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FEDERAL ALMANYA'DA 19 ~ L ~ S K ~ L E RSONA
~N~N
ERD~R~LMES~NDE

~ S Y E RTESK~LAT
~
YASASI KAPSAMINDA GALISMA
KONSEYLER~NETANINAN KATlLlM HAKLARI
Arg.Gor.Alpay Hekimler
l.cl iktisat Fakultesi

Avrupa Birligin en onemli siyasi ve
Yasa koyucu Callgma Konseylerine
ekonomik gucune sahip ulke olarak
ig iligkisini sona erdirmede ~ e g i t lkatll~m
i
tan~mlayabilecegimiz
Federal
haklarl tanimlgtrr. lgveren bir hizmet
Almanya'da yonetime kat~llmgelenegi
iligkisini sona erdirmek istemesi halinde
19.yy
sonlarlna
kadar
geriye
getirilen
duzenlemeleri
dikkate
gitmektedirk. Ylllar i~ersinde surekli
almamasl, diger bir ifade ile Callgma
geligme gostermig olan yonetime katlllm
Konseyine konu baglam~nda tanlnan
sistemi gunumuzde igveren-iggoren
haklarl goz ardl etmesi feshin ge~ersiz
iligkilerinin gekillendirilmesinde en
sayrlmasrna ve dolaylslyla hizmet
onemli faktorlerden biri haline gelmigtir.
iligkisinin devam ettigi sonucuna
Bu makalenin amacl son gunlerde
varllmaslna neden olabilmektedir
giderek daha fazla tart~gllan l ~ q i n i n .
Callgma Konseylerine ig iligkisinin
Feshe Kargl
Yasas12
lglgl
S O n a erdirilmesinde
taninan katlllm
altlnda, Callgma Konse~lerine ig
haklarlnln yasal r p r ~ e v e s i n i esas
ili~kisinin S O n a erdirilmesinde ne tip
itibariyle en son 25
2001 tarihinde
haklarln
tanlndlglnl,
ayrlntllarlna
degiaiklige ugrayan iayeri Teakilat
girmeden gene1 qer~evesini ortaya
Y a s a s l 4 ve dart bolijm ile toplam 26

Ydnetirne k a t ~ l ~ r ntarihsel
~n
geli~imsureci i ~ i ozellikle
n
bkz, Thomas Blanke, Kollektives Arbeitsrecht Quellentexte
zur Geschichte des Arbeitsrecht in Deutschland, 1840 - 1932, Hamburg 1975, Klaus Rumpff, Mitbestirnrnung in
wirtschafllichen Angelegenheiten und bei der Unternehrnens -und Personalplanung, Verlag Recht u. Wirtschafl,
3.Auflage. Heidelberg, 1990, Bundesrninisterium f i i r Arbeit u n d Sozialordnung, Mitbestirnmung,
Unternehmensrnitbestimmung und Betriebsverfassung, Bonn, Dezernber 1996, Heiner Klinckharnmer IDietmar
Welslau, Mitbestimmung in Deutschland und Europa, Luchterhand Verlag, Berlin 1995, Helmut WieRmann,
"Mitbestimmung markenzeichen unserer Sozialordnung" Bider und Dokumente zur Sozialgeschichte,
Bundesrniniseriurn fur Arbeit und Soziales, Bonn, 2 uberarbeitete Neuauflage Mai.1997
Kundigungsschutzgesetz (KSchG) in der Fassung der Bekanntmachung 25.August 1969 (BGBI I. S. 1317) Zuletzt
geandert durch Gesetz vom 23. Juli 2001 (BGBI. I. S. 1585).
i ~ ~ i n iFeshe
n
Kary Korunrnas~ Yasas~ ile ilgili surduriilen tartlsmalar i ~ i nbkz, Alexander Grasser,
"Sozialrechtlicher Kundigungsschutz", ZPR 2002, s.391 vd., aynl yazar, "Kundigungsschutz und Sozialrecht",
yay~nlanmam~g
Makale
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) In der Fassung der Bekanntrnachung vom 25,September 2001 (BGBI. I. S.
2518) Neubekanntrnachung des Betriebsverfassungsgesetz vom 15.1.1972 (BGBI. I. S. 13) auf Grund des Art.13
des Gesetzes vom 23.7.2001 (BGBI. 1 S.1852). Diese Fassung gilt mit Wirkung vorn 28.7.2001
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maddeden olugan lgqinin Feshe Karg~
Korunmas~ Yasas~ duzenlemektedir.
lgyeri tegkilat yasasl a c ~ s ~ n d akonuya
n
y a k l a g ~ l d ~ g ~ n dilka olarak k a r g ~ m ~ z a
yasanln 102. ve 103. maddeleri
q~kmaktad~r.
Bunun ile birlikte Personel
Planlar~ ile ilgili konularrn hukme
bagland~g~
92.madde yan~nda,Personel
Seqim Tuzukleri ile ilgili duzenlemelerin
gekillendigi 95.madde kapsam~nda
iggorenlerin q~karlar~nr
koruyan Cal~gma
Konseylerine konu baglam~nda katrlrm
haklarr
ile ilgili hukumlere yer
verilmektedir. lgqinin Feshe K a r g ~
Korunmas~ yasasrnda esas belirleyici
madde ise 13.madde olmaktad~r.
lgyeri Tegkilat Yasas~n~n
genel yaplsl
dogrultusunda, igletmeler personel
planlar~nruygulamaya koyarken ozellikle
de igyeri gerekliliklerinden kaynaklanan
bir fesih soz konusu olacak ise, Cal~gma
Konseylerine
k a t ~ l ~ m haklarrn~n
tanrnmas~ ile, ozellikle igletmeler
k a r g ~ s ~ n d a iggorenlerin
q~karlar~n~
koruyan bir kurum olarak dengeyi
saglamalar~amaqlanm~gt~rs.Bunun ile
birlikte fesih igleminin iggorenler iqin
onemli sonuqlara
neden olmas~
sebebiyle
Cal~gma Konseylerinin
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istenmig ve kolektif
etkinlikleri art~r~lmak
qal~ganlar~
duzeyde
igyerinde
etkileyebilecek tum tedbirlerde Cal~gma
Konseylerinin soz sahibi olmalar~
hedeflenmigtifi.

I. Yasan~nKapsam Alan~nadahil
Olan iggorenler
lg iligkisini sona erdirmede Cal~gma
Konseylerine
tan~nan
kat~llrn
haklar~ndan
hangi
iggorenlerin
yararlanabilecegi, diger bir ifade ile
Cal~gmaKonseylerinin hangi iggorenler
iqin yetkili olduklar~na bakmak gerekir.
Buna gore her geyden once tedbirin
uygulanacag~ igyerinde seqilmig ve
faaliyet gosteren bir Cal~gmaKonseyinin
bulunuyor olmas~gerekir.
Cal~gma
Konseyinin,
yasa
kapsam~nda belirlenen gorev suresi
sona ermig ve yeni biri seqilmemig ise,
bir onceki Cal~gma Konseyi yasanln
22.maddesi
uyarlnca
gorevini
surdurdugu siirece k a t ~ l ~haklar~
m
sakl~
kalrr7. lgyeri kapatllacak, bolumlere
ayr~lacakveya birlegtirilecek ise k a t ~ l ~ m
haklar~ ortadan
kalkmamaktad~ra.
K a t ~ l ~ haklar~n
m
uygulanabilinmesi iqin

Wilfried Berkowsky, Die betriebsbedingte Kijndigung, 5.Auflage, Verlag Beck, Munchen, 2002, s.424.
Wolfgang Daubler, Betriebsverfassungsgesetz mit Wahlordnung Kommentar fur die Praxis, B.Auflage, Bund
Verlag. Frankfurt am Main, 2002, s.1567 vd.
Cal~gmaKonseyinin gorev suresi ddri y11olarak belirlenmigtir. Konseyin gareve baglama tarihi, secim sonu$lar~n~n
ilan edildigi veya o tarih de halen gdrevini yuruten bir ~ a l ~ g mKonseyi
a
bulunuyor ise bu Konseyi gorev suresini
tarnamlad~g~
tarih olmaktad~r,diger bir ifade ile s e ~ i ms o n u ~ l a r ~ nilan
~ n edildigi gunden sonraki gundur. Eger
Cal~gmaKonseyi dort y111kdonem i ~ i n d eyukar~daa ~ ~ k l a n anedenler
n
sebebiyle se~ilmigise, bu konseyinin de
gorev suresi donem sonunda sona erer, yani bu konseyinin ddrl y ~ l l ~bir
k gorev siiresi tamamlanmas~aranmaz.
lgyerinin kapanmas~halinde Cal~gmaKonseyinin gorevi de kendiliginden sona erer, ancak igyerinin sahibinin
degigmesi halinde Cal~gma Konseyi gorevini surdurmeye devam eder. Iki igyerinin veya igyeri birimlerinin
birlegtirilmesi durumunda, birlegtirilen igyeri ile uyumlu olmayan yeni bir igyeri orlaya ~ l k a ise
r yeni bir Cal~gma
Konseyinin se~iminegidilir.
bu konudaki ayr~nt~lar
i ~ i ndzellikle bkz, Manfred Lowisch, Betriebsverfassungsgesetz, 5.Auflage, Verlag Recht
und Wirlschaft, Heidelberg, 2002, s.637 vd.

-

TUH~S

Calrgma Konseyinin bir organ olarak bu
alanda qal~gmalar~n~
yerine getirmesi
gerekir, daha a q ~ k bir ifade ile
102.madde kapsam~ndatan~nanyetkinin
igyeri Komitesine veya bagka bir
komiteye devir edilmesi mumkun iken,
Calrgma Konseyi Bagkanrna veya
herhangi bir uyesine devir edilemezg.
Bir i~letmeye bag11 birden fazla
igyerinde Callgma Konseyleri kurulmug
ise bunlarln bir ust organ1 olan Genel
Callgma
Konseyinin
yasadan
kaynaklanan
hukum
nedeniyle
olugturulmas~ zorunludur. Esasen fesih
iglemlerinde C a l l ~ m a Konseylerinin
yetkili olmalarl ile birlikte, fesihler birden
fazla igyeri veya tum igletmeye yonelik
olarak uygulanacak ise ancak Genel
Callgma Konseyi yetkili olabilmekte veya
Callgma Konseyleri yetkilerini bu ust
kuruluglara devir etmeleri halinde yetkili
hale gelebilmektedirler.
Holding Calrgma Konseyleri ise bu
alanda
esasen
bir
yetkileri
bulunmadrgrn~nda belirtilmesi gerekir.
Ancak uygulamada ~ o kender olarak
rastlanmak ile birlikte bu kurumlarln
yetkili olmas~ iggorenlerin bir Holding
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bijnyesinde birden fazla i ~ l e t m e ile
hizmet sozlegmesi imzalamalar~halinde
ortaya q~kabilmektedir. Boyle bir
uygulamada ise konu baglam~nda
Holding Cal~gmaKonseyi, lgyeri Tegkilat
Yasas~n~n58,maddesi uyarlnca yetkili
olabilmesi imkan dahilindedir.
Dogal olarak igin geregi ve hizmet
akdin niteligi geregince belirli sureli
hizmet sozlegmelerinde bu madde
hukmu uygulanmaz. Odunq ig iligkisi
kapsamlnda istihdam edilen iggorenlere
baktlglmlz zaman ise, odunq ig iligkisini
duzenleyen Odunq lg lligkisi Yasasln~nlo
14.maddesi uyarlnca odunq veren
igverenin iggorenleri olmasl sebebiyle
uygulamaya dahil degillerdir. Konuya
farkll
bir aqldan yaklaglldlglnda
boylelikle lgyeri Tegkilat Yasasrnln
102.maddesinin odunq veren igletmeler
iqin uygulanmasl mumkundurll.
Federal Almanya'da son y~llarda
giderek yayg~nlagan esnek istihdam
modellerinden biri olan evde qallgma
uygulamaslnln dal2 kapsam dahilinde
oldugu yargl kararlar~ ile hukme
baglanmlgtlrl3. Ancak burada aranan
temel ozellik evde qallgan kiginin esas

Lowisch, age, s. 637
Gesetz zur Regelung der Gewerbsmanigen Arbeitnehmerijberlassung (Arbeitnehmeriiberlassungsgesetz - AUG)
und zur Anderung anderer Gesetze In der Fassung der bekanntmachung vom 3. Februar 1995 (BGBI. I. S. 158)
Zuletzt geandert durch Gesetz vom 23.Juli 2001 (BGBI.I. S. 1852)

l$letmelerdeddijnc is iliskisi kapsamlnda istihdam edilen iagOrenlerin yasal statijleri iein bkz, Wolfgang Hamann,
Fremdpersonal im Unternehmen, Schriflreihe das Recht der Wirtschaft Gruppe Arbeitsrecht, Boorberg, Dresden,
2002
l2Federal Almanya'daki esnek istihdam modelleri i ~ i nbkz, Alpay Hekimler, Alman Gelisme Sektijrlerinde Esnek
Gallsma, yaylnlanmaml~q a l ~ ~ maynl
a , yazar, Esnek Istihdam'daYeni Bir Model: "Cal~$maSureleri Hesabl", Nusret
Ekine Armagan, TUHIS, Ankara 2000
l3bkz, BAG 7.11.95 BB 96. 592

-
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itibariyle fesih kararl alan igyerine bag11
olarak Gallglyor olmasldlr. Bunun ile
birlikte evde ~ a l l g a n kigilerin l g ~ i n i n
Feshe K a r y Korunmas~ yasaslnrn
kapsam alanrna dahil olmadlklarlndan
dolayr
ilerleyen
bolumlerde
ele
alacagrmlz istihdam iligkisini devam
ettirme talebinden yararlanmalarl soz
konusu olmamaktadlrl4.
Emek her ne kadar sermaye ve
teknoloji kadar global hale gelmemig
olsa da ~okuluslugirketler kadar, orta ve
k u ~ u ko l ~ e k ligletmeler
i
i ~ i n d eonemli bir
insan kaynagr olugturan yabancl
isaorenlerin
durumlarlna
klsaca
deginmekte yarar var. Bu baglamda
yaklagrldrgrnda
Federal
konuya
Almanya'da faaliyet gosteren bir
igyerinde qallgan yabancl uyruklu bir
iggoren Avrupa Birligi uyesi bir ulke
vatandagr olsun veya olmasln aynen o
ulke vatandagl gibi haklardan yararlanrr.
Ancak Alman kokenli veya merkezi
Federal Almanya'da bulunan bir girketin
yurtdrgrnda yavru girketlerinde istihdam
edilen bir iggoren veya sonradan bu
girketlere gonderilen bir iggorenin dogal
olarak yasanln ilgili hukumlerinden
yararlanmasl mumkun olmaz.

haklarrnl bagllca dinleme, gorug bildirme
ve de itiraz haklarr olarak srralamak
mumkundur.

1. Dinleme Hakk~
lgyeri
Tegkilat
Yasaslnln
102.maddesinin I.fr kraslnda, bir igveren
iggorenin ig iligkisini sona erdirecek ise
onceden ~alrgma Konseyini dinlemek
zorunda oldugunu hukme baglamlgtlr.
Bu hukmum l g ~ i n i n Feshe Kargl
Korunmasl Yasasrnda
karglmrza
1.maddenin 1.frkrasrnda qrkmakta olup,
igverenin Callgma Konseyini dinlemeden
gerqeklegtirdigi
feshin
ge~ersiz
sayrldlgrna yer verilmigtir. Boylelikle
igverenin hizmet sozlegmesini fesih
etmesi ancak Calljma Konseyini
dinledikten sonra yasal ge~erlilik
kazanmaktadrr.
Feshin
geqerli
sayrlmasrnda
qalrgma
Konseyinin
igverenin
hizmet
iligkisini
sona
kararlnl
erdirilmesi
konusundaki
onaylay~p, onaylamamas~nrn herhangi
bir onemi bulunmamaktadlr. Calrgma
Konseyinin
kararrnrn bir onem
taglmamaslnln bu hukmun yasa koyucu
taraflndan neden getirildigi sorusunu
akla getirebilir. Bu soruya iki aqrdan
yaklagmak mumkundur. Birincisi, bu
hukum fesih iglemi gerqeklegtirilmeden
nedenlerini ve bunun ne denli mantlkl~
bir karar oldugunu ortaya konmasrna ve
boylelikle acele karar verilmesine engel
olunmakta, ikincisi karar surecine bir

*

II. Gallsma Konseylerine Tan~nan
Katll~mHaklar~

lgyeri Tegkilat Yasasl kapsamlnda
Callgma Konseylerine tanrnan katllrm

l4D h b l e r , age, s.1568

26

- -

-

-

MAYIS / AGUSTOS - 2003
olqude iggiirenleri temsil eden bir
organin dahil edilmesi ile kararin genig
tabanll olarak allnmas~na neden
olabilmektedirls.
Hizmet akdi fesih edilmeden once
Caligrna Konseyini dinleme zorunlulugu
esas itibariyle getirilen duzenlemelerin
ve de pratikte uygulamasinln oziinu
olugturmaktadlrl6.
Dinleme
hakk~
kavraml ile ilgili tam olarak neyin ifade
edilmek istendigine baktlg~m~z
zaman,
igverenin
Cal~grna
Konseyini
bilgilendirme zorunlulugu, Cal~gma
Konseyin gorugunu aq~klamahakk~ve
igverenin Cal~gma Konseyinin getirmig
oldugu gorugleri
dikkate
alarak
gorugmelerde bulunarak bunlar~ fesih
surecine dahil edilmesi anlamini
taglrnaktadlrl7.

i~verenin
Yiikiimliiliigii
a)

Bilgi

Verme

lgveren ig iligkisini sona erdirmek
istedigi her iggoren ile ilgili olarak
Callgma
Konseyini
bilgilendirrnek
zorundadlr. Her geyden once feshini
dugundugu kiginin kimligini bildirmek
zorundadir. Yasa maddelerinde bu
konuda bir hukme yer verilmemig olmak
ile birlikte Federal ig Mahkemesinin

vermig oldugu bir kararl8 uygulaman~n
bu yonde geligmesine neden olmugtur.
lgveren,
C a l ~ ~ m a Konseyine
iggorenin kimligi yaninda feshin turu
hakkinda da gerekli bilgileri aktarmas~
gerekirlg. Yasa maddesinin 1.f~krasinin
2.bendinde acik bir gekilde igverenin
Cal~gma Konseyine feshin nedenlerini
bildirmek zorunda olduguna dair yer
verilmigtir. lgveren hizmet iligkisinin sona
erdirmesi yonunde bir karar almaslna
neden olan sebepleri tam olarak
bildirmek zorundadlr. Bu bilgiler o denli
ayrlnt~l~
olmal~d~r
ki Cal~gma Konseyi
ayrica herhangi bir ara~tirmaya
gereksinim duymadan konu ile ilgili bir
resim ~izebilsinve de fesih karar~ile ilgili
olarak guphelerini belirterek gerekli '
gordugunde itiraz hakklnl kullanabilsin.
Ancak dinleme sUrecinden once
igletrnede planlanan yeniden bir
yap~lanma kapsamlnda
igveren
bilgilendirme yukumlulugi.nu daha
onceden yerine getirmig ise, ayrlnt~lrbir
bilgilendirme
zorunlulugu
ortadan
kalkmakta ve sadece genel bir bilgi aklgi
yeterli hale gelmektedirzo. Kisacas~,
ornegin igveren, iggorenin hizmet akdini
verimi diigijk oldugu gerek~esiile fesih
etmek istediginde bu yondeki k a r a r ~ n ~
bildirmesi yeterli olmay~p, bunu daha

l5bkz. Berkowsky, age, s. 426
l6Daubler, age,

s.15

l7Berkowsky, age, s. 426,
l8bkz, BAG 16.9.1993 2 AZR 267193 AP Nr.62 zu 5 102.BetrVG 1972 EzA 5 102 BetrVG 1972 Nr.84
l9Fesih ~ e ~ i t l ei ~
r ii n
tjzellikle bkz, Giinter Schaub, Arbeilrechts-Handbuch, Verlag Beck, Munchen, 2000
20 Lowisch, age,

s.369
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a q ~ kve inand~rrc~bir gekilde ortaya
koymas~gerekmektedir.
Yasada ancak bilgilendirmenin ne
gekilde ger~eklegmesigerektigi yonunde
bir hUkme yer verilmemigtir. Bu nedenle
Cal~gma Konseyi
bilgilendirmenin
bagkan~na sozlu olarak y a p ~ l m a s ~
mumkun olsa da esas itibariyle sonradan
ortaya
uyugmazlrklar~n q ~ k m a s ~ n a
bagtan engel olmak i ~ i nyazll~olarak
yaprlmasr tavsiye edilmektedir.
Uygulamada igverenin ~ a l l g m a
konseyine kiginin kimligi ile ilgili olarak
haz~retmesi gerektigi bilgilerin kapsam~
ile ilgili olarak bir gorug birligin
bulunmadrg~,Yerel Mahkemelerin bu
alanda daha k a t ~ davrand~klar~nr,
Federal lg Mahkemesinin ise fesih karar~
uzerinde etkili olan bilgilerin yeterli
olacagln~ifade etmektedirzl. Ancak her
durumunda iggorenin yay, igyerinde ve
igletme bunyesinde Cal~gtlg~
sure ve de
ozel bir ig guvencesinden yararlan~p
yararlanmadrg~n~nbelirtilmesi gerekmektedir.
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de gelecekte getirilmesi muhtemel yukun
ne olacag~nrnbelirtilmesi gerektigine yer
vermigtir. lggorenin davran~g~ndan
oturu
karar
hizmet iligkisinin sonland~rrlmas~na
verilmig ise yine aynl gekilde, bu kararln
alrnmas~naneden olan olayrn a ~ bir
~ k
gekilde belirtilmesi gerekir. igyeri
gerekliliklerinden kaynaklanan bir fesih
soz konusu olacak ise, bu durumda
Calrgma Konseyine hangi nedenlerden
dolayr ig alanln ortadan kalkt~grnr ve
dolayrs~yla hizmet iligkisinin sona
erdirilmesi gerektiginin belirtilmesi
gerekmektedir. Ancak boyle bir durumda
uretilen urun ve hizmetlere olan talebin
azalmasr, organizasyon
yaprslnda
meydana gelen degigiklik gibi genel
ifadeler bilgilendirme yukurnlulugun tam ,
olarak yerine getirilmesi iqin yeterli
olmamaktadlr23.

Toplu hallerde igten ~ l k a r m asoz
konusu ise, igveren Callgma Konseyine
bu karar~n dayandrgr ekonomik
gerek~elerive de her bir iggoren i ~ i n
~rkarllma nedenlerini
belirtmek
zorundad~r.Boyle bir durumda igverenin
Federal 19 Mahk~mesinin 1986
Cal~gma Konseyine sadece bu tedbir
y ~ l ~ n dvermig
a
oldugu bir kararlndaz2
kapsamlna dahil edilecek iggorenlerin
igverenin, surekli hastalanan iggorenin
sayllarlnl bildirmesi yeterli olmaylp,
hizmet akdini sona erdirmek istediginde
iggorenler ileilgili sosyal verileri, diger bir
sadece hastalrk nedeniyle 0rtaya ~ ~ k a n ornegin kiginin aglr ezurluler kadrosu
kay~psurelerin Ve de hastalrgln cinsinin
kapsamlnda istihdam edilip edilmedigi
belirtilmesinin yeterli o l m a d ~ g ~bunun
n~
gibi bilgilerin hazlr edilmesi gerekir24.
yanrnda igyerine getirilen mali yukun ve
21 Berkowsky, age, s. 431
22 BAG 30.1.1986 2 AZR 668184
23 bkz, Lowisch, age, s.641 vd.
24 A g ~ dziirlii
r
iggdrenlerin dururnlar~i ~ i bkz,
n
Alexander Gagel, SGB Ill Arbeitsforderung, Beck, Miinchen, 2002
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ozetle, lgyeri Tegkilat Yasas~n~n bilgilendirme gekli kapsamlnda herhangi
bir hukme yer verilmemigtir, bu nedenle
120.maddesinin 1.f~krasr uyarlnca bir
igveren yetkili olan kigiye bildirimin sozlu
igveren hizmet iligkisini sona erdirmek
olarak yap~lmas~mumkundur. Yazllr
istediginde iggoreni fesih turune bag11
bildirimde
bulunma
zorunlulugu
olmamaksrz~n onceden
Cal~gma
bulunmad~grgibi, y a z ~ lbelgeleri
~
ibraz
Konseyini dinlemek zorundadrr, aksi
edilmesi
zorunlulugu
da
halde ger~eklegtirilen bir fesih iglemi
bulunmamaktadlr25.
l g ~ i n i n Feshe
karg~ Korunmas~
yasaslnln 1.maddesinin 1. f ~ k r a s ~ n ~ n
Federal lg Mahkemesi, igverenin ig
3.cumlesine gore ge~ersizsay~lmaktadrr.
iligkisini sona erdirme konusundaki

6) Bilgilendirme Sureci

karar~n~
zaman~ndaCalrgma Konseyine
bildirilmesini talep etmektedir. Cal~gma
Konsevi,
isverenin
bulunacagr
.
bildirimden, henijz gerGeklegtirilmeyen
bir fesih iglemi ile ilgili olarak bildirim
surecinin
baglad~g~ sonucunu
,

Planlanan bir fesih karar~nigveren
taraf~ndanCalrgma Konseyi Bagkan~na,
Bagkan~n bulunmad~gr durumlarda ise
~gyeriTegkilat Yasaslnln 26.maddesinin
2.flkraslna gore tayin e d i l m i ~ elan
Bagkan
Y a r d ~ m c ~ s ~ n ayaprlmas~
gerekmektedir. Ancak Cal~gmaKonseyi
Bagkan~tarafrndan konu baglamrnda
yetkilendirilmig ise bu durumda ilgili uye
igveren
karg~s~nda
partner
olabilmektedir. Cal~gmaKonseyi Bagkan~
veya yetkili klllnan bagka bir uye ancak
kendilerine ~ a l ~ g msuresinin
a
d~g~nda
veya ~alrgmaortamln d ~ g ~ n digveren
a
taraflndan yap~lacak bildirimin kabul
edilmesinde yetkili degildirler. Diger bir
ifade ile igveren yetkili kigi veya kigilere
an~lan bildirimi, Cal~gma Konseyinin
~ a l ~ g m asaatleri ve gorev y a p t ~ g ~
birimlerde ulagtlrmas~zorunludur.
Daha onceden ifade edildigi gibi

Glkarmaktadlr B~ baglamda igverenin
kesin kararrnl vermig olmasl, daha a ~ l k
bir ifade ile fesih belgesinin yazrl~olarak
hazrrlanmrg olmas~ bu agamada bir
onemi bulunmamaktad~r.onemli olan bu
fesih
belgesinin henuz ilgilisine
ulagt~rrlrnam~golmasr ve Cal~gma
Konseyinin daha dinleneceginin
aq~k
olrnasldlr26. igverenin bu bilgilendirme
sureci kapsamrnda dikkate almas~
gerektigi husus, Calrgma Konseyinin
102.madde kapsam~nda gorugunu
bildirmek zorunda oldugu surenin
dikkate almak zorunda oldugudur. Diger
bir ifade ile igveren Cal~gmaKonseyine
yeterli olan zamanl tan~makzorundadlr.
102.maddeye gore feshin turune gore
Cal~gma Konseyine fesih kararrnr

25 bkz, Daubler, age, s.1578-1583, Lowisch, age, s.644 vd
26 Peter Meisel, Arbeitsrecht tiir die Betriebliche Praxis, Deutscher lnstituts Verlag, S.Auflage, KCiln, 2001
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uygulamaya al~nmaslndanonce uq gun
ila bir haftal~kbir sure tanlmaktadlr27.
Ancak ig iligkisi sona erdirilecek olan
iggorenler iqin ozel bir konum ornegin
ozurluler iqin oldugu gibi veya Analrgln
Korunmas~ Kanunu kapsam~na dahil
olanlar iqin soz konusu oldugu gibi fakl~
bir uygulamada ortaya q~kabilmektedir.

2. G o r i i ~Bildirme Hakkr

igveren yasada ongorulen sure
kapsam~nda Cal~gma Konseyine
planlad~g~bir fesih ile ilgili olarak
bilgilendirdikten sonra Caligma Konseyi
yine yasada ifade bulan bir haftal~ksure
kapsam~nda fesih ile ilgili goruglerini
nedenleri ile birlikte igverene iletebilir. Bir
haftallk sure ancak fesih turune gore
degigiklik gosterebilmektedir, ancak bu
surenin hiqbir suretle igveren taraf~ndan
k~salt~lmas~
mumkun degildir. Fakat aynl
gekilde Cal~gmaKonseyi de bu surenin
d ~ g ~ nq~kamaz,
a
bu nedenle Cal~gma
Konseyi fesih ile ilgili goruglerini ortaya
koymak amac~yla derhal bir oturum
gerqeklegtirmektedir.
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olacak
ise
sure
kendiliginden
uzamamakta olsa da taraflar kendi
aralar~nda anlagarak daha uzun bir
sureyi tayin edebilmektedirler28.
Calrgma Konseyi belirtilen sure
kapsam~nda gorugunu
belirtebilir
ifadesinden
aq~kqa iggorenlerin
qlkarlarln~ koruyan bu orgutlerin bu
yonde bir zoruriluluklarrn bulunmad~g~
anlag~lmaktadlr. Gerqeklegtirilen bu
qal~gmakapsamlnda Cal~gmaKonseyleri
bu haklarlndan ne oranda yararlandlklar~
ile
ilgili
olarak
kesin verilere
rastlanmamlg olunmasl ile birlikte
Konseylerin bu olanaklardan yogun bir
gekilde yararlandlklarln~n belirtilmesi
gerekir.

lgyeri
Tegkilat
Yasas~n~n
102.maddesinin 2.flkraslnrn 2.bendinde
aqlk bir gekilde Cal~gma Konseyine
tan~nan sure kapsam~nda goruglerini
aq~klamadlgldurumlarda fesih k a r a r ~ n ~
onaylad~g~anlamlnr t a g ~ d ~ hukme
g~
baglanm~gve bu durumda igveren fesih
k a r a r ~ n ~ilan edebilmektedir. Ancak
Callgma Konseyi yine kendisine tanlnan
sure kapsamlnda gorug bildirmek ister
Callgma Konseyi kendisine taninan
ve baglamda sozlij aq~klamalarda
sureye uymamasl halinde ise k a t ~ l ~ m bulunmak ister ise igveren bunlarl
haklar~ortadan kalkmakta, daha aq~kbir
dikkate almak zorundadlr29.
Yasa
anlat~mla Callgma Konseyinin feshe
koyucu igveren ile Cal~gmaKonseyinin
onay verdigi anlamma gelmektedir. Toplu
gorugmelerde bulunma zorunlulugu
halde iggoren q~kart~lmas~
soz konusu
getirmemektedir, fakat igveren ile

27 sijreye iligkin ayrlnt~lari ~ i n6zellikle bkz, Dietrich Thomas, Hanau Peter, Erfurter Kornrnentar zu Arbeitsrecht,
Verlag Beck, 2.Auflage, Munchen, 2001, s.1183 vd.
28 Lowisch, age. s.645
29 Liiwisch. age, s.646 vd.
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Cal~gma Konseyinin bu konuda igyeri
sozlegmesi ile bir duzenlemeye gitmeleri
yonunde bir erlgel bulunmamaktadrr.
A l ~ n a n kararlarrn Cal~gma Konseyi
taraf~ndan bir Cal~gmaKonseyi Karar~
(Betriebsratbeschlun)
ile a l ~ n m a s ~
gerekmektedir, diger bir ifade ile Calrgma
Konseyi Bagkan~veya bir uyenin yetkili
k~lrnmrgolmas~naragmen bu gahrslar~n
konu baglam~nda karar. almalarda tek
baglar~nayetkili degildirler30. Boylelikle
esas itibariyle Cal~gmaKonseyi yetkili
olmakta, ancak bu konseylerin uye
saylsl dokuzdan fazla olmas~halinde bu
yetkilerini
komiteye
devi r
edebilmektedirlersl. Dogal olarak bu
qal~gma
buyuk
igletmelerdeki
Konseylerine iglerlik kazand~rmak ve
konularrn
daha
qabuk
sonuca
baglanmas~ a c ~ s ~ n d a nbuyuk onem
tagrmaktad~r.
Cal~gma Konseylerinin
iletmig
olduklar~ goruglere igverenler kat~labilir
veya kat~lmayabilirler, katrlmamalar~
halinde de fesih kararrn~ uygulamaya
alabilirler. Bu karar sonucunda iggorenin
hizmet akdi h a k s ~ zyere fesih edildigi
gerekqesi ile bir dava aqacak ise bu,
durumda da Cal~gma Konseyinin
gorugleri ve getirdigi onerilerin dogrudan
bir etkisi olmay~p, sadece iggorenlerin
gorijglerini ifade eden bir nitelige sahip
olmaktad1r32.

bkz, DHubler! age, s.1606
Meisel, age, s.498
32 Dietrich , Hanau, age, s.1186
31
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3. itiraz Hakkr
Yasa koyucu Cal~gmaKonseylerine
102.maddenin
3.f1krasr
uyarrnca
igverenin gerqeklegtirdigi duzenli fesih
karar~nailigkin olarak kendisine tan~nan
sure kapsam~nda,ki bu sure bir haftadrr,
itiraz etme hakkrn~ tan~rn~gtrr.
Ancak
Cal~gmaKonseyi bu itiraz h a k k ~ nher
~
fesih karar~nda bag vurmaslna engel
olmak iqin olsa gerek, bu haktan hangi
durumlarda yararlanabilinecegi hukme
baglanmrgt~r.Bu konuda agag~daifade
edilen beg kriter getirilmigtir. Buna gore;
1. igveren hizmet iligkisini sona
erdirme karar~verdigi iggoreni ile ilgili
olarak sosyal kriterleri dikkate almadrgr
veya yeterince dikkate almad~gr
gerekqesi ile,
2. Yasanrn 95.maddesine gore bir
Tuzuk kabul edilmig olmas~naragmen
dikkate al~nmamrgise,

3. lg iligkisi sona erdirilecegi iggoren
aynl igyerinde veya igletme kapsam~nda
bagka bir yerde istihdam edilebilir
durumda ise,
4. Kiginin yeniden egitime tabi
tutulmasr veya ileri egitim sonucunda
istihdam edilebilir ise,

5. Hizmet Sozlegmesinde yap~lacak
bir degigiklik ile istihdam edilebilecek
durumda olmas~ ve iggorenin de bu
degigikligi kabul etmig olmasrna ragmen,
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TiJHiS
igveren hizmet iligkisini sona erdirme
kararl almlg ise Callgma Konseyi yasa
kapsamlnda itiraz hakkl dogmaktadlr
Kriterlerin son derece aplk olmasl ile
birlikte ikinci kriterde ifade edilen
95.madde kapsam~ndakiTuzuk ile ne
ifade edilmek istendigi ayrlntllara
girmeden
konunun
aGlslndan klsaca ''ah ''me'
olacaktlr.

~ararll

lgyeri Tegkilat Yasaslnln Personel ile
bagllgln~ taglyan
ilgili
Konular
5.boIumdeki maddeler araslnda yer alan
95.madde Personel Seqim Tuzugu ile
ilgili
genel
esaslarl
hukme
baglamaktadrr. Bu madde igverenin,
personel s e ~ i m ige
, allm, tayini, yeniden
gruplandlrllmasl ve de ig iligkisinin sona
hususlarln
erdirilmesi
ile
ilgili
duzenlendigi Tuzuklerin uygulanabilmesi
i ~ i n Callgma Konseyinin onaylnl
aramaktadlr. Bu madde uygulamadaki
onemi ozellikle buyuk girketler i ~ i onem
n
kazanmaktadlr. Yapllarl geregi istihdam
ettikleri kigilere yonelik izledikleri insan
kavnaklarl ~olitikalarlndadaha cabuk
hareket edebilmek ve hlzll karar
allnmaslnda bu Tuzukler
buyuk
kolayllklar saglamaktad~r. Sonradan
gereksiz bir surtugmenin ortaya
qkmaslna engel olmak amaclyla taraflar
ig iligkisinin sona erdirmeleri ile ilgili
olarak bir Tuzuk kabul etmig olmalar~na
ragmen, igveren kararlnda bu Tuzugu
dikkate almaz veya yeterince goz
onunde bulundurmaz ise, yasanln ilgili
maddesi uyarlnca ifade edildigi uzere
33 ayr~ntllari ~ i bkz,
n
Lowisch, age, s.651

itiraz hakkr dogmaktad~r.
Callgma Konseyi allnan kararln
belirtilen
kriterlere ayklrl oldugu

sahip ise bir haftallk sure
zarflnda
itirazlnl
yazlll
olarak
gerGeklegtirmesi gerekir ilgili itiraz
yazlslnda Callgma Konseyi aGlk bir
gekilde yasanln ilgili maddesinin 3.f1kras1
uyarlnca itirazda bulundugunu, diger bir
ifade ile sadece duguncelerini dile
getirmedigini belirmesi gerekir.
ltirazln yap~lmasl ancak yeterli
degildir. itiraz yazlslnda hizmet iligkisinin
sona erdirilmesi kararlna neden kargl
q k l l d l g l n ~ n da belirtilmesi gerekir.
Callgma Konseyi belirtilen kriterlerden
birine yazrslnda yollamada bulunmaz
ise, bu yazlnln igveren tarafrndan
dikkate
allnma
zorunlulugu
bulunmamaktadlr33. Cal~gma Konseyi
usulune uygun olarak igveren kararlna
itiraz etmig ise, igveren, iggorene fesih
kararl ile birlikte Callgma Konseyinin
gorugunu i ~ e r e nyazlnln bir ornegini
vermesi gerekir.
Callgma Konseyi igverenin almlg
oldugu karar aleyhine herhangi bir
itirazda
bulunmaz ise bunun dogal
sonucu fesih ile ilgili kararl onayladlg~dlr.
Konsey
kendisine tanlnan
sure
kapsamlnda a q k ~ akararl kabul ettigini
de beyan edebilir. Bu noktada
belirtilmesi gereken diger onemli bir
husus da Callgma Konseyi kararr kabul
ettigini beyan ettikten sonra bu kararlnl
geri almaslnln mumkun olmadlgldlr.

Allnan karara itiraz etmenin
Callgma Konseyine bir igyeri sozlegmesi
sonuglarl neler olduguna baktlglmlz
araclllgl ile igverenin fesih kararlarlnl
zaman, Callgma Konseyinin itiraz
Callgma
Konseyinin
onaylna
hakklndan yararlanrnlg
olmas~nrn
baglanmasl konusunda bir duzenleme
igverenin
almlg
oldugu
kararl
getirilmesi olanagln~ saglamaktad~r.
uygulamaya g e ~ i r m e s i konusunda bir
Taraflar bu yonde bir yapllanmaya gitmig
engel olugturmadlg~n~gormekteyiz.
olmalarl halinde karar alma agamaslnda
Ancak boyle bir durumda ifade edildigi
ortaya Grkan bir uyugmazllk halinde
uzere igveren, iggorene itiraz yazlslnln
Uzlagtlrma Kurulunun son sozu
bir kopyaslnl vermek zorundadlr. Eger ig
soyleyecegi yasa koyucu taraflndan
iligkisi sona erdirilecek iggoren igyerinde
hukme baglanmlgt~r. Diger bir ifade ile
veya igletme kapsamlnda altl ayllk bir
yasa koyucu igverene fesih kararlnl
kldeme sahip ise, lgqinin Feshe Kargl
uygulamaya
koymasl
konusunda
Korunmas~
Yasasl
kapsamlna
Callgma Konseyinin bu kararl onayl~yor
gireceginden dolay1 bu karara kargl dava
olmasl gartlnl aramlyor olmaslna kargln,
aqma hakkl saklr olup bu dava slraslnda
taraflarln bu yonde bir diizenlemeye
Callgma Konseyinin goruglerinden
gitme yolunu da a~rnlgtlr.
yararlanabiIir34. Callgma Konseyinin
itiraz etmesinin belki de en onemli
sonucu, davanln kesin olarak hukme
Ill. Genel Degerlendirme
baglanana kadar iggorenin, igverenden
Diger Avrupa Birligi ulkelerinden
istihdamln~n devamlnl talep etme
farklr olarak Federal Almanya'da ylllar
hakklnl tanlmasldlr. Igveren, iggorenin
itibariyle geligme gostermig ve endustri
bu talebini yerine getirmek zorundad~r,
iligkiler sisteminin temelini olugturan
ancak lg Mahkemesi Kararl aracrllgl ile
katllrm haklarl Calrgma Konseylerine ig
aksi yonde bir
durumunda bu
yukumlijlukten kurtulabilir. Klsacasr,
yerlerinin duzenlenmesinden, qalrgma
Callgma Konseyinin itiraz h a k k ~ n ~ surelerinin belirlenmesine36, mesleki
kullanmadrgl durumlarda iggorenin
egitime kadar birqok alanda tanlndlgl
igverenden
istihdam
iligkisinin
gibi yasa koyucu tercihini ig iligkilerinin
surdurulmesini talep etmesi mumkun
sona erdirilmesinde de belirli bir o l ~ u d e
degildir35.
Callgma
Konseylerinin goruglerini
bildirmek ve gartlar olugtugunda itirazda
lgyeri
Tegkilat
Yasaslnln
bulunma hakklnl tanlmlgtlr.
102.maddesinin 6.f1kras1 igveren ile

34
35

Meisel, age, s.501

lggorenin istihdam iligkisini sijrdijrme konusundaki talep hakkt ile ilgili ayrlntllar i ~ i bkz,
n Dlubler, age, s.1627-1640
36 bu konuda bkz, Alpay Hekirnler, Federal Almanya'da Esnek Callgma Sijrelerinin Yasal Cer~evesi
ve Cal~gmaSijrelerin Duzenlenmesinde Cal~gmaKonseylerinin Katlllm Haklar~,TOHIS, subat 2003, ss.109-123,
aynl yazar, Federal Almanya ve Cal~gmaSijreleri Yasas~,Igveren, subat 2003

TUHiS
Boylelikle Federal Almanya'da
faaliyet gosteren ve gostermek isteyen
igletmeler lgyeri Tegkilat Yasaslnln esas
itibariyle yaplslnl gekillendirdigi Callgma
Konseylerine tanlnan katlllm haklarlnl
personel planlar~nlolugtururken dikkate
almak ve personel politikalarlnl bu
katlllm haklar~kapsamlnda tayin etmek
zorundadlrlar.

Yararlan~lanKaynaklar

Berkowsky
Wilfried,
Die
betriebsbedingte Kundigung, 5.Auflage,
Verlag Beck, Munchen, 2002
Blanke
Thomas,
Kollektives
zu r
Arbeitsrecht
Quellentexte
Geschichte
des Arbeitsrecht
in
Deutschland, 1840 - 1932, Hamburg
1975
Bundesministerium fur Arbeit und
Sozialordnung,
Mitbestimmung,
Unternehmensmitbestimmung
und
Betriebsverfassung, Bonn, Dezember
1996
Conrady
Helene,
Frinkemeier
Thomas, "Die Kundigungswelle rolt...",
Mitbetimmung, Marz 312003, ss. 11-16
Daubler
Wolfgang,
Betriebsverfassungsgesetz
mit
Wahlordnung Kommentar fur die Praxis,
8.Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am
Main, 2002
Dietrich Thomas, Hanau Peter,
Erfurter Kommentar zu Arbeitsrecht,
Verlag Beck, 2.Auflage, Munchen, 2001

MAY IS IAGUSTOS- 2003
Gagel
Alexander,
SGB
Ill
Arbeitsforderung, Beck, Munchen, 2002
Grasser
Alexander,
"Sozialrechtlicher Kundigungsschutz",
ZPR 2002
Grasser
Alexander,
"Kundigungsschutz und Sozialrecht",
yay~nlanmam~g
Makale
Hamann Wolfgang, Fremdpersonal
im Unternehmen, Schriftreihe das Recht
der Wirtschaft Gruppe Arbeitsrecht,
Boorberg, Dresden, 2002
Hekimler Alpay, Alman Geligme
Sektorlerinde
Esnek
Cal~gma,
yaylnlanmamlg qal~gma,
Hekimler Alpay, Esnek lstihdam'da
Yeni Bir Model: "Callgma Sureleri
Hesabl", Nusret Ekine Armagan, TlJHlS,
Ankara 2000
Hekimler Alpay, Federal Almanya'da
Esnek Callgma Surelerinin Yasal
Cerqevesi ve Callgma Surelerin
Duzenlenmesin de Cal~gma Konseylei-inin K a t ~ l ~ m
Haklarl, TlJHlS, Subat
2003, ss.109-123
Hekimler Alpay, Federal Almanya ve
Cal~gmaSureleri Yasasl, lgveren, Subat
2003
Hromadka Wolfgang, Arbeitsrecht
Handuch fur Fuhrungskrafte, Verlag
Recht und Wirtschaft Heidelberg, 2001
Klinckhammer Heiner,
Welslau
Dietmar, Mitbestimmung in Deutschland
und Europa, Luchterhand Verlag, Berlin
1995

MAYIS / AGUSTOS - 2003

Lowisch
Manfred,
Betriebsverfassungsgesetz, 5.Auflage,
Verlag Recht und Wirtschaft, Heidelberg,
2002
Meisel Peter, Arbeitsrecht fijr die
Betriebliche Praxis, Deutscher lnstituts
Verlag, S.Auflage, Koln, 2001
Nagel Bernhard, Riess Birgit, hei is
Gisela, Neue KOnzernstrukturen und
Mitbestimrnung, Nomos, Baden-Baden,
1994
Nagel
Bernhard,
Haslinger
Sebastian,
Meurer
Petra,
Mitbestimrnungsvereinbarungen
irn
offentlichen Unternehmen rnit privater
Rechtsforrn, Nornos, Baden-Baden,
2002

Rumpff Klaus, Mitbestimmung in
wirtschaftlichen Angelegenheiten und
bei
der
Unternehmens
-und
Personalplanung, Verlag Recht u.
Wirtschaft, 3.Auflage, Heidelberg, 1990
Schaub
Gunter,
ArbeitrechtsHandbuch, Verlag Beck, Mijnchen, 2000
Wienrnann Helmut, "Mitbestimmung
markenzeichen unserer Sozialordnung"
Bider
und
Dokumente
zur
Sozialgeschichte, Bundesrniniserium fur
Arbeit und Soziales, Bonn,
2,
uberarbeitete
Mai.1997

Neuauflage

