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ÖZET
Ticari şirketler, 6102 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu hükümlerine uy-
gun olarak yapı değişikliğine gi-
debilir. Ticari şirketlerde yapı de-
ğişikliği, birleşme, bölünme ve tür 
değiştirme şeklinde gerçekleşir. 
Söz konusu yapı değişikliği, iş-
çilerin iş sözleşmelerine etki et-
mektedir. Buna ilişkin düzenleme 
4857 sayılı İş Kanunu m.6’da yer 
almaktadır. İş sözleşmesinin yeni 
işverene geçişi bağlamında, işçiye 
tanınan bir hak olarak “itiraz hak-
kı” düzenlenmiştir. Buna ilişkin 
düzenleme ise TTK. m.178’de yer 
almaktadır. Çalışmamızda, ticari 
şirketlerin yapı değişikliğine bağlı 
olarak işçinin itiraz hakkı irdele-
necektir. Söz konusu husus, 6102 
sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 4857 
sayılı İş Kanunu çerçevesinde ir-
delenecektir.

Anahtar Kelimeler: Birleşme, 
Bölünme, Tür Değiştirme, İşçi, İş-
veren, İş Sözleşmesi

ABSTRACT
Commercial companies may 

undergo a change of structure in 
accordance with the provisions 
of the Turkish Commercial Code 
(Law No.6102). Structure amend-
ment in trading companies takes 
place in the form of merger, divisi-
on and type change. This structu-
ral change affects workers’s emp-
loyment contracts. The provision 
related to this issue is included in 
the Labor Act (Law No.4857) artic-
le 6. The worker has a “right of ap-
peal”. The provision related to this 
issue is included in the TTK. art.6. 
In our work, the rights of the wor-
kers to appeal will be examined 
depending on the structure chan-
ge of the commercial companies. 
This issue will be examined under 
the Turkish Commercial Act (Code 
No.6102) and The Labour Act (Code 
No. 4857).

Keywords: Merger, Division, 
Change of Type, Worker, Emplo-
yer, Employment Contract
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A. GİRİŞ
Ticari şirketler; ticari hayatın 

gereksinimine bağlı olarak bir-
leşme, bölünme ve tür değiştirme 
şeklinde yapı değişikliğine gide-
bilmektedir. Bu değişiklik şirket 
bünyesinde çalışan işçilerin, iş 
sözleşmesinin akıbetleri değer-
lendirirken 4857 Sayılı İş Kanunu 
(İşK.) m.6 ve Türk Ticaret Kanunu 
(TTK) m.178’in dikkate alınması 
gerekmektedir.

Yapı değişikliği sonucunda İşK. 
m.6 gereği, işçinin iş sözleşmesi 
yeni işverene geçmektedir. Ancak 
TTK. m.178 gereği, iş sözleşmesinin 
geçişine işçi itiraz edebilmektedir. 
Bu itirazın amacı, hukuki niteliği, 
süresi, şekli, içeriği ve muhatabı 
kavramlarına çalışmamızda yer 
verilmiştir.

Ayrıca itiraz, eden işçinin kıdem 
tazminatı ve işsizlik sigortasına 
hak kazanıp kazanamayacağına, 
itiraz hakkını kullanması dolayı-
sıyla iş sözleşmesi sona eren işçi 
açısından rekabet yasağının de-
vam edip etmediğine ve son ola-
rak işçinin işe iade davası açıp 
açamayacağına değinilmiştir.

B. İTİRAZ HAKKI
1. Genel Olarak
Kural olarak, işyeri devrinde 

işçinin iş ilişkisinin kanun gereği 
devralan işverene geçmesi işçinin 
yararınadır. Ancak, bazen işçinin 
devre itiraz ederek, iş ilişkisinin 
devralana geçişine engel olmasın-
da haklı menfaati olabilir. 

İşK. m.6, işyeri devrinde, işçi-
ye söz konusu işyerinin devrine 
bir itiraz hakkı tanımadığı gibi, 
aksine İşK. m.6/V’te açıkça, işye-
ri devrinin işçi bakımından haklı 
fesih sebebi oluşturmadığı vur-
gulanmaktadır. İşyeri devri ile iş 
sözleşmeleri kanun gereği başka 
bir işleme gerek olmaksızın dev-
redilir. İş sözleşmesi devredilen 
işçiler, işyerini devralan yeni işve-
ren ile çalışmaya devam ederler. 
İşçinin yeni işveren ile çalışmak 
istememesi halinde başvurabile-
ceği hukuki çare, bildirim süresine 
uyarak işten ayrılmasıdır. İşçi, bu 
durumda kıdem tazminatı alama-
yacağı gibi, bildirim süresine uy-
maması halinde ihbar tazminatı 
ödemek zorunda kalacaktır.1 İşçi 
bir bakıma devralan işveren ile ça-
lışmaya mahkûm edilmekte, öde-
me gücü yetersizliği veya kişisel 
nedenlerle istemediği bir işveren 
ile iş ilişkisini sürdürmek zorunda 
kalmaktadır. Mevcut düzenleme, 
iş ilişkisinin kişisel özelliğini dik-
kate almamakta, işçinin işvere-
nini seçme özgürlüğünü yeterli 

1– ALP, Mustafa, “Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre 
Bölünme, Birleşme ve Tür Değiştirmenin İş İlişkile-
rine Etkisi (TTK 178; 158; 190)”, Çalışma ve Toplum, 
Ekonomi ve Hukuk Dergisi, Y.2012, S.32, s.51-74, 
s.61; ASTARLI, Muhittin, “Karşılaştırmalı Hukukta ve 
Türk Hukukunda İşyeri Devrinde İşçinin İş İlişkisinin 
Devralan İşverene Geçişine İtiraz Hakkı”, Çalışma 
ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk Dergisi, Y.2013, S.36, 
s.69-105, s.82; ÖZKARACA, Ercüment, “6102 Sayılı 
Türk Ticaret Kanunu’na Göre Şirketlerin Birleşmesi 
Bölünmesi ve Tür Değiştirmesinin İş Hukukuna Et-
kileri”, İş Hukukunda Güncel Sorunlar (2), Kadir Has 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Seminer-25 Mayıs 
2012, İstanbul 2012, s.103-172 (Yapı Değişiklikleri), 
s.124.
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düzeyde korumamaktadır.2 İşK. 
m.6 düzenlemesi, iş sözleşmesi 
devredilen işçinin haklarının ve iş 
ilişkisinin korunmasını sağlamak 
bakımından yerinde bir düzenle-
me olmakla birlikte, işçinin çalışa-
cağı işvereni seçme özgürlüğünü 
kısıtlaması ve maddi imkansız-
lığa bağlı olarak ihbar tazminatı 
ödemeye maruz kalmamak için 
ihbar süresince işi bırakamaması 
nedenlerinden dolayı yetersiz kal-
maktadır.

İşK. m.6’dan farklı olarak, TTK. 
m.178 ile işçiye devre itiraz hakkı 
tanınmaktadır. TTK. m.158’deki 
yollama dikkate alındığında, tica-
ret şirketlerinin birleşme ve bö-
lünmesi halinde iş sözleşmeleri 
ancak “işçi itiraz etmez ise” dev-
ralana geçecektir. Dolayısıyla, bu 
kapsamdaki devirlerde işçi itiraz 
ederek iş sözleşmesinin devri-
ni engelleyebilecektir. Bu hak ile 
işçinin iş ilişkisinin karşı tarafı-
nı seçme, istemediği bir işveren 
ile çalışmama özgürlüğü korun-
maktadır.3 Buna gerekçe olarak iş 
ilişkisinin kişisel niteliği ve işçinin 
farklı bir işvereni kabullenmek zo-
runda olmaması gösterilebilir. 

2. Uygulama Alanı
Ticari şirketlerdeki birleşme 

ve bölünme hallerinde işçiye iti-
raz hakkı tanınmaktadır.4 Bu du-
rumda, itiraz hakkı, birleşme ve 
2– ALP, s.61; ASTARLI, s.82.

3– ALP, s.61.

4– ALP, s.62; ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, s.123.

bölünme sonucu iş sözleşmeleri 
devralan şirkete geçecek işçi-
ler bakımından söz konusu olur. 
Dolayısıyla, birleşmede devrolu-
nan şirketin işçileri, bölünmede 
ise bölünen şirketin işçileri, itiraz 
hakkını kullanabilir. Buna karşı-
lık, devralma yoluyla birleşmede 
devralan şirketlerin işçileri ba-
kımından, işyeri devri ve işveren 
değişikliği söz konusu olmadığın-
dan itiraz hakkının varlığından da 
bahsedilmeyecektir.5 

TTK. m.178/I-II’de yer alan iti-
raz hakkı, işveren değişikliğinin 
olmadığı ticari şirketlerin tür de-
ğiştirmesi durumunda uygulan-
maz. Zira TTK. m.180 gereği; “Yeni 
türe dönüştürülen şirket eskisinin 
devamıdır”, yani tür değiştirmede 
tüzel kişilik ve malvarlığı aynı kal-
makta, sadece hukuki kılıf değiş-
mektedir.6 Buna bağlı olarak, tür 
değiştirme halinde işçinin itiraz 
hakkı da doğmayacaktır.

3. Hukuki Niteliği
İsviçre hukukunda, işçinin 

devre itiraz hakkının bir yenilik 
doğurucu hak olduğu ve bu hak-
kın kullanılması ile iş sözleşmesi 
sona erdiği kabul edilmektedir. 
Yenilik doğurucu hak niteliği ge-
reği, itiraz şarta bağlanamaz ve 
kullanıldıktan sonra itirazdan tek 
taraflı olarak dönülemez. İşçinin 
5– ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, s.123; PULAŞLI, 
Hasan, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Yeni 
Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Ankara 2012, s.130.

6– BAHTİYAR, Mehmet, Ortaklıklar Hukuku, 7. Bası, 
İstanbul 2012, s.59.
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itiraz için bir sebep göstermesi de 
gerekmez. Haklı veya objektif hiç-
bir sebep bulunmasa da, işçi yasa 
gereği itiraz etme hakkına sahip-
tir. Sadece işçinin itirazının açık 
olması gerekir. İşçi açıkça itiraz 
etmezse iş sözleşmesi devredil-
miş olur.7  

Bununla birlikte, İsviçre hu-
kukunda devre itirazın bir fesih 
bildirimi olmadığı kabul edilmek-
tedir.8 Bu sonucun kabul edilmesi, 
aşağıda inceleneceği üzere, işçinin 
özellikle kıdem tazminatı ve işsiz-
lik ödemesinden faydalanabilmesi 
için önem taşımaktadır. 

4. İtirazın Şekli, Konusu ve 
İçeriği
İtirazın şekli hususunda, kanu-

ni bir düzenleme bulunmamakta-
dır. Dolayısıyla, itirazda, yazılı şekil 
bir geçerlilik şartı değildir. Şekil 
serbestisi ilkesi gereğince söz-
lü itirazlar dahi geçerli olacaktır. 
Hatta örtülü irade açıklaması ile de 
işçinin devre itiraz ettiği sonucu 
çıkarılabilir.9 Ancak ispat kolaylığı 
bakımından itirazın yazılı yapıl-
ması yerinde olacaktır.10

İtirazın konusu; birleşme, bö-
7– KRADOLFER, D. A., Der Betriebsübergang-A-
uswirkungen auf das Individuelarbeits-verhaeltnis, 
Zürich, 2008, s.96 (Aktaran: ALP, s.61); STREİFF, 
U. / VON KAENEL, A., Arbeitsvertrag, Praxiskom-
mentar zu Art. 319-362 Or, 6.Auflage, Zürich/Basel/
Genf, 2005, OR 333, N.11 (Aktaran: ÖZKARACA, Yapı 
Değişiklikleri, s.128).

8– STREİFF/VON KAENEL, OR 333, N.11 (Aktaran: 
ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, s.129).

9– ASTARLI, s.89; GÜNDOĞDU/KAPLAN, s.1018; 
TEKİNALP, s.1090.

10– ALP, s.63; ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, s.129; 
SENYEN, s.27.

lünme veya tür değiştirme değil, iş 
sözleşmesinin devri ile işveren ta-
rafının değişmesidir. İşçinin itirazı 
ile birleşme, bölünme veya tür de-
ğiştirme işlemleri hukuki varlığını 
korur. Söz konusu itiraz ile sadece 
iş sözleşmesinin devralana geç-
mesi engellenir. Böylece iş söz-
leşmesinin devri, işyeri devrine 
bağlı bir sonuç olmaktan çıkmak-
ta; işçinin onayına bağlı bir işleme 
dönüşmektedir. Devralan işve-
renin ise bir itiraz hakkı olmadığı 
gibi, işçi itiraz etmediği takdirde iş 
sözleşmesi tüm hak ve borçları ile 
devralan şirkete geçmektedir. 

TTK’da, işçinin itiraz hakkını 
kullanması bakımından herhangi 
bir sebebin varlığı aranmamak-
tadır. Dolayısıyla, işçinin açıkla-
masında sadece iş ilişkisinin dev-
redilmesine itiraz etmiş olması 
yeterli olmakta, itirazını geçerli 
sayılabilecek bir sebebe dayan-
dırmak zorunluluğu bulunma-
maktadır. İşçi iş ilişkisinin devrine 
itiraz ederken bir sebep göstermiş 
de olabilir; ancak bu sebebin, ger-
çek olmamasının veya somut olay 
bakımından itirazı haklı göster-
memiş olmasının işçi bakımından 
olumsuz bir sonucu doğmayacak-
tır. Buna rağmen itiraz geçerlidir, 
çünkü kanun itiraz bakımından 
bir sebep aramamıştır.11

6. İtirazın Muhatabı
İtirazın kime yöneltilmesi ge-

11– ASTARLI, s.90.
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rektiği yönünde çok sayıda görüş 
bulunmaktadır:12

n	İtiraz anında işveren sıfatını 
taşıyan kişiye yani devirden önce 
devrolunan şirkete; devirden son-
ra devralan şirkete;13

n	Her zaman devrolunan şir-
kete;
n	Her zaman devralan şirkete;
n	Her zaman hem devrolunan 

şirkete hem devralan şirkete;
n	İş sözleşmesi kimin döne-

minde sona erecekse ona;
n	Devrolunan veya devralan 

şirkete
 Kanunda aksine bir hüküm 

bulunmadığından, işçiyi koru-
mak adına, devrolunan veya dev-
ralan şirkete itiraz edilmesinin 
yeterli olacağı kabul edilmekte-
dir.14 Ancak, yapı değişikliğinin 
gerçekleşmesinden sonraki iti-
razlarda, kısmi bölünme istisna-
sı dışında, devrolunan şirketlerin 
tüzel kişiliklerini kaybedip orta-
dan kalktıkları unutulmamalıdır. 
Bu durumun doğal sonucu olarak, 
devreden şirketlere itiraz yönelt-
mek mümkün olmayacaktır. Ben-
zer bir durum, yapı değişikliğinin 
tescil ile hukuki varlık kazanması 
12– Hepsi yerine bkz. STREİFF/VON KAENEL, OR 
333, N.11 (Aktaran: ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, 
s.129).

13– KRADOLFER, s.101 (Aktaran: ÖZKARACA, Yapı 
Değişiklikleri, s.129); STREİFF/VON KAENEL, OR 
333, N.11 (Aktaran: ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, 
s.129).

14– ALP, s.63; ASTARLI, s.90; ÖZKARACA, Yapı 
Değişiklikleri, s.129; SENYEN KAPLAN, E. Tuncay, 
“İşyeri Devrinin, Türk Ticaret Kanunu m.178 ve İş 
Kanunu m.6 Hükümleri Çerçevesinde İş İlişkilerine 
Etkisi”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Y.2013, S.29, s.24-39, 
s.28; SÜZEK, s.215.

öncesi yeni kuruluş şeklinde bir-
leşmede, devreden şirketler için 
de geçerlidir.

7. İtiraz Süresi
İtiraz hakkı, devir hakkında 

işçinin bilgilendirildiği tarihten 
itibaren başlar. İşçi bilgilendiril-
memişse, devri öğrendiği tarihten 
itibaren belirli bir süre içerisinde 
itiraz hakkını kullanması gerekir.15 
Ancak, TTK. m.178 itirazın yapıl-
ması gereken süre konusunda bir 
düzenleme içermemektedir. 

Doktrininde bu hususta çok 
sayıda görüş ileri sürülmüştür. 
Daha uzun bir süre tanımanın ge-
rekli olmadığı hallerde, İşK m.22’de 
çalışma koşullarındaki değişik-
liklerle ilgili öngörülen 6 günlük 
sürenin uygulanabileceği savu-
nulmaktadır.16 Bir diğer görüşe 
göre ise işçi, bölünme anına kadar 
itiraz edebilir.17 Dürüstlük kuralına 
uygun makul bir süre içerisinde 
itirazın mümkün olduğu da ileri 
sürülmektedir.18 Bir başka görüş, 
işyeri değişikliği işçi bakımından 
çalışma koşullarında esaslı deği-
şiklik teşkil edeceğinden, 6 gün-
lük sürenin uygulanması düşü-

15– ASTARLI, s.92; SENYEN KAPLAN, s.27.

16– ALP, s.63.

17– GÜNDOĞDU, Gökmen/KAPLAN, Hasan Ali, 
“Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Bölünmenin İş 
İlişkilerine Etkisi”, Prof. Dr. Tankut Centel’e Arma-
ğan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 
İstanbul 2011, s.1018.

18– ÇELİK, Nuri/NURŞEN Caniklioğlu/CANBOLAT, 
Talat, İş Hukuk Dersleri, 28. Bası, İstanbul 2015, s.92; 
SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 9.Baskı, İstanbul 2013, 
s.215; TUNÇOMAĞ, Kenan/CENTEL, Tankut, İş Huku-
kunun Esasları, 6.Baskı, İstanbul 2013, s.67.
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nülebilirse de; bu sürenin işçinin 
düşünmesi için çok kısa olduğu-
nu vurgulamaktadır. Dolayısıyla 
Almanya’da olduğu gibi işçiye bir 
aylık itiraz süresi tanınması ma-
kuldür.19

Bu bağlamda, hangi süre kabul 
edilirse edilsin, sürenin başlan-
gıcını belirlemek ve işçinin itiraz 
hakkını sağlıklı bir şekilde kul-
lanmasını sağlamak bakımından; 
birleşme, bölünme veya tür değiş-
tirmenin işçilere haber verilmesini 
temin edecek bir mekanizmanın 
öngörülmemesi büyük bir eksik-
liktir.20 

8. İtirazın Sonucunda İş 
Sözleşmesinin Sona Ermesi
İtiraz ile iş sözleşmesi sona er-

mektedir. Ancak itirazın, fesih 
bildirimi olmadığı kabul edilmek-
tedir. İtiraz üzerine, iş sözleşmesi 
kanun gereği sona ermektedir.21 
Kanun, iş ilişkisinin geçişine itiraz 
edilmesi durumunu, ne işçi ne de 
işveren feshi olarak değerlendir-
miştir. Bu haliyle iş sözleşmesinin 
itiraz suretiyle sona ermesi, ken-
dine özgü bir sona erme halidir. 
Bununla birlikte bu durum, işçinin 
feshe bağlı haklarının artık talep 
edilemeyeceği şeklinde bir yoru-
ma tabi tutulmamalıdır. Zira ka-
19– ALBAYRAK ZİNCİRLİOĞLU, s.34; ALPAGUT, 
Sevil, İşyerinin Devri ve İş Sözleşmesini Fesih Hakkı, 
İstanbul 2010. s.189; ASTARLI, s.91-92; ÖZKARACA, 
Yapı Değişiklikleri, s.130; SENYEN, s.27.

20– ALP, s.62; ASTARLI, s.89; ÖZKARACA, Yapı Deği-
şiklikleri, s.131; SENYEN, s.27.

21– ALPAGUT, s.196; ASTARLI, s.96; ÖZKARACA, Yapı 
Değişiklikleri, s.134; SENYEN, s.28.

nun koyucunun amacı işçiyi işçi-
lik alacakları konusunda mağdur 
etmeksizin, istemediği işveren ile 
bir iş ilişkisini sürdürmek zorunda 
bırakmamak olarak değerlendiril-
melidir. Öyleyse, itirazın özellikle 
işçinin feshi sayılmaması, aşağı-
da inceleneceği üzere, kıdem taz-
minatı ve işsizlik ödeneğine hak 
kazanma bakımından önem taşı-
maktadır.

a. Sona Erme Anı ve Bu Ana 
Kadar İş Sözleşmesinin Yerine 
Getirilmesi Yükümlülüğü
Doktrinde, TTK. m.178/II’de 

kullanılan “kanuni işten çıkarma 
süresi” ibaresinin bir tercüme ha-
tası olduğu, iş hukuku terminolo-
jisinde böyle bir kavramın bulun-
madığı, bu ifadeden İşK. m.17/II’de 
düzenlenen iki ilâ sekiz haftalık 
“fesih bildirim süresi”nin anlaşıl-
ması gerektiği ifade edilmekte-
dir.22 Gerçekten de, 4857 sayılı İş 
Kanunu’nunda teknik anlamda 
kullanılan “kanuni işten çıkarma 
süresi” kavramına rastlanma-
maktadır. Dolayısıyla, “kanuni 
işten çıkarma süresi” ibaresinin 
bulunduğu düzenlemelerde, “fesih 
bildirim süresi” ibaresini kullan-
manın yerinde olduğunu düşünü-
yoruz.

TTK m.178/II’ye göre “İşçi itiraz 
ederse, hizmet sözleşmesi kanuni 
işten çıkarma süresinin sonun-

22– ALP, s.64; ALPAGUT, s.196; ASTARLI, s.94; 
GÜNDOĞDU/KAPLAN, s.1018; ÖZKARACA, Yapı 
Değişiklikleri, s.132; SÜZEK, s.215.



KARATAHTA/ İş Yazıları Dergisi  153

da sona erer...” denmek suretiyle, 
fesih bildirim süresi sonunda iş 
sözleşmesinin sona ereceğini dü-
zenlemiştir. Ancak fesih bildirim 
süresi boyunca iş sözleşmesi hu-
kuki geçerliliğini korumaktadır. 
Ancak fesih bildirim süresi içinde, 
haklı nedenlerin ortaya çıkması 
halinde, haklı nedenle derhal fesih 
yoluna gidilebilecektir.23

İtiraz ile birlikte işçi, iş sözleş-
mesinin sona ermesi bakımından 
fesih bildirim süresine uyması ge-
rekir. TTK m.178/II’de, “…devralan 
ve işçi o tarihe kadar sözleşmeyi 
yerine getirmekle yükümlüdür” 
demek suretiyle, işçinin ve işve-
renin fesih bildirim süresince iş 
sözleşmesinin gerektirdiği yü-
kümlülükleri yerine getirmek zo-
runda olduğunu düzenleme altına 
almıştır. 

b. İşK m.6/V’in Uygulanıp 
Uygulanamayacağı
Devralan işveren veya dev-

redilen işyerinde çalışan işçi/
işçiler; fesih bildirim süresinin 
sonuna kadar iş sözleşmesini ye-
rine getirmekle yükümlüdür (TTK. 
m.178/II). TTK. m.178’deki boş-
luklara, genel kanun niteliğinde 
olan İşK. m.6/V’in uygulanması 
gerekir ve fesih yasağı bu halde 
de devam eder. İşK. m.6/V’e göre, 
“devreden veya devralan işveren 
iş sözleşmesini sırf işyerinin veya 
işyerinin bir bölümünün devrin-
23– ALP, s.65; ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, s.134; 
SÜZEK, s.216.

den dolayı feshedemez ve devir 
işçi yönünden fesih için haklı se-
bep oluşturmaz”. Ancak, elbette 
sona erme tarihine kadar, taraf-
lar bakımından iş sözleşmesin-
den hak ve yükümlülük doğmaya 
devam edeceğinden, taraflardan 
birinin sözleşmeye aykırı davranı-
şının İşK m.24 veya m.25 uyarın-
ca haklı fesih nedeni oluşturması 
mümkündür24 (İşK. m.6/V, cümle 
II). İşverenin haklı nedenle feshi 
sebepleri arasında sayılmayan, 
ancak İşK. m.6/V’de düzenlenen 
“devreden veya devralan işvere-
nin ekonomik ve teknolojik se-
beplerin yahut iş organizasyonu 
değişikliğinin gerekli kıldığı fesih 
hakkı”nın doğması durumunda da 
işveren iş sözleşmesini feshedebi-
lecektir.

Gerek işçi veya işverenin İşK. 
m.24 ve m.25’de sayılan haklı ne-
denlerin varlığı halinde iş söz-
leşmesini feshetmesi gerekse de 
sadece devreden veya devralan 
işverenin ekonomik ve teknolojik 
sebeplerin veya iş organizasyonu 
değişikliğinin gerektirmesi dola-
yısıyla iş sözleşmesini feshetmesi 
durumlarında, iş sözleşmesinin 
sona erme süresine veya fesih bil-
dirim süresine uyma zorunluluğu 
yoktur.

9. İtiraz Eden İşçinin 
Hukuki Durumu
TTK’da itiraz hakkının kulla-

24– ÖZKARACA, İşyeri Devri, s.287.
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nılmasına ilişkin esaslar düzen-
lenmediği gibi, iş ve sosyal güven-
lik hukukuna ilişkin sonuçları da 
dikkate alınmamıştır. Bu bağlam-
da, işçinin kıdem tazminatına hak 
kazanıp kazanamayacağı, işsizlik 
sigortasından faydalanıp fayda-
lanamayacağı, rekabet yasağının 
akıbeti ve işe iade davası hususları 
irdelenmelidir.

a. Kıdem Tazminatı 
Bakımından
İş sözleşmesinin sona ermesi-

nin sonuçlarından olan kıdem taz-
minatına hak kazanma koşulları 
1475 sayılı İş Kanunu (eİşK.)’nun 
yürürlükteki hükmü m.14’te dü-
zenlenmiştir. eİşK. m.14’e göre; 
kıdem tazminatına hak kazana-
bilmek için işçinin en az bir yıldır 
aynı işverenin bir veya değişik 
işyerlerinde çalışıyor olması ve iş 
sözleşmesinin, m.14’te belirtilen 
fesih hallerinden biri ile sona er-
miş olması gerekir. eİşK. m.14’te 
belirtilen fesih halleri sınırlı sayıda 
olup, bu haller:

1-İşveren tarafından İşK. m.25/
II’te sayılan nedenler dışındaki se-
bepler,

2-İşçi tarafından İşK. m.24’te 
sayılan nedenler,

3-Muvazzaf askerlik hizmeti 
nedeniyle,

4-Yaşlılık, emeklilik, malullük 
aylığı veya toptan ödeme almak 
amacıyla,

5-Kadın işçinin evlendiği tarih-
ten itibaren bir yıl içerisinde kendi 
isteğiyle,

6-İşçinin ölmesi nedeniyle,iş-
çinin iş sözleşmesi feshedilirse, 
kıdem tazminatı almaya hak ka-
zanacaktır.

Buna göre, iş sözleşmesinin işçi 
tarafından feshi ihtimalinde, kı-
dem tazminatı, ancak bu fesih İşK 
m.24 uyarınca haklı nedene daya-
nıyorsa istenebilir.  İş sözleşmesini 
işveren feshetmiş ise, feshin İşK 
m.25/II’de işçinin ahlak ve iyiniyet 
kurallarına aykırı davranışından 
kaynaklanmamış olması, kıdem 
tazminatının doğumu için yeterli-
dir. 

TTK. m.178/II’ye göre “İşçi itiraz 
ederse, hizmet sözleşmesi kanuni 
işten çıkarma süresinin sonunda 
sona erer; devralan ve işçi o tari-
he kadar sözleşmeyi yerine getir-
mekle yükümlüdür.” Bu düzenle-
me biçimi esas alındığında, itiraz 
halinde, iş sözleşmesinin işçi ya 
da işveren tarafından feshedildi-
ği anlaşılamamaktadır. Nitekim 
itirazın bir fesih bildirimi olmadığı 
kabul edilmektedir. Ancak, iti-
raz hakkı hiç tanınmasaydı dahi, 
işçi zaten fesih bildirim süresine 
uyarak, iş sözleşmesini sona er-
direbilmektedir. Dolayısıyla, TTK. 
m.178/II’deki düzenleme sadece iş 
sözleşmesini sona erdirme ama-
cıyla yapılmış olamaz. Söz konu-
su düzenleme ile işçinin kıdem 
tazminatına hak kazanmasına 
bir alt zemin hazırlanmıştır. Aksi 
takdirde, iş sözleşmesinin işçinin 
itirazı ile sona erdiği hallerde işçi-
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ye kıdem tazminatı ödenmeme-
si durumunda, işçiye itiraz hakkı 
tanınmasının bir anlamı kalma-
maktadır.

Doktrinde, TTK. m.178/II’de-
ki düzenleme ile kanunda bilinç-
siz bir boşluk bulunduğu, kanun 
koyucunun, itiraz halinde kıdem 
tazminatı alınıp alınamayacağı 
hususunun düzenlenmemesine, 
olumsuz sonuç bağlanmaması 
gerektiği yorumu yapılmaktadır. 
Bu konuda en isabetli çözüm; ka-
nun koyucunun, eİşK m.14 hük-
müne bu yönde bir ibare ekleme-
sidir.25 Ancak, mevcut durumda 
da, devre itiraz eden işçinin kıdem 
tazminatından yararlandırılması 
gerekmektedir. Çünkü kanun ko-
yucunun TTK. m.178’in işçiyi daha 
iyi koruyan, toplumsal yönü güçlü 
ve İşK. m.6’ya göre üstün bir hü-
küm olduğu gerekçesi de dikkate 
alındığında, işçinin devre itiraz et-
mesi halinde kıdem tazminatına 
hak kazandığının kabulü yerinde 
olacaktır.26

Bu hususta, doktrindeki gö-
rüşlere ilave olarak Özkaraca; TTK 
m.178/II’de “kanuni işten çıkarma 
süresinin sonunda” iş sözleşme-
sinin sona ereceğinin belirtilme-
sinin, itiraz durumunda, “işveren 

25– ALP, s.67; ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, s.132.

26– ALBAYRAK ZİNCİRLİOĞLU, Candan, “İşyerinin 
Devrinde Türk Ticaret Kanunu ile İş Kanunu 
Hükümlerinin İş İlişkilerine Etkisi”, Türkiye Barolar 
Birliği Dergisi, Y.2014, S.114, s.11-48,  s.35; ALP, s.67; 
ALPAGUT, s.193-194; ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, 
s.132; MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi/ASTARLI, Mu-
hittin, İş Hukuku, 5. Baskı, Ankara 2012, s.251-252; 
SENYEN, s.28; SÜZEK, s.217.

feshi” olduğu yorumuna kapı ara-
ladığını, bu kabul üzere işçinin kı-
dem tazminatına hak kazanaca-
ğını ileri sürmektedir. Özkaraca’ya 
göre; söz konusu ifade gerçekten 
de bir çeviri hatasıdır. Ancak, bu 
hata işçinin kıdem tazminatına 
hak kazanacağı şeklinde yapıla-
cak yorum ile yargının elini güç-
lendirebilir.27 

Doktrinde, işverenin fesih ira-
desi olmadığı, bu nedenle itiraza 
işveren feshi sonucunu bağla-
manın mümkün olmadığı da ileri 
sürülmüş olmasına karşın,28 Al-
pagut; sözleşmenin kendiliğinden 
sona ermesinin Türk sistemine 
yabancı olduğunu, dolayısıyla iti-
raz durumunda sözleşmenin iş-
veren tarafından sona erdirildiği-
nin kabul edilmesi gerektiğini ileri 
sürmektedir.29

b. İşsizlik Sigortası Bakımından
Türk hukukunda sigortalı iş-

sizlerin işsizlik ödeneğine ve işsiz-
lik sigortasından sağlanan diğer 
yardımlara hak kazanma koşulla-
rı, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Ka-
nunu’nda, kıdem tazminatına hak 
kazanma koşullarına paralel ola-
rak m.54’te düzenlenmiştir. 4447 
sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu 
m.54’göre iş sözleşmesinin,

1-İşveren tarafından İşK. 
27– ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, s.140.

28– Süzek’in İş Hukukunda Güncel Sorunlar 
(2), Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 
Seminer-25 Mayıs 2012, II. Oturum tartışmalarında-
ki konuşması, s.175. 

29– ALPAGUT, s.196.
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m.17’deki koşullara uygun olarak 
feshedilmesi,

2-İşveren tarafından İşK. m.25/I 
ve m.25/III’teki nedenlerden dolayı 
feshedilmesi (İşK. m.25/II hükmü 
hariç),

3-İşçi tarafından İşK. m.24’teki 
nedenlerden dolayı feshedilmesi,

4- Belirli süreli iş sözleşmenin 
süresinin dolması nedeniyle fes-
hedilmesi,

5-İşyerinin el değiştirmesi veya 
başkasına geçmesi, kapanması 
veya kapatılması, işin veya işyeri-
nin niteliğinin değişmesi nedenle-
riyle feshedilmesi,
hallerinde, iş sözleşmesi sona eren 
işçiler, işsizlik sigortasına hak ka-
zanmaktadırlar. Bu koşullara ek, 
4447 sayılı kanunun 47-c mad-
desinde, “…herhangi bir kasıt ve 
kusuru olmaksızın işini kaybeden 
sigortalılara işsiz kalmaları nede-
niyle…” işsizlik sigortası ödeneceği 
düzenlenmiştir. İşyeri devrinde iş-
çinin itirazı nedeniyle iş sözleşme-
sinin sona ermesi halinde, işçinin 
kasıt veya kusurundan bahsedilip 
bahsedilmeyeceği tartışılabilir.

İşyeri devri durumunda işçinin 
iş sözleşmesinin, devralan işve-
renle devamına itiraz edilmesi ne-
deniyle sona ermesi halinde, 4447 
sayılı Kanun’un 47-c’de düzenle-
nen koşulun gerçekleşmiş sayı-
lacağı kabul edilmelidir.30 Zira, işçi 
itirazı ile işyeri devri sonucunda iş 
sözleşmesinin devralan işverene 

30– ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, s.143-144.

geçmesini engellemektedir. Buna 
bağlı olarak, iş sözleşmesi sona 
ermekte ancak işçinin kastı veya 
kusuru bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, itiraz durumunda 
fesih bildirim süresinin sonunda 
iş sözleşmesinin sona ermesi ne-
deniyle işçi, 4447 sayılı Kanun’un 
54. maddesinde sayılan yukarıda 
belirttiğimiz şartları sağladığı tak-
dirde işsizlik sigortasına hak ka-
zanacaktır. 

c. Rekabet Yasağı Bakımından
Rekabet yasağı Türk Borçlar 

Kanunu (TBK.) m.444-447 arasın-
da düzenlenmiştir. TBK. m.447/
II’de “Sözleşme, haklı bir sebep 
olmaksızın işveren tarafından 
veya işverene yüklenebilen bir 
nedenle işçi tarafından feshedi-
lirse, rekabet yasağı sona erer.” 
hükmü mevcuttur. Özkaraca’ya 
göre, kıdem tazminatı ve işsizlik 
sigortası bağlamında yapılan de-
ğerlendirmeler burada da yapıla-
bilir. İsviçre hukukunda bir görüş, 
yapı değişikliğinin işverenden 
kaynaklanan bir neden olduğunu; 
bu yüzden, işçinin itiraz etmesi 
halinde rekabet yasağının da sona 
ereceğini savunmaktadır.31 Aksi 
görüşe göre ise, ekonomik geliş-
meler karşısında, itiraz halinde 
rekabet yasağının sona ereceği-
ni öngören klasik görüşe katılma 
olanağı yoktur. Aksi yorum, dev-
ralan işverenin çok sayıda işçi-
31– KRADOLFER, s.105, 137, 149 (Aktaran: ÖZKARA-
CA, Yapı Değişiklikleri, s.144).
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sini kaybetmesini ve bu işçilerin 
devralanla rekabet etmelerine yol 
açabilir. O yüzden, işçi, itiraz ge-
rekçesini somut olarak ortaya ko-
yarak, “işverene yüklenen sebebi” 
açıklığa kavuşturmadıkça, reka-
bet yasağı ile bağlı kalmalıdır.32

Kanaatimizce, yapı değişikliği 
hallerinde işçinin itirazı ile iş söz-
leşmesinin sona erdiği hallerde 
rekabet yasağı varlığını sürdür-
melidir. Nitekim TBK. m.447/II, 
işverene yüklenebilen bir neden-
le işçi tarafından feshedilirse, re-
kabet yasağı sona erer.” hükmü 
yürürlüktedir. Görüldüğü üzere 
düzenleme, işçinin haklı nedenle 
fesih hakkını kullanmasına yol-
lama yapmaktadır. Bu ifade dokt-
rinde, işverenin kusuru sebebiyle 
işçinin iş sözleşmesini feshetmesi 
halinde rekabet yasağının sona 
ereceği şeklinde yorumlanmak-
tadır.33 Ticari şirketlerin yapı de-
ğişikliklerinde ise işverenin ku-
surundan bahsedilmesi mümkün 
değildir. Baskın görüşçe; işyeri 
devrinin rekabet yasağına etki-
si konusunda, rekabet yasağının, 
devralan işverene geçeceği ve ona 
karşı bu yasağın devam edeceği 
hususu savunulmaktadır.34 

32– STREİFF/VON KAENEL, OR 333, N.12 (Aktaran: 
ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, s.145).

33– Ayrıntılı olarak bkz. DİNÇ, Canan Gükçe, İş 
Hukukunda Rekabet Yasağı, Marmara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, 
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2011, s.93; UŞAN, Fatih, 
İş Hukukunda İş Sırrının Korunması (Sır Saklama ve 
Rekabet Yasağı), Ankara 2003, s.280.

34– Ayrıntılı olarak bkz. DİNÇ, s.94; UŞAN, s.273.

Kanaatimizce; devre işçi tara-
fından yapılan itiraz ve neticesin-
de iş sözleşmesinin sona ermesi, 
rekabet yasağını ortadan kaldır-
mamaktadır. Zira rekabet yasağı-
nın ortadan kalkması için işverene 
yüklenebilen bir neden dolayısıyla 
iş sözleşmesinin sona ermesi ge-
rekmektedir.

d. İşe İade Davası Bakımından
Doktrinde, itiraz eden işçinin 

kıdem tazminatı alabilmesi için 
hukuki dayanak bulmaya çalışan 
yazarlar, itiraz halinde iş sözleş-
mesinin işveren tarafından fes-
hedilmiş sayılması gerektiğini ileri 
sürmüşlerdir.35 Bu yorum benim-
sendiği takdirde, işçinin işe iade 
davası da açabileceği kabul olun-
malıdır. Zira İşK m.20/I’e göre “iş 
sözleşmesi feshedilen işçi, fesih 
bildiriminde sebep gösterilmediği 
veya gösterilen sebebin geçerli bir 
sebep olmadığı iddiası ile fesih bil-
diriminin tebliği tarihinden itiba-
ren bir ay içinde iş mahkemesinde 
dava açabilir.”

Ancak doktrinde, itiraz halinde, 
işverenin fesih iradesi olmaması 
sebebiyle, devre itiraz eden işçi-
nin işe iade davası açamayacağı ve 
kötü niyet tazminatı talep edeme-
yeceği de savunulmaktadır.36 

Kanaatimizce de, itiraz ile iş 
sözleşmesinin sona ermesini te-
tikleyen işçinin sonradan işe iade 

35– ALPAGUT, s.196; ÖZKARACA, Yapı Değişiklikleri, 
s.140.

36– ALP, s.65
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davası açamaması gerekir. Çün-
kü itiraz halinde, işveren feshi ol-
duğunu varsayan görüşler, bunu 
işçiye kıdem tazminatı talep hak-
kı tanımak maksadıyla ileri sür-
mektedirler. Gerçekten de, işçinin 
itiraz halinde, kanun koyucunun 
ihmalkârlığı sebebiyle, en önem-
li işçilik alacaklarından birinden 
yoksun kalmaması gereklidir. An-
cak, söz konusu durumda işçinin 
işe iade davası açması mümkün 
değildir. Zira gerçekten de itiraz ile 
iş sözleşmesinin sona ermesinde, 
işveren hiçbir irade ortaya koyma-
maktadır.

SONUÇ
Yapı değişikliği sonucunda, iş 

sözleşmesi yeni işverene geçen 
işçinin (İşK. m.6), TTK. m.178 ge-
reği, iş sözleşmesinin geçişine işçi 
itiraz hakkı bulunmaktadır. 

İtirazın amacı; işçinin işvereni-
ni seçerken özgür olabilmesidir. 
İşçi kişisel nedenler veya ödeme 
güçsüzlüğü dolayısıyla çalışmak 
istemediği bir işveren ile çalışmak 
zorunda bırakılamayacaktır.

İtiraz, yenilik doğurucu hukuki 
bir işlemdir. Dolayısıyla itiraz ile 
birlikte iş sözleşmesi fesih bildirim 
süresi sonunda sona ermektedir.

İtiraz, yapı değişikliğinden işçi-
nin haberdar edildiği tarihten iti-
baren makul bir süre içinde yapıl-
malıdır. İtiraz hakkı TTK. m.178’den 
kaynaklandığı için, ayrıca bir itiraz 
nedeni belirtmek gerekmemekte-
dir.

İtirazın muhatabı, devrolunan 
veya devralan şirkettir. Ancak 
yapı değişikliğinin gerçekleşme-
sinden sonraki itirazlarda, kısmi 
bölünme istisnası dışında, devro-
lunan şirketler tüzel kişiliklerini 
kaybettikleri için, itirazın muhata-
bı sadece devralan şirket olacak-
tır.

İtiraz eden işçi, hem kıdem taz-
minatına hem de işsizlik sigortası-
na hak kazanmaktadır. TTK. m.178 
hükmünün düzenlenme gereği de 
budur. Yoksa, TTK. m.178 hükmü 
olmasa dahi, işçi fesih bildirim sü-
resine dikkat ederek iş sözleşme-
sini sona erdirebilmektedir. TTK. 
m.178 hükmü ile işçinin hem itiraz 
ederek işverenini seçme özgür-
lüğü korunmakta hem de kıdem 
tazminatı ve işsizlik sigortası ala-
bilmesi noktasında önüne sorun 
çıkması engellenmektedir.

İtiraz etmesi sonucunda iş söz-
leşmesi sona eren işçinin, rekabet 
yasağına uyma yükümlülüğü de-
vam etmektedir.

İtiraz hakkını kullanan işçi, 
itirazı ile iş sözleşmesinin fesih 
bildirim süresi sonunda sona er-
mesini sağlamaktadır. Dolayısıyla 
işçinin işe iade davası açması, TTK. 
m.178’in ruhuna aykırıdır. Zira işe 
bizatihi kendi iradesi ile iş sözleş-
mesini sonlandırmış olan işçi, iade 
talebinde bulunmuş olacaktır ki, 
bu durum genel hukuk mantığına 
aykırılık oluşturur. Bu durum ay-
rıca, işe iade davasını düzenleyen 
İşK. m20/I’e de uygun değildir.
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