taraf olacak mıdır? Yeni işvereni
eski işverenin taraf olduğu iş sözleşmeleriyle bağlı kılmayan bir hukuk sisteminde, iş güvencesinin yeterli ölçüde korunduğu ileri sürülemeyecektir.

(36) Bkz. Durand, Paul., "Aux Frontiers du contrat et de l'İnstitution: La Reıation de Travail", J.C.P., L, L 941, 387 vd; Hubert, Michel., La Relation de Travail en Droit Allemand,
vd.
116
1945,
Poitiers,
the·se,
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Her işveren değişikliğinde ya da işyerinin el d~ğiştirm.esinde, işçiler işleri
ni yitirme tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Bu durum ise, işsizliğin geniş boyutlara ulaştığı dönemlerde sosyal huzursuzlukların kaynağı olabilecektir.
işte, çağdaş iş Hukukunun çözmek zorunda olduğu temel sorunlardan biri, işyerinin devri halinde işyerini devralan işverenin önceki sözleşmelerle
bağlı kılınmasıdır. Bunun anlamı ise, işyerinin el değiştirmesine, işçilerin
yeni bir işveren karşısında bulunmalarına karşın, varlığını sürdüren işye
rinde çalışmalarını sürdürmeleridir. Aşağıdaki açıklamalar bu konuda yoğunlaşacaktır.

111.İŞYERİNİN DEVRİNE KKARŞIN YENİ İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞME
LERİNE TARAF OLMASI İLKESİ

1. Temel çözüm: sözleşme
reni bağlaması

ilişkisinin

bir bütün olarak yeni

işve

İşçi-işveren arasındaki bireysel ve hatta toplu ilişkilerinin tek kaynağı,
günümüzde de iş sözleşmesi olmaktadır. İşçi ile işveren arasındaki tüm
hak ve borçları bu sözleşmeden doğmaktadır. Bu olgu, işyerinin geçişi(in
tikali) halinde iş Hukuku açısından ortaya çıkan sorunların iş sözleşmesi
bağlamında değerlendirilmesini ve çözümlerin de buna göre oluşturulma
sını zorunlu kılmaktadır.
Belirtilen sınırlar çerçevesinde soruna yaklaşırken, birbirine karıştırıl
ma olasılığı bulunan iki noktanın öncelikle açıklığa kavuşturulması gerekir. İş sözleşmesinden doğan hak ve borçların tek tek (münferit olarak) yeni işverene geçmesi ile sözleşme ilişkisinin bir bütün olarak, yani hak ve
borçlarıyla, yeni işverene nakli olayı, hem anlam, hem de uygulanaca k hükümler açısından birbirinden kesin çizgilerle ayrılmaktadır. Gerçekten, Borçlar Hukuku ilkelerine göre, bir sözleşmedeki münferit hak ve borçlar, ancak "alacağın devri"(BK.16 2-172), ve "borcun nakli" (BK.173 vd} hükümlerine uygun olarak üçüncü kişilere devredilebilir(37}, Ne ki, bu mekanizmalarla işyerini devralan yeni işverenin mevcut iş ilişkilerine dahil olması,
yani hizmet sözleşmelerine taraf olması söz konusu olamamaktadır. Şu halde sorunu, tek tek alacakların devri ve borçların naklinden tamamen ayrımlı başka bir konumda . ele almak gerekir. İşyerinin intikali ile birlikte
"sözleşme" ya da alışılmış bir deyimle "borç ilişkisinin bir bütün olarak",
hak ve yükümlülükl eriyle yeni işverene geçip geçmeyeceği sorusuna yanıt aranmalıdır. Borçlar Hukuku öğretisinde, sözleşme ilişkisinin bir bütün
olarak başkasına geçirilmesi durumunu ifade etmek üzere çeşitli deyimler
kullanılmaktadır. Kimi zaman "sözleşmenin devri"(la cession de contratVertragsabtretung), kimi zaman "sözleşmenin satımı"(la vente du contrat)
veya özellikle Alman-İsviçre hukuk öğretisinde "sözleşmenin nakli"(vertragsüberna hme -reprise de contrat) terimleri kullanılmaktadır(38).

(37) Ayrıntı için bkz. Von Tuhr (Edege), 902 vd; Saymen/Elbir, 326 vd; Tunçomağ, Borçlar
1, 1071 vd; Tekinay, 212 vd.
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Belirtilen deyimlerin ortak anlamı şudur: sözleşmedeki taraf sıfatının,
sözleşmeden doğan hak ve borçlarla birlikte başkasına geçirilmes idir.
Konumuz açısından çözüme kavuşturulması gereken sorun, işyerinin\
devri ile birlikte iş sözleşmesinin bir bütün olarak (hak ve borçlarıyla)
yeni işvereni bağlayıp, bağlamayacağıdır. Başka bir ifadeyle; işyerini
devreden işverenin devredilen işyerinde çalışan işçilerle yapmış oldu9u sözleşmeler, işyerini devralan yeni işvereni de bağlayacaklar mıdır?
iş sözleşmesinin nakli ya da devri sorunu, iş güvences.i ile doğrudan
· bağlantılı bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Soruna, iş Hukuku çerçevesinde çözüm aranmalıdır. Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşme
ler (sinallagmatique) kategorisinde yer alan iş sözleşmesinin işyerinin
intikali· ile birlikte, yeni işverene geçmesine ol,anak tanındığı takdirde,
bu mekanizma ile aynı anda, hem borçların, hem de hakların, daha doğ
ru bir deyimle sözleşme pozisyonunun geçişi sağlanmış olacaktır
Böyle bir çözümün benimsenmesine olanak var mıdır? Yabancı hukuk sistemlerinin benimsediği çözüm biçimi incelendikten sonra, Türk
iş Hukuku açısından konu ayrıca irdelenecektir.

2. İşyerinin devrine karşm iş sözleşmelerinin yeni işverenle devamlılığı ilkesini benimsey en yabancı hukuk sistemler i
Karşılaştırmalı hukukun İş Hukukuna katkısı küçümsenemez. Yalnız

ca ulusal hukukun pozitif düzenlemeleriyle sınırlı kalmak ve yabancı
hukukların çözümlerine. önem vermemek, çağdaş hukuk anlayışına uygun düşmez; özellikle iş Hukuk alanında yapılan araştırmalar açısın
dan, karşılaştırmalı hukukun önemi her zamankinden daha fazladır.
Çünkü, sosyal olayların dinamikliği, tüm ülkelerde aynı yönde yasal düzenlemelerin olusturulmasını zorunlu kılmıstır. Sosyal politikanın boyutları, dünya çapında bir genişlemeye doğru gitmektedir. Özellikle, Avrupa Toplulukları'nın kurulmasıyla oluşan dinamizm, sosyal mevzuatların uyumlu kılınmasını, dahası birleştirilmesini zorunlu hale getirmiştir.
Nitekim, işyeri devrinin iş sözleşmelerine etkisi konusunda, anılan yönde bir gelişmeye tanık olunmaktadır. Gerçekten, AET'ye üye ülkelerin
mevzuatlarında yer alan hükümler arasında büyük benzerlikler görülmektedir. Bu nedenle, yabancı hukuk sistemlerindeki çözümler, hukukumuz açısından varacağımız sonuçların çağdaş gelişmelere uygunluğunu belirleyec.ek temel verileri sergileyec ek nitelikler taşımaktadır.
Sırasıyla Fransız, ltalyan, Alman ve AET hukukları üzerinde durulacaktır.

a)

Fransız

hukuku

hukukunda, işyeri devrinin iş sözleşmeleri açısından doğur
hukuki sorunlara getirilen çözümler, tarihsel gelişim içinde her za-

Fransız
duğu

(38) Malaurie, Philippe, La cession de contrat, Cours Doctorat, Paris il, 1976 • 1976, 203.
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man aynı nitelikte olmamıştır. Gerçekten, 19 Temmuz 1928 tarihli yasadan önce, işyeri devrinin iş sözleşmelerine etkisi sorunu, Borçlar Hukuku
ilkeleri doğrultusunda çözümlenmekteydi. Bu ilkelere göre, · işverenin ölümü dışında, öteki işveren değişiklikleri halinde iş sözleşmelerinin yeni iş
verenle devamına olanak bulunmamaktaydı. Medeni Kanunun(Code Civil),
1165. maddesi yeni işverenin, eski işverenin taraf olduğu iş ilişkisine dahil
olmasına engel 014,şturmaktaydı. Sözleşmeleı;in nisbilik özelliğini vurgulayan bu hükme göre, "sözleşmeler ancak taraflar arasında hüküm doğu
rur". İşyerini devralan yeni işveren, kendisinden önce yapılmış iş sözleş
meleri açısından "üçüncü kişi" sıfatını taşıdığında, bu sözleşmelerle bağlı
kılınamazdı.

İşyeri devrinin işçiler açısından beraberinde getirdiği, istihdam güvengibi sosyal bir sorunun önemli boyutları karşısında, yasa koyuçu konuya ej atma gere_ğini duymuştu(39). Nitekim, 19 Temmuz 1928 tarihli bir
yasayla, İş Kodunda yapılan değişiklikle, işyerinin devri halinde, işçilerin
işlerini korumalarını sağlayan bir hük~e yer verilmiştir. Gerçekten, bugün
de yürürlükte olan bu hükme göre, "Ozellikle miras, satım, birleşme, ticaret fonunda değişiklik, ortaklık haline dönüşme nedenleriyle işverenin hukuki durumunda lıir değişiklik olursa, değişiklik anında yürürlükte bulunan
tüm iş sözleşmeleri, yeni işverenle işletmenin işçileri arasında devam eder"
(Art.L.122-12). Genel ve mutlak emredici olan bu hükümle, işverenlik sıfa
tında meydana gelen değişikliklerin türü ne olursa olsun, devir sırasında
yürürlükte bu~unan tüm iş sözleşmelerinin otomatik olarak, yeni işverenle
devamı sağlanmış olmaktadır. Bunun sonucu olarak, eski işveren gibi, yeni işveren de işyerinin devrini gerekçe göstererek, işçilerin hizmet sözleş
melerini feshedemeyecektir. Başka bir anlatımla_, işyerinin devri, her iki iş
veren açısından-bir fesih nedeni olmaktan çıkmıştır. Aynı sonuç işçiler açı
sından da geçerlidir. Bunlar da işveren değişikliğini gerekçe göstererek iş
sözleşmelerini feshedemeyeceklerdir. Sözleşme ilişkisinin bir bütün olarak devamı konusunda, tarafların ve özel1ikle yeni işverenin iradeleri hiçbir işleve sahip bulunmamaktadır(40). Fransız İş Kodunun anılan hükmü,
aşağıda göreceğimiz öteki ülke hukuklarına da örnek oluşturmuştur.
sizliği

b) İtalyan hukuku
İtalyan hukukunda ticari işletmenin devri ve bunun sonucu olarak iş
letmenin malikleri arasında ortaya çıkan halefiyet ilişkisi, Medeni Kanunda (Codice Civile) genel bir hükümle (m.2558) düzenlenmiştir. Buna göre,
aksine bir anlaşma olmadıkça, işletmeyi devralan, şahsi ilişkiye dayanmayan, varlık nedenleri işletmenin faaliyetlerine bağlı tüm sözleşme ilişkile
rinde devredenin yerine geçerek sözleşmelerin tarafı sıfatını kazanır. Ancak, bu biçimde işletmeyi devralana geçen sözleşmenin öbür tarafı, haklı
bir n·edenin vqrlığı halinde ve devrin ihbar edildiği tarihten itibaren üç ay
içinde sözleşmeyi feshedebilir. İşletmenin devri il.e birlikte, devralanın yü(39) Lusseau, 8; DurandNltu, il, 788; Camerlynek, Contrat de travail, 98.
. .
(40) Ayrıntı için bkz. dn. 39'daki yazarlar ve ayrıca; Brun/Alland, 1, 746; Despax/Pelıssıer,
203; Rivero/Savatler, 114, Camerlync/Lyon-Caen, 412.
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rürlükteki sözleşmelere taraf olması, öğretide, "işletmenin devamlılığ ı" ilkesine dayandırılmaktadır. Bu görüşe göre, işletme, işletme malikinin kişi
liğinden bağımsız bir varlığa sahiptir; işletmenin faaliyetleri nedeniyle yapılmış sözleşmelerin, bu faaliyetlerin devirden sonra da varlıklarını sürdürmeleri, sözleşmelerin de devamlılığı sonucunu doğurmaktadır(41 ).
İşletmenin devamlılığı ilkesi, işletmeyi devralanın iş sözleşmelerine taraf .
olması esasına da egemen olmaktadır. Ne var ki, burada, işçi haklarının,
özellikle iş güvencelerinin korunması ön plana geçmektedir. Bu nedenledir ki, iş sözleşmelerinin devamlılığı, Medeni Kanunda yer alan özel bir hükümle ayrıca düzenlemiştir. 2112.madde uyarınca, işletmenin devri halinde, işletmeyi devreden iŞveren, uygun bir süre içinde iş sözleşmelerini feshetmediği takdirde, yeni işveren otomatik olarak bu sözleşmelere taraf olmaktadır. Emredici nitelik taşıyan bu hüküm gereğince, iş sözleşmelerin 
de halefiyet (ardallık), eski ve yeni işverenin iradeleri dışında oluşmakta,
aksi yöndeki bir sözleşme geçe.rsiz sayılmaktadır(42). İlk bakışta, işyerini
devreden işverene, "uygun bir süre içinde" iş sözleşmelerini fesih yetkisinin tanınmış olması, "sözleşmelerin devamlılığı" ilkesinin yeterince sağla
namadığı izlenimini vermektedir. Ne var ki, daha sonra yürürlüğe giren 15
Temmuz 1966 tarihli yasa ve bu yasada 20 Mayıs 1970 tarihinde yapılan
değişikliklerle işverenin fesih hakkı önemli ölçüde sınırlandırılr:rrış olmaktadır. Bu nedenle, İtalyan hukukunun, işyerinin devri halinde işçiyi en çok
koruyan hukuk sistemler·i arasında yer aldığını söyleyebiliriz.

c) Alman hukuku
Alman hukukunda, malvarlığı hukukuna ilişkin külli halefiyetin (intikabulunduğu hallerde (miras,sermaye ortaklıkların birleşmes~, ortaklıkla
rının biçim değiştirmesi) yeni işverinin mevcut iş ilişkilerine, yasa uyarınca
ve işçinin onayı olmaksızın, otomatik olarak dahil olacağı, tartışmasız kabul edilmesine karşın, cuz'i halefiyetin söz konusu olduğu diğer tüm işve
ren değişikliği durumları için, 15 Ocak 1972 tarihli yasanın yürürlüğe girmesine kadar, yeni işverenin iş sözleşmelerine taraf olup olmayacağı sorunu, öğreti· ve uygulamada değişik görüşlerin ortaya atılmasına neden ollin)

maktaydı(43).

1972 tarihli Alman "İşyeri Örgütlenme Yasası" ile (§ 122 BVG),
BGB§613'e bir (a) bendi eklenerek, malvarlığı hukukuna ilişkin külli halefiyetin bulunmadığı işyeri devirleri açısından, iş hukukuna ilişkin özel bir düzenlemeye gidilmiştir. Bu hükmün ilk bendi uyarınca, hukuki bir işlem sonucu, işyerinin tamamı ya da bir bölümü başka bir işverene intikal ettirildi(41) Cessarl Aldo, "les changements dans la structure ou dans le contrôle de l'entreprise
et leurs effets sur la situation des travailleurs", Vlll eme Congres İnt. Brindisi, 17-19
Septembre 1974, Milano, 1977, 953 vd; Sanseverino, "Contrat de travail", Jura Eumpenİtalie, 1976, 4a-10.
(42) dn. 41 'deki yazarlar.
(43) Meumayer K.H., "Transfert de contrat et reprise d'un patrimooine" , in Transmission
des obligations, Journees d'etudes J. Dabin, Bruxelles, 1980, 255 vd .
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ği takdirde, bu sonuncusu, intikal tarihinde mevcut iş ilişkilerinde kaynaklanan hak ve borçları üstlenmek zorundadır(§613a BGB). Görülüyor ki, bu
hükümle, bir işyerini devralan (iktisap eden) kimse, mevcut iş ilişkilerin
den doğan hak ve yükümlülüklere, otomatik bir biçimde taraf olmaktadır.
Burada, iş sözleşmesinin yasal devri, yani sözleşme posizyonunun bir bütün olarak geçişi söz konusudur. Yeni işve'ren, yasa hükmü gereği, eski
işverenin taraf olduğu sözleşme ilişkisine girmekte, onun yerini almaktadır. Bu konuda yeni işverenin olumlu ya da olumsuz yönde irade açıkla
masının hiçbir önemi bulunmamaktadır. Dahası, işverenler arasında yapı
lacak hergangi bir anlaşma da hüküm ifade etmeyecektir(44).
İşyerinin yeni malike inti~alini doğuran ve kaynağını Borçlar Hukukunda
alan nedenin önemi yoktur. lşyerinin kiraya verilmesinde ya da işyeri üzerinde intifa hakkının kurulması hallerinde de, kiracı veya intifa hakkından
yararlanan, daha önceki işverenin hukuki durumuna sahiptir. Bu sonuç,
BGB§ 613 a'nın, hak ve yükümlerin intikalini, mülkiyete değil de, işyeri üzerindeki yönetim hakkına bağlamasından kaynaklanmaktadır. §613 a
BGB'nin öngördüğü sistem, işyerinde çalışan tüm işçileri, bu arada yönetici kadroda bulunanları da kapsamına almaktadır. Her durumda, tüm hak
ve yükümler, hukuksal temellerini iş sözleşmesinden aldıklarından, bu sözleşmeyle birlikte işyerini iktisap edene geçerler. Anılan hüküm, işyerinin
sahip değiştirmesi · halinde, yeni işverenin mevcut iş ilişkilerine otomatik
olarak dahil olacağını, yani iş sözleşmelerine taraf olacağı yolundaki temel ilkeyi koyduktan sonra, işyerinin devrinden önce gerçekleşmiş işçilik
haklarının korunması amacıyla, eski işvereni de dayanışmalı olarak sorumlu
tutmuştur, ancak bu sorumlulk işyerinin devrinden sonraki bir yıllık süreyle sınırlandırılmıştır(45).
d) AET hukuku

Ekonomik gelişmeler ve Ortak Pazar'ın kuruluşu, ulusal planlarda olgibi, AET düzeyinde de işletmelerin merkezileşme (concentration) sürecini hızlandırmıştır. Bu nedenle, AET Konseyi, 21 Ocak 1971 tarihli "sosyal faaliyet" proğramında, işçilerin, işletmelerin birleşmesi ya da daha geniş anlamıyla, sermayenin merkezileşmesi halinde, iş ilişkilerinin sürekliliğinin sağlanması gerektiğini vurgulamıştır. Bunun sonucu olarak, hukuksal dayanağını Roma Antlaşmasının 100.maddesinde bulan 14 Şubat 1977
tarihli Yönerge kabul edilmiştir. Bu Yönerge, işyerinin devri ya da ticaret
ortaklıklarının birleşmesi halinde, iş sözleşmelerinin otomatik olarak yeni
işverene geçişini düzenlemektedir.
Yönergenin uygulama alanı 1.maddesinde belirtilmiştir; bu hüküm uyarınca sözü edilen Yönerge: "birleşme ya da sözleşmeye dayanan devir sonucu, işletmenin, işyerinin bir bütün olarak veya kısmen bir işverenden ötekine geçmesi halinde uygulanacaktır". Anılan Yönerge, hem özel kesim,
duğu

(44) Neumayer, 258; Schnorr, "Maintien des droits et avantages destravailleurs en cas de
fusions des societes, de transforts d'itablissemems", rapport presente au C.E.E. 1974,
8 vd.
(45) Bkz. dn. 44'deki kaynaklar.
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işyerini ve burada çalışan işçileri (memurlar hariç) kapsamına almaktadır. Çünkü, ulusal mevzuatların uyumlu kılınmasını öngören
Roma Antlaşmasının 100.Maddesinin uygulanma alını, sadece özel kesim
işyerleri ile sınırlı değildir. AET Yönergesi, bir işletmenin, bir işyerinin ya
da işyerinin bir bölümünün geçişi (intikali) nedeniyle ortaya çıkan tüm iş
veren değişikliklerini kapsamına almaktadır. Yönergenin !.maddesinde kullanılan "başka bir işverene intikal" deyimi, işyeri üzerindeki tüm hak ve
borçların geçişi anlamını taşımaktadır. Yani işverenlik sıfatında değişiklik

de kamu kesimi

yaratan bir durum söz konusudur. İşveren değişikliği, birleşme (fusion) sonucu ortaya çıkabileceği gibi, işyeri mülkiyetinin satın sözleşmesine dayanılarak bir bütün olarak, ya da kısmen devri halinde de gerçekleşebilecek
tir. Yönergenin uygulama alanı bu hallerle de sınırlı kalmamakta, işyeri üzerinde intifa hakkının kurulması, kiraya verilmesi durumunu da kapsamaktadır.

İşyer•nin sahip değiştirmesinde işçilerin etkilenmesi amacıyla Yönergede öngörülen ilkeler üç ana başlık altında toplanabilir: İş ilişkilerinin otomatik olarak yeni işverenle devamı, işçilerin feshe karşı korunması ve işçi
temsilcilerinin görev ve statülerinin devamı. Yönergenin konumuzu ilgilendiren en önemli ilkesi, hiç kuşkusuz, iş sözleşmelerinin yeni işverenle devamı ilkesidir. Çünkü bu ilke, işyerinin devri halinde, işçilerin kazanılmış
haklarını korumak ve iş güvencelerini sağlamaya yöneliktir. Bu amacın gerçekleşmesi için kabul edilen mekanizma, işçinin iş sözleşmesinden ya da
iş ilişkisinden kaynaklanan haklarının otomatik olarak işyerini devralana geçmesi olmaktadır. Böylece, yeni işverenin Borçlar Hukukunun, alacağın devri
hükümlerine dayanması ya da yeni işverenle anlaşarak, mevcut iş ilişkile
rine katılmaması önlenmiş olmaktadır. Gerçekten, Yönergenin 3.maddesi
uyarınca, işyerini devralan, eski işverenin işçilere karşı bağlı olduğu hak
ve borçlara otomatik olarak taraf olacaktır. Teknik deyimiyle, sözleşmenin
bir bütün olarak, yani aktif ve pasif yönleriyle geçişi söz konusudur. Belirtmek gerekir ki, yeni işveren, ancak devir anında yürürlükte bulunan sözleşmelere taraf olacaktır. Daha önce ~eshedilmiş sözleşmelerle bağlılığı- düşünülemeyecektir.

Sonuç olarak, AET Yönergesi ile İş Hukuku alanında önemli bir adım
Borçlar Hukuku ilkeleri bir yana itilerek, işveren değişikliğinin (iş
yeri devrinin) mevcut iş ilişkilerini etkilememesi, yeni işverenin otomatik
olarak bu ilişkilere dahil olması hükme bağlanmıştır. Bu yönüyle anılan Yönerge, sosyal politika alanındaki bütünleşme(integration) çabaları açısın
dan ileri bir adım atmış olmaktadır. Dahası, AET Sosyal Hukukunun daha
gerçekçi bir temele oturmasına katkıda bulunmaktadır(46).
atılmıştır.

3. Türk İş Hukukunda işyerinin devri halinde yeni işverenin iş sözleş
melerine taraf olması sorunu
------------

(46) Ayrıntı için_bkz. G. et A. Lyon-Caen, Droit Social İnternational et Europen, Paris 1985,
338 vd; Blainpain, a.g.m., 480.
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hukuk sistemlerinin aksine, bireysel,
iş ilişkilerini düzenleyen 1475 sayılı İş Yasasında, işyerinin devri halinde
mevcut iş sözleşmelerinin yeni işverenle devamı sorununa çözüm getirecek özel bir hüküm yer almamaktadır. Bunun gibi, Borçlar Yasasında da
sözleşmelerde, bu arada iş sözleşmesinde taraf değişikliğini, yani sözleş
menin bir bütün olarak geçişini düzenleyen bir hüküm mevcut değildir. Öte
yandan, işyeri devrioin BY.179/180 hükümleri çerçevesinde gerçekleşmesi,
iş sözleşmelerinin işyerini devralana geçişi sonucunu doğurmaktadır . Hukukumuzdaki bu düzenleme boşluğunun giderilmesine olanak var mıdır?
Başka bir ifadeyle, işyerinin devri halinde, işçilerin iş güvencesini sağla
mak amaciyla, işyerini devralan işverenin yürürlükteki sözleşmelere taraf
olmasını sağlayacak bir ilkeye ulaşılabilir mi? Bu soruya mevcut pozitif hüküm ve ilkelerden hareketle olumlu yanıt verilebileceği düşüncesindeyiz.
Çözüm ..!:uayışı iki temel ilkeden yola çıkılarak oluşturulacaktır. Bir işyerinin
sahip değiştirmesine, Borçlar ve Ticaret Hukukunda külli ve cüz'i halefiyet
ilkelerinin egemen kılınması, İş ~iukuku alanında da önemli sonuçlar doğuracaktır. Belirtildiği gibi, hukukumuzda, işveren değişikliğinin iş sözleş
melerine etkisini düzenleyen özel bir hükmün yer almaması, çözümü bu
ilkeler çerçevesinde araştırmayı zorunlu kılmaktaqır.
Yukarıda açıkladığımız yabancı

a) .lşyerlnln külli haleflyet yoluyla geçlşi{intikall) halinde yeni iş
verenin iş sözleşmelerine taraf olması
İşyerinin külli halefiyet yoluyla geçişi (intikali), konumuz açısından iş
verenlik sıfatında değişiklik yar~tan nedenler arasında yer alır. Çünkü, bu
durumda, işveren sıfatına sahip olan kimse, işyerinin geçişi ile birlikte, bu
niteliğini yitirmekte; onun yerine geçen, yani külli halefiyet ilkesi uyarınca
işyeri kendisine iı:-ıtikal eden gerçek ya da tüzel kişi, iş hukuku anlamında
işverenlik sıfatını kazanr,naktadır. Bu yeni işverenin, i$yerinde çalışmakta
olan işçilerin iş sözteşmelerine taraf olup olmayacağı, külli halefiyet ilkesine verilecek anlama bağlı olacaktır.
Külli halefiyet kavramı, modern hukuklara, Roma Hukukundan kalmış
bir kavramdır. Bu kavram ile, bir kimseye ait malvarlığının tüm olarak, tek
bir olayla, malvarlığı içinde yer alan her hakkın devri için yasanın aradığı
özel koşulların gerçekleşmesi aranmaksızın, başkasına geçmesi anlaşılır
(47). Bu anlamı ile külli halefiyet ilkesinin en önemli sonuçları şunlar olmaktadır. Külli halefiyeti doğuran hukuki bir olay ya da işlemin gerçekleş
mesiyle, bir kimseye ait haklar, tek tek değil, bir bütün olarak başka bir
kimseye geçmekte (intikal etmekte) ve bunun sonucu olarak, her bir hakkın ya da borcun geçirilmesi için yasanın aradığı özel koşulların yerine getirilmesi gerekmemektedir. Ayrıca, külli halefiyet yoluyla başkasına geçen
malvlarlığına dahil haklar yanında, hukuki ilişkiler de tüm olarak geçmektedir.
Modem hukuklar, Roma Hukukunun aksine, külli halefiyet hallerini sı(47) Kocayusufpaşaoğlu, 41 vd; İmre, 13 vd.
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nırlamışlardır. Dolayısıyla, külli halefiyet, yasanın açıkça gösterdiği hallerde söz konusu olabilmektedir. Türk Hukukunda, miras, yasanın olanak ver. diği külli halefiyet hallerinin başında yer alır (MK.539 vd). Ayrıca, Ticaret
Yasası, ticaret ortaklıklarının birleşmesine (TK.146-151) ve istisnai durumlarda da ortaklıkların tip (nevi) değiştirmesine (TK.553-555) külli hal.efiyet
sonucu bağlamıştır. Belirtilen bu hallerde, yukarıda açıklandığı gibi, Is Hukuku anlamında bir işveren değişikliği ve işyeri devri söz konusudur: Öyleyse, külli halefiyet ilkesi, iş sözleşmelerinin yeni işverenle devamı sonucunu doğuracaktır.
·
Gerçekten, işverenin ölümü halinde tüm malvarlığı ve bunun içinde
yer alan sözleşme ilişkileri, bir bütün olarak mirasçılarına intikal edecektir;
mirasçılar İş Hukuku anlamında işverenlik sıfatını kazanacaklardır. BK.347
uyarınca da, işverinin şahsı dikkate alınmaksızın yapılmış iş sözleşmeleri,
işverenin ölümü halinde mirasçılarla devam eder. Bunun gibi, Türk hukukunda, yukarıda açıkladığımız gibi, nevileri aynı olan veya birleşme açısın
dan aynı neviden sayılan ticaret ortaklıklarının birleşmesine külli halefiyet
sonucu bağlanmıştır. Külli halefiyet ilkesi, Ticaret Yasasının genel hükümleri arasındaki 151.maddenin kenar başlığında yer almış ve madde metninde de" ... kafan yahut yeni kurulan şirket, ortadan kalkan şirketlerin yerine kaim olur. Bunların bütün hak ve borçları, kalan veya kurulan şirkete
intikal eder" biçiminde ifade edilmiştir. Maddi hukuk açısından, birleşme
nin kesinleştiği gün, ortadan kalkan ortaklığın ya da ortaklıkların tüm hak
ve borçları, kalan (birleşilen) veya yeni kurulan ortaklığa intikal eder. Birleşme sonucu hukuki varlıklarını yitiren ortaklıkların yerine geçerek tüm hak
ve borçları yüklenen yeni veya devralan ortaklık, yürürlükteki sözleşmele
re de taraf olacaktır (48). Külli halefiyete ilişkin bu genel kuralın, iş sözleş
melerinin devamlılığı konusunda da varlığını koruduğu sonucuna varılacak
tır. Başka bir anlatımla, birleşmenin gerÇekleştiği andan itibaren, yü_rürlükte bulunan iş sözleşmeleri, yeni kurulan ya da devralan ortaklığa geçer.
Şu halde, ortaklıkların birleşmesi durumunda, iş sözleşmelerinin yeni iş
verenle devamı ilkesi otomatik bir biçimde gerçekleşmiş olmaktadır. Bunun sonucu olarak, devralan ya da yeni kurulan ortaklık, birleşme nedenine dayanarak iş sözleşmelerini feshedemez. Aynı şekilde, işçiler açısın
dan da haklı bir fesih nedeni söz konusu değildir (49).
Ticaret ortaklıklarının tip(nevi) değiştirmesi halinde de iş sözleşmele
rinin devamlılığı söz konusu olabilecektir. Çünkü, TK.152'nin benimsediği, "biçim değiştirici tip değişikliği"(Bkz.yuk.11.C.3.c), tüzel kişiliğin devamlılığı temeline dayanmaktadır. Bu sistemde, sadece ortaklığın huku_
ki kalı
bı değişmekte, önceki tüzel kişilik sona ermemekte, aynen devam etmektedir. Şu halde bu sistemde, iş Hukuku anlamında saten bir işveren deği
şikliği yoktur. Ortaklığa ait işyerinde çalışan işçilerin iş sözleşmelerine

(48) Recordon, 23; Steiger (Çev. Çağa), 421; Tekinalp {Poroy/Çamoğlu), il, 497; Hemard/Terre; ili, 653.
,
(49) Recordon, 23; Steiger (Çağa), 421, Atabek Reşat, İş akdinin Feshi, İstanbul 1938, 69
vd; Yamaguchi, a.g.m., 1039.
'
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taraf olan tüzel kişi işveren, bu sıfatını korumaktadır. Durum böyle olunca,
tip değiştiren ortaklıkla yapılmış ve yürürlükte olan tüm sözleşmeler gibi,
iş sözleşmeleri de varlıklarını aynen koruyacaklardır. Öte yandan, TK.553
bir anonim ortaklığın tasfiye edilmeksizin limited ortaklığa dönüştürülme
sini "nevi değiştirme" olarak nitelendirmiştir. Öğretide bu tür nevi değişi
tirme "devredici nevi değiştirme" olarak adlandırılmaktadır(Bkz.yuk.llC.3c).
Burada da bir külli halefiyet durumu, yani bir anonim ortaklığın tasfiyeye
gidilmeksizin feshi ve malvarlığının yeni kurulan bir limited ortaklık tarafın
dan devralınması söz konusudur. İşletmenin ekonomik özdeşlik ve devamlılığı korunduğuna ve ticari işletmeyi de kapsayan malvarlığı külli halefiyet
ilkesi uyarınca limited ortaklığa intikal ettiğine göre, ekonomik özdeşliğini
koruyan işletmedeki işçiler, ça~ışmalarını yeni işveren durumundaki limited ortaklıkla sürdüreceklerdir. iş sözleşmelerinin devamlılığı, otomatik bir
biçimde gerçekleşmekte, dolayısıyla hem ilk işverene, hem de onun yerine geçen yeni işveren, karşı hüküm d_oğurmaktadır. Bunun gibi, iş ilişkisi
nin geçişi açısından işçinin de özel bir onayı gerekmemektedir.

b) İşyerinin cüz'i halefiyet yoluyla geçişi ve iş sözleşmelerinin
yeni işverenle devamı konusunda genel bir ilkenin oluştu
rulması
Yukarıdaki açıklamalarımız,

külli halefiyet ilkesinin söz konusu oldumevcut iş ilişkilerinin varlığını etkilemediği ve
böyle bir sonuca varmanın fazla güçlük doğurmadığını ortaya koymuştur.
Oysa, Cüz'i halefiyet ilkesinin geçerli olduğu hallerde, sorun karmaşık bir
görünüm almaktadır; yabancı hukuk sistemlerinde (bkz.yuk.111.2) asıl güçlük bu noktada çıkmış; engellerin aşılması, pozitif düzenlemeler sayesinde olanaklı olabilmiştir. Hukukumuz açısından böyle bir düzenlemenin gerekliliği, hatta kaçınılmazlığı duraksama dışıdır. Bununla birlikte, mevcut
ilke ve pozitif düzenlemelerden hareketle, işyerinin devri halinde devralan
işverenin mevcut iş sözleşmelerine taraf olmasını sağlayacak bir genel ilkenin oluşturulabileceği kanısındayız. Çünkü, bireysel iş ilişkilerinde süreklilik (istikrar) ve dolayısıyla işçilere iş güvencesi sağlama düşüncesin
den kaynaklanan ''işyerinin devri halinde iş sözleşmelerinin yeni işveren
le devamı", çağdaş iş hukukunun genel bir ilkesi hali~e dönüşmüştür. Bu
ilkenin dayandığı hukuki temellerden hareketle, Türk iş Hukuku açısından
da genel bir ilke oluşturulabilir. Bu konuda izlenecek yöntem, bir yandan
konuyla doğrudan bağlantılı ve sistematik bağ içinde bulunan kimi hükümlere; öte yandan, iş sözleşmesi ve işyeri kavramlarına ilişkin olarak İş Hukukunda ortaya çıkmış kimi ilke ve verilere dayanmak biçiminde olmalıdır.
Başka deyişle, özünde aynı temel düşüncenin yattığı birden fazla yasa hükmü aracılığıyla bir ilkenin oluşturulması gerekmektedir. Çünkü üzerinde durduğumuz konuda "gerçek bir boşluk" bulunmaktadı'r. Belli bir hukuki sorun hakkında yasanın hiçbir hüküm içermemesi durumunda gerçek boş
luktan söz edilir. İşyerinin devri halinde iş sözleşmelerinin yeni işverenle
devamı konusunda 1475 sayılı İş Yasasında bu tür bir boşluğun bulunduğu işveren değiş-ikliklerinin,
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ğu tartışma dışıdır. BK.320/11 hükmü de konumuz açısında·n doyurucu bir
çözüme ulaştıramamaktadır.
Sonuç olarak, anılan yöntem izlenerek, yani mevcut yasa hükümlerinden yola çıkarak, öğreti ve içtihatların d.a yardımıyla ve karşılaştırmalı
hOkuktaki yönelimleri de değerlendirerek, iş Hukukunun özüne ve temel
amacına uygun bir ilkenin oluşturulmasına çaba gösterilecektir. İlk olarak
da konuya ilişkin engellerin aşılma biçimi üzerinde durulmalıdır.

aa) İş sözleşmesinde "mtuitus personae" öğesinin aşılması ve
"lntuitus rei" öğesinin benimsenmesi
Sözleşme yanlarından birini şahsı, sözleşmenin oluşumuna egemen
ise, yani taraflardan birinin şahsı, öbür tarafın irade açıklamasında belirleyici bir etkene sahipse, kişilik öğesi (lntuitus personae) ön plana çıkar. Ne
var ki, sosyo-ekonomik gelişmeler, bir yandan sözleşme özgürlüğünü sı
nırl~rken, öbür yandan sözleşmelerdeki kişilik öğesinin önemini azaltmış
tır. Orneğin, iş sözleşmesinin oluşumunda işverenin şahsı, kimi istisnaları
dışında, etkin bir işleve sahih değildir. İşçi, belli bir işyerinde, sözleşmede
belirlenmiş işi yapmak ve karşılığında ücret almak üz~re iş sözleşmesini
bağıtlar. Bu açıdan "lntuitus rei" öğesi ön plandadır. işverenden çok, iş- .
yeri ve buradaki çalışma koşulları, iş sözleşmesinin yapılmasında egemen
olmaktadır. jşyerinin devri halinde, işyeri başlangıcındaki konumunu sürdürdüğüne göre, işçiler de bu işyerindeki çalışmalarını sürdürebilmelidirler (50).
·

bb) İş sözleşmelerinin yeni işverenle devamı ilkesinin pozitif
dayana klan
İşyerinin devri halinde iş sözleşmelerinin yeni işverenle devamı ilkesinin geçerliliğini koruyabilmesi, iş mevzuatında varolan kimi hükümlerle ortak özellikler taşıması da gerekir. Başka bir ifadeyle, varolan yasal düzenlemelerle uyum sağlayamayan ve genel anlamda mevcut hukuk sistemiyle bağdaşmayan bir çözümün benimsenmesi olanaklı değildir. Ayrıca, üzerinde durduğumuz ilkenin, yasama politikasına ve iş hukukuna ilke ve eği
limle.rine de ters düşmemesi gerekir.
iş Meyzuatında, temelinde bireysel iş ilişkisinin devamlılığı düşüncesi
yatan hükümlerin belirtilmesi, ilkenin dayanaklarını ortaya çıkaracaktır. İş
Yasasının kıdem tazminatını düzenleyen hükmüne göre, " ... işyerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işvere
ne geçmesi. .. halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin, toplamı üzerinden hesaplanır ... " (m. 14/11). Maddenin değişiklik gerekçesinde, 'işyerinin devir ve intikali halinde de hizmet akdinin
devam edeceği. .. Devir ve intikal halinde de hizmet akdinin devam etmesi
işyerinde işinin devamını ve işçinin işe bağlılığını sağlayacağı" biçiminde
1

(50) Azolual Marc, L'Elimination de
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l'ıntuitus

personae dans le contat, Paris 1960, 36.

edilmiştir (51 ). Dikkat edilirse, anılan hüküm, işyerinin devri halinde,
iş sözleşmelerinin yeni işverenle devamı düşüncesi üzerine oturtulmuştur.
Bununla izlenen amacın, işçiye iş güver:ıcesi sağlamak olduğu da gerekçede açıkça ifade edilmiştir. Şu halde, iş Y.m. 14 ile üzerinde durduğu

ifade

muz ilkenin konu ve amaçları arasında doğrudan bir bağlantı söz konusudur. Bu hüküm, "iş sözleşmelerinin yeni işverenle devamı" ilkesinin yürürlükteki hukuk sistemiyle çatışmadığı ve yasama politikasına da uygun
düstüğünü kanıtlamaktadır.

'iş YasasJnda yer alan hükümlere egemen olan ve genel çizgilerini be-

lirlediğimiz temel düşünce, İş Y. m. 53'de de sürdürülmektedir: "İşyerinin

el değiştirmesi veya başkasına geçmesi bu işyerinde çalışan işçilerin yıllık
ücretli izin haklarının ortadan kalkmasına sebep olmaz." Bu üküm, işyeri- nin el değiştirmesi halinde iş sözleşmelerinin sona ermeyip, yeni işveren
le devam edeceği temel düşüncesine yaslanmaktadır. Tersini kabul etmek,
hükmün kC?nuluş amacını ortadan kaldırmak anlamına gelecektir.
Deniz iş Yasasında yer alan hükmün konumuz açısından özel bir önemi
bulunmaktadır. Anılan hüküm uyarınca, geminin Türk Bayrağını taşıma hakkı bulunduğu sürece, mülkiyetin kısmen veya tamemen herhangi bir şah
sa geçmesi, iş sözleşmesinin feshini gerektiren bir neden olmayacaktır(m.19). Bu hükmün önemi, geminin yeni malikini, otomatik olarak mevcut iş sözleşmelerine taraf kılmakta ken9isini göstermektedir. Sözleşme
ilişkisinin bir bütün olarak geçişi konusunda, eski ve yeni işverenin iradesine herhangi bir işlev tanınmamıştır. Aynı biçimde, gemi adamları da, geminin el değiştirmesini gerekçe göstererek, iş sözleşmelerini feshedemeyeceklerdir.
Toplu sözleşmelerle kazanılan hakların, sağlanan istikrar ye güvenliğin, işyerinin devri nedeniyle sarsıntıya uğramaması, Kollektif iş Hukukunun temel amacıdır. Bu amaçla, 2822 sayılı Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Yasası, özel bir hükümle, toplu iş sözleşmesinin sürekJiliğini sağla
mak istemiştir. Yasanın 8.maddesine göre," .... toplu iş sözleşmesinin uygulandığı işyerlerinde işverenin değişmesi toplu iş sözleşmesini sona erdirmesi". Bu hükmün amacı, işçcilere sağlanmış hakların kesintiye uğra
masını önlemektir. Bu amaç, iş sözleşmelerinin devamını zorunlu kılar. Eğer
işverenin değişmesi ile birlikte iş sözleşmelerinin sona erdiği kabul edilirse, üzerinde duruduğumuz hükmün hiçbir anlamı kalmayacaktır. Toplu sözleşmenin uygulanabilmesinin önkoşulu, iş sözleşmelerinin yürürlükte kalmasıdır. Şu halde, TSGL Y.m.8 hükmünün dayandığı temel amaç ve esaslar, iş sözleşmelerinin yeni işverenle devamı ilkesiyle sistematik bir bağ
içinde bulunmakta ve bu ilkeyle uyumluluk göstermektedir.

cc) Yargı kararlarında benimsenen çözümlerin oluşturulan ilkeyle
uyumluluk göstermesi
İşyerinin devri halinde, iş sözleşmelerinin yeni işverenle devamı ilke(51) MMTD, 1. S sayısı, 576.
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si, çok eskiden beri Yargıtay kararlarına da yansımıştır. Yarg. HGK'nun
8.4.1953 tarihli (E.22/K.26, TİK, 1953 1,279-280) kararına göre, İşyerinin devri
ile birlikte iş sözleşmesi feshedilmiş olmayıp, yeni işverenle devam eder.
Aynı doğrultuda olmak üzere, Yarg.TD'si, bir İçtihadı Birleştirme Kararına
dayanarak, işyerinin devri ile birlikte iş sözleşmelerinin feshedilmiş sayıla
cağını benimseyen yerel mahkeme kararını bozmuş; mahkemenin kararında direnmesi üzerine, Yarg.BGK'lu 16.1 .1952 tarihli kararıyla (E.15-19,
K.9,TİK, 19531,280) Özel Daire kararını isabetli bulmuştur. Karar, işyerine
hükümetçe elko.nulması olayına, iş sözleşmesinin sona ermesi gibi bir sonuç bağlamamaktadır. Benimsenen çözüme göre, işyerine el konulduktan
sonra, idarenin aynı yerde işe devam etmesi, yani işyeri faaliyetlerinin sürdürülmesi hali,nde, mevcut iş sözleşmeleri otomatik olarak, yeni işveren
durumundaki idareye geçmektedir. Yargıtay Ticaret Dairesinin daha önceki bir kararında (11.12.1950, E.950/480,K.4735) da aynı husus açıkça
Hade edilmiştir: ·'El koyma ile iş akdi münfesih olmaz ve Devlet şirketin bilcümle hak ve borçlarına külli halef olur". Yargıtay'ın sonraki yıllarda verdiği bir çok kararda aynı çözüm benimsenmiştir(52).İşY.m.14 bağlamında verilen kararlarda, işyerinin devri halinde, iş sözleşmesinin varlığını koruyacağı ve sözleşme ilişkisinin kesilmediği sürece işçinin kıdem tazminatına
!-ıak kazanmayacağı sonucuna varılmaktadır(53).
Yüksek Mahkemenin vardığı bu çözüm, İş Hukukunun amaç ve eği
limlerine de uygun düşmektedir. Kıdem tazminatına ilişkin olan bu kararlardan, kıdem tazminatını düzenleyen hüküm ile iş sözleşmelerinin devamı ilkesinin özde aynı temel düşünceye dayandığı, _aralarında iş mevzuatı
nın öbür hükümleriyle de tamamlanan sistematik bir bağlantının bulunduğu ortaya çıkmış bulunmaktadır.

dd)

Değerlendirme

İş Mevzuatında yer alan ve temelinde iş sözleşf!lelerinin yeni işveren
le devamı düşüncesi yatan çeşitli hükümlerden (lşY.14,53;DenilşY.19;
TSGL Y.8) kalkarak, işyerinin devri halinde, iş sözleşmelerinin yeni işve
renle devamı ilkesine ulaşılabileceği sonucuna varmış bulunmaktayız. Oluş
turulan bu ilke, kanımızca, işveren değişikliğinin söz konusu olduğu tüm
hallerde uygulama alanı bulacaktır. Nitekim, andığımız Yargıtay kararlarında da böyle bir ilkenin benimsenmiş olduğu ve bunun İş Hukuku anlamındaki tüm işveren değişikliklerjne uygulandığı ortaya çıkmıştır.
Ayrımlı gerekçelerle de olsa, aynı çözümün öğeretide de benimsendiğini söyleyebiliriz. Bir görüşe göre," ... müessesenin iktisadi faaliyet!nde
esaslı bir tebedül olmadıkça işverenin şahsında vukua gelen tebeddüllerin
nazarı dikkate alınmayacağı kabul edilmelidir".(54). BK.347/11 hükmüne da(52) Yarg . 9. HD., 5.5.1966, 3491/3699 (Egimen, 180); 24.12.1970, 12530/14762 (TİK, 1971,
1, 397); 25.5.1976, 11172/14083, YKD., 1977, C. 3, S: 4, 518-519.
(53) Yarg. 9. HD., 28.12.1984, E. 984/10452, K. 984/12182; 14.2.1985, E. 984./1153, K.
985/1778, 21.2.1985, E. 1984/12093, K. 1985/1996.
(54) Atabek, 70.
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yanan başka bir yazar, şu çözüme varmaktadır:"BK.m . 347/2'de işverenin
ölümü halinde, başta işverenin kişiliği dikkate alınarak yapılan bir hizmet
akdinin sona ereceği, buna karşılık işverenin kişiliğinin dikkate alınmadığı
durumlarda hizmet akdinin devam edeceği ve işverenin yerine mirasçıları
nın işçiden işin yapılmasını istemek hakkına sahip olacakları kabul edilmiştir.
Bu esasın sadece ölümde değil, fakat işyerinin bir bütün olarak diğer bir
işverene geçtiği diğer hallerde de uygulanması gerekir"(55). Varılan bu sonuç, benimsediğimiZ ilkeyle, sonucu itibariyla uyum göstermektedir. İş Yasasının yukarıda andığımız ~eğişik hükqmıerinden yola çıkan bir görüş, şu
çözümü benimsemektedir:"lş Kanunu, lşyerinin devri halinde, hizmet sözleşmelerinin bazı önemli hükümlerinin(kıdem tazminatı ve yıllık izin ücretlerinin) yeni işverene geçmesini istemiştir; bu hükümler genelleştirilerek
hizmet sözleşmelerinin, devir ile birlikte ve kural olarak, bütünüyle yeni iş
verene geçtiği kabul edilebilir. Üstelik bu görüş, işçinin yerini korumasını
sağladığı için de isabetlidir. O halde, İş Hukukunda işyerinin devri ile birlikte hizmet sözleşmeleri de zorunlu olarak devralana geçer; kısaca devralan işveren niteliğini kazanır"(56). Aynı konudaki başka bir görüşe göre,
11
işyeri devrinin bazı konular~aki sonuçlarını düzenleyen İş Kanunun 14,24
ve 53.maddeleri ile Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun
8.maddesinden çıkarılacak.ortak s~nuç, işyeri devrinde hizmet akitlerinin
devamının kabul edildiği ve yeni işverenin eskisinin yerini aldığıdır"(57) .
Bu açıklamalar, işyerinin devri halinde iş sözleşmelerinin yeni işvereni~
devamı konusunda öğretide görüş birliğine varıldığını ortaya koymaktadır.
IV.YAPILACAK YASA AÇISINDAN ÖNERİLER
Geçen yüzyılın ortalarından itibaren oluşan ve uygulanan İş Hukuku,
sanayi devrimi ile ortaya çıkan ekonomik örgütlenmeye belirli ölçüde yanıt
vermekteydi. İkinci Dünya Savaşı'nın bitimini izleyen yıllardan itibaren, ekonomik büyümenin hemen hemen sürekli bir seyir izlemesi, işçi-işveren iliş
kilerinde de, belirli ve giderek alışılan bir modelin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Modelin kalıpları, toplu paz~rlık mekanizması ile de pekiştirilmiş, kimi sarsıntılar önem taşımamıştır. Ozellikle işçilerin oluşturdukları mesleki
örgütler, anılan modele göre yapılanmışlar ve önemli haklar elde etmişler
dir. Ne ki, özellikle 1970'1r yıllarda, ekonomik yapıdaki olumsuz gelişme
ler, alışılagelen iş ilişkileri modeline de yansımış, çözümü güç yeni sorunları, tüm toplumların tartışma gündemine getirmiştir.
Yeni bir ekonomik örgütlenme biçiminin oluşmaya başlaması, ekonomik yapının hücreleri durumunda olan işletmeleri de .etkilemiştir. Girişim
1
ciler, ekonomik koşullarla uyum sağlamak amacıyla işyerlerinin hukuksal
yapılarında sürekli değişiklik yapmak zorunda kalmakta; bu koşullara uyum
gösteremeyenler ise, işyerlerini ya kapatmakta ya da başkasına devretmek(55) Ekonomi 1, 115.
(56) Tunçomağ 1, 122.
(57) Çelik, 61.
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tedirler. İşyerine ilişkin bütün bu değişiklikler, genellikle Borçlar Kanunu
ile Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleşmekte.~ir. Ancak iş
yerlerinde çalışan işçiler üzerinde de etki yaratmaktadırlar. Ozellikle istihdam güvencesi sorunu bu bağlamda ön plana çıkmaktadır. Geleneksel hukuk kuralları çerçevesinde kalındığında, işyerinin devri ya da geniş anlamda işverenin değiştiği her durumda, işçilerin işini yitirmeleri sonucuna varılacaktır. Bu çözümün çağdaş iş hukukunun ilke ve eğilimlerine ters düş
tüğü tartışma dışıdır. Bu nedenledir ki, Batı ülkelerin çoğunda, iş yasalarında gerekli düzenlemeler yapılarak, işyerinin devri halinde mevcut iş sözleşmelerinin otomatik olarak yeni işv~rene geçeceği, emredici hükümlerle
kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu tür bir düzenleme, yalnızca istihdam güvencesi açısından değil, öbür işçi hakları yönünden de temel bir anahtar
işlevini üstlenmektedir. Çünkü, işçiler~ tanınan tüm bireysel ve toplu haklar, onların işyerindeki çalışmaları önkoşuluna bağlıdır. işini yitiren, belirli
bir işyerinde çalışmayan bir kimsenin herhangi bir haktan yararlanması düşünülemeyecektir.
.
Yabancı hukuk sistemleri ve özellikle AT Is Hukuku ile karsılastırıldı. ğında, üzerinde durduğumuz konuda İş Yasamızın önemli boşluklar içerdiği görülmektedir. Mevcut pozitif düzenlemelerden hareketle, hukukumuz
açısından da aynı sonuca varılabileceğini, yani işyerinin devri halinde yeni
işverenin iş sözleşmelerine taraf olacağı ilkesini belirlemiş bulunmaktayız.
Bununla birlikte, konunun önemi dikkate alınarak, öteki hukuk sistemlerinde olduğu gibi, mutlak emredici bir hükmün iş Yasasında yer alması en
uygun çözüm 9lacaktır. Yapılacak yasa açısından(de lege ferenda) şu öneriler de bulunulabilir: Yasada yer alacak hüküm, işverenlik sıfatında deği
şiklik yaratan ve işyerinin sahip değiştirmesi sonucunu doğuracak tüm varsayımları kapsamalıdır. Temel amaç, işçinin istihdam güvencesi olduğun
dan, iş sözleşmelerinin yeni işverenle devamı otomatik olarak gerçekleş
melidir. Tarafların iradelerine üstünlük tanınmamalıdır. Önceki işçilik hakları açısından, işverenlerin dayanışmalı sorunlulukları ilkesine de yer verilmelidir.
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