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I. laverenin degiamesi iqyeri devri
kavramlar~(tan~mve kapsam)
igverenin degigmesi, hukuki anlamda
igyeri iizerindeki mulkiyet veya yararlanma
hakklnl dogrudan dogruya etkileyen ve
dolayls~yla as11 igverenin yerine bagka bir
igverenin gesmesi sonucunu doguran
degigikliklerdir.
Kugkusuz
konumuz
aqslndan, igveren degigikligi bir ig yerinde ig
K. md. 1 de " i g ~~allgtlran
i
tuzel veya gersek
kigiye igveren" denilir geklinde tanlmr yapllan
gersek veya tuzel kiginin degigmesini; onun
yerini bu anlamda bagka bir kiginin almas~nl
ifade
eder;
ozellikle
tuzel
kigilik
degigmeksizin
ekOnOmik
anlamda
sijzkonusu
tuzel
kigiligin
sermaye
yapts~ndaki
degigiklikler,
k0num-1~~
anlamlnda bir igveren degigikligi degildir.
igveren degigikliginin ig Hukukunu
ilgilendiren yonii, igverenin hizmet akdinin
tarafl olma s~fatrnl yitirerek bagka bir
kimsenin bu slfatl almasl durumunda;
degigen igverenin taraft oldugu hizmet
akitlerinin toplu ig sozlegmelerinin ve bunlara
bag11 hak ve borr$arrn aklbetinin ne olacagl
konusudur. Bu aqdan baklldlgrnda; somut
bir olayda oncelikle ele alrnmasl gereken
husus bu anlamda bir igveren degigikliginin
bulunup bulunmadlgrnln tespitidir. Kugkusuz
"igverenin devri" bu anlamda ilk akla gelen
somut uygulama bi~imidir.Ancak "igyerinin
devri" yukarlda belirtilen anlamda igverenin
slfat~ndadegigiklik yapan hallerden sadece
birisidir, ne kadar genig yorumlanlrsa
yorumlans~n; "igyerinin devri" agaglda
uzerinde duracaglmtz igveren degigikligi

hallerinin hepsini kapsamamaktadrr. Bu
nedenle; konuya iligkin asrklamalar;
"igyerinin devri" yerine "igverenin degigmesi"
kavraml gozonunde tutularak yapllacaktrr.
Esasen ~ a l l g m a hayatlnda igverenin
degigmesinin hizmet akdine ve toplu ig
sozlegmesine iligkin olarak yaratt~glsorunlar
sadece igyeri mulkiyetinin bagka bir
igverenin devri halinde degil; igyerinin
mulkiyeti bagkaslna g e ~ s i nveya gesmesin
igvereni etkileyen tum degigiklik hallerinde
karg~mlzaqkrnaktad~r.
Konuya ve kavrama yasal duzeyde
baktlglmrzda yururlukteki mevzuatta bir
kavram birligi yoktur; ornegin konuyu kldem
tazminatl aqslndan ele alan ig K. md. 1412
de uigyerlerinin devir veya intikali yahut
herhangi bir suretle bir igverenden bagka bir
igverene gesmesi ..." nden soz edilmekte;
y ~ l l ~ucretli
k
izni duzenleyen ig k.md. 53 de
"igyerinin el degigtirmesi veya bagkaslna
gesmesi" ifadesine yer verilmekte; 2822
Say111Toplu ig Sozlegmesi Grev ve Lokavt
Kanunu'nun taraflarrn durumunda degigiklik
bagllgrn~ taglyan 8 inci maddesinde ise
"igverenin degigmesi" denilerek; tllm
olas~lrklar~kapsayan bir kavrama yer
verilmektedir.

II. laveren degiqikligi yaratan haller ve
degiqiklikten sonra iayerinin faaliyetini
surdurmesi
lgverenin degigmesinin hizmet akitlerine
etkisi ve dolaylslyla yeni igverenin de
igsilerin hizmet akitleriyle bag11 olup
olmayacagl sorunun dogmas1 iki temel

kogulun varl~g~na
bagl~drr. Bunlardan ilki
kugkusuz igveren degigikligine yo1 aGan
hukuki
bir
olay
veya
iglemin
ger~eklegmesidir. Ancak salt boyle bir
durumun ger~eklegmesi yeterli olmay~p
hizmet akdinin yeni igverenle devam~nrn
ikinci kogulu degigiklikten sonrada igyeri
faaliyetinin onceki igyeri faaliyeti ile ozdeg
veya benzer bir b i ~ i m d e surdurulmug
olmas~dlr. (A. Guzel igverenin Degigmesi,
igyerinin Devri ve Hizmet Akitlerine Etkisi
istanbul 1987 Sh. 82 Vd.)

1. i~verenindegi~rnesisonucunu

doguran haller
igveren degigikligine yo1 aGan hukuki
nedenler ~ o farkl~
k
bi~imlerdeger~eklegmig
olabilir. Bunlardan bazllarl igverenin dlumii,
ticari girketlerin yeni tek bir girket olarak
birlegmesi, ya da mevcut bir girketin belli
bollimlere ayrrlarak iki ayrl girket haline
gelmesi ve buna baglr olarak igyerlerinin
ig~ilerinde
devir ve bolunmesi dolay~s~yla
bolunen veya birlegen girketlerde istihdam
edilmeleri ya da girketlerin nevi degigtirmesi
hallerinde oldugu gibi kulli halefiyet esaslna
gore bir degigiklik olabilir. Bazl hallerde de
igveren degigikligi hukuki bir igleme dayall
cuzi halefiyet yolu ile ger~eklegmektedir.
Ornegin igyerinin satlm sozlegmesi ile devri,
igletme (hasllat) kirasr ile kiralanmas~halinde
durum budur. dte yandan bir igyerinin cebri
icra yoluyla el degigtirmesi soz konusu
olabilir. A y n ~gekilde igyeri kamu hukukuna
dayanan nedenlerle de devredilmig olabilir.
drnegin
devletlegtirme
SO~UCU
devletlegtirilen ozel tegebbuse ait igyerinin
igvereni bu s ~ f a t ~kaybetmekte
n~
ve devlet bu
igyerinin igvereni srfatln~ kazanmaktadlr.
igyerinin devletlegtirme suretiyle devrine
iligkin ornekler ~ o kaz olmasrna kargrllk,
kamuya ait igyerlerinin ozellegtirilmesi
sonucu igyeri devirleri ozellikle 1990 11
yrllardan sonra ~ o daha
k
yaygln bir bi~imde
gorulmektedir.
Ancak
ozellegtirme

uygulamalar~her zaman hukuki anlamda bir
igveren degigikligine yo1 a~mamaktaigveren
tuzel kigiligi aynl kalarak bu tuzel kigiligin
sermaye yaplsl kamudan ozele ge~mektedir.
Buna kargllrk bazr ozellegtirme uygulamalarl
ise 4046 say111 ozellegtirme kanununda
ongorulen ozellegtirme bi~imleriolan igletme
hakkrnln devri, kiralama, igyerinin blok satlgr
gibi yontemlerle yapllmakta ve hukuki
anlamda da bir igveren degigikligine yo1
a~maktadrr. Ozellegtirme yoluyla igyerinin
devri igyerinin tumune degil bir bolumune de
iligkin olabilir. Entegre bir tesis olan buyuk bir
igyerinin klslm k l s ~ m sat191 yoluyla
ozellegtirilmesi halinde ortaya qkan igveren
degigikliginde durum budur. Ozel sektore ait
bir igyerinin, bir bolumunun bagka bir
igverene devrinde ya da alt igverene
verilmesinde de aynl durum sozkonusudur.
Bir tuzel kigilige (ornegin bir anonim girkete)
ait igyerlerinin ayrl ayrl iki girket geklinde
yapllandlrllarak igletilmeye baglanllmasr, ya
da tam tersine iki ayrl girketin, tek girket
haline gelmesiyle igyerlerinin birlegtirilmesi,
veya igverenin degigmesi halleri de igveren
degigikligi i~erisindedegerlendirmek gerekir
ki bu konu uzerinde agagrda ayrlca ozel
olarak durulacaktrr.
[gveren degi~ikligindensoz edebilmek
i ~ i n igyeri unsurlarl uzerinde mulkiyet
hakklnln ge~irilmig olmas~ gart degildir.
igletme kiras~nda ya da intifa hakkr
kurulmasrnda oldugu gibi kullanma ve
igletme hakklnln karg~ tarafa ge~irilmig
olmasr yeterlidir. Burada onemli olan
devralanrn igyerinin teknik amacrnl devam
ettirmek ve buna bag11olarak teknik yonetim
yetkisini fiilen kullanlr olmas~dlr.dte yandan
bu konuda onceki igverenle yeni igveren
arasrnda hukuki bir bagrn bulunmas~da gart
degildir. (A. Giizel; 28 v.d.; M. Engin; Turk ig
Hukukunda igveren Istanbul 1963 sh. 16)
Nitekim bu husus Yargrtay kararlar~ndada
goz onunde bulundurulmaktad~r. Ornegin
Yargltay Hukuk Genel Kurulu bir kararlnda
bir kamu kurulugundan bir liman yaplml igini
ustlenen g e r ~ e kkigi igverenin olumunden

sonra yarlm kalan igi tamamlamak uzere igin
bir limited girkete ihale edilmesi ve davac~
igcinin hizmet akdinin de yeni igverene
gecmig olmas~ sonucu, ihbar ve k ~ d e m
tazminat~ile ylll~kucretli izin hakk~yonunden
her iki igverenin doneminde gecirilen
surelerin goz onunde tutulmasrna karar
vermig ve yukarda belirttigimiz dogrultuda
liman yaplmlna baglayan onceki igveren ile
igi tamamlamak Uzere igyerini devralan
igveren araslnda bir hukuki iligkinin
bulunmaslnln igveren degisikligine bag11
hukuki sonuclarln dogmas1 aclslndan
uzerinde durmamrgtlr. (YHGK; 25111119873821874 Tekstil igveren D.May~s1989 sh.17
aynl dogrultuda YGHD:
2112119991989111580-19901955 Tekstil igveren D.
Temmuz 1990 sh. 15)

devrinden sonra da isyeri faaliyetinin
devam etmis olmas~
Bir igyerinin devrinde; igcilerin hizmet
iligkilerinin yeni igverene geemesinin onemli
gartlarrndan birisi de igyerinin faaliyetini yeni
yonetim altlnda da surdurmesidir. Esasen
igveren taraflndan, bir araya getirilen iggucu
ve onun d~glndakidiger araclar ortak bir igin
yapllmaslna hizmet etmektedirler. Igte cegitli
ara~larla gerceklegtirilmeye
cal~gllan
"faaliyet"igyerinin konusunu olugturmaktadlr.
Herhangi bir faaliyeti olmayan orgutu, igyeri
olarak nitelendirmek mumkun degildir. Bu
ac~danbaklldrglnda bir igyerini devralan, bir
hicbir
faaliyette
igveren;
orada
bulunmuyorsa,
bagka
bir
anlat~mla
devral~nanyer, devralan icin hicbir faaliyet
olmayan bir mulk durumunda ise; devirden
onceki igverenin ig~ilerininhizmet akitlerinin
devralan
bu kigiye gectigini ve dolay~s~yla
kiginin de onceki igverenin igcilerine karg~
sorumluluk altrna girdigini soylemek mumkun
degildir. Nitekim bu husus bir Yarg~tay
kararlna da konu olmugtur. Y9HD nin bu
kararlna gore; iflas eden girkete ait ve at11

durumdaki fabrikanln ipotekle alacagr
teminat altlna allnan bankaya at11 gekilde
teslim edilmesine ve bankan~nda bu yeri
igletmeye acmadan sat~gac~karmaslnagore
olayln igyerinin devri geklinde nitelendirilmesi
mumkun olmadrg~ gibi onceki igverenin
ig~ilerine kary butun hak ve borclarlnln
bankaya gectigi de soylenemez. (Y9HD
111111991 - 9554112803 Cimento igveren D.
Kas~m1991 sh. 32)
Devirden sonra da hizmet iligkisinin
devam ettiginin kabul edilebilmesi igyerindeki
onceki faaliyetin yeni igverenin yonetiminde
de aynen devam etmig olmas~nabagl~drr.
Kugkusuz faaliyetin aynen devam etmig
olmas~ igyerini olugturan tum ogelerin
varllgln~ aynen devam ettirmesi degildir.
olan
isyerinde
surdurulen
Onemli
faaliyetlerin (teknik ;maan) ornegin kag~t,
seramik, dokuma, ilac gibi ma1 uretiminin ya
da pazarlama, reklamcllrk, bankacrl~k gibi
hizmet uretiminin tamamen veya benzer
gekilde devam ettirilmesidir. lgyerinin
devrinde igyeri teknik amaclnln devam
ettirilmesine bakllmakla birlikte bu durum
igyeri faaliyetinin herhalde aynl yerde
surdurulecegi makine alet ve gereclerinin
aynl kalacag~ anlamma gelmez. igyerinin
degigen ekonomik ve teknolojik gartlara
uyum saglama ve bu gartlara gore yenilenme
geregi ac~ktlr. Bu nedenle teknik amacln
gerceklegmesine hizmet eden iggucu
organizasyonu bina ve diger arac ve
gereclerde degigiklik y a p ~ l m ~ golmas~
igyerinin degigiklikten sonra onceki igyeri ile
ozdeg olmas~gercegini degigtirmez. Buna
karg~llk igyerinde devirden sonra da
ekonomik ve teknik faaliyetin tamamen
degigtirilmesinde, ornegin bir tekstil
fabrikas~nln yeni igveren taraflndan ilac
fabrikas~na donQgturulmesinde, igyerinin
devirden sonra da devam ettigini soylemek
mumkiln degildir. Kugkusuz bu konuda her
somut olaya gore bir degerlendirme yapmak
ve bu degerlendirmeyi yaparken de igcinin
devirden once y a p t ~ gigi
~ devirden sonra da
noktas~ndan hareket
koruyup korumad~g~
etmek isabetli olacaktlr.
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Ill. i ~ y e rDevri
i
laverenin
Degiamesinin Hukuki Sonuqlar~
1. Yeni igverenin eski igverenle yapilmlg
hizmet sozlegmesine taraf olmas~
Turk ig Hukukunda igyeri devrinin bireysel
ve kollektif ig iligkileri agislndan sonuglarrnl
duzenleyen genel nitelikli hukumler
bulunmamaktadir. ig Kanununda igyeri
devrini ve hukuki sonuglarlnl duzenleyen
genel nitelikli bir hukum bulunmamaslna
ragmen Deniz ig Kanununda igyeri devrinin
hizmet akdini sona erdirmedigi ve igyerinde
(gemide) devir slraslnda var olan hizmet
akitlerinin otomatik olarak yeni igverene
gegmig olacag~ kural~na yer verilmigtir.
Sozkonusu hukme gore "as11 geminin Turk
Bayraglnl taglma hakkt bulundugu sure ve
mulkiyetin klsmen veya tamamen herhangi
bir gahsa g e ~ m e s ihizmet akdinin feshini
gerektirmez" (Deniz ig K. md. 19) Konu Toplu
ig Sozlegmesi Grev ve Lokavt Kanunun 8.
inci maddesinde toplu ig iligkileri aglslndan
duzenlenmig ve "Lyerenin degigmesi toplu ig
sozlegmesini sona erdirmez" kuralina yer
verilmigtir.
Ig Kanununda igyeri devrinin ya da
igverenin degigmesinin devreden igverenle
yapllmlg hizmet sozlegmelerinin devralan
igverenle de devam edecegine iligkin genel
nitelikli bir hukum bulunmamasina ragmen,
kanunun birgok yerinde bu husus maddede
duzenlenen konuyla iligkin olarak ozel bir
bigimde ifade edilmigtir. Gergekten de ig K.
md. 13 de ihbar surelerinin hesablnda
"ig~ininigyerinde ge~irdigisure" nin dikkate
allnacagl belirtilirken, igverenin degigmesinin
hizmet akitlerini sona erdiren bir etkiye sahip
olmadlgi ve devir halinde de ig iligkisinin
devam etmesi esasl dolay11bir bigimde ifade
edilmig bulunmaktadlr. ig K. md. 1416 de
daha agrk bir ifade ile igyerinin devri veya
herhangi bir gekilde igverenin degigmesi
halinde igginin igyerinde gal~gt~gi
butun
surelerin toplanarak kldem tazminatlnln
hesaplanacag~ve igyerini devralanin bundan

sorumlu tutulacagl belirtilerek; igveren
degigikliginin hizmet akdinin devarn~nl
etkilemeyecegi ifade olunmugtur. ig K. md.
1711. b.'de hastal~k,kaza, gebelik ve dogum
hallerinde fesih hakklnin dogumu igin
belirlenen surenin "ig~inin igyerindeki
suresine", 13. maddedeki bildirim surelerini
ekleyerek belirleyen duzenlemede de
igverenin
degigmesinin
ig
iligkisini
etkilemeyip hizmet sozlegmesine yeni
igverenin taraf olacagl esasina dayanan bir
anlay~gifade edilmektedir. Bunun gibi ig K.
md. 24 de ig guvencesi olarak getirilen akit
yapma zorunluluguna iligkin hukumde de alti
ayl~k surede igyeri bagka bir igverene
gegtiginde "igyeri aynl gartlarla igletilmeye"
devam ediliyorsa hizmet akitlerinin de yeni
igverene gegtigi esaslndan hareketle; onceki
igverenin igten glkardlgl iggileri yeniden ige
alma yukumlulugu yeni igveren igin de
getirilmigtir. Sozkonusu hukumde her ne
kadar sona ermig bir hizmet sozlegmesinin
yeni
igverence
yeniden
kurulmasl
ongoruluyor ise de bu hukumle igginin
igverenden
gok;
igyerine
baglillgl
noktaslndan hareket edilmekte ve onceki
igverenin igten g~kardlgl iggilerin hizmet
sozlegmelerinin, devamlll~gin~saglamak
adlna
yeniden
sozlegme
yapma
yukumlillugu getirilmektedir. Konuyla ilgili
aglk bir hiikum yllllk ucretli izne iligkin ig K.
md. 53 de yer almakta, igyerinin el
degigtirmesi veya bagka bir igverene
gegmesi halinde igyerinde gal~ganiggilerin
yllllk izin haklar~n~n
ortadan kalkmayacagl,
hak edilen izin suresine iligkin ucretlerin yeni
igveren taraflndan odenecegi belirtilirken
hizmet akitlerinin butunuyle yeni igverene
gegtigi ve taraf slfatln~ yeni igverenin
kazandigl ifade edilmektedir.
lgyeri devri (veya igverenin degigmesi)
halinde hizmet akitlerinin otomatik olarak
yeni igverene gegmesi, sadece ig kanunun
yukarlda belirtilen hokumlerinden hareketle
elde edilen bir sonug olmay~p igyerindeki
iggucunun ig K. md. 1 de belirtilen igyerinin
ayrllmaz ve onu tamamlayan bir unsur da

olrnaslnin sonucudur. ig Hukukunun ~ a g d a g
geligrneleri;
gilnilrnuzde
igverenin
kigiliginden ~ o "igyeri"
k
esas tutularak hizrnet
akdinin yaplldlglnr bu nedenle de igyeri
bagka bir igverene g e ~ t i g itakdirde yeni
igverenin hizrnet akdinin tarafi olacaglnl ve ig
iligkisinin onunla devarn edecegini kabul
etrnektedir. Turk ig Hukuku Doktrininde ve
Yargltay kararlarlnda da bu konuda gorug
birligi bulundugu soylenebilir. Hal boyle
olunca igyeri devri veya igverenin degigrnesi
halinde taraflarln hizrnet akdinden ve varsa
toplu ig sozlegrnesinden dogan hak ve
bor~larlaynen devarn edecektir.

2. Devirden sonra taraflarln hizrnet

sozleqmesini fesih hakk~ve sinlrlarl
Oncelikle belirtrnek gerekir ki igyerinin
devrinde devralan igveren, devir aninda var
olan ig iligkileri devarn eden ig~ilerinhizrnet
akitlerine taraf olur. Devralanrn devirden
once feshedilrnig ve sona errnig hizrnet
sozlegrnelerine taraf olabilrnesi b o r ~ve
sorurnluluk altrna girrnesi siz konusu olarnaz.
Devirden once hizrnet sozlegrnesi sona
erdirilrnig, tazrninatlarl odenrnig ig~iyi,daha
sonra igyerini devralan igverenin ige alrnasl
kural olarak yeni bir hizrnet sozlegrnesi olup;
onceki igveren taraflndan sona erdirilen ve
tazrninat~ odenen hizrnet iligkisinin yen;
igverendeki sure ile birlegtirilmesi kural
olarak soz konusu degildir. Nitekim Yargltay
9. Hukuk Dairesi; ozellegtirrne nedeniyle
kldern ve ihbar tazrninatlarl odenerek ig akdi
feshedilen ig~ininyeni igveren taraflndan
tekrar ige alinip daha sonra ig akdine son
verilrnesi halinde turn ~allgrnasiiresi dikkate
allnarak
krdem
tazrninatrn~n
hesaplanamayacaglna karar vermigtir.
(Y9HD; 8/2/1999 - 1998/1119-1999 1 1654;
Aynl dogrultuda Y9HD; 4/31 999 - 284314138
Her iki karar i ~ i nbak. igveren D. Temmuz
1999 sh. 15-16)

anlagllacagr uzere igverenin degigrnesi ile
hizrnet akitlerinin kendiliginden sona
ererneyeceginden kugku yoktur. Ancak igyeri
devri veya igveren degigikliginin taraflarrn
fesih
hakklna
etkisi
ayrlca
degerlendirilrnelidir. Oncelikle belirtrnek
gerekir ki sadece igyerinin devri veya
igverenin degigrnesi kural olarak (istisnaen
hizrnet sozlegrnesinde igveren kigiliginin on
planda oldugu haller drglnda) i g ~ i y elg K. rnd.
1618 ye dayanarak
hakll nedenle
sozlegrnenin feshi irnkaninl verrnez. Ancak
bu kural igyerinin devirden sonra da ~allgma
gartlarlnln i g ~ ii ~ i naynr olrnasl halinde soz
konusudur. Buna karglllk igyerinin devrinden
sonra i g ~ i ~ i nig K. rnd. 1618 de sayllan
hallerden birinin ortaya Grkrnasl ve ozellikle
yeni igverenin sagladig1 ~allgrnagartlari ig K.
rnd. 1618 de belirtilen "ig gartlarlnrn esasll bir
tarzda degigrnesi, bagkalagrnasl veya
uygulanrnarnas~" haline gelrnig ise i g ~ i
devirden sonra da hizrnet sozlegrnesini hakll
nedenle
feshedebilir. Buna
karglllk
hukukurnuzda igyeri devrinden sonra
taraflarrn ve ozellikle igverenin ig K. rnd. 13 e
dayanan fesih hakklnl slnlrlayan bir
duzenlerne (ig K. rnd. 24 dlglnda) rnevcut
degildir.

3. iqveren degiqikliginde eski ve yeni
igverenlerin iq~ilerekarq~
sorumluluklar~

a. iqveren degiqikliginden onceki
bor~lardansorumluluk
Hukukurnuzda igyerinin herhangi bir
nedenle el degigtirrnesinin hizrnet akdine
etkisini duzenleyen ozel bir hukum
rnevzuatrrnlzda yer alrnarnaktadlr. Bu
nedenle devir ya da herhangi bir igveren
degigikliginde eski ve yeni igverenlerin hangi
hallerde ig~ilerekarg~dayanigrnali olarak

sorurnlu bulunduklarlnl duzenleyen genel bir
hukurn de bulunrnad~g~ndandegigiklige
neden olan olayln ozelliginden ve konuyu
duzenleyen yasa hukurnlerinden yola
qkarak eski ve yeni igverenlerin dayanlamall
sorumluluklar~n~nbulunup bulunrnad~g~nln
tespiti gerekmektedir. Kugkusuz burada sozu
edilen sorumluluk sadece igyerinin el
degigtirrnesinden once ger~eklegmigig~ilik
haklar~ a~lslndandrr. K ~ d e m tazminat~
a ~ ~ s l n d aise
n ig K. md. 14 de ozel bir hukum
bulundugundan bu konu uzerinde agag~da
ayrlca durulacaktlr.

yll sure ile dayan~grnal~
olarak sorurnludurlar.
(B.K. rnd. 180) Bu hukiirnlere dayanllarak
igsi devirden once dogrnug ig~ilikalacaklar~
i ~ i n devralan ile birlikte isterse eski
igverenine de bagvurarak alacagln~ talep
edebilir. 0nemle belirtelim ki dayan~gmal~
sorumlulugun
(teselsulun)
kanundan
haller
karnu
duzeninden
dogdugu
say~ld~glndan taraflar~n iradesi
ile
olugturulacak
aksine
sozlegmeler
hukiirnsuzdur.

igveren degigikligi igverenin olumu ile
ger~eklegmigse,igverenin olumunden once
gerieklegmig igGilik haklar~ndan igverenin
rnirasqrlar~n~n
sorumlu oldugundan kugku
yoktur. (M.K. rnd. 53919) Ancak igveren
s~fat~ndaki
degigikliklerin ~ a l ~ g mhayatlnda
a
kargrlag~lan buyuk bir bolumu ticaret
ortakl~klarrn~n,
birlearnesi, tip degigtirmesi; iki
ortakl~ mevcut girketin belli bolumlere
ayrllarak iki ayrl girket haline donugturulmesi
igyerinin; igveren s~fatlndakibu degigi klige
paralel bir gekilde bir b6lumunun devri, iki
ayrl girketin tek bir girket haline gelmesi gibi
gekillerde rneydana gelmekte olup bu konu
uzerinde ayrlca durulacakt~r.

b. Eski ve yeni i~verenlerin kldem
tazminatlndan sorumluluklar~

igveren
degigikliginin
B.K.
179
qerGevesinde bir ticari isletmenin devri
geklinde ger~eklegmesihalinde eski ve yeni
igverenlerin dayan~grnal~sorumlulugu soz
konusu olacakt~r.B.K. 179 uyarlnca igletrneyi
devralan, bunu alacakl~lara bildirdigi veya
gazetelere duyurdugu tarihten baglayarak
onlara karg~igletmenin bor~lar~ndan
sorumlu
olur. Ancak devralan ile devreden de iki y ~ l
sureyle dayanrgmall b o r ~ l uolarak sorumlu
kallr. Aynr gekilde bir igletrnenin bagka bir
igletme ile alacak ve bor~larln(aktif ve
pasiflerin) k a r g ~ l ~ kolarak
l~
ustlenilmesi
yoluyla birlegtirilmesi geklindeki uygulama da
bir igletmenin devredilmesinin ozel bir
gorunum bi~imidir. Bu nedenle birlegen
igletmelerin sahipleri birlegmeden onceki
borslar~ndandolay1 yeni igletme ile birlikte iki

ig K. md. 1419 uyarlnca igyerinin
121711975 tarihinden sonra devri veya
herhangi bir suretle el degigtirmesi halinde
iglemig k~dem tazminatlar~ndan her iki
igveren sorumlu olacakt~r. Yukar~da da
belirtildigi uzere bu hukme dayanllarak yeni
igverenin k ~ d e m tazminatlndan sorurnlu
tutulabilmesi, igyerinin devri ile birlikte hizrnet
akdinin yeni igverenle devam etmig olmas~
ve daha sonra da k~demtazminat~nahak
kazand~racak bir nedenle sona ermig
olmas~na bagl~drr. Hal boyle degil de;
orneoin igyerinin devrinden once hizmet akdi
eski igve-ren taraflndan feshedilmigse, yeni
igverenitl k~dem tazminatlndan ~0rurnllJ
tutulmasl soz konusu Olarnaz.
la K. md. 14110 deki sorumluluk kural
olarak eski ve yeni igverenlerin; k ~ d e m
tazminat~ndan rnuteselsil (dayanlgmalr)
sorurnlu olacag~ geklindedir. Ancak bu
sorumlulugun miktar~ a ~ ~ s ~ n d agenel
n;
teselsul hukumlerinden ayrlllnm~gve her iki
igverenin sorumluluklar~ konusunda bir
aylrlm y a p ~ l m ~ g t ~Buna
r.
gore "igyerini
devreden igverenlerin bu sorumluluklar~i g ~ i y i
salrgt~rd~klar~
surelerle ve devir esnas~ndaki
ig~inina l d ~ gucret
~ seviyesiyle s l n ~ r l ~ d(ig
~ rK.
"
md. 14110) Bu nedenle devirden sonra yeni
igveren doneminde krdem tazminatrna hak
kazanan ig~inineski igverene ancak bu
slnlrlar i ~ i n d ebagvurabilmesi mumkundur.

Ote yandan yukarldaki a~lkllkkarglslnda her
iki igvereni kendi donemlerindeki sure ve
ucretlerle slnlrll bir bi~imdeayrl ayrl sorumlu
tutulabilmesi geklindeki bir dugunce de 14.
maddedeki dayanlgmalr sorumluluk esasl ile
bagdagmaz. so nu^ itibariyle bir igyeri
devrinde yeni igveren ig~ilerindevirden
onceki donem de dahil olmak Uzere tum
k~demsuresinden sorumlu olacak, eger bu
konuda bir odeme yapmlg ise igyerini
devreden onceki igverenden isteyebilecegi
miktar, onun i g ~ i y iGallgtlrdlgl surelerle ve
devir esnaslndaki i g ~ i n i n aldlg~ Llcret
seviyesiyle slnlrll olacaktlr.

4. Toplu iq sozleqrnesi bulunan
iqyerlerinde iqveren degiqikligi ile
sozleqrnenin sona errnernesi ve baz~
uygularna sorunlar~
Bilindigi gibi 2822 say111kanunun 8 inci
maddesinde yer alan "..... toplu ig
sozlegmesinin uygulandrgr igyerlerinde
igverenin degigmesi toplu ig sozlegmesini
sona erdirmez" kural~ igyerinin el
degigtirmesinde hizmet akitlerinin yeni
igverenle devarnln~ dngtjren ve bireysel
iligkisiyle beraber toplu sdzlegmenin de yeni
igverenle devamlnl saglayan bir hukumdur.
Ancak bu hukmdn tek bir toplu ig
sozlegmesinin kapsamlndaki tek bir igyerinin
ya da grup toplu ig sozlegmesine tabi
igyerlerinden birinin devri a~lslndanisabetli
ve sorunsuz bir duzenleme olmaslna
ragmen igletme toplu ig sozlegmesinin soz
konusu oldugu hallerde igletmeye bagll
igyerlerinden birinin devrinde ve daha da
ijnemlisi igyerinin bir boliimuniin devrinde
$ozumu gilq problemlere yo1 a~maktadlr.
Ger~ekten de
igletme
toplu
ig
sozlegmesinin
kapsamlna
giren
igyerlerinden biri bagka bir igverene
devredildiginde igletme sozlegmesinin
devredilen igyeri i ~ i nde baglmslz bir

sozlegme anlam1 kazanarak igyeri devri ile
yeni igvereni de baglr tutacagl tart~gmaya
a ~ l k bir konudur, bir yandan igletme
sdzlegmesinin butunlugu ve yetki tespitinde
esas allnan Gogunluk dikkate al~narak
igletme sozlegmesinin bolunmezligi esasl bir
yandan da 8. maddede yer alan yukar~da
belirtilen kural bu noktada farkll gorhgler ileri
silrulebilmesine yo1 a~abilecektir. Konu
tartlgmaya aryk olmakla birlikte 8 inci
maddenin amaclna uygun hareket edilerek
zorlama bir yorumla soz konusu durumda
igletme toplu ig sozlegmesinin devirden
sonra da devralan igvereni devrald~g~
igyeri
ile sln~rll bir b i ~ i m d e bagllyacagl ileri
surulebilecektir. Konu ile ilgili olarak ~ o k
daha bagka sorunlar mevcut olup
hukukumuzda bunlar henuz Gozilme
kavugturulmug degildir. (Bu konuda bagka
sorunlar i ~ i nBak. F. Sahlanan Toplu ig
Sozlegmesi istanbul 1992 sh. 37 vd. M.
Ekonorni igletme Toplu ig sozlegmeleri ve
Uygulamada Kargllagllan Bagllca Sorunlar,
Kamu ig Dergisi Temmuz 1987 sh. 9 vd.)
lgyerinin bir bolumilnun devri halinde ise
8 inci maddedeki duzenlemenin klyasen dahi
uygulanmasl bizi onemli sorunlarla karg~
karglya blrakacaktrr. Bir kere k~smidevirde
igyerinin bir bolumu, "igyeri" veya "igletme"
gibi baglmslz bir toplu pazarl~k unitesi
olmadlglndan 8 inci madde kapsamlnda
degerlendirilmesi guqtur. Kaldl ki bolumu
devralan igveren buraslnl baglmslz bir igyeri
olarak orgutleyebilecegi gibi bu bolumu
degigik
igverenlerden
allnan
igyeri
bolumleriyle tek bir organizasyonda
birlegtirilebilir. Bu
sonuncu
ihtimalde,
devirden sonra bir igkolu degigikligi ile de
kargllag~labilir, ornegin bir otomobil
fabrikaslnln sat19 ve pazarlama unitesi
devredildiginde eger devirden once de sat19
ve pazarlama ayrl bir girket taraflndan
yurutulen bag~rnslz bir igyeri niteliginde
degilse, otomobil fabrikaslndaki metal
igkolunda yap~lmlgtoplu ig sozlegmesi satlg
ve pazarlamayl da kapsar iken; sadece sat19
ve pazarlamanln devri ve baglmslz bir

igyeriolarak
devralan
taraf~ndan
orgutlenmesinde -art~kmetal igkolunda degil, "ticaret, buro, egitim ve guzel sanatlar"
igkolunda bir igyeri olarak karg~m~za
~ ~ k a c a k t ~Bu
r . takdirde burada Gal~gan
sendika uyelerinin uyeligi kayb~nedeniyle
sona ermig sayllacaktlr. Bu ve buna benzer
pek ~ o k sorun karg~s~nda igletme
sozlegmesine tabi igyerlerinden birinin devri
ve igyerlerinin k ~ s m idevrinde, toplu ig
iligkileri a ~ ~ s l n d akanunda
n
onemli bogluklar
bulundugunu ve bu bogluklarrn doldurulmasr
i ~ i yeni
n
duzenlemelere ihtiya~bulundugunu
soyleyebiliriz.
Ancak
mevcut yasal
duzenleme karg~s~ndada, toplu ig
sozlegmesinin normatif hukumlerinin hizmet
akdinin muhtevas~ haline gelerek (2822
say111kanun md. 6) ig~ilerin korunmasln~
saglamak bir ara $ozUm olarak dugunulebilir.

-

IV. (qveren Degiqikligi lqyeri Devrinde
Ozel B a z ~Durumlar
1. iki ortakl~ mevcut girketin, belli
bolumlere ayr~larak iki ayrl girket halinde
donugturUlrnesi ve personel devri ad1 altlnda
yapllan iglemler

gucunun korunmas~ veya artlr~lrnas~i ~ i n
buyume, ma1 ve hizmet Gegitlendirmesi;
igletme veya igyeri faaliyetinin daraltllmas~
ya da baz~lar~nln
durdurulmas~, girketler
toplulugunun ya da holdinglerin az masrafl~,
tasarruf
saglaylc~, organizasyonlara
girigmeleri gogu kez bir yandan igyerlerinin
ya da bir bo1umunOn elden qkarllmaslna ya
da o igyerleri ya da
bolumlerin
devrallnmalar~na yo1 a ~ m a k t a d ~ r .Bu
organizasyon degigiklikleri igyerinin bazen
bir bolumli bir yabanc~allc~ya;devreden ile
devralan aras~nda sermaye, pay iligkisi
olmayan bir kigi veya ortakl~ga ge~irilerek
yap~lmakta bazen de mevcut ortakl~k
(ornegin iki ortakl~bir girkette) iki ayrl tuzel
kigilik (iki ayrl girket) geklinde bolunerek
igyerinin veya igletmenin bir bolumu, yeni
ortakl~ga devredilmektedir. Bu ikinci halde
bazen olugturulan ve igletmenin bir
bolumClnU devralan girket aynl sermaye
grubunun bir girketler topluluguna dahil yeni
bir girket olabilecegi gibi bir holdingin yavru
ortakl~g~
geklinde de olu~turulabilmektedir.
Sonuncu halde yeni kurulan ve igletmenin
(veya igyerinin) bir bolumunu devralan girket
z
bir
hukuki-gekli a ~ ~ d a bna g ~ m s ~ yeni
organizasyon olmakla birlikte ekonomik
a ~ ~ d atoplulugun
n
uyesi olarak hareket
etmektedir.

igveren degigikligi ile ilgili olarak yukar~da
ljlkemizde
yasal
duzenlemelerde
v a r d ~ g ~ msonu$
~z
iki ortakl~ mevcut bir
genelde bir igletmenin ya da bir igyerinin
girketin belli bolumlere ayr~larakiki ayrl girket
devrine iligkin konular yer almakta ancak
haline doniigturulmesi hali i ~ i nde ge~erlidir.
aynl tuzel kigilige bag11 igletrnenin belli
Bolunen girketten sonra olugturulan iki ayrl
bolilmlere ayrllarak iki ayrl tuzel ki~ilige
girket onceki girketin iglettigi igyerinin belirli
(ortakllga) donugturulrnesi ve bu iglemin
boliimlerini igletmek uzere faaliyetini
igletmede Galrgan i g ~ i l e ri ~ i ndogurdugu
surdilruyorsa, bu takdirde ig~ilerinigvereni
igveren degigikligi
~ o g u kez a ~ ~ k
olan onceki tek girketteki hizmet akitleri
duzenlemelere konu olmamrgtlr. Oysa dunya
igyerinin bir bolumunu devralan, yeni girketle
ve ulke ekonomisindeki degigim ve
devam edecektir. Ornegin bir banka
geligmeler paralelinde girketler, ozellikle
igletmesinin menkul k~ymetler bolumu
sanayi ve ticaret alanlarlndaki ortakl~k
bankadan ayrl bir tuzel kigilik olarak
velveya birlegmeler yoluyla yap~sal
orgutlendirildiginde; ya da son y~llarda~ o k
degigikliklere ve yeniden yapllanmalara
goruldugu gibi sigorta girketlerinin, hayat
girmektedirler. Ornegin igletmelerin yeni
sigortas~i ~ i nayrl bir tuzel kigilikte faaliyetini
yat~rlm alanlar~na yonelmeleri, rekabet
surdurmesi halinde iggilerin banka ya da,

sigorta girketindeki hizmet akitleri menkul
kiymetler i ~ i nkurulan yeni girkette ya da
hayat sigortas~i ~ i nkurulan girkette devam
edecektir. Burada onemli olan husus as11
igyerinde surdurulen teknik amacln, bir
klsminl olugturan teknik amacln igyerinin
igvereni olan ortakllgin bolunerek yeni ayrl
bir ortakl~k taraflndan surdurulmesidir.
Yukarlda belirtilen orneklerde oldugu gibi bir
otomobil fabrikasln~igleten girketin iiretim ve
satlg-pazarlama olarak ikiye boliinmesinde;
meyve suyu ureten bir igyerinin igvereni
durumundaki girketin 100 kamyonu ile
kurulacak yeni bir girket ile sat19birimi olarak
orgutlenmesinde gorulen haller hep bu
anlamda olup igyerinin butunliigunu
olugturan unsurlarln baglmslz bir igyeri
olarak olugturulan yeni girkete kismen
devridir ve igqilerin hizmet akdi yeni
olugturulan girket ile (i~veren ile) devam
edecektir. Kugkusuz olugturulan yeni girket
onceki girketin iglettigi igyerini olugturan
unsurlardan hi~birinidevralmam~g ise; bu
takdirde i g ~ i l e r i ~ i nbir igyeri devri veya
igveren degigikliginden soz edilemez.
(Ayrlntlll bilgi i ~ i n bak. igyerinin Bir
Bolumunun Devri-K~smi Devir ve ig
lligkilerine Etkisi Kamu-lg, Nisan 2000 sh.
324 vd.)
Uygulamada zaman zaman bagvurulan
bir yontem de yukarlda anlatilan anlamda bir
igyeri devri ya da igveren degigikligi
olmakslzin
"personel
devri"
olarak
adlandir~lan iglemlerdir. Bu yontemde
ozellikle aynl sermaya grubunun olugturdugu
bir holdingdeki yavru ortakl~klarda ya da
holding geklinde bir yapllanma olmaksizln bir
girketler grubu i~erisindeki herhangi bir
ortakllkta Gallsan personel; grubun diger bir
ortakllglna ge~irilmekte ve ~ o g ukez de
kendisine, yeni qallgtlrilmaya baglandigl
ortakl~ktarafindan; onceki ortaklikta Gallgt~gl
surelere iligkin k~demininyeni ~allgtlr~lrnaya
baglandlgi ortakl~ktaraflndan ustlenildigi ve
hizmet sozlegmesinin tazminata hak
kazanacak b i ~ i m d esona ermesi halinde tum

~aligmasindan dogan
tazminatlarlnln
(kidem-ihbar) yeni igveren taraf~ndan
odenecegi
konusunda
kendisine
taahhutname verilmekte ve personelin de bu
uygulamaya muvafakat ettigine iligkin
kendisinden belge allnmaktadlr. Yapllan bu
uygulama teknik anlamda; ig~ininrrzas~yla
hizmet sozlegmesinin igveren taraf~ndan
adeta bagka bir igverene devri niteligindedir.
Ne var ki hukukumuzda konuyu
duzenleyen a q k hukumler bulunmadig~gibi
boyle bir uygulamanin mevcut ig Kanunu ve
B o r ~ l a rKanunu hukumlerine uygunlugu da
tartlgmaya aqk bir konudur. Bir kere farkl~
igverenler de geGen siirelerin kldem
tazminat~ aqislndan birlegtirilmesinin ig K.
md. 14 un emredici niteligine uygun oldugu
soylenemez. Mevcut yasal sistem i~erisinde
soz konusu durumda yapilacak uygulamanln
mevzuata tam olarak uygunlugundan soz
edebilmek i ~ i ni g ~ i n i nonceki igverendeki
hizmet
akdinin
sona
erdirilerek
tazminatlar~n~n odenmesi
ve
yeni
qal~gtlrllmayabaglanacagl igveren (girket) ile
yeni bir hizmet sozlegmesinin yapllmasldlr.
Bu yola gidilmedigi takdirde yukarda
belirtilen uygulamayl hukuki bir temele
oturtabilmek o l d u k ~ a zor gorunmektedir.
Mevcut uygulaman~n sorun yaratmadan
uygulanmasinln dayanagl taraflarln kargillkll
iyi niyeti olmaktad~r.

2.Sirketin nevi degi~tirrnesindeveya
t
iki ayrl ~irketintek bir ~ i r k e haline
gelrnesinde i

~ve ~i~verenlerin
i
hak ve

bor~lar~
igveren sifatlnda degigiklik yaratan
nedenlerin onemli bir bolumu Ticaret Kanunu
~ e r ~ e v e s i n dger~eklegmektedir.
e
Ozellikle
Ticaret Kanununda diizenlenen "Tip (nev'i)
i igveren hak
Degigtirme" ve "Birlegme" i g ~ve
ve bor~larlapslndan onem taglr.

Ticaret ortaklrklarrnda nev'i degigtirmesi
Ticaret Kanununda genel bir hukumle
duzenlenmig bulunmaktadrr. Bu hukme gore
bir ticaret girketinin diger bir ticaret girketi
nev'ine ~evrilmesikanunda aksine hukum
olmadrk~a,yeni neve ait kurulug merasimine
tabidir. Boylece yeni neve ~evirilengirket
eskisinin devamldrr. (TrK md. 152) Bu genel
kuralrn yan~nda kolektif ve komandit
ortaklrklarrn birbirine donugturulmesi. (TTK
md. 226) ile anonim ortakl~grn limitede
~evrilmesi(TK md. 553 vd.) konusunda ozel
hukumler getirilmigtir.
Bu
hukumler
incelendiginde kanunun nev'i degigtirme ile
ilgili sistemin "devredici nitelikte" degil
sadece "birjm degigtirici" geklinde oldugu
gorulmektedir. Bunun anlamr bir girketin bir
hukuki bisimden diger bir hukuki b i ~ i m e
~evrilirken bunun sadece bi~imselolmasr
olup hukuki ve ekonomik ayniyetini ve
devamlrlrgrnr aynen surdurmesidir. Bu
sistemde tuzel kigilik aynen devam etmekte
var olan tuzel kigilik sona ermemekte sadece
ortaklrgrn
hukuki
kalrbr
degigerek
surmektedir. Dolayrsryla nev'i degigikliginde
bir kigilik ikilegmesi yani sona eren ve ortaya
Grkan iki hak sureci bulunmaktadrr. Bu
nedenle kanunun benimsedigi bisim
degigtirici nev'i sisteminde herhangi bir
igveren degigikligi olmamaktadrr. Bu nedenle
i g i ve
igverenlerin ortakllgr
nev'i
degigtirmesinden onceki her turlu hak ve
yukumlulljkleri nev'i degigtirmig yeni
ortaklrkla ig~ilerarasrnda devam edecektir.
iki ya da daha fazla ortaklrgrn birlegmesi
olayrnda ise durum tamamryla farklrdrr;
birlegen ortaklrklar yeni bir ortakllk meydana
getirmek amacryla biraraya gelmekte ve
sonu~ta kendi varlrklarrnr yitirmektedirler.
Ticaret Ortaklrklarrnrn birlegmesi i ~ i n
kullanrlan ve Ticaret Kanununda ongorulen
iki yontem vardrr. ( l T K md. 147115) Birincisi
mevcut iki ya da daha fazla ortaklrgrn yeni bir
ortaklrk olugturmak amacryla birlegmeleridir.
Bu olas~lrkta birlegen ortaklrklar kendi
varlrklarrnr (tuzel kigiliklerini) yitirmekte
meydana getirilen yeni ortaklrk tuzel kigilik

kazanarak
varl~k kazanmakta
ve
surdurmektedir. ikincisinde ise bir ya da
daha fazla ortakllk, kurulu olan bir ortaklrga
katllmaktadrr. Bu son durumda var olan bir
ortaklrk, yine var olan bir veya b i r k a ~ortaklrgr
kendi i~erisindeeritmekte ve sonu~ta,diger
ortaklrk
veya
ortaklrklar~n (eriyen
ortaklrklarrn) varlrklarrnl yitirmelerine neden
olmaktadrr. Diger ortakllklarr (veya ortaklrgr)
kendi bunyesinde eriten ortaklrk tek bagrna
hukuki varlrgrnr surdurmektedir.
Ticaret
Kanunumuzun
sisteminde
birlegme aynl neviden ortakllklar arasrnda
olabilmektedir. Bununla beraber birlegme
a ~ r s ~ n d akollektif
n
ile komandit ortakl~klarla
anonim ve paylr komanditler aynr neviden
sayrlrr. (TTK md. 147) Yasanrn bu
dijzenlemesine gore ornegin bir limitet
ortakllk ile anonim ortaklrk birlegemez.
Kugkusuz bu sonuncu ihtimalde de soz
konusu ortaklrklar~n feshedilerek tasfiye
ortaklrk
kurarak
sonucu
yeni
bir
malvarlrklarrnr birlegtirmeleri soz konusu
olabilir. Ancak bu durum teknik anlamda iki
ticaret ortaklrgrn birlegmesi degildir.
Ticaret ortaklrklarrnrn ister kat~lma
yoluyla,
ister
yeni
kurulug tipinin
uygulanmasryla olsun birlegmelerinde
munfesih ortaklrgrn (veya ortaklrklarrn)
malvarlrklarr tasfiye edilmez, kulli halefiyet
ilkesine gore diger ortaklrga geGer. Turk
Ticaret Kanununun birlegme konusundaki
genel nitelikli olan 151. maddesine gore
....... kalan ya da yeni kurulan girket ortadan
kalkan girketlerin yerine kaim olur. Bunlar~n
butun hak ve bor~larlkalan veya kurulan
girkete intikal eder" bunun sonucu devralan
ya da yeni kurulan ortaklrk, tuzel kigiligi sona
bu arada ig~ilerin
eren ortaklrgrn;
alacaklarrndan da sorumlu olur, ig~ilerin
hizmet akitleri yeni kurulan ortaklrk ile devam
eder.
I'.

3. iqyeri devrinde igyerinde hizmet
goren alt igveren igqileri karqrsrnda eski
ve yeni igverenin sorumluluklar~
Bilindigi gibi ig K. rnd. 1115'e gore "bir
isverenden belirli bir isin bir bBlumUnde veya
eklentilerinde is alan ve igqilerini munhasrran
o isyerinde veya eklentilerinde qalrgtrran
diger bir igverenin kendi igqilerine kary o
igyeri ile ilgili ve bu kanundan veya hizmet
akdinden dogan yukumlerinden as11isveren
de birlikte sorumludur" bu hukurn geregi
igverenler igyerlerindeki bazr igleri ve ~ o g u
kez de igyerindeki yan igleri (ornegin yemek,
taglrna, guvenlik v.s. gibi) alt igverenlere
vermekte ve alt igverenler de bu igleri kendi
ig~ileriyleve kendi narn ve hesaplarlna
y~rutrn-ektedirler.lgverenler ile alt igverenler
araslndaki hukuki iligkinin bir hizrnet akdi
olrnas~soz konusu degildir. Bu iligki nakliye,
istisna, sozlegrneleri gibi belli bir ozel b o r ~
iligkisine dayanabilecegi gibi, B o r ~ l a r
Kanunun genel hukurnlerine tabi bir genel
b o r ~iligkisine de dayanabilir. Yukarlda da
belirtildifji gibi bir igyerinde alt igveren var ise
onun ig~ilerinekarg~kural olarak as11igveren
de rnuteselsilsen sorurnludur. Ancak as11
igverenin igyerini devri halinde; bu devir kulli
haletiyet dogurucu nitelikte bir devir (veya
igveren degigikligi) degil ise ornegin igyerinin
kiralanrnasl, satlrnl gibi hallerde igyerindeki
alt igveren iligkisi kural olarak yeni igverene
gesrnez ve son bulur. Hukukurnuzda
bor~larlngahsiligi ve nisbiligi kural~ bu
sonucu kapnllrnaz k~lar. Ancak, devir
sozlegrnesinde bu hususu da ayrlca
diizenlemig olabilirler. Bu takdirde soz
gore
hareket
konusu diizenlemeye
edilecektir. Bu ihtirnalde devir sozlegrnesi ile
bag11 olrnaks~zln alt igverenin ig~ilerinin
devirden once dogrnug haklarlndan igyerini
as11 igverenin
muteselsil
devreden
sorurnlulugu devarn eder.

Buna karg~llk igyerinin devri (igveren
degigrnesi) kulli haletiyet doguran bir hukuki
olay veya iglerne dayanlyorsa (ornegin olurn,
ticaret ortaklrklarlnln birlegrnesi, nev'i
degigtirmesi) gibi bu takdirde alt igveren
iligkisi de kural olarak yeni igverene geGer, bu
takdirde alt igverenin ig~ilerinekargl yeni as11
igverenin rnuteselsil sorurnlulugu baglar, bu
sorurnluluk alt igveren ig~ilerinindevirden
onceki hak ve bor~larlnda oldugu kadar
devirden sonraki hak ve boylardan da soz
konusu olacaktlr.

4. Grev ve lokavt uygulamasr devam
eden igyerinin devri

Grev ve lokavt uygularnasl olan bir
igyerinde ig~ilerinhizrnet akitleri ask~dadlr.
igte bu gekilde hizmet akdinin asklda oldugu
bir slrada igyerinin bagka bir igverene
devredilmesi halinde de yukarlda vardlgrmlz
genel sonuG aynen ge~erlidir. Bagka bir
anlatlmla hizmet akdinin ask~dabulundugu
slrada igyerinin el degigtirrnesi halinde ask1
suresinin sonunda rnevcut hizrnet akitleri
yeni igverenle devam edecektir. Bu sonuq
grev ve lokavt uygularnaslyla hizrnet akdinin
asklda kalmas~ kurallna egernen olan
ilkelerle de uyum saglarnaktadlr. Ger~ekten
de bu ilkelere gore asklda olan bir hizmet
akdi, ig gorrne ve ucret oderne dlglnda, butun
hukurnleriyle yururluktedir. Sadece belirtilen
bazl hak ve yijkurnluluklerin yerine
getirilrnesi ask1 suresince g e ~ i c iolarak
ertelenrnig olrnaktadlr. Sozlegmenin taraflar~
i g ~ i ve
igveren
slfatlnr
aynen
korumaktadrrlar. Hal boyle olunca, igyerinin
devrinden sonra, grev ve lokavtln (ask1
suresinin) sona ermesi halinde hizmet akdi
ig~ilerle igyerini devralan yeni igveren
arasrnda bijtun hak ve bor~larryla
hukurnlerini dogurrnaya devam edecektir.

