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ÖNSÖZ

¡ºletme Teºkilat Yasas¢ (¡TY) emekçilerin çal¢ºt¢klar¢ iºletmelerde belli yasal
önkoºullar (bak 1. madde) gerçekleºti{inde kendi aralar¢ndan temsilcilik seçebilmelerini düzenleyen koruyucu nitelikli bir Federal yasad¢r. Bu yasadan
yararlanman¢n ve hükümlerini uygulaman¢n önkoºulu iºletmede bir emekçi
temsilcili{inin kurulmuº olmas¢d¢r. Yasan¢n taraflar¢ bir yandan emekçi temsilcilikleridir öte yandan ise iºverenlerdir.
Bu kitapç¢kla emekçilere iº yaºamlar¢n¢n kolaylaºmas¢ için yard¢mc¢ olma
amac¢ güdülmektedir. Bu çal¢ºmayla geniº emekçi kitlelerinin ve onlar¢n iºletmelerdeki temsilcilerinin yasal olanaklardan daha da geniº çapl¢ yararlanmalar¢n¢ ve gerek iºletme içinde gerekse iºletme d¢º¢nda sosyal ve sendikal etkinliklerde bulunmalar¢n¢ kolaylaºt¢rmak ve desteklemek amaçlan¢yor. Bu amaca
ulaºabilmek için her ºeyden önce çeviride terimler ve kavramlar¢n Türkçe
karº¢l¢klar¢ büyük titizlikle seçilmiº ve kullan¢lm¢ºt¢r; zira yasa metinleri yorumsal çeviri yaklaº¢mlar¢na aç¢k de{ildir.
¡ºletme Teºkilat Yasas¢ (¡TY), öbür yasalarda da oldu{u gibi tan¢mlar¢
aç¢kl¢{a kavuºmam¢º ve dolay¢s¢yla belirsiz olan birçok yasal terim içerir. Bunlar¢n kimileri yasa taraf¢ndan kimileri ise Federal ¡º Mahkemesi taraf¢ndan
tan¢mlan¢rlar. Burada sözkonusu olan terimlerin en önemlileri ºunlard¢r: ‘emekçi’
(Arbeitnehmer), ‘iº yeri’ (Arbeitsplatz), ‘iºletme’ (Betrieb), ‘ºirket’ (Unternehmen) ve ‘konsern’ (Konzern).
Bu terimler ¡TY’nin temel terimleri olduklar¢ndan yasa uygulay¢c¢lar¢ için
büyük önem taº¢maktad¢rlar. Bu alanda yap¢lacak herhangi bir yanl¢ºl¢k baºka
bir yanl¢ºl¢{¢n yap¢lmas¢na yol açar ve böylece bir ‘yanl¢ºlar zinciri’ oluºabilir.
Burada güdülen sonraki aºamalarda, bu olas¢ yanl¢ºlar zincirinin oluºmas¢n¢
engellemektir.
Türkiye kökenli emekçiler aras¢nda 40 y¢ldan beri karº¢l¢klar¢ tam oturmam¢º
yanl¢º anlamalara yol açabilecek kimi terimler var. Yanl¢º anlamalara neden
olan bu sözcüklerin tümünü saptay¢p; k¢sa süre içinde do{ru kullan¢lmalar¢n¢
sa{lamak olanaks¢zd¢r. Ancak bu yanl¢º tan¢mlamalar¢n yerine hukukta ve yasalarda kullan¢lan anlamlar¢n¢ karº¢layan terim tan¢mlanmalar¢ yap¢labilir. Bu
tan¢mlamalar¢n ço{u 1. ve 2. maddelerle ilgili aç¢klama ve yorumla birlikte ilgili
yerde aktar¢lm¢ºt¢r.
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Bu kitapç¢kla çal¢ºmaya baºlamadan önce yasal terimler ile ilgili 1. ve 2.
maddelerde yer alan aç¢klama ve yorumlar üzerinde titizlikle durulmas¢
gerekti{ine inan¢yoruz. Aksi halde yasan¢n gerek madde metni gerekse maddelerle ilgili ve aç¢klamalar amaçland¢{¢ ºekilde anlaº¢lamazlar.
Düzeltilmesi gereken ilk yanl¢º tan¢m hizmetinize sunulan bu yasan¢n ad¢nda
kullan¢lan ‘¡ºyeri’ sözcü{üdür. Türkçe konuºan emekçiler bu yasay¢ ‘¡ºyeri
Teºkilat Yasas¢’ olarak adland¢r¢yor. Böyle düºünecek olursak; Türkçe’deki
‘¡ºyeri’ sözcü{ünün Almanca karº¢l¢{¢ ‘Arbeitsplatz’ oldu{undan, bu yasan¢n
ad¢n¢n ‘Arbeitsplatzverfassungsgesetz’ olmas¢ gerekir. Oysa yasan¢n ad¢
‘Betriebsverfassungsgesetz’ dir. Yasan¢n Almanca ad¢n¢n Türkçe karº¢l¢{¢ ise
‘¡ºletme Teºkilat Yasas¢’ olmas¢ gerekir, zira almanca da ‘Betrieb’ sözcü{ünün
Türkçe karº¢l¢{¢ ‘¡ºletme’ dir. ¡ºyeri (Arbeitsplatz) sözcü{ü ile emekçilerin
çal¢ºt¢klar¢ ve üretimde bulunduklar¢ somut yerler iºaret edilir. Örne{in bir
araba fabrikas¢nda bir torna ustas¢n¢n makinesinin baº¢nda çal¢ºt¢{¢ yer; bir
ekmek fabrikas¢nda hamur yapmakla görevli emekçinin hamur makinesinde
çal¢ºt¢{¢ nokta, bu emekçilerin iºyeridir. Bu örneklerden her biri belli ve somut
bir iºyerini iºaret eder. Yukar¢da verdi{imiz örnekleri ço{altmak gerekirse, bir
araba fabrikas¢nda ya da baºka herhangi bir fabrikada yüzlerce veya binlerce
somut iºyeri olabilir.
Torna ustas¢n¢n ve hamur iºi ile ilgili emekçinin bu somut iºyerlerinin
bulundu{u mekânlar ¡TY’de ‘iºletme’ (Betrieb) olarak adland¢r¢l¢rlar.
Bu gibi tan¢mlamalar¢n yanl¢º anlama aç¢s¢ndan hangi boyutlara varabilece{ini sergileyebilmek amac¢yla aºa{¢daki örne{i vermenin yararl¢ olaca{¢na
inan¢yoruz. Bu ba{lamda ¡TY’nin 1., 5., 95., 99.. 102. ve 111. maddelerini
an¢msatmak gerekir:
¡TY’nin 1. maddesinin 1. bendi emekçi temsilciliklerinin ‘iºletme’lerde
emekçiler taraf¢ndan seçilebilmelerini düzenlerken, 5. maddenin 1. bendi
iºletme çal¢ºanlar¢ndan kimin ‘emekçi’ oldu{unu düzenler. 99. maddenin 1.
bendinin 1. cümlesi emekçi temsilcili{inin seçme hak¢na sahip yirmiden fazla
emekçinin düzenli olarak çal¢ºt¢{¢ ‘iºletmelerde’ kat¢l¢m hakk¢n¢ düzenler. Bu
kat¢l¢m hakk¢ndan biri 95. maddenin 3. bendinin 1. cümlesinde tan¢mlanan
‘iºyeri de{iºtirimi’dir (Versetzung). Bu terim somut iºyerlerine iºaret eder.
102. maddenin 3. bendinin 3. f¢kras¢nda emekçi temsilcili{inin fesih durumlar¢nda itiraz¢n¢ yapabilmesi için yasal gerekçelerden birini düzenler: bu
hükümde; iºten ç¢kar¢lmas¢ düºünülen emekçinin ayn¢ iºletmenin baºka bir
iºyerinde, veya ayn¢ ºirketin baºka iºletmesinde çal¢ºt¢r¢labilmesinden söz
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eder. 111. maddenin 1. cümlesinde ise emekçi temsilcili{inin seçme hakk¢na
sahip yirmiden fazla emekçinin sürekli olarak çal¢ºt¢{¢ ‘ºirketlerde’ bilgilendirilme hakk¢n¢ düzenler ve ‘iºletme de{iºikli{i’ni (Betriebsänderung) tan¢mlar.
Yasan¢n eski tan¢mlanmas¢yla (‘¡ºyeri’ Teºkilat Yasas¢) çal¢º¢lacak olunursa
yanl¢º anlamalar¢n boyutlar¢ tüm aç¢kl¢{¢yla sergilenmiº olacak. Al¢º¢lagelmiº
terimler kullan¢lmaya devam edilirse yukar¢da yaln¢zca örnek olarak verdi{imiz
yasa maddelerinin uygulan¢º¢nda büyük zorluklarla karº¢laº¢lacakt¢r.
Öte yandan ¡ºletme Teºkilat Yasas¢; iºletme, ºirket ve konsern aras¢nda
farkl¢ yasal tan¢mlar ve hükümler öngörür (bak 2. madde için yap¢lan aç¢klamalar, 47. ve 54 maddeler). Yasan¢n bu yap¢lanmas¢ndan kaynaklanan gereksinim nedeniyle bu kavramlar¢n ayr¢ ayr¢ tan¢mlamalar¢ yap¢lmal¢d¢r; zira bu
¡ºletme Teºkilat Yasas¢’yla çal¢ºman¢n en temel koºullar¢ndan biridir. Bu gereksinimin önemi için 99. maddenin 1. bendinin 1. cümlesi ve 111. maddenin 1.
cümlesinin hükümlerini örnek göstermek yeterlidir. Bu hükümlere göre emekçi
temsilcili{inin ancak 20’den fazla emekçinin sürekli olarak çal¢ºt¢{¢ ‘ºirket’lerde
birlikte karar verme hakk¢ vard¢r. ‘¡ºletme’ ile ‘ºirket’ tan¢mlar¢n¢n kar¢ºt¢r¢lmas¢n¢n
yasal aç¢dan ne denli önemli oldu{u buradan da anlaº¢labilir.
Bu ba{lamda son olarak belirtmemiz gereken iki bilgi daha var:
1. Emekçi temsilcililerinin çal¢ºmalar¢ için büyük önem taºd¢klar¢na inand¢{¢m¢z
¡TY’nin ºu maddleri özetle ac¢klanm¢º ve k¢smen yorumlanm¢ºt¢rlar: 1’den
14 maddeye kadar; 23., 37. ve 75’ten 77. maddeye kadar, 80., 87., 88.
ve 90’dan 94. maddeye kadar, 96’dan 98. maddeye kadar, 102. ve 103.
maddeye; 111’ den 113. maddeye kadar ve nitekim 117 madde (bak IV.).
2. Emekçi temsilciliklerinin ¡TY ile çal¢ºmalar¢ni kolaylaºt¢rmak amac¢yla yasaya
özgü ufak bir sözlük derlenmiºtir. Sözskonusu sözlük kitapc¢{¢n son
sayfalar¢na yerleºtirilmiºtir (bak V.).
Hamburg 2005
Riza Gürel
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Örnek

Giriº

Aºa{¢da ¡TY‘nin 90. maddesiden verilen örnek, yasalarla
çal¢º¢rken kaç¢n¢lmaz baz¢ teknik yöntem ve kavramlar¢n
bilinmesi zorunlu{undan kaynaklan¢yor; bunlara aç¢kl¢k
getirilmesi amac¢yla aktar¢lm¢ºt¢r bu örnek.

Bent (d)

F¢kra

Madde 90: Bildirme ve Dan¢ºma Haklar¢
(1) ¡ºveren, emekçi temsilcili{ine planlad¢{¢
1. Üretim, idare ve iºletmenin veya di{er yap¢lar¢n¢n
yeniden inºa edilmeleri, de{iºtirilmeleri ve yeni eklentilerle geniºletilmeleri,
2. Teknik tesisleri,
3. ¡º yöntemini ve iº ak¢º¢ veya
4. ¡ºyerlerini
gerekli belgelerle birlikte zaman¢nda bildirmekle yükümlüdür.
(2) 1¡ºveren, emekçi temsilcili{inin önerilerinin ve kayg¢lar¢n¢n
plânlama sürecinde gözönünde tutulabilmeleri için, uygulamas¢n¢ öngördü{ü giriºimleri ve bunlar¢n emekçiler
üzerindeki etkilerini özellikle de, emekçilerin görevlerini
somut olarak hangi ºekilde etkileyecekleri ve bu de{iºikliklerden do{an emekçilere yönelik beklentiler konusunda
zaman¢nda görüºmek zorundad¢r. 2¡ºveren ile emekçi temsilcili{i bu ba{lamda sürekli olarak iº dünyas¢nda bilimsel
yöntemlerle elde edilmiº alg¢lanabilir verileri de dikkate
almal¢d¢rlar.
Cümle

Kaynak: BBI – R¢za Gürel

XVI

¡ºletme Teºkilat Yasas¢n¢n etki alanlar¢

¡ºletme
Teºkilat
Yasas¢

Konsern

54. den 59a
maddeleri

ªirket

47. den 53
maddeleri

¡ºletme K¢sm¢

Ortak ¡ºletme

¡ºletme Teºkilat
yasas¢n¢n di{er
hükümleri

¡ºletme

¡ºletme Teºkilat Yasas¢, ad¢ndan da anlaº¢ld¢{¢ gibi, iºletmelerde geçerlidir; iºletmelerin bir nevi anayasas¢d¢r. ªirketker bir veya bir çok iºletmenin, Konsernler
de bir çok ªirkettin biraraya gelmesiyle oluºtuklar¢ için, ¡ºletme Teºkilat Yasas¢
bu alanlarda k¢smen geçerlidir. Yukarda verilen cizelgede görüldü{ü gibi üçgen
olarak resimlendirilen ¡ºletme Teºkilat Yasas¢n¢n en büyük ve geniº bölümünü
¡ºletmeler (Ortak ¡ºletme, ¡ºletme K¢sm¢) kuºat¢yor, üst ve dar k¢s¢mlar¢nda ise
ªirketler ve Konsernler yerlerini al¢yor.

Kaynak: BBI – R¢za Gürel
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III. YASA METN¡

B¡R¡NC¡ BÖLÜM
Genel Hükümler
Madde 1: Emekçi Temsilcili{inin Kuruluºu
(1) 1Seçme hakk¢na sahip 5 emekçinin düzenli ve sürekli olarak çal¢ºt¢{¢ ve
bunlardan üçünün seçilme hakk¢na sahip oldu{u iºletmelerde, emekçi
temsilcili{i seçilir. 2Ayn¢ iºlem, birkaç ºirketin oluºturdu{u ortak iºletmeler
için de geçerlidir.
(2) …
1. ºirketlerin çal¢ºma araçlar¢n¢ ve emekçileri ortak amaçlar¢ do{rultusunda bir çat¢ alt¢nda çal¢ºt¢rmas¢ durumunda veya
2. ºirketlerin bir iºletmesinin, bir veya birkaç k¢sm¢n¢n içyap¢s¢nda belirgin bir de{iºiklik olmaks¢z¢n; baºka bir ºirkete devredilmesi durumunda,
sözkonusu iºletmenin, birkaç ºirketin ortak iºletmesi oldu{u kabul
edilir.
7
Madde 2: Sendikalar¢n Konumu ve ¡ºveren Birlikleri
(1) ¡ºveren ve emekçi temsilcili{i yürürlükteki toplusözleºmeleri dikkate alarak,
iºletmede temsil edilen sendikalar ve iºveren birliklerinin de kat¢l¢mlar¢yla,
karº¢l¢kl¢ güven içinde emekçilerin ve iºletmenin yarar¢na birlikte çal¢º¢rlar.
(2) ¡ºletmenin düzenli iºleyiºiyle ilgili kaç¢n¢lmaz zorunluluklar, zorunlu güvenlik hükümleri veya iºletme s¢rlar¢n¢n korunmas¢na engel olmad¢{¢ sürece,
iºletmede temsil edilen sendika görevlilerinin sendikalar¢n bu yasada belirtilen görev ve yetkilerini yerine getirebilmeleri için, iºveren veya vekilinin
bilgisi dahilinde, iºletmeye serbestçe girebilmeleri sa{lanmal¢d¢r.
(3) Bu yasa, sendikalar ve iºveren birliklerinin görevlerine, özellikle üyelerinin
ç¢karlar¢n¢ gözetmek için ellerinde bulundurduklar¢ yetkilerine dokunamaz.
7

1

Madde 3: Farkl¢ Düzenlemler
(1) Toplusözleºmeyle,
1. Birçok iºletmesi olan ºirketler için;
a) Tüm ºirketi kapsayan bir emekçi temsilcili{i oluºturulmas¢, veya
b) Emekçi temsili{inin oluºturulmas¢ kolaylaº¢yorsa veya emekçilerin
ç¢karlar¢n¢n korunmas¢ için daha uygunsa, iºletmelerin birleºtirilmesi;
2. Emekçi temsilcili{inin görevlerini gerekti{i ºekilde yerine getirmesi
için daha uygun olacaksa, ºirketler ve konsernler için üretim ve projelere yönelik iº alanlar¢ (sektörler) do{rultusunda örgütlenen ve sektör idaresinin ayn¢ zamanda kat¢l¢m yükümlülü{ünün bulundu{u konularda da karar verdi{i ölçüde, sektörler düzeyinde emekçi temsilcili{i
(Sektör Emekçi temsilcili{i) oluºturulmas¢;
3. iºletme, ºirket veya konsern ºeklinde örgütlenmeler veya ºirketler
aras¢nda varolan baºka ortakl¢k iliºkileri temelinde, emekçilerin ç¢karlar¢n¢n etkili ve amaca uygun bir biçimde temsil edilmesi için gerekiyorsa, baºka tür emekçi temsilcili{i yap¢lar¢n¢n oluºturulmas¢;
4. emekçi temsilciliklerinin ºirketler düzeyinde birlikte çal¢ºmalar¢na hizmet
edici ¡ºletme Teºkilat Yasas¢na uygun ek kurumlar¢n (çal¢ºma gruplar¢)
oluºturulmas¢;
5. emekçi temsilcili{inin emekçilerle birlikte çal¢ºmalar¢n¢ kolaylaºt¢r-mak
amac¢yla, emekçiler için iºletme teºkilat yasas¢na uygun ek temsilciliklerin oluºturulmas¢, kararlaºt¢r¢labilir.
(2). 1. bendin 1, 2, 4 veya 5. f¢kralar¢nda belirtilen durumlarda herhangi bir
geçerli toplusözleºme hükmü ve geçerli baºka bir toplusözleºme yoksa,
düzenlemeler bir iºletme sözleºmesi yoluyla da yap¢labilir.
(3) 11. bendin 1. f¢kras¢ a) º¢kk¢nda belirtilen durumda herhangi bir toplusözleºme hükmü bulunmuyorsa ve ºirkette bir emekçi temsilcili{i yoksa,
emekçiler oy çoklu{u ile tüm ºirket için yetkili bir emekçi temsilcili{inin
seçilmesini kararlaºt¢rabilirler. 2Bu konuda oylama iºlemi ºirket’te çal¢ºan
ve seçim hakk¢na sahip en az üç emekçinin veya iºletmede temsil edilen
bir sendikan¢n giriºimlerini gerektirir.
1
(4) ¡ºletmede emekçi temsilcili{i bulunmuyor veya emekçi temsilcili{i seçimlerinin baºka nedenlerden dolay¢ yeniden yap¢lmas¢ gerekiyorsa ve toplusözleme veya iºletme sözleºmesi baºka bir ºey belirtmiyorsa 1. bendin 1'den
3'e kadar olan f¢kralar¢nda belirtilen düzenlemeler, ilk kez bir dahaki usule
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uygun emekçi temsilcili{i seçimlerinde uygulanabilir. 2Toplusözleºme veya
iºletme sözleºmesi, baºka bir seçim tarihi öngörüyorsa, 1. bendin 1'den
3'e kadar olan f¢kralar¢nda belirtilen hükümlere göre yasal varl¢{¢ kalmayan
mevcut emekçi temsilcili{inin görev süresi, seçim sonucunun aç¢klanmas¢yla sona erer.
1
(5) 1. bendin 1'den 3'e kadar olan f¢kralar¢ uyar¢nca toplusözleºmeyle veya
iºletme sözleºmeleriyle ¡ºletme Teºkilat Yasas¢ kapsam¢nda oluºturulan ve
iç yap¢lar¢ itibar¢yle bir bütün oluºturan kuruluºlar, bu yasaca iºletme olarak
kabul edilirler. 2Bu tür iºletmeler düzeyinde kurulan emekçi temsilcilikleri
için emekçi temsilcili{inin haklar¢n¢ ve yükümlülüklerini ve ona ba{l¢ üyelerin
hukuksal konumlar¢n¢ düzenleyen tüm yasal hükümler geçerlidir.
7
Madde 4: ¡ºyeri K¢s¢mlar¢ ve Ufak ¡ºletmeler
(1) 1¡ºletme k¢s¢mlar¢, 1. maddenin 1. cümlesinin koºullar¢n¢ yerine getiriyor
ve
1. mekân itibariyle ana iºletmeden uzak bir yerde bulunuyorlarsa, veya
2. görev alan¢ ve düzenleniºleri aç¢s¢ndan serbestlerse, ba{¢ms¢z iºletme
olarak kabul edilirler. 2Kendi emekçi temsilcili{i bulunmayan bir iºletme
k¢s¢m¢nda çal¢ºan emekçiler, ana iºletmedeki emekçi temsilcili{i seçimlerine kat¢lmak için, herhangi bir kurala uymaks¢z¢n oy çoklu{u ile karar
alabilirler; 3. maddenin 3. bendinin 2. cümlesi benzer ºekilde geçerlidir. 3Bu oylama, ana iºletmenin emekçi temsilcili{i taraf¢ndan da
yapt¢r¢labilir. 4Bu karar ana iºletmenin emekçi temsilcili{ine, görev
süresinin bitiminden en az on hafta önce, bildirilmelidir. 5Karar¢n iptali
için 2'den 4'e kadar olan cümleler örnek al¢narak geçerli olurlar.
(2) 1. Maddenin 1. f¢kras¢n¢n 1. cümlesinde belirtilen koºullar¢ yerine
getirmeyen iºletmeler ana iºletmeye ba{lan¢rlar.
7
Madde 5: Emekçiler
(1) 1Bu Yasaya göre meslek ö{renimi nedeniyle çal¢ºanlar da dahil olmak
üzere, iºletmenin içinde, d¢º servis hizmetlerinde veya ev-ofisi iºleri gibi
alanlar¢n hangisinde çal¢ºt¢{¢ndan ba{¢ms¢z olarak, her ücret ve maaºa
ba{l¢ kiºi emekçidir. 2A{¢rl¢kl¢ olarak bir iºletmeye ba{l¢ olarak evde
çal¢ºanlar da emekçi olarak say¢l¢r.
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(2) Bu yasaya göre aºa{¢da belirtilen kiºiler emekçi say¢lmazlar:
1. Bir tüzel kiºiye ait iºletmelerde, tüzel kiºinin yasal temsilcisi durumunda olan organ¢n üyeleri;
2. Bir kollektif ºirketin ortaklar¢ veya yasayla, tüzükle veya ºirket
sözleºmesiyle kiºiler toplulu{unun temsilcili{i veya onlar¢n iºyerlerinde,
ºirket iºlerinin temsili ile görevlendirilmiº baºka bir kiºiler toplulu{unun
üyeleri,
3. Çal¢ºmalar¢ birinci derecede geçimlerini sa{lama amac¢na yönelik
olmay¢p, daha çok sosyal yard¢mlaºmaya veya dini amaçlara dayananlar;
4. Çal¢ºmalar¢ birinci derecede geçimlerini sa{lamak amac¢na yönelik
olmay¢p, daha çok kendi tedavileri, bak¢mlar¢, ahlak aç¢s¢ndan
geliºmeleri veya e{itimlerine yönelik olanlar;
5. Eºler, hayat arkadaºlar, iºverenle aile birli{i içinde yaºayan, birinci
derecede akraba ve h¢s¢mlar.
(3) 1Bu yasa, hükümlerinde aç¢kça belirtilmedi{i takdirde yönetici hizmetliler
için geçerli de{ildir. 2ªirket’te veya iºletmede, imzalad¢{¢ iº sözleºmesine
veya mevkiine göre
1. ¡ºletme veya iºletme k¢s¢mlar¢ için, kendi baºlar¢na emekçi iºe alma
veya iºten ç¢karma yetkisine sahip olanlar, veya,
2. Genel vekaletname sahibi olanlar veya iºverenle aralar¢ndaki iliºkide
önem taº¢y¢p, imza yetkisi olanlar veya,
3. Devaml¢ olarak bir ºirketin veya bir iºletmenin kal¢c¢l¢{¢ ve geliºtirilmesi
aç¢s¢ndan önemli ve farkl¢ görevler üstlenen ve bu görevlerin yerine
getirilmesinde özel bilgi ve deneyimlerinden yararlan¢lanlar ve bunlar¢
yaparken yönetimden emir almadan, ya da onlardan etkilenmeden
önemli ölçüde serbestçe karar verebilenler; bu yetkiyi özellikle yasal
hükümler, plânlar veya prensiplerle ilgili talimat vermede ve ayr¢ca
di{er yönetici hizmetliler ile iºbirli{i yaparken de uygulayanlar, yönetici
hizmetlidirler.
(4) 3. bendin 3. f¢kras¢n göre
1. Son emekçi temsilcili{i veya sözcü komisyonu seçimleri dolay¢s¢yla
veya emekçilerin denetim kurulu üyeleri seçimleri nedeniyle veya
kesinleºmiº bir mahkeme karar¢yla yönetici hizmetli say¢lanlar veya,
2. ¡ºletmede daha ziyade yönetici hizmetlinin bulundu{u bir düzeyde
olanlar veya,
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3. ¡ºletmedeki yönetici hizmetliye ödenen düzenli y¢ll¢k ücreti usülen alanlar veya,
4. 3. bendin uygulanmas¢nda kuºku varsa, 4. Sosyal Yasa Kitab¢n¢n, 18.
maddesinde belirtilen miktardan üç misli daha fazla y¢ll¢k ücreti düzenli
olarak alanlar, yönetici hizmetlidirler.
7
Madde 6: Emekçiler (Kald¢r¢ld¢)
7
¡K¡NC¡ BÖLÜM
Emekçi Temsilcili{i, ¡ºletme Toplant¢s¢,
Ortak ve Konsern Emekçi Temsilcili{i
B¡R¡INC¡ KISIM
Emekçi Temsilcili{inin Birleºimi ve Seçimi
Madde 7: Seçme Hakk¢
¡ºletmede çal¢ºan 18 yaº¢n¢ doldurmuº tüm emekçiler seçme hakk¢na sahiptirler. 2Bir baºka iºveren taraf¢ndan iºletmeye çal¢ºt¢r¢lmak amac¢yla geçici
olarak gönderilen emekçiler, iºletmede üç aydan fazla çal¢º¢yorlarsa, seçme
hakk¢na sahiptirler.
7
1

Madde 8: Seçilme Hakk¢
(1) 1Seçilme hakk¢na, alt¢ aydan beri iºletmede çal¢ºan veya iºini bu süreden
beri a{¢rl¢kl¢ ölçüde bu iºletme için evinde gören seçmenlerin tümü sahiptir. 2Emekçinin iºletmedeki bu alt¢ ayl¢k çal¢ºma süresine daha önce ayn¢
ºirketin veya konsernin baºka bir iºletmesindeki (Anonüm ªirket Yasas¢,
madde 18, bend 1) çal¢ºma süresi de eklenir. 3Ceza hukuku alan¢nda
mahk±miyetten dolay¢ kamusal alanda seçim hakk¢n¢ yitirenler seçilemezler.
(2) ¡ºletmenin kuruluºundan bu yana alt¢ ay geçmediyse, 1. bentdeki alt¢ ayl¢k
iºletmede çal¢º¢yor olma hükmünden farkl¢ olarak, emekçi temsilcili{i seçiminin haz¢rlan¢º¢ s¢ras¢nda iºletmede çal¢ºan ve öbür koºullar¢ da yerine
getiren emekçiler seçilme hakk¢na sahiptirler.
7

5

Madde 9: Emekçi Temsilcili{i Üyelerinin Say¢s¢
1
Emekçi temsilcili{i düzenli olarak, 5 ila 20 seçme hakk¢na sahip emekçinin
çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde 1 üyeden
21 ila
50 emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde
3 üyeden,
51 ila 100 emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde
5 üyeden,
101 ila 200 emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde
7 üyeden,
201 ila 400 emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde
9 üyeden,
401 ila n 700 emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde
11 üyeden,
701 ila 1000 emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde
13 üyeden,
1001 ila 1500 emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde
15 üyeden,
1501 ila 2000 emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde
17 üyeden,
2001 ila 2500 emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde
19 üyeden,
2501 ila 3000 emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde
21 üyeden,
3001 ila 3500 emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde
23 üyeden,
3501 ila 4000 emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde
25 üyeden,
4001 ila 4500 emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde
27 üyeden,
4501 ila 5000 emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde
29 üyeden,
5001 ila 6000 emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde
31 üyeden,
6001 ila 7000 emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde
33 üyeden,
7001 ila 9000 emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde
35 üyeden,
2
oluºur. 9000'den fazla emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde emekçi temsilcili{i
üye say¢s¢, bu say¢dan fazla olan her 3000 emekçi için 2 üye artar.
7
Madde 10: Az¢nl¢k Gruplar¢n¢n Temsili (Kald¢r¢ld¢)
7
Madde 11: Emekçi Temsilcili{i Üye Say¢s¢ ¡ndirimi
Bir iºletmede seçilme hakk¢na sahip yeterli say¢da emekçi yoksa; emekçi temsilcili{i seçim adaylar¢ say¢s¢n¢n saptanma iºlemi için, ölçü olarak sözkonusu
iºletmenin bir ufa{¢ al¢n¢r.
7
Madde 12: Emekçi Temsilcili{i Üyelerinin Farkl¢ Da{¢l¢m¢ (Kald¢r¢ld¢)
7

6

Madde 13: Emekçi Temsilcili{i Seçim Tarihi
(1) 1Dönemli emekçi temsilcili{i seçimleri her dört y¢lda bir 1. Mart ila 31.
May¢s tarihleri aras¢nda yap¢l¢r. 2Bu seçimler, Sözcü Kurulu Yasas¢n¢n 5.
maddesinin, 1. bendi uyar¢nca yap¢lan dönemli seçimlerle ayn¢ tarihe rastlar.
(2) Dönem d¢º¢nda emekçi temsilcili{i seçimileri ancak,
1. seçim gününden baºlayarak hesaplanan 24 ay¢n dolmas¢ndan sonra
sürekli çal¢ºan emekçi say¢s¢n¢n yüzde 50 oran¢nda, fakat en az 50 kiºi
artmas¢ veya azalmas¢ durumlar¢nda;
2. bütün yedek üyelerin asil üyeli{e geçiºlerinden sonra tüm emekçi
temsilcili{i üye say¢s¢, yasalarca gerekli say¢n¢n alt¢na düºtü{ü durumlarda,
3. emekçi temsilcili{i üyelerinin ço{unluk oluºturan say¢yla istifa karar¢
ald¢klar¢ durumlada,
4. emekçi temsilcili{i seçimine yap¢lan itiraz¢n baºar¢l¢ oldu{u durumlarda,
5. emekçi temsilcili{inin mahkeme karar¢yla fesih edilmesi durumunda
veya
6. iºletmede emekçi temsilcili{i bulunmayan durumlarda,
yap¢l¢r.
(3) 1Seçim için öngörülen dönemin d¢º¢nda emekçi temsilcili{i seçimi
yap¢ld¢ysa, bu seçim gelecek seçim dönemi için öngörülen zamanda
yeniden yap¢l¢r. 2Emekçi temsilcili{inin görev süresi, dönemli seçimler için
öngörülen zaman¢n¢n baºlang¢c¢nda henüz bir y¢l¢ doldurmad¢ysa, emekçi
temsilcili{i gelecek dönemli seçim zaman¢ndan bir sonraki dönemli seçim
zaman¢nda yeniden seçilir.
7
Madde 14: Seçim Hükümleri
(1) Emekçi temsilcili{i, gizli ve araçs¢z seçilir.
(2) Seçim, nispi seçim yöntemi kurallar¢na göre yürütülür; bir aday listesi
öneriliyorsa veya emekçi temsilcili{i 14a maddesine göre kolaylaºt¢r¢lm¢º
seçim iºlemi kapsam¢nda yap¢lacaksa, bu durumda seçim, ço{unluk seçimi
kurallar¢na göre yürütülür.
(3) Emekçi temsilcili{i seçimi için, gerek seçme hakk¢ bulunan emekçiler,
gerekse ilgili iºletmede temsil edilen sendikalar öneride bulunabilirler.
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(4) 1Emekçiler taraf¢ndan yap¢lan her önerinin, seçme hakk¢na sahip emekçilerin en az yirmide biri, bununla birlikte seçme hakk¢na sahip en az üç
kiºi taraf¢ndan imzalanmas¢ gerekir; yirmiye kadar seçme hakk¢na sahip
emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde, seçme hakk¢na sahip iki kiºinin imzas¢
yeterlidir. 2Di{er durumlarda seçme hakk¢na sahip 50 kiºinin imzas¢ yeterlidir.
(5) Sendikan¢n yapaca{¢ her öneri, iki görevlisi taraf¢ndan imzalan¢r.
7
Madde 14a: Ufak ¡ºletmeler ¡çin Kolaylaºt¢r¢lm¢º Seçim ¡ºlemi
(1) 1Seçme hakk¢na sahip beº ila elli emekçinin düzenli olarak çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde, emekçi temsilcili{i iki aºamal¢ bir seçimle seçilir. 2¡lk seçim
toplant¢s¢nda 17. maddenin 3. bendine göre bir seçim kurulu seçilir. 3¡kinci
seçim toplant¢s¢nda da emekçi temsilcili{i gizli ve tek dereceli seçim yöntemiyle seçilir. 4Bu seçim toplant¢s¢ seçim kurulunun belirlenmesi için
yap¢lan toplant¢dan bir hafta sonra yap¢l¢r.
(2) Seçim önerileri, 17a maddesinin 3. bendine göre, seçim kurulu için yap¢lan
toplant¢ sonuçlanana kadar getirilebilir; emekçiler taraf¢ndan yap¢lacak
seçim önerileri için 14. maddenin 4. bendi belirleyicidir, bu toplant¢
s¢ras¢nda getirilen seçim önerileri için yap¢lan baºvurular yaz¢l¢ olmasa da
de{erlendirilmeye al¢n¢rlar.
(3) 1Seçme hakk¢na sahip beº ila elli emekçinin düzenli olarak çal¢ºt¢{¢ iºyerlerinde seçim kurulu 17. maddenin 1. bendine göre ve 16. maddeye iliºkin
olarak, emekçi temsilcili{i, ortak emekçi temsilcili{i veya konsern emekçi
temsilcili{i taraf¢ndan veya 17a maddesinin 4. bendine göre iº mahkemesi
taraf¢ndan görevlendirilmiºse, emekçi temsilcili{i, 1. bendin 1. ve 2. cümlesinden farkl¢ olarak, yaln¢z tek bir seçim toplant¢s¢nda gizli ve araçs¢z bir
oylamayla seçilir. 2Aday önerileri, emekçi temsilcili{i seçimi için yap¢lan
seçim toplant¢s¢ndan bir hafta öncesine kadar getirilebilir; 14. maddenin
4. bendi herhangi bir de{iºiklik olmaks¢z¢n geçerlidir.
(4) Emekçi temsilcili{i seçimi için yap¢lan seçim haz¢rl¢k toplant¢s¢na
kat¢lamayan seçme hakk¢na sahip emekçiye mektupla oy kullanma olana{¢
verilir.
(5) Seçme hakk¢na sahip 51 ile 100 emekçinin düzenli olarak çal¢ºt¢{¢
iºletmede, seçim kurulu ve iºveren aras¢nda kolaylaºt¢r¢lm¢º seçim iºlemi
uygulamas¢ kararlaºt¢r¢labilir.
7

8

Madde 15: ¡º Türü ve Cinsiyetlere Göre Bileºim
(1) Emekçi temsilcili{i olanak dahilinde, iºletmenin her k¢sm¢nda ve bu
k¢s¢mlardaki çeºitli iº dallar¢nda çal¢ºan emekçilerden oluºmal¢d¢r.
(2) Emekçi temsilcili{i en az üç üyeden oluºuyorsa, tüm iºletme kadrosu
içinde az¢nl¢kta olan cinsiyetin, say¢s¢na uygun bir oranda emekçi temsilcili{inde temsil edilmesi zorunludur.
7
Madde 16: Seçim Kurulunun Tayini
(1) 1Emekçi temsilcili{i, görev süresi sona ermeden en geç on hafta önce,
biri baºkan olmak üzere, seçme hakk¢na sahip olanlardan meydana gelen
üç kiºilik bir seçim kurulu görevlendirir. 2Emekçi temsilcili{i, seçimlerin
düzenli bir biçimde yürütülebilmesi için gerekiyorsa, seçim kurulunun üye
say¢s¢n¢ ço{altabilir. 3Seçim kurulu üye say¢s¢, kesinlikle tek say¢dan meydana gelir. 4Her seçim kurulu üyesi için, mazereti halinde yerinin doldurulabilmesi bak¢m¢ndan yedek üyeler de görevlendirilebilir. 5¡ºletmede
temsil edilen sendikalar¢n seçim kurulunda, seçme hakk¢na sahip bir üyesi
bulunmuyorsa, seçim kuruluna, seçme hakk¢na sahip olmayan bir üyesini
ek olarak gönderir. 6Kad¢n ve erkeklerin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde, seçim kurulu
kad¢n ve erkeklerden oluºmal¢d¢r.
1
(2) Emekçi temsilcili{inin görev süresinin sona ermesine sekiz hafta kala
seçim kurulu oluºmad¢ysa, seçme hakk¢na sahip en az üç kiºinin veya
iºletmede temsil edilen bir sendikan¢n baºvurusu üzerine seçim kurulunu
iº mahkemesi görevlendirir; 1. bendin hükümleri aynen uygulan¢r.
2
Baºvuruda, seçim kurulunun bileºimiyle ilgili öneriler yap¢labilir. 3¡º
mahkemesi, seçme hakk¢na sahip yirmiden fazla emekçinin düzenli olarak
çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde, seçimin kurallara uygun bir biçimde yürütülmesi
için gerekiyorsa, iºletmede temsil edilen bir sendikan¢n orada çal¢ºmayan
üyelerini de seçim kurulunda görevlendirebilir.
1
(3) Emekçi temsilcili{inin görev süresinin sona ermesinden sekiz hafta öncesine kadar seçim kurulu oluºmazsa, ortak emekçi temsilcili{i, e{er bu
yoksa konsern emekçi temsilcili{i de seçim kurulunu görevlendirebilir.
2
1. bent aynen geçerlidir.
7
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Madde 17: Emekçi Temsilcili{i Olmayan ¡ºletmelerde Seçim
Kurulunun Atanmas¢
(1) 11. maddenin, 1. bendinin 1. cümlesinde gösterilen önkoºullar¢ yerine
getiren bir iºletmede emekçi temsilcili{i yoksa, ortak emekçi temsilcili{i,
bu yoksa konsern emekçi temsilcili{i bir seçim kurulu görevlendirir. 216.
maddenin 1. bendi benzer ºekilde uygulan¢r.
(2) 1Ne bir ortak emekçi temsilcili{i ne de bir konsern emekçi temsilcili{i
varsa, bir iºletme toplant¢s¢nda, toplant¢ya kat¢lan emekçilerin ço{unlu{unun verece{i karar ile seçim kurulu belirlenir; 16. Maddenin 1. bendi
benzer ºekilde geçerlidir. 2Ayn¢ durum, ortak emekçi temsilcili{inin veya
konsern emekçi temsilcili{inin 1. bende göre seçim kurulunu
görevlendirmeyi ihmal etmesi durumunda da geçerlidir.
(3) Bu iºletme toplant¢s¢na, iºletmede çal¢ºan seçme hakk¢na sahip üç emekçi
veya iºletmede temsil edilen bir sendika ça{r¢da bulunabilir ve seçim
kurulunun bileºimi için öneriler yapabilir.
1
(4) Ça{r¢ya ra{men iºletme toplant¢s¢ yap¢lamazsa veya iºletme toplant¢s¢nda
bir seçim kurulu seçilemezse, seçme hakk¢na sahip en az üç emekçinin
veya iºletmede temsil edilen bir sendikan¢n baºvurusu üzerine iº
mahkemesi seçim kurulunu görevlendirir. 216. maddenin 2. bendi benzer ºekilde geçerlidir.
7

Madde 17a: Kolaylaºt¢r¢lm¢º Seçim ¡ºlemi Kapsam¢nda Seçim
Kurulunun Atanmas¢
Madde 14a‘n¢n içerdi{i durumlarda 16. ve 17. maddeler aºa{¢daki ölçüler
dahilinde uygulan¢r:
1. Onalt¢nc¢ maddenin 1. bendinin 1. cümlesinde sözü geçen süre dört
haftaya ve 16. maddenin 2. bendinin 1. cümlesinde ve 3. bendinin 1.
cümlesinde belirtilen süre de üç haftaya k¢salt¢l¢r.
2. Onalt¢nc¢ maddenin 1. bendinin 2. ve 3. cümleleri uygulanmaz.
3. 1Onyedinci maddenin 2. bendinin uygulanmas¢ durumlar¢nda seçim
kurulu, bir seçim toplant¢s¢nda, bu toplant¢ya kat¢lan emekçilerin salt
ço{unlu{u ile seçilir. 2Seçim toplant¢s¢na ça{r¢ için 17. maddenin 3.
bendi benzer ºekilde geçerlidir.
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4. Ça{r¢ya ra{men seçim toplant¢s¢ yap¢lmazsa veya seçim toplant¢s¢nda
bir seçim kurulu seçilmezse, 17. maddenin 4. bendi benzer ºekilde
geçerlidir.
7
Madde 18: Seçimin Haz¢rlanmas¢ ve Yürütülmesi
(1) 1Seçim kurulu zaman kaybetmeden seçimi baºlat¢r, yürütür ve sonucunu
saptar. 2Seçim kurulu bu görevini yerine getirmezse; emekçi temsilcili{inin
veya seçme hakk¢na sahip en az üç emekçinin ya da iºletmede temsil
edilen bir sendikan¢n baºvurusu üzerine iº mahkemesi, onun yerine baºka
bir seçim kurulu görevlendirir. 316. maddenin 2. bendi benzer ºekilde
geçerlidir.
(2) Emekçi temsilcili{inin bileºimi için gerekli olan belli bir teºkilât yap¢s¢n¢n
varl¢{¢ kuºkuluysa; iºveren, her ilgili emekçi veya her ilgili seçim kurulu
ya da iºletmede temsil edilen bir sendika, seçimden önce iº mahkemesine bu konuda karar vermesi için baºvuruda bulunabilirler.
(3) 1Seçimden hemen sonra seçim kurulu aç¢k olarak oylar¢n say¢m¢n¢ yapar,
oylama sonucunu bir tutanakla saptar ve iºletmedeki emekçilere duyurur. 2Tutana{¢n birer örne{i iºverene ve iºletmede temsil edilen sendikalara
gönderilir.
7
Madde 18a: Seçimlerde Yönetici Hizmetlilerin Belirlenmesi
(1) 1Seçimler, 13. maddenin 1. bendi ve Sözcü Komisyonu Yasas¢n¢n 5. maddesinin 1. bendi uyar¢nca ayn¢ tarihte yap¢lacaksa, seçim kurullar¢, seçmen listeleri saptand¢ktan hemen sonra, fakat seçimlerin baºlamas¢ndan
en geç iki hafta önce, karº¢l¢kl¢ olarak hangi hizmetliyi yönetici hizmetli
olarak kabul ettiklerini bildirirler; bu kural, seçimler yasal bir zorunluluk
olmaks¢z¢n ayn¢ tarihte yap¢lacaksa da, geçerlidir. 2Seçim kurullar¢, kimin
yönetici hizmetli say¢laca{¢ konusunda görüº birli{ine varamazlarsa, ortak
bir toplant¢ yaparak anlaºmaya çal¢º¢rlar. 3Anlaºma sa{land¢{¢nda,
hizmetliler, durumlar¢na göre ait olduklar¢ seçmen listelerine al¢n¢rlar.
(2) 1Anlaºma sa{lanamamas¢ durumunda bir arac¢, seçim baºlamadan en
geç bir hafta önce her iki seçim kurulu aras¢nda anlaºmaya var¢lmas¢ için
yeniden giriºimde bulunur. 2¡ºveren, arac¢n¢n talebi üzerine onu desteklemek ve ona özellikle gerekli bilgileri vermekle yükümlüdür. 3Bu anlaºma
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giriºimi de baºar¢s¢zl¢kla sonuçlan¢rsa, arac¢ bu kez iºverene dan¢ºarak
karar verir. 41. bendin 3. cümlesi benzer ºekilde geçerlidir.
(3) 1Arac¢n¢n kimli{i üzerinde seçim kurullar¢ anlaºmak zorundad¢rlar. 2Arac¢
olarak ancak, ilgili iºletmede veya ºirketin, ya da konsernin baºka bir
iºletmesinde çal¢ºan bir kiºi, veya iºverenin kendisi adanabilir. 3Arac¢n¢n
kim olaca{¢ hakk¢nda görüº birli{i sa{lanamazsa, seçim kurullar¢ arac¢
olarak birer kiºi önerirler; bunlardan arac¢n¢n kim olaca{¢ kura çekilerek
belirlenir.
1
(4) 13. maddenin 1. veya 2. bendine göre bir seçim, Sözcü Komisyonu Yasas¢
uyar¢nca yap¢lacak bir seçimle ayn¢ tarihte yap¢lmayacaksa, seçim kurulu,
1. bendin 1. cümlesinin ilk yar¢ cümlesi gere{ince sözcü komisyonunu
bilgilendirir. 2Kimin yönetici hizmetli say¢laca{¢ konusunda anlaºma
sa{lanamazsa, sözcü komisyonu, seçim kurulunun yerine bu iºi yapmalar¢
için yeni üyeler saptar. 3Sözcü Komisyonu Yasas¢n¢n 5. maddesinin 1. ve
2. bendi uyar¢nca ayn¢ tarihte bu yasaya göre ikinci bir seçim yap¢lmayacaksa, emekçi temsilcili{i seçimi için 1. ve 2. cümleler benzer ºekilde
geçerlidir.
1
(5) Kimin yönetici hizmetli say¢laca{¢n¢ saptamakla, yasal itiraz yolu kapanmaz. 2Saptama iºleminde hata yap¢ld¢{¢ iddias¢yla emekçi temsilcili{i
seçimine veya Sözcü Komisyon Yasas¢ uyar¢nca yap¢lm¢º bir seçime itiraz edilemez. 3Saptama iºleminde hata yap¢ld¢{¢ aç¢k ise, 2. cümle geçerli
de{ildir.
7
Madde 19: Seçime ¡tiraz
(1) Seçimin sonucunu de{iºtirmeyen ve etkilemeyen olaylar d¢º¢nda, seçme
ve seçilme haklar¢na veya seçim usulüyle ilgili hükümlere önemli ölçüde
ayk¢r¢ hareket edilmiº ve bir düzeltme yap¢lmam¢ºsa, seçime iº mahkemesi
düzeyinde itiraz edilir.
(2) 1¡tiraza, seçme hakk¢na sahip en az üç emekçi, iºletmede temsil edilen
bir sendika veya iºveren yetkilidirler. 2Seçime itiraz ancak, seçim
sonuçlar¢n¢n bildirildi{i günden baºlayarak iki haftal¢k bir süre içinde
yasald¢r.
7
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Madde 20: Seçim Hakk¢n¢n Dokunulmazl¢{¢ ve Seçim Masraflar¢
(1) 1Emekçi temsilcili{i seçimleri hiçbir ºekilde engellenemez. 2Özellikle hiç
bir emekçinin seçme ve seçilme hakk¢n¢ kullanmas¢ k¢s¢tlanamaz.
(2) Emekçi temsilcili{i seçimi, zarar vermek veya zarar tehditinde bulunmak
veya ç¢kar temin etmek veya vaadetmek suretiyle etki alt¢nda b¢rak¢lamaz.
(3) 1Seçim giderlerinin iºveren karº¢lar. 2¡ºveren, oy hakk¢n¢ kullanmak, seçim
kurulundaki görevini yerine getirmek veya arac¢l¢k görevi için (Madde 18
a) gereken iº zaman¢ karº¢l¢{¢nda ücret ve maaºtan kesinti yapamaz.
7

¡K¡NC¡ KISIM
Emekçi Temsilcili{inin Görev Süresi
Madde 21: Görev Süresi
Emekçi temsilcili{inin ola{an görev süresi 4 y¢ld¢r. 2Görev süresi, seçim
sonuçlar¢n¢n aç¢klanmas¢ veya, bu s¢rada bir emekçi temsilcili{i varsa, onun
görev süresinin bitimiyle baºlar. 3Görev süresi en geç, 13. maddenin 1. bendinin hükümleri uyar¢nca, ola{an emekçi temsilcili{i seçimlerinin yap¢ld¢{¢ y¢l¢n
31 May¢s‘¢nda sona erer. 413. maddenin 3. bendinin 2. cümlesi uyar¢nca,
görev süresi en geç, emekçi temsilcili{inin yeniden seçilece{i y¢l¢n 31
May¢s‘¢nda sona erer. 513. maddenin 2. bendinin 1. ve 2. f¢kralar¢n¢n içerdi{i
durumlarda görev süresi, yeni seçilen emekçi temsilcili{inin seçim sonucunun aç¢klanmas¢yla sona erer.
7

1

Madde 21a: Geçici Temsilcilik Vekâleti
(1) 1Bölünen bir iºletmenin emekçi temsilcili{i, o ana kadar görev alan¢na
giren iºletme k¢s¢mlar¢nda, bu bölümler 1. maddenin 1. bendinin 1. cümlesinde belirtilen önkoºullar¢ yerine getiriyor ve kendi baº¢na emekçi temsilcili{i bulunan bir baºka iºletmeye eklenmiyorsa, görevine devam eder
(Geçici temsilcilik vekâleti). 2Emekçi temsilcili{i özellikle en k¢sa zamanda
seçim kurullar¢n¢ görevlendirmek zorundad¢r. 3Geçici temsilcilik, iºletme
k¢s¢mlar¢nda yeni bir emekçi temsilcili{i seçildikten ve seçim sonuçlar¢
aç¢kland¢ktan sonra, bununla beraber bölünmenin geçerli oldu{u tarihten
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itibaren en geç alt¢ ay içinde sona erer. 4Geçici temsilcili{in süresi toplusözleºmeyle veya iºletme sözleºmesiyle bir alt¢ ay daha uzat¢labilir.
1
(2) ¡ºletmelerin veya iºletme k¢s¢mlar¢n¢n tek bir iºletme olarak birleºtirilmesi
halinde, geçici temsilcilik görevini seçme hakk¢na sahip emekçi temsilcili{i say¢s¢na göre en büyük iºletme veya iºletme k¢s¢mlar¢ndaki emekçi
temsilcili{i yürütür. 21. bend benzer ºekilde geçerlidir.
(3) 1. ve 2. bentler iºletmelerin veya iºletme k¢s¢mlar¢n¢n bölünmesi veya
birleºtirilmesi, iºletmenin sat¢lmas¢yla veya Dönüºtürüm Yasas¢‘na uyar¢nca
dönütürülmesiyle ilgiliyse de geçerlidir.
7
Madde 21b: Emekçi Temsilcili{i Haklar¢n¢n Devam¢
Bir iºletme, bölünme veya birleºme nedeniyle kapan¢yorsa, buran¢n emekçi
temsilcili{i, birlikte karar verme ve kat¢l¢m haklar¢n¢ yitirmeden, gerekti{inde
görevini yapmaya devam eder.
7
Madde 22: Emekçi Temsilcili{i Görevinin Devam¢
13. maddenin 2. bendinin 1'den 3'e kadar olan f¢kralar¢nda belirtilen durumlarda emekçi temsilcili{i, yeni emekçi temsilcili{i seçilene ve seçim sonucu
aç¢klan¢ncaya dek iºleri yürütmeyi sürdürür.
7
Madde 23: Yasal Görevlere Ayk¢r¢ Hareketler
(1) 1Seçme hakk¢na sahip emekçilerin en az dörtte biri veya iºveren veya
iºletmede temsil edilen sendika; yasal görevlerine ayk¢r¢ a{¢r davran¢º
nedeniyle emekçi temsilcili{i üyesinin üyelikten ç¢kar¢lmas¢n¢ veya emekçi
temsilcili{inin feshini iº mahkemesinden talep edebilir. 2Emekçi temsilcili{i de bir üyesinin görevden al¢nmas¢n¢ talep edilebilir.
(2) Emekçi temsilcili{inin fesih edilmesi durumunda iº mahkemesi, hemen
yeni seçim için bir seçim kurulu oluºturur. 16. maddenin 2. bendi benzer ºekilde geçerlidir.
1
(3) Emekçi temsilcili{i veya iºletmede temsil edilen bir sendika, iºverenin
bu yasa kapsam¢ndaki yükümlülüklerine ayk¢r¢ a{¢r davaran¢ºlarda
bulundu{u durumlarda iº mahkemesinden, iºverenin belirli bir hareketinin yasaklanmas¢n¢ veya kendisinin belirli bir harekette bulunmas¢n¢ veya
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bir harekette bulunulmas¢na anlay¢º göstermesini isteyebilir. 2¡ºveren,
kesinleºmiº mahkeme karar¢yla kendisine verilen yükümlülü{e karº¢
hareket ediyorsa, yani yasaklanm¢º olan belirli bir harekete bulunmay¢
sürdürürüyorsa veya bir harekette bulunulmas¢na anlay¢º göstermiyorsa,
iº mahkemesi dilekçe üzerine, önceden yap¢lacak ceza uyar¢s¢ndan sonra,
her ayk¢r¢ hareket için iºvereni para cezas¢yla cezaland¢r¢r. 3¡ºverenin
kesinleºmiº mahkeme karar¢yla kendisine yapmas¢ gereken bir harekette
bulunmas¢ emrine uymad¢{¢ durumunda, iº mahkemesi baºvuru üzerine
para cezas¢ vererek bu harekette bulunmas¢n¢ sa{lar. 4Baºvuru yetkisine
emekçi temsilcili{i veya iºletmede temsil edilen sendika da sahiptir. 5En
yüksek para cezas¢ 10.000 Euro’dur.
7
Madde 24: Üyeli{in Sona Ermesi
Emekçi temsilcili{i üyeli{i;
1. Görev süresinin sona ermesiyle,
2. Emekçi temsilcili{inin istifas¢yla,
3. ¡º iliºkilerinin son bulmas¢yla,
4. Seçilme hakk¢n¢n kaybedilmesiyle,
5. Mahkeme karar¢yla emekçi temsilcili{i görevinden al¢nmas¢yla veya
emekçi temsilcili{inin feshiyle,
6. 19. Maddenin 2. bendinde belirtilen sürenin bitiminden sonra, seçilemezli{in mahkeme karar¢yla saptanmas¢yla, seçilemezli{i gerektiren
gerekçeler ortadan kalkmad¢ysa, sona erer.
7
Madde 25: Yedek Üyeler
(1) 1Emekçi temsilcili{inin bir üyesi görevinden ayr¢l¢rsa, onun yerini yedek
üye al¢r. 2Bu kural, bir emekçi temsilcili{i üyesinin geçici olarak özürlü
olmas¢ durumunda, vekâleten temsili için de benzer ºekilde uygulan¢r.
(2) 1Yedek üyeler, 15. maddenin 2. bendinin hükümleri dikkate al¢narak, asil
üyelerin bulundu{u aday listelerde adlar¢ geçen ve asil üye olarak seçilememiº emekçiler aras¢ndan s¢rayla al¢n¢rlar. 2Bir aday listesinde boºalan
yere al¢nacak kimse kalmad¢ysa, bu kez yedek üye, nispi seçim yöntemi
esaslar¢na göre, ilk üyelik yeri için s¢radaki ikinci listeden al¢n¢r. 3Görevden
ayr¢lan veya engelli üye, basit ço{unluk yöntemine göre seçilmiº ise,
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yedek üye saptanmas¢nda, 15. maddenin 2. bendi hükümleri dikkate
al¢narak elde edilmiº en yüksek oy say¢s¢na göre belirlenir.
7
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ÜÇÜNCÜ KISIM
Emekçi Temsilcili{inin Yürtme Kurulu
Madde 26: Baºkan
(1) Emekçi temsilcili{i kendi aras¢ndan bir baºkan ve onun vekilini seçer.
(2) 1Baºkan, onun özürü olmas¢ durumunda baºkan vekili, emekçi temsilcili{ini ald¢{¢ kararlar çerçevesinde temsil ederler. 2Emekçi temsilcili{ine
yap¢lmas¢ gereken aç¢klamalar¢ teslim almaya baºkan, onun özürü olmas¢
durumunda da baºkan vekili yetkilidir.
7
Madde 27: Yürütme Kurulu
(1) 1Emekçi temsilcili{i dokuz veya daha fazla üyeden oluºuyorsa, bir yürütme
kurulu oluºturmak zorunludur. 2Yürütme kurulu, baºkan ve onun vekilinden baºka,
9 ila 15 üyeden oluºan
emekçi temsilciliklerinde
3 ayr¢ yürütme kurulu üyesinden,
17 ila 23 üyeden oluºan
emekçi temsilciliklerinde
5 ayr¢ yürütme kurulu üyesinden,
25 ila 35 üyeden oluºan
emekçi temsilciliklerinde
7 ayr¢ yürütme kurulu üyesinden,
37 veya daha fazla üyeden
oluºan emekçi temsilciliklerinde
9 ayr¢ yürütme kurulu üyesinden
oluºur.
3
Di{er kurul üyeleri, emekçi temsilcili{i üyeleri aras¢ndan, gizli oy ve nispi
seçim yöntemi esaslar¢na göre seçilir. 4Bir aday listesinin oldu{u durumlarda, seçimde ço{unluk yöntemi uygulan¢r. 5Kurulun nispi seçim yöntemi ile seçilen üyelerininin görevden al¢nabilmeleri için, gizli oylama
yötemi ile emekçi temsilcili{i üyelerinin dörtte üçünün onay¢ gerekir.
(2) 1Yürütme kurulu, emekçi temsilcili{inin yürütülecek iºlerini takip eder.
2
Emekçi temsilcili{i, üyelerinin oy ço{unlu{uyla yürütme kurulunu, görevleri yürütmek üzere yetkilendirebilir; bu kural, iºletme sözleºmelerini
ba{¢tlama iºlemi için geçerli de{ildir. 3Görevlendirme iºleminin yaz¢l¢ olarak
yap¢lmas¢ gerekir. 4Görevlendirmenin iptal edilmesi durumunda 2. ve 3.
cümleler benzer ºekilde uygulan¢r.
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(3) Üye say¢s¢ dokuz kiºiden az olan emekçi temsilcilikleri, yürütülecek iºlerini
takip için emekçi temsilcili{i baºkan¢n¢ veya baºka bir emekçi temsilcili{i
üyesini görevlendirebilir.
7
Madde 28: Görevlerin Baºka Kurullara Devredilmesi
(1) 1100'den fazla emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde emekçi temsilcili{i baºka
komisyonlar kurarak, bunlara belli görevler verebilir. 2Kurul üyelerinin
seçimi ve görevden al¢n¢º¢ konusunda, 27. maddenin 1. bendinin 3'den
5'e kadar olan cümleleri benzer ºekilde geçerlidir. 3Bir yürütme kurulu
yap¢lanm¢ºsa, emekçi temsilcili{i öbür kurullar¢ görevleri kendi baº¢na
yürütmek üzere yetkilendirebilir; 27. maddenin 3. bendinin 2'den 4'e
kadar olan cümleleri benzer ºekilde geçerlidir.
(2) Üyeleri, emekçi temsilcili{i ve iºveren taraf¢ndan görevlendirilen komisyonlarda, emekçi temsilcili{i üyelerine, görevleri kendi baº¢na yürütmek
üzere yetki verilmesi durumunda, 1. bendin hükümleri benzer ºekilde
geçerlidir.
7
Madde 28a: Çal¢ºma Gruplar¢n¢n Görevlendirilmesi
(1) 1100'den fazla emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde, emekçi temsilcili{i,
üyelerinin oy ço{unlu{u ile, çal¢ºma gruplar¢na belirli görevler verebilir;
ancak bu iºlem iºverenle yap¢lmas¢ gereken sözleºmede belirlenen ölçüler
kapsam¢nda gerçekleºtirilebilir. 2Görevler, çal¢ºma grubunun yapmakla
yükümlü oldu{u iºlerle ilgili olmal¢d¢r. 3Görevlerin devrediliºi yaz¢l¢ yap¢l¢r.
4
Devredilen görevlerin iptalinde 1. cümle, ilk yar¢ cümle ve 3. cümle benzer ºekilde geçerlidir.
(2) 1Çal¢ºma grubu, görevlendirildi{i alanlarda iºverenle anlaºmalar yapabilir;
bu anlaºmalar grup üyelerinin ço{unlu{unun onay¢n¢ gerektirir. 2Madde
77 benzer ºekilde geçerlidir. 3¡ºveren ile çal¢ºma grubunun anlaºamad¢{¢
konularda, emekçi temsilcili{i kat¢l¢m hakk¢n¢ kullan¢r.
7
Madde 29: Toplant¢lara Ça{r¢
(1) 1Seçim kurulu, seçim gününden sonra bir hafta içinde emekçi temsilcili{i
üyelerine, 26. maddenin 1. bendinde belirtilen seçim için ça{r¢da bulunur.
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Emekçi temsilcili{i, kendi aras¢ndan bir baºkan seçinceye kadar seçim
kurulu baºkan¢ oturumu yönetir.
(2) 1Di{er toplant¢lara ça{r¢y¢ emekçi temsilcili{i baºkan¢ yapar. 2Baºkan gündemi belirler ve toplant¢y¢ yönetir. 3Baºkan, emekçi temsilcili{i üyelerini,
gündemi bildirmek koºuluyla zaman¢nda toplant¢ya ça{¢r¢r. 4Emekçi temsilcili{i toplant¢lar¢na kat¢lma haklar¢ oldu{u takdirde, engelliler temsilcisinin, gençlik ve ç¢raklar temsilcisinin ça{r¢lmas¢nda da ayn¢ hükümler
uygulan¢r. 5Emekçi temsilcili{inin veya gençlik ve ç¢raklar temsilcili{inin
bir üyesi toplant¢ya kat¢lam¢yorsa, bunu nedenlerini de aç¢klayarak
zaman¢nda baºkana bildirmelidir. 6Baºkan, özürü olan emekçi temsilcili{i
üyesinin veya gençlik ve ç¢rak temsilcisinin yerine yedek üye ça{¢r¢r.
(3) Baºkan, emekçi temsilcili{i üyelerinin dörtte biri veya iºveren talep ederse,
görüºülmesi istenen konuyu gündeme almak koºuluyla bir toplant¢ düzenlemek zorundad¢r.
1
(4) ¡ºveren, kendi talebi üzerine düzenlenen toplant¢lara ve özellikle ça{r¢ld¢{¢
toplant¢lara kat¢l¢r. 2¡ºveren, üyesi oldu{u iºverenler birli{inin bir temsilcisini beraberinde getirebilir.
7
2

Madde 30: Emekçi Temsilcili{i Toplant¢lar¢
1
Emekçi temsilcili{inin toplant¢lar¢ ola{an durumlarda çal¢ºma saatleri içinde
yap¢l¢r. 2Emekçi temsilcili{i, toplant¢lar¢n¢n zaman¢n¢ belirlerken iºletmenin
gereksinimlerini dikkate almak zorundad¢r. 3¡ºverene, toplant¢n¢n ne zaman
yap¢laca{¢ önceden bildirilir. 4Emekçi temsilcili{i toplant¢lar¢ kamuoyona aç¢k
de{ildir.
7
Madde 31: Sendikalar¢n Kat¢l¢m¢
Emekçi temsilcili{i üyelerinin dörtte bir ço{unlu{unun önerisi üzerine, iºletmede
temsil edilen bir sendikan¢n bir görevlisi oturumlara dan¢ºman olarak kat¢labilir;
böyle bir durumda, oturumun zaman¢ ve gündem sendikaya zaman¢nda bildirilir.
7
Madde 32: Engelliler Temsilcisinin Kat¢l¢m¢
Engelliler temsilcisi (Sosyal Yasa 9. Cilt Madde 4), emekçi temsilcili{inin her
toplant¢s¢na dan¢ºman olarak kat¢labilir.
7
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Madde 33: Emekçi Temsilcili{i Kararlar¢
(1) 1Emekçi temsilcili{i kararlar¢, bu yasada baºka bir biçimde belirtilmemiºse,
toplant¢da haz¢r bulunan üyelerin oy ço{unlu{uyla al¢n¢r. 2Oy eºitli{i halinde
önerge reddedilir.
(2) Emekçi temsilcili{i, karar al¢rken üyelerinin en az yar¢s¢ toplant¢da oylamaya haz¢r bulunuyorsa, karar alma yetkisine sahiptir; yedek üyelerin
vekâleten kat¢l¢m¢ yasald¢r.
(3) Karar almaya, gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i de kat¢l¢yorsa, oy
ço{unlu{unun saptanmas¢nda gençlik ve ç¢raklar temsilcili{inin oylar¢ da
say¢l¢r.
7
Madde 34: Toplant¢ Tutana{¢
(1) 1Emekçi temsilcili{inin yapt¢{¢ her görüºme ile ilgili bir tutanak düzenlenir,
bu tutanak al¢nan kararlar¢n asgari metnini ve bu kararlar¢n hangi oy
ço{unlu{uyla al¢nd¢{¢n¢ içerir. 2Tutanak, emekçi temsilcili{inin baºkan¢ ve
bir üyesince imzalan¢r. 3Tutana{a, toplant¢ya kat¢lan üyelerin imzalad¢klar¢
kat¢l¢mc¢ dizelgesi eklenir.
(2) 1Toplant¢ya iºveren veya bir sendika görevlisi kat¢ld¢ysa, ona tutana{¢n
onunla ilgili olan k¢sm¢n¢n bir kopyas¢ verilir. 2Tutana{a yönelik itirazlar
derhal ve yaz¢l¢ yap¢l¢r; yap¢lan itirazlar tutana{a eklenir.
(3) Emekçi temsilcili{i üyelerinin, emekçi temsilcili{inin ve komisyonlar¢n¢n
dosya ve belgelerini her zaman inceleme haklar¢ vard¢r.
7
Madde 35: Kararlar¢n Ask¢ya Al¢nmas¢
(1) Gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i veya engelliler temsilcili{i, temsil ettikleri
emekçilerin önemli ç¢karlar¢na büyük derecede zarar getirece{i görüºünde
olduklar¢ bir emekçi temsilcili{i karar¢n¢, gerekirse iºletmede temsil edilen
sendikalar¢n da yard¢m¢yla bir anlaºmaya var¢labilmesi amac¢yla, verildi{i
tarihden baºlayarak bir haftal¢k süre için ask¢ya alabilirler.
(2) 1Bir haftal¢k süreden sonra ayn¢ konuda yeniden karar al¢n¢r. 2¡lk al¢nan
karar¢n onaylanmas¢ durumunda, karar¢n bir kez daha ask¢ya al¢nmas¢ için
önerge verilemez; bu hüküm, birinci kararda önemli say¢lmayacak de{iºiklik
yap¢lsa da uygulan¢r.
7
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Madde 36: ¡çtüzük
¡ºlerin yürütülmesiyle ilgili öbür kurallar, emekçi temsilcili{i taraf¢ndan, üyelerinin
ço{unlu{uyla al¢nacak bir kararla yaz¢l¢ bir içtüzükte belirlenirler.
7
Madde 37: Onursal Çal¢ºma, Çal¢ºamama Mazereti
(1) Emekçi temsilcili{i üyeleri görevlerini, karº¢l¢{¢nda ücret almadan yaparlar.
(2) Emekçi temsilcili{i üyeleri, iºletmenin büyüklü{ünün ve türünün gerektirdi{i ölçüde temsilcilik görevlerini usulüne uygun ºekilde yerine getirebilmeleri için, ücret kesintisi yap¢lmaks¢z¢n mesleki çal¢ºmalar¢ndan ba{¢º¢k
tutulurlar.
(3) 1Emekçi temsilcili{i üyesi, iºletmeye özgü nedenlerle çal¢ºma saatleri
d¢º¢nda yap¢lmas¢ gereken emekçi temsilcili{i görevlerine karº¢l¢k, ücretinin ödenmesi koºuluyla, gereken süre için iºten ba{¢º¢k tutulma hakk¢na
sahiptir. 2¡ºletmeye özgü nedenlerden, emekçi temsilcili{i görevinin farkl¢
çal¢ºma zamanlar¢ nedeniyle üyelerinin bireysel çal¢ºma saatleri içinde
geçekleºememesi durumlar¢nda da, söz edilir. 3¡ºten ba{¢º¢k tutulma bir
ay dolmadan önce uygulanmal¢d¢r; ba{¢º¢k tutulma iºletmeden kaynaklanan
nedenlerden dolay¢ olanaks¢zsa, emekçi temsilcili{i görevinin gerektirdi{i
bu süre fazla mesai gibi ödenir.
(4) 1Emekçi temsilcili{i üyelerinin ücretleri, görev sürelerinin bitiminden sonraki bir y¢ll¢k süre dahil, iºletmede olagelen mesleki geliºme gözönüne
al¢narak, karº¢laºt¢r¢labilir bir emekçinin ücretinden az olamaz. 2Bu, iºverence yap¢lan genel ödemeler için de geçerlidir.
(5) Emekçi temsilcili{i üyeleri, iºletmenin zorlay¢c¢ durumlar gerektirmedi{i
ölçüde, görevlerinin bitiminden sonraki bir y¢ll¢k süre içinde, ancak 4.
bentde belirtilen emekçilerin yapt¢klar¢ iºlere eºde{er iºlerde çalº¢t¢r¢labilirler.
(6) 12. ve 3. bendin hükümleri, emekçi temsilcili{i çal¢ºmalar¢ için gerekli
ö{renim ve e{itim seminerlerine kat¢lm için de benzer ºekilde geçerlidir.
2
3. bentde tan¢mlanan iºletmeye özgü nedenler, iºletmede geçerli olan
çal¢ºma zamanlar¢n¢n özellikleri nedeniyle, emekçi temsilcili{i üyesinin
kat¢ld¢{¢ e{itimin, onun bireysel çal¢ºma saatinin d¢º¢nda olmas¢ durumunda da sözkonusudur; böyle bir durumda ücret dengelemesi hakk¢, 2.
bentde belirtilen iºten ba{¢º¢k tutman¢n uygulamas¢ dikkate al¢narak, her
e{itim günü için, tam gün çal¢ºan bir emekçinin çal¢ºma süresiyle s¢n¢rl¢d¢r.
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Emekçi temsilcili{i, ö{renim ve e{itim seminerlerine kat¢lma zaman¢n¢
saptamada iºletmenin gereksinimlerini dikkate al¢r. 4Emekçi temsilcili{i,
ö{renim ve e{itim seminerlerine kat¢lma zaman¢n¢ iºverene vaktinde bildirir.
5
¡ºveren, iºletme gereksinimlerinin yeterince dikkate al¢nmad¢{¢
görüºündeyse, uzlaºma kuruluna baºvurabilir. 6Uzlaºma kurulunun verece{i
karar, emekçi temsilcili{iyle iºveren aras¢nda anlaºma yerine geçer.
(7) 1Emekçi temsilcili{inin her üyesi, 6. bendin hükümlerinden farkl¢ olarak,
yetkili eyalet yüksek çal¢ºma müdürlüklerinin, sendika ve iºverenler birliklerinin üst kurumlar¢yla yapt¢klar¢ görüºmelerden sonra uygunlu{una
karar verdikleri ö{renim ve e{itim seminerlerine kat¢lmak üzere, düzenli
görev süresi içinde toplam olarak üç hafta, ücret ödenmesi koºuluyla
iºten ba{¢º¢k tutulma hakk¢na sahiptir. 21. cümlede belirtilen hak, ilk kez
emekçi temsilcili{i görevi üstlenmiº ve daha önce de gençlik ve ç¢raklar
temsilcili{i yapmam¢º olan emekçiler için dört haftaya ç¢kar. 36. bendin
2'den 6'ya kadar olan cümleleri uygulan¢r.
7
3

Madde 38: ¡ºten Ba{¢º¢k Tutulmalar
(1) 1Mesleki görevlerinden ba{¢º¢k tutulacak emekçi temsilcili{i asgari üye
say¢s¢ düzenli olarak,
200'den 500'e kadar emekçi
çal¢ºt¢ran iºletmelerde
1 Emekçi temsilcili{i üyesinden;
501'den 900'a kadar emekçi
çal¢ºt¢ran iºletmelerde
2 Emekçi temsilcili{i üyesinden;
901'den 1500'e kadar
emekçi çal¢ºt¢ran iºletmelerde
3 Emekçi temsilcili{i üyesinden;
1501'den 2000'e kadar
emekçi çal¢ºt¢ran iºletmelerde
4 Emekçi temsilcili{i üyesinden;
2001'den 3000'e kadar
emekçi çal¢ºt¢ran iºletmelerde
5 Emekçi temsilcili{i üyesinden;
3001'den 4000'e kadar
emekçi çal¢ºt¢ran iºletmelerde
6 Emekçi temsilcili{i üyesinden;
4001'den 5000'e kadar emekçi
çal¢ºt¢ran iºletmelerde
7 Emekçi temsilcili{i üyesinden;
5001'den 6000'e kadar emekçi
çal¢ºt¢ran iºletmelerde
8 Emekçi temsilcili{i üyesinden;
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6001'den 7000'e kadar emekçi
çal¢ºt¢ran iºletmelerde
9 Emekçi temsilcili{i üyesinden;
7001'den 8000'e kadar emekçi
çal¢ºt¢ran iºletmelerde
10 Emekçi temsilcili{i üyesinden;
8001'den 9000'e kadar emekçi
çal¢ºt¢ran iºletmelerde
11 Emekçi temsilcili{i üyesinden;
9001'den10.000'e kadar emekçi
çal¢ºt¢ran iºletmelerde
12 Emekçi temsilcili{i üyesinden
2
oluºur. 10.000'den fazla emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde bu say¢dan fazla
olan her 2000 emekçi için bir emekçi temsilcili{i üyesi daha iºten ba{¢º¢k
tutulur. 3¡ºten k¢smen de ba{¢º¢k tutulabilinir. 4Ancak bunlar¢n toplam¢ 1.
ve 2. cümlelerde berlirtilen mesleki iºten ba{¢º¢k tutulma oran¢n¢ aºamazlar. 5Toplusözleºme veya iºletme sözleºmesi düzeyinde iºten ba{¢º¢k
tutulma ile ilgili farkl¢ kurallar düzenlenebilir.
1
(2) Emekçi temsilcili{i, iºten ba{¢º¢k tutulacak üyelerini iºverenle görüºtükten sonra üyeleri aras¢ndan gizli oylama yöntemiyle ve nispi seçim usulüne
uyarak seçer. 2Yaln¢z bir aday gösterildiyse, seçim ço{unluk usulüne göre
yap¢l¢r; bir emekçi temsilcili{i üyesi iºinden ba{¢º¢k tutulacaksa, seçim
basit ço{unluk usulüne göre yürütülür. 3Emekçi temsilcili{i, iºten ba{¢º¢k
tutulacak üyelerin isimlerini iºverene bildirir. 4¡ºveren, iºten ba{¢º¢k tutulanlardan birini nesnel nedenlerden dolay¢ uygunsuz bulup kabul etmezse,
bu konuda bilgilendirildi{i andan baºlayarak iki hafta içinde uzlaºma kuruluna baºvurabilir.5Uzlaºma kurulunun verece{i karar, iºveren ile emekçi
temsilcili{i aras¢nda var¢lacak anlaºma yerine geçer. 6¡ºverenin bu konudaki
kayg¢lar¢ uzlaºma kurulunda desteklenirse, iºten ba{¢º¢k tutulacak baºka
bir emekçi temsilcili{i üyesi belirlenir, az¢nl¢klar¢n korunmas¢yla ilgili 1.
cümle de dikkate al¢n¢r. 7¡ºveren, uzlaºma kuruluna baºvurmazsa, iki haftal¢k süre dolduktan sonra, iºten ba{¢º¢k tutulmalara olur vermiº kabul
edilir. 8¡ºten ba{¢º¢k tutulmalar¢n iptal iºlemi için 27. maddenin 1. bendinin 5. cümlesi benzer ºekilde uygulan¢r.
(3) 37. maddenin 4. bendinin hükümlerine göre belirlenen ücretin ödenmesi
ve 37. maddenin 5. bendinde belirtilen çal¢ºma süresi art arda üç görev
dönemi iºten ba{¢º¢k tutulmuº emekçi temsilcili{i üyeleri için, son görev
döneminin bitiminden sonra iki y¢la ç¢kar.
1
(4) ¡ºten ba{¢º¢k tutulan emekçi temsilcili{i üyeleri, iºletmede veya d¢ºarda
yap¢lan meslek ö{renimi çal¢ºmalar¢n¢n d¢º¢nda b¢rak¢lamaz.
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Emekçi temsilcili{i üyelerinin iºten ba{¢º¢k tutulma süresi sona erdikten
sonra baºlayan bir y¢ll¢k süreç içinde, u{rad¢klar¢ mesleki geliºim kayb¢n¢n
giderilmesi amac¢yla iºletmede veya d¢ºarda düzenlenen meslek ö{renimi çal¢ºmalar¢na iºletmenin olanaklar¢ dahilinde kat¢lmalar¢ sa{lan¢r.
3
Art arda üç görev dönemi iºten ba{¢º¢k tutulmuº olan emekçi temsilcili{i
üyeleri için 2. cümlede belirtilen süre iki y¢ld¢r.
2

7
Madde 39 Kabul Saatleri
(1) 1Emekçi temsilcili{i, çal¢ºma saatleri içinde kabul saatleri düzenleyebilir.
2
Kabul saatlerinin zaman¢ ve yeri iºverenle birlikte belirlenir. 3Anlaºmaya
var¢lamazsa, uzlaºma kurulu karar verir. 4Uzlaºma kurulunun karar¢ emekçi
temsilcili{i ile iºveren aras¢nda anlaºma yerine geçer.
(2) Gençlik ve ç¢raklar temsilcili{inin kendine özgü kabul saatleri yoksa, emekçi
temsilcili{inin kabul saatlerine, gençlik ve ç¢raklar temsilcisi, 60. maddenin 1. bendinde belirtilen emekçilere dan¢ºmanl¢k yapmak için kat¢labilir.
(3) Kabul saatlerine kat¢l¢mdan veya emekçi temsilcili{inden baºka ºekilde
yararlanmaktan do{an zaman kayb¢, iºverene emekçilerin ücretinden
kesinti yapma hakk¢n¢ vermez.
7
Madde 40: Emekçi Temsilcili{inin Giderleri ve Malzeme
Gereksinimi
(1) Emekçi temsilcili{inin çal¢ºmalar¢ndan do{an giderlerini iºveren karº¢lar.
(2) ¡ºveren toplant¢lar¢n, kabul saatlerinin ve yap¢lmas¢ zorunlu iºlerin
yürütülmesi için gerekli olan yeri, malzemeyi, bilgi ve haberleºme tekni{ini
ve ayr¢ca büro personelini hizmete vermek zorundad¢r.
7
Madde 41: Gelir Sa{lama Yasa{¢
Emekçi temsilcili{inin amaçlar¢ için emekçilerden aidat toplanmas¢ veya
emekçilerin bu yönde bir ödemede bulunmalar¢ yasa d¢º¢d¢r.
7
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§ 42 I, 2

§ 42 II, 1;
43 I, 2, 3

§ 43 I, 4

§ 43 III, 1

§ 43 IV

Bölme
toplant¢lar¢

K¢s¢m
toplant¢lar¢

“ek” ¡ºletme
toplantlarve
k¢s¢m
toplant¢lar¢

“ola{anüstü”
¡ºletme ve
k¢s¢m
toplant¢lar¢

Sendiikalar¢n
baºvurular¢
üzerine
yap¢lan
¡ºletme
toplant¢lar¢

Kaynak: BBI – R¢za Gürel

§ 43 I, 1

¡ºletme
toplant¢lar¢

Her yar¢m y¢lda 1
tane, yani y¢lda 2
tane: Y¢l¢n yar¢s¢ = 1.
Ocak - 30. Haziran;
1. Tem-muz - 31 Aral¢k

Say¢s¢ Ihtiyaca ve
baºvuru-lara ba{l¢

Emekçi temsilcili{i
baºkan¢: ¡TY § 42 I

Emekçi temsilcili{i
baºkan¢: ¡TY § 42 I

Mekân hakk¢/
Yönetim hakk¢

- Emekçiler
¡TY § 42 I;
- Sendika
¡TY §§ 46 I; 2 II

- Emekçiler
¡TY § 42 I;
- Sendika
¡TY §§ 46 I, 2 II

- Emekçiler
¡TY § 42 I;
- Sendika
¡TY §§ 46 I; 2 II

Kat¢lma hakk¢

Emekçi temsilcili{i sendikan¢n baºvurusu üzerine:
¡TY § 43 IV - emekçi temsilcili{i davet etmekle
yükümlüdür

- Emekçi temsilcili{i - Emekçiler
baºkan¢: ¡TY § 42 I;
¡TY § 42 I;
- Emekçi
- Sendika
¡TY §§ 46 I; 2 II

Emekçi temsilcili{i karar¢ - Emekçi temsilcili{i - Emekçiler
§ 43 III + Emekçi temsilci- baºkan¢: ¡TY § 42; - ¡TY § 42 I;
li{i baºkan¢ + ¡ºverenin
- Emekçi temsilcili{i - Sendika
arzusu üzerine + veya
üyesi: ¡TY § 42 II, 2 ¡TY §§ 46 I; 2 II
emekçilerin baºvurusu
üzerine: emekçi temsilcili{i davet etmekle yükümlüdür ¡TY § 43 III

- Emekçi temsilcili{i - Emekçiler
baºkan¢: ¡TY § 42 I;
¡TY § 42 I;
- Emekçi temsilcili{i - Sendika
üyesi: ¡TY § 42 II, 2
¡TY §§ 46 I; 2 II

Emekçi temsilcili{i
Emekçi temsilcili{i
baºkan¢: ITY § 43 I üyesi: ¡TY § 42 II, 2
Sendikan¢n baºvurusu: ¡TY
§ 43 IV

Emekçi temsilcili{i
baºkan¢: ITY § 43 I

Her yar¢m y¢lda
Emekçi temsilcili{i
1 tane, yani y¢lda
baºkan¢: ¡TY 43 I
2 tane: Y¢l¢n yar¢s¢
= 1. Ocak - 30. Haziran; 1. Tem-muz
- 31 - Aral¢k

2 ¡ºletme toplan t¢s¢
yerine y¢lda en az 2
tane: § 43 I, 2 ile
ba{¢ml¢ § 42 II, 1

Y¢lda en az 4 tane:
her çeyrek y¢lda bir,
bir tane

Emekçi temsilcili{i
baºkan¢: ¡TY § 43 I

Toplant¢lar¢n davetiyesi
ve düzeni

Toplant¢lar¢n
Zaman¢

¡º zaman¢nda:
¡TY § 44 I

Sosyal, toplusözleºme, çevre politikas¢ve ekonomik politika vsy. ¡TY § 45 gündem konular¢n¢
emekçi temsilcili{i
belirler.

Usulen
iºletme de

Usulen
iºletme de

Usulen
iºletme de

Usulen
iºletme de

Usulen
iºletme de

¡ºveren öder

Usulen masraflar
ödenmez, fakat
istisnaen ¡ºveren
öder e{er toplant¢
onun arzusu üstüne yap¢ld¢ysa

¡ºveren öder

¡ºveren öder

¡ºveren öder

¡ºveren öder

Toplant¢lar¢n Toplant¢lar¢n
Yeri
Masraflar¢

¡º zaman¢nda:
Usulen
¡TY § 44 I çünkü
iºletme de
¡TY § 43 I, anlam¢nda
bir toplant¢d¢r

Herhangi bir sorunun Esasen iº zaman¢
nedenleri ve anlam¢ d¢º¢nda: ¡TY § 44 II,
konusunda: ¡TY § 45 1; fakat istisnaen iº
zama-n¢nda, e{er
toplant¢ iºverenin
baºvurusu üzerine
yap¢l¢yorsa

Emekçilerin güncel
sorunlar¢ve ilgi alanlar¢: ¡TY § 45

Sosyal,
¡º zaman¢nda:
toplusözleºme, çevre ¡TY § 44 I
politikas¢ ve ekonomik politika vsy.
¡TY § 45

Sosyal,
¡º zaman¢nda:
toplusözleºme, çevre ¡TY § 44 I
politikas¢ ve ekonomik politika vsy.
¡TY § 45

Sosyal,
¡º zaman¢nda:
toplusözleºme, çevre ¡TY § 44 I
politikas¢ve ekonomik
politika vsy. ¡TY § 45

Toplant¢lar¢n
konular

¡ºletme ve ¡ºletme K¢s¢m toplant¢lar¢: ¡TY 42. ve 43. maddeler

Y¢lda en az 4 tane:
her çeyrek y¢lda bir,
bir tane

Toplant¢lar¢n Toplant¢lar¢n Adeti
Yasal dayana

Toplant¢lar¢n
ªekli/Türü

DÖRDÜNCÜ KISIM
¡ºletme Toplant¢lar¢
Madde 42: Bileºim, Tikel Toplant¢lar, K¢s¢m Toplant¢lar¢
(1) 1¡ºletme toplant¢s¢, ilgili iºletmedeki emekçilerden oluºur; toplant¢ emekçi
temsilcili{i baºkan¢ taraf¢ndan yönetilir. 2Toplant¢ kamuya aç¢k de{ildir.
3
¡ºletmenin özelli{i gere{i ayn¢ anda bütün emekçilerin kat¢laca{¢ bir
toplant¢ yap¢lam¢yorsa, tikel toplant¢lar yap¢l¢r.
(2) 1Emekçileri ilgilendiren önemli konular¢n ele al¢nmas¢ ve görüºülmesi
gerekiyorsa, içyap¢m¢ ve yeri bak¢m¢ndan birbirinden ayr¢lm¢º durumda
olan iºletme k¢s¢mlar¢nda çal¢ºan emekçiler için, emekçi temsilcili{i
taraf¢ndan k¢s¢m toplant¢s¢ düzenlenir. 2K¢s¢m toplant¢s¢, olanak dahilinde,
toplant¢n¢n yap¢ld¢{¢ iºletme k¢sm¢nda çal¢ºan bir emekçi temsilcili{i üyesi
taraf¢ndan yürütülür. 31. bendin 2. ve 3. cümleleri benzer ºekilde geçerlidir.
7
Madde 43: Ola{an ¡ºletme ve K¢s¢m Toplant¢lar¢
(1) 1Emekçi temsilcili{i, takvim y¢l¢n¢n baºlang¢c¢ndan itibaren her üç ayda bir
iºletme toplant¢s¢ düzenlemek ve bu toplant¢da çal¢ºma raporu sunmak
zorundad¢r. 242. maddenin 2. bendinin 1. cümlesinde belirtilen koºullar¢n
yerine getitrildi{i durumlarda, emekçi temsilcili{i her takvim y¢l¢nda, 1.
cümlede belirtilen iºletme toplant¢lar¢ndan ikisini k¢s¢m toplant¢lar¢ olarak
yürütmekle yükümlüdür. 3K¢s¢m toplant¢lar¢ olanak dahilinde ayn¢ anda
yap¢lmal¢d¢r. 4Emekçi temsilcili{i, özel nedenlerle yararl¢ olacaksa, takvim
y¢l¢n¢n her alt¢ ay¢nda bir iºletme toplant¢s¢ daha veya 42. maddenin 2.
bendinin 1. cümlesi koºullar¢ yerine getirililiyorsa, bir kez daha k¢s¢m
toplant¢s¢ düzenleyebilir.
(2) 1¡ºletme ve k¢s¢m toplant¢lar¢na iºveren, gündem belirtilerek ça{r¢l¢r.
2
¡ºveren, toplant¢larda konuºma hakk¢na sahiptir. 3¡ºletme ve ticari s¢rlar
tehlikeye düºmedi{i ölçüde iºveren veya vekili, her takvim y¢l¢nda en az
bir kez, bir iºletme toplant¢s¢nda; iºletmenin personel ve sosyal durumunu, iºletmede kad¢n erkek eºitli{i durumunu ve iºletmede çal¢ºan
yabanc¢ uyruklu emekçilerin uyum durumlar¢n¢ da içerir ºekilde, iºletmenin
ekonomik durumu, geliºmesi ve çevrenin korunmas¢na iliºkin konular
hak¢nda bilgi vermek zorundad¢r.
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(3) 1Emekçi temsilcili{i, kendisinin iºletme toplant¢s¢ düzenleme yetkisinin
yan¢s¢ra, iºverenin veya seçme hakk¢na sahip emekçilerin dörtte birinin
iste{i üzerine, bir iºletme toplant¢s¢ düzenlemek ve görüºülmesi istenen
konuyu gündeme almakla da yükümlüdür. 2¡ºverenin iste{i üzerine düzenlenecek toplant¢n¢n ne zaman yap¢laca{¢ kendisine zaman¢nda bildirilir.
(4) Takvim y¢l¢n¢n bir önceki alt¢ ay¢ içinde hiç iºletme toplant¢s¢ ve k¢s¢m
toplant¢s¢ yap¢lmad¢ysa, emekçi temsilcili{i, iºletmede temsil edilen bir
sendikan¢n önerisi üzerine, önerinin veriliº tarihinden baºlayarak iki hafta
içinde 1. bendin 1. cümlesi hükümleri uyar¢nca bir iºletme toplant¢s¢ düzenlemek zorundad¢r.
7
Madde 44: Toplant¢ Zaman¢ ve Ücret Kayb¢
(1) 1¡ºletmenin kendine özgü durumu farkl¢ bir uygulamay¢ zorunlu k¢lmad¢{¢
ölçüde, iºverenin iste{i üzerine düzenlenen 14a, 17. ve 43. maddenin 1.
bendinde belirtilen toplant¢lar, çal¢ºma saatleri içinde yap¢l¢r. 2Yolda geçen
zaman dahil, toplant¢lara kat¢lman¢n gerektirdi{i zaman, emekçilere çal¢ºma
zaman¢ gibi ödenir. 3Ayn¢ uygulama, iºletmenin kendine özgü durumu
dolay¢s¢yl¢a, toplant¢lar¢n çal¢ºma zamanlar¢ d¢º¢nda yürütülmesi halinde
de geçerlidir; bu toplant¢lara kat¢lma nedeniyle ç¢kan yol giderleri
emekçilere iºveren taraf¢ndan ödenir.
(2) 1Öbür iºletme ve k¢s¢m toplant¢lar¢ çal¢ºma saatleri d¢º¢nda yap¢l¢r. 2¡ºverenle
anlaºarak bu kuraldan farkl¢ hareket edilebilir; iºverenle yap¢lan anlaºma
üzerine, çal¢ºma saatleri içinde yürütülen toplant¢lar, iºverene, emekçilerin ücretlerinden kesinti yapma yetkisini vermez.
7
Madde 45: ¡ºletme ve K¢s¢m Toplant¢lar¢n¢n Konular¢
1
¡ºletme ve k¢s¢m toplant¢lar¢nda; toplusözleºme politikas¢, sosyal politika,
do{al çevreyi koruma ve ekonomi politikas¢, kad¢n ve erkek eºitli{inin desteklenmesi, iº ve aile hayat¢ aras¢nda uyumun sa{lanmas¢ ve iºletmede çal¢ºan
yabanc¢ uyruklu emekçilerin uyumu gibi konular dahil, iºletmeyi ve iºletmedeki
emekçileri do{rudan ilgilendiren sorunlar ele al¢n¢r; 74. maddenin 2. bendinde
belirtilen temel kurallar uygulan¢r. 2¡ºletme ve k¢s¢m toplant¢lar¢nda emekçi
temsilcili{ine öneriler yap¢labilir ve emekçi temsilcili{inin kararlar¢ üzerine
önerilerde bulunulabilir.
7
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Madde 46: Örgüt Görevlileri
(1) 1¡ºletme ve k¢s¢m toplant¢lar¢na, iºletmede temsil edilen sendikalar¢n
görevlileri dan¢ºman olarak kat¢labilirler. 2¡ºletme veya k¢s¢m toplant¢s¢na
iºveren kat¢l¢yorsa, üyesi oldu{u iºverenler birli{inden bir görevliyi
ça{¢rabilir.
(2) ¡ºletme veya k¢s¢m toplant¢lar¢n¢n zaman¢ ve gündemi iºletmede temsil
edilen sendikalara zaman¢nda yaz¢l¢ olarak bildirilir.
7

BEª¡NC¡ KISIM
Ortak Emekçi Temsilcili{i
Madde 47: Kuruluºunun Önkoºullar¢, Üye say¢s¢, Oylar¢n
Yapt¢r¢m Gücü
(1) Bir ºirkette birçok emekçi temsilcili{i bulunuyorsa, bir ortak emekçi temsilicili{inin kurulmas¢ zorunludur.
1
(2) Ortak emekçi temsilcili{ine; üçe kadar üyeden oluºan her emekçi temsilcili{i, üyelerinden birini; üçten daha fazla üyeden oluºan her emekçi
temsilcili{i üyelerinden ikisini gönderir. 2Cinsiyetlerin orant¢l¢ temsil edilmesine dikkat edilmelidir.
(3) Emekçi temsilcili{i, ortak emekçi temsilcili{inin her üyesi için en az bir
yedek üye seçerek, yedek üyelerin üyeli{e atanma s¢ras¢n¢ saptar.
(4) Toplusözleºme veya iºletme sözleºmeleriyle ortak emekçi temsilcili{inin
say¢s¢, 2. bendin 1. cümlesi hükümlerinden farkl¢ olarak düzenlenebilir.
(5) 2. bendin 1. cümlesi hükümlerine göre ortak emekçi temsilcili{inin üye
say¢s¢ 40'dan fazla ise ve 4. bentde belirtilen bir toplusözleºme düzenlemesi yok ise, ortak emekçi temsilcili{i ile iºveren aras¢nda, ºirketin bölge
veya ç¢karlar aç¢s¢ndan birbirleriyle ba{l¢ iºletmelerinin emekçi temsilciliklerinin, ortak emekçi temsilcili{ine birlikte üye göndereceklerini içeren,
ortak emekçi temsilcili{i üye say¢s¢ ile ilgili iºletme sözleºmesi ba{¢tlan¢r.
(6) 15. bend konusunda bir anlaºmaya var¢lamazsa, bütün ºirketi kapsayacak ºekilde kurulacak bir uzlaºma kurulu karar verir. 2Uzlaºma kurulunun
karar¢, iºverenle ortak emekçi temsilcili{inin anlaºmas¢ yerine geçer.
1
(7) Ortak emekçi temsilcili{inin her üyesi, seçildi{i iºletmede seçme hakk¢na
sahip emekçilerin seçim listesindeki say¢lar¢ oran¢nda oy hakk¢na sahip-
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tir. 2Emekçi temsilcili{i, ortak emekçi temsilcili{ine birden fazla üye gönderirse, 1. cümle hükümleri uyar¢nca oy haklar¢ üyeler aras¢nda paylaºt¢r¢l¢r.
(8) Ortak emekci temsilcili{inin bir üyesi birden fazla iºletme taraf¢ndan temsilci olarak belirlenip gönderilmiºse, bu iºletmelerde seçme hakk¢na sahip
emekçilerin seçim listesindeki say¢lar¢ oran¢nda oy hakk¢na sahiptir; birden fazla üye gönderilmiºse 7. bendin 2. cümlesi aynen uygulan¢r.
(9) Birden fazla ºirketin ortaklaºa kurduklar¢ bir iºletmede belirlenip gönderilen ortak emekçi temsilcili{i üyeleri için, toplusözleºme veya iºletme
sözleºmeleri yoluyla, 7. ve 8. bentlerde belirtilen kurallardan farkl¢ düzenlemeler yap¢labilir.
7
Madde 48: Ortak Emekçi Temsilcili{i Üyelerinin Görevden Al¢nmas¢
ªirkette çal¢ºan seçme hakk¢na sahip emekçilerin en az dörtte biri, iºveren,
ortak emekçi temsilcili{i veya ºirkette temsil edilen sendikalardan biri, iº
mahkemesine, ortak emekçi temsilcili{i üyelerinden birinin, yasal görevini a{¢r
ºekilde zedelemiº olmas¢ nedeniyle al¢nmas¢ için baºvuruda bulunabilir.
7
Madde 49: Üyeli{in Sona Ermesi
Ortak emekçi temsilcili{i üyeli{i, emekçi temsilcili{i görevinin sona ermesiyle,
görevden çekilmeyle, mahkeme karar¢yla görevinden al¢nmayla veya emekçi
temsilcili{i taraf¢ndan görevine son verilmesiyle sona erer.
7
Madde 50: Yetkileri
(1) 1Ortak emekçi temsilcili{i bütün ºirketi veya birçok iºletmeyi ilgilendiren
ve emekçi temsilciliklerince görevli olduklar¢ iºletmelerde çözümlenemeyen konular¢ ele al¢r; yetki alan¢ emekçi temsilcili{i bulunmayan iºletmeleri de kapsar. 2Ortak emekçi temsilcili{i, emekçi temsilciliklerinin bir
üst kurumu de{ildir.
(2) 1Emekçi temsilcili{i, üyelerinin ço{unlu{unun oylar¢yla ortak emekçi temsilcili{ini, bir sorunu çözümlemekle görevlendirebilir. 2Emekçi temsilcili{i
ayn¢ zamanda karar yetkisini sakl¢ tutabilir. 327. maddenin 2. bendinin 3.
ve 4. cümleleri benzeri ºekilde uygulan¢r.
7
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Madde 51: ¡ºlerin Yürütülmesi
(1) 1Ortak emekçi temsilcili{i için 25. maddenin 1. bendi, 26. madde, 27.
maddenin 2. ve 3. bendleri, 28. maddenin 1. bendinin 1. ve 3. cümleleri,
2. bendi, 30., 31., 34., 35. ve 36. maddeleri ile 37. maddenin 1'den 3'e
kadar olan bendleri, ayr¢ca 40. ve 41. maddeleri benzer ºekilde geçerlidir. 227. maddenin 1. bendi ortak emekçi temsilcili{i yürütme kurulunun; ortak emekçi temsilcili{i baºkan¢ ve baºkan yard¢mc¢s¢ d¢º¢nda ayr¢ca
9 ila 16 üyeden oluºan ortak emekçi temsilcilikleri için
3,
17 ila 24 üyeden oluºan ortak emekçi temsilcilikleri için
5,
25 ila 36 üyeden oluºan ortak emekçi temsilcilikleri için
7,
36'dan fazla üyeden oluºan ortak emekçi temsilcilikleri için
9
yürütme kurulu üyesinden oluºuyorsa, uygulan¢r.
(2) 1Ortak emekçi temsilcili{i kurulacaksa, ºirketin yönetim merkezinin
bulundu{u iºletmenin emekçi temsilcili{i, veya böyle bir emekçi temsilcili{i bulunmuyorsa, seçme hakk¢na sahip emekçi say¢s¢n¢n en fazla oldu{u
iºletmenin emekçi temsilcili{i, ortak emekçi temsilcili{i baºkan veya
baºkan vekili seçimi için ça{r¢da bulunur. 2Ça{r¢y¢ yapan emekçi temsilcili{i baºkan¢, ortak emekçi temsilcili{i üyeleri aras¢ndan seçim kurulu
baºkan¢n¢ seçinceye dek toplant¢y¢ yönetir. 329. maddenin 2'den 4'e kadar
olan bendleri benzer ºekilde uygulan¢r.
(3) 1Ortak emekçi temsilcili{i kararlar¢, baºka uygulama ºekli belirlenmemiºse,
toplant¢ya kat¢lan üyelerin oy ço{unlu{u ile al¢n¢r. 2Bir öneri, oylar¢n eºit olmas¢
durumunda, reddedilir. 3Ortak emekçi temsilcili{i, üyelerinin en az yar¢s¢ karar
almaya kat¢lm¢ºlarsa ve kat¢lan üyeler tüm oylar¢n en az yar¢s¢n¢ temsil ediyorlarsa, karar alma yetkisine sahiptir. 4Yedek üyelerin, asil üyelere vekalet
etmeleri yasald¢r. 533. maddenin 3. bendi benzer ºekilde uygulan¢r.
(4) Ortak emekçi temsilcili{i yürütme kurulu ve ortak emekçi temsilcili{inin
di{er kurumlar¢n¢n kararlar¢nda 33. maddenin 1. ve 2. bendleri uygulan¢r.
(5) Emekçi temsilcili{inin hak ve yükümlülükleri ile ilgili hükümler, bu yasa
farkl¢ özel hükümler öngörmedi{i ölçüde ortak emekçi temsilcili{i için de,
benzer ºekilde uygulan¢r.
7
Madde 52: Ortak Engelliler Temsilcisinin Kat¢l¢m¢
Ortak engelliler temsilcisi (Sosyal Yasan¢n IX. cildininin 97. maddesinin, 1. bendi)
ortak emekçi temsilcili{inin bütün oturumlar¢na dan¢ºman olarak kat¢labilir.
7
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Madde 53: Emekçi Temsilciliklerinin Toplant¢s¢
(1) 1Ortak emekçi temsilcili{i, her takvim y¢l¢nda en az bir kez, emekçi temsilcilikleri baºkanlar¢n¢ ve yard¢mc¢lar¢n¢ ve emekçi temsilcilikleri yürütme
kurullar¢n¢n di{er üyelerini toplant¢ya ça{¢r¢r. 2Emekçi temsilcili{i bu
toplant¢ya, 1. cümlede öngörülen toplant¢ya kat¢lmas¢ gereken üye say¢s¢n¢
aºmayacaksa, 1. cümlenin hükmünden farkl¢ olarak kendi aralar¢ndan
baºka üyeleri de, gönderebilir.
(2) Emekçi temsilcilikleri toplant¢s¢nda,
1. Ortak emekçi temsilcili{i bir çal¢ºma raporu,
2. ¡ºveren ise, iºletmenin personel ve sosyal durumunu, iºletmede kad¢n
erkek eºitli{i durumunu ve iºletmede çal¢ºan yabanc¢ uyruklu emekçilerin uyum durumlar¢n¢ da içerir ºekilde, iºletme ve ticari s¢rlar¢ tehlikeye düºürmeyecek ölçüde, iºletmenin ekonomik durumu, geliºmesi
ve çevrenin korunmas¢ hakk¢nda rapor vermek zorundad¢r.
(3) 1Ortak emekçi temsilcili{i, emekçi temsilcilikleri toplant¢s¢n¢, tikel toplant¢lar
ºeklinde de yapabilir. 2Ayr¢ca 42. maddenin 1. bendinin 1. cümlesinin 2.
yar¢ cümlesi ve 2. cümlesi, 43. maddenin 1. ve 2. cümleleri, 45. ve 46.
maddeler benzer ºekilde uygulan¢r.
7
ALTINCI KISIM
Konsern Emekçi Temsilcili{i
Madde 54: Konsern Emekçi Temsilcili{inin Kuruluºu
(1) 1Bir konsern için (Hisse Senetleri Yasas¢n¢n 18. maddesinin 1. bendi)
oluºturulacak konsern emekçi temsilcili{i, ortak emekçi temsilciliklerinin
her birinin verdi{i kararlarla kurulabilir. 2Böyle bir temsilcili{in kuruluºu,
toplam olarak yüzde 50'den fazla emekçinin çal¢ºt¢{¢ konsern ºirketlerinde
görev yapan ortak emekçi temsilciliklerinin onay¢n¢ gerektirir.
(2) Konsernin bir ºirketinde yaln¢z bir emekçi temsilcili{i varsa, o bu bölümün
hükümlerinde sözü geçen ortak emekçi temsilcili{i görevlerini yerine getirir.
7
Madde 55: Konsern Emekçi Temsilcili{inin Bileºimi,
Oylar¢n Yap¢t¢r¢m Gücü
(1) 1Konsern emekçi temsilcili{ine, her ortak emekçi temsilcili{i iki üyesini
gönderir. 2Cinsiyetlerin orant¢l¢ temsil edilmesine dikkat edilmelidir.
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(2) Ortak emekçi temsilcili{i, konsern emekçi temsilcili{inin her üyesi için en
az bir yedek üye seçer ve yedek üyelerin üyeli{e atanma s¢ras¢n¢ saptar.
(3) Konsern emekçi temsilcili{inin her üyesi, onu gönderen ortak emekçi
temsilcili{i üyelerinin oylar¢n¢n yar¢s¢ oran¢nda oy gücüne sahiptir.
(4) 1Toplusözleºme veya iºletme sözleºmelriyle, konsern emekçi temsilcili{i
üye say¢s¢ 1. bendin 1. cümlesi hükümlerinden farkl¢ olarak düzenlenebilir.
2
47. maddenin 5'den 9'a kadar olan bentleri benzer ºekilde uygulan¢r.
7
Madde 56: Konsern Emekçi Temsilcili{i Üyelerinin Görevden
Al¢nmalar¢
Konsern ºirketlerinde seçme hakk¢na sahip emekçilerden en az dörtte biri,
konsern emekçi temsilcili{i, konsernde temsil edilen bir sendika veya iºveren,
iº mahkemesine konsern emekçi temsilcili{i üyelerinden birinin yasal görevini
a{¢r ºekilde zedelemesi nedeniyle görevden al¢nmas¢ için baºvurabilir.
7
Madde 57: Üyeli{in Sona Ermesi
Konsern emekçi temsilcili{i üyeli{i, ortak emekçi temsilcili{i üyeli{inin sona
ermesiyle, görevden çekilmeyle, mahkeme karar¢yla görevden al¢nmayla veya
ortak emekçi temsilcili{i taraf¢ndan görevinden al¢nmas¢yla sona erer.
7
Madde 58: Yetkileri
(1) 1Konsern emekçi temsilcili{i, konserni veya birçok konsern ºirketini
ilgilendiren ve ortak emekçi temsilciliklerince görevli olduklar¢ ºirketlerde
çözümlenemeyen konularla görevlidir; konsern emekçi temsilcili{inin yetkisi, gerekirse, ortak emekçi temsilcili{i kurulmam¢º olan konsern ºirketlerini ve emekçi temsilcili{i olmayan konsern iºletmelerini de kapsar.
2
Konsern emekçi temsilcili{i, ortak emekçi temsilciliklerinin bir üst kurumu
de{ildir.
(2) 1Ortak emekçi temsilcili{i, üyelerinin ço{unlu{unun oylar¢yla konsern
emekçi temsilcili{ini, kendisi ad¢na bir sorunu çözümlemekle görevlendirebilir. 2Ortak emekçi temsilcili{i karar hakk¢n¢ sakl¢ tutabilir. 327. maddenin 2. bendinin 3. ve 4. cümleleri benzer ºekilde uygulan¢r.
7
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Madde 59: Konsern Emekçi Temsilcili{inin Yürütülmesi
(1) Konsern emekçi temsilcili{i için 25. maddenin 1. bendi, 26. madde 27.
maddenin 2. ve 3. bendleri, 28. maddenin 1. bendinin 1. ve 3. cümleleri
ve 2. bendi, 30., 31., 34., 35., 36. maddeleri, 37. maddenin 1'den 3'e
kadar olan bendleri, 40. ve 41. maddeler, 51. maddenin 1. bendinin 2.
cümlesi, ve 3'den 5'e kadar olan bendleri benzer ºekilde uygulan¢r.
(2) 1Konsern emekçi temsilcili{i kurulacaksa, konsern içinde egemenlik
gösteren ºirketin ortak emekçi temsilcili{i veya böyle bir ortak emekçi
temsilcili{i yoksa, seçme hakk¢na sahip emekçi say¢s¢n¢n en fazla oldu{u
konsern ºirketinin ortak emekçi temsilcili{i, konsern emekçi temsilcili{i
baºkan ve baºkan vekili seçimi için ça{r¢da bulunur. 2Ça{r¢y¢ yapan ortak
emekçi temsilcili{i baºkan¢, konsern emekçi temsilcili{i üyeleri aras¢ndan
seçim kurulu baºkan¢ seçilinceye kadar toplant¢y¢ yönetir. 329. maddenin
2'den 4'e kadar olan bentleri benzer ºekilde uygulan¢r.
7
Madde 59a: Konsern Engelliler Temsilcili{inin Kat¢l¢m¢
Konsern engelliler temsilcili{i (Sosyal Yasa’n¢n IX. Cildinin 97. madesinin 2.
bendi), konsern emekçi temsilcili{inin toplant¢lar¢na dan¢ºman olarak kat¢labilir.
7
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gençlik ve Ç¢raklar Temsilcili{i
B¡R¡NC¡ KISIM
¡ºletme Gençlik ve Ç¢raklar Temsilcili{i
Madde 60: Kuruluº ve Görevleri
(1) 18 yaº¢n¢ henüz doldurmam¢º en az 5 emekçinin düzenli olarak çal¢ºt¢{¢
veya meslek ö{renimi için çal¢ºt¢r¢ld¢{¢ iºletmelerde, 25 yaº¢n¢ geçmemiº
olan kiºiler aras¢ndan gençlik ve ç¢raklar temsilcilikleri seçilir.
(2) Gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i aºa{¢daki hükümler çerçevesinde, 1. bentde
belirtilen emekçilerin ç¢karlar¢n¢ gözetir.
7
Madde 61: Seçme ve Seçilme Hakk¢
(1) 60. maddenin 1. bendinde belirtilen ve iºletmede çal¢ºan emekçilerin
tümü seçme hakk¢na sahiptir.
(2) 1¡ºletmede çal¢ºan 25 yaº¢n¢ doldurmam¢º herkes seçilme hakk¢na sahiptir; 8. maddenin 1. bendinin 3. cümlesi uygulan¢r. 2Emekçi temsilcili{indeki
üyeler gençlik ve ç¢raklar temsilcisi olarak seçilemezler.
7
Madde 62: Gençlik ve Ç¢raklar Temsilcilerinin Say¢s¢ ve Bileºimi
(1) Gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i 60. maddenin 1. bendinde belirtilen emekçi
temsilcili{i say¢s¢n¢n düzenli olarak;
5 ile 20 aras¢nda oldu{u iºletmelerde
1 üyeden,
21 ile 50 aras¢nda oldu{u iºletmelerde
3 üyeden,
51 ile 150 aras¢nda oldu{u iºletmelerde
5 üyeden,
151 ile 300 aras¢nda oldu{u iºletmelerde
7 üyeden,
301 ile 500 aras¢nda oldu{u iºletmelerde
9 üyeden,
501 ile 700 aras¢nda oldu{u iºletmelerde
11 üyeden,
701 ile 1000 aras¢nda oldu{u iºletmelerde
13 üyeden,
1000'den fazla oldu{u iºletmetmelerde ise
15 üyeden
oluºur.
(2) Gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i, olanaklar dahilinde, 60. maddenin 1.
bendinde belirtilen ve iºletmedeki farkl¢ iº ve meslek dallar¢nda ö{renim
gören çal¢ºanlar aras¢ndan seçilmelidir.
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(3) 60. maddenin 1. bendinde belirtilen emekçiler aras¢nda az¢nl¢kta olan cinsiyet; gençlik ve ç¢raklar temsilcili{inde, temsilcilik en az üç üyeden
oluºuyorsa, say¢s¢ oran¢nda temsil edilir.
7
Madde 63: Seçim Hükümleri
(1) Gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i, gizli ve tek aºamal¢ oylamayla seçilir.
(2) 1Emekçi temsilcili{i, gençlik ve ç¢raklar temsilcili{inin görev süresi sona
ermeden en az sekiz hafta önce seçim kurulunu ve baºkan¢n¢ belirler.
2
Gençlik ve ç¢raklar temsilcili{inin seçimi için 14. maddenin 2.'den 5.'e
kadar olan bentleri, 16. madenin 1. bendinin 4’den 6’ya kadar olan cümleleri, 18. maddenin 1. bendinin 1. cümlesi ve 3. bendi ayr¢ca 19. ve 20.
maddeler benzer ºekilde geçerlidir.
(3) Emekçi temsilcili{inin seçim kurulunu oluºturmad¢{¢ veya onu gençlik ve
ç¢raklar temsilcili{inin görev süresi sona ermeden en az alt¢ hafta önce
oluºturmad¢{¢ veya seçim kurulunun yükümlülüklerini 18. maddenin 1.
bendinin 1. cümlesi hükümleri gere{ince yerine getirmedi{i durumlarda,
16. maddenin 2. bendinin 1. ve 2. cümleleri, 3. bendinin 1. cümlesi ile
18. maddenin 1. bendinin 2. cümlesi benzer ºekilde geçerlidir; iº
mahkemesine gerekli baºvuru, genç emekçiler taraf¢ndan da yap¢labilir.
(4) 160. maddenin 1. bendinde belirtilen emekçilerden 5 ila 50 sinin düzenli
olarak çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde de madde 14a benzer ºekilde geçerlidir.
2
Seçim kurulunun oluºturulmas¢ için gereken süre, 2. bendin 1. cümlesinin geçerli olmas¢ durumunda dört haftaya, 3. bendin 1. cümlesinin
geçerli olmas¢ durumunda da üç haftaya düºer.
(5) 60. maddenin 1. bendinde belirtilen emekçilerden usulen 51 ile 100
aras¢nda de{iºebilen say¢da çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde 14a maddesinin 5. bendi
benzer ºekilde geçerlidir.
7
Madde 64: Seçim Tarihi ve Görev Süresi
(1) 1Gençlik ve ç¢raklar temsilcili{inin ola{an seçimleri her iki y¢lda bir, 1 Ekim
ile 30 Kas¢m tarihleri aras¢nda yap¢l¢r. 2Bu tarihler d¢º¢nda yap¢lacak gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i seçimi için 13. maddenin 2. bendinin. 2'den 6'ya
kadar olan f¢kralar¢ ve 3. bendi benzer ºekilde uygulan¢r.
1
(2) Gençlik ve ç¢raklar temsilcili{inin ola{an görev süresi iki y¢ld¢r. 2Görev
süresi, seçim sonuçlar¢n¢n aç¢klanmas¢yla veya o tarihte bir gençlik ve
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ç¢raklar temsilcili{i henüz görev baº¢ndaysa, onun görev süresinin sona
ermesiyle baºlar. 3Görev süresi en geç 1. bendin 1. cümlesi uyar¢nca
ola{an seçimlerin yap¢laca{¢ y¢l¢n 30 Kas¢m tarihinde son bulur. 413. maddenin 3. bendinin 2. cümlesinde belirtilen durumda görev süresi, gençlik ve ç¢raklar temsilcili{inin yeniden seçilece{i y¢l¢n en geç 30 Kas¢m tarihinde sona erer. 5Görev süresi, 13. maddenin 2. bendinin 2. f¢kras¢nda
belirtilen durumlarda ise, yeni gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i seçimlerinin
sonucu aç¢kland¢ktan sonra, biter.
(3) Görev süresi içinde 25 yaº¢n¢ dolduran bir gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i
üyesi, gençlik ve ç¢raklar temsilcili{inin görev süresi sona erinceye kadar
görevine devam eder.
7
Madde 65: Yürütme
(1) Gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i için 23. maddenin 1. bendi, 24., 25., 26.
maddeler, 28. maddenin 1. bendinin 1. ve 2. cümleleri, 30. ve 31. maddeler, 33. maddenin 1. ve 2. bentleri ile 34., 36., 37., 40. ve 41. maddeler benzer ºekilde geçerlidir.
1
(2) Gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i, emekçi temsilcili{i ile anlaºarak toplant¢lar
düzenleyebilir; 29. madde aynen uygulan¢r. 2Bu toplant¢lara emekçi temsilcili{i baºkan¢ veya görevlendirimiº bir emekçi temsilcili{i üyesi kat¢labilir.
7
Madde 66: Emekçi Temsilcili{i Kararlar¢n¢n Ask¢ya Al¢nmas¢
(1) Gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i üyelerinin ço{u, emekçi temsilcili{i
taraf¢ndan al¢nan bir karar¢n, 60. maddenin 1. bendinde belirtilen emekçilerin önemli ç¢karlar¢na büyük ölçüde ayk¢r¢ düºtü{ü kan¢s¢na var¢rsa, bu
konuda verece{i bir önerge üzerine gerekirse o iºletmede temsil edilen
sendikalar¢n da yard¢m¢yla, bir anlaºmaya var¢labilmesi için bir hafta
boyunca ask¢ya al¢n¢r.
(2) ¡lk karar¢n onaylanmas¢ durumunda, karar¢n ask¢ya al¢nmas¢ için ikinci bir
önerge verilemez; bu hüküm, karar önemsiz derecede de{iºtirilmiº olsa
da uygulan¢r.
7
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Madde 67: Emekçi Temsilcili{i Oturumlar¢na Kat¢l¢m
(1) 1Gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i, emekçi temsilcili{inin bütün toplant¢lar¢na
bir temsilci gönderebilir. 2Özellikle 60. maddenin 1. bendinde belirtilen
emekçilerle ilgili konular ele al¢nacaksa, gündemin bu maddelerinde
toplant¢ya gençlik ve ç¢raklar temsilcili{inin bütün üyelerinin kat¢lma hakk¢
vard¢r.
(2) Emekçi temsilcili{i, a{¢rl¢kla 60. maddenin 1. bendinde belirlenen emekçilerle ilgili kararlar alacaksa, gençlik ve ç¢raklar temsilcili{inin de oy kullanma hakk¢ vard¢r.
(3) 1Gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i, emekçi temsilcili{inden, özellikle 60. maddenin 1. bendinde belirtilen emekçilerle ilgili konular¢n, gelecek toplant¢
gündemine al¢nmas¢n¢ isteyebilir. 2Emekçi temsilcili{i, özellikle 60. maddenin 1. bendinde belirlenen emekçileri ilgilendirecek konular¢, incelemek üzere gençlik ve ç¢raklar temsilcili{ine iletebilir.
7
Madde 68: Ortak Görüºmelere Kat¢l¢m
Emekçi temsilcili{i, iºverenle yapaca{¢ ve özellikle de 60. maddenin 1. bendinde
belirtilen emekçilerle ilgili konular¢ görüºece{i toplant¢lara, gençlik ve ç¢raklar temsilcili{ini ça{¢rmak zorundad¢r.
7
Madde 69: Kabul Saatleri
1
60. maddenin 1. bendinde belirlenen 50'den fazla emekçinin düzenli olarak
çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde, gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i, çal¢ºma zaman¢ içinde
kabul saatleri düzenleyebilir. 239. maddenin 1. bendindeki 3. ve 4. cümleler
ile 3. bendi benzer ºekilde uygulan¢r. 3Gençlik ve ç¢raklar temsilcili{inin kabul
saatlerinde emekçi temsilcili{i baºkan¢ veya görevlendirece{i bir üye de
dan¢ºman olarak haz¢r bulunabilir.
7
Madde 70: Genel Görevler
(1) Gençlik ve ç¢raklar temsilcili{inin genel görevleri ºunlard¢r;
1. Altm¢º¢nc¢ maddenin 1. bendinde belirtilen emekçilere hizmet edecek
önlemler almak, özellikle de emekçi temsilcili{ine; meslek ö{renimi
ile ilgili konularda ve meslek ö{renimi görenlerin iºletme taraf¢ndan
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ö{renim gördükleri alanlarda iºe al¢nmalar¢ ile ilgili önergeler vermek;
1a. Altm¢º¢nc¢ maddenin 1. bendinde belirtilen emekçilerin somut
eºitli{ininin 80.maddenin 1. bendinin 2a ve 2b f¢kralar¢na uygun ºekilde
sa{lanmas¢ amac¢yla emekçi temsilcili{ine baºvuruda bulunmak;
2. Altm¢º¢nc¢ maddenin 1. bendinde belirtilen emekçilerin yarar¢na geçerli
olan yasalar¢n, yönetmeliklerin, kazadan korunma hükümlerinin,
toplusözleºmelerin ve iºletme anlaºmalar¢n¢n uygulan¢p uygulanmad¢{¢n¢n denetimini yapmak;
3. 1Altm¢º¢nc¢ maddenin 1. bendinde belirtilen emekçilerden gelecek olan
ve özellikle meslek ö{renim konular¢yla ilgili önerileri kabul edip, hakl¢
görülenlerinin emekçi temsilcili{ince sonuca ba{lanmas¢ için u{raº
göstermek. 2Gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i, 60. Maddenin 1. bendinde
belirtilen emekçilere görüºmelerin geliºmesi ve sonucu hakk¢nda bilgi
vermekle yükümlüdür.
4. Altm¢º¢nc¢ maddenin 1. bendinde belirtilen emekçilerden yabanc¢
uyruklu emekçilerin iºletmede uyumunu desteklemek ve gerekli
giriºimlerin al¢nmas¢ için emekçi temsilcili{ine önerge vermek.
1
(2) Gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i, emekçi temsilcili{ince, görevlerini yürütebilmesi konusunda zaman¢nda ve geniº ºekilde bilgilendirilmelidir. 2Gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i, emekçi temsilcili{inden, görevlerini yürütebilmek için gerekli belgelerin kendisine verilmesini isteyebilir.
7
Madde 71: Gençlik ve Ç¢raklar Toplant¢s¢
Gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i her iºletme toplant¢s¢ndan önce veya sonra
emekçi temsilcili{i ile anlaºarak bir iºletme gençlik ve ç¢raklar toplant¢s¢ yapabilir. 2¡ºletmedeki gençlik ve ç¢raklar için yap¢lacak toplant¢, emekçi temsilcili{i ve iºverenle anlaºmaya var¢larak baºka bir tarihte de yap¢labilir. 343.
maddenin 2. bendinin 1. ve 2. cümleleri, 44'den 46'ya kadar olan maddeler
ve 65. maddenin 2. bendinin 2. cümlesi benzer ºekilde geçerlidir.
7
1
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¡K¡NC¡ KISIM
Ortak Gençlik ve Ç¢raklar Temsilcili{i
Madde 72: Kuruluºun Önkoºullar¢, Üye Say¢s¢,
Oylar¢n Yapt¢r¢m Gücü
(1) Bir ºirkette birden çok gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i bulunuyorsa, bir
ortak gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i kurulur.
(2) Ortak gençlik ve ç¢raklar temsilcili{ine her gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i
bir üyesini yollar.
(3) Gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i, ortak gençlik ve ç¢raklar temsilcili{inin her
üyesi için en az bir yedek üye seçerek, yedek üyelerin üyeli{e atanma
s¢ras¢n¢ saptar.
(4) Toplusözleºme veya iºletme anlaºmalar¢yla, ortak gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i üye say¢s¢ 2. bendin hükümlerinden farkl¢ olarak kararlaºt¢r¢labilir.
(5) 12. bendin hükümlerince ortak gençlik ve ç¢raklar temsilcili{inde 20'den
fazla üye bulunuyorsa ve 4. bende göre toplusözleºme ile karara ba{lanmam¢º bir düzenleme yoksa, ortak emekçi temsilcili{i ve iºveren aras¢nda,
ortak gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i üye say¢s¢n¢ sapatayan bir iºletme
sözleºmesi ba{¢tlan¢r. 2Bu anlaºmayla ºirketin birden çok iºletmesinde
bölge veya ç¢karlar aç¢s¢ndan birbirlerine ba{l¢ olan gençlik ve ç¢raklar
temsilciliklerinin, ortak gençlik ve ç¢raklar temsilcili{ine birlikte bir üye
göndermeleri kararlaºt¢r¢l¢r.
1
(6) 5. bend hükümlerine göre bir anlaºmaya var¢lamazsa, tüm ºirket için
kurulacak bir uzlaºma kurulu karar verir. 2Uzlaºma kurulu karar¢, iºverenle
ortak emekçi temsilcili{i aras¢nda anlaºma yerine geçer.
(7) 1Ortak gençlik ve ç¢raklar temsilcili{indeki her üyenin, seçildi{i iºletmedeki
seçmen listesinde 60. maddenin 1. bendinde tan¢m¢ yap¢lan emekçi say¢s¢
kadar oy hakk¢ vard¢r. 2Ortak gençlik ve ç¢raklar temsilcili{inin bir üyesi,
birden çok iºletme ad¢na gönderilmiºse, temsilcisi oldu{u iºletmelerdeki,
60. maddenin 1. bendinde tan¢mlanan emekçi temsilcili{i say¢s¢ kadar oy
hakk¢ vard¢r. 3Gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i, 1'den fazla üye göndermiºse,
oy say¢s¢ 1. cümle hükümlerince bu üyeler aras¢nda paylaºt¢r¢l¢r.
(8) Birkaç ºirketin ortaklaºa kurduklar¢ bir iºletme taraf¢ndan gönderilen ortak
gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i üyeleri için, toplusözleºmeyle veya iºletme
sözleºmesiyle 7. bentden farkl¢ düzenlemeler yap¢labilir.
7
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Madde 73: Yürütme ve Öbür Hükümlerin Geçerlili{i
(1) 1Ortak gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i, ortak emekçi temsilcili{i ile anlaºarak
toplant¢lar düzenleyebilir. 2Toplant¢lara ortak emekçi temsilcili{i baºkan¢
veya ortak emekçi temsilcili{i üyelerinden görevlendirilen bir üye kat¢labilir.
(2) Ortak gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i için 25. maddenin 1. bendi, 26., 28. maddenin 1. bendinin 1. cümlesi, 30., 31., 34., 36. maddeleri, 37. maddenin
1.’den 3. bendine kadar, 40., 41., 48., 49., 50. maddeler, 51. maddenin
2.’den 5. bendine kadar ve 66. ila 68. maddeler benzer ºekilde geçerlidir.

Üçüncü K¢s¢m
Kosern Gençlik ve Ç¢rak Temsilcili{i
Madde 73a: Kuruluº ¡çin Önkoºullar, Üye Say¢s¢, Oylar¢n
Yapt¢r¢m Gücü
(1) 1Bir konsern bünyesinde (Hisse Senetleri Yasas¢n¢n 18. maddesinin 1.
bendi) birçok ortak gençlik ve ç¢rak temsilcili{i bulunuyorsa, her bir ortak
gençlik ve ç¢rak temsilcili{inin verece{i kararlarla bir konsern gençlik ve
ç¢rak temsilcili{i kurulabilir. 2Temsilcili{in kurulmas¢, 60. maddenin 1.
bendinde belirtilen emekçilerin yüzde 75’ inin çal¢ºt¢{¢ ºirketlerde görev
yapan gençlik ve ç¢rak temsilciliklerinin onay¢n¢ gerektirir. 3Bir konsern
ºirketinde yaln¢z bir gençlik ve ç¢rak temsilcili{i bulunuyorsa, bu temsilcilik ortak gençlik ve ç¢rak temsilcili{inin görevlerini bu bölümdeki hükümler uyar¢nca üstlenir.
(2) 1Her ortak gençlik ve ç¢rak temsilcili{i, konsern gençlik ve ç¢rak temsilcili{ine bir üyesini gönderir. 2Ortak gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i, gönderdi{i her üye için en az bir yedek üye seçer ve onun üyeli{e atanma
s¢ras¢n¢ saptar.
(3) Konsern gençlik ve ç¢rak temsilcili{inin her üyesinin, onu gönderen ortak
gençlik ve ç¢rak temsilcili{i üyelerinin toplam oyu kadar oy hakk¢ vard¢r.
(4) 72. maddenin 4'den 8'e kadar olan bentleri benzer ºekilde geçerlidir.
7
Madde 73b: Yürütme ve Öbür Hükümlerin Geçerlili{i
(1) 1Konsern gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i, konsern emekçi temsilcili{i ile
anlaºarak, toplant¢lar düzenleyebilir. 2Toplant¢lara konsern emekçi tem-
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silcili{i baºkan¢ veya bu temsilcilikçe görevlendirilen baºka bir üye
kat¢labilir.
(2) Konsern gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i için 25. maddenin 1. bendi, 26. madde,
28. maddenin 1. bendinin 1. cümlesi, 30., 31., 34., 36. maddeler ile 37. maddenin 1'den 3'e kadar olan bendleri, 40., 41. maddeler ile 51. maddenin
3'den 5'e kadar olan bendleri, 56., 57., 58. maddeler, 59. maddenin 2. bendi
ve 66'dan 68'e kadar olan maddeler benzer ºekilde geçerlidirler.
7

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Emekçilerin Kat¢l¢m ve Birlikte Karar Haklar¢
B¡R¡NC¡ KISIM
Genel hükümler
Madde 74: ¡ºbirli{inin Temel Kurallar¢
(1) 1¡ºveren ve emekçi temsilcili{i ayda en az bir kez görüºmek üzere bir
araya gelmelidirler. 2Üzerinde anlaºmaya var¢lamayan sorunlar¢, ciddi bir
anlaºma arzusuyla görüºmeyi sürdürmeli ve görüº ayr¢l¢klar¢n¢n giderilebilmesi için önerilerde bulunmal¢d¢rlar.
(2) 1¡ºveren ile emekçi temsilcili{i aras¢nda iº kavgas¢ giriºimleri yasalara
ayk¢r¢d¢r; toplusözleºme, taraflar¢n iº kavgas¢ hakk¢n¢n dokunulmazl¢{¢n¢
korur. 2¡ºveren ve emekçi temsilcili{i iº ak¢m¢n¢ veya iºletmede huzuru ve
beraberli{i bozacak etkinliklerde bulunamazlar. 3Onlar, iºletmede her tür
siyasi etkinlikten kaç¢n¢rlar; emekçileri do{rudan ilgilendiren toplusözleºme politikas¢, sosyal politika, do{al çevre politikas¢ ve ekonomik sorunlar¢n ele al¢nmas¢ ve iºlenmesi bu k¢s¢tlamaya girmez.
(3) Bu yasa çerçevesinde görev alan emekçilerin kendi sendikalar¢ için iºletmelerde yapacaklar¢ çal¢ºmalar k¢s¢tlanamaz.
7

Madde 75: ¡ºletmelerde Çal¢ºanlara Yönelik Davran¢º Kurallar¢
(1) 1¡ºveren ve emekçi temsilcili{i, iºletmede çal¢ºan kiºilere; hukuk, vicdan
ve mant¢{a dayanan adalet kurallar¢na göre davran¢lmas¢n¢; özellikle kiºilere,
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¢rk¢, dini, milliyeti, kökeni, politik veya sendikal çal¢ºma veya siyasal e{ilimi
veya cinsiyeti veya cinsel kimli{i nedeniyle farkl¢ davran¢lmamas¢n¢
sa{lamak zorundad¢rlar. 2Onlar, belli bir yaº s¢n¢r¢n¢ geçmiº emekçilerin
ç¢karlar¢na zarar gelmemesine dikkat ederler.
(2) 1¡ºveren ve emekçi temsilcili{i iºletmede çal¢ºan emekçilerin kiºiliklerinin
serbestçe geliºmesini korur ve desteklerler. 2¡ºveren ve emekçi temsilcili{i, emekçilerin ve çal¢ºma gruplar¢n¢n hareket serbestisini ve
kendili{inden giriºim çabalar¢n¢ desteklerler.
7
Madde 76: Uzlaºma Kurulu
(1) 1¡ºverenle emekçi temsilcili{i, ortak emekçi temsilcili{i veya konsern
emekçi temsilcili{i aras¢ndaki görüº ayr¢l¢klar¢n¢n giderilmesi için gereksinimlere göre bir uzlaºma kurulu oluºtururlar. 2¡ºletme sözleºmesiyle devaml¢
bir uzlaºma kurulu yap¢land¢r¢labilir.
(2) 1Uzlaºma kurulu, iºveren ve emekçi temsilcili{i taraf¢ndan atanan eºit say¢da
üyelerden ve tarafs¢z bir baºkandan oluºur. 2Baºkan kimli{i üzerinde her iki
taraf¢n anlaºmas¢ gerekir. 3Baºkan¢n kimli{i üzerinde bir anlaºmaya var¢lamad¢{¢
durumlarda baºkan¢ iº mahkemesi atar. 4Üye say¢s¢ üzerinde bir anlaºmaya
var¢lamad¢{¢ durumlarda ise; bu yöndeki karar¢ iº mahkemesi verir.
1
(3) Uzlaºma kurulu görevine zaman kaybetmeden baºlar. 2Uzlaºma kurulu,
kararlar¢n¢ sözlü görüºmelerden sonra oy ço{unlu{uyla al¢r. 3Karar s¢ras¢nda
baºkan önce oy kullanmaz; oy ço{unlu{u sa{lanamazsa, görüºmelerin
tekrarlanmas¢ndan sonra karar oylamas¢na kat¢l¢r. 4Uzlaºma kurulu kararlar¢ yaz¢l¢ olarak kaydedilir, baºkan taraf¢ndan imzalan¢r, iºveren ve emekçi
temsilcili{ine verilir.
(4) ¡ºletme sözleºmesiyle uzlaºma kurulunda uygulanacak yöntem için baºka
ayr¢nt¢lar saptanabilir.
(5) 1Uzlaºma kurulu kararlar¢n¢n, iºveren ve emekçi temsilcili{i aras¢nda
anlaºma yerine geçti{i durumlarda, uzlaºma kurulu, taraflardan birinin
baºvurusu üzerine göreve baºlar. 2Taraflardan biri üyelerini göstermez
veya gösterilen üyeler zaman¢nda davet edildikleri halde toplant¢ya kat¢lmazlarsa, baºkan ve toplant¢ya kat¢lan üyeler 3. bendin hükümleri
çerçevesinde karar verirler. 3Uzlaºma kurulu, iºletmenin ve ilgili emekçilerin ç¢karlar¢n¢ uygun ºekilde dikkate alarak, kararlar¢n¢ takdir hakk¢
çerçevesinde verir. 4¡ºveren ve emekçi temsilcili{i, karar¢n tebli{ ediliº
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tarihinden baºlayarak hesaplanan iki hafta içerisinde iº mahkemesine,
takdir hakk¢ s¢n¢rlar¢n¢n d¢º¢na ç¢k¢ld¢{¢ gerekçesiyle baºvurabilirler.
(6) 1Uzlaºma kurulu çal¢ºmalar¢na farkl¢ ºekilde ancak, taraflar¢n baºvurusu
üzerine veya her iki taraf¢n da, görevi yürütmesine olur vermelerinden
sonra baºlar. 2Bu durumlarda Uzlaºma Kurulu karar¢n¢n, iºverenle emekçi
temsilcili{i aras¢ndaki anlaºma yerine geçmesi ancak, her iki taraf¢n karar¢n
ba{lay¢c¢l¢{¢n¢ önceden kabul etmesi veya sonradan onaylamas¢ halinde
olanakl¢d¢r.
(7) Öbür hükümlere göre yarg¢ yolu aç¢ksa, bu yol uzlaºma kurulu karar¢yla
kapanamaz..
(8) Toplusözleºmeyle, 1. bendte belirtilen uzlaºma kurulunun yerini, bir
toplusözleºme arac¢ kurulunun almas¢ kararlaºt¢r¢labilir.
7
Madde 76a: Uzlaºma Kurulunun Giderleri
(1) Uzlaºma kurulunun giderlerini iºveren karº¢lar.
(2) 1Uzlaºma kurulunun iºletme çal¢ºanlar¢ndan oluºan üyeleri, yapt¢klar¢ iº
karº¢l¢{¢nda ödenek almazlar; 37. maddenin 2. ve 3. bentleri benzer ºekilde
geçerlidir. 2Uzlaºma kurulu, iºveren ile ortak emekçi temsilcili{i veya konsern emekçi temsilcili{i aras¢ndaki görüº ayr¢l¢klar¢n¢ gidermek için
oluºturulmuºsa, 1. cümle ºirketin bir iºletmesinde veya konsernin bir
iºletmesinde çal¢ºanlardan oluºan üyeleri için de geçerlidir.
1
(3) Uzlaºma kurulunun baºkan¢ ve üyeleri, 2. bentde belirtilen kiºilerden
oluºmuyorsa, yapt¢klar¢ iº karº¢l¢{¢nda iºverenden ödeme yap¢lmas¢n¢
isteme hakk¢na sahiptirler. 2Ödenecek para miktar¢, 4. bendin 3'den 5'e
kadar olan cümlelerindeki kurallar do{rultusunda saptan¢r.
(4) 1Federal Çal¢ºma ve Ekonomi Bakanl¢{¢, 3. bent uyar¢nca ödenecek miktar¢, bir hukuksal yönetmelikle saptayabilir. 2Ödenek yönetmeli{inde, tavan
ücretler saptan¢r. 3Bununla birlikte özellikle, harcanacak zaman,
anlaºmazl¢{¢n zorluk derecesi ve iºe gidemedi{i için kaybedece{i ücret
de dikkate al¢nmal¢d¢r. 4Üyelere, baºkan¢n ödene{inden düºük bir ödeme
yap¢l¢r. 5Tavan ücretlerini saptarken, uzlaºma kurulu üyelerinin ve iºverenin
ç¢karlar¢ dikkate al¢n¢r.
(5) Bir toplusözleºmede öngörülüyorsa veya böyle bir düzenleme yoksa , 3.
bentden ve 4. bent uyar¢nca öngörülen ödenek yönetmeli{inden, toplusözleºmeyle veya bir iºletme sözleºmesiyle farkl¢ uygulamalar yap¢labilir.
7
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Madde 77: Ortak Kararlar¢n Uygulanmas¢, ¡ºletme Sözleºmeleri
(1) 1Farkl¢ bir uygulama kararlaºt¢r¢lmam¢º ise, emekçi temsilcili{i ve iºveren
aras¢nda kararlaºt¢r¢lm¢º sözleºmeler, uzlaºma kurulu kararlar¢na dayananlar da dahil olmak üzere, iºveren taraf¢ndan uygulan¢rlar. 2Emekçi temsilcili{i tek yönlü davran¢ºlarla iºletmenin yönetimine el atamaz.
1
(2) ¡ºletme sözleºmelerini iºveren ve emekçi temsilcili{i birlikte ba{¢tlar ve
kaleme al¢rlar. 2Sözleºme taraflarca imzalan¢r; bu kural uzlaºma kurulu
karar¢na dayanan iºletme sözleºmeleri için geçerli de{ildir. 3¡ºveren iºletme
sözleºmelerini, okunabilmeleri için, iºletmenin uygun bir yerine koymakla
yükümlüdür.
(3) 1Toplusözleºme ile düzenlenmiº olan ücretler ve öbür çal¢ºma koºullar¢
bir iºletme sözleºmesinin konusu olamaz. 2Bu, toplusözleºmenin tamamlay¢c¢ iºletme sözleºmelerinin yap¢labilece{ini kesin ºekilde belirtti{i durumlarda geçerli de{ildir.
1
(4) ¡ºletme sözleºmeleri araçs¢z ve zorlay¢c¢ ºekilde geçerlidirler. 2Emekçilere
iºletme sözleºmesiyle haklar tan¢nm¢ºsa, bu haklardan vazgeçmek, ancak
emekçi temsilcili{inin oluru ile yasald¢r. 3Bu haklar¢n geçerlili{ini kaybetmesi olanaks¢zd¢r. 4Bu haklar¢n de{erlendirilmelerine engel oluºturacak hak düºümü süreleri ancak toplusözleºme veya iºletme sözleºmeleri
ile ba{¢tland¢klar¢ durumlarda yasald¢r; ayn¢ ºey zaman aº¢m¢ sürelerinin
k¢salt¢lmas¢ için de geçerlidir.
(5) ¡ºletme sözleºmeleri, baºka bir ºey kararlaºt¢r¢lmam¢º ise, üç ayl¢k bir
önelle feshedilebilirler.
(6) Bir iºletme sözleºmesinin, uzlaºma kurulu taraf¢ndan ba{¢tlanabilecek ve
iºveren ile emekçi temsilcili{i aras¢nda anlaºma yerine geçebilecek konularla ilgili hükümleri, geçerlilik süresinin bitiminden baºlayarak yerine
baºka bir sözleºme kararlaºt¢r¢l¢ncaya dek geçerlidir.
7
Madde 78: Koruyucu Hükümler
Emekçi temsilcili{i, ortak emekçi temsilcili{i, konsern emekçi temsilcili{i,
gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i, ortak gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i, konsern
gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i ekonomi komisyonu, gemi temsilcili{i, deniz
ve nehir emekçi temsilcili{i üyeleri, 3. maddenin 1. bendinin 1. ve 2. f¢kralar¢nda
belirtilen emekçi temsilcilikleri, uzlaºma kurulu, toplusözleºme arac¢ kurulu

1

44

(76. maddenin 8. bendi) ve iºletme yak¢nma kurulu (86. madde) üyeleri ve
dan¢ºmanlar (madde 80, f¢kra 2, 3. cümle) görevleri kapsam¢ndaki
çal¢ºmalar¢nda rahats¢z edilip engellenemezler. 2Onlar, görevleri kapsam¢nda
çal¢ºmalar¢ nedeniyle ma{dur edilemez veya kay¢r¢lamazlar; bu onlar¢n mesleki
geliºmeleri için de geçerlidir.
7

Madde 78a: Meslek Ö{reniminde Bulunanlar¢n Özel
Hallerde Korunmalar¢
(1) ¡ºveren, gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i, emekçi temsilcili{i, gemi temsilcili{i veya deniz ve nehir emekçi temsilcili{i üyesi olan ve meslek ö{reniminde bulunan bir ç¢ra{¢, meslek ö{renimi süresi bittikten sonra süresiz
iº iliºkisine almamay¢ düºünüyorsa, bunu, meslek ö{renimi süresinin
bitimine en geç üç ay kala ç¢ra{a yaz¢l¢ olarak bildirmek zorundad¢r.
(2) 1Birinci bentde belirtilen bir ç¢rak, meslek ö{renimi süresinin sona ermesinden önceki son üç ayl¢k dönem içerisinde iºverenden, ö{renim süresinin
bitiminden sonra çal¢ºt¢r¢lmas¢na devam edilmesini yaz¢l¢ olarak isterse,
bu durumda, ç¢rak ile iºveren aras¢nda, meslek ö{renimi süresinin bitiminden sonra süresiz bir iº iliºkisi baºlam¢º olur. 2Bu iº iliºkisinde özellikle 37. maddenin 4. ve 5. bentleri benzer ºekilde uygulan¢rlar.
(3) 1. ve 2. bentler, gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i, emekçi temsilcili{i, gemi
temsilcili{i veya deniz ve nehir emekçi temsilcili{i görevinin bitiminden
sonraki bir y¢ll¢k süre dolmadan önce mesleki ö{renimi süresi sona ererse
de geçerlidir.
(4) 1¡ºveren, tüm koºullar dikkate al¢narak, ilgili ç¢ra{¢ çal¢ºt¢rmaya devam
edilmesinin ondan beklenemeyece{ini ortaya koyan gerekçeler göstererek, meslek ö{reniminin bitiminden sonra en geç iki haftan¢n bitiºine
dek,
1. ikinci veya üçüncü bendlere göre iº iliºkisinin oluºmad¢{¢n¢n saptanmas¢, veya
2. ikinci veya üçüncü bendlere göre oluºmuº bir iº iliºkisinin feshedilmesi
için iº mahkemesine baºvurabilir. 2¡º mahkemesinde yürütülen davada
emekçi temsilcili{i, gemi temsilcili{i, deniz ve nehir emekçi temsilcili{i, dava gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i üyeleri ile ilgiliyse, bunlarda
davan¢n taraflar¢d¢rlar.
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(5) 2‘den 4'e kadar olan bentler, iºveren 1. bende göre bilgilendirme yükümlülü{ünü yerine getirmiº olsun veya olmas¢n, uygulan¢r.
7
Madde 79: Gizlili{e Uyma Yükümlülü{ü
(1) 1Emekçi temsilcili{i üyeleri ve yedek üyeler, emekçi temsilcili{i üyesi
olmalar¢ nedeniyle bilinen ve iºverence gizli tutulmas¢n¢n gereklili{i özellikle belirtilen iºletme veya ticari s¢rlar¢ aç¢klayamaz ve kullanamazlar. 2Bu,
emekçi temsilcili{i görevinden ayr¢ld¢ktan sonra da geçerlidir. 3Bu yükümlülük, emekçi temsilcili{i üyelerinin birbirlerine karº¢ yoktur. 4Yine bu
yükümlülük ortak emekçi temsilcili{ine, konsern emekçi temsilcili{ine,
gemi temsilcili{ine, deniz ve nehir emekçi temsilcili{ine, denetim kurulundaki emekçilerin temsilcilerine, ayn¢ ºekilde uzlaºma kurulu, toplusözleºme arac¢ kurulu (76. maddenin 8. bendi) veya iºletmenin yak¢nma
kurulu (86. madde) üyelerine karº¢ da yoktur.
(2) 1. bend hükümleri ayn¢ anlamda; ortak emekçi temsilcili{i, konsern emekçi
temsilcili{i, gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i, ortak gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i, konsern gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i, ekonomi komisyonu, gemi
temsilcili{i, deniz ve nehir emekçi temsilcili{i üyeleri ve yedek üyeleri, 3.
maddenin 1. f¢kras¢n¢n 1. ve 2. bendleri hükümlerine göre kurulan emekçi
temsilcileri, uzlaºma kurulu, toplusözleºme arac¢ kurulu (76. maddenin
8. bendi) iºletme yak¢nma kurulu (86. madde), sendikalar¢n temsilcileri
veya iºveren birlikleri üyeleri için de geçerlidir.
7
Madde 80: Genel Görevler
(1) Emekçi temsilcili{i aºa{¢daki genel görevleri yerine getirir:
1. Emekçiler yarar¢na geçerli yasalar, kararnameler, kazadan korunma
yönetmelikleri, toplusözleºmeler ve iºletme sözleºmelerinin uygulanmas¢na dikkat etmek;
2. ¡ºletme ve çal¢ºanlar yarar¢na giriºimlerin al¢nmas¢n¢ iºverenden istemek;
2a. Özellikle; iºe alma, çal¢ºt¢rma, e{itim, ö{renim ve geliºme e{itimi ve
mesleki yükselme konular¢nda da olmak üzere, kad¢n ve erkekler
aras¢ndaki somut eºitli{in gerçekleºtirilmesini teºvik etmek;
2b. Aile ile çal¢ºma hayat¢ aras¢ndaki uyumu desteklemek;
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3. Emekçilerin, gençlik ve ç¢raklar temsilcili{inin önerilerini dinleyip, hakl¢
gördüklerini iºverenle görüºerek çözümlenmesini sa{lamaya çal¢ºmak;
ilgili emekçilere görüºmelerin durumu ve sonucu hakk¢nda bilgi vermek;
4. Engellilerin ve özellikle korunmas¢ gereken di{er kiºilerin iº hayat¢na
uyumlar¢n¢ desteklemek;
5. Gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i seçimlerini haz¢rlamak ve yürütmek,
gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i ile birlikte genç emekçilerin ç¢karlar¢n¢n
desteklenmesine birlikte çal¢ºmak; emekçi temsilcili{i, gençlik ve
ç¢raklar temsilcili{inden öneriler yapmas¢n¢ ve görüºlerini bildirmesini
isteyebilir;
6. Yaºl¢ emekçilerin iºyerlerinde çal¢ºmalar¢n¢n sa{lanmas¢n¢ desteklemek;
7. ¡ºletmede çal¢ºan yabanc¢ emekçilerin uyumlar¢n¢ ve onlarla Alman
uyruklu emekçiler aras¢nda anlaºman¢n sa{lanmas¢n¢ desteklemek ve
iºletmede yabanc¢ düºmanl¢{¢ ve ¢rkç¢l¢kla mücadele için gerekli
giriºimler talep etmek;
8. ¡ºletmede istihdam¢ desteklemek ve güvence alt¢na almak;
9. ¡ºletme içinde iº güvenli{i ve do{al çevrenin korunmas¢yla ilgili önlemler al¢nmas¢n¢ desteklemek.
(2) 1¡ºveren bu yasaya göre görevlerini yerine getirebilmesi için emekçi temsilcili{ine zaman¢nda ve geniº ölçüde bilgi verir; bu bilgi verme iºlemi,
iºverenle herhangi bir iº iliºkisi olmayan kiºilerin çal¢ºt¢r¢lmas¢n¢ da kapsar. 2Emekçi temsilcili{ine, görevlerini yerine getirebilmesi için, iste{i
üzerine her zaman gerekli belgeler verilir; bu kapsamda, yürütme kurulu
veya 28. madde hükümlerine göre kurulan baºka bir kurumun brüt ücret
ve maaº cetvellerini gözden geçirme hakk¢ vard¢r. 3¡ºveren emekçi temsilcili{inin hizmetine, görevlerini usulüne uygun yerine getirebilmesi için,
gerekiyorsa bilgi al¢ºveriºi için bilirkiºi niteli{i olan emekçiler vermek zorundad¢r; iºveren, iºletmeyle ilgili zorunluluklar engel oluºturmad¢kça, emekçi
temsilcili{inin bu yönlü önerilerini dikkate almak zorundad¢r.
(3) Emekçi temsilcili{i, görevlerini usulüne uygun yürütülebilmek için
gereklili{ine inand¢{¢ durumlarda, iºverenle daha önceden kararlaºt¢rarak,
deste{i için bilirkiºi ça{¢rabilir.
(4) Bilirkiºilerin gizlili{e uyma yükümlülü{ü için 79. madde hükümleri aynen
geçerlidir.
7
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¡K¡NC¡ KISIM
Emekçilerin kat¢l¢m ve yak¢nma hakk¢
Madde 81: ¡ºverenin Bilgilendirme ve Görüºme Yükümlülükleri
(1) 1¡ºveren, emekçilere, görev ve sorumluluklar¢, yapt¢klar¢ iºin ºekli ve bu
iºin, iºletmenin iº ak¢º¢ndaki yeri hakk¢nda bilgi verir. 2¡ºveren emekçileri;
iºe baºlamadan önce, o iºle ilgili kaza ve sa{l¢k aç¢s¢ndan tehlikesi ve bu
tehlikelerin önlenmesi ve Çal¢ºmay¢ Koruma Yasas¢’n¢n 10. maddesi kapsam¢nda al¢nan giriºimlerle ilgili uyar¢r.
(2) Emekçilere kendi çal¢ºma alanlar¢nda yap¢lacak de{iºiklikler hakk¢nda
zaman¢nda bilgi verilir. 1. bend hükümleri aynen geçerlidir.
(3) ¡ºveren, emekçi temsilcili{i bulunmayan iºletmelerde, çal¢ºma güvencesi
ve çal¢ºanlar¢n sa{l¢{¢ ile ilgili tüm giriºimler konusunda bilgi vermek zorundad¢r.
1
(4) ¡ºveren, emekçilere; planlanan teknik tesisler, çal¢ºma yöntemleri ve iºin
ak¢º¢ veya iºyerlerinde yap¢lacak de{iºiklikler ve bu de{iºikli{in, onlar¢n
iºyerlerine, çal¢ºt¢klar¢ çevreye, yap¢lan iºin içeri{ine ve biçimine olan etkileri hakk¢nda bilgi verir. 2Emekçilerin yapacaklar¢ iºte de{iºiklik olaca{¢
ve onlar¢n sahip olduklar¢ mesleki bilgi ve yetene{in, verilecek görevi yerine getirmeye yeterli olmayaca{¢n¢n saptanmas¢ halinde, iºveren zaman
geçirmeden, emekçiyle, bilgi ve yeteneklerini, iºletmedeki olanaklar kapsam¢nda yeni görevi yerine getirecek ºekilde nas¢l geliºtirebilece{ini
görüºmek zorundad¢r. 3Emekçi, bu konular görüºülürken emekçi temsilcili{inin bir üyesinin yan¢nda bulunmas¢n¢ isteyebilir.
7
Madde 82: Emekçilerin Görüº Belirtme ve Görüºme Hakk¢
(1) 1Emekçilerin kendilerini ilgilendiren iºletme sorunlar¢nda, iºletmenin iç
yap¢s¢na göre, bunun için yetki verilmiº kiºilere görüº belirtme hakk¢ vard¢r.
2
Emekçilerin iºletmenin kendilerini ilgilendiren giriºimleri ile ilgili olarak
görüºlerini bildirme, iº yerinin ve iº ak¢º¢n¢n düzenlenmesi için önerilerde
bulunma yetkileri vard¢r.
(2) 1Emekçi, iº ücretinin hesaplanmas¢ ve ücretinin bileºimi ile ilgili aç¢klamalar ve verimlili{inin nas¢l de{erlendirildi{i, iºyerinde mesle{inde ilerleme olanaklar¢ konular¢nda kendisiyle görüºülmesini isteyebilir. 2 Emekçi,
emekçi temsilcili{inin bir üyesini görüºmelere kat¢lmaya ça{¢rabilir. 3Emekçi
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temsilcili{i üyesi, belirli hallerde emekçi temsilcili{i taraf¢ndan bu yükümlülükten serbest tutulmad¢ysa, bu görüºmelerin içeri{ini gizli tutmak zorundad¢r.
7
Madde 83: Özlük Dosyalar¢n¢n Görülmesi
(1) 1Emekçi, kendisi hakk¢nda tutulan özlük dosyas¢n¢ görme hakk¢na sahiptir. 2Emekçi özlük dosyas¢na bakmak için bir emekçi temsilcili{i üyesini
birlikte götürebilir. 3Emekçi temsilcili{i üyesi, emekçi temsilcili{i taraf¢ndan
özel hallerde bu yükümlülükten serbest tutulmad¢ysa, özlük dosyas¢n¢n
içeri{ini, gizli tutmak zorundad¢r.
(2) Emekçinin özlük dosyas¢n¢n içeri{i ile ilgili görüºleri, isterse dosyas¢na
al¢n¢r.
7
Madde 84: Yak¢nma Hakk¢
(1) 1Her emekçinin; kendisine iºverence veya iºletmede çal¢ºanlarca zarar
verildi{i veya haks¢zl¢k yap¢ld¢{¢, herhangi bir ºekilde ç¢karlar¢n¢n k¢s¢tland¢{¢
kan¢s¢nda oldu{u durumlarda, iºletmenin ilgili birimine yak¢nma hakk¢
vard¢r. 2Emekçi temsilcili{inin bir üyesini kendisini desteklemeye veya
arabulmaya ça{¢rabilir.
(2) 1¡ºveren, emekçiye yak¢nmas¢n¢n incelenmesiyle ilgili bilgi verir. 2Yak¢nmay¢
hakl¢ bulursa, çözümlenmesine yard¢m eder.
(3) Yak¢nma nedeniyle emekçiye hiç bir zarar gelemez.
7
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Kaynak: BBI – R¢za Gürel

Emekçi; emekçi
temsilcili{ine yak¢n¢r.

Emekçi temsicili{i; emekçinin
yak¢nmas¢n¢n haks¢z oldu{u
kan¢s¢na var¢r.

Emekçi temsicili{i; emekçinin
yak¢nmas¢n¢n hakl¢ oldu{u
kan¢s¢na var¢r.

Emekçi temsicili{i; emekçinin yak¢nmas¢n¢ ciddi ºekilde dinler.

¡ºveren yak¢nma ile ilgili çözümler bulur

Emekçi temsilcili{i ve iºveren
emekçinin yak¢nmas¢n¢n hakl¢ oldu{u
konusunda ve cözümler aray¢º¢
aç¢s¢nda hepfikirler.

84. madde
1. bend

Uzlaºma kurulunun karar¢ emekçi
temsilcili{i ve iºveren aras¢ndaki anlaºmazl¢{¢ gideren anlaºma yerine geçer.

Emekçi temsilcili{i ¡TY 76. Maddesi
uyar¢nca uzlaºma kurulunu ça{¢r¢r.

Emekçi temsilcili{i ve iºveren
emekçinin yak¢nmas¢ ile ilgili fikir
ayr¢l¢klar¢nda iddal¢lar ve anlaºmazlar.

84. madde
3. bend

84. madde
2. bend

84. madde
1. bend
2. cümle

Ernekçinin; kendisinin baºka nedenlerden
dolay¢ rahats¢z edildi{i kan¢s¢ (Mobbing).

Emekçi temsicili{i iºverenden yak¢nma ile ilgili cözüm talebinde bulunur.

Emekçiye yak¢nmalar¢ndan dolay¢ hiç bir zarar ve
ziyan verilmemez.

¡ºveren emekçinin yak¢nmas¢ ile ilgili karar verir,
emekçi yak¢nmas¢nda hakl¢ysa, buna çözümler arar.

Ernekçinin güvendi{i bir emekçi temsilcili{i üyesinin
deste{ini ve arac¢l¢{¢n¢ isteme hakk¢ vard¢r.

Ernekçinin; baºka bir emekçi taraf¢ndan
haks¢zl¢{a u{rad¢{¢ veya kötü iºlem
gördügü kan¢s¢;

Yak¢nman¢n olas¢ konular¢

Emekçi iºletmenin ilgili yerlerine yak¢n¢r

¡TY 84. madde uyar¢nca yak¢nma iºlemi

Emekci; iºveren veya amiri taraf¢ndan
haks¢zl¢{a u{rad¢{¢ veya diyer emekçilere
göre kötü iºlem gördü{ü kan¢s¢;

¡TY 85. madde uyar¢nca yak¢nmalar¢n emekçi temsilcili{i taraf¢ndan iºleme al¢nmas¢

Emekçilerin yak¢nma hakklar¢:
¡TY 84. ve 85 maddeler

Madde 85: Emekçi Temsilcili{inin Yak¢nma ile ¡lgili ¡ºlemi
(1) Emekçi temsilcili{i, emekçilerin yak¢nmalar¢n¢ dinlemekle ve hakl¢
gördü{ünde, iºverence çözümülenmesine çal¢ºmakla yükümlüdür.
(2) 1Emekçi temsilcili{i ile iºveren aras¢nda yak¢nman¢n hakl¢l¢{¢ konusunda
görüº ayr¢l¢{¢ durumlar¢nda, emekçi temsilcili{i uzlaºma kuruluna baºvurur.
2
Uzlaºma kurulu karar¢ iºveren ile emekçi temsilcili{i aras¢nda anlaºma
yerine geçer. 3Bu, yak¢nma konusu bir yasal hak ise, geçersizdir.
(3) 1¡ºveren, emekçi temsilcili{ine yak¢nman¢n incelenmesi ile ilgili bilgi verir.
2
84. maddenin 2. bendi sakl¢ kal¢r.
7
Madde 86: Tamamlay¢c¢ Sözleºmeler
1
Toplusözleºme veya iºletme sözleºmesiyle yak¢nma iºleminin ayr¢nt¢lar¢
kararlaºt¢r¢labilir. 2Burada 85. maddenin 2. bendinde öngörülen uzlaºma kurulunun yerini, iºletme yak¢nma birimi alabilir.
7
Madde 86a: Emekçilerin Öneri Hakk¢
Her emekçinin, görüºülmesini istedi{i konular¢ emekçi temsilcili{ine önerme
hakk¢ vard¢r. 2Yap¢lan bir öneri, iºletmede çal¢ºan emekçilerin yüzde beºi
taraf¢ndan destekleniyorsa, emekçi temsilcili{i bu öneriyi gelecek 12 ay içinde
emekçi temsilcili{i toplant¢s¢ gündemine almak zorundad¢r.
7
1

ÜÇÜNCÜ KISIM
Sosyal konular
Madde 87: Birlikte Karar Verme Haklar¢
(1) Emekçi temsilcili{inin, yasalarla veya toplusözleºmelerle düzenlenmemiºlerse, aºa{¢daki konularda birlikte karar verme hakk¢ vard¢r:
1. ¡ºletme düzeni ile ilgili konular ve emekçilerin iºletmedeki davran¢ºlar¢;
2. Günlük iº süresinin baºlamas¢ ve bitimi, aralar dahil, iº süresinin haftan¢n günlerine da{¢l¢m¢;
3. ¡ºletmede uygulanan iº süresinin geçici olarak k¢salt¢lmas¢ veya
uzat¢lmas¢;
4. Ücret ödemesinin zaman¢, yeri ve ºekli;
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5. Y¢ll¢k iznin genel kurallar¢ ve izin plân¢n¢n haz¢rlanmas¢, iºverenle emekçi
aras¢nda bir anlaºma sa{lanamad¢{¢ durumlarda, ilgili emekçiler için
izin zaman¢n¢n saptanmas¢;
6. Emekçilerin davran¢º ve verimlerini denetlemeye yönelik düzene{in
kurulmas¢ ve kullan¢ma sokulmas¢;
7. Yasal hükümler veya kazalar¢ önleme talimatnamelerinin hükümleri
kapsam¢nda sa{l¢{¢ koruma kurallar¢n¢n düzenlenmesi ve iº kazalar¢ndan
ve meslek hastal¢klar¢ndan korunma;
8. Geçerlilik alan¢ iºletme, ºirket ve konsernle s¢n¢rlanan sosyal kuruluºlar¢n
ºekli, donat¢lmas¢ ve idare ediliºi;
9. Emekçilere iº iliºkileri nedeniyle kiralanan konutlar¢n da{¢t¢m¢ ve bu
konutlardan ç¢kar¢lma ve ayr¢ca genel kullan¢º kurallar¢n¢n saptanmas¢;
10. ¡ºletmede ücretlerin düzenlemesi, özellikle ücretlerin belirlenmesi için
geçerli olan genel kurallar¢n düzenlenmesi ve yeni ödeme yöntemlerinin oluºturulmas¢, uygulanmas¢ ve gerekti{inde de{iºitirilmesi;
11. Akord ve prim ölçeklerinin ve bunlara benzer rand¢mana ba{l¢ ücretlerin ve para etkenlerinin saptanmalar¢;
12. ¡ºletmede öneri etkinlikleri için temel kurallar¢n saptanmas¢;
13. Grup çal¢ºmas¢n¢n uygulanmas¢yla ilgili temel kurallar¢n saptanmas¢;
bu maddenin hükmüne göre grup çal¢ºmas¢ndan, bir grup emekçi
iºletmedeki üretimin ak¢º¢ içinde bütün olan bir görevi, genelikle kendi
sorumluluklar¢ çerçevesinde yerine getirmek için üstlendiyse, söz edilir.
(2) 11. bendin konular¢ndan biri üzerinde anlaºmaya var¢lamazsa, uzlaºma
kurulu karar verir. 2Uzlaºma kurulunun karar¢ iºveren ile emekçi temsilcili{i aras¢nda anlaºma yerine geçer.
7
88. Madde: Gönüllü ¡ºletme Sözleºmeleri
¡ºletme sözleºmeleriyle özellikle,
1. iº kazalar¢ndan ve sa{l¢{a zarar verici etkenlerden koruyan tamamlay¢c¢ giriºimler;
1a. iºletme alan¢nda çevrenin korunmas¢yla ilgili tamamlay¢c¢ giriºimler;
2. iºletme, ºirket ve konsern alanlar¢nda etkisi olan sosyal tesisilerin
kurulmas¢;
3. sermaye birikimini teºvik eden tamamlay¢c¢ giriºimler;
4. yabanc¢ uyruklu emekçilerin iºletmeye uyumlar¢n¢ ve onlarla Alman
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uyruklu emekçiler aras¢nda anlaºman¢n sa{lanmas¢n¢ destekleyici ve
yabanc¢ düºmanl¢{¢na ve ¢rkç¢l¢{a karº¢ mücadele için tamamlay¢c¢
giriºimler düzenlenebilir.
7
Madde 89: ¡º güvenli{i ve Do{al Çevrenin Korunmas¢
(1) 1Emekçi temsilcili{i, iº güvenli{i, iºletmede kazalardan korunma ve do{al
çevrenin korunmas¢na yönelik hükümlerin uygulanmas¢ için çaba göstermek zorundad¢r. 2Emekçi temsilcili{i, kaza ve sa{l¢kla ilgili tehlikelere karº¢
önlem almada, çal¢ºmada güvence ile ilgili resmi makamlar¢, yasal kaza
sigortas¢ yetkililerini ve sözkonusu olan öbür kuruluºlar¢; yapaca{¢ önerilerle, dan¢ºmanl¢kla ve bilgilendirmekle destekleme yükümlüsüdür.
(2) 1¡ºveren ve 1. bendin 2. cümlesinde belirtilen yetkililer, emekçi temsilcili{inin veya emekçi temsilcili{i taraf¢ndan görevlendirilen üyelerinin, iº
güvencesi veya kazadan korunmay¢ ilgilendiren bütün denetlemelere,
sorunlar¢n çözümlenmesine ve kazalarla ilgili soruºturmalara kat¢lmalar¢n¢
sa{lamakla yükümlüdür. 2¡ºveren, emekçi temsilcili{inin iºletmede do{al
çevrenin korunmas¢na iliºkin bütün denetleme ya da sorunlarda soruºturmalara kat¢lmas¢n¢ sa{lamakla ve ona ilgili resmi makamlar¢n iº güvencesi
ve kazadan korunma ve iºletmede do{al çevrenin korunmas¢yla ilgili
sorumluluklar¢n¢ ve yönetmeliklerini hemen bildirmekle yükümlüdür.
(3) Personel ve örgütsel tüm giriºimler ve ayn¢ zamanda iºletmeye ait binalara,
bürolara, teknik tesislere, üretim iºlemlerine ve üretim ak¢ºlar¢na ve iºyerlerine yönelik öbür giriºimler de dahil olmak üzere iºletmede do{al çevre
korunmas¢ tan¢m¢n¢n kapsam¢na girerler.
(4) ¡ºverenin, Sosyal Yasan¢n 7. Cildinin 22. maddesinin 2. bendi uyar¢nca iº
güvenli{i sorumlusu ile yapaca{¢ görüºmelere emekçi temsilcili{i
taraf¢ndan görevlendirilen üyeleri kat¢l¢r.
(5) ¡ºveren, emekçi temsilcili{ine, , 2. ve 4. bend hükümleri uyar¢nca kat¢ld¢{¢
toplant¢larla ilgili araºt¢rma, denetim ve görüºmeler hakk¢nda tutulan raporlar¢ verir.
(6) ¡ºveren, emekçi temsilcili{ine, Sosyal Yasan¢n 7. Cildinin 193. maddesinin
5. bendi uyar¢nca emekçi temsilcili{i taraf¢ndan imzalanmas¢ gereken kaza
raporunun bir suretini vermek zorundad¢r.
7
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DÖRDÜNCÜ KISIM
¡ºyeri, iºin ak¢º¢, ve iº çevresinin düzenlenmesi
Madde 90: Bildirme ve Dan¢ºma Haklar¢
(1) ¡ºveren, emekçi temsilcili{ine planlad¢{¢
1. Üretim, idare ve iºletmenin veya di{er yap¢lar¢n¢n yeniden inºa
edilmeleri, de{iºtirilmeleri ve yeni eklentilerle geniºletilmeleri,
2. Teknik tesisleri,
3. ¡º yöntemini ve iº ak¢º¢n¢ veya
4. ¡ºyerlerini
gerekli belgelerle birlikte zaman¢nda bildirmekle yükümlüdür.
(2) 1¡ºveren, emekçi temsilcili{inin önerilerinin ve kayg¢lar¢n¢n plânlama
sürecinde gözönünde tutulabilmeleri için, uygulamas¢n¢ öngördü{ü
giriºimleri ve bunlar¢n emekçiler üzerindeki etkilerini özellikle de, emekçilerin görevlerini somut olarak hangi ºekilde etkileyecekleri ve bu de{iºikliklerden kaynaklanabilen emekçilere yönelik olumsuzluklar konusunda
zaman¢nda görüºmek zorundad¢r. 2¡ºveren ile emekçi temsilcili{i bu
ba{lamda sürekli olarak iº dünyas¢nda bilimsel yöntemlerle elde edilmiº
alg¢lanabilir verileri de dikkate almal¢d¢rlar.
7
Madde 91: Birlikte Karar Verme Haklar¢
1
¡ºletme, iº ak¢º¢ ve iº çevresinde yap¢lan de{iºiklikler, iºin insanlara uygun ve
yak¢º¢r ºekilde düzenlenmesi ile ilgili bilimsel verilere aç¢kça ayk¢r¢ olup, emekçileri olumsuz ºekilde etkiliyorlarsa, emekçi temsilcili{i bu olumsuzluklar¢ önleyici,
hafifletici ve dengeleyici uygun giriºimlerde bulunmas¢n¢ iºverenden talep
edebilir. 2Bir anlaºmaya var¢lamazsa, uzlaºma kurulu karar verir. 3Uzlaºma
kurulunun karar¢ iºverenle emekçi temsilcili{i aras¢nda uzlaºma yerine geçer.
7
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BEª¡NC¡ KISIM
Personelle ilgili konular

B¡R¡NC¡ ALTKISIM
Personelle ilgili genel konular
Madde 92: Personel Plânlamas¢
(1) 1¡ºverenin emekçi temsilcili{ine, personel plânlamas¢n¢, ºimdiki ve gelecekteki personel ihtiyac¢n¢ ve bu ihtiyaçtan kaynaklanan personel
giriºimlerini ve meslek e{itimi giriºimlerini belgelerle birlikte zaman¢nda
ve geniº ölçüde bildirmek zorundad¢r. 2¡ºveren emekçi temsilcili{i ile
al¢nmas¢ gereken giriºimlerin ºeklini, kapsam¢n¢ ve olumsuz etkilerin nas¢l
önlenebilece{i konular¢n¢ görüºmek zorundad¢r.
(2) Emekçi temsilcili{i iºverene bir personel plânlamas¢n¢n yap¢lanmas¢ ve
uygulanmas¢ için önerilerde bulunabilir.
(3) 1. ve 2. bendler 80. maddenin 1. bendinin 2a ve 2b f¢kralar¢ hükümlerinde
belirtilen anlamda, özellikle de kad¢n ve erkek eºitli{inin sa{lanmas¢n¢n
desteklenmesi do{rultusunda haz¢rlanan ve uygulanan giriºimler için benzer ºekilde geçerlidirler.
7
Madde 92a: ¡stihdam Güvencesi
(1) 1Emekçi temsilcili{i, iºverene istihdam¢n güvence alt¢na al¢nmas¢ ve buna
özendirilmesi do{rultusunda önerilerde bulunabilir. 2Bu öneriler, özellikle
çal¢ºma zaman¢n¢n esnek ºekilde düzenlenmesi, k¢s¢tl¢ zaman veya yaºl¢l¢kta
k¢s¢tl¢ zaman uygulamalar¢n¢n desteklenmesi, iºin örgütlemesinde yeni
ºekiller, çal¢ºma yönteminde ve iº ak¢º¢nda yap¢labilecek de{iºiklikler,
emekçileri uzmanlaºt¢rma giriºimleri, iºin iºletmeden d¢ºar¢ya verilmesine
veya baºka bir iºletmeye devredilmesine karº¢ seçenekler, üretim ve
yat¢r¢m programlar¢ gibi konular¢ içerebilir.
(2) 1¡ºveren yap¢lan önerileri emekçi temsilcili{i ile görüºmek zorundad¢r.
2
¡ºveren emekçi temsilcili{i taraf¢ndan yap¢lan önerileri yetersiz buluyorsa, bunu gerekçelendirmek zorundad¢r; 100 kiºiden fazla emekçinin
çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde bu gerekçe yaz¢l¢ olarak bildirilir. 3¡ºveren veya
emekçi temsilcili{i, görüºmelere Federal ¡º Acentesinin bir temsilcisini
ça{¢rabilir.
7

55

Madde 93: Boº ¡ºyerlerinin ¡ºletmede ¡lân¢
Emekçi temsilcili{i, doldurulmas¢ amaçlanan iºyerlerini, bunlar için eleman
al¢nmadan önce, genel olarak veya yaln¢z belli baºl¢ görevleri içerenleri iºletme
içersinde ilân edilmesini isteyebilir.
7

Madde 94: Personel Sorgulamas¢, Nitelik Belirleme Ölçütleri
1
Personel soruºturma tutanaklar¢ emekçi temsilcili{inin onay¢n¢ gerektirir.
2
Bunlar¢n içeri{i konusunda bir anlaºmaya var¢lamazsa, uzlaºma kurulu karar
verir. 3Uzlaºma kurulunun karar¢ iºveren ile emekçi temsilcili{i aras¢nda
anlaºma yerine geçer.
(2) 1. bendin hükümleri, yaz¢l¢ iº sözleºmelerinde yap¢lan ve genellikle iºletme
için kullan¢lan kiºisel bildirimler için ve ayr¢ca genel nitelik belirleme ölçütlerinin oluºturulmas¢nda da benzeri ºekilde geçerlidir.
7
Madde 95: Personel Seçiminde Uygulanacak Kurallar
(1) 1¡ºe al¢nma seçiminde, iºyeri de{iºtiriminde, ücret grubu de{iºtiriminde
ve iºten ç¢karmalarda uygulanan kurallar emekçi temsilcili{inin olurunu
gerektirir. 2Kurallar veya içeri{i üzerinde bir anlaºmaya var¢lamazsa,
iºverenin baºvurusu üzerine uzlaºma kurulu karar verir. 3Uzlaºma kurulu
karar¢, iºverenle emekçi temsilcili{i aras¢nda anlaºma yerine geçer.
(2) 1Beºyüzden fazla emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde, emekçi temsilcili{i 1.
bendin 1. cümlesinde belirtilen giriºimlerin uygulamas¢ için belirlenen
kurallar¢n ölçütlerin , emekçinin uzmanl¢k alan¢, kiºisel özellikleri ve sosyal
yönlerini içermesini isteyebilir. 2Kurallar ve içeri{i üzerinde anlaºmaya
var¢lamazsa, uzlaºma kurulu karar verir. 3Uzlaºma kurulu karar¢ iºverenle
emekçi temsilcili{i aras¢nda anlaºma yerine geçer.
(3) 1Bu yasan¢n tan¢mlad¢{¢ anlamda iºyeri de{iºtirimi; emekçinin yaklaº¢k
bir ayl¢k zaman¢ aºan bir süre için veya önemli ölçüde de{iºik koºullar
alt¢nda çal¢º¢lmas¢n¢ gerektiren, baºka bir iº ortam¢nda çal¢ºt¢r¢lmas¢d¢r.
2
Emekçiler iº iliºkilerinin özelli{i nedeniyle sürekli belirli bir yerde
çal¢ºt¢r¢lm¢yorlarsa, çal¢ºacaklar¢ iºyerlerindeki koºul ve amaç de{iºiklikleri iºyeri de{iºimi olarak kabul edilmezler.
7
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¡K¡NC¡ ALT KISIM
Meslek ö{renimi
Madde 96: Meslek Ö{renimini Destekleme
(1) 1¡ºveren ve emekçi temsilcili{i, iºletme personel plânlamas¢ kapsam¢nda,
meslek ö{renimi için ve meslek ö{renimini desteklemekle görevli
kuruluºlarla birlikte çal¢ºarak, emekçilerin meslek ö{renimini desteklerler. 2¡ºveren, emekçi temsilcili{inin iste{i üzerine, meslek e{itimine olan
ihtiyac¢ saptar ve emekçi temsilcili{iyle iºletmedeki emekçilerin mesleki
ö{renimleri ile ilgili sorunlar¢ görüºür. 3Emekçi temsilcili{i bu konuda öneriler yapabilir.
(2) 1¡ºveren ve emekçi temsilcili{i, iºletme koºullar¢n¢ da gözönüne alarak,
emekçilerin iºletmede veya iºletme d¢º¢nda mesleki ö{renimle ilgili
giriºimlerden yararlanmalar¢n¢n sa{lanmas¢na dikkat ederler. 2¡ºveren ve
emekçi temsilcili{i yaºl¢ emekçilerin, k¢s¢tl¢ süre çal¢ºanlar¢n ve ailevi sorumluluklar¢ olan emekçilerin durumlar¢n¢ da göz önünde bulundurmak zorundad¢r.
7
Madde 97: Meslek Ö{renim Tesisleri ve Giriºimleri
(1) ¡ºveren emekçi temsilcili{i ile iºletmede meslek ö{renimi için düzeneklerin kurulmas¢ ve uygun ºekilde donat¢lmas¢, iºletmede mesleki ö{renim
giriºimlerinin uygulanmas¢ ve iºletme d¢º¢nda mesleki ö{renim giriºimlerine kat¢lma konusunda görüºür.
(2) 1Emekçi temsilcili{inin iºveren taraf¢ndan plânlanan veya uygulanan emegiriºimlerin kçilerin görevlerinde de{iºmelere neden oldu{u ve onlar¢n
mesleksel bilgi ve becerilerinin bu görevleri yerine getirmek için art¢k
yeterli olmad¢{¢ durumlarda, iºletme içi mesleki e{itim giriºimlerinin uygulamaya konmas¢nda birlikte karar verme hakk¢ vard¢r. 2Bir anlaºma sa{lanamad¢{¢ durumlarda uzlaºma kururlu karar verir. 3Uzlaºma kurulunun
karar¢ iºveren ile Emekçi temsilcili{i aras¢nda anlaºman¢n yerine geçer.
7
Madde 98: ¡ºletmede Meslek Ö{renim Giriºimlerinin Uygulanmas¢
(1) Emekçi temsilcili{i iºletmede mesleki ö{renim giriºimlerinin uygulamas¢nda
birlikte karar verir.
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(2) Emekçi temsilcili{i, iºletmede meslek ö{renimini yürütmek için tayin edilen
kiºinin bu iºle görevlendirilmesine itiraz edebilir veya o kiºinin bireysel
veya mesleki yönden, özellikle de Meslek Ö{renimi Yasas¢ aç¢s¢ndan,
meslek ve çal¢ºma e{itselli{i konular¢nda yeteneksiz kald¢{¢ veya görevini
aksatt¢{¢ durumlarda görevden al¢nmas¢n¢ isteyebilir.
(3) Emekçi temsilcili{i iºverenin, iºletmede meslek ö{renim giriºimlerinde
bulunmas¢ veya iºletme d¢º¢ndaki meslek ö{renim girºimleri için emekçileri iºlerinden ba{¢º¢k tutmas¢ veya emekçilerin bu tür giriºimlere
kat¢lmalar¢ndan do{an giderlerin tamam¢n¢ veya bir k¢sm¢n¢ üstlenmesi
halinde, iºletmedeki emekçilerin veya emekçi gruplar¢n¢n bu meslek ö{renimi giriºimlerine kat¢labilmeleri için öneriler yapabilir.
(4) 1Birinci bentde belirtilen durumda veya 3. bend hükümleri uyar¢nca emekçi
temsilcili{i taraf¢ndan önerilen kiºiler konusunda anlaºmaya var¢lamazsa,
uzlaºma kurulu karar verir. 2Uzlaºma kurulunun karar¢ iºveren ile emekçi
temsilcili{i aras¢nda anlaºma yerine geçer.
(5) 1¡kinci bentde belirtilen durum üzerinde bir anlaºmaya var¢lamazsa, emekçi
temsilcili{i iº mahkemesine baºvurarak, iºverenin görevlendirme
iºleminden vazgeçmesi veya görevlendirdi{i kiºinin görevden al¢nmas¢
için karar vermesini isteyebilir. 2¡ºveren kesin mahkeme karar¢na ra{men
görevlendirme iºlemini uyguluyorsa, iº mahkemesi iºvereni, emekçi temsilcili{inin baºvurusu üzerine, önceden yap¢lacak ceza uyar¢s¢ndan sonra,
görevlendirme iºleminden vazgeçmemesi nedeniyle para cezas¢na çarpt¢r¢r.
3
Para cezas¢n¢n üst s¢n¢r¢ 10.000 Euro’dur. 4¡ºveren, mahkeme karar¢na
ra{men görevden alma iºlemini uygulam¢yorsa, iº mahkemesi, emekçi
temsilcili{inin baºvurusu üzerine iºvereni para cezas¢na çarpt¢r¢r. 5Para
cezas¢n¢n üst s¢n¢r¢, karara uyulmayan her gün için 250 Euro’dur. 6Meslek
Ö{renim Yasas¢n¢n meslek ö{renimi düzenlemesi ile ilgili hükümleri
dokunulmazl¢klar¢n¢ korurlar.
(6) ¡ºveren iºletmede baºka ö{renim giriºimlerinde bulunuyorsa, 1'den 5'e
kadar olan bentler benzer ºekilde geçerlidirler.
7
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ÜÇÜNCÜ ALT KISIM
Personelle ilgili bireysel giriºimler
Madde 99: Personelle ¡lgili Bireysel Giriºimlerde Birlikte
Karar Verme Hakk¢
1
(1) Yirmiden fazla seçme hakk¢na sahip emekçinin düzenli olarak çal¢ºt¢{¢
ºirketlerde; iºveren her iºe al¢m¢, ücret grubu tayinini, ücret grubunun
de{iºtirilmesini ve iºyeri de{iºtirimini emekçi temsilcili{ine önceden
bildirmekle, ona gerekli baºvuru belgelerini ve baºvuran¢n kimli{i hakk¢nda
bilgileri vermekle ve ona gerekli belgelerle birlikte plânlanan giriºimlerin
etkileri üzerinde bilgi vermekle ve bu konularda olurunu almakla yükümlüdür.
2
¡ºveren, iºe al¢m veya iºyeri de{iºtirimi durumlar¢nda özellikle sözkonusu
iºyerini ve ücret grubunu bildirmek zorundad¢r. 3Emekçi temsilcili{i üyeleri
1. ve 2. cümleler kapsam¢nda, personeli ilgilendiren bireysel giriºimler
çerçevesinde edindikleri emekçinin kiºisel durumlar¢ ve sorunlar¢ ile ilgili
gizli tutulmas¢ gereken bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler; 79. maddenin
1. bendinin 2'den 4'e kadar olan cümleleri benzer ºekilde geçerlidir.
(2) Emekçi temsilcili{i aºa{¢daki durumlarda;
1. personeli ilgilendiren giriºimler bir yasaya, bir kararnameye, kazalar¢
önleme hükümlerinden birine, bir toplusözleºme veya bir iºletme
sözleºmesinin bir düzenlemesine, bir mahkeme karar¢na veya resmi
bir nizamnameye ayk¢r¢ düºerse,
2. personeli ilgilendiren giriºimler 95. maddenin kapsam¢na giren kurallara ayk¢r¢ düºerse,
3. personeli ilgilendiren giriºimlerden dolay¢, iºletmede çal¢ºan emekçilerin, kiºiliklerinden veya iºletmenin yap¢s¢ndan kaynaklanan hakl¢
nedenler gösterilmeksizin iºten ç¢kar¢lmalar¢ veya baºka ºekilde ma{dur
b¢rak¢lmalar¢ kuºkusu belli olgulara dayan¢yorsa; süresiz iº iliºkileri
kadrosu için iºe al¢mlarda, ayn¢ niteliklere sahip ve süreli iº iliºkisi ile
çal¢ºanlar¢n dikkate al¢nmamas¢ da ma{duriyet say¢l¢r,
4. personeli ilgilendiren giriºimlerde söz konusu olan emekçi, o personel giriºimden dolay¢, kendi kiºili{inden veya iºletmenin yap¢s¢ndan
kaynaklanan hakl¢ nedenler olmamaks¢z¢n ma{dur b¢rak¢lacaksa,
5. 93. madde uyar¢nca iºletmelerde aç¢k iºyeri bulundu{una dair gerekli
ilân yap¢lmam¢ºsa, veya,

59

6. personeli ilgilendiren giriºimler için öngörülen bir kiºinin veya bir
emekçinin, iºletmenin huzurunu, yasalara ayk¢r¢ davran¢ºlar¢yla, veya
75. maddenin 1. bendindeki temel ilkeleri kabaca zedeleyerek, özellikle ¢rkç¢l¢k veya yabanc¢ düºmanl¢{¢ yapmak yoluyla bozaca{¢ kuºkusu
belli olgulara dayan¢yorsa, olurunu sak¢nabilir.
(3) 1Emekçi temsilcili{i personeli ilgilendiren bir giriºime olur vermek istemiyorsa, bunu yaz¢l¢ olarak ve gerekçelendirerek, iºverenin söz konusu personel giriºimi kendisine bildirmesinden baºlayarak hesaplanan bir hafta
içinde iºverene bildirmek zorundad¢r. 2Emekçi temsilcili{i olur vermedi{ini,
belirlenen süre içinde yaz¢l¢ olarak iºverene bildirmezse, personel giriºim
onaylanm¢º say¢l¢r.
(4) Emekçi temsilcili{i personeli ilgilendiren giriºimi onaylam¢yorsa, iºveren, iº
mahkemesine baºvurarak emekçi temsicili{inin olurunu temin ettirebilir.
7
Madde 100: Personelle ¡lgili Geçici Giriºimler
(1) 1¡ºveren, nesnel sebepler acilen gerektiriyorsa, 99. maddenin 1. bendinin
1. cümlesinde belirtilen anlamdaki personel giriºimi, emekçi temsilcili{inin
görüºünü aç¢klamas¢n¢ beklemeden veya emekçi temsilcili{inin bu giriºime
olurunu vermedi{i durumlarda, geçici olarak gerçekleºtirebilir. 2¡ºveren,
sözkonusu emekçiyi durum ile ilgili ve hukuksal aç¢dan bilgilendirmek
zorundad¢r.
(2) 1¡ºveren, geçici personel giriºimlerini emekçi temsilcili{ine hemen
bildirmek zorundad¢r. 2Emekçi temsilcili{i, giriºimin acilen gerçekleºmesini
gerektiren nesnel sebeplerin olmad¢{¢ görüºündeyse, bunu iºverene
hemen bildirmek zorundad¢r. 3Bu durumda iºveren, geçici personel giriºimi
ancak, 3 gün içersinde iº mahkemesine baºvurarak, mahkemenin bu
giriºimin gerçekleºtirilmesinin nesnel sebepler nedeniyle acilen gerekli
oldu{unu saptamas¢n¢ ve emekçi temsilcili{inin oluru yerine geçecek bir
karar vermesi için dava açm¢ºsa, gerçekleºtirebilir.
(3) 1Mahkeme, emekçi temsilcili{inin olurunun yerine geçecek bir karar¢
kesinlikle reddetmiº veya giriºimin gerçekleºmesini gerektiren acil sebeplerin olmad¢{¢n¢ kesin hükümle saptam¢º ise, geçici personel giriºiminin
gerçekleºmesi, karar¢n kesinleºmesinden baºlayarak hesaplanan iki hafta
içinde durdurulur. 2Bu sürenin dolmas¢ndan itibaren personeli ilgilendiren
giriºim ortadan kald¢r¢l¢r.
7
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Madde 101: Para Cezalar¢
1
¡ºveren, 99. maddenin 1. bendinin 1. cümlesi anlam¢nda bir personel giriºimi
emekçi temsilcili{inin olurunu almadan uygularsa, veya 100. maddenin 2.
bendinin 3. cümlesindeki veya 3. bendindeki hükümlere ra{men, geçici bir
personel giriºimin gerçekleºmesini durdurmazsa, emekçi temsilcili{i iº
mahkemesine, iºverenin personel giriºimi ortadan kald¢rmas¢ için baºvurabilir. 2¡ºveren, kesin hüküm kazanm¢º mahkeme karar¢na ra{men, personel
girºimini ortadan kald¢rm¢yorsa, iº mahkemesi, emekçi temsilcili{inin baºvurusu
üzerine iºvereni para cezas¢na çarpt¢r¢r. 3Para cezas¢, karara ayk¢r¢ davran¢lan
her gün için en fazla 250 Euro’dur.
7

Madde 102: Fesih Bildiriminde Birlikte Karar Verme Hakk¢
(1) 1Emekçi temsilcili{inin, her iº ilikisinin feshinden önce görüºünün al¢nmas¢
zorunlulu{u vard¢r. 2¡ºveren fesih bildirimini gerektiren nedenleri emekçi
temsilcili{ine aç¢klamak zorundad¢r. 3Emekçi temsilcili{inin görüºü
al¢nmadan verilmiº bir fesih bildirimi geçersizdir.
(2) 1Emekçi temsilcili{inin, önelli bir fesih bildirimi ile ilgili kayg¢s¢ varsa, bunu
iºverene en geç bir hafta içinde yaz¢l¢ olarak ve neden göstererek aç¢klamak zorundad¢r. 2Emekçi temsilcili{i bu süre içinde bir aç¢klama yapmazsa, fesih bildirimi onaylam¢º say¢l¢r. 3Emekçi temsilcili{inin, önelsiz
bir fesih bildirimi ile ilgili kayg¢lar¢ varsa, bunu iºverene, neden göstererek hemen, fakat en geç üç gün içinde yaz¢l¢ olarak bildirmek zorundad¢r. 4Emekçi temsilcili{i gerekiyorsa, görüºünü aç¢klamadan önce
sözkonusu emekçiyle konuºur. 599. maddenin 1. bendinin 1. cümlesi benzer ºekilde geçerlidir.
(3) Emekçi temsilcili{i, önelli fesih bildirimine, 2. bendin 1. cümlesinde verilen süre içinde aºa{¢daki durumlarda itiraz edebilir:
1. ¡ºveren, iºten ç¢kar¢lmas¢ düºünülen emekçinin seçiminide sosyal yönleri hiç gözönünde bulundurmam¢º veya yetersiz ºekilde gözönünde
bulundurmuº ise,
2. Fesih bildirimi 95. maddenin kapsam¢na giren kurallara ayk¢r¢
düºüyorsa,
3. ¡ºten ç¢kar¢lmas¢ düºünülen emekçi ayn¢ iºletmenin baºka bir iºyerinde,
veya ayn¢ ºirketin baºka iºletmesinde çal¢ºt¢r¢labiliyorsa,
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(4)

(5)

(6)

(7)

4. Emekçi, baºka meslek dal¢nda uygun bir e{itimle veya kendi
mesle{inde uzmanlaºmas¢ için uygun e{itim giriºimlerinden sonra,
iºine devam edebiliyorsa veya
5. Emekçi, iº sözleºmesinin koºullar¢nda de{iºikliklerin yap¢lmas¢ sonucu
iºine devam edebiliyorsa ve ilgili emekçi bu yeni iº koºullar¢n¢ kabul
ediyorsa.
Emekçi temsilcili{inin, 3. bende dayanan fesih bildirimine yapt¢{¢ itiraza
ra{men iºveren, emekçiyi iºten ç¢kar¢rsa, emekçiye fesih bildirimiyle birlikte, emekçi temsilcili{i karar¢n¢n bir kopyas¢n¢ vermekle yükümlüdür.
1
Emekçi temsilcili{i, fesih bildirimine yaz¢l¢ olarak ve usulen itiraz¢n¢ yapt¢ysa,
emekçi de Fesihten Koruma Yasas¢na dayanarak fesih bildiriminin, iº
iliºkisini sona erdirmedi{inin saptanmas¢ için dava açt¢ysa, iºveren,
emekçinin iste{i üzerine onu, fesih önellinin dolmas¢ndan itibaren, hukuki
davan¢n kesin olarak karara ba{lanmas¢na kadar eski çal¢ºma koºullar¢
alt¢nda çal¢ºt¢rmak zorundad¢r. 2Mahkeme, iºverenin iste{i üzerine ihtiyat’di tedbir karar¢yla onu, 1. cümledeki çal¢ºt¢rman¢n devam¢ yükümlülü{ünden aºa{¢daki durumlarda ba{¢º¢k tutabilir:
1. Emekçinin davay¢ kazanmas¢ için yeterli kan¢t bulunmuyor veya davan¢n
gerekçesiz ve kas¢tl¢ oldu{u seziliyorsa,
2. Emekçinin iºine devam¢ iºverene beklenemeyecek ºekilde a{¢r
ekonomik bir yüke neden olacaksa, veya
3. Emekçi temsilcili{inin itiraz¢ gerekçesiz ise.
¡ºveren ve emekçi temsilcili{i fesih bildirimlerinin geçerlili{i için emekçi
temsilcili{inin olur vermesi gerekti{ini ve emekçi temsilcili{inin olurunu
vermemekte direndi{i durumlarda bu tutumun hakl¢l¢{¢ konusundaki görüº
ayr¢l¢klar¢n¢n, uzlaºma kurulu taraf¢ndan giderilmesini, bir sözleºmeyle
ba{¢tlayabilirler.
Emekçi temsilcili{inin, Fesihten Koruma Yasas¢ hükümleri kapsam¢ndaki
kat¢l¢m hakk¢ dokunulmazl¢{¢n¢ korur.

7
Madde 103: Özel Durumlarda Önelsiz Fesih Bildirimi
ve ¡ºyeri De{iºtirimi
(1) Emekçi temsilcili{i, gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i, gemi temsilcili{i, deniz
ve nehir emekçi temsilcili{i ve seçim kurulu üyeleriyle, seçim adaylar¢na
verilecek önelsiz fesih bildirimi emekçi temsilcili{inin olurunu gerektirir.
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(2) 1Emekçi temsilcili{i olur vermezse, iº mahkemesi, iºverenin baºvurusu
üzerine, önelsiz fesih bildirimi tüm koºullar ayr¢nt¢lar¢yla gözönüne al¢narak
yap¢lm¢ºsa, emekçi temsilcili{inin oluru yerine geçecek bir karar verebilir. 2¡º mahkemesindeki görülecek davan¢n taraflar¢ sözkonusu iºçi ve
hizmetlilerdir.
(3) 1¡ºyeri de{iºtirimi 1. bentde sözü geçen kiºilerin görevlerini veya seçilme
haklar¢n¢ yitirmelerine neden oluyorsa, emekçi temsilcili{inin olurunu
gerektirir; sözkonusu emekçi iº yeri de{iºtirimine karº¢ de{ilse emekçi
temsilcili{inin oluru gerekmez. 22. bendin hükümleri, iºletmeye özgü acil
nedenlerin gerektirdi{i durumlarda, ilgili emekçinin iºyeri de{iºtiriminin,
onun iºletme teºkilat yasas¢ kapsam¢ndaki konumu dikkate al¢nd¢{¢nda,
iº mahkemesince onaylanabilir olmas¢ kayd¢yla, benzer ºekilde geçerlidir.
7
Madde 104: ¡ºletmede Huzuru Bozan Emekçilerin
¡ºletmeden Uzaklaºt¢r¢lmas¢
1
Bir emekçi, yasalara ayk¢r¢ davran¢r veya 75. maddenin 1. bendindeki temel
ilkeleri kabaca zedeler, özellikle ¢rkç¢ ve yabanc¢ düºman¢ eylemlerle iºletmenin huzurunu ciddi olarak bozar ve bu hareketini tekrarlarsa, emekçi temsilcili{i, iºverenden o emekçinin iºten ç¢kar¢lmas¢n¢, ya da iºyerinin de{iºtirilmesini isteyebilir. 2¡º mahkemesi emekçi temsilcili{i taraf¢ndan, iºletmede
huzuru bozan bir emekçinin iºten ç¢kar¢lmas¢n¢ veya iºyerinin de{iºtirilmesini
amaçlayan bir karar¢n al¢nmas¢ amac¢yla yap¢lan baºvuruyu hakl¢ bulup ilgili
iºvereni bu do{rultuda yükümlü k¢ld¢ysa ve iºveren iº mahkemesinin kesinleºmiº
bu karar¢n¢ uygulamay¢p, ilgili emekçiyi iºten ç¢karm¢yor veya iºyerini de{iºtirmiyorsa, iº mahkemesi iºvereni, emekçi temsilcili{inin baºvurusu üzerine,
iºten ç¢karma veya iºyeri de{iºtirimi iºleminin uygulanmas¢ için para cezas¢
ile zorlar. 3Para cezas¢n¢n üst s¢n¢r¢, karar¢n uygulanmad¢{¢ her gün için 250
Euro’dur.
7
Madde 105: Yönetici Hizmetliler
Beºinci maddenin 3. bendinde sözü geçen yönetici hizmetlilerin planlanan
iºe al¢nmas¢ veya konumunda öngörülen bireysel de{iºikliklerin emekçi temsilcili{ine zaman¢nda bildirilmesi zorunludur.
7
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ALTINCI KISIM
Ekonomik konular

B¡R¡NC¡ ALT KISIM
Ekonomik konularda bilgilendirme
Madde 106: Ekonomi Komisyonu
(1) 1Yüz'den fazla emekçinin sürekli olarak çal¢ºt¢{¢ bütün ºirketlerde bir ekonomi
komisyonu kurulur. 2Ekonomi komisyonunun görevi, iºletmeciyle ekonomik
konular üzerine görüºmek ve emekçi temsilcili{ine bilgi vermektir.
(2) ¡ºletmeci, ekonomi komisyonuna, ºirketin iºletme ve ticari s¢rlar¢n gizlili{ini
zedelemeden, ekonomik konular¢ üzerine gerekli belgeleri de sunarak,
zaman¢nda ve ayr¢nt¢l¢ ºekilde bilgi vermek ve personel plânlamas¢
üzerindeki olas¢ etkilerini aç¢klamak zorundad¢r.
(3) Bu hüküm kapsam¢nda ekonomik konulara özellikle ºunlar girer:
1. ªirketin ekonomik ve mali durumu,
2. Üretim ve pazarlama durumu,
3. Üretim ve yat¢r¢m program¢,
4. Rasyonalizasyon tasar¢lar¢,
5. Üretim ve çal¢ºma yöntemleri, özellikle yeni çal¢ºma yöntemlerinin
uygulanmas¢,
5a.¡ºletmede do{al çevrenin korunmas¢na iliºkin sorular,
6. ¡ºletmenin veya iºletme k¢s¢mlar¢n¢n k¢s¢tlanmas¢ veya durdurulmas¢,
7. ¡ºletmenin veya iºletme k¢s¢mlar¢n¢n nakli,
8. ¡ºletmelerin veya ºirketlerin birleºtirilmesi veya bölünmesi,
9. ¡ºletmelerin içyap¢s¢n¢n veya amac¢n¢n de{iºtirilmesi ve ayr¢ca
10. ªirkette çal¢ºan emekçilerin ç¢karlar¢n¢ yak¢ndan ilgilendirecek di{er
olaylar ve giriºimler.
7
Madde 107: Ekonomi Komisyonunun Atanmas¢ ve Oluºumu
(1) 1Ekonomi komisyonu, en az birinin emekçi temsilcili{i üyesi olmas¢ koºuluyla,
iºletmede çal¢ºanlar aras¢ndan en az 3 ve en fazla 7 üyeden oluºur. 2Ekonomi
komisyonu üyeli{ine 5. maddenin 3. bedinde belirtilen hizmetliler de atanabilir. 3Ekonomi komisyonu üyeleri, görevlerini yerine getirebilmeleri için
gerekli olan kiºisel ve uzmanl¢k yetene{ine sahip olmal¢d¢rlar.
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(2) 1Ekonomi komisyonu üyeleri, emekçi temsilcili{i taraf¢ndan kendi görev
süreleri için belirlenir. 2Ortak emekçi temsilcili{i varsa, ekonomi komisyonunu üyelerini o belirler; bu durumda ekonomi komisyonu üyelerinin
görev süresi, onlar¢n komisyona üye olmalar¢n¢ kararlaºt¢ran ortak emekçi
temsilcili{i üyelerinin ço{unlu{unun görev süresinin bitimiyle sona erer.
3
Ekonomi komisyonu üyeleri her an görevden al¢nabilirler; görevden al¢nma
iºleminde 1. ve 2. cümleler benzer ºekilde uygulan¢rlar.
(3) 1Emekçi temsilcili{i, üyelerinin oy ço{unlu{u ile ekonomi komisyonunun
görevlerini kendi bünyesi içinde bir komisyona devredebilir. 2Bu komisyonun
üye say¢s¢ yürütme kurulu üyelerinin say¢s¢n¢ aºamaz. 3Emekçi temsilcili{i
emekçiler aras¢ndan 5. maddenin 3. bendinde belirtilen yönetici hizmetliler
de dahil olmak üzere, komisyon üyelerinin say¢s¢ kadar üyeyi bu komisyona
ek olarak atayabilir; karar alma iºlemleri için 1. cümle geçerlidir. 4Üçncü cümlede sözü geçen üyelerin s¢r saklama yükümlülüleri için 79. madde benzer
ºekilde geçerlidir. 5Birinci ve üçüncü cümleler uyar¢nca al¢nacak kararlar için
oldu{u gibi bu kararlar¢n de{iºtiriliºi ve iptal ediliºi için de ayn¢ oy ço{unlu{u
ilkesi geçerlidir. 6ªirkette ortak emekçi temsilcili{i varsa, ekonomi komisyonunun görevlerinin baºka ºekilde gerçekleºtirilmelerine o karar verir; 1'den
5'e kadar olan cümleler benzer ºekilde geçerlidir.
7
Madde 108: Toplant¢lar
(1) Ekonomi komisyonu ayda bir kez toplan¢r.
(2) 1Toplant¢lara iºletmeci veya temsilcisi kat¢l¢r. 2¡ºletmeci , 5. maddenin 3.
bendinde belirtilen yönetici hizmetliler de dahil olmak üzere, iºletmede
çal¢ºan uzman kiºilerin toplant¢lara kat¢lmalar¢n¢ sa{layabilir. 3Toplant¢ya
kat¢lan bilirkiºilerin s¢r saklama yükümlülü{ü konusunda 80. maddenin 3.
ve 4. bendlerinin hükümleri benzer ºekilde geçerlidir.
(3) Ekonomi komisyonu üyeleri 106. maddenin 2. bendi uyar¢nca kendilerine gösterilmesi gereken belgeleri inceleme hakk¢na sahiptir.
(4) Ekonomi komisyonu, emekçi temsilcili{ine her toplant¢s¢ hakk¢nda
gecikmeden ve eksiksiz olarak bilgi vermekle yükümlüdür.
(5) Y¢lsonu bilancosunun, emekçi temsilcili{inin de kat¢l¢m¢yla, ekonomi
komisyonuna aç¢klanmas¢ zorunludur.
(6) Emekçi temsilcili{i veya ortak emekçi temsilcili{i, ekonomi komisyonunu
görevlerinin baºka ºekilde gerçekleºtirilmelerini kararlaºt¢rm¢ºlarsa, 1'den
5'e kadar olan bentler benzer ºekilde geçerlidir.
7
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Madde 109: Görüº Ayr¢l¢klar¢n¢n Giderilmesi
1
106. madde kapsam¢nda, ºirketin ekonomik durumu üzerine bilgiler, ekonomi
komisyonunun iste{ine ra{men verilmiyor, zaman¢nda veya yeterli olarak verilmiyor ve bu konuda iºletmeci ile emekçi temsilcili{i aras¢nda bir anlaºma
sa{lanam¢yorsa, bu durumda uzlaºma kurulu karar verir. 2Uzlaºma kurulu
karar¢, iºverenle emekçi temsilcili{i aras¢nda anlaºma yerine geçer. 3Uzlaºma
kurulu karar vermede gerekli görüyorsa, bilirkiºiyi dinleyebilir; 80. maddenin
4. bendi benzer ºekilde geçerlidir. 4Emekçi temsilcili{inin veya ortak emekçi
temsilcili{inin, ekonomi komisyonunun görevini baºka ºekilde sürdürmesini
kararlaºt¢rmas¢ durumunda, 1. cümle benzer ºekilde geçerlidir.
7
Madde 110: Emekçilerin Bildirilmeleri
(1) 1.000'den fazla emekçinin sürekli olarak çal¢ºt¢{¢ ºirketlerde, iºletmeci,
önce ekonomi komisyonu veya 107. maddenin 3. bendinde belirtilen
yerlerle ve emekçi temsilcili{i ile anlaºarak, çal¢ºanlar¢ her 3 ayda bir iºletmenin ekonomik durumu ve geliºmesi konusunda yaz¢l¢ olarak bilgilendirir.
1
(2) Birinci bentde belirtilen önkoºullar¢ yerine getiremeyen, fakat seçme
hakk¢na sahip 20 kiºiyi sürekli olarak çal¢ºt¢ran ºirketlerde, 1. bendin
hükümleri çal¢ºanlar¢n sözlü olarak bilgilendirilmesi koºuluyla geçerlidir.
2
ªirkette ekonomi komisyonunun olmad¢{¢ durumlarda, bilgilendirme
emekçi temsilcili{i ile daha önce anlaºarak yap¢l¢r.
7

¡K¡NCi ALT KISIM
¡ºyerinde Yap¢lan De{iºiklikler
Madde 111: ¡ºletmede De{iºiklikler
1
Yirmi'den fazla seçme hakk¢na sahip emekçinin sürekli olarak çal¢ºt¢{¢
ºirketlerde, iºletmeci, emekçilerin tamam¢na veya önemli bir k¢sm¢na belirgin
derecede zarar verebilecek nitelikteki iºletme de{iºikli{i plânlamalar¢n¢ emekçi
temsilcili{ine zaman¢nda ve ayr¢nt¢l¢ olarak bildirmek ve bu plânlar üzerinde
emekçi temsilcili{i ile görüºmek zorundad¢r. 2300 kiºiden fazla emekçinin
çal¢º¢{¢ iºletmelerde emekçi temsilcili{i deste{i için bir dan¢ºman ça{¢rabilir;
80. maddenin 4. bendi benzer ºekilde geçerlidir; ayr¢ca 80. maddenin 3. ben-

66

dinin hükümleri dokunulmazl¢{¢n¢ korur. 3Birinci cümle anlam¢nda iºletme
de{iºikli{inden aºa{¢daki durumlarda söz edilir:
1. ¡ºletmenin tamam¢n¢n veya önemli bir k¢sm¢n¢n k¢s¢tlanmas¢ veya
kapan¢º¢,
2. ¡ºletmenin tamam¢n¢n veya önemli bir bölümünün nakli,
3. ¡ºletmenin baºka bir iºletmeyle birleºmesi veya iºletmelerin bölünmesi,
4. ¡ºletmenin içyap¢s¢n¢n, amac¢n¢n veya tesislerinin temelden de{iºtirilmesi,
5. Temelden yeni çal¢ºma yöntemlerinin ve üretim usullerinin uygulanmas¢.
7
Madde 112: ¡ºletmelerde Yap¢lacak De{iºikliklerle ¡lgili Ç¢kar
Dengelemesi, Sosyal Plân
(1) 1¡ºletmelerde yap¢lmas¢ plânlanan de{iºiklikler nedeniyle iºveren ile emekçi
temsilcili{i aras¢nda karº¢l¢kl¢ ç¢karlar¢ dengeleme amac¢yla bir anlaºmaya
var¢l¢rsa, bunun kaleme al¢n¢p iºveren veya emekçi temsilcili{i taraf¢ndan
imzalanmas¢ gerekir. 2Ayn¢ iºlem, iºletmede plânlanan de{iºiklikler
nedeniyle, emekçilerin karº¢laºaca{¢ maddi zarar¢ hafifletmek ve dengelemek amac¢yla yap¢lacak bir sözleºme (Sosyal Plân) için de geçerlidir. 3Sosyal plân, iºletme sözleºmesi gibi geçerlidir. 477. maddenin 3.
bendi sosyal plân üzerine uygulanmaz.
1
(2) Plânlanan iºletme de{iºiklikleri ile ilgili ç¢kar denkleºmesi yap¢lamad¢ysa
veya sosyal plân üzerinde bir anlaºma sa{lanamad¢ysa, iºveren veya
emekçi temsilcili{i arabulmas¢ amac¢yla Federal Çal¢ºma Acentesi Yönetim Kurulunu baºvurabilirler, Federal Çal¢ºma Acentesi yönetim kurulu
bu kurumun di{er bir hizmetlisini arabulma amaç¢yla görevlendirebilir.
2
Baºvuru yap¢lamaz veya arabulma giriºiminden sonuç al¢namazsa, iºveren
ve emekçi temsilcili{i uzlaºma kuruluna baºvurabilirler. 3Uzlaºma kurulu
baºkan¢n¢n ricas¢ üzerine
Federal Çal¢ºma Acentesi yönetim kurulunun bir üyesi veya Federal
Çal¢ºma Acentesi yönetim kurulunun belirledi{i bir Federal Çal¢ºma Acentesi hizmetlisi görüºmelere kat¢l¢r.
(3) 1¡ºletmeci ve emekçi temsilcili{i ç¢kar dengelemesi ve sosyal plânla ilgili
görüº ayr¢l¢klar¢n¢ giderebilme amac¢yla uzlaºma kuruluna öneri getirme-
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lidirler. 2Uzlaºma kurulu taraflar¢n uzlaºmas¢ için u{raº gösterir. 3Bir
anlaºmaya var¢lmas¢ halinde, sözleºme kaleme al¢n¢r ve baºkan taraf¢ndan
imzalan¢r.
(4) 1Sosyal plân üzerinde bir anlaºmaya var¢lamazsa, uzlaºma kurulu bir sosyal
plân haz¢rlamay¢ kararlaºt¢r¢r. 2Uzlaºma kurulunun verece{i karar iºveren
ile emekçi temsilcili{i aras¢nda anlaºma yerine geçer.
(5) 1Uzlaºma kurulu, 4. bend uyar¢nca alaca{¢ kararda, hem bundan etkilenecek emekçilerin sosyal ç¢karlar¢n¢, hem de iºletmeciye olan ekonomik
yükün taº¢n¢rl¢{¢n¢ gözönünde bulundurmak zorundad¢r. 2Uzlaºma kurulu
takdir hakk¢ kapsam¢nda ve uygun bulmas¢ durumunda özellikle aºa{¢daki
ilkelerden hareket eder:
1. Uzlaºma kurulu, özellikle ücretlerin düºmesi, özel ödeneklerin
kald¢r¢lmas¢ veya iºletme emeklilik kasas¢ ödeneklerinin kayb¢, taº¢nma
giderleri veya yüksek ulaº¢m giderleri gibi ekonomik zararlar¢n dengelenmesi veya hafifletilmesi için, ilke olarak her durumun özelliklerini
göz önünde tutarak, ödenekler öngörmelidir.
2. 1Uzlaºma kurulu etkilenen emekçilerin iº pazar¢nda iº bulma olana{¢n¢
gözönünde bulundurur. 2Ayn¢ iºletmenin baºka iºyerinde veya ºirketin
baºka iºletmesinde veya konsernin baºka bir ºirketinin iºletmesinde
kendisine önerilen uygun bir iºyerinde çal¢ºabilece{i halde bu öneriyi kabul etmeyen emekçiye, ödenek verilmemesini sa{lar; iºe devam
edebilmek için iºin yaln¢z mekân olarak baºka yerde olmas¢ tek baº¢na
uygunsuzluk teºkil etmez.
2a. Uzlaºma kurulu, özellikle Sosyal Yasan¢n 3. Cildinde öngörülen iºsizlikten korunma amaçl¢ destekleme olanaklar¢n¢ dikkate almal¢d¢r.
3. Uzlaºma kurulu, sosyal plân ödemelerinin toplam miktar¢n¢n belirlenmesinde, ºirketin iºlevinde kalabilmesini veya iºletmede de{iºikli{in
uygulanmas¢ndan sonra öbür iºyerlerinin tehlikeye girmemesini
gözönünde bulundurmak zorundad¢r.
7
Madde 112a: Personel Azalt¢lmas¢nda Yap¢lmas¢ Zorunlu Sosyal
Plân, Yeni ¡ºletmeler
(1) 1111. maddenin 3. cümlesinin 1. f¢kras¢nda belirtilen ºekilde plânlanm¢º
iºletme de{iºiklikli{i yanl¢z emekçi ç¢karmay¢ amaçl¢yorsa, 112. maddenin
4. ve 5. bendleri aºa{¢daki durumlarda ancak,
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1. Yirmi'den fazla, fakat 60'dan az emekcinin sürekli olarak çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde, çal¢ºanlar¢n yüzde 20'si, fakat en az 6 kiºi,
2. Altm¢º'tan fazla, fakat 250'den az emekçinin sürekli olarak çal¢ºt¢{¢
iºletmelerde çal¢ºanlar¢n yüzde 20'si, fakat en az 37 kiºi,
3. ¡kiyüz elli'den fazla, fakat 500'den az emekçinin sürekli olarak çal¢ºt¢{¢
iºletmelerde çal¢ºanlar¢n yüzde 15'i, fakat en az 60 kiºi,
4. en az 500 emekçinin sürekli olarak çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde, çal¢ºanlar¢n
yüzde 10'u, fakat en az 60 kiºi, iºletmeye özgü nedenlerle iºten
ç¢kar¢l¢rsa, uygulan¢r. 2¡ºverenin, iºletmede yapaca{¢ de{iºiklikler
nedeniyle emekçileri özendirdi{i karº¢l¢kl¢ fesih sözleºmeleri sonucunda iºten ayr¢lmalar da, iºten ç¢kar¢lma olarak iºlem görürler.
1
(2) 112. maddenin 4. ve 5. bendleri bir ºirketin yeni kurulmuº iºletmesinde,
kuruluºundan sonraki 4 y¢l boyunca uygulanmaz. 2Ancak bu, ºirketlerin
ve konsernlerin hukuki yap¢sal de{iºikli{i sonucu ortaya ç¢kan yeni iºletmeler için geçerli de{ildir. 3¡ºletmenin kuruluº tarihi için esas olan, Vergi
Yönetmeli{inin 138. maddesi gere{ince maliyeye bildirilmesi gereken,
kazanç getiren bir çal¢ºman¢n baºlang¢ç tarihidir.
7
Madde 113: Zarar¢n Giderilmesi
(1) ¡ºletmeci plânlanan iºletme de{iºikli{i ile ilgili ç¢kar denkleºmesinden zorlay¢c¢ nedenler olmamaks¢z¢n farkl¢ düzenlemeler uygularsa, bu farkl¢ uygulamalar sonucu iºten ç¢kar¢lan emekçiler, iºvereni ödence yapmaya
mahk±m ettirmek için iº mahkemesinde dava açabilirler; Fesihten Koruma
Yasas¢n¢n 10. maddesi benzer ºekilde geçerlidir.
(2) Emekçiler 1. bentde belirtilen anlamda farkl¢ uygulamalar sonucunda
baºka ekonomik zararlara u{ram¢ºlarsa, iºveren bu zararlar¢ 12 ayl¢k bir
zaman için karº¢lamak zorundad¢r.
(3) ¡ºletmeci taraf¢ndan plânlanan, 111. maddeyle tan¢mlanan anlamdaki
iºletme de{iºikli{ini, emekçi temsilcili{i ile ç¢kar denkleºmesi için
giriºimlerde bulunmaks¢z¢n, uygularsa ve bunun sonucunda emekçiler
iºten ç¢kar¢l¢r veya baºka ekonomik zararlar görürlerse 1. ve 2. bentler
benzer ºekilde geçerlidir.
7
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¡KINCI KISIM
Havac¢l¢k
114 ile 116. Maddeler Gerek Görülmedi{i ¡çin Taraf¢m¢zdan
Bas¢lmad¢lar.
7
Madde 117: Havac¢l¢k ¡çin Geçerlilik
(1) Bu yasa havac¢l¢k ºirketlerinin karadaki iºletmeleri için geçerlidir.
(2) 1Havac¢l¢k ºirketlerinin uçuculuk iºletmelerinde çal¢ºan emekçiler için
toplusözleºme ile bir temsilcilik kurulabilir. 2Bu temsilcili{in yasaya göre
havac¢l¢k ºirketlerinin karadaki iºletmeleri için kurulmalar¢ gereken emekçi
temsilcilikleri ile iºbirliklerini kolaylaºt¢rmak aç¢s¢ndan toplusözleºme ile
bu yasadan farkl¢ düzenlemeler öngörülebilir.
7
118. Madde Gerek Görülmedi{i ¡çin Taraf¢m¢zdan Bas¢lmad¢.
7
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ALTINCI BÖLÜM
Ceza ve para cezas¢ hükümleri
Madde 119: ¡ºyeri Teºkilat¢ Kurumlar¢na ve Üyelerine Karº¢
ve Suç Olarak Nitelendirilen Davran¢ºlar
(1) ...
1. Emekçi temsilcili{i, gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i, gemi temsilcili{i,
deniz emekçi temsilcili{i veya 3. maddenin 1. f¢kras¢n¢n 1'den 3'e
kadar olan hükümlerinde veya 5. bendinde belirtilen emekçi temsilcili{i seçimlerini engelleyenler veya ona zarar verenler veya zarar
verme tehdidinde bulunma veya ç¢kar sa{lama vaadiyle etkileyenler,
2. Emekçi temsilcili{inin, ortak emekçi temsilcili{inin, konsern emekçi
temsilcili{inin, gençlik ve ç¢raklar temsilcili{inin, konsern gençlik ve
ç¢raklar temsilcili{inin, gemi temsilcili{inin, deniz emekçi temsilcili{inin, 3. maddenin 1. bendinde belirtilen emekçi kurumlar¢n¢n,
uzlaºma kurulunun, 76. maddenin 8. bendinde belirtilen toplusözleºme arabulma kurulunun, 86. maddede belirtilen iºletme içi yak¢nma
kurulunun veya ekonomi komisyonunun çal¢ºmalar¢n¢ engelleyenler
veya rahats¢z edenler,
3. Emekçi temsilcili{inin, ortak emekçi temsilcili{inin, konsern emekçi
temsilcili{inin, gençlik ve ç¢raklar temsilcili{inin, ortak gençlik ve ç¢raklar temsilcili{inin, konsern gençlik ve ç¢raklar temsilcili{inin, gemi temsilcili{inin, deniz emekçi temsilcili{inin, 3. maddenin 1. bendinde belirtilen emekçi kurumlar¢n¢n, uzlaºma kurulunun, 76. maddenin 8.
bendinde sözü geçen arac¢ kurumunun, 86. maddede belirtilen iºletme
içi yak¢nma kurulu veya ekonomi komisyonunun bir üyesini veya yedek
üyesini görevini yapmak istedi{i için veya 80. maddenin 2. bendinin
3. cümlesinde belirtilen bilirkiºi niteli{i olan kiºileri görevlerini yapmak
istedikleri için zarara sokanlar veya bunlar¢n aras¢nda ayr¢mc¢l¢k yapanlar, bir y¢la kadar hapis cezas¢ veya para cezas¢na çarpt¢r¢l¢rlar.
(2) Söz konusu davran¢º yaln¢z emekçi temsilcili{inin, ortak emekçi temsilcili{inin, konsern emekçi temsilcili{inin, gemi temsilcili{inin, deniz emekçi
temsilcili{inin, 3. maddenin 1. bendinde sözü geçen emekçi kurumlar¢ndan
birinin, seçim kurulu baºkanl¢{¢n¢n, ºirkette veya iºletmelerde temsil edilen
sendikan¢n baºvurusu üzerine suç oluºturma kayd¢yla takip edirlir.
7
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Madde 120: Gizlilik ¡lkesinin Zedelenmesi
Kim yetkisi olmad¢{¢ halde,
1. emekçi temsilcili{inin üyesi veya yedek üyesi veya 79. maddenin 2.
bendinde sözü geçen kurumlardan birinin üyesi s¢fat¢yla,
2. bir sendikan¢n veya iºverenler birli{inden bir temsilcinin s¢fat¢yla,
3. emekçi temsilcili{ince 80. maddenin 3. bendi uyar¢nca bilirkiºi olarak
görevlendirdi{i kiºi veya uzlaºma kurulunun 109. maddenin 3. cümlesi uyar¢nca görüºünü almak için ça{¢rd¢{¢ kiºi s¢fat¢yla veya
3a. emekçi temsilcili{inin 111. maddenin 2. cümlesi uyar¢nca görevlendirdi{i dan¢ºman s¢fat¢yla;
3b. 80. maddenin 2. bendinin 3. cümlesi uyar¢nca emekçi temsilcili{inin
hizmetine verilen kiºi s¢fat¢yla, veya
4. emekçi temsilcili{inin 107. maddenin 3. bendinin 3. cümlesi uyar¢nca
veya ekonomi komisyonunun 108. maddenin 2. bendinin 2. cümlesi
uyar¢nca görüºünü almak için ça{¢rd¢{¢ kiºi s¢fat¢yla, iºveren taraf¢ndan
gizli tutulmas¢ gerekti{i özellikle belirtilen bir iºletme s¢rr¢n¢ veya ticari bir
s¢rr¢ aç¢{a verirse, bir y¢la kadar hapis cezas¢ veya para cezas¢na çarpt¢r¢l¢r.
(2) Kim emekçi temsilcili{i üyesi veya yedek üyesi veya 79. maddenin 2.
bendinde sözü geçen kurumlar¢n üyesi s¢fat¢yla bu yasa hükümleri
gere{ince gizli tutulmas¢ gereken bir emekçiye ait olan kiºisel bir s¢rr¢
yetkisi olmad¢{¢ halde aç¢{a verirse ayn¢ cezaya çarpt¢r¢l¢r.
(3) 1Fail, para karº¢lº{¢nda veya kendisine veya bir baºkas¢na kazanç sa{lamak
veya bir baºkas¢na zarar vermek amac¢yla davran¢yorsa, 2 y¢la kadar hapis
cezas¢ veya para cezas¢na çarpt¢r¢l¢r. 2Yetkisi olmad¢{¢ halde kiºisel bir
s¢rr¢, her ºeyden önce 1. veya 2. bendlere göre saklamakla yükümlülü{ü
oldu{u bir iºletme s¢rr¢ veya bir ticari s¢rr¢ de{erlendirenler, ayn¢ ºekilde,
cezaland¢r¢l¢rlar.
(4) 1. ve 3. bendler, failin baºkas¢na ait bir s¢rr¢, o kiºinin ölümünden sonra
yetkisi olmad¢{¢ halde aç¢{a verdi{i ve de{erlendirdi{i durumlarda da
uygulan¢rlar.
(5) 1Fiil ancak zarar görenin baºvurusuyla takibata u{rar. 2Zarar görenin
ölümü halinde, aç¢{a verilen s¢r, o kiºinin kiºisel yaºam alan¢n¢ ilgilendiriyorsa, baºvuru hakk¢ Ceza Yasas¢n¢n 77. maddesinin 2. bendine göre ölenin
yak¢nlar¢na geçer; öbür durumlarda ölenin varislerine geçer. 3Fail, s¢rr¢
ilgili kiºinin ölümünden sonra aç¢{a verirse, 2. cümle benzer ºekilde geçerlidir.
7
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Madde 121: Para Cezas¢ Hükümleri
(1) Kim 90. maddenin 1. bendinde, 2. bendin 1. cümlesinde, 92. maddenin
1. bendinin 1. cümlesinde ayn¢ zamanda 3. bendle ba{l¢ olarak, 99. maddenin 1. bendinde, 106. maddenin 2. bendinde, 108. maddenin 5.
bendinde, 110. maddede veya 111. maddede belirtilen ayd¢nlatma veya
bilgilendirme yükümlülü{ünü yerine getirmez, gerçe{e ayk¢r¢, eksik veya
geç yerine getirirse, usule ayk¢r¢ davranm¢º olur.
(2) Usule ayk¢r¢ davran¢º 10.000 Euro’ ya kadar para cezas¢ ile cezalandr¢l¢r.
7
Yasan¢n 122. den 132. Maddeye Kadar Olan Bölüm Taraf¢m¢zdan
Bas¢lmad¢.
7
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IV. AÇIKLANMIª
VE YORUMLANMIª
MADDELER

Emekçi temsilcililerinin çal¢ºmalar¢ için büyük önem taºd¢klar¢na inand¢{¢m¢z
¡TY’nin ºu maddleri özetle ac¢klanm¢º ve k¢sme yorumlanm¢ºt¢rlar: 1’den 14
maddeye kadar; 23., 37. ve 75’ten 77. maddeye kadar, 80., 87., 88. ve 90’dan
94. maddeye kadar, 96’dan 98. maddeye kadar, 102. ve 103. maddeye; 111’
den 113. maddeye kadar ve nitekim 117 madde.
Madde 1: Emekçi Temsilcili{inin Kuruluºu
(1) 1Seçme hakk¢na sahip 5 emekçinin düzenli ve sürekli olarak
çal¢ºt¢{¢ ve bunlardan üçünün seçilme hakk¢na sahip oldu{u
iºletmelerde, emekçi temsilcili{i seçilir. 2Ayn¢ iºlem, birkaç
ºirketin oluºturdu{u ortak iºletmeler için de geçerlidir.
(2) …
1. ºirketlerin çal¢ºma araçlar¢n¢ ve emekçileri ortak amaçlar¢
do{rultusunda bir çat¢ alt¢nda çal¢ºt¢rmas¢ durumunda veya
2. ºirketlerin bir iºletmesinin, bir veya birkaç k¢sm¢n¢n
içyap¢s¢nda belirgin bir de{iºiklik olmaks¢z¢n; baºka bir
ºirkete devredilmesi durumunda, sözkonusu iºletmenin,
birkaç ºirketin ortak iºletmesi oldu{u kabul edilir.
I. Önsöz
¡ºletme teºkilat yasas¢ emekçileri korumak için yap¢lm¢º bir yasad¢r. Emekçiler,
iºverenlerine ba{¢ml¢ olduklar¢ ölçüde bu koruma gereksinimi de büyümektedir. Emekçi Temsilcili{i, emekçilerin ç¢karlar¢n¢ daha iyi ve daha risksiz savunman¢n yan¢ s¢ra yasalar¢n tan¢d¢{¢ olanaklarla iºverene karº¢ daha güçlü bir
konumdad¢r.
¡ºletme teºkilat yasas¢, emekçi temsilcili{i ile isveren aras¢ndadaki iliºkiyi
düzenler. Emekçi temsilcili{i, iºletmelerde emekçilerin ç¢karlar¢n¢ savunan en
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önemli kurumlardan biridir. Emekçiler, iºverenin verdi{i kararlar¢ emekçi temsilcili{inin ‘birlikte karar verme haklar¢’ (Mitbestimmungsrechte) ve ‘ka¢l¢m
hakklar¢’ n¢n (Beteiligungsrechte) kazand¢rd¢{¢ güçle etkileyebilirler. Bu haklar, yasan¢n 74.’den 113. maddeye kadar olan k¢sm¢nda ayr¢nt¢l¢ olarak düzenlenmektedir. Bunun yan¢ s¢ra her emekçinin kiºisel hakklar¢n¢ düzenleyen
hükümler, yasan¢n 81.’den 86. maddeye kadar olan k¢sm¢nda yer almaktad¢r.
Yasan¢n 5. k¢sm¢ ise (114. – 117. maddeler) de{iºik di{er iºletme türleri ile
ilgili hükümler içermektedir: Bu hükümler; deniz-, hava- ve karayolu sektöründeki iºletmeler için geçerlidir. 118. madde, siyasi, sosyal, etnik ve kültürel
alanlarda belli bir e{ilimde etkinlik gösteren ºirket veya iºletmeler (E{ilimli
iºletme veya ºirket = Tendenzbetriebe oder Tendenzunternehmen) için geçerlidir. E{ilimli ºirket ve iºletmeler, kendi siyasi, sosyal, etnik ve kültürel e{ilimlerini yans¢tacak emekçileri bünyelerinde çal¢ºt¢r¢rlar. E{ilimli iºletmeler için;
Gazete, radyo, televizyon ve öbür yay¢n organlar¢, siyas¢ partilerin bürolar¢,
sendikalar, iºveren birlikleri, k¢rm¢z¢ haç iºletmeleri ve özel okullar vb. örnek
olarak verilebilir.

II. Emekçi Temsilcili{i Seçimlerinin Önkoºullar¢
ve Bunlar¢n Ayr¢nt¢lar¢
1. Önkoºullar
Bir iºletmede emekçi temsilcili{i seçilebilmesi için iki yasal önkoºul aran¢r.
a) Beº “düzenli” ve “sürekli” çal¢ºan emekçinin saptanmas¢
Bu emekçiler 5. maddenin 1. bendinde yap¢lan emekçi tan¢mlamas¢na
uymal¢d¢rlar. 5. maddenin 2. bendinde belirtilen kiºiler ve 5. maddenin 3.
bendinde sözü geçen yönetici konumundaki hizmetliler (Leitende Angestellte),
seçim için yap¢lmas¢ gereken emekçi say¢s¢n¢n saptanmas¢nda dikkate al¢nmazlar. Ayr¢ca kiral¢k emekçiler (Leiharbeitnehmer), üç aydan fazla bir süreden
beri seçim yap¢lan iºletmede çal¢º¢yorlarsa, kiraland¢klar¢ iºletmelerde emekçi
temsilcili{i seçimlerine seçmen olarak kat¢labilirler (Bak: 7. maddenin 2. cümlesi).
Ancak onlar 1. maddede sözü geçen ‘sürekli’ seçmen haklar¢na sahip olan
emekçiler olarak görülmezler (Bak, Richardi, § 1 BetrVG Rn. 122).
Birinci madde hükümleri günlük veya haftal¢k çal¢ºma sürelerini seçim için
önkoºul olarak almaz. Çal¢ºma süreleri k¢s¢tl¢ olan emekçiler, iº iliºkileri geçici
bir süre için de{ilse, ‘sürekli’ çal¢ºan olarak görülürler; bu onlar¢n seçimlere,
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hem seçmen hem de seçim aday¢ olarak kat¢labilmelerini sa{lar. 1. maddenin
kapsam¢na iº iliºkilerinin süresi k¢s¢tl¢ (befristet) olan emekçiler de hiç bir ay¢r¢m
sözkonusu olmadan girerler.
aa) Düzenli Çal¢ºan Beº Emekçi
Birinci madde emekçi temsilcili{i seçimleri için en az beº düzenli ve sürekli
çal¢ºan emekçi olmas¢n¢ koºul olarak gösterir. Bu hüküm ¡ºletme Teºkilat
Yasas¢n¢n di{er birçok hükümlerinde de oldu{u gibi, iºletmede belirli bir süre
de{il düzenli olarak çal¢ºan emekçilerin toplam say¢s¢n¢ dikkate al¢r (bak, ¡TY 9.
madde 1. bent, 14. m,adde 6. bent, 99. madde 1. bent, 106. madde 1. bent, 110. madde 1. bent, 111.
madde 1. cümle ve 116. madde 2. bent).

Bu nedenle; hem ola{an üstü yüksek üretim zamanlar¢nda hem de geçici iº
azalmalar¢ sürecinde çal¢ºt¢r¢lan dönemsel emekçi say¢s¢ dikkate al¢nmaz.
Dolay¢s¢yla düzenli çal¢ºan emekçilerin say¢s¢n¢ saptamak için iºletmenin ola{an
durumlardaki emekçi say¢s¢na bak¢l¢r (bak, BAG 22.2.1983 AP Nr. 7 zu § 113 BetrVG 1972).
bb) Sürekli Çal¢ºan Emekçi
Birinci maddede önkoºul olarak belirlenen sürekli çal¢ºan emekçi say¢s¢ geçici
olarak azalm¢yorsa, emekçi temsilcili{inin görev süresi sona erer. Dolay¢s¢yla,
hangi çal¢ºan¢n sürekli çal¢ºan emekçi s¢fat¢nda oldu{unun saptanmas¢
ola{anüstü bir önem taº¢yor: Bu aç¢dan ölçü olarak emekçinin iºletmede yapmas¢yla görenvlendirildi{i iºin niteli{i göz önünde bulundurulur. Emekçinin
iºletmedeki konumu veya çal¢ºt¢{¢ sürenin uzunlu{u bu ac¢dan önem taº¢maz.
Her ºeyden önce emekçinin iºletmede geçici personel de{il; bilâkis uzun
bir süre için çal¢ºt¢r¢lmas¢n¢n amaçlanm¢º olmas¢ belirleyicidir. Bu amac¢n,
iºletme için önemli, sürekli ve kal¢c¢ nitelikteki olmas¢ önemlidir.
Örnekler:
Örnek 1
Yapacaklar¢ iºlerin özelliklerinden dolay¢ iºe geçici olarak al¢nan yard¢mc¢ veya
sezonluk emekçiler sürekli çal¢ºan s¢fat¢n¢ taº¢mazlar. Geçici emekçiler
(Aushilfskräfte); izine ayr¢lm¢º emekçilerin, geçici olarak iº göremez derecede
hasata olan veya do{um izni kulannan emekçilerin yerine çal¢ºt¢r¢lmaktad¢rlar.
(Do{um izni: Elternzeit: Federal E{itim paras¢ Yasas¢ 15. ve 20. maddeler,
tan¢m¢ için bak. Sözlük).

77

Örnek 2
Kumaº üreten bir iºletmeye, çok önemli bir müºterisi taraf¢ndan 70’li y¢llarda
sevilen ve yayg¢n olan bir kumaº için büyük bir sipariº veriliyor. Bu sipariºin
özelli{i ise bir sefere mahsus oluºudur. ¡ºletmeci müºteriyi k¢rmamak ve kaybetmemek için sipariºi kabul ediyor. ¡stenilen süre içinde bu üretimi
gerçekleºtirebilmesi için üretim kapasitesini artt¢rmas¢ gerekti{inden geçici
emekçi al¢yor. Üretim tamamlanland¢{¢nda iºlerine son verilecek olan bu
emekçiler geçici emekçidirler (Aushilfskräfte).
Önemli:
Bir emekçinin, geçici emekçi s¢fat¢n¢ almas¢ yapaca{¢ iºin önemli, sürekli ve
kal¢c¢ iº niteli{inde olmas¢na ba{l¢ de{ildir. Bununla birlikte ‘deneme’ süresi
içinde de olsalar, iºe al¢nm¢º emekçiler, sürekli çal¢ºan s¢fat¢n¢ taº¢rlar.
2. Seçilme Hakk¢na Sahip Emekçiler
Bu 1. maddenin ikinci önkoºuluna göre; 18 yaº¢n¢ girmi, aral¢ks¢z en az alt¢
aydan beri iligili iºletmede veya ayn¢ süreden beri a{¢rl¢kl¢ olarak bu iºletme
için evinde çal¢ºan ve mahkeme karar¢yla seçilme hakk¢n¢ yitirmemiº bir emekçi
seçilme hakk¢na sahiptir.
¡ºletme yeni kuruldu{u için bu alt¢ ayl¢k aral¢ks¢z çal¢ºma önkoºulu
gerçekleºemiyorsa, 1. maddenin 1. bendinin bu koºulu dikkate al¢nmayarak, seçim tarihinde iºletmede çal¢ºan ve öbür önkoºullar¢ yerine getiren
emekçilerle seçime gidilir.

III. ¡ºletme Teºkilat Yasas¢n¢n Geçerlilik Alanlar¢
1. Mekân ¡tibariyle Geçerlilik Alan¢
¡ºletme teºkilat yasas¢ Federal Almanya Cumhuriyeti (FAC) s¢n¢rlar¢ içindeki
iºletmelerde geçerlidir. (bak, BAG 27. 5. 1982, AP Nr. 3 zu + 42 BetrVG 1972; BAG 07. 12. 1989
AP Nr. 27 zu Internat, Privatrecht, Arbeitsrecht).

¡ºletme Teºkilat Yasas¢’n¢n uygulan¢º¢ için iºverenin hangi uyruktan oldu{u
önem taº¢maz. Dolay¢s¢yla ¡ºletme teºkilat yasas¢ FAC s¢n¢rlar¢ içindeki yabanc¢
uyruklu iºverenler için de geçerlidir. Bu duruma Türkiye Cumhuriyeti
vatandaºl¢{¢ s¢fat¢n¢ taº¢yan iºverenlerin FAC s¢n¢rlar¢ içindeki tüm iºletmeleri
örnek verilebilir. ¡ºletme Teºkilat Yasas¢’nda emekçilerin de uyru{u dikkate
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al¢nmaz. Öte yandan FAC s¢n¢rlar¢ içindeki iºletmelerin yurt d¢º¢ndaki
çal¢ºan emekçiler için bu yasas¢n¢n her hükmü geçerlidir. Bu iºletme
teºkilat yasas¢n¢n ‘kiºisel geçerlilik’ alan¢ ile ilgilidir (bak, BAG 27. 5. 1982 AP Nr. 3 zu
§ 42 BetrVG 1972; BAG 07. 12. 1989 AP Nr. 27).

2. Kiºisel Geçerlilik Alan¢
¡ºletme Teºkilat Yasas¢’n¢n Kiºisel Geçerlilik Alan¢, Yasas¢’n¢n 5. maddesinin
1. bendinde tan¢mlanan tüm emekçiler için geçerlidir. Bu emekçi tan¢m¢,
iºçi, hizmetli ve ö{renimi için çal¢ºan ç¢raklar¢ kapsar.
3. Nesnel Geçerlilik Alan¢
¡ºletme Teºkilat Yasas¢, tüm özel sektör iºletmeleri için geçerlidir.

VI. ¡ºletme
1. Önsöz
Elimizdeki ¡ºletme Teºkilat Yasas¢ ‘iºletmenin’ tan¢m¢n¢ yapm¢yor. ¡ºletme
Teºkilat Yasas¢’n¢n kendine özgü bir iºletme tan¢m¢na gereksinimi oldu{u bilinmesi gereken bir gerçektir. Ticari, sanayi, sosyal veya vergi yasalar¢’n¢n
kendilerine özgü iºletme tan¢mlar¢n¢n yan¢s¢ra, ¡ºletme Teºkilat Yasas¢’n¢n
içinde yer almasa da asl¢nda kendine özgü bir ‘iºletme’ tan¢m¢ vard¢r. Aºa{¢da
verece{imiz ‘iºletme’ tan¢m¢ yaln¢z, ¡ºletme Teºkilat Yasas¢ için geçerlidir.
2. ¡ºletmenin Tan¢m¢
¡ºletme; içyap¢s¢ aç¢s¢ndan, iºverenin kendisi veya emekçilerle birlikte teknik
veya gayri maddi araçlarla, yanl¢z ºahsi ihtiyaçlar¢ karº¢lamakla kalmayan, belli
bir üretimin veya hizmetin çal¢ºmalar¢n¢ daimi amaçla yapt¢{¢, bir bütündür“
(bak, daimi Mahkeme kararlar¢: BAG 07.08. 1986 AP Nr. zu § 1 BetrVG 1972; BAG 25.09. 1986 AP Nr.
7 zu § 1 BetrVG 1972; 29. 01. 1987 AP Nr. 6 zu § 1 BetrVG 1972; kritisch dazu DKKS-Trümner § 1 Rn.
38 ff. und MünchArbR-Ricjardi § 30 Rn. 26ff.).

3. Kavram belirlemesi
Bir iºletme bir ºirketle, yani hukuki varl¢{¢yla, ancak ºirket tek bir iºletmeden
oluºuyorsa, özedeºtir. Ama bir ºirket bir çok iºletmeden oluºabilir. ¡ºletme ile
ºirket tan¢mlar¢ aras¢ndaki ay¢rtedici ögeler sorunu, ºirketin amaçlar¢ ayr¢ birimlerde (üretim alanlar¢nda) takip ediliyorsa ortaya ç¢kar. Bu ay¢rtedici ögeler
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özellikle iºletmelerin amaç, içyap¢ ve kurulduklar yer farkl¢l¢{¢ndan kaynaklan¢r.
Emekçi temsilciliklerinin yasal koºullar kapsam¢nda seçilebilirli{ini saptamak
için, hangi birimlerin iºletme, hangilerinin ikincil iºletme (s¢rada önem
bak¢m¢ndan ikinci derecede olan, tali, yani sekunder iºletmelerdir) ve hangilerinin iºletme k¢s¢mlar¢ (Betriebsteil) olarak tan¢mland¢{¢n¢ bilmek gerekir.
4. ¡ºletmenin Niteli{i
Bu ba{lamda iºletme ile ºirket aras¢nda s¢n¢rland¢rman¢n en güvenilir ve
tart¢ºmas¢z ölçütü, ¡ºletme Teºkilat Yasas¢ kapsam¢nda uygulanan ‘bir elden
idaredir’. Bir çok birim “bir elden idare” ediliyorsa, onlar ¡ºletme Teºkilat Yasas¢
anlam¢nda tek bir iºletme oluºtururlar. Örne{in; büyük bir inºaat firmas¢n¢n
bir çok yerde yedi’den fazla emekçinin çal¢ºt¢{¢ ufak ºubelerinin yönetimi, yani
bu ºubelerde iº al¢mlar¢, iºten ç¢kar¢ºlar, iºyeri de{iºtirimler gibi personel giriºimler
veya fazla mesainin yap¢l¢p yap¢mamas¢ konusundaki kararlar, tek bir kiºi
taraf¢ndan veriliyorsa, bu ºubelerin toplam¢ bir “iºletme” olaraka görülür, ve bu
ºubelerde çal¢ºan emekçilerin birlikte seçtikleri tek bir emekçi temsilcilikleri
olur. K¢sacas¢: her iºletmenin tek bir müdürü ve tek bir emekçi temsilcili{i olur.
5. Birkaç ªirketin Ortak ¡ºletmesi
Birbirinden hukuken ba{¢ms¢z birkaç ºirket, ¡ºletme Teºkilat Yasas¢’na uygun
bir ortak iºletme kurabilirler (daimi mahkeme kararlar¢: BAG 18. 01. 1990 AP Nr. 9 zu § 23
KSchG 1969; 14. 12. 1994 AP Nr. 3 zu § 5 BetrVG 1972 Rotes Kreuz).

Bu tür ortak iºletmeleri belirlemek için en güvenilir ve tart¢ºmas¢z ölçüt, ¡ºletme
Teºkilat Yasas¢ kapsam¢nda uygulanan ‘bir elden idare’ dir. Bir elden idare,
öncelikle iºverenin personel ve sosyal konularla ilgili karar verme hakk¢n¢ içermek zorundad¢r, aksi halde ortak iºletmenin bir elden idare edildi{i ileri sürülemez.
Bu tür bir iºletme (bir elden idare) Federal ¡º Mahkemesi’ne göre bir sözleºme
veya hukuki ba{lant¢ gerektirir (BAG 18.01. 1990 AP Nr. 9 zu § 23 KSchG 1969).
6. ¡kincil ¡ºletmeler
¡kincil iºletmeler düzenleri ve idareleri itibariyle serbest olamakla beraber,
görevlerinin üstesinden gelebilme bak¢m¢ndan merkez iºletmelerin yard¢mlar¢na
ihtiyaçlar¢ olan ve ordaki iºletme amac¢n¢ destekleme do{rultusunda iºlev
gören ve bundan dolay¢ s¢ralamada önem bak¢m¢ndan ikinci derecede olan,
tali (sekundär) kurumlard¢r.
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V. ªirket
1. Önsöz
¡ºletmelerin yan¢s¢ra, ºirketler’de emekçi temsiciliklerinin yetki alanlar¢na girerler. Dolay¢s¢yla iºletme tan¢mlamas¢na oldu{u kadar ºirket tan¢mlamas¢na
da önem verilmelidir; çünkü emekçi temsilciliklerinin kat¢l¢m ve birlikte karar verme haklar¢ bu tan¢mlara ba{l¢d¢r. Örnek olarak ¡TY’nin
99. maddesinin 1. bendi ve 111. maddenin 1. cümlesinde oldu{u gibi, yasa
‘ºirket’ ten söz eder: ªirket yukarda verdi{imiz yasa hükümlerinin geçerlili{i
için gerekli yap¢ ve koºullara sahipse emekçi temsilciliklerinin kat¢l¢m ve birlikte karar verme haklar¢ do{ar, aksi halde bu hakklardan yararlanamaz. ªirket
tan¢mlamas¢n¢n önde gelen öbür iºlevlerinden biri de ortak emekçi temsilciliklerinin seçilebilme olana{¢d¢r. Bu seçilebilme olana{¢, iºletmede
birden falzla emekçi temsilcili{i varsa do{ar (bak, ¡TY nin 47. maddesinin 1. bendi).
2. ªirketin Tan¢m¢
Federal ¡º Mahkemesi’ne göre ºirket, bir veya birden fazla iºletmesi olan,
içyap¢s¢ aç¢s¢ndan bir bütün oluºturan ve iºverenin maddi veya gayri maddi
amaçlar¢n¢ güttü{ü bir kurumdur. (BAG 07. 08. 1986 AP Nr. 5 zu § 1 BetrVG 1972; BAG 05.
03. 1987 AP Nr. 30 zu § 15 KSchG 1969).

Federal ¡º Mahkemesi’nin bu tan¢mlamada de{inmedi{i ºirketin önemli iki
özell{i ise onlar¢n kâr amaçl¢ ve yasalar karº¢s¢nda ºah¢s yani; ‘tüzel kiºi’ (juristische Person) olmalar¢d¢r.
Bu ek bilgilerden sonra, yeni bir tan¢mlama denemesinin sonucunda ortaya;
ºirketin bir veya birden fazla iºletmesi olan, içyap¢s¢ aç¢s¢ndan bir
bütün oluºturan, sanayi, ticari, bankac¢l¢k veya baºka alanlarda
maddi veya gayri maddi do{rultuda kâr amac¢yla kurulmuº ve yasal
olarak ba{¢ms¢z olan bir kurum oldu{u ortaya ç¢kar. Bu tan¢mlama Federal ¡º Mahkemesi’nce bu ºekilde yap¢lmamas¢na karº¢n do{rudur, çünkü iºletmelerin ya maddi ya da gayri maddi ç¢karlar, yani kâr amac¢yla kurulduklar¢n¢
Federal ¡º Mahkemesi de baºka yerde belirtiyor. Yoksa Federal ¡º Mahkemesi;
“maddi veya gayri maddi amaç” demekle baºka ne kastetmiº olabilir ki?
3. ªirketin Nitelikleri
Bir ºirketin en önemli niteliklerinden biri; hukuksal varl¢{¢n¢n bir bütün oluºudur.
Baºka bir deyimle, ºirketlerin hukuksal aç¢dan yaln¢z bir sahibi olabilir, onlar
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hukusal bir bütün olduklar¢ için, paylaº¢lamazlar. Hukusal bütün nedir? diye
sorulacak olursa, ºu yan¢t¢ vermek gerekir; bir ºirket düºsel olmasa da ona
benzer bir ºeydir, o bir posta kutusu adresi veya mahkeme siciline iºlenmiº
herhangi bir mekân¢n adresi de olabilir, ‘elle tutulmaz gözle görülmez’ olarak
da tan¢mlanabilir. Örne{in Daimler Benz Anonim ºirketi; bu ºirketin Federal
Almanya Cumhuriyeti s¢n¢rlar¢ içinde bir çok iºletmesi var. O iºletmelerde
emekçiler taraf¢ndan k¢smen ham maddeden baºlayarak büyük de{erler üretilir
(Arabalar, di{er taº¢tlar vs.). Onlar, elle tutulur gözle görülür insanlardan,
binalardan, malzemelerden vs. oluºurlar. Bu ba{lamda ºirket nerde? diye
sorulacak olursa, bu hukuksal bütünü görmek isteyen mahmeye gidip iºletmeler sicil defteri’ nin sayfalar¢ aras¢nda bulabilir.
ªirketler iº sözleºmelerinde de kendi varl¢klar¢n¢ gösterirler. Örnek olarak yine
Daimler Benz’i alacak olursak, bu ºirketin Untertürkheim iºletmesinde çal¢ºan
bir emekçinin iº sözleºmesinde iº veren olarak ‘Daimler Benz Untertürkheim
¡ºletmesi’ de{il “Daimler Benz AG” olarak geçer. Burada ºirketin varl¢{¢
somutlaº¢r.

VI. Konsern
Konsern terimine ¡ºletme Teºkilat Yasas¢’n¢n hükümlerinin bir ço{unda de{inilir.
(örne{in: ITY 8. madde 2. cümle, 18a. Madde 3. bend, 54. 1. bend, 76a. 87.
madde 1. bend 8. f¢kra).
Ancak yasa ‘Konsern’ tan¢m¢ için bizi Hisse Senetleri Yasas¢’na (Aktiengesetz)
gönderir. Bu yasan¢n 18. maddesinin 1. ve 2. bendleri bize konsernin tan¢m¢n¢
ve niteliklerini verir. 18. maddenin 1. bendinin hükümlerinden en yola ç¢karak
aºa{¢daki konsern tan¢mlamas¢ yap¢labilir:
Konsern, birleºtirilmiº birkaç ºirket aras¢ndan birinin egemen, yani hakim
durumda oldu{u ve öbürlerinden birinin veya birkaç¢n¢n egemen ºirkete ba{¢ml¢
olduklar¢ ve egemen ºirket taraf¢ndan bir elden idare edildikleri bir ºirketler
birli{idir, bir bütündür (Ba{¢ml¢ Konsern: Çat¢s¢ alt¢nda birleºtikleri ºirkete
yasal ve madi ba{¢ml¢l¢klar¢ olan ºirketler birli{idir:“Unterordnungskonzern”;
bak: sözlük).
7
Madde 2: Sendikalar¢n Konumu ve ¡ºveren Birlikleri
(1) ¡ºveren ve emekçi temsilcili{i yürürlükteki toplusözleºmeleri
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dikkate alarak, iºletmede temsil edilen sendikalar ve iºveren
birliklerinin de kat¢l¢mlar¢yla, karº¢l¢kl¢ güven içinde emekçilerin ve iºletmenin yarar¢na birlikte çal¢º¢rlar.
(2) ¡ºletmenin düzenli iºleyiºiyle ilgili kaç¢n¢lmaz zorunluluklar,
zorunlu güvenlik hükümleri veya iºletme s¢rlar¢n¢n korunmas¢na
engel olmad¢{¢ sürece, iºletmede temsil edilen sendika
görevlilerinin sendikalar¢n bu yasada belirtilen görev ve yetkilerini yerine getirebilmeleri için, iºveren veya vekilinin bilgisi
dahilinde, iºletmeye serbestçe girebilmeleri sa{lanmal¢d¢r.
(3) Bu yasa, sendikalar ve iºveren birliklerinin görevlerine, özellikle üyelerinin ç¢karlar¢n¢ gözetmek için ellerinde bulundurduklar¢ yetkilerine dokunamaz.

I. Önsöz
Emekçi temsilcili{i ve iºveren birlikte, karº¢l¢kl¢ güven içinde ç¢l¢ºmak zorundad¢rlar: Bu ¡TY’nin 2. maddesinin 1. bendinde yap¢lan birlikte çal¢ºma saptamas¢, emekçiler ile iºvererenler aras¢ndaki ç¢kar çeliºkisini kesinlikle ortadan
kald¢rmaz ve kald¢ramaz da. Bu hükmün amac¢ da bu de{ildir. ¡TY’nin 2. maddesinin 1. bendi daha çok, iºletme içinde emekçi temsilcili{i ile iºveren
aras¢ndaki birlikte çal¢ºman¢n ºeklini ve kurallar¢n¢ belirten bir hükümdür. Bu
hükmün temel amac¢; çat¢ºma yerine uzlaºma ilkesidir. Bu ilke tüm ¡TY’yi
belirleyen hukuksal a{¢rl¢{a sahip olmakla birlikte her iki taraf¢ da (emekçi
temsilcili{i ve iºveren) do{rudan do{ruya kendisine uymakla yükümlü tutar.
¡TY’nin 2. maddesinin 1. bendinin bu ilkesi, tüm iºletme teºkilat yasas¢n¢n
kurumlar¢ ve bunlar¢n tüm üyelerinin çal¢ºmalar¢ için geçerlidir. Bu saptama,
hükmün yasadaki konumumunun yan¢s¢ra, hükmün yasan¢n yap¢s¢nda
bulundu{u yerinden de; yani yasan¢n en baº¢nda yer almas¢ndan da kaynaklan¢r. (benzer ºekilde: BAG 26.11.1974 AP Nr. 6 zu § 20 BetrVG 1972; BAG 21.4.1983 AP Nr. 20
zu § 40 BetrVG 1972).

Birlikte çal¢ºma ilkesine, aºa{¢da görülece{i gibi ¡TY’nin bir çok hükümlerinde
yer veriliyor:
74. maddenin 1. bendinin 1. cümlesine göre iºveren ve emekçi temsilcili{i
ayda en az bir kez olmak üzere birlikte görüºmelerde bulunmal¢d¢rlar. Bu kap-
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samda tart¢º¢lmas¢ gereken konular ve sorunlar gündeme getirilir, çözümleri
için öneriler yap¢l¢r ve ciddi bir anlaºma arzsuyla görüºmeler sürdürülür.
(bak; ¡TY 74. madde 1. bend 2. cümle).

74. maddenin 2. bendinin 1. cümlesi uyar¢nca iºveren ve emekçi temsilcili{i aras¢nda iº kavgas¢ (Grev veya Lokavt) ve siyasi çal¢ºmalar yapmak
yasa{¢n¢n yan¢s¢ra toplusözleºme veya sosyal hukuk kapsam¢na giren konularda da sözleºme amac¢yla görüºmeler yapmak ta yasakt¢r.
Karº¢l¢kl¢ güven içinde birlikte çal¢ºmay¢ sa{layabilmek için,
80. maddenin 2. bendi emekçi temsilcili{inin genel görevlerini yerine getirebilmesini kolaylaºt¢r¢r. Genel bilgilendirme hakk¢n¢n yan¢s¢ra
(allgemeiner Anspruch auf Unterrichtung) iºverenden her an gerekli tüm belgeleri talep
etme hakk¢n¢ da tan¢r. Bu haklar olmadan karº¢l¢kl¢ güven içinde birlikte
çal¢ºmadan söz edilemez.

II. Birinci Bend ¡ile ¡lgili
1. Birlikte çal¢ºman¢n temel ilkeleri
¡TY’nin 2. madesinin 1. bendi dört ayr¢ ilke içeren bir ‘Genel Kural’ (general
Klausel) oluºturur:
a) ¡ºveren veya onun sorumlu temsilcisi ve emekçi temsicili{i karº¢l¢kl¢ güven
içinde birlikte çal¢º¢rlar.
b) Bu birlikte çal¢ºma ortam¢, geçerli olan tüm toplusözleºmeleri dikkate
almak ve onlar¢n hükümlerine uymakla gerçekleºir.
c) ¡ºveren birlikleri ve sendikalar bu tür birlikte çal¢ºman¢n kurallar¢n¢ iºveren
ve emekçi temsilcili{i aras¢nda yap¢lan dan¢ºma veya görüºmelerinde
uygulamakla yükümlüdürler.
d) Birlikte çal¢ºma, emekçilerin ve iºletmenin yarar¢n¢ ve ç¢kar¢n¢ amaçlar.
2. Karº¢l¢kl¢ Güven ¡çinde Birlikte Çal¢ºma
¡ºletmedeki taraflar, sosyal devlet esaslar¢ndan yola ç¢karak, karº¢l¢kl¢ güven
içinde birlikte çal¢ºma ilkesi çerçevesinde; davran¢ºlar¢ndan sosyal aç¢dan
yükümlüdürler. Ne bu sosyal yükümlülük ne de birlikte çal¢ºma ilkesi emekçi
ve iºveren aras¢ndaki ç¢kar çeliºkisini ortadan kald¢rabilir. 2. maddenin 1. bendince bu çeliºkilerin, birlikte çal¢ºma ortam¢nda ve karº¢l¢kl¢ güven içinde olabildi{ince en az dereceye indirilmesi amaçlan¢r.
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Geçerli iº hukuku, baº¢ndan sonuna kadar, emekci ve iºverenin çeºitli ç¢karlar¢n¢ gözeten, iki temel tarafca hükmediliyor. Bu çeliºkinin olmad¢{¢ varsay¢l¢rsa,
emekçilerin iºveren taraf¢ndan sosyal, personal veya ekonomik alanlarda verilen kararlar¢n¢ etkileyebilmeleri için yap¢lm¢º hükümlere ve yönergelere gerek
kalmaz. Bu nedenle ¡ºletme Teºkilat Yasas¢ da bu çeliºkinin varoluºundan yola
ç¢kar. Emekçi temsilcili{i, iºletmede temsil etti{i çal¢ºanlar¢n ç¢karlar¢n¢ korumak zorundad¢r.
“Bu kural, 2. maddenin 1. bendi ve 74. maddenin 1. bendinin 1. cümlesi ve
76. madde taraf¢ndan sadece de{iºtirmekle kald¢{¢ sürece karº¢l¢kl¢ çat¢ºman¢n
yerini birlikte çal¢ºma yükümlülü{ü al¢r. Bununla beraber emekçi temsilcili{i
iºverene karº¢ çal¢ºanlar¢n temsilcisi olarak kal¢r. Emekçi temsilcili{i, iºverenle
karº¢l¢kl¢ güven içinde çal¢ºmakla birlikte; öncelikle çal¢ºanlar¢n ç¢karlar¢n¢
gözetmekle yükümlüdür. Böylece emekçi temsilcili{ine düºen görev, emekçileri ç¢karlar¢ do{rultusunda temsil etmektir.” (BAG 21.4.1983 AP Nr. 20 zu § 40 BetrVG
1972; bak benzer ºekilde: BAG 2, 175, 179 = AP Nr. 1 zu § 23 BetrVG 1952 [mit Anm. von A. Hueck und
Bötticher]).

Bu genel kural (¡TY 2. madde 1. bend) do{rudan do{ruya geçerli hükümler
içeren emekçi temsilcili{inin ve iºverenin yasadaki hak ve yükümlüklerininin
içeri{inin ve s¢n¢rlamas¢n¢n araçs¢z ºekilde uygulanmas¢n¢ belirleyen bir yönetmeliktir. Di{er bir deyimle aç¢klanmas¢ gerekirse, bu yasa kapsam¢ndaki tüm
haklar¢n ve yükümlülüklerin gösterece{i etkinin ölçüsü, iºletme taraflar¢nca
karº¢l¢kl¢ güven içinde birlikte çal¢ºma ilkesine uymalar¢na ba{l¢d¢r.
Ikinci maddenin 1. bendinin koydu{u bu genel kuraldan ve dolay¢s¢yla karº¢l¢kl¢
güven içinde çal¢ºma ilkesinden do{an yükümlülü{ün karº¢t¢ olarak emekçi
temsilcili{ine tan¢nan “ihtiyadi tedbir” (einstweilige Verfügung) hakk¢n¢ sürekli
göz önünde tutmak gerekir, zira bu hak ilk anda tahmin edildi{inden daha
etkili ve yararl¢d¢r. Bu “ihtiyadi tedbir” dava hakk¢, iºverenin emekçilerin haklar¢n¢ zedeleyebilecek giriºimlerde veya di{er keyfi hareket ve tav¢rlarda bulunmas¢n¢ mahkeme karar¢yla engelleyebilecek niteliktedir. Örnegin iºveren;
iºletmede günde ikiºer saat fazla mesai yap¢lmas¢n¢ ve bir kaç hafta sonu
boyunca cumartesileri çal¢º¢lmas¢n¢ istiyor. ¡ºveren bu arzusunun yerine getirilmesini istiyorsa; usulen 87. maddenin 1. bendinin 3. f¢kras¢ uyar¢nca emekçi
temsilcili{ine baºvurmas¢ gerekir. Bu hukuksal yola baºvurmadan fazla mesai
yap¢laca{¢ olas¢l¢{¢ sezildi{inde, emekçi temsilcili{ince önceden al¢nm¢º bir
kararla, iº mahkemesine iºverenin bu amac¢n¢ yasaklamas¢ için “ihtiyadi ted-
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bir” davas¢nad bulunulur. ¡htiyadi tedbir davalar¢ acil karar gerektirdiklerinden
mahkeme taraf¢ndan hemen, yani enegllenmesi istenen yasaya ayk¢r¢ davran¢ºta
bulunulmadan önce, karara ba{lan¢rlar.
Baºka örnek durum tablolar¢ cizebilmek için bu örne{imizi devam ettirebiliriz: ¡ºveren yukarda de{indi{imiz arzusunu emekçi temsilcili{ine usule uygun
ºekilde bildiriyor ve kendilerinin olurunu talep ediyor. Bunun üzerine emekçi
temsilcili{iyi üyeleri toplant¢ya ça{r¢l¢yor ve toplant¢da üyelerinin ço{unlunun
karº¢ ç¢kmas¢ üzerine iºverenin fazla mesai ve cumartesi çal¢ºmalar¢ konusundaki talebi yersiz bulunup reddediliyor ve bu karar iºverene zaman¢nda yaz¢l¢
olarak bildiriliyor. ¡ºveren, emekçi temsilcili{inin bu ºekilde karar verece{ini
bekledi{inden, önceden karº¢ önlemler alm¢º ve emekçilere ikiºer saat fazla
mesaiye kalmalar¢ ve hizmetliler hariç tüm iºçilerin cumartesi iºe gelmeleri
talimat¢n¢ vermiº. Günlerden cuma ve emekçi temsilcili{inin bürosu ºikayet
etmek için gelen emekçilerle dolup taº¢yor. Onlar fazla mesaiye kalmaya ve
cumartesileri çal¢ºmaya karº¢ olduklar¢n¢ dile getirirlerken, emekçi temsilcili{inin baºkan¢ hemen kurumun di{er üyelerini toparlamaya giriºiyor ve
toplant¢da mahkemeden, iºverenin bu giriºimlerini yasaklamas¢ için “ihtiyadi
tedbir” dava aç¢lmas¢ karar¢ al¢n¢yor ve bu karar¢ sendika veya avukat arac¢l¢{¢
ile mahkemeye iletiyor. Mahkeme, emekçi temsilcili{inin haklar¢n¢n (87. madde
1. bendin 3. f¢kras¢ uyar¢nca “birlikte kararverme hakk¢”) zedelendi{i ve durumun acil oldu{u sapatamas¢n¢ yapt¢ktan sonra “ihtiyadi tedbir” karar¢n¢ bir
icra memuru arac¢l¢{¢ ile iºverene iletir, ve böylece iºverenin amaçlad¢{¢
giriºimler, para cezas¢na çarpt¢r¢laca{¢ uyar¢s¢ ile, yasaklan¢r.

III. ¡kinci Bend ¡le ¡lgili
¡TY sendikalara yanl¢z iºletmelerde temsil edildikleri taktirde hak tan¢yor. Bu
haklar sendika görevlilerinin iºletmelere girmelerinden (2. maddenin 2. bendi)
baºlayarak emekçi temsilciliklerinin seçimleriyle ilgili hükümlerine (16. maddenin
2. bendi, 17. maddenin 2. bendi, 19. maddenin 3. bendi) kadar, ve az sonra gösterilece{i
gibi, ondan daha öteye gidiyor.
Konumuzun tam buras¢nda yararl¢ olur düºüncesiyle, sendikalar¢n ne zaman
ve hangi ºartlar alt¢nda iºletmelerde temsil edildiklerini belirleyen ölçüt
konusunda Federal ¡º Mahkemesine söz verecek olursak; "Sendikalar iºlet-
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melerde, yönetici hizmetli olmayan en az bir emekçinin sendika üyesi olmas¢yla
temsil edilirler. Üye olan emekçinin isminin aç¢klanmas¢ zorunlu{u yoktur,
sendika iºletmede temsil edildi{ini araçl¢ olarak da kan¢tlayabilir” (BAG 25.3.1992
AP Nr. 4 zu § 2 BetrVG 1972).

O halde, sendikalar iºletmelerde tek bir üye ile temsil edilebiliyorlar. Yukar¢da
Federal ¡º Mahkemesinin kulland¢{¢ “araçl¢ olarak kan¢tlamak” ifadesine gelince,
o da ºu anlam¢ taº¢yor: Sendika iºletmedeki bir üyesinin ismini aç¢klamak
istemiyorsa, bir “afidavit” (eidesstaatliche Erklärung) ile sözkonusu iºletmede
gerçekten de bir üyesi oldu{unun yeminli beyan¢n¢ yapar.
ªimdi zaman¢ geldi{i için yukar¢da, de{inecegimizi söyledi{imiz sendikalar¢n
¡TY kapsam¢ndaki di{er haklar¢na gelelim:
2. maddenin 2. bendi:
¡ºletme taraflar¢n¢n karº¢l¢kl¢ güven içerisinde çal¢ºmalar¢n¢ desteklemekte;
14. madenin 3. bendi:
Emekçi tesilcili{i seçimlerine aday önerisinde;
14. madenin 5. bendi:
Bu emekçi temsilcili{i seçimlerine aday önerisinin en az iki görevli taraf¢ndan
imzalanm¢º olmas¢ gerekti{inde;
16. maddenin 1. bendinin 6. cümlesi:
Seçim kurulunda seçme hakk¢na sahip bir üyesi olmad¢{¢ hallerde, oraya
görevli gönderme hakk¢;
16. maddenin 2. bendi:
Emekçi temsilcili{inin görev süresinin bitimine alt¢ hafta kala seçim
önergesi haz¢rlamad¢{¢ durumlarda, seçim kurulunun iº mahkemesince tayin
edilmesi için baºvuru hakk¢;
17. maddenin 2. bendi:
Emekçi temsilciliklerinin olmad¢{¢ iºletmelerde iºletme toplant¢lar¢na ça{¢r¢ ve
seçim kurulunun bileºimi için öneri hakk¢;
17. maddenin 3. bendi:
Seçim kurulunun iº mahkemesince tayin edilmesi için baºvuru hakk¢;
18. maddenin 1. bendi:
Görevini yapamayan seçim kurulunun yerine mahkemece baºka bir seçim
kurulu tayin etmesi için baºvuru hakk¢;
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19. maddenin 2. bendi:
Seçim kurallar¢na ayk¢r¢ davran¢ºlar halinde, seçimi iptal ettirme hakk¢;
23. maddenin 1. bendi:
Emekçi temsilcili{inin, ortak emekçi temsilcili{inin ve konsern emekçi temsilcili{inin herhangi bir üyesinin veya bu kurumlar¢n görevden al¢nmas¢ için
baºvuru hakk¢;
23. maddenin 3. bendi:
¡ºverenin belirli bir harekette bulunmas¢n¢n yasaklanmas¢n¢ veya bir baºkas¢
taraf¢ndan yap¢lan bir harekete göz yummas¢n¢ veya kendisinin belirli bir
harekette bulunmas¢n¢ isteme hakk¢;
31. madde:
Emekçi temsilcili{i toplant¢lar¢na, davet edildi{i durumlarda, kat¢lma hakk¢;
35. maddenin 1. bendi:
Gençlik ve ç¢rak temsilcili{inin ask¢ya ald¢rd¢{¢ emekçi temsilcili{i karar¢ üzerine dan¢ºma hakk¢;
37. maddenin 7. bendi:
Yetkili eyalet yüksek çal¢ºma müdürlüklerinin, hangi ö{renim ve e{itim seminerlerinin bu hükme uygun olup olmad¢klar¢ konusunda birlikte karar verme
hakk¢;
43. maddenin 4. bendi:
Geçmiº yar¢ y¢lda iºletme toplant¢s¢ yap¢lmam¢º ise, iºletme toplant¢s¢na ça{¢r¢
hakk¢;
46. maddenin 1. bendi:
Sendika görevlilerinin iºletme toplant¢lar¢na kat¢lma hakk¢;
46. maddenin 2. bendi:
Sendika görevlilerinin iºletmelerde k¢s¢m toplant¢lar¢na kat¢lma hakk¢;
53. maddenin 3. bendi:
Sendika görevlilerinin iºletme toplant¢lar¢na kat¢lma hakk¢;
63. maddenin 2. bendi:
Emekçi temsilcili{i ile gençlik ve ç¢rak temsilcili{inin görev süresinin bitimine
alt¢ hafta kala seçim önergesi haz¢rlanmad¢{¢ hallerde, seçim kurulunun iº
mahkemesince tayin edilmesi için baºvuru hakk¢;
63. maddenin 3. bendi:
Emekçi temsilcili{inin, gençlik ve ç¢rak temsilcili{inin görev süresinin bitimine
alt¢ hafta kala seçim önergesi haz¢rlamad¢{¢ hallerde veya seçim kurulunun
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görevlerini ihmal etti{i durumlarda, seçim kurulunun iº mahkemesince tayin
edilmesi için baºvuru hakk¢;
108. maddenin 1. bendi:
Sendika görevlilerinin emekçi temsilciliklerinin daveti üzerine 31. maddenin
benzer ºekilde uygulanmas¢ koºuluyla Ekonomi komisyonu (Wirtschaftsausschuß) toplant¢lar¢na kat¢lma hakk¢;
119. maddenin 2. bendi:
¡ºletme teºkilat yasas¢na ayk¢r¢ davran¢ld¢{¢ için “ceza talebi” hakk¢.
Sendikalar¢n temsil edildikleri iºletmeledeki ¡TY kapsam¢ndaki baºl¢ca haklar¢
bu sayd¢klar¢m¢zdan oluºur. Sendikalar¢n iºletmeler d¢º¢nda geliºtirdikleri
güçlerle (Toplusözleºmeler) iºletme içindeki geliºmeleri ve ve çal¢ºma
koºullar¢n¢ olumlu ºekilde etkilediklerinden burda söz etmeye gerek duyulmuyor, zira bu herkesce bilinen bir gerçektir.

IV. Üçüncü Bent ¡le ¡lgili
¡TY’nin 2. maddesinin 3. bentininin hükümleriyle sendikalar¢n ve iºveren birliklerinin ana görevleri ve özellikle üyelerinin ç¢karlar¢n¢ savunma haklar¢
s¢n¢rland¢r¢lamaz. Bu ba{lamda ana görevlerden söz ederken Federal Almanya
Cumhuriyeti anayasas¢n¢n 9. maddesinin 3. bendi kapsam¢nda ön görülen
haklara iºaret ediliyor. Hangileridir bu haklar? Bunlar tüm sendikal iºlem,
giriºim ve eylemleri içeren haklard¢r. Bu haklar¢ daha da somutlaºt¢rmak
gerekirse;
Sendikalaºma özgürlü{ü,
Grev,
Lokavt,
Toplusözleºmeler düzenleme,
¡ºletmelerde sendika temsilciliklerinin kurulmas¢ ve iºlev görmesini sa{lama,
Sendika görevlilerinin iºletmelere girme haklar¢, gibi hakklardan söz etmek
gerekir.
Burada aktard¢{¢m¢z haklar, anayasan¢n 9. maddesinin 3. bendi uyar¢nca
güvence alt¢na al¢nm¢º ve ancak çok nadir durumlarda dokunulmazl¢klar¢ geçici
olarak kald¢r¢labilir, temel haklard¢r.
7
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Madde 3: Farkl¢ Düzenlemler
(1) Toplusözleºmeyle,
1. Birçok iºletmesi olan ºirketler için;
a) Tüm ºirketi kapsayan bir emekçi temsilcili{i oluºturulmas¢, veya
b) Emekçi temsili{inin oluºturulmas¢ kolaylaº¢yorsa veya
emekçilerin ç¢karlar¢n¢n korunmas¢ için daha uygunsa,
iºletmelerin birleºtirilmesi;
2. Emekçi temsilcili{inin görevlerini gerekti{i ºekilde yerine
getirmesi için daha uygun olacaksa, ºirketler ve konsernler için üretim ve projelere yönelik iº alanlar¢ (sektörler)
do{rultusunda örgütlenen ve sektör idaresinin ayn¢ zamanda
kat¢l¢m yükümlülü{ünün bulundu{u konularda da karar
verdi{i ölçüde, sektörler düzeyinde emekçi temsilcili{i
(Sektör Emekçi temsilcili{i) oluºturulmas¢;
3. iºletme, ºirket veya konsern ºeklinde örgütlenmeler veya
ºirketler aras¢nda varolan baºka ortakl¢k iliºkileri temelinde,
emekçilerin ç¢karlar¢n¢n etkili ve amaca uygun bir biçimde
temsil edilmesi için gerekiyorsa, baºka tür emekçi temsilcili{i yap¢lar¢n¢n oluºturulmas¢;
4. emekçi temsilciliklerinin ºirketler düzeyinde birlikte
çal¢ºmalar¢na hizmet edici ¡ºletme Teºkilat Yasas¢na uygun
ek kurumlar¢n (çal¢ºma gruplar¢) oluºturulmas¢;
5. emekçi temsilcili{inin emekçilerle birlikte çal¢ºmalar¢n¢
kolaylaºt¢rmak amac¢yla, emekçiler için iºletme teºkilat
yasas¢na uygun ek temsilciliklerin oluºturulmas¢, kararlaºt¢r¢labilir.
(2).1. bendin 1,2, 4 veya 5. f¢kralar¢nda belirtilen durumlarda herhangi bir geçerli toplusözleºme hükmü ve geçerli baºka bir
toplusözleºme yoksa, düzenlemeler bir iºletme sözleºmesi
yoluyla da yap¢labilir.
(3) 11. bendin 1. f¢kras¢ a) º¢kk¢nda belirtilen durumda herhangi
bir toplusözleºme hükmü bulunmuyorsa ve ºirkette bir emekçi
temsilcili{i yoksa, emekçiler oy çoklu{u ile tüm ºirket için
yetkili bir emekçi temsilcili{inin seçilmesini kararlaºt¢rabilirler. 2Bu konuda oylama iºlemi ºirket’te çal¢ºan ve seçim
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hakk¢na sahip en az üç emekçinin veya iºletmede temsil edilen
bir sendikan¢n giriºimlerini gerektirir.
(4) 1¡ºletmede emekçi temsilcili{i bulunmuyor veya emekçi temsilcili{i seçimlerinin baºka nedenlerden dolay¢ yeniden
yap¢lmas¢ gerekiyorsa ve toplusözleme veya iºletme sözleºmesi
baºka bir ºey belirtmiyorsa 1. bendin 1'den 3'e kadar olan
f¢kralar¢nda belirtilen düzenlemeler, ilk kez bir dahaki usule
uygun emekçi temsilcili{i seçimlerinde uygulanabilir. 2Toplusözleºme veya iºletme sözleºmesi, baºka bir seçim tarihi
öngörüyorsa, 1. bendin 1'den 3'e kadar olan f¢kralar¢nda belirtilen hükümlere göre yasal varl¢{¢ kalmayan mevcut emekçi
temsilcili{inin görev süresi, seçim sonucunun aç¢klanmas¢yla
sona erer.
(5) 11. bendin 1'den 3'e kadar olan f¢kralar¢ uyar¢nca toplusözleºmeyle veya iºletme sözleºmeleriyle ¡ºletme Teºkilat Yasas¢
kapsam¢nda oluºturulan ve iç yap¢lar¢ itibar¢yle bir bütün
oluºturan kuruluºlar, bu yasaca iºletme olarak kabul edilirler.
2
Bu tür iºletmeler düzeyinde kurulan emekçi temsilcilikleri için
emekçi temsilcili{inin haklar¢n¢ ve yükümlülüklerini ve ona
ba{l¢ üyelerin hukuksal konumlar¢n¢ düzenleyen tüm yasal
hükümler geçerlidir.

I. Önsöz
Emekçi ç¢karlar¢n¢ savunan temsilcilik kuruluºlar¢ ile ilgili hükümler, esasen
kesindirler ve toplusözleºmelerle veya iºletme sözleºmeleriyle de{iºtirilemezler. Bu esastan farkl¢ düzenlemeler yaln¢z yasaca aç¢k ºekilde belirtiliyorsa
uygulanabilir. Buna örnek olarak ¡TY’nin 3. maddesi gösterilebilir. Bu madde
emekçi temsilcilikleriyle emekçiler aras¢ndaki iliºkiyi daha da pekiºtirmek ve
birlikte çal¢ºmalar¢n¢ kolaylaºt¢rmak amaçl¢d¢r. Bunu sa{lamak amac¢yla ek
emekçi temsilciliklerinin yap¢lanmalar¢ için, toplusözleºme ve iºletme
sözleºmeleri taraflar¢na yetki tan¢r.
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II. Ek Emekçi Temsilcilikleri
Bu tür kuruluºlar¢n emekçi temsilcilikleriyle emekçiler aras¢ndaki iliºkiyi
pekiºtirmek ve birlikte çal¢ºmalar¢n¢ kolaylaºt¢rmay¢ amaçlar. Bu tür kuruluºlar¢n
varl¢{¢ özellikle ülke çap¢nda iºlev gören iºletmelerde anlaml¢ ve yararl¢ olur.
Örnek olarak al¢ºveriº mekezlerinin, benzin istasyonlar¢n¢n¢n, Mc Donalds
iºletmesinin veya büyük inºaat iºletmelerinin ülke çap¢nda yay¢lm¢º ºubeleri
verilebilir. Bu ºubelerin tümünde yasal koºullar oluºamad¢{¢ndan emekçi temsilcilikleri seçilemez; ancak bu tür ºubelerde 3. madde uyar¢nca ek temsilcilikler kurulabilir ve bunlar kuºkusuz k¢smen çok yararl¢ da olabilirler.
7
Madde 4: ¡ºyeri K¢s¢mlar¢ ve Ufak ¡ºletmeler
(1) 1¡ºletme k¢s¢mlar¢, 1. maddenin 1. cümlesinin koºullar¢n¢ yerine getiriyor ve
1. mekân itibariyle ana iºletmeden uzak bir yerde bulunuyorlarsa, veya
2. görev alan¢ ve düzenleniºleri aç¢s¢ndan serbestlerse,
ba{¢ms¢z iºletme olarak kabul edilirler. 2Kendi emekçi temsilcili{i bulunmayan bir iºletme k¢s¢m¢nda çal¢ºan emekçiler,
ana iºletmedeki emekçi temsilcili{i seçimlerine kat¢lmak
için, herhangi bir kurala uymaks¢z¢n oy çoklu{u ile karar
alabilirler; 3. maddenin 3. bendinin 2. cümlesi benzer
ºekilde geçerlidir. 3Bu oylama, ana iºletmenin emekçi temsilcili{i taraf¢ndan da yapt¢r¢labilir. 4Bu karar ana iºletmenin
emekçi temsilcili{ine, görev süresinin bitiminden en az on
hafta önce, bildirilmelidir. 5Karar¢n iptali için 2'den 4'e
kadar olan cümleler örnek al¢narak geçerli olurlar.
(2) 1. Maddenin 1. f¢kras¢n¢n 1. cümlesinde belirtilen koºullar¢ yerine getirmeyen iºletmeler ana iºletmeye ba{lan¢rlar.

I. Önsöz
Dördüncü maddenin 1. bendinin 1. cümlesi, ¡ºletme Teºkilat Yasas¢ uyar¢nca
hangi yan iºletmelerin (Nebenbetriebe) ve hangi iºletme k¢s¢mlar¢n¢n (Be-
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triebsteil) emekçi temsilciliklerinin seçilebilece{i iºletmeler olarak kabul edildiklerini belirten bir hükümdür. (¡ºletmenin tan¢m¢ için bak. 1. madde).
Dördüncü maddenin 1. bendinin 2. cümlesi emekçi temsilciliklerinin bulunmad¢{¢ iºletme k¢s¢mlar¢nda çal¢ºan emekçilere, ana iºletmede yap¢lacak emekçi
temsilcili{i seçimlerine kat¢lmalar¢ için hak tan¢r. Bu k¢s¢mlarda çal¢ºan emekçilerin emekçi temsilcili{i seçimlerine kat¢lmalar¢ için, herhangi bir kurala uymaks¢z¢n oy çoklu{u ile karar almalar¢ gerekir. Bu karar¢n iptali 2. ila 4. cümleler örnek gösterilerek yap¢labilir.
Dördüncü maddenin 1. bendinin 3. cümlesi, bu oylaman¢n ana iºletmenin
emekçi temsilcili{i taraf¢ndan da yap¢labilece{ini belirityor.

II. ¡ºletme K¢s¢mlar¢
1. Tan¢m
¡ºletme k¢s¢mlar¢ mekân ve içyap¢lar¢ aç¢s¢ndan birbirlerinden ay¢rt edilebilir ve
iºletmeye ba{l¢ olduklar¢ için kendi baºlar¢na varl¢klar¢n¢ sürdüremeyen iºletmenin belli sahalar¢d¢rlar. (Abteilung, Betriebsstätte). Bunlar¢n iºletme
içerisinde birbirlerinden ay¢rt edilebilir iºlevleri ve görevleri olmas¢na karº¢n;
çal¢ºmalar¢ iºletmenin amac¢na hizmet etmektedir. Bu duruma örnek olarak;
bir gazete iºletmesinin bas¢mevi (matbaas¢), bir otomobil iºletmesinin boya
k¢sm¢ (Lackiererei), bir hastanenin çamaº¢rhanesi, bir seyahat iºletmesinin
onar¢m atölyesi, bir iºletmenin ürünleri için gerekli olan ambalaj malzemesinin
üretim yeri veya deposu vs. gösterilebilir. Burda aktard¢{¢m¢z iºletme
k¢s¢mlar¢n¢n her birinin kendisine özgü iºlevi ve görevi olmas¢na karº¢n tüm
iºletmeye hizmet etmekten öteye gidemez ve tek baºlar¢na iºleyemezler. Öte
yandan bir iºletmenin amaçlar¢na uygun iºleyebilmesi için bu tür iºletme
k¢s¢mlar¢na gereksinimi vard¢r.
Yukarda sözünü etti{imiz iºletme k¢s¢mlar¢n¢n yan¢s¢ra ana iºletme taraf¢ndan
yönetilen iºletme ºubelerinin bir ço{u da, gördükleri iºlev, görev ve iº aç¢s¢ndan
birbirlerinin ayn¢ olmalar¢na karº¢n; iºletme k¢s¢mlar¢ olarak nitelenirler. Bunlara örnek olarak özellile bankac¢l¢kta ve g¢da maddesi sanaayinde çok yayg¢n
olan ºubecilik gösterilebilir: Özellikle bu ekonomi sahalar¢nda yayg¢n ºekilde
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aç¢lan ºubeler ana iºletmelerde görülen iºlerin ayn¢s¢n¢ yap¢yorlar: G¢da maddesi sahas¢nda iºletme ºubeleri, ana iºletmede oldu{u gibi, sat¢m iºleriyle
u{raº¢l¢r. Bankac¢l¢k alan¢nda da bu durum ayn¢d¢r; bir banka iºletmesinin herhangi bir ºubesi, merkezinde oldu{u gibi kredi ve mevduat iºiyle u{raº¢r.
(Bak; BAG 26.08. 1971 AP Nr. 1 zu § 23 KSchG, BAG 24. 02. 1976 AP Nr. 2 zu § 4 BetrVG 1972).

Federal ¡º Mahkemsi bu ba{lant¢da ana iºletmenin merkezinden 40 km uzakl¢kta
olan ve bir elden idare edilen iki ºubeyi ayr¢ ayr¢ birer ba{¢ms¢z iºletme olarak
kabul etti (BAG 25. 05. 1988 – 7 ABR 51/87).
Öte yandan çeºitli ve birbirlerinden ayr¢ toplusözleºmerin uygulanmas¢, bu
ºubelerin asl¢nda ba{¢ms¢z iºletmeler olduklar¢n¢n göstergesi olabilir. Burada
aktard¢{¢m¢z, iºletme k¢s¢mlar¢ ve ºubeler aras¢ndaki tan¢msal ayr¢m gereksinimi, bu yerlerde ayr¢ emekçi temsilciliklerinin seçilip seçilemiyeceklerini saptama zorunlulu{undan kaynaklanmaktad¢r. ¡ºletme k¢s¢mlar¢ bu nedenle,
emekçi temsilcili{i seçimleri ile ba{lant¢l¢ olarak;
a) yasa uyar¢nca gerekli say¢da seçme hakk¢na sahip emekçi çal¢ºt¢r¢yorlarsa
(1. madde 1. bend 1. cümle)
ve
b) bulunduklar¢ yer ana iºletmenin merkezinden uzakta veya
c) görev alanlar¢ ve iç yap¢lar¢ bak¢m¢ndan serbestlerse,
ba{¢ms¢z iºletmeler olarak kabul edilirler.
Bu tür k¢s¢mlarda çal¢ºan emekçiler; yukarda verdi{imiz önkoºullardan a) ile
b) veya a) ile c) bir arada gerçekleºmiyorlarsa, yani
bir iºletme k¢sm¢nda yeterince seçme hakk¢na sahip emekçi yoksa ve bu
iºletme k¢s¢mlar¢ ana iºletmenin merkezinden uzak bir yerde de{illerse
veya
bu k¢s¢mlarda yeterince seçme hakk¢na sahip emekçi yoksa ve bu iºletme
k¢s¢mlar¢ görev alan¢ ve iç yap¢lar¢ bak¢m¢ndan serbest de{il de ana iºletmenin
merkezine ba{l¢ysalar, ana iºetmede yap¢lacak emekçi temsilcilikleri seçimlerine kat¢l¢rlar.
Bu bölümün ilk sat¢rlar¢ndan baºlayarak sözünü etti{imiz ‘ana iºletmeler’ her
zaman iºletmelerin merkez idarerelerinin odaklaºt¢{¢ ve uyguland¢{¢ iºletmeler
de{ildirler.
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Ana iºletmeler, iºletme k¢s¢mlar¢nca kendilerine ve amaçlar¢na tam veya k¢smen
hizmet verilen ve ayn¢ zamanda iºletme k¢s¢mlar¢n¢n idare iºlerini de üstlenen
birimlerdir. Ana iºletmelerin yer ve çal¢ºt¢rd¢klar¢ emekçi say¢s¢ bak¢m¢ndan
öbürlerine oranla ufak veya büyük olmas¢ belirleyici de{ildir. Federal ¡º
Mahkemesine göre iºletme k¢s¢mlar¢n¢n ba{¢ms¢z iºletmeler olup olmad¢klar¢
onlar¢n idare sekillerine ba{l¢d¢r; onlar kendi kedilerini idare ediyorlarsa ba{¢ms¢z
iºletmedirler; aksi durumlarda mekezden idare edilen iºletme k¢s¢mlar¢d¢rlar
(BAG 25. 09. 1986 AP Nr. 7 zu § 1 BetrVG 1972; 29. 01. 1992 AP Nr. 1 zu § 7 BetrVG).

Bu ba{lant¢da idare sözcü{ünden söz ederken, iºverenin ¡ºletme Teºkilat
Yasas¢ çerçeveside verebilece{i kararlar ve üstlendi{i yükümlülüklerin üstesinden gelebilme yetenene{i, daha do{rusu bu konulardaki yetkisi vurgulan¢yor;
yoksa hangi çivinin nereye, nas¢l, neden ve kim taraf¢ndan çak¢laca{¢ ile ilgili
karar ve yetkiler önemli de{ildir.
Öte yandan ‘merkez idare’ den söz edilirken, tüm iºletmenin yönetim iºlerinin
bir elde olmas¢ durumu kast ediliyor. Merkezi idarenenin uyguland¢{¢ iºletmelerin de mekân ve çal¢ºt¢rd¢klar¢ emekçi say¢s¢ bak¢m¢ndan öbürlerine oranla
ufak veya büyük olmalar¢ belirleyici de{ildir.
2. ¡ºletme K¢s¢mlar¢n¢n Emekci Temsilcili{i Seçimleri ¡çin Yeterlili{i
Bir iºletme k¢sm¢nda emekçi temsilcili{inin seçilebilmesi için 1. maddenin
önkoºullar¢ yerine getirilmelidir. Bu önkoºullar iºletme k¢s¢mlar¢nda seçme
hakk¢na sahip 5 emekçinin düzenli ve sürekli olarak çal¢ºmalar¢n¢ gerektirirken
bunlardan üçünün seçilme hakk¢na sahip olmas¢n¢ zorunlu k¢lar.
3. Ana ¡ºletmeden Uzakl¢k
Yukarda da de{inildi{i gibi, iºletme k¢s¢mlar¢nda emekçi temsilciliklerinin
seçilmesinin koºullar¢ndan birisi de yer bak¢m¢ndan ana iºletmeden uzak
oluºlar¢d¢r. Ama ‘uzak’ derken hangi mesafenin kast edildi{i belirtilmemiºtir.
Uzak sözcü{ü belirlenmemis olan ve genel tan¢m¢ nesnel ölçüler kapsam¢nda
mümkün olmayan göreli (relativ) bir kavramd¢r. Bu nedenle bu kavram, bu
ba{lamda önemli oldu{u ölçüde, Federal ¡º Mahkemesinin ve kimi Eyalet ¡º
Mehkemelerinin kararlar¢ çerçevesinde kavranmas¢ aç¢s¢ndan aç¢kl¢{a
kavuºturulmas¢ gereken bir kavramd¢r. Ancak daha önce bu ba{lamda belirleyici bir kural saptanmas¢ gerekiyor:
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¡ºletme k¢s¢mlar¢nda çal¢ºan emekçilerin ana iºletmeden uzakl¢klar¢, onlar¢n
kendi aralar¢nda baºar¢l¢ bir beraberli{i sa{lamalar¢n¢, ve ayn¢ ölçüde emekçi
temsilcilikleri ile aralar¢nda müzakere ve fikir al¢º-veriºi vs. gibi iliºkilerde bulunmalar¢n¢ zorlaºt¢r¢yor ve bu alanda aksamalara neden oluyorsa, bulunduklar¢
yer için ayr¢ca emekçi temsilcilikleri seçebilirler. Bu tür uzakl¢klar¢n saptanmas¢nda ºehir, kasaba veya bölge s¢n¢rlar¢ her zaman önem taº¢maz. Zira, bu
tür uzakl¢klar¢n saptanmas¢nda her ºeyden önce ulaº¢m olanaklar¢ büyük derecede önem taº¢r. (bak, BAG 23. 09. 196o, BAG 24. 09. 1968 AP Nr. 4, 9, zu § 3 BetrVG; BAG 24.
06. 1976 AP Nr. 2 zu § 4 BetrVG 1972).

Ulaº¢m derken hem özel hem de kamu hizmetleri taº¢t araçlar¢ iºaret ediliyor.
Bu taº¢tlar¢n hangisi ile olursa olsun, kat edilecek uzakl¢k 15 ile 30 km aras¢nda
olsa bile ya sürekli trafik s¢k¢º¢kl¢{¢ndan ya da s¢k s¢k aktarma yüzünden yaºanan
aksamalar, hem emekçilerin kendi aralar¢nda hem de onlar¢n temsicilikleriyle
dayan¢ºmalar¢n¢ ve iletiºim kurmalar¢n¢ güçleºtiren durumlard¢r. (bak, örnek: LAG
KölnAiB 1990, S. 359).

Emekçi temsilcili{i üyelerinin, görevlerini yerine getirmek için kat ettikleri yol
nedeniyle karº¢laºt¢klar¢ aksakl¢klar, bu sorunun iºletme k¢s¢mlar¢ aras¢ndaki
uzakl¢ktan kaynakland¢{¢n¢n bir göstergesidir. (bak, BAG 23. 09. 196o, BAG 24. 09. 1968
AP Nr. 4, 9, zu § 3 BetrVG).

Aºa{¢da aktar¢lan mahkeme kararlar¢, bu konuyu aç¢kl¢{a kavuºturmak için
gerekli bilgileri içermektedir:
a) ¡ºletme k¢s¢mlar¢ ile ana iºletme aras¢ndaki uzakl¢{a ra{men ikisinin bir
iºletme olarak kabul edildi{i durumlar:
Birbirlerinden 22 km uzakl¢kta olan iki iºletme k¢sm¢, düzgün yol ve ulaº¢m
koºullar¢ alt¢nda, birbirlerinden büyük derecede uzak de{ildirler, ve dolay¢s¢yla
bunlardan her biri birer iºletme olarak görülmezler (BAG 17. 02. 1983 AP Nr. 4 § 4
BetrVG 1972, LAG Hamburg BB 1983, 1095).

Düzgün yol ve ulaº¢m koºullar¢ alt¢nda 40 km’lik bir uzakl¢kta yerlemiº
iºletme k¢smlar¢ da her biri birer iºletme olarak görülmezler (BAG 24. 02. 1976 AP
Nr. 2 zu § 4 BeetrVG 1972).

Federal ¡º Mahkemesi, mesleki iºlerinden serbest b¢rak¢lm¢º emekçi temsilcili{i üyelerinin iºletme k¢s¢mlar¢ndaki emekçilerle iliºkiye geçebilmeleri ve
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onlar¢n sorunlar¢ ile ilgilenebilmeleri için, birbirinden 70 km uzakl¢kta olan
iºletme k¢s¢mlar¢n¢ ve ana iºletmeyi tek bir iºletme olarak niteler. (BAG 24. 09.
1968 AP Nr. 9 zu § 3 BetrVG).

Federal ¡º Mahkemesinin vermiº oldu{u bu karar çok eski olmas¢na ra{men
geçerlili{ini korumaktad¢r. Bu nedenle eleºtirilmesi çeºitli aç¢lardan yararl¢ bir
karard¢r: Federal ¡º Mahkemesi yukar¢da uzakl¢k sorunu üzerine yapt¢{¢m¢z
aç¢klamalarda da görüldü{ü gibi emekçilerin birbirleriyle dayan¢ºmalar¢n¢ ve
iletiºimlerini güçleºtiren, çeliºkili kararlar almaktad¢r. Federal ¡º Mahkemesi’nin bu karar¢n¢, benzer ºekilde Köln Eyalet ¡º Mahkemesi de eleºtirmektedir. (LAG Köln 13. 04. 1989 AiB 1990, S. 359).
b) ¡ºletme k¢s¢mlar¢ ile ana iºletme aras¢ndaki uzakl¢k nedeniyle ayr¢ ayr¢ iºletmeler olarak kabul edildikleri durumlar:
Ayn¢ elden (tek elden) idare edildikleri halde, birbirlerinden yukar¢da
belirtti{imiz ºekilde uzak olan iki hava alan¢, iki ayr¢ iºletme olarak kabul ediliyor (LAG Kiel AP Nr. 1 zu Art. 44 Truppenvertrag).
Birbirlerinden 72 km uzakl¢kta olan iki iºletme k¢sm¢, bir iºletme olarak
kabul ediliyor (LAG Baden-Württemberg DB 1971, S. 2267).
Schleswieg-Holstein Eyalet ¡º Mahkemesi iki ayr¢ karar¢n birinde birbirlerinden 50 km di{er durumda ise 80 km uzakl¢kta olan iºletme k¢s¢mlar¢n¢ ayr¢
ayr¢ iºletme olarak niteledi (LAG-Schleswieg-Holstein 29. 06 72 ve 07 .07. 1972 – 3 Ta BV 3/72
ve – 4 Ta BV/72 –).

Tek bir emekçi temsilcili{i üyesinin seçilebilece{i ana iºletmeden 60 km
uzakl¢kta ve ulaº¢lmas¢ için en az bir saat zaman gerektiren bir iºletme k¢sm¢
kendi baº¢na bir iºletme olarak kabul görüyor (LAG-München 21. 10. 1987 – 5 Ta BV/987
BB 88, S. 1182).

Yine, merkez iºletmeden 200 km’den fazla bir uzakl¢kta olan ve ulaº¢m
koºullar¢n¢n çok iyi oldu{u, baºka bir iºletme k¢sm¢ da mahkemece kendi baº¢na
bir iºletme olarak nitelendiriliyor (LAG München BB 53, 797; LAG Düsselddorf DB 71, S.
2069).

Elveriºsiz ulaº¢m koºullar¢ söz konusu oldu{unda, 28 km uzakl¢{¢nda olan
bir iºletme yeri bile ana iºletmeden büyük derecede uzak olarak görülüp kendi
baº¢na bir iºletme olarak nitelendiriliyor (BAG 23. 09. 1960 AP Nr. 4 zu § 3 BetrVG).
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4. Görev sahas¢ ve yap¢lanma bak¢m¢ndan serbestlik
a) Görev sahas¢ bak¢m¢ndan serbestlik
¡ºletme k¢s¢mlar¢n¢n kendi baºlar¢na bir iºletme teºkil edebilmeleri için ayn¢
zamanda görev sahalar¢nda görece (relatif) olarak serbest olmalar¢ gerekiyor.
b) Yap¢lanma bak¢m¢ndan serbestlik
Yap¢lanma (organisasyon) bak¢m¢ndan serbestlikten söz ederken, yukar¢da
da de{indi{imiz gibi, ¡ºletme Teºkilat Yasas¢ çerçevesinde karar verme yetkisini iºaret ediyoruz. Federal ¡º Mahkemesinin bu konudaki görüºünü dikkate
al¢rsak, yap¢lanma bak¢m¢ndan serbestlikten, ancak ¡ºletme Teºkilat Yasas¢n¢n,
özellikle personel ve sosyal nitelikteki alanlar¢nda olan ve dolay¢s¢yla emekçi
temsilcili{inin kat¢l¢m ve birlikte karar haklar¢n¢ ilgilendiren, konularda yetkiden söz edilmesi gerekiyor.
5. ¡kincil iºletmeler
¡kincil iºletmeler (sekundär Betriebe) yap¢lanmalar¢ ve idareleri itibariyle serbest
olmakla beraber görevlerinin üstesinden gelebilme bak¢m¢ndan ana iºletmenin
yard¢m¢na ihtiyac¢ olan ve ordaki iºletme gayesini destekleme do{rultusunda
iºlev gören ve bundan dolay¢ s¢ralamada önem aç¢s¢ndan ikinci derecede olan,
tali (sekundär) iºletmelerdir (bak, benzer ºekilde: BAG 17. 02. 1983 AP Nr. 4 zu § 4 BetrVG
1972; BAG 25. 09. 1986 AP Nr. 7 zu § 1 BetrVG 1972).

Federal ¡º Mahkemesinin ikincil iºletme niteli{ini olumsuz k¢ld¢{¢ iki davadan
biri, bir servis ºubesi ile, di{eri ise günlük gazete ç¢karan bir iºletmenin da{¢t¢m
iºlerini yapan bir iºletme k¢sm¢ ile ilgilidir. Mahkeme her iki durumda da ana
iºletmelerin yan iºlevleri olmad¢{¢ndan bu servis ºubesinin ve iºletme k¢sm¢n¢n
ikincil iºletme olmad¢klar¢n¢ saptam¢ºt¢r (BAG 29. 01. 1992 AP Nr. 1 zu § 7 BetrVG 1972).
Bu tür iºletmelerin baºka bir özelli{i de, ana iºletmeler de dahil omak üzere,
ayn¢ kiºiye ve ayn¢ ºirkete ait olmak zorunda olmalar¢d¢r. (BAG 05. 12. 1975 AP Nr.
1 zu § 47 BetrVG 1972).

¡kincil iºletmelerde, iºletme k¢s¢mlar¢ndan ayr¢cal¢kl¢ olarak, ve ana iºletmeden
uzakl¢{¢ dikkate al¢nmaks¢z¢n, çal¢º¢lan yere özel emekçi temsilcilikleri seçilir.
Ancak her esasta oldu{u gibi, bu esas¢n da bir istisnas¢ vard¢r: Bu istisna,
ikincil iºletmelerin nesnel aç¢dan emekçi temsilcili{i seçimleri için yeterliklerinin (Betriebsratsfähigkeit) olmay¢º¢d¢r.
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Bu istisna d¢º¢nd¢ yukarda de{indi{imiz esastan yola ç¢karak tüm ikincil iºletmelerin ¡ºletme Teºkilat Yasas¢ uyar¢nca ba{¢ms¢z iºletmeler odu{unu bir kez
daha vurgulamakta mutlaka yarar vard¢r.
7
Madde 5: Emekçiler
(1) 1Bu Yasaya göre meslek ö{renimi nedeniyle çal¢ºanlar da dahil
olmak üzere, iºletmenin içinde, d¢º servis hizmetlerinde veya
ev-ofisi iºleri gibi alanlar¢n hangisinde çal¢ºt¢{¢ndan ba{¢ms¢z
olarak, her ücret ve maaºa ba{l¢ kiºi emekçidir. 2A{¢rl¢kl¢ olarak
bir iºletmeye ba{l¢ olarak evde çal¢ºanlar da emekçi olarak
say¢l¢r.
(2) Bu yasaya göre aºa{¢da belirtilen kiºiler emekçi say¢lmazlar:
1. Bir tüzel kiºiye ait iºletmelerde, tüzel kiºinin yasal temsilcisi durumunda olan organ¢n üyeleri;
2. Bir kollektif ºirketin ortaklar¢ veya yasayla, tüzükle veya
ºirket sözleºmesiyle kiºiler toplulu{unun temsilcili{i veya
onlar¢n iºyerlerinde, ºirket iºlerinin temsili ile görevlendirilmiº baºka bir kiºiler toplulu{unun üyeleri,
3. Çal¢ºmalar¢ birinci derecede geçimlerini sa{lama amac¢na
yönelik olmay¢p, daha çok sosyal yard¢mlaºmaya veya dini
amaçlara dayananlar;
4. Çal¢ºmalar¢ birinci derecede geçimlerini sa{lamak amac¢na
yönelik olmay¢p, daha çok kendi tedavileri, bak¢mlar¢, ahlak
aç¢s¢ndan geliºmeleri veya e{itimlerine yönelik olanlar;
5. Eºler, hayat arkadaºlar, iºverenle aile birli{i içinde yaºayan,
birinci derecede akraba ve h¢s¢mlar.
(3) 1Bu yasa, hükümlerinde aç¢kça belirtilmedi{i takdirde yönetici
hizmetliler için geçerli de{ildir. 2ªirket’te veya iºletmede,
imzalad¢{¢ iº sözleºmesine veya mevkiine göre
1. ¡ºletme veya iºletme k¢s¢mlar¢ için, kendi baºlar¢na emekçi
iºe alma veya iºten ç¢karma yetkisine sahip olanlar, veya,
2. Genel vekaletname sahibi veya imza yetkisi iºverenle
aralar¢nda olan iliºkide önem taº¢yanlar, veya,
3. Devaml¢ olarak bir ºirketin veya bir iºletmenin kal¢c¢l¢{¢ ve
geliºtirilmesi aç¢s¢ndan önemli ve farkl¢ görevler üstlenen
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ve bu görevlerin yerine getirilmesinde özel bilgi ve deneyimlerinden yararlan¢lanlar ve bunlar¢ yaparken yönetimden
emir almadan, ya da onlardan etkilenmeden önemli ölçüde
serbestçe karar verebilenler; bu yetkiyi özellikle yasal
hükümler, plânlar veya prensiplerle ilgili talimat vermede
ve ayr¢ca di{er yönetici hizmetliler ile iºbirli{i yaparken de
uygulayanlar, yönetici hizmetlidirler.
(4) 3. bendin 3. f¢kras¢n göre
1. Son emekçi temsilcili{i veya sözcü komisyonu seçimleri
dolay¢s¢yla veya emekçilerin denetim kurulu üyeleri seçimleri nedeniyle veya kesinleºmiº bir mahkeme karar¢yla
yönetici hizmetli say¢lanlar veya,
2. ¡ºletmede daha ziyade yönetici hizmetlinin bulundu{u bir
düzeyde olanlar veya,
3. ¡ºletmedeki yönetici hizmetliye ödenen düzenli y¢ll¢k ücreti
usülen alanlar veya,
4. 3. bendin uygulanmas¢nda kuºku varsa, 4. Sosyal Yasa
Kitab¢n¢n, 18. maddesinde belirtilen miktardan üç misli daha
fazla y¢ll¢k ücreti düzenli olarak alanlar, yönetici hizmetlidirler.
7

I. Önsöz
Beºinci madde 6. maddeyle ba{¢nt¢l¢ olarak emekçi toplulu{unun tan¢m¢n¢
yap¢yor. Bu tan¢mlama ¡ºletme Teºkilat Yasas¢n¢n uygulanmas¢ için büyük önem
taº¢maktad¢r. Çünkü ¡ºletme Teºkilat Yasas¢ bir iºletmede çal¢ºan herkese
uygulanamaz. Bu yasan¢n üzerinde uyguland¢{¢ topluluk iºletmede çal¢ºan
emekçilerden oluºur. Bu emekçi toplulu{u ¡ºletme Teºkilat Yasas¢n¢n hükümleri uyar¢nca kendilerine, çal¢ºt¢klar¢ iºletme içerisinde, bir temsilci seçerler.
Bu temsilcili{in ad¢ “Emekçi temsilcili{i” dir, zira bu kurum tüm emekçiler
taraf¢ndan, yani hem iºçiler hemde hizmetliler taraf¢ndan oluºturulan bir kurumdur. 2001 tarihinden önce yap¢lan iºçi-hizmetli (Arbeiter-Angestellte) ay¢r¢m¢,
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¡ºletme Teºkilat Yasas¢n¢n 25. Eylül 2001tarihinde yürülü{e giren yasa
de{iºiklikleriyle birlikte ortadan kald¢r¢lm¢ºt¢r. Emekçi temsilcilikleri bundan
böyle iºçi ve hizmetlilerin birlikte kat¢l¢m¢yla seçilirler. Bu kurum seçildikten
sonra – iºçi-hizmetli ay¢r¢m¢ yapmaks¢z¢n –, tüm emekçilerin haklar¢n¢ gözetir
ve onlar¢n ç¢karlar¢ do{rultusunda çal¢ºmalar¢n¢ yürütür.
Beºinci maddenin 1. bendi 6. maddeye ba{l¢ olarak genel iº hukuku için geçerli
olan bir emekçi tan¢m¢na dayan¢p, bu tan¢ma e{itimleri için çal¢ºanlar¢ ve ev
çal¢ºanlar¢n¢ katarak daha da zenginleºtiriyor (Emekçinin tan¢m¢ az sonra aºa{¢da verilecek).

Öte yandan iºletmede çal¢ºan baz¢ kiºiler bu yasa anlam¢nda emekçi olarak
kabul edilmezler; iºte bu elemeyi yasan¢n 5. maddesinin 2. bendinin 1 ila 5.
f¢kralar¢ yapmaktad¢r.
Beºinci maddenin 3. ve 4. bendleri ise “yönetici hizmetlinin” tan¢m¢ ile ilgili
hükümler içermektedir. Hizmetli ile yönetici hizmetli aras¢ndaki fark yönetici
hizmetlinin çeºitli yönetici nitelikte yetkileri oldu{u için hem hizmetlilere hem
de iºçilere talimat ve emir verme yetkilerine sahip olmas¢ndan do{ar. Onlar
iºverenin bir nevi temsilcileridir ve dolay¢s¢yla iºveren ç¢kar¢na düºünür ve
davran¢rlar. Yönetici hizmetliler Sözcü Temsilcili{i Yasas¢n¢n (Sprecherausschussgesetz) hükümleri uyar¢nca kendilerine özgü temsilcilik (Sözcü temsilcili{i) di{er hizmetliler ise ¡ºletme Teºkilat Yasas¢n¢n 1. maddesi uyar¢nca
emekçi temsilcili{ini seçerler.

II. Emekçinin tan¢m¢
¡ºletme teºkilat yasas¢n¢n kedisine özgü bir emekçi tan¢m¢ ne yaz¢k ki yok. Bu
böyle oldu{undan dolay¢ yasa kapsam¢nda sürekli olarak genel iº hukuku için
geçerli olan emekçi tan¢m¢ kulan¢l¢r. Bu tan¢m Federal ¡º Mahkemesi (F¡M)
taraf¢ndan geliºtirilmiºtir ve ¡ºletme Teºkilat Yasas¢ için geçerlidir. Bu tan¢ma
göre “kim, hususi hukuka dayanan bir iº iliºkisi çerçevesinde baºkas¢n¢n
hizmetinde ve baºkas¢n¢n belirledi{i ve tayin etti{i iºleri yapmakla yükümlü ve
ona kiºisel olarak ba{l¢ ise, emekçidir” (bak: daimi yüksek mahkeme karar: (BAG 20. 09.
2000 AP Nr. 37 zu § 611 BGB Rundfunk; BAG vom 03. 07. 1975 – 1 ABR 98/74 – BAGE 27, 163; BAG
10. 04. 1991 – 4 AZR 467/90 – AP BGB § 611 Abhängigkeit Nr. 54 = EzA BGB § 611 Arbeitnehmerbegriff Nr. 39; BAG 6. Juli 1995 – 5 AZB 9/93 – BAGE 80, 256; BAG, Urteil vom 11.10.2000, 5 AZR 289/99;
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BAG 15. Dezember 1999 – 5 AZR 169/99;BAG 15. Dezember 1999 – 5 AZR 3/99; BAG 22. 04. 1998 –
5 AZR 342/97 – BAGE 88, 263).

Yukarda “kiºisel ba{l¢l¢ktan“ söz ederken, bir kiºinin hangi iºin önce veya
sonra, ne zaman, kim taraf¢ndan ve hangi zaman zarf¢nda yap¢laca{¢n¢ kendi
hür iradesi ile belirlemesi ve tayin etmesi yerine, bu karar verme iºleminin
yabanc¢ birisi (baºkas¢) taraf¢ndan yap¢lmas¢ iºaret ediliyor. Kiºisel ba{l¢ olarak
çal¢º¢ld¢{¢ nas¢l anlaº¢l¢r, bu durumun belirtici ö{eleri hangileridir diye sorulursa, verilecek yan¢t ancak ºu olabilir:
¡ºverenin “Direktif hakk¢”, yani talimat verme hakk¢ (Weisungs- oder Direktionsrecht) kapsam¢nda yap¢lacak iºin içeri{ini, yap¢l¢º tarz¢n¢, zaman¢n¢ ve
yerini kesin olarak belirtmesi ve tayin etmesi, çal¢ºan¢n baºkalar¢na kiºisel
ba{l¢l¢{¢n¢n belirtici ö{eleridir. Kiºisel ba{¢ml¢l¢{¢n karº¢t¢ ise kendi hür iradesi
ile çal¢ºmay¢ içerir. Kendi hür iradesiyle çal¢ºanlarla kiºisel ba{¢ml¢l¢k koºullar¢
alt¢nda çal¢ºanlar¢ biribirilerinden ay¢rt edebilmek için aºa{¢daki örnekler yararl¢
olabilir:
Yaºamdan bir örnek:
Hepimizin tan¢d¢{¢ ve sevdi{i Temel, araba ve makina tamircisidir. Temel, y¢llar
boyunca kiºisel ba{¢ml¢ olarak çal¢ºt¢{¢ Siemens iºletmesinden büyük çapta
ödence (tazminat) alarak iºinden ç¢k¢yor ve özel giriºimci olarak dönerci dükkân¢
açaca{¢na bir araba ve makina tamir atölyesi aç¢yor.
Durum 1
Temel çok çal¢ºkan oldu{u için atölyesine gelen özel müºterileriyle yetinmeyip
yan¢ s¢ra komºu bir iºletmenin tamir iºlerini de üstleniyor. Temel bu iºletmenin
araba tamir iºlerini kendi atölyesinde genellikle hafta sonlar¢ yap¢yor, zaman
buldukca hafta içinde de tamir etti{i arabalar olabiliyor. Bu iºletmenin tamirleriyle kazand¢{¢ para tüm kazanc¢n¢n tahminen yüzde 20’si civar¢ndad¢r.
Temel bu iºletmede kiºisel olarak ba{l¢ bir emekci mi?
Hay¢r. Çünkü Temel yap¢lacak iºi, zaman¢n¢, yerini ve iºi yapma tarz¢n¢ kendi
hür iradesine göre belirliyor ve tayin ediyor. Temel baºkas¢na kiºisel ba{¢ml¢
olmad¢{¢ için, iº hukuku anlam¢nda bir emekci de{ildir.
Durum 2
Temel üstlendi{i iºletmenin araba tamiri iºlerini o iºletmenin atölyesinde yapmak zorunda. ¡ºletmenin sahibi Temele arabalarda gerekli olan her parçay¢
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de{il sadece kendisi taraf¢ndan belirtilen ve acil tamir edilmesi gereken
parçalar¢n ve arabalar¢n tamir edilmesi bigisini veriyor. Temel, arabalar¢n
tamirini zaman¢ oldukca ama geciktirmeden yapmak durumunda. Temelin
kazanc¢n¢n büyük bir k¢sm¢ bu iºletme için yap¢lan tamir iºlerinden geliyor.
Temel bu iºletmeye kiºisel olarak ba{¢ml¢ m¢?
Hay¢r. Çünkü Temel yap¢lacak iºin yerini belirlemenin d¢º¢nda, yap¢lacak iºi
(araba tamiri), zaman¢n¢ ve tamir yapma tarz¢n¢ kendisi öz ve hür iradesine
göre belirliyor ve tayin ediyor.
Temel baºkas¢na kiºisel ba{¢ml¢ olmad¢{¢ için, iº hukuku anlam¢nda bir emekci
de{ildir.
Durum 3
Temel üstlendi{i iºletmenin tamir iºlerini haftada art arda üç gün olmak
koºuluyla o iºletmenin atölyesinde yapmak zorunda. Bu iºletmenin düzenli
günlük çal¢ºma zamanlar¢ Saat 6.00 ile 18. 00 aras¢nda. Özellikle üretim makinalar¢n¢n tamirinin, üretimin aksamamas¢ için derhal yap¢lmas¢ gerekiyor. Arabalar¢n ve kamyonlar¢n ne zaman tamire ihtiyaçlar¢ oldu{unu ºirketin yöneticileri belirliyor.
Temel bu iºletmeye kiºisel olarak ba{¢ml¢ m¢?
Evet. Çünkü Temel çal¢º¢p çal¢ºmama karar¢ d¢º¢nda, yap¢lacak iºin yerini,
yap¢lacak iºin kendisini, zaman¢n¢ ve yapma tarz¢n¢ kendi hür iradesine ba{l¢
olarak de{il iºletme yönecilerinin belirtti{i ve tayin etti{i çerçeve içerisinde
yapmak zorunda. Temel tamir iºlerini, baºkas¢na kiºisel ba{¢ml¢ olarak yapmak zorunda oldu{u için, iº hukuku anlam¢nda bir emekçidir.
Yukar¢da verdi{imiz biribirilerinden ayr¢cal¢kl¢ durumlarda bir emekçinin belirleyici niteliklerini en iyi aç¢klayan örnek durum üçüncüsüdür. Çünkü bu üçüncü
durumda Temel’in, kendi kendine yapt¢{¢ ‘çal¢º¢p çal¢ºmama’ sorgulamas¢
d¢º¢nda, kendi hür iradesine ba{l¢ verece{i hiç bir önemli karar yoktur. O, iºletmenin art¢k iº ak¢º¢n¢n ve iç yap¢s¢n¢n bir parças¢d¢r, çark¢n bir diºidir; üç günlük de olsa, bu parçan¢n bu diºin iºlevini görmektedir. Temel bu üç gün için
hür iradesini baºkalar¢n¢n yönetimine b¢rakm¢ºt¢r, ve dolay¢s¢yla iº hukuku
anlam¢nda bir emkçidir ve Temelin durumu bundan ibaret oldu{undan,
Yasalar¢n koruma gücüne (emekçi temsilciliklerine ve di{er haklara) ihtiyac¢
vard¢r.
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III. Süreli Çal¢ºanlar
1. Süreli Çal¢ºanlar¢n Tan¢m¢
Süreli çal¢ºanlar (befristet Beschäftigte) önceden saptanm¢º belli bir süre için
iºe al¢nan emekçilerdir. Bu tür iº iliºkisinin ‘süreli’ oluºu, onun önceden saptanm¢º süresinin dolmas¢yla birlikte, yani bir fesih (Kündigung) iºlemine gerek
kalmadan sona ermesinden belli olur. Bu tan¢m¢ yapt¢ktan sonra, yasal olarak
düzenlenmiº iki tür süreli iº iliºkisinden ve gerekli oldu{u için bunlar¢n aras¢ndaki
ayr¢m¢ vurgulamak gerekir:
a) Takvim Gününe Ba{l¢ Süre
Kimi iº sözleºmeleri için bir takvim günü belirlenir; bu takvim günü geldi{inde
herhangi bir iºlem gerektirmeden sözleºme sona erer.
Örnek:
Bir ¡ºletme ile Temel aras¢nda yap¢lan iº sözleºmesinde Temel’in 22 Kas¢m
2004 tarihinde baºlayarak 01.May¢s 2005 tarihine kadar çal¢ºmas¢ ba{¢tlan¢yor.
O halde Temel’in bu iºletmeyle olan iº iliºkisi 2005 y¢l¢n¢n 1 May¢s’¢nda
kendili{inden sona erer.
b) Amaçl¢ Sürelendirme (Zweck Befristung)
Süreli iº sözleºmelerinden di{eride de belli bir amaca ba{l¢ iº sözleºmesidir. Bu
tür iº sözleºmelerinin sona ermesi takvim gününe ba{l¢ de{il, amaçlanm¢º bir iºin
bitmesine ba{l¢d¢r. Bu amaca ulaº¢ld¢{¢nd¢ iº sözleºmesi kendili{inden sona erer.
Örnek:
Temel ile bir Tershane ¡ºletmesi (Werft) aras¢nda yap¢lan iº sözleºmesine
göre Temel’in iº iliºkisi, 1 Nisan 2004 tarihinde iºbaº¢ yapmas¢yla baºlar ve
Birleºik Arap Emirli{i’inden getirilen bir lüx yat¢n genel bak¢m¢n onar¢m iºlerinin
yap¢l¢p teslimiyle sona erer. Bu örnekte Temel’in iº sözleºmesinde iºe baºlad¢{¢
gün belirtiliyor; ancak iº iliºkisinin sona erme tarihi takvim ba{l¢ de{il de
amaçlanan iºin, yani genel bak¢m¢n ve onar¢m iºlerinin bitirldi{i tarih olarak
saptan¢yor.
2. Sonuç
Bu tür iº sözleºmelerinin, özellikle 80’li y¢llardan beri, yo{un olarak iº Pazar¢nda
gerçekleºti{ine tan¢k oluyoruz. Bu tür iº iliºkilerinde bulunan emekçiler fesi-
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hten koruma yasas¢ndan (Kündigungsschutzgesetz) yararlanam¢yorlar. ¡ºveren,
iº iliºkisinin ba{¢tlanan (Vertragsabschluß) tarihten veya iºin amac¢na
ulaºmas¢ndan sonra sürüp sürmeyece{i konusunda karar verici konumdad¢r,
bu olgu ne yaz¢k emekçinin iradesi d¢º¢nda gerçekleºir.
Gerek iºbitimi, gerekse takvime ba{l¢ iº sözleºmeleri emekçiler için güvencesiz yap¢dad¢r. Bu sözleºmelerle çal¢ºan emekçilerin yaºamlar¢n¢ bir düzene
koymalar¢ ve mesleki yaºamlar¢nda ileriyi görmeleri olanaks¢zd¢r. Emekçi temsilcili{i, bu tür iº iliºkilerine girilmeden önce 99. madde uyar¢nca kat¢l¢m haklar¢n¢ kulanabilmesi için iºveren taraf¢ndan bilgilendirilir. Emekçi temsilcili{i
bu tür iºe al¢nmalar¢ uygun bulmazsa, bu personel giriºimlere 99. maddenin
2. bendine uyar¢nca bir hafta içinde olurunu sak¢n¢r (Zustimmungsverweigerung).

IV. K¢s¢tl¢ Süreyle Çal¢ºanlar
1. K¢s¢tl¢ Süreyle Çal¢ºanlar¢n Tan¢m¢
K¢s¢tl¢ süreyle (Teilzeit) çal¢ºan emekçiler, düzenli haftal¢k çal¢ºma süresi,
iºletmede kendileriyle ayn¢ koºullarda ve tam gün çal¢ºan emekçilerin düzenli
haftal¢k çal¢ºma süresinden, k¢sa olan emekçilerdir (bak, “K¢s¢tl¢ süre çal¢ºma ve süreli
iº iliºkileri yasas¢” 2. madde 1. bend = § 2 TzBfG [eskiden: Çal¢ºmaya teºvik yasas¢ 2. madde 2. bend =
§ 2 Abs. 2 BeschfG]).

2. K¢s¢tl¢ Süreyle Çal¢ºman¢n ªekli
K¢s¢tl¢ süreli iº sözleºmesi yaz¢l¢ olarak yap¢l¢r. ¡ºveren emekçinin oluru (Zustimmung) olmadan iº süresini keyfince de{iºtiremez (bak, BAG 12. 12. 1984 AP Nr.
6 zu § 2 KSchG 1969).

3. K¢s¢tl¢ Süreyle Çal¢ºman¢n Yasadaki Yeri
K¢s¢tl¢ süreyle çal¢ºanlar, ¡ºletme Teºkilat Yasas¢’na göre iºletmenin emekçileri olarak görülürler. Bu emekçilerin seçme ve seçilme haklar¢ vard¢r (bak,
Daha ayr¢nt¢l¢ 7. madde).

Tüm emekçilere 1. Ocak 2002 tarihinden bu yana, baz¢ önkoºullar yerine getirilirse, haftal¢k iº süresinin k¢salt¢lmas¢ için yasal hak tan¢nm¢ºt¢r. Bu yasal hak
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K¢s¢tl¢ ve Süreli ¡º ¡liºkisi Yasas¢’ n¢n (Teilzeitbefrisrtungsgesetz = TzBfG)
sekizinci maddesinde düzenlenmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken
baºka bir yön de fark gözetimidir (Diskriminierung). Bir yandan tam süre
çal¢ºanlarla k¢s¢tl¢ süreli çal¢ºanlar aras¢nda, öte yandan kad¢n ve erkekler
aras¢nda az denmeyecek ölçüde fark gözetilip, farkl¢ davran¢lmaktad¢r. K¢s¢tl¢
süreli çal¢ºanlar aras¢nda kad¢n emekçilerin ço{unlu{u oluºturmas¢, bu konuda
daha duyarl¢ olunmas¢n¢ gerektirmektedir.

V. Esnek K¢s¢tl¢ Süre Çal¢ºanlar
Son on y¢ldan bu yana ak¢l ermeyecek derecede yeni çal¢ºma türleri ortaya
ç¢kmaktad¢r. Bunlardan sadece ikisini burda iºlemekte yarar görüyoruz:
¡ºverenin iste{i üzerine çal¢ºma ve (Arbeit auf Abruf veya KAPOVAZ = kapazitätsorientierte variabla Arbeitszeit = üretim kapasitesine yönelik de{iºken iº zaman¢)

iºyerinin paylaº¢m¢
(Arbeitsplatzteilung: K¢s¢tl¢ ve Süreli ¡º ¡liºkisi Yasas¢’n¢n 13. maddesi; di{er k¢s¢tl¢ süreli çal¢ºma türleri
için bak.: GK-TzA-Danne Art. 1 § 5 Rn. 11 ff.; Löwisch RdA 1984, S. 198; Schüren BB 1984, S. 1235).

1. ¡ºverenin ¡ste{i Üzerine Çal¢ºma
a) ¡ºverenin ¡ste{i Üzerine Çal¢ºman¢n Tan¢m¢
¡ºverenin iste{i üzerine çal¢ºmak; emekçinin iºgücünü iºin yo{unlu{una ba{l¢
olarak iºverenin hizmetine sunan bir iº iliºkisidir. (bak; K¢s¢tl¢ ve Süreli ¡º ¡liºkisi Yasas¢
12. madde 1. bend).

b) ¡ºverenin ¡ste{i Üzerine Çal¢ºman¢n Özellikleri
¡ºverenin iste{i üzerine, yani üretim kapasitesine ba{l¢, de{iºken iº zamanlar¢nda çal¢ºmakla yükümlü emekçiler yaºamlar¢n¢ düzenlemekte büyük zorluklarla karº¢ karº¢ya kal¢rlar. Emekçiler zamanlar¢n¢ anlaml¢ ve yararl¢ ºekilde
de{erlendiremedikleri gibi kazanç riskini de oldu{u gibi üstlenmek zorundad¢rlar.
Hiç “boº zaman” (çal¢ºma s¢ras¢nda oluºan ve geçici olarak üretmin veya
hizmetin yap¢lmad¢{¢ anlar) tan¢mayan bu çal¢ºma sistemiyle iºveren,
al¢º¢lagelmiº durumdan farkl¢ olarak, boºta geçirilen zamanlar için ödeme yapmak durumunda kalmad¢{¢ndan; ayr¢ca ek kâr elde etmektedir.
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Örnek olarak lokantalar, meyhaneler veya al¢ºveriº merkezleri verilebilir: Bu
iºletmelerde iºverenin iste{i üzerine çal¢ºan emekçilerin say¢s¢ az¢msanacak
say¢da de{ildir.
c) ¡ºverenin ¡ste{i Üzerine Çal¢ºman¢n Çeºitleri
Bu tür iº sözleºmelerinin iº Pazar¢nda birbirilerinden farkl¢ düzenlemeleri
sözkonusu: süresiz sözleºmeler, çal¢ºma zaman¢n¢n belirsiz oldu{u
sözleºmeler, süreli ve çal¢ºma zaman¢n¢n belirsiz ve de{iºken oldu{u
sözleºmeler vs.
(bak, Klevemann AiB 1986, S. 113).

d) Emekçi Temsilcili{inin Yetki Alanlar¢
¡ºveren istek üzerine çal¢ºma yöntemleri uygulamay¢ tasarlad¢{¢ aºamada
(Planungsphase) emekçi temsilcili{inin, ¡ºletme Teºkilat Yasas¢n¢n 90.
maddesinin 1. bendinin 3. f¢kras¢, 106. maddesinin 3. bendinin 4., 5, 9. ve
10. f¢kralar¢ ve aynen 111. maddenin 3. cümlesinin 4. ve 5. f¢kralar¢ için
düzenlenmiº ‘bilgilendirme ve görüºme haklar¢’ na (Informations- und
Beratungsrechte) uymakla yükümlüdür. ¡ºveren bunu veya baºka bir
çal¢ºma yöntemini uygulamay¢ amaçl¢yorsa, çal¢ºanlar¢ (personeli) yeni bir
çal¢ºma düzeni içinde görevlendirme durumunda kal¢r. Bundan dolay¢ 92.
ve 93. maddeler uyar¢nca emekçi temsilcili{inin bu süreçte kat¢l¢m hakk¢
(Beteiligungsrechte) do{ar. Bu çal¢ºma yönteminin tasar¢ aºamas¢ndan
(Planungsphase) sonra uygulanmaya konaca{¢ kesinleºirse, emekçi temsilcili{inin yasan¢n 87. maddesinin 1. bendinin 2. f¢kras¢ uyar¢nca birlikte karar
verme hakk¢ (Mitbestimmingsgesetz) vard¢r. Bu yöntemle birlikte emekçilerin çal¢ºma zamanlar¢n¢n kay¢t ve hesaplanmas¢n¢n iºlerli{e geçmesinde
yasan¢n 87. maddesinin 1. bendinin 6. f¢kras¢na göre emekçi temsilcili{inin
‘birlikte karar alma hakk¢’ do{ar (ayr¢nt¢ için bak madde 87).
Ve nitekim ‘birlikte karar alma hakk¢’, bu yöntemin uygulan¢º¢ ile ayn¢
zamanda ücretlendirme ölçütlerinin de yeniden düzenlenmesini gerektirecektir. Bundan dolay¢ yasan¢n 87. maddesinin 1. bendinin 10. f¢kras¢na
göre emekçi temsilcili{inin yeni bir ‘birlikte karar alma hakk¢’ do{ar.
2. ¡º Paylaº¢m¢ (Arbeitsplatzteilung)
a) ¡º Paylaº¢m¢n¢n Tan¢m¢
K¢s¢tl¢ ve Süreli ¡º ¡liºkisi Yasas¢’n¢n 13. maddesine göre
‘iº paylaº¢m’¢, en az iki veya daha fazla emekçinin belli bir iºte de{iºik
zamanlarda çal¢ºmalar¢ demektir (Daha ayr¢nt¢l¢ bak; ‘K¢s¢tl¢ süreyle çal¢ºma ve süreli iº
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iliºkileri yasas¢” n¢n 13. maddesi = § 13 TzBfG).

b) ¡º Paylaº¢m¢n¢n Çeºitleri
aa) ¡º Paylaº¢m¢
¡º paylaº¢m¢na kat¢lan emekçinin biri ö{leden önce, öbürü ise ö{leden
sonra çal¢º¢r.
¡º paylaº¢m¢na kat¢lan emekçiler paylaº¢m¢ günlük olarak düzenlerler, yani
bu çal¢ºma yöntemine kat¢l¢mc¢ emekçiler haftan¢n kimi günleri tam, kimi günlerde ise hiç çal¢ºmayabilirler.
¡º paylaº¢m¢na kat¢lan emekçiler, paylaº¢m¢ haftal¢k veya ayl¢k olmak üzere
de düzenleyebilirler.
bb) ¡ºin Bölünmesi
Ancak bu ba{lamda çal¢ºma sürelerinin de{iºik biçimlerde düzenlenmesinin
yan¢s¢ra emekçilerin kendi aralar¢nda yap¢lacak iºin sorumlulu{unu da üstlenmek zorunda kald¢klar¢ durumlar da sözkonusu olabilir. Bu yöntem kapsam¢nda çal¢º¢lan süre ve yap¢lan somut iºler için gerek birey gerekse grup
taraf¢ndan üstlenilen ortak sorumluluklar sözkonusudur.
7
Madde 7: Seçme Hakk¢
1
¡ºletmede çal¢ºan 18 yaº¢n¢ doldurmuº tüm emekçiler seçme
hakk¢na sahiptirler. 2Bir baºka iºveren taraf¢ndan iºletmeye
çal¢ºt¢r¢lmak amac¢yla geçici olarak gönderilen emekçiler,
iºletmede üç aydan fazla çal¢º¢yorlarsa, seçme hakk¢na sahiptirler.

I. Önsöz
Yedinci madde emekçilerden hangilerinin hangi önkoºullar alt¢nda seçme
hakk¢na (aktives Wahlrecht) sahip olduklar¢n¢ bildiren bir hükümdür. Bu madde
amir yani kesin bir hükümdür. K¢saca; 18. yaº¢n¢ doldurmam¢º hiç kimse seçimlere kat¢lamaz, 7. maddenin hükmü bu aç¢dan kesindir.
Gençlik ve Ç¢rak temsilcili{i için seçme hakk¢n¢ düzenleyen hüküm 61. maddenin 1. bendidir.
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II. Önkuºullar
Yedinci madde uyar¢nca seçme hakk¢na sahip olmak için yanl¢z 18 yaº¢n¢
doldurmak yeterli de{ildir.
Beºnci maddede belirtilen ve emekçi s¢fat¢n¢ taº¢yan 18. yaº¢n¢ doldurmuº her
iºletme çal¢ºan¢ seçme hakk¢na sahiptir. Bu gruba, meslek e{itimi görenler
ve ilgili iºletme için ev mesaisinde (Heimarbeit) büyük ölçüde çal¢ºanlar dahil,
tüm emekçiler girer. Emekçilerin bireysel haftal¢k çal¢ºma sürelerininin tam
gün (Vollzeit) vaya k¢s¢tl¢ (Teilzeit) oluºu bu ba{lamda belirleyici olmaz. Ancak
bu ba{lamda karº¢m¢za ç¢kan ve emekçi temsilciliklerinin güncel iº hayatlar¢nda sorunlar yaratabilen bir duruma de{inmeden geçmek do{ru olmaz;
sosyal sigorta ödeneklerini ödemekle yükümlü olmayan ve çal¢ºma süreleri
k¢s¢tl¢ emekçilerle ilgili sorun yaratan bu durum, hukuk dünyas¢nda tart¢ºmalar
yaratan ve bu konuda düºüncelerin ileri sürüldü{ü; ama sonuca ulaºmakta
zorluklar¢n yaºand¢{¢ bir çözümsüzlüktür. Burda karº¢t iki çözüm önerisi aktarabilir, çünkü bu çal¢ºma ba{lam¢nda bu tür bir sorunun ayr¢nt¢lar¢na girilmesi
olas¢ de{ildir. Bilgilendirme amaçl¢ bir de{inmeye gerek duyulmuºtur.
Bir sava göre bu kiºiler 5. maddenin 1. bendi uyar¢nca emekçi s¢fat¢ taº¢yorlarsa, emekçi temsilcilikleri seçimleri için seçme hakk¢na sahiptirler (Gemeinschafts Kommentar-Kreutz § 7 Yn. 25; DKKS-Schneider, § 7 Yn. 11; Löwisch RdA 1984, S. 206).

Bir baºka sav ise, bu kiºilerin 5. madde uyar¢nca emekçi say¢lmalar¢ durumunda, ancak iºletmede çal¢ºan emekçiler içinde salt ço{unlu{u oluºturuyorlarsa seçme haklar¢ olur. Dolay¢s¢yla bu emekçi grubu ancak bu önkoºullar
yerine getirildi{i durumlarda 3. maddenin 1. bendinin 3. f¢kras¢ uyar¢nca emekçi
temsilcili{i seçebilirler (GL § 7 Yn. 9; Hanau, FS Müller, S. 172ff.; Wank, RdA 1985, S. 12).
Yukarda aktar¢lan savlar¢n en inand¢r¢c¢s¢ ilk aktar¢lan olmal¢d¢r.
Çünkü sözü geçen emekçiler iºletmenin iç yap¢lanmas¢n¢n, iº sürecinin ve iº
ak¢m¢n¢n kaç¢n¢lmaz birer ö{eleridir. Sözgeliºi; onlar art¢k çark¢n birer diºleri
konumuna girmiºlerdir, iºletmede planlanan ve uygulanan her tür giriºim ve
de{iºimlerden olumlu veya olumsuz ºekilde etkilenen bireylerdir. Onlar¢ seçim
hakk¢ndan yoksun b¢rakmak yasan¢n ne amac¢na ne de yap¢s¢na uygun olur.
¡kinci olarak aktar¢lan sava karº¢ söylenecek tek söz ºu olabilir:
¡º hukukuna göre emekçinin tan¢m¢ için sosyal sigorta ödenekleri yükümlülü{ü belirleyici olmad¢{¢ndan, burda sözü geçen emekçilerin iºletmede
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çal¢ºanlar¢n ço{unlu{unu oluºturmalar¢na karº¢n, emekçi temsilcili{i seçimlerinden al¢konmalar¢ mant¢k d¢º¢d¢r. Onlar¢ emekçi temsilciliklerinden baºka
bir temsilcilik seçmeye yönlendirmek, yaln¢zca emekçileri bölmeye hizmet
eder.
K¢s¢tl¢ süreyle çal¢ºma ve K¢s¢tl¢ ve Süreli ¡º ¡liºkisi Yasas¢’n¢n 13. maddesi
uyar¢nca istek üzerine iº gören (Arbeit auf Abruf) ve ayn¢ yasan¢n 12. maddesi uyar¢nca iº paylaº¢m¢’ (Arbeitsplatzteilung) çerçevesinde çal¢ºan emekçiler
de seçme hakk¢n¢ sahiptirler. Bunun yan¢s¢ra; yap¢lacak iºin özelli{inden dolay¢
geçici bir süre için iºe al¢nm¢º ve seçim günü iºletmeyle halâ iº iliºkisinde
bulunan yard¢mc¢ emekçiler (Aushilfskrâfte) de seçme hakk¢na sahiptirler (bak,
BAG 29. 01. 1992 AP Nr. 1 zu § 7 BetrVG 1972; LAG Düsseldorf DB 1991, S. 238).

Bir Emekçi iki ayr¢ iºletmede yar¢mºar gün, yani k¢s¢tl¢ süreyle çal¢º¢yorsa, her
iki iºletmede de seçme hakk¢na sahiptir (hüküm eden fikir: bak. BAG 11. 04. 1958 AP Nr.
1 zu § 6 BetrVG).

bu kural, her iki iºletme ayn¢ tüzelkiºi veya gerçekkiºiye ait olsa bile geçerlidir (GK-Kreutz § 7 BetrVG Rn. 26).
Yedinci maddenin 2. cümlesi uyar¢nca, üç aydan fazla bir süreden beri
iºletmede çal¢º¢yorlarsa, kiral¢k emekçiler (Leiharbeitnehmer) de seçme hakk¢na
sahiptirler. Ancak bu emekçiler 1. madde uyar¢nca sürekli ve düzenli olarak
çal¢ºan emekçi s¢fat¢ taº¢mazlar. Bunlar seçimin yap¢laca{¢ iºletmeyle iº
iliºkisinde bulunmad¢klar¢ndan, emekçi temsilcili{i seçimleri için gerekli olan
say¢mda dikkate al¢namazlar.
7
Madde 8: Seçilme Hakk¢
(1) 1Seçilme hakk¢na, alt¢ aydan beri iºletmede çal¢ºan veya iºini bu
süreden beri a{¢rl¢kl¢ ölçüde bu iºletme için evinde gören seçmenlerin tümü sahiptir. 2Emekçinin iºletmedeki bu alt¢ ayl¢k
çal¢ºma süresine daha önce ayn¢ ºirketin veya konsernin baºka
bir iºletmesindeki (Anonüm ªirket Yasas¢, madde 18, bend 1)
çal¢ºma süresi de eklenir. 3Ceza hukuku alan¢nda mahk±miyetten dolay¢ kamusal alanda seçim hakk¢n¢ yitirenler seçilemez-ler.
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(2) ¡ºletmenin kuruluºundan bu yana alt¢ ay geçmediyse, 1. bentdeki alt¢ ayl¢k iºletmede çal¢º¢yor olma hükmünden farkl¢ olarak,
emekçi temsilcili{i seçiminin haz¢rlan¢º¢ s¢ras¢nda iºletmede
çal¢ºan ve öbür koºullar¢ da yerine getiren emekçiler seçilme
hakk¢na sahiptirler.

I. Önsöz
Sekizinci madde seçilme hakk¢n¢ düzenler (passives Wahlrecht) ve amir, yani
kesin ve zorunlu bir hüküm oldu{u için ne toplusözleºmeyle ne de iºletme
sözleºmesiyle farkl¢ düzenlemeler yap¢lamaz (bak, BAG 16. 02. 1973 AP Nr. 1 zu § 19
BetrVG 1972; BAG 12. 10. 1976 AP Nr. 1 zu § 8 BetrVG 1972).

II. Seçilme Hakk¢, Tan¢m¢ ve Önkoºullar¢
1. Seçilme Hakk¢n¢n Tan¢m¢
Seçilme hakk¢, Emekçi temsilcili{i, Ortak Emekçi Temsilcili{i ve Konsern
Emekçi Temsilcili{i seçimlerine aday olabilme s¢fat¢na sahip olmakt¢r.
2. Seçilme Hakk¢n¢n Tan¢m¢n¢n Önkoºullar¢
Seçilme hakk¢n¢n önkoºullar¢na 8. maddede geniº ve ayr¢nt¢l¢ bir biçimde yer
verilmektedir.
a) Seçilme Hakk¢
Seçilme hakk¢na ancak 8. maddenin öbür önkoºullar¢n¢ da yerine getiren seçmen emekçiler sahip olabilirler. Bu nedenle emekçi temsilcili{ine seçilebilecek kiºiler 5. madde uyar¢nca iºletmede çal¢ºan emekçilerdir. Bu emekçi
grubuna, meslek e{itimi gören kiºiler ve a{¢rl¢kl¢ ölçüde iligili iºletme için ev
mesaisinde (Heimarbeit) çal¢ºanlar dahil, tüm emekçiler girer. Emekçilerin
bireysel haftal¢k çal¢ºma sürelerininin düzenli vaya k¢s¢tl¢ oluºu seçilme hakk¢
için kesinlikle belirleyici de{ildir.
K¢s¢tl¢ ve Süreli ¡º ¡liºkisi Yasas¢’n¢n 13. maddesi uyar¢nca istek üzerine çal¢ºma
gören (Arbeit auf Abruf) ve ayn¢ yasan¢n 12. maddesi uyar¢nca iºyeri paylaº¢m¢
(Arbeitsplatzteilung) çerçevesinde çal¢ºan emekçiler de seçme hakk¢n¢ sahiptirler.
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Öte yandan kiral¢k emekçilerin, kiraland¢klar¢ iºletmelerde 7. maddenin 2. cümlesi uyr¢nca seçme hakk¢na sahip olduklar¢ gibi, onlar¢ kiraya veren iºletmelerde de hem seçme hem de seçilme haklar¢na sahiptirler.
Askerlik görevi için mesleki iºinden ba{¢º¢k tutulmuº emekçilerin de seçilme
haklar¢, yani adayl¢k haklar¢ vard¢r; ancak bunlar askerlik görevlerini yerine
getirdikleri süre içinde yasal aç¢dan emekçi temsilcili{i görevlerini yerine
getirmekte yasal aç¢dan engellidirler (Bak; DKKS-Schneider § 8 Rn. 22; HSG § 8 Rn. 10;
Kroller BB 1972, S. 228; Maurer DB 1972, S. 975). ve onlar¢n yerlerini bu süre için emekçi
temsilcili{inin yedek üyeleri al¢rlar.
b) Alt¢ Ay Süreyle ¡ºletmede Çal¢ºm¢º Olma Koºulu
Seçme hakk¢na sahip bir emekçinin seçilebilmesi için bir iºletmede seçim
gününe kadar aral¢ks¢z en az alt¢ aydan beri veya bu süre boyunca ºirketin
veya konsernin baºka bir iºletmesinde 5. maddenin 1. bendinde tan¢mlanan
emekçi s¢fat¢yla çal¢ºm¢º olmas¢ gerekir. Bu alt¢ ayl¢k süre, seçimler bir kaç
gün sürecekse, son seçim gününde de doldurulabilir.
c) Yabanc¢ Uyruklu Emekçilerin Seçilme Haklar¢
1952 tarihli ¡ºletme Teºkilat Yasas¢ seçim hakk¢n¢n ancak Federal Parlemento
için seçme hakk¢na sahip olan emekçilere verilece{inden yola ç¢k¢yordu. Bundan dolay¢ emekçi temsilciliklerine, Federal Almanya Cumhuriyeti vatandaºlar¢
ve Avrupa Toplulu{u’na üye ülkelerden gelen emekçiler seçilebiliyordu. Bu
durum ¡ºletme Teºkilat Yasas¢’n¢n 1974 y¢l¢nda de{iºtirilmsiyle ortadan kalkm¢º
bulunmaktad¢r. Yasan¢n bu de{iºimiyle birlikte uyru{una bak¢lmaks¢z¢n her
emekçi seçme ve seçilme hakk¢n¢ kazanm¢ºt¢r.

III. Ola{anüstü Özel Durumlar
Seçilme hakk¢na seçim zaman¢nda iº iliºkisi fesih edilmis, yani iºten ç¢kar¢lm¢º
emekçiler de sahiptirler. Ancak bu hak emekçiler, iº iliºkilerinin
iºveren taraf¢ndan verilen fesih bildirisiyle sona ermedi{ini ileri sürüp, iºlerine devam isteklerini içeren bir saptama davas¢ (Feststellungsklage) ile iº
mahkemesine baºvuruda bulunmuºlarsa geçerlidir. Böyle bir yasal düzenlemenin olmad¢{¢ varsay¢l¢rsa, iºverenin bireysel veya siyasal etkinliklerini onay-
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lamad¢{¢ emekçilere karº¢, özellikle seçimlerden k¢sa bir süre önce, tak¢naca{¢
tav¢rlar kolayl¢kla kestirilebilecek niteliktedir. Bu tav¢r, iºverene göre iº düzenini
aksatan ve sürekli emekçilerin kafalar¢n¢ kar¢ºt¢ran ve dolay¢s¢yla iºletmede
rahats¢zl¢{a neden olan bir emekçinin, seçimlerden k¢sa bir süre önce iºinden
uzaklaºt¢r¢lmas¢ ºeklinde gerçekleºebilir.
Burda de{indi{imiz durum böyle de{erlendirildi{i için, ç¢k¢º¢ verilmiº bir emekçi,
aç¢lan saptama davas¢ ile ilgili mahkeme karar¢ kesin geçerlilik kazanana kadar,
iºletme çal¢ºan¢ s¢fat¢n¢ taº¢r. Mahkeme karar¢nda, iº iliºkisinin feshine karº¢
aç¢lan davan¢n hakl¢ bulunup, ilgili emekçiye iº iliºkisini sürdürme hakk¢ verilirse, seçimlerde adayl¢{¢n¢ koymuº ve seçilmiº emekçinin görevi süresi
boyunca dokunulmazl¢{¢ vard¢r. Fesihten Koruma Yasas¢nm¢n 15. maddesinin
1. bendinin 2. cümlesi uyar¢nca bu dokunulmazl¢k, dört y¢ll¢k görev süresinden sonra bir y¢l daha geçerlidir.
Ancak mahkeme karar¢nda iº iliºkisinin feshine karº¢ aç¢lan dava kaybedilirse,
bu emekçinin seçimlere aday olarak kat¢ld¢{¢ anda geçerli bir iº iliºkisinin
olmad¢{¢ anlam¢na gelir. Seçim sonucunda iligili emekçi üye seçilmiºse, üyeli{i
mahkemenin verdi{i olumsuz karardan itibaren geçersiz say¢l¢r.
7
Madde 9: Emekçi Temsilcili{i Üyelerinin Say¢s¢
1
Emekçi temsilcili{i düzenli olarak, 5 ila 20 seçme hakk¢na sahip
emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde 1 üyeden
2 1 ila
50 emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde
3 üyeden,
5 1 ila 1 00 emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde
5 üyeden,
10 1 ila 200 emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde
7 üyeden,
201 ila 400 emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde
9 üyeden,
401 ila n 700 emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde
11 üyeden,
701 ila 1000 emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde
13 üyeden,
1 001 ila 1 500 emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde
15 üyeden,
1 501 ila 2000 emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde
17 üyeden,
2001 ila 2500 emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde
19 üyeden,
2501 ila 3000 emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde
21 üyeden,
3001 ila 3500 emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde
23 üyeden,
3501 ila 4000 emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde
25 üyeden,
4001 ila 4500 emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde
27 üyeden,
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4501 ila 5000 emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde
29 üyeden,
5001 ila 6000 emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde
31 üyeden,
6001 ila 7000 emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde
33 üyeden,
7001 ila 9000 emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde
35 üyeden,
oluºur. 29000'den fazla emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde emekçi
temsilcili{i üye say¢s¢, bu say¢dan fazla olan her 3000 emekçi için
2 üye artar.

I. Önsöz
Dokuzuncu maddenin hükümleri, iºletmelerin emekçi say¢s¢ bak¢m¢ndan
büyüklü{üne göre, emekçi temsilcili{i için seçilecek üye say¢s¢n¢ beirler. Emekçi
say¢s¢ derken, iºletmede düzenli, yani “normal” koºullar alt¢nda çal¢ºanlar¢n
say¢s¢ iºaret ediliyor. Bu say¢, kuºkusuz – özellikle ekonominin sars¢nt¢da oldu{u
dönemler – her iºletmede k¢smen azal¢p ço{al¢r. 9. maddenin düzenledi{i
emekçi say¢s¢ ise bu azal¢º ve ço{al¢º¢n belli bir zaman süresi için geçerli olan
ortalamas¢d¢r; (örne{in iki y¢ll¢k azal¢º ve ço{al¢º¢n ortalamas¢). Emekçi say¢s¢n¢n
belirlendi{i bu zaman, kesinlikle yaln¢z seçim yap¢lacak gündür. 9. maddenin
belirledi{i emekçi say¢s¢, belli bir zaman süresi içindeki azal¢º ve ço{al¢º¢n
ortalamas¢d¢r, saptanan bu say¢ seçim gününde de{erlendirmeye al¢nacak
emekçi say¢s¢d¢r. Saptanan emekçi say¢s¢na göre 9. madde uyar¢nca seçilmesi
gereken emekçi temsicili{i üye say¢s¢ kesindir, yani zorunludur. Bu üye say¢s¢
toplusözleºmelerle veya iºletme sözleºmeleriyle de{iºtirilemez. Ancak 3. maddenin 1. bendinin 1. f¢kras¢ uyar¢nca iºletmelerin kimi k¢s¢mlar¢nda veya kimi
görev alanlar¢nda ek olarak seçilebilecek emekçi temsilcilikleri üyelerinin
seçimi 9. maddededen farkl¢ bir düzenlemeyle yap¢labilir; bu farkl¢l¢{a mutlaka dikkat edilmelidir.

II. Emekçi Temsilcili{i Üye Say¢s¢ ve Saptama ¡ºlemi
Dokuzuncu madde uyar¢nca iºletme çal¢ºanlar¢n¢n ve dolay¢s¢yla emekçi temsilcili{inin üye say¢s¢n¢ seçim kurulu saptar. Seçim kurulu taraf¢ndan saptanan
bu say¢ de{iºmez ve esast¢r (Bak; 16. madde takkiben).
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5 ila 51 emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde, emekçi temsilcili{i seçimleri için
yap¢lmas¢ gereken saptama iºleminde, yaln¢z seçme hakk¢na sahip emekçilerin say¢s¢ dikkate al¢n¢n¢rken; bu kural 51 den fazla emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde uygulanmaz; bu durumlarda saptama iºlemi yap¢l¢rken her emekçi
(seçme hakk¢ olsun veya olmas¢n) dikkate al¢n¢r (Seçme ve seçilme hakk¢ için bak. 7.
ve 8. maddeler, Emekçi tan¢m¢ için bak. 5. madde).

Emekçi say¢s¢n¢n kesin olarak belirlenmesi güç olan durumlarda (örne{in: Emekçi
say¢s¢ 1000 mi yoksa 1001 mi?)

Federal ¡º Mahkemesi’nin kararlar¢ uyar¢nca emekçi say¢s¢n¢ belirleme, seçim
kurulunun takdirine b¢rak¢l¢r (Bak; BAG 12. 10, 1976 AP Nr. 1 zu § 87 1972; 25. 11. 1992 AP
Nr. 8 zu § 1 BetrVG 1972).

III. Bir Üyeden Oluºan Emekçi Temsilcilikleri
Düzenli, yani normal koºullar alt¢nda, seçme hakk¢na sahip 5 ila 20 emekçi
çal¢t¢ran iºletmelerde emekçi temsilcili{i bir üyeden oluºur. Yedek üye seçilmesi
yasa gere{idir. Bu tür tek üyeli emekçi temsilcilikleri, üye say¢s¢ bak¢m¢ndan
büyük emekçi temsilcilikleriyle yasal aç¢dan bitkaç ayr¢m d¢º¢nda ayn¢d¢rlar.
Tek üyeli emekçi temsilciliklerinin ¡ºletme Teºkilat Yasas¢’n¢n 99 ve 111. maddeleriyle düzenlenen birlikte karar verme ve kat¢l¢m haklar¢ alanlar¢nda söz
sahibi olamamalar¢ bu ayr¢mlara örnek verilebilir. Bu hükümlere göre tek üyeli
emekçi temsilciliklerinin kat¢l¢m ve birlikte karar verme haklar¢ yoktur, zira bu
haklardan yararlanmak için ºirkete düzenli olarak yirmiden fazla emekçinin
çal¢ºm¢º olmas¢ gerekiyor. Yukar¢da de{indi{imiz emekçi say¢s¢ndaki dönemsel düºüº ve ç¢k¢ºlar ile ilgili aktard¢{¢m¢z aç¢klamalar, tek üyeli emekçi temsilcilikleri için de geçerlidirler.

IV. Not
Seçimlerden sonra geliºebilen emekçi say¢s¢ndaki de{iºiklikler, önemli oranda
da olsa, asl¢nda seçimleri ve onlar¢n sonuçlar¢n¢ hiçbir yönde etkilemezler.
Ancak bu esastan farkl¢ olarak, aºa{¢da 13. madde ile ilgili yapt¢{¢m¢z aç¢klamalarda da görülebilece{i gibi, emekçi say¢s¢nda belli bir ölçüde de{iºiklik
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olmas¢ durumunda, seçimlerin yenilenme zorunlu{ulu{u sözkonusu olabilir .
Seçimlerin bu yenileme zorunlulu{u yaln¢z, seçimlerden 24 ay sonra geliºen
emekçi say¢s¢ndaki de{iºiklikler için geçerlidir; daha önceki veya sonraki
de{iºiklikler dikatte al¢nmazlar (Daha ayr¢nt¢l¢ bilgi için bak. 13. madde).
7
Madde 11: Emekçi Temsilcili{i Üye Say¢s¢ ¡ndirimi
Bir iºletmede seçilme hakk¢na sahip yeterli say¢da emekçi yoksa;
emekçi temsilcili{i seçim adaylar¢ say¢s¢n¢n saptanma iºlemi için,
ölçü olarak sözkonusu iºletmenin bir ufa{¢ al¢n¢r.

I. Önsöz
Onbirinci madde hükümleri istisna durumlarda 9. maddenin düzenlemelerinden
farkl¢ uygulamalar öngörüyor. Bu farkl¢ düzenlemelerden biri, emekçi temsilcili{i seçimlerine 8. madde gere{i aday olabilme koºullar¢n¢ yerine getirecek
yeterli say¢da emekçi olmad¢{¢ durumlarda da emekçi temsilcili{i seºçimlerinin
yap¢labilece{ini içeriyor. 11. maddenin hükümleri ortak emekçi temsilcili{i,
konsern emekçi temsilcili{i, gençlik ve ç¢rak temsilcilikleri ve ortak gençlik ve
ç¢rak temsilcilikleri için geçerli de{ildir.

II. Ufak Bir ¡ºletmeyi Ölçü Almak
Bir iºletmede 8. madde de belirtilen emekçi temsilcili{i seçimlerine aday olabilme koºullar¢n¢ yerine getirecek, 9. madde uyr¢nca gerekli say¢da emekçi
çal¢ºm¢yorsa, bu iºletmede gerekli aday say¢s¢n¢n saptanmas¢ için gene 9.
maddenin düzenlemeleri dikatte al¢narak, emekçi say¢s¢ bak¢m¢ndan kendisinden ufak bir iºletmeyi ölçü olarak al¢r.
Örnek:
Dokuzuncu maddenin 4. varyant¢na (Alternative) göre 51 ila 100 aras¢nda
de{iºebilen emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde emekçi temsilcili{i 5 üyeden
oluºur. Bu emekçiler aras¢nda seçilme hakk¢na sahip en az 5 emekçi bulunmuyorsa, emekçi say¢s¢ bak¢m¢ndan 9. maddenin düzenlemelerinde belirtildi{i
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gibi sözkonusu iºletmenin bir ufa{¢ ölçü olarak al¢n¢r. Bu örnekte verilen ‘ufak
iºletme’, 9. maddenin düzeninde 21 ila 50 emekçi çal¢ºt¢ran iºletmedir; çünkü
bu iºletme baºta verdi{imiz iºletmenin bir ufa{¢d¢r.

III. Aday Eksikli{inden Do{an Sorunlar
Onbirinci maddenin metni, bir iºletmede emekçi temsilcili{i seçimlerine 8.
madde uyr¢nca aday olabilme koºullar¢n¢ yerine getiren ve 9. madde uyar¢nca
gerekli say¢da emekçinin olmad¢{¢ durumlar¢ düzenliyor. Yasa koyucu
bu hükmü düzenlerken, seçilme hakk¢na sahip emekçilerin adayl¢klar¢n¢ koymaya haz¢r olmad¢klar¢ durumlar¢ dikkate almad¢{¢ndan uygun bir
yasal düzenleme yap¢lmam¢ºt¢r, ve dolay¢s¢yla yasa uygulay¢c¢ bu tür
durumlarda yasal bir eksiklikle karº¢ karº¢ya kal¢r. Bu tür hukuksal
eksikliker, bu ba{lamda oldu{u gibi di{er durumlarda da, ilgili yasan¢n benzer hükümleri örnek al¢narak giderilir. Bu ba{lamda benzer hüküm ¡TY’ nin
11. maddesidir, çünkü yasa koyucu bu hükmü düzenlerken, usul d¢º¢ ve
ola{anüstü bir durumu (iºletmede gerekli say¢da seçme hakk¢na sahip
emekçinin olmay¢º¢ durumlar¢n¢) tasarlam¢ºt¢r. Bu durum, emekçilerin
adayl¢klar¢n¢ koymaya haz¢r olmad¢klar¢ durumlarla benzerlik taº¢d¢{¢ için, 11.
maddenin hükümleri örnek al¢narak bu yasal eksiklik giderilir.
K¢saca; yukar¢da de{inilen nedenlerden dolay¢ 11. maddenin hükümleri seçilme
hakk¢na sahip emekçilerin adayl¢klar¢n¢ koymaya haz¢r olmad¢klar¢ durumlarda
benzer ºekilde uygulan¢r.
7
Madde 13: Emekçi Temsilcili{i Seçim Tarihi
(1) 1Dönemli emekçi temsilcili{i seçimleri her dört y¢lda bir 1. Mart
ila 31. May¢s tarihleri aras¢nda yap¢l¢r. 2Bu seçimler, Sözcü
Kurulu Yasas¢n¢n 5. maddesinin, 1. bendi uyar¢nca yap¢lan
dönemli seçimlerle ayn¢ tarihe rastlar.
(2) Dönem d¢º¢nda emekçi temsilcili{i seçimileri ancak,
1. seçim gününden baºlayarak hesaplanan 24 ay¢n dolmas¢ndan
sonra sürekli çal¢ºan emekçi say¢s¢n¢n yüzde 50 oran¢nda,
fakat en az 50 kiºi artmas¢ veya azalmas¢ durumlar¢nda;
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2. bütün yedek üyelerin asil üyeli{e geçiºlerinden sonra tüm
emekçi temsilcili{i üye say¢s¢, yasalarca gerekli say¢n¢n
alt¢na düºtü{ü durumlarda,
3. emekçi temsilcili{i üyelerinin ço{unluk oluºturan say¢yla
istifa karar¢ ald¢klar¢ durumlada,
4. emekçi temsilcili{i seçimine yap¢lan itiraz¢n baºar¢l¢ oldu{u
durumlarda,
5. emekçi temsilcili{inin mahkeme karar¢yla fesih edilmesi
durumunda veya
6. iºletmede emekçi temsilcili{i bulunmayan durumlarda,
yap¢l¢r.
(3) 1Seçim için öngörülen dönemin d¢º¢nda emekçi temsilcili{i
seçimi yap¢ld¢ysa, bu seçim gelecek seçim dönemi için
öngörülen zamanda yeniden yap¢l¢r. 2Emekçi temsilcili{inin
görev süresi, dönemli seçimler için öngörülen zaman¢n¢n
baºlang¢c¢nda henüz bir y¢l¢ doldurmad¢ysa, emekçi temsilcili{i gelecek dönemli seçim zaman¢ndan bir sonraki dönemli
seçim zaman¢nda yeniden seçilir.

I. Önsöz
13. maddenin 1. bendi emekçi temsilcili{i seçimlerinin zaman¢n¢ belirler. Bu
belirleme yaln¢z dönemli emekçi temsilcili{i seçimleri (regelmäßige Betriebsratswahlen) için geçerlidir. Dönemli emekçi temsilcili{i seçimleri her dört
y¢lda bir, 1 Mart ila 31 May¢s tarihleri aras¢nda yap¢l¢r. Ancak kimi durumlarda
bu seçimlerin 13. maddenin 1. bendinin 1. cümlesinde belirtilen zamanlar
d¢º¢nda yap¢lmas¢ gerekebilir. Bu tür emekçi temsilcili{i seçimleri ‘dönem d¢º¢
seçimler’ olarak tan¢mlan¢rlar. Dönem d¢º¢, yani 1 Mart ila 31 May¢s tarihleri
d¢º¢nda, yap¢lmas¢ gereken seçimlerin hangi koºullar alt¢nda yap¢labilecekleri
hükmün 2. ve 3. bendlerinde beliritiliyor.

II. ¡kinci Bendle ¡lgili
1. Birinci F¢kra ¡le ¡lgili
13. maddenin 2. bendinin 1. f¢kras¢ iºletmede emekçi say¢s¢n¢n belirgin bir
ºekilde de{iºmesinden söz eder. Emekçilerin say¢s¢ ile igili de{iºim, seçim
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gününden baºlayarak hesaplanan 24 ay¢n dolmas¢ndan sonraki durumlar için
önem taº¢r, ondan önce olan de{iºikler üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.
Seçim gününden baºlayarak hesaplanan 24 ay¢n dolmas¢ndan sonra sürekli
çal¢ºan emekçi say¢s¢n¢n yüzde 50 oran¢nda, fakat en az 50 kiºi artmas¢ veya
azalmas¢ durumlar¢ için aºa{¢da aktar¢lacak örnekle bu yasal durumun daha
da saydamlaºmas¢¢ amaçlan¢yor.
Örnek:
1 Nisan 2002 tarihinde emekçi temsilcili{i seçimeri yap¢l¢rken iºletmede 410
emekçi çal¢º¢yordu. Seçimden sonra hesaplanan 24 ay, 1 Nisan 2004 tarhinde
saat 24:00’de dolar ve yeni seçim için 2 nisan 2004 tarhi ‘belirleyici gün’
olarak saptan¢r. 2 Nisan 2004 tarihinde iºletmede çal¢ºan emekçi say¢s¢ 360’a
veya 205’e düºmüº ise veya 460’a ç¢km¢º ise, 1 Mart ila 31 May¢s olarak
belirlenmiº olan seçim süresi (dönemli seçim süresi) dikkate al¢nmaks¢z¢n,
emekçi temsilcili{i yeniden seçilir. Bu durumlarda gerekli olan yeni seçimlerin yap¢l¢º tarihi için bir yasal düzenleme yoktur; bu tarih, seçimi yapacaklar taraf¢ndan belirlenir.
2. ¡kinci F¢kra ¡le ¡lgili
Tüm yedek üyeler asil üyeli{e geçtikleri halde 9. madde uyar¢nca öngörülen
emekçi temsilcili{i üye say¢s¢n¢ doldurmuyorlarsa, emekçi temsilcili{i seçimleri yenilenir. Bu durum, 9. maddenin düzenlemesine uygun olarak seçilen
emekçi temsilcili{inin bir üyesinin görevinden süresiz ayr¢ld¢{¢ durumlarda
boºalan yeri dolduracak yedek üye olmad¢{¢ zaman, sözkonusudur.
Öte yandan, emekçi temsilcili{i üyelerinden birinin geçici olarak görevinden
ayr¢ld¢{¢ veya görevini yapmakta engelli oldu{u durumlarda, onun yerine dolduracak yedek üye olmamas¢, seçimlerin yenilenmesi için yeterli neden de{ildir.
Böyle durumlarda oluºan boº yer, s¢radaki en son yedek üye ile dolduruluyorsa,
ve daha sonra baºka bir asil üyenin süresiz olarak görevinden çekiliºinden kaynaklanan yeni boºluk, yedek üye kalmamas¢ndan dolay¢ doldurulam¢yorsa, seçimler yenilenmez. Sözkonusu asil üyenin yerini geçici olarak dolduran yedek üye,
asil üye görevine tekrar döndü{ünde, süresiz olarak görevinden ayr¢lan di{er asil
üyenin yerini doldurur, ve böylece 9. maddeye uygun emekçi temsilcili{i üye
say¢s¢ dolmuº olur. Bu yasal iºlem, geçici olarak görevini yapamayan emekçi temsilcili{i asil üyesinin, görevini yapmay¢ engelleyen nedenler ortadan kalkt¢ktan
sonra, görevine geri dönmesi olasal¢{¢ndan kaynaklan¢r.
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Tek üyeli emekçi temsilcilikleri bu tür sorunlar yaºamazlar. Zira bu tür emekçi
temsilcilikleri yede{i olan bir asil üyeden oluºurlar.
Sonuç olarak bu özetlemeyi yapabiliriz: 13. maddenin 2. bendinnin 2. f¢kras¢
uyar¢nca seçimlerin yenilenmesi, emekçi temsilcili{inde oluºan, uzun süreli
boºluklar¢ doldurabilecek yedek üye bulundukca, yap¢lmaz.
3. Üçüncü F¢kra ¡le ¡lgili
Emekçi temsilcili{i üyelerinin salt ço{unlukla ald¢klar¢ karar gere{i kurum
olarak görevlerinden geri çekilmeleri durumunda seçimler yenilenir. Emekçi
temsilcili{inin ald¢{¢ bu istifa karar¢, yedek üyeleri de ba{lar; zira emekçi temsilcili{inin bu karar¢, kendi kurumunu yasal yollarla ortadan kald¢r¢p, yenisinin
seçilebilme olanaklar¢n¢ yaratmaya yöneliktir. Tek üyeli emekçi temsilcili{i de
ayn¢ yasal sonuçlar¢ do{urarak görevinden çekilebilir.
Emekçi temsilcili{i asil üyesinin görevinden çekilmesi ile emekçi temsilcili{inin
kurum olarak istifa etmesi aras¢ndaki farkl¢l¢k yasal aç¢dan önemli bir durum
yarat¢r.
a) Görevden ¡stifa Etmek
Tek üyeli emekçi temsilcili{inin asil üyesi görevinden istifa ederse; bu emekçi
temsilcili{i kurumunun yasal varl¢{¢ kalmaz. Bu durum yasal aç¢dan
de{erlendirilirse yedek üye de iºlevini yitirir, zira tek üyeli emekçi temsilcili{i
tek bir üyeden oluºur, o da asil üyenin kendisidir ve dolay¢s¢yla emekçi temsilcili{i kurumunun kiºileºtirilmiº biçimidir. Sonuçta emekçi temsilcili{inin,
kurumun ortadan kalkmas¢ karar¢n¢ ald¢{¢ ve bu konuda emekçilere veya
iºverene yönelik aç¢klamada bulundu{u andan itibaren emekçi temsilcili{i
kurumu tüm yasal varl¢{¢n¢ ve yetkilerini yitirmiº olur.
b) Görevden Çekilmek
Birden fazla üyesi bulunan emekçi temsilciliklerinde, bir veya birden fazla asil
üyenin görevinden çekildi{i durumlarda 24. maddenin 2. f¢kras¢ uygulan¢r.
Bu uygulaman¢n sonucunda, emekçi temsilcili{i kurumu yasal varl¢{¢n¢ ve yetkilerini yitirmez. 24. maddenin 2. f¢kras¢nda belirtilen asil üyenin görevden çekildi{i durumlarda, boºalan yere yedek üyeler getirilir.
4. Dördüncü F¢kra ¡le ¡lgili,
13. maddenin 2. bendinin 4. f¢kras¢ uyar¢nca emekçi temsilcili{i seçimine
yap¢lan itiraz¢n baºar¢l¢ oldu{u durumlarda, seçimler yeniden yap¢l¢r. Bu durum
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iºletmenin, yeni seçimler yap¢lana kadar emekçi temsilcili{inden yoksun
kalmas¢na neden olur. ¡ºletmede bu yasal eksikli{in giderilebilmesi için, dönemli
emekçi temsilcili{i seçimleri ile ilgili 13. maddenin 1. bendinin 1. cümlesinde
öngörülen zamana kadar beklenilmesi zorunlulu{u yoktur. Bu gibi durumlarda
dönemli emekçi temsilcili{i seçimleri, öngörülen zamandan önce yeniden
yap¢labilir.
Emekçi temsilcili{i kurum olarak, emekçileri bu yasal haklar¢ndan yoksun
b¢rakmamak için, mahkemenin yap¢lan itiraz üzerine verece{i kesin karar¢
ba{lay¢c¢l¢k kazanmadan önce, görevinden istifa etmekten sak¢nmas¢ gerekir,
zira iº mahkemesinin nas¢l bir karar verece{i önceden kestirilemez. Emekçi
temsilcili{inin bu tür durumlarda mahkeme karar¢n¢ beklemeksizin görevden
istifa etmesi, özellikle davay¢ kazand¢{¢ yani iºverenin yapt¢{¢ itiraz¢n baºar¢s¢z
kald¢{¢ durumlarda olumsuzluklara neden olur, çünkü emekçiler gelecek
dönemli emekçi temsilcili{i seçimi tarihine kadar yasal haklar¢ndan yoksun
kal¢rlar.
5. Beºinci F¢kra ¡le ¡lgili
Emekçi temsilcili{inin, kesin geçerlilik kazanm¢º 23. madde gere{i verilmiº
mahkeme karar¢yla, görevinden al¢n¢º¢ ile birlikte emekçiler temsilcisiz kal¢rlar.
Emekçiler yeni seçimler yap¢l¢ncaya dek vekâleten temsil edilemezler. Beºinci
f¢kra yaln¢z emekçi temsilcili{inin kurum olarak görevinden al¢nmas¢ ile ilgilidir, belli üyelerinin görevden uzaklaºt¢r¢lmalar¢ emekçi temsilcili{ine görevini
yapmakta engel teºkil etmez, zira görevlerinden uzaklaºt¢r¢lan asil üyelerin
yerlerini yedek üyeler doldurular. Görevden al¢nmayla boºalan asil üye yerleri doldurulam¢yorsa 2. bendin 2. f¢kras¢ gere{i seçimlerin yenilenmesi gerekir.
6. Alt¢nc¢ F¢kra ¡le ¡lgili
13. maddenin bu hükmü, iºletmede emekçi temsilcili{i bulunmuyorsa, dönemli
seçim zaman¢n¢ (1 Mart ile 31 May¢s tarihlerini) beklememeksizin seçimlere
gidilebilece{ini belirtiyor. Bu hüküm iºletmede emekçi temsilcili{inin
seçilebilme önkoºullar¢ d¢º¢nda (bak;1. madde) baºka önkoºul gerektirmiyor.
7
Madde 14: Seçim Hükümleri
(1) Emekçi temsilcili{i, gizli ve araçs¢z seçilir.
(2) Seçim, nispi seçim yöntemi kurallar¢na göre yürütülür; bir aday
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listesi öneriliyorsa veya emekçi temsilcili{i 14a maddesine
göre kolaylaºt¢r¢lm¢º seçim iºlemi kapsam¢nda yap¢lacaksa, bu
durumda seçim, ço{unluk seçimi kurallar¢na göre yürütülür.
(3) Emekçi temsilcili{i seçimi için, gerek seçme hakk¢ bulunan
emekçiler, gerekse ilgili iºletmede temsil edilen sendikalar
öneride bulunabilirler.
(4) 1Emekçiler taraf¢ndan yap¢lan her önerinin, seçme hakk¢na sahip
emekçilerin en az yirmide biri, bununla birlikte seçme hakk¢na
sahip en az üç kiºi taraf¢ndan imzalanmas¢ gerekir; yirmiye kadar
seçme hakk¢na sahip emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde, seçme
hakk¢na sahip iki kiºinin imzas¢ yeterlidir. 2Di{er durumlarda
seçme hakk¢na sahip 50 kiºinin imzas¢ yeterlidir.
(5) Sendikan¢n yapaca{¢ her öneri, iki görevlisi taraf¢ndan imzalan¢r.
7

I. Önsöz
14. madde, emekçi temsilcili{i seçimi ve öneri hakk¢n¢n esaslar¢n¢ düzenleyen
hükümler içerir. Bu esaslarla ilgili aºa{¢da aktar¢lacak bilgiler, gereken ölçüde
kapsaml¢ olamayacakt¢r ve düzeysel kalacakt¢r. Ancak hükmün tüm esaslar¢na
k¢saca da olsa de{inilecektir. Yasa kesin olarak ve belirgin ºekilde söz etmedi{i
halde, seçimlerin demokrasinin esaslar¢na dayanarak “genel”, “araçs¢z”, “hür”,
“eºit” ve “gizli” olmalar¢ zorunlulu{una hükmetmektedir.

II. Seçimlerin Genel Olma Önkoºulu
Seçimlerin genel olmas¢, ºu anlama gelmektedir: Bir iºletmenin tüm
emekçilerinin, kad¢n, erkek, yabanc¢, genç, yaºl¢ ve engelli insanlar (Schwerbehinderte Menschen) ve belli di{er emekçi gruplar¢n¢n (hizmetliler, k¢s¢tl¢
süre çal¢ºanlar, ev mesaisinde çal¢ºanlar vs.) aralar¢nda fark gözetmeksizin
birlikte tek bir seçime kat¢lmalar¢, bu seçimin genellik niteli{inin göstergesidir. Federal ¡º Mahkemesi bu esastan yola ç¢karak grup seçimlerinin yasak
oldu{u saptamas¢n¢ yapm¢ºt¢r (Bak; BAG 07. 08. 1990 AP Nr. zu § 80 BGB).
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Bu saptama emekçi temsilcilik seçimlerinin bölünmemesi, yani iºçilerin,
hizmelilerin, kad¢nlar¢n, yabanc¢ uyruklu emekçilerin vs. kendilerine özgü seçimleri olmamas¢ anlam¢n¢ taº¢r. Emekçilerin ç¢karlar¢n¢n etkili ºekilde savunulmalar¢ ve geliºtirilmeleri, ancak onlar¢n birlikteliklerinden ve dayan¢ºmalar¢ndan
do{ar. Seçimlerde “genel” esas¢n¢n zorunlu olmad¢{¢ varsay¢m¢n¢ bir anl¢k da
olsa düºünecek olursak, bunun sonuç aç¢s¢ndan hangi olumsuzluklar¢ do{urabilece{i tüm berakl¢kl¢{¢ ile gözler önüne serilebilir.

III. Seçimlerin Eºitlik Önkoºulu
Seçimlerin eºit olmas¢, verilen her oyun, hangi seçmen taraf¢ndan verilirse verilsin, de{erlendirilmesi ve say¢lmas¢ aç¢s¢ndan birbirilerinden farkl¢
olmad¢klar¢ anlam¢n¢ taº¢r; hepsinin de{eri ve yapt¢r¢m gücü ayn¢d¢r.

IV. Seçimlerin Hür Olmas¢ Koºulu
Seçimler ancak do{rudan yani araçs¢z ºekilde, zorlama ve bask¢lardan ar¢nm¢º
ortamda yap¢l¢rlarsa hürdürler. Ancak seçimlerin hür olabilmeleri için, onlar¢n
ayn¢ zamanda ‘gizli’ olmalar¢ da zorunludur.

V. Seçimlerin Gizlilik Önkoºulu
Seçimlerin gizlilik zorunlu{u demokrasinin gerektirdi{i kurallardan biridir.
Seçimlerin gizli olma kural¢, seçmenlerin oylama esnas¢nda hiç kimse taraf¢ndan
gözlenemedi{i koºullar alt¢nda oyunu verme olana{¢na sahip olmas¢ anlam¢na
gelir.

VI. Seçimlerin Araçs¢zl¢k Önkoºulu
Son olarak araçs¢z seçim esas¢na de{inmek gerekir. Bu esas, seçmenin
araya hiç bir araç veya vekil koymadan seçim hakk¢n¢ do{rudan do{ruya kendisinin de{erlendirmesi zorunlulu{u anlam¢n¢ taº¢r.
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VII. Nispi seçim
Belli bir seçim için birden fazla, geçerlilik kurallar¢na göre haz¢rlanm¢º, seçim listesi oluºturulduysa nispi seçim yap¢l¢r. Nispi seçimin tan¢m¢n¢ yapmak gerekirse,
az¢nl¢klar¢n da seçim sonucunda kendilerine düºen nispi pay¢ ald¢klar¢ ve dolay¢s¢yla
seçimlerin çok seslili{i aç¢s¢ndan elveriºli bir seçim sitemi oldu{u söylenebilir.
Nispi seçimde seçmen oyunu istedi{i adaya de{il, aday¢n temsil edildi{i listeye
verir. 9. madde uyar¢nca seçilmesi gereken emekçi temsilcili{i üyelerinin say¢s¢,
seçime kat¢lan seçim listelerinin baºar¢lar¢ oran¢nda da{¢l¢r.

VIII. Mutlak Seçim
Yap¢lacak seçimlerde bir çok kiºi seçilecekse, ve tek bir seçim listesi varsa,
adaylar, toplayabildikleri oylar¢n oran¢na göre seçilirler. Mutlak seçimde –
nispi seçimin tam tesine – adaylar¢n seçim listesindeki s¢ralama yerleri belirleyici de{ildir.
Bu listelerdeki s¢ralamada hiç bir kas¢t veya amaç olamaz, çünkü listenin en
baº¢ndaki aday ile en sonundaki aday¢n seçilmeleri herhangi bir ºansa veya
tesadüfe kalmay¢p, adaylar¢n birey olarak alacaklar¢ oylara ba{l¢d¢r. Buraya
kadar aktar¢lan bilgiler kuºkusuz yaln¢z ahlâk ve hukuk aç¢s¢ndan herkes için
aç¢k ve kavran¢r usullerle yap¢lan, stratejilerden ve oyun kurmalardan ar¢nm¢º
seçimler için geçerlidir. Bu kurallar tabii ki kötüye de kullan¢labilirler. Öte yandan ak¢ll¢ bir stratejinin gereklerinden biri olarak da de{erlendirilebilir.
Örnek: Usule uygun mutlak seçimler için;
Temel ile Maho’nun da aralar¢nda bulundu{u 1020 emekçinin çal¢ºt¢{¢ bir
iºletmeden yola ç¢karsak, burada emekçi temsilcili{i seçimleri için 9. madde
uyar¢nca 15 üyenin seçilmesi gerekiyor. ¡ºletmedeki sendika temsilcilerinin
düzenledi{i toplant¢da her zaman oldu{u gibi genel tart¢ºmalar¢n sonunda bir
aday listesi haz¢rlan¢r. Temel bu ara, siyasi tart¢ºmalar¢yla ve sendikalardaki
olumsuz gidiºat¢ eleºtrilerileri ile baz¢ koldaºlar¢ bir hayli rahats¢z etti{i için,
kendisine listenin en sonunda yer verilir, bir nevi disiplin cezas¢ olsun diye.
Ama Temel’in çenesi durur mu! Temeldir bu. Temel ve Maho bu s¢ralaman¢n
hiç önemli olmad¢{¢n¢ bilidikleri için ak¢ll¢ davran¢rlar ve böyle önemsiz kararlar için a{¢z kavgas¢ veya baºka tür itirazlarda bulunmazlar.
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Temel ile Maho, bu listenin s¢ralamas¢na çok k¢zan emekçileri “sizin k¢zman¢za
hiç gerek yok çünkü siz bizi seçti{iniz sürece listedeki yerin hiç bir önemi yok,
vars¢n di{erleri öyle bilsinler” sözleriyle sakinleºtirirler. Temel ve Maho yapt¢klar¢
bu saptamalar¢nda hakl¢d¢rlar.
Çünkü seçmenler aday seçerler, liste de{il, onlar Maho’yu ve Temel’i seçerler, sendikan¢n üye listesini de{il. Mutlak seçimlerin yap¢labilmesinin
koºullar¢ndan biri, seçim kartlar¢nda tüm adaylar¢n isimlerinin yaz¢l¢ olmas¢d¢r.
¡simleri yaz¢l¢ de{ilse, kendilerine önceden verilen ve iºletmenin uygun ve
ulaº¢labilir bir yerinde resimleri ile birlikte herkese bildirilen numaralar geçer
(örne{in Temel’in numaras¢ 1789 ve Maho’nun numaras¢ 1917 olabilir).
Seçmenler seçmek istedikleri adaylara verilen numaray¢ ezberlerler ve seçim
günü, o numaralara iºaretlerini korlar. Mutlak seçimi nispi seçimden farkl¢
k¢lan baºka önemli bir yön de, seçmenlerin seçecekleri aday say¢s¢d¢r. Seçmenlerin nispi seçimlerde tek bir oylar¢ varken, mutlak seçimlerde bir
çok oy haklar¢ vard¢r. Bu oy hakk¢ miktar¢ seçim yap¢lacak iºletmede 9.
madde gere{i seçilmeleri öngörülen üye say¢s¢na ba{l¢d¢r.
Buradaki örne{imizi emsal al¢rsak her seçmenin 15 oy hakk¢ vard¢r. Seçmen
bu miktar¢n hepsini kullanmakla yükümlü de{ildir; yaln¢z Temel ile Maho’yu
seçmekle de yetinebilirler. Oy say¢m¢ndan sonra, ald¢klar¢ oy oran¢na göre
s¢ralanarak bu gerekli 15 üye tespit edilir.
Örnek:
Deminki örne{imizde oldu{u gibi da{¢t¢lacak 15 üye yeri var, aday say¢s¢, her
asil üye için bir yedek üye seçilmesi çok önemli oldu{undan, bu kez 35’tir.
Seçim kart¢nda adaylar¢n isimleri de{il, kendilerine verilen numaralar geçer:
Aday numaras¢
1: 1525
2: 1848
3: 1989
4: 1968
5: 1974
6: 1917 (Maho)
7: 1958
8. 1001

Ald¢{¢ toplam oy say¢s¢
317
121
171
302
300
897
615
629
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9: 2222
10: 4577
11: 8686
12: 0007
13: 1282
14: 1323
15: 1789
(Temel)
16: 1666
17: 1339
18: 1212
19: 1111
20: 3333
21: 4499
vs. vs.

303
372
540
678
777
665
890
447
517
729
950
931
301
vs. Vs.

Bu tabloda 22.’den baºlayarak 35. s¢raya kadar olan adaylar¢n ald¢{¢ oylar¢n
302 nin alt¢nda oldu{u varsay¢m¢ndan yola ç¢karsak, bu say¢dan fazla oy alan
aday asil üye olarak seçilmiºtir. Bunlar¢n toplam¢ 15’tir. Asil üyelerin ald¢klar¢
oy miktar¢ aras¢nda herhangi bir hukuksal de{erlendirme yap¢lmaz, hukuksal
aç¢dan 303 oy al¢p asil üye olarak seçilen adayla 950 oy alan aday aras¢nda
hiç bir ayr¢m yap¢lamaz. Öte yandan böyle seçim sonuçlar¢n¢n ºüphesiz siyasi
ve stratejik önemi vard¢r. Seçmen görevini yapm¢ºt¢r. Bundan sonraki
geliºmeler, oluºmalar art¢k emekçi temsilcili{i üyelerinin iradesine kalm¢ºt¢r.
O da seçmenin oylama tarz¢yla koydu{u fikrine ve tavr¢na, hukusal olmasa da,
ahlâki aç¢dan sayg¢l¢ olmakla yükümlüdür.
Yedek üyelerin saptanmas¢ için adaylar¢n ald¢klar¢ oy say¢lar¢na göre bir s¢ralama
yap¢l¢r. Bu s¢ralamada hangi aday¢n hangi s¢rada yedek oldu{u aºa{¢daki
tabloda gösterildi{i gibidir.
Örnek:
Emekçi temsilcili{i yedek üye s¢ralamas¢
Aday numaras¢
Ald¢{¢ toplam oy say¢s¢
1: 1848
121
2: 1989
171
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S¢ralama düzeni
9
8

3: 1968
4: 1974
5: 1958
6: 4499
7: 5535
8: 9871
9:1292
10: 2222
vs.

302
300
215
301
299
243
302
192
vs.

1
3
6
2
4
5
1
7
vs.

302 oydan az oy alan her aday, yukar¢daki tabloda görüldü{ü gibi ald¢{¢ oy
oran¢na göre emekçi temsilcili{inin yedek üye listesine al¢n¢r. Yedek üye
say¢s¢n¢n ilgili iºletmede 9. madde düzenlemelerinde belirtilen asil üye say¢s¢
ile ayn¢ olmas¢nda büyük yarar vard¢r.

IX. Seçim Önerileri
Emekçi temsilcilikleri seçimleri 14. maddenin 4. bendinin hükümlerine göre
seçim önerileriyle yap¢l¢r. Seçim önerisi, yaz¢l¢ ºekilde haz¢rlanan ve emekçi
temsilcilikleri seçimleri için önerilen adaylar¢n isimlerini içeren bir listedir.
(Seçilme hakk¢ için bak. 8. madde.)

Aday önerisi hakk¢na iºletmede temsil edilen sendikalar ve tüm seçme hakk¢na
sahip olan emekçiler sahiptir. (Sendikan¢n iºletmede hangi koºullarda temsil edil{i için bak.
2. madde).

1. Emekçilerin Seçim Önerileri
Emekçiler taraf¢ndan yap¢lan seçim önerisinin geçerli olabilmesi için iºletmede
çal¢ºan tüm seçme hakk¢na sahip emekçilerin asgari yüzde yirmisinin, bununla
birlikte en az üçünün imzalamas¢ gerekiyor. Seçim önerisi her seçme hakk¢na
sahip emekçi taraf¢ndan imzalanabildi{i için seçim adaylar¢n¢n ve seçim kurulu
üyelerinin de imzalama haklar¢ vard¢r (BAG 01. 10. 1977 AP Nr. 2 zu § 18 BetrVG 1972).
Seçim önerisi kimler taraf¢ndan desteklenip imzaland¢ysa, onlar¢n ortak önerisidir ve bundan dolay¢ öneriyi destekleyicilerden herhangi birinin haberi
olmadan de{iºtirilemez (Bak; BAG 15. 12. 1972 AP Nr. 1 zu § 14 BetrVG).
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2. Sendikalar¢n Seçim Önerileri
Emekçilerin yan¢ s¢ra iºletmede temsil edilen sendikalar¢n da seçim önerisi
yapma haklar¢ vard¢r. Sendikalar¢n iºletmede temsil edilebilmeleri için orada
en az bir üyelerinin olmas¢ gerekir. Sendikalar¢n yapt¢{¢ seçim önerisinin belli
bir say¢da destekleyici taraf¢ndan imzalanmas¢na gerek yoktur. Seçim önerisinin iki sendika görevlisi taraf¢ndan imzalanmas¢ yeterli kabul edilir. Öteyandan sendikalarca haz¢rlanan seçim önerilerinin de seçim kurulu taraf¢ndan
Seçim Yönetmeli{inin 6. ve 9. maddeleri uyar¢nca belirtilen bir önel (Frist)
içinde yap¢lmas¢ gerekir.
7
Madde 23: Yasal Görevlere Ayk¢r¢ Hareketler
(1) 1Seçme hakk¢na sahip emekçilerin en az dörtte biri veya iºveren
veya iºletmede temsil edilen sendika; yasal görevlerine ayk¢r¢
a{¢r davran¢º nedeniyle emekçi temsilcili{i üyesinin üyelikten ç¢kar¢lmas¢n¢ veya emekçi temsilcili{inin feshini iº
mahkemesinden talep edebilir. 2Emekçi temsilcili{i de bir
üyesinin görevden al¢nmas¢n¢ talep edilebilir.
(2) Emekçi temsilcili{inin fesih edilmesi durumunda iº mahkemesi,
hemen yeni seçim için bir seçim kurulu oluºturur. 16. maddenin 2. bendi benzer ºekilde geçerlidir.
(3) 1Emekçi temsilcili{i veya iºletmede temsil edilen bir sendika,
iºverenin bu yasa kapsam¢ndaki yükümlülüklerine ayk¢r¢ a{¢r
davaran¢ºlarda bulundu{u durumlarda iº mahkemesinden,
iºverenin belirli bir hareketinin yasaklanmas¢n¢ veya kendisinin
belirli bir harekette bulunmas¢n¢ veya bir harekette bulunulmas¢na anlay¢º göstermesini isteyebilir. 2¡ºveren, kesinleºmiº
mahkeme karar¢yla kendisine verilen yükümlülü{e karº¢ hareket
ediyorsa, yani yasaklanm¢º olan belirli bir harekete bulunmay¢
sürdürürüyorsa veya bir harekette bulunulmas¢na anlay¢º
göstermiyorsa, iº mahkemesi dilekçe üzerine, önceden
yap¢lacak ceza uyar¢s¢ndan sonra, her ayk¢r¢ hareket için
iºvereni para cezas¢yla cezaland¢r¢r. 3¡ºverenin kesinleºmiº
mahkeme karar¢yla kendisine yapmas¢ gereken bir harekette
bulunmas¢ emrine uymad¢{¢ durumunda, iº mahkemesi baºvuru
üzerine para cezas¢ vererek bu harekette bulunmas¢n¢ sa{lar.
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Baºvuru yetkisine emekçi temsilcili{i veya iºletmede temsil
edilen sendika da sahiptir. 5En yüksek para cezas¢ 10.000
Euro’dur.
4

I. Önsöz
23. madde, yasaya ayk¢r¢ davran¢lmas¢ durumunda gerek emekçi temsilcili{ine
gerekse iºverene karº¢ ‘zorlay¢c¢ önlemler’ alma olanaklar¢n¢ düzenleyen bir
hükümdür. 1. ve 2. bendler emekçi temsilcili{inin kurum olarak yasal varl¢{¢n¢n
ortadan kald¢rlmas¢n¢ veya bir üyesinin görevinden al¢nmas¢n¢n önkoºullar¢n¢
düzenler. Hükmün 3. bendi ise iºverene yöneliktir; iºverenin bu yasa gere{i
yükümlü oldu{u ölçüde davranmay¢º¢ emekçi temsilcili{inin haklar¢n¢n a{¢r
bir ºekilde zedelenmesine neden oluyorsa, emekçi temsilcili{inin veya
iºletmede temsil edilen bir sendikan¢n baºvurusu üzerine ¡º Mahkemesi’nce
iºverenin para cezas¢na çarpt¢r¢lmas¢n¢ düzenleyen bir hükümdür.

II. Emekçi Temsilcili{inin Bir Üyesinin Görevinden Al¢nmas¢
1. Baºvuru
Emekçi temsilcili{inin bir üyesinin görevinden al¢nabilmesi için yaz¢l¢ olarak
baºvuruda bulunulmas¢ gerekiyor. Baºvuruyu yaln¢z 1. bentde sözü geçen
baºvuru hakk¢na sahip olanlar yapabilirler. Baºvurunun somut olarak gerekçelendirilmesi zorunludur. Gerekçelendirilmeler yaln¢z 1. bentde sözü geçen
yasal görevlere ayk¢r¢ a{¢r bir ºekilde yap¢lm¢º hareketlere dayand¢r¢labilir.
2. Baºvuru Hakk¢ Sahipleri
Emekçi temsilcili{inin bir üyesinin görevinden al¢nmas¢ için
seçme hakk¢na sahip emekçilerin en az dörtte biri,
iºveren veya
iºletmede temsil edilen bir sendika baºvuruda bulunabilir.
3. A{¢r ªekilde Ayk¢r¢ Davran¢ºlar
Bir davran¢º¢n 23. maddenin 1. bendinde belirtildi{i ºekilde ’a{¢r’ olabilmesi
için, zedelenen sözkonusu hakk¢n ve hükmün ilgili emekçi temsilcili{i için bir
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yasal yükümlülük teºkil etmesi gerekiyor. Emekçi temsilcili{i üyesi, tak¢nd¢{¢
herhangi bir tutumu veya bulunmuº oldu{u baºka bir davran¢º¢ birilerini rahats¢z
ediyor iddias¢yla görevinden al¢nmaz. Aksi halde iºverenin, kendisinin de 23.
maddenin 1. bendi uyar¢nca baºvuru hakk¢ oldu{u için, kimi s¢radan nedenlerle emekçi temsilcili{in görevini yapmas¢n¢ engelleyebilir. Bu nedenle görevinden al¢nmas¢ istenen emekçi temsilcili{i üyesinin bu yasa kapsam¢ndaki yükümlülüklerini kasten olmak koºuluyla a{¢r ºekilde çi{nemiº olmas¢ gerekiyor. Bu
tür a{¢r suçlar¢n somut olarak neler olabileceklerinin daha iyi anlaº¢lmas¢ için,
aºa{¢ya mahkeme kararlar¢ndan da al¢nt¢ yap¢larak birkaç örnek aktar¢lacakt¢r;
Örnekler:
Koldaºlar¢ndan (Kolleginnen und Kollegen) emekçi temsilcili{i üyesi s¢fat¢yla
edindi{i, bireysel ve gizlilik gerektiren bilgileri iºverene iletemek (Bak; LAG München DB 1978, 895);

Bulundu{u konumu kullanarak ahlâka ayk¢r¢ ºekilde davranmak;
Emekçi temsilcili{i s¢f¢t¢yla kurals¢z grevlere teºvik etmek (Bak; LAG Hamm BB
56, 41);

Emekçi temsilcili{i toplant¢lar¢na kat¢lmamakta süreklilik;
Emekçi temsilcili{inin öbür görevlerinde sürekli ilgisizlik;
Emekçi temsilcili{i görevini bilerek kötüye kullanman¢n karº¢l¢{¢nda veya
birlikte karar almada kendi ç¢kar¢ veya baºka nedenlerle emekçi ç¢karlar¢na
karº¢ tav¢r tak¢nma (Bak; LAG München BD 78, 895);
Emekçi temsilcili{i görevlerini a{¢r ºekilde kötüye kulanarak, hem iºletmenin hem de emekçilerin zarar¢na giriºimlerde bulunmak veya demokratik
yap¢l¢ sendikalara yönelik olumsuz çal¢ºmalar haz¢rlay¢p sürdürmek;
Emekçi temsilcili{inde birlikte çal¢ºt¢{¢ koldaºlar¢yla ilgili çirkin söylentiler
yaymak (Bak; LAG Hamm BB 59, 376; LAG Düsseldorf DB 77, 2191);

III. Emekçi Temsilcili{inin Kurum Olarak Ortadan Kald¢r¢lmas¢
Emekçi temsilcili{inin kurum olarak yasal varl¢{¢n¢n kald¢r¢lmas¢, yani toptan
görevden al¢nabilmesi için, bu kurumun yasal yükümlüklerine ayk¢r¢ a{¢r bir
ºekilde davranm¢º olmas¢n¢ gerektirir. Böyle bir davran¢º¢n ne zaman ve hangi
koºullar alt¢nda göz yumulamayacak ölçüde “a{¢r” olarak nitelenebilece{i,
genell olarak belirlenemez.
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Emekçi temsilcili{inin görevden al¢nmas¢ yarataca{¢ sonuçlar aç¢s¢ndan
ola{anüstü a{¢r bir karar oldu{u için, bu karar¢ vermek; ancak tüm iç ve d¢º
etkenler gerekli ve uygun bir temsilcilik görevini yapamayaca{¢n¢ kesin ve
kuºkuya yer vermeyecek bir biçimde gösterirse olanakl¢d¢r (BAG 22. 06. 93 AP Nr.
22 zu § 23 BetrVG 1972).

Örnekler:
Yasal yükümlülüklere karº¢ ayk¢r¢ a{¢r davran¢ºlar için:
Kurulmas¢ zorunlu olan ortak emekçi temsilcili{ini, önkoºullar¢ yerine
getrildi{i halde, kurmamakta ¢srarl¢ davranmak;
Kurulmuº bir ortak emekçi temsilcili{ine üye göndermemekte ¢srarl¢l¢l¢k;
¡TY’nin 43. maddesi uyar¢nca yap¢lmas¢ zorunlu olan iºletme toplant¢lar¢
veya iºletme k¢s¢m toplant¢lar¢n¢ düzenleyip yürütmemek;
Sendika taraf¢ndan ¡TY’nin 43. maddesinin 4. bendi uyar¢nca talep edilmiº
iºletme topnlant¢lar¢ veya iºletme k¢s¢m toplant¢lar¢n¢ düzenleyip yürütmemek
(ArbG Wetzlar BB, 2216; LAG Hamm DB 59, 1227);

¡TY’nin 77. maddesinin 3. bendine ayk¢r¢ ºekilde, özellikle toplusözleºme
taraflar¢n¢n bu yönlü itirazlar¢ dikkate al¢nmaks¢z¢n iºletme sözleºmeleri
kararlaºt¢rmak (BAG 20. 08. 91 AP Nr. 2 zu § 77 BetrVG 1972);
Emekçileri korumay¢ amaçlayan hükümlere ayk¢r¢ iºletme sözleºmeleri
kararlaºt¢rmak;
¡TY’nin 75. maddesinin ‘haks¢z ayr¢mc¢l¢k yasa{¢’ (Benachteiligungsverbot) hükümlerine ayk¢r¢ davranmak.

IV. Üçüncü Bend ¡le ¡lgili
¡TY’nin 23. maddesinin 3. bendi iºverene yönelik hükümler içerir. Bu hüküm
uyar¢nca; iºverenin yasadaki yükümlüklerine ayk¢r¢ a{¢r davran¢ºlar içinde
bulunmas¢ durumunda, emekçi temsilcili{i, bu davran¢ºlar¢ mahkeme karararlar¢yla ileriye dönük olarak yasaklayabilir. Emekçi temsilcili{inin yan¢ s¢ra,
iºletmede temsil edilen sendikalar¢n da iºverenin belli kimi davran¢ºlar¢n¢ ileriye
dönük olarak önlemek için ‘engelleme haklar¢’ vard¢r.
Bu yasal haktan yararlanabilmenin baºl¢ca bir tek önkoºullu vard¢r. Bu önkoºul,
iºverenin yasa çerçevesindeki yükümlülüklerine ayk¢r¢ davran¢º durumlar¢nda
gerçekleºir. Bu ba{lamda aºa{¢da aktar¢lacak örneklere gelmeden önce,
konunun birkaç özelli{ine de{inmekte yarar vard¢r.
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1. ¡TY’nin 23. Maddesinin 3. Bendinin Amac¢
¡TY’nin 23. maddesinin 3. bendi iºvereni yasaya uygun davaran¢ºlara zorlayabilmek amac¢yla düzenlenmiºtir. Aksi halde iºveren keyfi hareketlerde
bulunabilir. Böyle bir hükmün eksikli{i, emekçileri korumay¢ amaçlayan yasal
haklar¢n yapt¢r¢m gücününü büyük ölçüde zay¢flat¢r. ¡ºveren, davran¢ºlar¢n¢n
ne zaman ve hangi ölçüde yasalara uygun veya ayk¢r¢ oldu{unu ve hangi kiºi
ya da kuruluºa hangi amaçla yöneltece{ini kendi iradesiyle belirler; ancak
emekçilere ve onlar¢n temsilciliklerine yönelik davran¢ºlar¢ 23. maddenin 3.
bendinin hükümleri ile s¢n¢rland¢r¢l¢r. Amaç bak¢m¢ndan 3. bend 1. bende benzer; hat¢rlatmak gerekirse, orada da emekçi temsilcili{inin yasaya uygun
davranmas¢n¢ sa{lamak için hükümler vard¢.
2. ¡TY’nin 23. Maddesinin 3. Bendinin Uygulama Alan¢
23. maddenin 3. bendi metin olarak iºverenin yaln¢z ¡ºletme Teºkilat Yasas¢’n¢n
çerçevesindeki yükümlülüklerine ayk¢r¢ a{¢r davran¢º¢ durumunda uyguland¢{¢n¢
düzenliyor gibi olsa da iºverenin emekçilere karº¢ yükümlülükleri yaln¢z ¡ºletme
Teºkilat Yasas¢’n¢n hükümleri ile s¢n¢rl¢ de{ildir. Bu nedenle 23. maddenin 3.
bendi, iºverenin ¡ºletme Teºkilat Yasas¢’n¢n d¢º¢ndaki yasalardan kaynaklanan
yükümlülüklerine ayk¢r¢ davrand¢{¢ durumlarda da uygulan¢r.
Bu durumlarda hem emekçi temsilcili{inin hem de iºletmede temsil edilen
sendikalar¢n iºverene karº¢ ¡º Mahkemesi’nde ileriye dönük ‘engelleme davas¢’
(Unterlassungsklage) açmaya haklar¢ vard¢r. Konunun çok iddial¢ yan¢ ise, 23.
maddenin 3. bendinin sendikalar¢n ve emekçi temsilciliklerinin ¡ºletme Teºkilat
Yasas¢’ndaki di{er haklar¢yla olan iliºkisidir. Bu ba{lamda emekçi temsilcili{inin
ve sendikalar¢n birlikte karar verme hakklar¢n¢ savunmalar¢ için öngörülen
‘önleyici engelleme’ haklar¢ ile ilgili çok iddial¢ tart¢ºmalar yap¢l¢yor.
Bu iddial¢ tart¢ºmalar aºa{¢da aktar¢lacak öbür konular¢ da içeriyor:
Örne{in:
’Birisinden belli bir davran¢ºta bulunmay¢ talep hakk¢’
(Das Recht von jemandem die Vornahme einer Handlung zu verlangen),
’Bilgildirilme hakk¢’ (Unterrichtungsrecht),
‘Gerekli belge ve tutanaklar¢n hizmete b¢rak¢lmas¢ hakk¢’ (das Recht zur Überlassung von Unterlagen).

3. ¡ºverenin Yükümlülüklerine ‘a{¢r ºekilde’ Ayk¢r¢ Davran¢ºlar¢
¡TY’nin 23. maddesinin 3. bendinin uygulanabilmesi için iºverenin yasa

132

çerçevesindeki yükümlülüklerine ‘a{¢r ºekilde’ ayk¢r¢ davranm¢º olmas¢ gerekir.
23. maddenin 3. bendinin temel belirleyici özelli{i, üzerinde ¢srarla durdu{umuz
a{¢r ºekilde ayk¢r¢l¢k sözcü{üdür.
Hükmün ilgili yerinde “...iºverenin bu yasa kapsam¢ndaki yükümlülüklerine
a{¢r bir ºekilde ayk¢r¢ davaranmas¢ halinde ...” söz ediliyor. Bu nedenle a{¢r
ºekilde ayk¢r¢l¢k’¢n somut olarak ne odu{u sorusuna yönelmek gerekir. Federal ¡º Mahkemsine göre, a{¢r ayk¢r¢l¢k durumunun oluºmas¢ için iºverenin
yükümlülüklerine en az bir kez ayk¢r¢ davranarak iºletme teºkilat
yasas¢n¢n düzenini nesnel (objektiv) olarak önemli ölçüde bozmuº olmas¢
gerekir. (BAG 14.11.1989 AP Nr. 76 zu § 99 BetrVG 1972).
Bu durumlar özellikle birlikte karar verme hakklar¢ (örnek: ¡TY madde 87) veya
kat¢l¢m hakklar¢ (örnek: ¡TY madde 99) ile ilgili ayk¢r¢ davran¢ºlarda söz konusu
olur.
Ancak a{¢r ayk¢r¢l¢k durumu, yanl¢z iºverenin ¡ºletme Teºkilat Yasas¢ çerçevesindeki yükümlüklerine uygun davranmay¢º¢ndan de{il, bilakis kimi di{er yasa ve
hükümler kapsam¢ndaki yükümlüklerine uygun ºekilde davranmay¢º durumlar¢nda da, sözkonusu olur.
¡ºletme Teºkilat Yasas¢ çerçevesi d¢º¢ndaki bu yasa ve hükümler için aºa{¢daki
örnekler verilebilir.
Toplusözleºmeler;
Fesihten Koruma Yasas¢n¢n 17. maddesinin 2. bendi;
Çal¢ºmada Güvence Yasas¢n¢n 9. maddesi;
Sosyal Yasan¢n 9. Cildinin 93 ila 100. maddeleri vs., vs.
Öteyandan iºletme sözleºmelerine ayk¢r¢ davran¢ºlar da a{¢r ºekilde ayk¢r¢l¢k
olarak nitelendirilirler; çünkü onlar¢n yasal dayanaklar¢ ¡ºletme Teºkilat Yasas¢
hükümleridir. Yükümlülüklere a{¢r ºekilde ayk¢r¢ davran¢ºlar¢n ’önemli ölçü’ de
olmalar¢ gerekiyor.
4. Arasöz
Emekçi temsilcili{inin ’engelleme hakk¢’ ¢ndan (Unterlassungsrecht) yararlanabilmesi için, iºverenin yükümlüklerine karº¢ belli ve somut bir davran¢º¢yla
herhangi bir koruyucu hükme a{¢r ºekilde ayk¢r¢da davranm¢º olamas¢ gerekir.
Emekçi temsilcili{i, bu somut a{¢r ayk¢r¢ davran¢º¢ ileriye dönük olarak bir daha
yinelenmemesini sa{layabilmek için yasa taraf¢ndan öngörülen engelleyici
davayla (Unterlassungsklage) önlem alabilir.
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Bu davan¢n amac¢ iºvereni k¢zd¢rmak veya ondan intikam almak de{ildir. Bilakis
onun yasalara ve emekçi temsilcili{inin haklar¢na sayg¢l¢ davaranmas¢n¢,
gerekirse mahkeme yoluyla sa{lamakt¢r. Emekçi temsilcili{i, her ‘a{¢r ayk¢r¢
davran¢º’ için ileriye dönük olarak bir daha tekrar edilmemesini sa{layabilmek
amac¢yla birbirinden farkl¢ engelleyici davalarla önlem alabilir.
Örnek:
¡ºverenin, emekçi temsilcili{ine ¡TY’nin nin 87. maddesinin 1. bendinin 3.
f¢kras¢ uyar¢nca zaman¢nda bilgilendirmeden ve olurunu almadan fazla mesai
yapt¢rd¢{¢ durumlarda,
¡ºverenin emekçi temsilcili{ine ¡TY’nin nin 87. maddesinin 1. bendinin 7.
f¢kras¢ uyar¢nca zaman¢nda bilgilendirmeden ve olurunu almadan yeni ve iºleyiºi
de{iºik makineler ve öbür iº araçlar¢n¢n üretime ve hizmete sokulmas¢ durumlarda;
¡ºverenin, emekçi temsilcili{ini ¡TY’nin 99. maddesinin 1. bendi uyar¢nca
yeni iºe al¢mlar veya iºyeri de{iºtirmleri iºlemleri konusunda önceden bilgilendirmedi{i ve onun bu konularda olurunu almadan sonuçland¢rd¢{¢ durumlarda vs.
¡ºverenin bu davran¢ºlar¢n¢n her biri kendi baº¢na somut bir ‘a{¢r ºekilde ayk¢r¢’
davran¢º olarak nitelendirilebilir. Bu ayk¢r¢ davran¢ºlar¢n her biri için ayr¢ dava
aç¢laca{¢ gibi, bir tek dava ile kovuºturmak olanakl¢d¢r; ancak bu yöntemin ne
derecede yararl¢ olaca{¢ emekçi temsilcili{inin iradesine b¢rak¢lmas¢ gerekir.
Bu ba{lamda iºverenin ayk¢r¢ davran¢ºlar¢n¢ tekrarlamas¢ olas¢l¢{¢ dikkate
al¢nmaz; zira tekrarlama olas¢l¢{¢n¢n iddia edilmesi veya kan¢tlanmas¢, davan¢n¢
aç¢l¢p sürdürülmesi aç¢s¢ndan belirleyici de{ildir; bir kez gerçekleºen ayk¢r¢
davran¢º engelleme davas¢n¢ açmaya ve yürütmeye yeterlidir.
5. A{¢r Ayk¢r¢l¢k ¡çin Örnekler
Emekçi temsilcili{i ile çal¢ºmamakta ¢srar etmek
(2. madde 1. bend),
Emekçi temsilcili{inin birlikte karar verme, kat¢l¢m ve bilgilendirme haklar¢na sayg¢l¢ olmamay¢ sürdürme, ve bunda ¢srar etme,
Ba{¢tlanm¢º iºletme sözleºmelerini uygulamamak (77. madde 1. bend),
¡TY’ nin 43. maddesinin 2. bendi veya 110. madde uyar¢nca vermekle
yükümlü oldu{u raporlar¢ vermemekte ¢srar etmek ve bunu sürdürmek,
Emekçi temsilcili{i seçimlerini engelleme giriºimlerinde bulunmak,
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Ekonomi komisyonu yetersiz ºekilde bilgilendirilmesi,
¡TY’ nin 75. maddesinin ‘eºit davranma ilkesine’ keyfi biçimde ayk¢r¢ davranmak,
Emekçi temsilcili{ine karº¢ güvensizlik oyu kullanmalar¢ için emekçileri
teºvik edip iºletme toplant¢lar¢ düzenleyerek oylaman¢n yap¢labilmesi için maddi
yard¢mlarda bulunmak,
Sendikalar¢n iºletmeye girmelerini gerekçesiz ve kas¢tl¢ ºekilde engelleme
giriºimleri (2. madde 2. bend) vs., vs.
7
Madde 37: Onursal Çal¢ºma, Çal¢ºamama Mazereti
(1) Emekçi temsilcili{i üyeleri görevlerini, karº¢l¢{¢nda ücret
almadan yaparlar.
(2) Emekçi temsilcili{i üyeleri, iºletmenin büyüklü{ünün ve
türünün gerektirdi{i ölçüde temsilcilik görevlerini usulüne
uygun ºekilde yerine getirebilmeleri için, ücret kesintisi
yap¢lmaks¢z¢n mesleki çal¢ºmalar¢ndan ba{¢º¢k tutulurlar.
(3) 1Emekçi temsilcili{i üyesi, iºletmeye özgü nedenlerle çal¢ºma
saatleri d¢º¢nda yap¢lmas¢ gereken emekçi temsilcili{i görevlerine karº¢l¢k, ücretinin ödenmesi koºuluyla, gereken süre
için iºten ba{¢º¢k tutulma hakk¢na sahiptir. 2¡ºletmeye özgü
nedenlerden, emekçi temsilcili{i görevinin farkl¢ çal¢ºma
zamanlar¢ nedeniyle üyelerinin bireysel çal¢ºma saatleri içinde
geçekleºememesi durumlar¢nda da, söz edilir. 3¡ºten ba{¢º¢k
tutulma bir ay dolmadan önce uygulanmal¢d¢r; ba{¢º¢k tutulma
iºletmeden kaynaklanan nedenlerden dolay¢ olanaks¢zsa,
emekçi temsilcili{i görevinin gerektirdi{i bu süre fazla mesai
gibi ödenir.
(4) 1Emekçi temsilcili{i üyelerinin ücretleri, görev sürelerinin bitiminden sonraki bir y¢ll¢k süre dahil, iºletmede olagelen mesleki
geliºme gözönüne al¢narak, karº¢laºt¢r¢labilir bir emekçinin
ücretinden az olamaz. 2Bu, iºverence yap¢lan genel ödemeler
için de geçerlidir.
(5) Emekçi temsilcili{i üyeleri, iºletmenin zorlay¢c¢ durumlar
gerektirmedi{i ölçüde, görevlerinin bitiminden sonraki bir y¢ll¢k
süre içinde, ancak 4. bentde belirtilen emekçilerin yapt¢klar¢
iºlere eºde{er iºlerde çalº¢t¢r¢labilirler.
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(6) 12. ve 3. bendin hükümleri, emekçi temsilcili{i çal¢ºmalar¢ için
gerekli ö{renim ve e{itim seminerlerine kat¢lm için de benzer ºekilde geçerlidir. 23. bentde tan¢mlanan iºletmeye özgü
nedenler, iºletmede geçerli olan çal¢ºma zamanlar¢n¢n özellikleri nedeniyle, emekçi temsilcili{i üyesinin kat¢ld¢{¢ e{itimin,
onun bireysel çal¢ºma saatinin d¢º¢nda olmas¢ durumunda da
sözkonusudur; böyle bir durumda ücret dengelemesi hakk¢,
2. bentde belirtilen iºten ba{¢º¢k tutman¢n uygulamas¢ dikkate
al¢narak, her e{itim günü için, tam gün çal¢ºan bir emekçinin
çal¢ºma süresiyle s¢n¢rl¢d¢r. 3Emekçi temsilcili{i, ö{renim ve
e{itim seminerlerine kat¢lma zaman¢n¢ saptamada iºletmenin
gereksinimlerini dikkate al¢r. 4Emekçi temsilcili{i, ö{renim ve
e{itim seminerlerine kat¢lma zaman¢n¢ iºverene vaktinde
bildirir. 5¡ºveren, iºletme gereksinimlerinin yeterince dikkate
al¢nmad¢{¢ görüºündeyse, uzlaºma kuruluna baºvurabilir.
6
Uzlaºma kurulunun verece{i karar, emekçi temsilcili{iyle
iºveren aras¢nda anlaºma yerine geçer.
(7) 1Emekçi temsilcili{inin her üyesi, 6. bendin hükümlerinden
farkl¢ olarak, yetkili eyalet yüksek çal¢ºma müdürlüklerinin,
sendika ve iºverenler birliklerinin üst kurumlar¢yla yapt¢klar¢
görüºmelerden sonra uygunlu{una karar verdikleri ö{renim ve
e{itim seminerlerine kat¢lmak üzere, düzenli görev süresi
içinde toplam olarak üç hafta, ücret ödenmesi koºuluyla iºten
ba{¢º¢k tutulma hakk¢na sahiptir. 21. cümlede belirtilen hak,
ilk kez emekçi temsilcili{i görevi üstlenmiº ve daha önce de
gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i yapmam¢º olan emekçiler için
dört haftaya ç¢kar. 36. bendin 2'den 6'ya kadar olan cümleleri
uygulan¢r.

I. Önsöz
Bu hüküm her emekçi temsilcili{i üyesinin genel yasal konumu ile ilgili bir
düzenlemedir. Aºa{¢da emekçi temsilcili{ininin güncel görevlerini yak¢ndan
ilgilendiren ve hukuksal aç¢dan tart¢ºmal¢ olan 1., 2., 3., 6. ve 7. bentlerle ilgili
özetlemeler aktar¢lacakt¢r.

136

II. 37. Maddenin Amac¢
¡ºletmeler düzeyinde emekçilerin haklar¢n¢ gözetmek, savunmak ve geliºtirmek
amac¢yla düzenlenen ¡ºletme Teºkilat Yasas¢n¢n 37. maddesi bu amac¢n
gerçekleºebilmesi için gerekli koºullar içerir. Bu koºullardan biri, emekçi temsilcili{i üyesinin iç ve d¢º etkenlerden ar¢nm¢º bir ba{¢ms¢zl¢{a kavuºturulmas¢d¢r, zira bu ba{¢ms¢zl¢k düzenli ve gerekti{i ºekilde görev yapabilmenin
temel koºullar¢ndan biridir. Emekçi temsilcili{i üyelerinin, görevlerinden kaynaklanan bireyesl hiç bir ç¢karlar¢ olamayaca{¢ gibi, görevlerini yapt¢klar¢ndan
dolay¢ hiçbir zarar ve ziyanlar¢ da olamaz. Bu emekçi grubunun, yaln¢z iºletme
düzeyiyle s¢n¢rlanm¢º görüntüsü veren sosyal, ekonomik ve siyasal etkinli{ini
nitelendirecek en uygun ve en yak¢º¢r tan¢m ‘onursal görev’ dir. Onursal görevler
ücret beklentisi olmaks¢z¢n yap¢l¢rlar. Bu nedenle emekçi temsilcili{i üyeleri
gerek ücret, gerekse somut çal¢ºma koºullar¢ veya mesleki gelecekleri
aç¢s¢ndan hiç bir zarar ve ziyana u{rat¢lamazlar (¡TY madde 37. 1. bendi).
¡ºverenin bu tür giriºimleri, yasal aç¢dan bak¢ld¢{¢nda, emekçi temsilcili{inin
görevlerini yasan¢n gerektirdi{i ºekilde yapmas¢na engel teºkil eder. Bu tür
engellemeler ¡TY’nin 119. maddesinin 1. bendinin 3. f¢kras¢ ve dolayl¢ olarak
ayn¢ hükmün 2. f¢kras¢ uyar¢nca bir y¢la kadar hapis veya para cezas¢yla cezaland¢r¢l¢r.
37. madde amir, yani de{iºtirilmesi ve vazgeçilmesi mümkün olmayan zorunlu
bir hüküm oldu{u için, emekçi temsilcili{i üyelerinin alehine ne toplusözleºmelerle ne de iºletme sözleºmeleriyle farkl¢ düzenlemeler yap¢lamaz. 37.
maddenin hükümleri ortak emekçi temsilcilikleri ve konsern emekçi temsilcilikleri için de geçerlidir.

III. Hükmün ¡çeri{i
1. Onursal Görev (madde 37 bent 1)
Emekçi temsilcili{i üyesinin ücret beklentisi olmaks¢z¢n yapt¢{¢ görevler ‘onursal görev’ olarak adland¢r¢l¢rlar. Federal ¡º Mahkemesi’ne göre emekçi temsilcili{i üyelerine görevleri nedeniyle gerek do{rudan gerekse dolayl¢ ç¢kar
kazand¢rmak veya zarar vermek yasakt¢r (BAG 5.3.1997 AP Nr. 123 zu § 37 BetrVG 1972;
BAG 20. 10. 93 AP Nr. 90 zu § 37 BetrVG 1972; BAG 01. 03. 63 AP Nr. 8 zu § 37 BertVG).
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2. ¡ºten Ba{¢º¢k Tutulmak (madde 37. bent 2)
Emekçi temsilcili{i üyeleri, görevleri süresince de aral¢ks¢z olarak ilgili iºletmenin çal¢ºanlar¢d¢rlar ve dolay¢s¢yla iº sözleºmesinde kararlaºt¢r¢lan haklara
ve yükümlülüklere sahiptirler. Ancak emekçi temsilcili{i üyeli{i s¢fat¢n¢n verdi{i
özellikten dolay¢ ayn¢ zamanda farkl¢ türden haklar ve yükümlülükler de
üstlenmiº bulunmaktad¢rlar. Emekçi temsilcili{i üyeleri bu nedenle, görevleri
süresince iki farkl¢ konumdad¢rlar. Bu iki farkl¢ konum iºveren karº¢s¢nda birbirleriyle çeliºti{i ve ba{daºamad¢{¢ndan 37. maddenin 1. bendi uyar¢nca
emekçi temsilcili{i üyeleri iºletmenin büyüklü{ü ve türünün gerektirdi{i ölçüde
görevlerini usulüne uygun yerine getirebilmeleri için, ücret kesintisi
yap¢lmaks¢z¢n mesleki çal¢ºmalar¢ndan ba{¢º¢k b¢rak¢l¢rlar (Freistellung von der
Arbeit). Bu çeliºki dü{ümünün bir baºka yasal çözümü ise emekçi temsilcili{i
görevinin iº iliºkisinden do{an görevlerden öncelikli bir görev olarak kabul
edilmesidir. Yap¢lmas¢ gerekiyorsa ilk önce emekçi temsilcili{i görevleri yap¢l¢r;
emekçi s¢fat¢yla yap¢lmas¢ gereken görevler bu ba{lamda ikincil konumdad¢r;
yani aksat¢labilir veya ihmal edilebilir. Emekçi temsilcili{i üyesi gerekirse
iºbaº¢ndayken de, sorunlar¢ ve ihtiyaçlar¢ olan koldaºlar¢n¢n (Kolleginnen und
Kollegen) yard¢m¢na koºabilir. Bu tür durumlar¢n tek önkoºulu ilgili emekçi
temsilcili{i üyesininin amirine (Vorgesetzte/r), emekçi temsicili{i görevi
yapaca{¢n¢ zaman¢nda söylemesidir. Görevin somut içeri{i ve hangi emekçi
ile ilgili oldu{u iºvereni ve dolay¢s¢yla ilgili amirleri kesinlikle ilgilendirmez.
Emekçi temsilcili{i üyesi iºvereni, üretim ve hizmet alanlar¢ndaki organize
iºlerini yapmakta zor durumda b¢rakmamak için, görevine baºlamadan uygun
bir süre önce bilgilendirilmelidir. Yap¢lacak görevin gerektirdi{i süreyi önceden kestirmek olas¢ olmad¢{¢ndan; iºverene bu konuda kesin bir süre verilmesi sak¢ncal¢d¢r.
37. maddenin 2. bendi uyar¢nca iºten ba{¢º¢k tutulmalar, 38. maddede
öngörülen “mesleki iºten ba{¢º¢k tutulmalar” dan farkl¢ bir iºlemdir. Emekçi
temsilcili{i üyeleri 38. madde uyar¢nca tüm bir seçim dönemi için mesleki
iºlerinden tam veya k¢smen ba{¢º¢k tutulurlarken, 37. maddenin 2. bendi
uyar¢nca yaln¢z günlük görevler dolay¢s¢yla iºlerinden geçici olarak ba{¢º¢k
tutulurlar.
37. maddenin 2. bendi uyar¢nca iºten ba{¢º¢k tutulman¢n beli baºl¢ iki koºullu
vard¢r:
¡ºten ba{¢º¢k b¢rak¢lma nedeninin emekçi temsilcili{inin görevleri kapsam¢nda olmas¢ ve bu görevlerin usulüne uygun yerine getirebilmelerini
kolaylaºt¢ran nitelikte olmas¢,
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¡ºten ba{¢º¢k tutulman¢n emekçi temsilcili{i görevlerinin usulüne uygun
yerine getirebilmelesi için “gerekli” olmas¢.
a) Emekçi Temsilcili{inin Görevleri (madde 37. bent 2)
Emekçi temsilcili{inin görevleri nelerdir? Bu görevlerin tümüne de{inip yeterli
ölçüde yorumlanmalar¢ bu çal¢ºma kapsam¢nda olanaks¢z oldu{undan, bunlardan aºa{¢da kimi önemli örnekler aktar¢lacakt¢r. Bu örneklere geçmeden
önce tek bir cümleyle önemli bir konuya de{inmek gerekiyor: Emekçi tesmilcili{i çal¢ºmalar¢, istisnalar hariç, asl¢nda çal¢ºma saatleri içinde yap¢l¢r (Bak;
BAG 03. 12. 87 AP Nr. 62 zu § 37 BetrVG 1972).

Örnekler:
Emekçi tesmilcili{i toplant¢lar¢na haz¢rlanmak ve kat¢lmak,
Emekçi tesmilcili{i kurum toplant¢lar¢na haz¢rlanmak ve kat¢lmak,
Emekçi tesmilcili{inin kabul saatlerini düzenleyip yürütmek,
Ortak ve Konsern Emekçi Temsilcili{i toplant¢lar¢na haz¢rlanmak ve kat¢lmak,
Ekonomi komisyonu toplant¢lar¢na haz¢rlanmak ve kat¢lmak,
¡ºletme ve k¢s¢m toplant¢lar¢na haz¢rlanmak ve kat¢lmak,
Sanayi Denetleme Makamlar¢nca (Gewerbeaufsichtsamt) iºletmede yap¢lan
yoklamalara haz¢rlanmak ve kat¢lmak,
Meslek Masalar¢n¢n (Berufsgenossenschaften) iºletmede iº kazalar¢yla
ilgili yapt¢klar¢ yoklama ve araºt¢rmalara haz¢rlanmak ve kat¢lmak,
Çal¢ºmada Güvence Kurumuyla (Amt für Arbeitssicherheit), iºletmenin
ºal¢ºmada güvence görevlileriyle (Arbeitssicherheitsbeauftragte), iºletmenin
doktoruyla veya çal¢ºmada güvence ilgili görevli uzman kiºiler ile birlikte,
çal¢ºma güvencesi ile ilgili toplant¢lara ve görüºmelere haz¢rlanmak ve kat¢lmak,
¡ºverenle yap¢lmas¢ tasarlanan görüºmelere haz¢rlanmak ve kat¢lmak,
Emekçilerin güncel somut taleplerinde yard¢mlar¢na koºmak (Bak; LAG Hamm
DB 80, 694),

Emekçilerin somut ºikayetleri üzerine konuyu aç¢kl¢{a kavuºturmak için
araºt¢rmalarda bulunmak ve bu araºt¢rmay¢ bir sonuca vard¢rmak.
(82. madde 2. bend 2. cümle, 83. madde 1. bend 2. cümle veya 84. madde
1 bend 2. cümle),
Yukar¢da de{inilen somut görevlerin yan¢s¢ra 80. maddenin 1. bendi uyar¢nca
emekçi tesilcili{inin genel görevleri de dikkate al¢nmal¢d¢r. Emekçilerin
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somut sorunlar¢yla hangi emekçi temsilcili{i üyesinin ilgilenmesi gerekti{ini
yaln¢z ilgili emekçinin kendisi belirler; o güvendi{i emekçi temsilcisi üyesini
yard¢ma ça{¢r¢r. ¡ºveren mesleki iºlerinden serbest tutulan emekçi temsilcili{i
üyelerinin oldu{unu ileri sürerek, deste{i istenen emekçi temsilcili{i üyesini
iºten ba{¢º¢k b¢rakmama giriºiminde bulunamaz, çünkü her emekçinin ºahsen
güvendi{i bir temsilcilik üyesiyle sorunlar¢n¢ çözme hakk¢ vard¢r (Bak; LAG Hamm
DB 80, 694),

b) Esas: ¡ºten Ba{¢º¢k Tutulman¢n Gereklili{i (madde 37 bent 2)
Emekçi temsilcili{i üyeleri görevlerine haz¢rlanmay¢ ve onlar¢ yerine getirmeyi,
37. maddenin 3. bendi uyar¢nca, çal¢ºma saatleri içinde yapar. Bu bir yasal
esast¢r. Ancak görevlerin, çal¢ºma saatleri d¢º¢nda haz¢rlanmas¢ ve yerine getirilmesi gerekiyorsa, buna iºveren engel olamaz. Bu ola{anüstü durumlar hukuksal istisnalard¢r. Emekçi gece vardiyas¢nda çal¢º¢yor ve gündüzleri emekçi
temsilcili{i toplant¢lar¢na veya kurul ve komisyon toplant¢lar¢na veya seminerlere kat¢l¢yorsa, bu görevlerin süresi oran¢nda gece çal¢ºmaktan, 37. maddenin 2. bendi uyar¢nca, ücretinde herhangi bir kesinti yap¢lmaks¢z¢n ba{¢º¢k,
yani muaf tutulur (Bak; BAG 30. 01. 73 AP Nr 3 zu § 40 BetrVG 1972; BAG 19. 06. 79 AP Nr. 36
zu § 37 BetrVG 1972; BAG 06. 08. 81 AP Nr. 39 zu § 37 BetrVG 1972).

¡ºten ba{¢º¢k tutulman¢n, emekçi temsilcili{i görevlerinin usulüne uygun ºekilde
yerine getirilebilmesi için, “gerekli” olmas¢ zorunlulu{u vard¢r. ¡ºten ba{¢º¢k
tutulman¢n ne zaman ve hangi durumlarda gerekli oldu{unu, mant¢kl¢ ölçüler
çerçevesinde, kimi durumlarda emekçi temsilcili{i ve kimi durumlarda ise ilgili
emekçi temsilcili{i üyesi belirler. Genelleyerek söylemek gerekirse, çal¢ºma
saatleri içinde yap¢lan her emekçi temsilcili{i görevi gereklilik koºullar¢n¢ yerine getirir. Sonuçta yap¢lacak emekçi temsilcili{i görevinin gereklili{i veya
gereksizli{i için ne soyut nede somut ölçüler belirlenemez, zira bu ancak ilgili
emekçi temsilcili{i üyesinin verece{i bireysel bir karara ba{l¢ olabilir. Bunun
aksi düºünülecek olursa, emekçi temsilcili{i üyesinin yasal görevlerini yerine getirmesinde karº¢laºaca{¢ k¢s¢tlamalar¢n s¢n¢r¢ kestirilemez. (Bak; BAG 06. 08.
81 AP Nr. 40 zu § 37 BetrVG 1972).

3. ¡stisna: Çal¢ºma Saatleri D¢º¢nda Yap¢lmas¢ Gerekli Emekçi Temsicili{i Görevleri (madde 37 bent 3)
Emekçi temsilcili{i üyeleri görevlerine çal¢ºma saatleri içinde haz¢rlanamad¢klar¢
ve bunlar¢ yerine getiremedikleri durumlarda, görevlerini çal¢ºma saatleri
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d¢º¢nda yaparlar, bu durum 37. maddenin 3. bendinin esaslar¢na uymayan bir
istisna oluºturur.
¡TY’ nin 37. maddesinin 2. bendi iºletmeye özgü nedenlerle iº saatleri d¢º¢nda
yap¢lmas¢ gereken emekçi temsilcili{i görevlerinden söz eder. Bu hükümde
dikkate al¢nmas¢ gereken özellik “iºletmeye özgü nedenler” dir. Bu özelli{in
somut olarak hangi anlam taº¢d¢{¢ ile ilgili aç¢klamalar ve elle tutulur örnekler
aºa{¢da aktr¢lacakt¢r.
Federal ¡º Mahkemesi’ne göre iºletmeye özgü nedenler, ancak iºletmenin
türünden ve iºleyiºinden kaynaklanan nedenler olabilir. Bu nedenlerden,
ancak emekçi temsilcili{inin görevini çal¢ºma saatleri içinde yapmas¢na nesnel zorunluluklar bir engel oluºturursa, söz edilir (BAG 11. 07. 78; BAG 6.8.1981; BAG
31. 10. 85; BAG 15. 02. 89; BAG 26. 01. 94 AP Nr. 57, 40, 52, 62, 70, 93 zu § 37 BetrVG 1972).

Federal ¡º Mahkemesi bu tan¢m¢nda soyut kald¢{¢ için, konuyu somut örnekler vererek aç¢klamak gerekiyor.
Emekçi temsilcili{i görevlerinin çal¢ºma saatleri d¢º¢nda yap¢lmas¢
için örnekler:
¡ºletme vardiya düzeniyle çal¢º¢yor ve emekçi temsilcili{inin bir üyesi kendi
vardiyas¢ d¢º¢nda toplant¢lara vs. kat¢lmak istiyorsa,
¡ºletme veya iºletme k¢s¢m toplant¢lar¢ bir emekçi temsilcili{i üyesinin
çal¢ºma saatleri d¢º¢nda yap¢l¢yor ve temsilcilik üyesi bu toplant¢lara kat¢lmak
istiyorsa,
¡ºletme vardiya düzeniyle çal¢º¢yor ve emekçi temsilcili{inin bir üyesi kendi
çal¢ºma saatleri d¢º¢nda emekçi temsilcili{i görevleri ile ilgili bir resmi kurumuna, bir avukata veya sendikaya dan¢ºma görevi üstlenmiºse (örne{in temsilcilik üyesi ikindi veya gece vardiyas¢nda çal¢º¢yorsa),
Emekçi temsilcisi üyesini, görevlerinden ancak aºa{¢daki durumlar ve benzerleri al¢koyabilir;
iºletmeyi su tesisatlar¢n¢n patlamas¢ sonucu su basarsa;
¡ºletmede yang¢n ç¢karsa;
elektrikler kesilirse.
deprem olursa.
Bu örneklerden de kolayca anlaº¢labilece{i gibi, gece vardiyas¢nda çal¢ºan bir
emekçi temsilcili{i üyesi, örne{in toplant¢lar veya öbür görevler gündüz yap¢labilyorsa, do{al olarak yasal görevlerini kendisinin bireysel çal¢ºma saatleri d¢º¢nda
yapacakt¢r. Böylesi durumlarda hiç kimse, ne iºveren ne de emekçi temsil-
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cili{i kurumu, emekçi temsilcili{i üyesine engel olamazlar; emekçi temsilcili{i
üyesinin iºten ba{¢º¢k tutulmas¢ için iºverenin oluruna gerek yorktur (Bak; BAG
30. 01. 73 AP Nr 3 zu § 40 BetrVG 1972; BAG 19. 06. 79 AP Nr. 36 zu § 37 BetrVG 1972; BAG 06. 08.
81 AP Nr. 39 zu § 37 BetrVG 1972).

4. ¡ºten Ba{¢º¢k Tutulman¢n Koºul ve Kurallar¢
¡ºten ba{¢º¢k tutulma nedeninin emekçi temsilcili{inin görevleri kapsam¢nda olmas¢ veya bu görevlerin usulüne uygun yerine getirilebilmelerini
kolaylaºt¢ran nitelikte olmas¢,
¡ºten ba{¢º¢k tutulman¢n emekçi temsilcili{i görevlerinin usulüne uygun
yerine getirilebilmelesi için gerekli olmas¢.
Emekçi temsilcili{i üyesi, istsnalar d¢º¢nda, iºten serbest b¢rak¢lmak
istedi{ini amirlerine zaman¢nda bildirmesi kural gere{idir. Bu zaman yar¢m
saat veya bir gün de olabilir. Yap¢lacak görevlerin yerine getirilmesi haftan¢n
veya günün hep ayn¢ zamanlar¢nda tekrar ediliyorsa (toplant¢lar, kabul saatleri vs.), bunu amirlere bir kez söylemek yeterlidir. Örne{in: Her pazartesi
saat 9.00 da emekçi temsilcili{i toplant¢lar¢ varsa, bu iºverene bir kez bildirilir,
Emekçi temsilcili{i üyesi, amirlerine iligilenmek istedi{i görevin ne oldu{unu
somut bir ºekilde aç¢klamak zorunda de{ildir, yap¢lacak görevin genel tan¢m¢
yeterlidir,
Emekçi temsilcili{i üyesi, bir koldaº¢ taraf¢ndan yard¢ma veya dan¢ºmaya
ça{r¢ld¢ysa, o bu koldaº¢n ad¢n¢ veya özel bilgileri amirlerine söylemek zorunda
olmad¢{¢ gibi, bu bilgileri iºverene vermekle de yasaya ayk¢r¢ davranm¢º olup;
23. maddenin 3. bendi uyar¢nca görevden al¢nmas¢na kadar gidebilecek bir
süreçle karº¢ karº¢ya kalabilir.
5. Emekçi Temsilcili{i ¡çin Gerekli Olan Ö{renim ve E{itim Seminerleri (6. bent)
¡TY’nin 37. maddesinin 6. bendi uyar¢nca emekçi temsilcili{i çal¢ºmalar¢ için
gerekli bilgileri veren ö{renim ve e{itim seminerleri düzenliyor. Bu cümlede
dikkat edilmesi gereken nokta ‘gereklilik’ durumudur.
Yukar¢da (bak: 37. madde II, 2 a) k¢saca de{inildi{i gibi, emekçi temsilcili{inin
görev alan¢ çok geniº çapl¢ olabilmektedir, bu ilgili temsilcilik üyesinin bireysel tutumuna, bilgi ve deneyimine de ba{l¢ olan bir ölçüttür. ¡ºte tüm bu görevlerin yasaca öngörüldü{ü ciddiyetle ve hasasiyetle yerine getirilmesi için geniº
çapta bilgi edinmek gerekmektedir. Bu do{al gereksinim sözü edilen e{itimlerin gereklili{inin göstergesidir. Herhangi bir seminerin gerekli olup olmad¢{¢
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karar¢n¢ elbette ve hiç kuºku taº¢mamaks¢z¢n, yaln¢z emekçi temsilcili{i kurum
olarak verir. Emekçi temsilcili{i bir seminerin içerik aç¢s¢ndan kendi çal¢ºmalar¢n¢
düzenli ve sa{l¢kl¢ bir ºekilde yürütebilmesi için gerekli oldu{u kan¢s¢na vard¢{¢,
karara ba{lad¢{¢ ve bu karar¢ iºverene bildirdi{i an, söz konusu seminer için
gerekililik koºullar¢ yerine getirilmiºtir. ¡ºveren baºka bir düºüncedeyse, bu
düºüncesini 36. madde 6. bend 5. cümle, 76. madde gere{i uzlaºma kurulunda tart¢ºmaya açabilir.
Bu haktan hangi çapta yararlan¢laca{¢na yaln¢z emekçi temsilcili{i karar
vedi{inden, burada genelleme yapmak güçtür. Ancak konunun dikkat edilmesi
gereken bir yan¢ varsa, o da iºletmenin türü (Metal sanayii, kumaº sanayii, g¢da maddeleri sanayii, vardiya düzeni vs.)

ve iºletmenin büyüklü{üne ba{l¢ olan gereklilik ölçütleridir. Bu ölçütleri de
emekçi temsilcili{i kendisi belirledi{i için, böyle durumlarda duyarl¢ davran¢lmas¢
hiç de yanl¢º olmaz.
6. Emekçi Temsilcili{i Üyesinin Ö{renim ve E{itim Seminerleri ¡le ¡lgili Özel
Hakk¢ (7. bent)
¡TY’nin 37. maddesinin 6. bendindeki haklar topluluk s¢fat¢ taº¢rlarken (kollektifer Charakter) iken buradaki haklar bireysel karakterlidirler. 37. maddenin 7. bendi uyar¢nca her emekçi temsilcili{i üyesi her seçim dönemi için
(6. bentdeki e{itim haklar¢, seminerleri d¢º¢nda), ücretinin ödenmesi koºuluyla
toplam üç hafta iºten ba{¢º¢k tutulma hakk¢na sahiptir. Bu hak ilk kez seçilen
emekçi temsilcili{i üyeleri için dört haftad¢r. Bu seminerlerin ne zaman
ve hangi koºullar alt¢nda gerekli oldu{unu emekçi temsilcili{i
üyesinin kendisi belirler; çünkü ancak o hangi yönde, hangi konuda
e{itilme iht¢yac¢ oldu{unu bilebilir.
Emekçi temsilcili{i kurulu ya da iºveren bu karar¢ hiçbir ºekilde etkileyemez.
Burda yaln¢z bir k¢s¢tlama vard¢r: sözkonusu seminerlerin, yetkili eyalet yüksek çal¢ºma müdürlüklerinin, sendika ve iºverenler birliklerinin üst kuruluºlar¢yla
yapt¢klar¢ görüºmelerde uygunlu{una karar verdikleri ö{renim ve e{itim seminerlerinin özelliklerine sahip olmalar¢d¢r. Buraya dek aktar¢lan tüm aç¢klamalar
istinas¢z olarak k¢s¢tl¢ zaman çal¢ºan emekçi temsilcili{i üyeleri için de geçelidir.
7
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Madde 75: ¡ºletmelerde Çal¢ºanlara Yönelik Davran¢º Kurallar¢
(1) 1¡ºveren ve emekçi temsilcili{i, iºletmede çal¢ºan kiºilere;
hukuk, vicdan ve mant¢{a dayanan adalet kurallar¢na göre
davran¢lmas¢n¢; özellikle kiºilere, ¢rk¢, dini, milliyeti, kökeni,
politik veya sendikal çal¢ºma veya siyasal e{ilimi veya cinsiyeti
veya cinsel kimli{i nedeniyle farkl¢ davran¢lmamas¢n¢ sa{lamak
zorundad¢rlar. 2Onlar, belli bir yaº s¢n¢r¢n¢ geçmiº emekçilerin
ç¢karlar¢na zarar gelmemesine dikkat ederler.
(2) 1¡ºveren ve emekçi temsilcili{i iºletmede çal¢ºan emekçilerin
kiºiliklerinin serbestçe geliºmesini korur ve desteklerler.
2
¡ºveren ve emekçi temsilcili{i, emekçilerin ve çal¢ºma gruplar¢n¢n hareket serbestisini ve kendili{inden giriºim çabalar¢n¢
desteklerler.

I. Önsöz
75. maddenin 1. bendi, anayasan¢n 3. maddesinde ve 9. maddenin 3. bendinde
belirtilen zorunlu esaslar¢n yaºama geçirilmesi için düzenlenmiº bir hükümdür.
Bu hükmün somut amac¢ iºletme çal¢ºanlar¢n¢n aralar¢nda hiç bir fark
gözetilmemeksizin yasaya uygun ve adaletli davran¢º görmelerini sa{lamakt¢r.
Bu hüküm zorunludur ve benzer ºekilde ortak emekçi temsilcili{i için geçerli
oldu{u gibi konsern emekçi temsilcili{i için de geçerlidir.

II. Denetleme Görevi
¡ºveren ve emekçi temsilcili{i, iºletmede çal¢ºan kiºilere hukuk, vicdan ve
mant¢{a dayanan adalet kurallar¢na göre davran¢lmas¢n¢, özellikle kiºilere, ¢rk¢,
dini, milliyeti, kökeni, politik veya sendikal çal¢ºma veya siyasal e{ilimi veya
cinsiyeti veya cinsel kimli{i nedeniyle farkl¢ davran¢lmamas¢n¢ denetlemek ve
sa{lamak zorundad¢rlar (75. madde 1. bend 1. cümle).
Bu hükme göre denetleme yükümlülü{ü hem emekçi temsilcili{ini hem de
iºvereni ba{lar. Emekçi temsilcili{i kavram¢ bu ba{lamda kurumun kendisini,
üyelerini ve kuruluºlar¢n¢ içerir; Emekçi temsilcili{i kuruluºlar¢na, 27. maddenin 3. bendi uyar¢nca özel görevler verilebilece{inden, 75. maddenin hükümleri bu kuruluºlar¢ daha duyarl¢ olmaya zorlar.
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Aºa{¢da bu yükümlülüklerle ilgili aktaraca{¢m¢z bilgiler 75. madde kapsam¢nda
korunmas¢ gereken kiºiler için örnekler içermektedir.
1. Korunan Kiºiler
7
75. maddenin 1. bendi 1. cümlesi hükmünün koruma alt¢na ald¢{¢ kiºiler, iºletmeye ba{l¢ çal¢ºan tüm emekçiler toplulu{udur: Bunlar¢n aras¢na;
k¢s¢tl¢ zaman çal¢ºanlar,
ev mesaisinde çal¢ºanlar,
süreli çal¢ºanlar,
kiral¢k emekçiler ve
yönetici emekçiler de girerler.
2. Eºit Davranma ¡lkesi ve Haks¢zca Ayr¢cal¢kl¢ Davranma Yasa{¢
75. maddenin 1. bendinin 1. cümlesindeki “eºit davranma ilkesi” Federal
Almanya Cumhuriyeti Anayasan¢n en temel esaslar¢ndand¢r. Anayasan¢n 3.
maddesinin 1. bendine göre bütün insanlar yasa karº¢s¢nda eºittirler. ¡ºte bu
eºit davranma ilkesi insanlar¢n yasa karº¢s¢ndaki eºitli{inden kaynaklanmaktad¢r ve dolay¢s¢yla herhangi bir basit yasal düzenleme olarak görülmemelidir.
Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi eºit olana eºit, eºit
olmayana da kendisine özgü özelliklerine göre davranmak gerekti{ini öngörür
(Anayasa Mahkemesi’nin kal¢c¢ kararlar¢: bak. BVerfGE 3, 135; BverfGE 4, 155; BverfGE 50, 161;
BverfGE 51, 23; BverfGE 78, 121).

Federal Anayasa Mahkemesinin kurdu{u bu hukuksal genel kural somut olarak
ne anlam taº¢yor? Bu genel kurala göre iºletmelerde emekçilere yap¢lan
davran¢ºlarda onlar¢n aras¢nda hiç bir fark gözetilmemelidir; onlar¢n hepsine
ayn¢ ºekilde davranmak zorunlulu{u vard¢r. Ancak emekçiler aras¢nda ayr¢cal¢kl¢
davran¢º gerektiren bir durum varsa bu da somut ve nesnel karakterli bir
ayr¢cal¢{a dayand¢r¢lmak zorundad¢r. Böylesi somut ve nesnel karakterli ayr¢cal¢k
olarak emekçinin kendine özgü;
becerileri,
uzmanl¢{¢,
yetene{i veya
¡ºletmedeki çal¢ºm¢ºl¢k süresi vs.
gibi nitelikler gösterilebilir. Bu özelliklere sahip olan herhangi bir emekçiyi
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di{er emekçilerden ay¢ran bu farkl¢l¢klar, onun kendisine ayr¢cal¢kl¢
davran¢lmas¢na engel oluºturmazlar. Yasak olan ayr¢cal¢kl¢ davran¢º kaynaklar¢
75. maddenin 1. bendi 1. cümlesinde belirtilen kiºilere özgü niteliklerdir (¢rk,
din, milliyet, köken, politik veya sendikal çal¢ºma veya siyasal e{ilim veya cinsiyet veya cinsel kimlik).

Buraya dek aktar¢lan bilgiler, haks¢zca ayr¢cal¢k tan¢ma yasa{¢ için de aynen
geçerlidir.
Örnekler:
Hamilelik:
¡ºe al¢nma iºlemleri sürecinde hamilelik ile ilgili sorular¢ yöneltmek Federal ¡º
Mahkemesi ve Avrupa Mahkeme Heyeti’nin (Europäischer Gerichtshof)
görüºlerine göre esasen yasakt¢r (BAG 15. 10. 92 AP Nr. 8 zu § 611a BGB; EuGH 08. 11.
90 AP Nr. 23 zu Art. 119 EWG-Vertrag).

Bu esas¢n tek bir istisnas¢ vard¢r; bu da sözkonusu iºyerinde yasalar gere{i
hamile emekçilerin çal¢ºt¢r¢lma yasa{¢n¢n veya büyük sak¢ncas¢n¢n olma durumudur (BAG 01. 07. 93 AP Nr. 36 zu § 123 BGB).
Sendika üyeli{i:
Sendika üyeli{i ile ilgili sorular yöneltmek yasakt¢r. ¡ºveren bir emekçinin
sendika üyesi olmas¢ nedeniyle, ona olumsuz davran¢rsa 75. maddenin 1 bendinin 1. cümlesine ayk¢r¢ davran¢yor demektir. ¡ºveren sendika üyesi olan bir
emekçiyi iº iliºkisinin feshi ile tehdit eder ve emekçiye sendika üyeli{inden
ç¢kmas¢ durumunda iº iliºkisini bozmayaca{¢ güvencesini verirse veya bir
emekçiye; ancak sendikadan ç¢karsa iºe alaca{¢n¢n sözünü verirse, bu davran¢º
anayasan¢n 9. maddesinin 3. bendine karº¢ iºlenen a{¢r bir suç olur (Bak: BAG
02. 06. 87 AP Nr. 49 zu Art. 9 GG).

Yabanc¢ Uyruklu Emekçiler
Emekçi temsilcili{i, yabanc¢ uyruklu emekçilerin mesleklerine, becerilerine,
yeteneklerine ve uzmanl¢klar¢na iºletmenin iç yap¢s¢nda uygun yer almalar¢n¢
sa{lay¢c¢ çal¢ºmalarda bulunur. ¡ºletme içinde veya d¢º¢nda yap¢lacak
uzmanlaºma kurslar¢ veya benzer seminerlere kat¢lma olanaklar¢n¢ sa{lamak
için ciddi giriºimlerde bulunur.
Emekçi temsilcili{inden bu duyarl¢l¢{¢n bayan emekçi koldaºlar¢n iºletmelerdeki konumlar¢ için de uygulanmas¢ beklenmektedir. Bu ba{lamda yabanc¢
uyruklu bayan koldaºlar¢n korunmaya daha çok gereksinimleri oldu{u için,
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onlar¢n günlük ve ileriye dönük ç¢karlar¢n¢ gözetmek ve geliºtirmek görev olarak
emekçi temsilcili{ine düºer.
Yabanc¢ uyruklu bayan veya erkek emekçilerin, iºletmenin teknik düzeyinden
ve organize ediliºinden kaynaklanan özel yo{un teknik terimler içeren dil
yetersizlikleri onlar¢ iºletmede konumsal ilerlemelerinden al¢koyuyorsa, onlar
için tüm giderleri iºverence karº¢lanacak dil kurslar¢ düzenlenmelidir. Bu
yapt¢rma gücüne ve yetkisine, sendikalar genellikle, iºletmelerin, ºirketlerin
ve konsernlerin d¢º¢nda kald¢klar¢ için, yaln¢z emekçi temsilcilikleri sahiptir.
Onlara bu yasal gücü ve yetkiyi anayasan¢n genel kurallar¢ndan kaynaklanan
¡ºletme Teºkilat Yasas¢’n¢n hükümleri verir. Bu hükümlerden biri ¡TY’ nin 80.
maddesidir. Bu madde Emekçi temsilcili{inin genel görevlerini düzenler.
Emekçi temsilcili{inin 80. maddesinin 1. bendinin 7. f¢kras¢ uyar¢nca iºletmede
çal¢ºan yabanc¢ emekçilerin iºletmenin iç yap¢s¢na uyum sa{lamalar¢ için
çal¢ºmalar yapmal¢dr. Bu çal¢ºmalar özellikle iºletmede çal¢ºan Alman uyruklu
emekçilerle uyuma ve kaynaºmaya yönelik olmal¢d¢r. Bunun sonucunda
iºletmede yabanc¢ düºmanl¢{¢ ve ¢rkç¢l¢kla mücadele için gerekli uygun ortam
do{muº olur.
Emekçi temsilcili{inin 80. maddede düzenlenen bu yasal yetkisi 75. maddenin, anayasan¢n 2., 3. ve 9. maddelerinden kaynaklanan genel yasal kurallar¢na uygun ºekilde emekçilerin günlük ve ileriye dönük ç¢karlar¢ için
de{erlendirilirse, 75. maddede tan¢mlanan eºitlik kurallar¢n¢n gerçekleºmesi
ve ayr¢cal¢kl¢ davran¢ºlar¢n tam olarak ortadan kald¢r¢l¢ms¢ veya s¢n¢rland¢r¢lmas¢
konusunda ciddi bir ad¢m daha at¢lm¢º olur. Aksi halde iºletmelerde hep ikinci
konumda kalmaya mahkum olacaklar¢ gibi ºletmenin en ufak bir k¢rizinde
iºlerini ilk kaybedecekler onlar, yani yabanc¢ uyruklu emekçiler olacaklard¢r.
Bu nedenle bu tür olas¢ tehlikelerden korunmak için gerekli önlemleri çok
önceden almak zorunlulu{u vard¢r. Bu önlemlerin birincisi dil bilgisi, di{eri ise
meslek ö{renimidir, ustal¢kt¢r, beceridir, uzmanl¢kt¢r vs. Emekçi temsilcili{i bu
önlemleri almakla yanl¢z 75. maddenin 1. bendi 1. cümlesi uyar¢nca de{il,
bilakis 80. maddenin 1. bendi 7. f¢kras¢, 80. maddenin 2 bendi, 96. ila 98.
maddeleri uyar¢nca da yükümlüdür, çünkü 96. ila 98. maddeler sürekli ve
zorunlu olarak 75. maddenin 1. bendinin 1. cümlesi esaslar¢ çerçevesinde
uygulanmak zorundad¢rlar. Bu kurala sayg¢l¢ olmak ve ona göre hareket etmek
gerek iºverenin gerekse emekçi temsilcili{inin yasal görevidir (75. madde 1.
bend 1. cümle). Emekçi temsilcili{inin iºverene göre emekçilere, yani seçmenlerine karº¢ daha yak¢n¢ ve daha duyarl¢ olmas¢ gerekir.
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III. Yaºl¢lara Ayr¢cal¢kl¢ Davranma Yasa{¢
¡ºveren ve emekçi temsilcili{i, belli bir yaº s¢n¢r¢n¢ geçmiº emekçilerin yaºlar¢
nedeniyle ç¢karlar¢na zarar gelmemesi için dikkat ederler.
Bu ba{lamda günümüzün ne yaz¢k en çok duyarl¢l¢k gerektiren sorunlar¢ndan
biriyle karº¢ karº¢ya bulunmaktay¢z. Konu, ola{anüstü duyarl¢l¢k gerektirdi{i
halde duyars¢zl¢klar¢n ve ‘vurdum duymazl¢klar¢n’ denizinde bocalay¢p duruyor
y¢llard¢r. Oysa as¢l yard¢ma ve deste{e gereksinimi olan emekçiler, yaºl¢lar
grubudur. Onlar sosyal ve dayan¢ºma kasalar¢na ödedikleri aidatlar¢yla ö{renimimizi, e{itimimizi ve belki de belli bir oranda gelece{imizi güvence alt¢na
alan emekçi kuºa{¢d¢r. Yaºlanmalar¢ nedeniyle sosyal, siyasal ve ekonomik
yaºam¢n bir kenar¢na itilmeleri büyük çapta etik aç¢dan ºüphe uyand¢ran tav¢r
olur. Bu tür toplumsal e{ilimler ne yaz¢k kamuoyunda gündeme gelip; köklü
tart¢º¢malara neden olmuyor. Bu görevi emekçi temsilcilikerinin üstlenmesi
gerekir. Onlar iºletmelerde büyük söz sahibi olduklar¢ gibi yasal yetkileri olan
ve emekçilerin ç¢karlar¢n¢ gözetmek ve geliºtirmekle yükümlendirilen yasal
emekçi kurumlar¢d¢rlar. Emekçi temsilcilikleri, özellikle yaºl¢ bayan ve erkek
emekçileri iºverenin olas¢ haks¢z davran¢ºla¢ndan korumakla yükümlüdürler.
¡ºverenlerin genellikle, ufak ödenceler (tazminatlar) vererek yaºl¢ emekçileri
baºlar¢ndan savmak isterler. Emekçi temsilcili{inin dikkat etmesi gereken yönlerden birisi ise ödence karº¢l¢{¢nda emekçiyi iºten ç¢karma sorunudur. Ödence
ile iºten ayr¢lan emekçilerin ‘Hatz IV’ diye adland¢r¢lan sosyal yasalar¢n pençesine düºme tehlikesi 2005 y¢l¢n¢n ocak ay¢ndan baºlayarak dahada büyüyecektir. Emekçileri bu ç¢kmazdan korumak, emekçi temsilcili{inin görevlerinin
baº¢nda yer al¢r.

IV. Kiºili{in Hür Biçimde Geliºmesi (2. bent)
75. maddenin 2. bendi emekçilerin “kiºilik haklar¢n¢” düzenleyen bir hükümdür.
Bu hüküm uyar¢nca iºveren ve emekçi temsilcili{i iºletmede çal¢ºan emekçilerin kiºiliklerinin hür bir ºekilde geliºmesini korur ve desteklerler. Onlar,
emekçilerin ve çal¢ºma gruplar¢n¢n hareket özgürlü{ünü ve kendili{inden giriºim
çabalar¢n¢ desteklerler. ¡ºveren ve emekçi temsilcili{i yasal anlamda ‘koruma
ve destekleme’ yükümlüleridirler. Bu yükümlülük Anayasan¢n 2. maddesinin
1 bendinin esaslar¢ndan tek birisinin tek bir yönüdür. Anayasa böylece
emekçinin kendi kiºili{ini geliºtirmesini ve kiºili{ini korumas¢n¢ iº hukukunun
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en temel esaslar¢ olarak de{erlendirmektedir. 75. maddenin 2. bendinde
tan¢mlanan ‘koruma ve destekleme’ yükümlülü{ü iºveren ve emekçi temsilcili{ini ba{lad¢{¢ gibi, emekçilerin kendilerini de, aralar¢ndaki iliºkiler kapsam¢nda ba{lar, zira kiºilik hakk¢ Medeni Yasan¢n 823. maddesinin 1. bendinde
düzenlenen bir “özel hakkt¢r”. Bu özel hak sald¢r¢ya ve tecavüze u{rayamaz,
aksi halde ödence haklar¢ do{urur [özel hakk = sonstiges Recht = Persönlichkeitsrecht
(hâkim fikirler, k¢yas: BGHZ 50, 136)]

1. Koruma Yükümlülü{ü
Bu yükümlülük iºverenin ve emekçi temsilcili{inin, emekçilerin kiºiliklerine
zarar verecek veya zedeleyebilecek tüm davran¢º ve hareketlerden uzak
kalmalar¢n¢ öngörür. Öte yandan, emekçilerin kiºiliklerine baºkalar¢ taraf¢ndan
sald¢r¢lar söz konusuysa, bu sald¢r¢l¢ra karº¢ uygun bir ºekilde karº¢ tav¢r tak¢nmak
ve gerekirse karº¢ giriºimlerde bulunmak hem iºverenin hem de emekçi temsilcili{inin kaç¢n¢lmaz görevlerindendir. Bu ba{lamda ‘baºkalar¢’ ¢ndan söz
ederken iºletmenin baºka emekçileri, amirleri, müºterileri veya iºletmede
baºka nedenlerle bulunan ºah¢slar¢ iºaret ediliyor. Aºa{¢da yararl¢ olur düºüncesiyle emekçilerin korunmas¢yla ilgili bir kaç örnek aktar¢lm¢ºt¢r.
Örnekler:
Emekçilerin çeºitli ses al¢c¢ araçlarla kontrol edilmeleri yasakt¢r ve Ceza
Yasas¢n¢n 201. maddesi uyar¢nca üç y¢lla kadar hapis veya para cezas¢yla
cezaland¢r¢l¢r,
Ayn¢ yasal uygulama, telefon konuºmalar¢n¢ dinlemek için de geçerlidir,
konuºmalar¢n özel veya mesleki karakterde olmalar¢ hiç bir önem taº¢maz
(BVerfG AP Nr. 24 zu § 611 BGB Persönlichkeitsrecht; BAG 01. 03. 73 AP Nr. 1 zu § 611 BGB Persönlichkeitsrecht),

Tek taraftan görmeyi sa{layan kap¢ veya pencere camlar¢ kullanmak kesinlikle yasakt¢r, çünkü böylesi araçlar kullanarak emekçileri kontrol etmek insanl¢k
d¢º¢ bir yöntemdir,
Televziyon veya video kamaras¢yla Emekçilerin tav¢rlar¢n¢, hareketerini ve
verimliliklerini denetlemek, insanl¢{a yak¢ºmayan bir yöntem oldu{u için
yasakt¢r,
Emekçiler için yap¢lmas¢ öngörülen pisikolojik yoklamalar veya grafoloji
raporlar¢ (yaz¢bilim raporu = bir belgenin belli bir kiºi taraf¢ndan yaz¢l¢p yaz¢lmad¢{¢n¢ kan¢tlayabilen bir bilimsel yöntem)
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Emekçinin oluru olmadan kesinlikle yap¢lamazlar (Bak; BAG 13. 02. 64 AP Nr. 1 zu Art.
1 GG),

Emekçinin hür bir ºekilde kiºili{ini geliºtirmesine, iºletmede elektronik
veri bankas¢n¢n (Elektronische Datenverarbeitung = EDV) kullan¢lmas¢ da, bir
engel oluºturabilir. Bir elektronik veri bankas¢ arac¢l¢{¢ ile emekçiye en az üç
yönlü zarar verilebilir.
Modern ve ola{anüstü verimli ve çok yönlü iºlev görebilen elektronik veri
bankalar¢ ile emekçilere öze olan, yani onlara has olan bilgiler, en k¢sa zamanda
belli amaçlar do{rultusunda de{erlendirilebilir ve böylece her emekçinin kiºili{i
üzerine gerekti{inden fazla bilgilerin derlendi{i bir tablo çizilebilir.
Sürekli geliºen ve h¢zla yo{unlaºan elektronik veri bankalar¢n¢n yönlendirilmiº çal¢ºmalar¢yla, yap¢l¢cak iºleri, geçerli olan iº gidiºini ve iº düzenlemelerini otomatikleºtirerek emekçilerin verimlilikleri ve iº ile ilgili tutumlar¢
ve davran¢ºlar¢ tam kontrol alt¢na al¢nabilir.
Elektronik veri bankalar¢n¢, baºka bir yönüyle de{erlendirmek gerekirse,
emekçilerle ilgili derlenen bilgi verileri belli bir yöntem içinde düzenlemekle
kalm¢yor; bu bilgi verileri, örne{in emekçilerin meslekleri, yetenekleri, ustal¢klar¢,
uzmanl¢k alanlar¢ ve dereceleri, cinsiyetleri, rahats¢zl¢klar¢, geçirmiº olduklar¢
hastal¢klar ve ameliyatlar¢, siyasi görüºleri, sendika ile iliºkileri, inançlar¢, uyruklar¢ vs. vs. derlenerek çeºitli gruplar oluºturulabilir. Bu gruplaºt¢rma sonucunda hangi emekçinin iºletmenin amaçlar¢ do{rultusunda yararl¢ ve hangilerinin yarars¢z veya enegel oluºturacak nitelikte olduklar¢n¢ kestirmek bir yana,
saptamak bile basit yöntemlerle olas¢d¢r.
Emekçinin onurunu koruma hakk¢ kendisine do{rudan yap¢lan haks¢z
davran¢ºlarla ve ard¢ndan söylenen çirkin sözlerle zedelenebilir (BAG 21. 02. 79
AP Nr. 13 zu § 847 BGB [§ 253 Abs. 2 BGB]; BAG 14. 09. 76 AP Nr. 1 zu 252 BGB).

Ayr¢ca cinsel aç¢dan rahats¢z edici tav¢r ve hareketler de (sexuelle Belästigung), özellikle uyar¢lmalar¢na karº¢n yap¢l¢yorlarsa, onuru a{¢r bir ºekilde
zedelerler.
Ve nitekim kiºinin özel hayat alan¢ ile ilgili haklar¢na sayg¢szl¢k ayn¢ ºekilde
a{¢r bir suç oluºturabilir. Yasa koyucu, kiºinin bu özel hayat alan¢ ile ilgili haklar¢na sayg¢l¢ davran¢lmas¢n¢ sa{lamak için iºverenin emekçiye “soru yöneltme
hakk¢” ¢nda bir çok k¢s¢tlamalar öngörmüºtür.
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2. Destekleme Yükümlülü{ü
Emekçi temsilcili{i ve iºveren ¢rk, din, milliyet, köken, politik ve sendikal
çal¢ºma, siyasal e{ilimi, cinsiyet ve cinsel kimlik gözetmemeksin tüm emekçilerin kiºiliklerini geliºtirebilmeleri için onlar¢ bu do{rultuda uygun ve elveriºli
olan her tür giriºime teºvik etmek ve baºar¢l¢ olmalar¢ için gereken her tür
yard¢m¢ yapmakla yükümlüdürler.
7
Madde 76: Uzlaºma Kurulu
(1) 1¡ºverenle emekçi temsilcili{i, ortak emekçi temsilcili{i veya
konsern emekçi temsilcili{i aras¢ndaki görüº ayr¢l¢klar¢n¢n
giderilmesi için gereksinimlere göre bir uzlaºma kurulu
oluºtururlar. 2¡ºletme sözleºmesiyle devaml¢ bir uzlaºma kurulu
yap¢land¢r¢labilir.
1
(2) Uzlaºma kurulu, iºveren ve emekçi temsilcili{i taraf¢ndan
atanan eºit say¢da üyelerden ve tarafs¢z bir baºkandan oluºur.
2
Baºkan kimli{i üzerinde her iki taraf¢n anlaºmas¢ gerekir.
3
Baºkan¢n kimli{i üzerinde bir anlaºmaya var¢lamad¢{¢ durumlarda baºkan¢ iº mahkemesi atar. 4Üye say¢s¢ üzerinde bir
anlaºmaya var¢lamad¢{¢ durumlarda ise; bu yöndeki karar¢ iº
mahkemesi verir.
(3) 1Uzlaºma kurulu görevine zaman kaybetmeden baºlar. 2Uzlaºma
kurulu, kararlar¢n¢ sözlü görüºmelerden sonra oy ço{unlu{uyla
al¢r. 3Karar s¢ras¢nda baºkan önce oy kullanmaz; oy ço{unlu{u
sa{lanamazsa, görüºmelerin tekrarlanmas¢ndan sonra karar
oylamas¢na kat¢l¢r. 4Uzlaºma kurulu kararlar¢ yaz¢l¢ olarak
kaydedilir, baºkan taraf¢ndan imzalan¢r, iºveren ve emekçi
temsilcili{ine verilir.
(4) ¡ºletme sözleºmesiyle uzlaºma kurulunda uygulanacak yöntem
için baºka ayr¢nt¢lar saptanabilir.
(5) 1Uzlaºma kurulu kararlar¢n¢n, iºveren ve emekçi temsilcili{i
aras¢nda anlaºma yerine geçti{i durumlarda, uzlaºma kurulu,
taraflardan birinin baºvurusu üzerine göreve baºlar. 2Taraflardan biri üyelerini göstermez veya gösterilen üyeler zaman¢nda
davet edildikleri halde toplant¢ya kat¢lmazlarsa, baºkan ve
toplant¢ya kat¢lan üyeler 3. bendin hükümleri çerçevesinde
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karar verirler. 3Uzlaºma kurulu, iºletmenin ve ilgili emekçilerin ç¢karlar¢n¢ uygun ºekilde dikkate alarak, kararlar¢n¢ takdir
hakk¢ çerçevesinde verir. 4¡ºveren ve emekçi temsilcili{i,
karar¢n tebli{ ediliº tarihinden baºlayarak hesaplanan iki hafta
içerisinde iº mahkemesine, takdir hakk¢ s¢n¢rlar¢n¢n d¢º¢na
ç¢k¢ld¢{¢ gerekçesiyle baºvurabilirler.
(6) 1Uzlaºma kurulu çal¢ºmalar¢na farkl¢ ºekilde ancak, taraflar¢n
baºvurusu üzerine veya her iki taraf¢n da, görevi yürütmesine
olur vermelerinden sonra baºlar. 2Bu durumlarda Uzlaºma
Kurulu karar¢n¢n, iºverenle emekçi temsilcili{i aras¢ndaki
anlaºma yerine geçmesi ancak, her iki taraf¢n karar¢n
ba{lay¢c¢l¢{¢n¢ önceden kabul etmesi veya sonradan onaylamas¢ halinde olanakl¢d¢r.
(7) Öbür hükümlere göre yarg¢ yolu aç¢ksa, bu yol uzlaºma kurulu
karar¢yla kapanamaz.
(8) Toplusözleºmeyle, 1. bendte belirtilen uzlaºma kurulunun
yerini, bir toplusözleºme arac¢ kurulunun almas¢ kararlaºt¢r¢labilir.

I. Uzlaºma Kurulunun Tan¢m¢
Uzlaºma kurulu (Eingungsstelle) birlikte karar haklar¢n¢n oldu{u alanlarda,
iºveren ile emekçi temsilcili{i aras¢nda ki anlaºmazl¢k durumlar¢nda her iki
taraf¢n da kurulmas¢ için giriºimlerde bulunabilecekleri bir yasal kuruluºtur.

II. Uzlaºma Kurulunun Oluºumu ve Önkoºullar¢
Uzlaºma kurulu sürekli bir kurum de{ildir, belli bir konu veya bir süre için
oluºturulmas¢ gerekmez. Anlaºmaya var¢lamayan her konu için ayr¢ ayr¢ uzlaºma
kurulu oluºturmak yasalarca olanakl¢d¢r. Uzlaºma kurulunun oluºumunun iki
önkoºulu vard¢r:
¡lk olarak emekçi temsilcili{i ile iºveren aras¢nda ciddi ölçüde anlaºma
u{raºlar¢n¢n verilmiº olmas¢ ikinci olarak ise emekçi temsilcili{inin olas¢ birlikte karar verme hakk¢d¢r; bu haklar¢n belirgin ve kesin olmas¢ beklenmez.
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Emekçi temsilcili{inin Uzlaºma Kurulunu devreye sokma aºamas¢nda birlikte karar verme hakk¢n¢n oldu{unu kan¢tlamas¢na gerek yoktur, bu yönlü haklar¢n¢n olduºunu ileri sürmesi ilk aºamada yeterlidir (¡TY 74. madde 1. bend
1. cümle).

III. Uzlaºma Kurulunun Bileºimi
Uzlaºma kurulu kendisine baºkanl¢k yapacak bir kiºiden ve say¢lar¢ iºletme
taraflar¢nca veya anlaºmazl¢k durumlar¢nda say¢lar¢ iº mahkemesi taraf¢ndan
belirlenen üyelereden oluºur. Uzlaºma kuruluna baºkanl¢k yapacak kiºiler
genellikle iº mahkemelerinde görevli hakimlerdir.

IV. Uzlaºma Kurulu Baºkan¢
Uzlaºma kurulu baºkan¢n¢n 76. maddenin 2. bendinin 1. cümlesi uyar¢nca
tarfs¢z olmas¢ zorunludur. Bu tarafs¢z kiºinin kim olaca{¢ ile ilgili karar¢ taraflar
kendileri verirler. Emekçi temisilcillikleri bu ba{lamda, sendikalar iº
mahkemeleriyle s¢k¢ iliºkide bulunduklar¢ için genellikle sendikalara baºvururlar.
Baºkan¢n kimli{i konusunda anlaºmazl¢k oldu{u durumlarda bu konudaki
karar¢, baºvuru üzerine ¡º Muhakemeleri Yasas¢’n¢n 98. maddesi uyar¢nca iº
mahkemesi verir. Bu baºvuruyu gerek iºveren, gerekse emekçi temsilcili{i
yapabilir.

V. Uzlaºma Kurulunun Üyeleri
Uzlaºma kurulunun üyeleri yar¢ yar¢ya iºveren ve emekçi temisilcili{i taraf¢nda
atan¢rlar. Onlar¢n tarafs¢z olmalar¢ ve iºletme çal¢ºanlar¢ olmalar¢ gerekmez.
Üye olarak emekçi temsilcili{i üyeleri, sendika sekreterleri veya baºka kiºiler
atanabilirler. Bu ba{lamda önemli olan, uzlaºma kurulu üyelerinin iºveren ile
emekçi temsilcili{i aras¢nda anlaºmazl¢{a neden olan ve uzlaºma kurulunun
üzerinde bir anlaºmaya var¢lmas¢ amac¢yla görevine baºlad¢{¢ durumlarla veya
sorunlarla ile ilgili, uzmanl¢k derecesinde, bilgi ve beceri sahibi olmalar¢d¢r.
Üyelerin say¢s¢ konusunda anlaºmazl¢k oldu{u durumlarda bu konudaki karar¢,
baºvuru üzerine ¡º Muhakemeleri Yasas¢’n¢n 98. maddesi uyar¢nca iº
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mahkemesi verir. Bu baºvuruyu gerek iºveren, gerekse emekçi temsilcili{i
yapabilir.

VI. Uzlaºma Kurulunun Giderleri
Uzlaºma kurulunun giderleri ¡ºletme Teºkilat Yasas¢’n¢n 76a maddesi uyar¢nca
iºveren taraf¢ndan karº¢lan¢r.
7
Madde 76a: Uzlaºma Kurulunun Giderleri
(1) Uzlaºma kurulunun giderlerini iºveren karº¢lar.
(2) 1Uzlaºma kurulunun iºletme çal¢ºanlar¢ndan oluºan üyeleri,
yapt¢klar¢ iº karº¢l¢{¢nda ödenek almazlar; 37. maddenin 2. ve
3. bentleri benzer ºekilde geçerlidir. 2Uzlaºma kurulu, iºveren
ile ortak emekçi temsilcili{i veya konsern emekçi temsilcili{i
aras¢ndaki görüº ayr¢l¢klar¢n¢ gidermek için oluºturulmuºsa, 1.
cümle ºirketin bir iºletmesinde veya konsernin bir iºletmesinde
çal¢ºanlardan oluºan üyeleri için de geçerlidir.
(3) 1Uzlaºma kurulunun baºkan¢ ve üyeleri, 2. bentde belirtilen
kiºilerden oluºmuyorsa, yapt¢klar¢ iº karº¢l¢{¢nda iºverenden
ödeme yap¢lmas¢n¢ isteme hakk¢na sahiptirler. 2Ödenecek para
miktar¢, 4. bendin 3'den 5'e kadar olan cümlelerindeki kurallar do{rultusunda saptan¢r.
(4) 1Federal Çal¢ºma ve Ekonomi Bakanl¢{¢, 3. bent uyar¢nca
ödenecek miktar¢, bir hukuksal yönetmelikle saptayabilir.
2
Ödenek yönetmeli{inde, tavan ücretler saptan¢r. 3Bununla birlikte özellikle, sarfedilecek zaman, anlaºmazl¢{¢n zorluk derecesi ve iºe gidemedi{i için kaybedece{i ücret de dikkate
al¢nmal¢d¢r. 4Üyelere, baºkan¢n ödene{inden düºük ödeme
yap¢l¢r. 5Tavan ücretleri saptarken, uzlaºma kurulu üyelerinin
ve iºverenin ç¢karlar¢ dikkate al¢n¢r.
(5) Bir toplusözleºme de öngörülüyorsa veya böyle bir düzenleme
yoksa, 3. bentden ve 4. bent uyar¢nca öngörülen ödenek yönetmeli{inden, toplusözleºmeyle veya bir iºletme sözleºmesiyle
farkl¢ uygulamalar yap¢labilir.
7
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Madde 77: Ortak Kararlar¢n Uygulanmas¢, ¡ºletme Sözleºmeleri
(1) 1Farkl¢ bir uygulama kararlaºt¢r¢lmam¢º ise, emekçi temsilcili{i
ve iºveren aras¢nda kararlaºt¢r¢lm¢º sözleºmeler, uzlaºma
kurulu kararlar¢na dayananlar da dahil olmak üzere, iºveren
taraf¢ndan uygulan¢rlar. 2Emekçi temsilcili{i tek yönlü
davran¢ºlarla iºletmenin yönetimine el atamaz.
(2) 1¡ºletme sözleºmelerini iºveren ve emekçi temsilcili{i birlikte
ba{¢tlar ve kaleme al¢rlar. 2Sözleºme taraflarca imzalan¢r; bu
kural uzlaºma kurulu karar¢na dayanan iºletme sözleºmeleri
için geçerli de{ildir. 3¡ºveren iºletme sözleºmelerini, okunabilmeleri için, iºletmenin uygun bir yerine koymakla yükümlüdür.
(3) 1Toplusözleºme ile düzenlenmiº olan ücretler ve öbür çal¢ºma
koºullar¢ bir iºletme sözleºmesinin konusu olamaz. 2Bu,
toplusözleºmenin tamamlay¢c¢ iºletme sözleºmelerinin
yap¢labilece{ini kesin ºekilde belirtti{i durumlarda geçerli
de{ildir.
1
(4) ¡ºletme sözleºmeleri araçs¢z ve zorlay¢c¢ ºekilde geçerlidirler.
2
Emekçilere iºletme sözleºmesiyle haklar tan¢nm¢ºsa, bu haklardan vazgeçmek, ancak emekçi temsilcili{inin oluru ile
yasald¢r. 3Bu haklar¢n geçerlili{ini kaybetmesi olanaks¢zd¢r.
4
Bu haklar¢n de{erlendirilmelerine engel oluºturacak hak
düºümü süreleri ancak toplusözleºme veya iºletme sözleºmeleri
ile ba{¢tland¢klar¢ durumlarda yasald¢r; ayn¢ ºey zaman aº¢m¢
sürelerinin k¢salt¢lmas¢ için de geçerlidir.
(5) ¡ºletme sözleºmeleri, baºka bir ºey kararlaºt¢r¢lmam¢º ise, üç
ayl¢k bir önelle feshedilebilirler.
(6) Bir iºletme sözleºmesinin, uzlaºma kurulu taraf¢ndan ba{¢tlanabilecek ve iºveren ile emekçi temsilcili{i aras¢nda anlaºma
yerine geçebilecek konularla ilgili hükümleri, geçerlilik
süresinin bitiminden baºlayarak yerine baºka bir sözleºme
kararlaºt¢r¢l¢ncaya dek geçerlidir.

I. Birinci Bentle ¡lgili:
¡ºletme Sözleºmelerinin ¡ºveren Taraf¢ndan Uygulanmaya Konmas¢
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¡TY’ nin 77. maddesinin 1. bendi uyar¢nca iºletme sözleºmeleri esasen iºveren
taraf¢ndan uygulamaya konurlar. Emekçi temsilcili{inin bu ba{lamda 80. maddenin 1. bendi uyar¢nca yaln¢z denetleme yetkileri vard¢r.

II. Bentle ilgili:
¡ºletme Sözleºmesi, Yasal Özelli{i ve Oluºumu
¡ºletme sözleºmeleri emekçi temsilcilikleri ve iºverenler aras¢nda iki tarafl¢
anlaºmayla veya 76. madde kapsam¢nda uzlaºma kurulu arac¢l¢{¢ veya karar¢
ile (Spruch der Einigungsstelle) oluºurlar. Bu sözleºmeler yasal aç¢dan
de{erlendirilirlerse, emekçi temsilcili{inin görevlerini yerine getirmesi için en
uygun hukuksal araçt¢rlar. En önemli özelliklerinden biri yasalar gibi geçerli
oluºlar¢d¢r, düzenlemelerinden emekçiler isteseler de vazgeçilmez, baºkalar¢na
devredilmez ve sat¢lamazlar. ¡ºletme sözleºmelerinin bilinmesi gereken iki türü
vard¢r:
birlikte karar verme hakk¢ kapsam¢nda ba{¢tlanabilen ve gerekirse iºverene
karº¢ dayat¢labilinenler ve
¡TY’ nin 88. maddesi uyar¢nca gönüllü olarak ba{¢tlanabilenler.

III. Üçüncü Bentle ilgili:
Toplusözleºme Düzenlemelerinin Önceliklili{i
Bu hükmün 1. cümlesine göre toplusözleºme düzenlemeleri öncelikli olarak
geçerlidirler (Toplusözleºmenin önceliklili{i = Tarifvorrang). Bu toplusözleºmenin önceliklili{i kural¢, iºletme sözleºmelerinde ba{¢tlanm¢º düzenlemeler
emekçiler aç¢s¢ndan hangi ölçüde yararl¢ olurlarsa olsunlar, geçerlili{ini
yitirmez. Toplusözleºmelerde emekçilerin yarar¢na ba{¢tlanm¢º belli düzenlemelerin ayn¢s¢ bir iºletme sözleºmesinde emekçiler aç¢s¢ndan daha olumlu
olsalar da ba{¢tlanamazlar.
Örnek 1: Y¢ll¢k Dinlenme ¡zninden Bir Örnek
Federal ¡zin Yasas¢n¢n (Bundesurlaubsgesetz) 3. maddesinin 1. bendi uyar¢nca
y¢ll¢k izin 24 iº gününden oluºur. Ço{u toplusözleºmelerde ise y¢ll¢k dinlenme
izni genellikle 30 iº günü olarak ba{¢tlanm¢ºt¢r. Bu 30 günlük toplu sözleºme
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ile ba{¢tlanm¢º dinlenme iznini iºletme sözleºmeleri ile 35 güne ç¢karmak veya
25 güne indirmek 77. madde 3. bend 1. cümle uyar¢nca yasakt¢r. Bu kural
ancak 77. maddenin 3. bendinin 2. cümlesi uyar¢nca toplusözleºmelerde
tamamlay¢c¢ iºletme sözleºmelerinin yap¢labilece{i kesin ºekilde belirtildi{i
hallerde ve konularda geçerlili{ini yitirir (tamamlay¢c¢l¢k kural¢ = Öffnungsklausel).
Örnek 2: Tamamlay¢c¢l¢k Kural¢ ¡çin Bir Örnek
Herhangi bir toplusözleºmenin 1. maddesinde haftal¢k çal¢ºma süresi 38 saat
olarak karara ba{lanm¢º olmas¢na ra{men ayn¢ toplusözleºmenin 2. maddesinde iºletme taraflar¢n¢n (emekçi temsilcili{i ve iºveren) baz¢ koºullar alt¢nda
haftal¢k çal¢ºma süresini geçici olarak 40 saate ç¢karabileceklerini veya 35
saate indirebileceklerini öngörüyor. Bu durumlarda ilgili toplusözleºme düzenlemelerinden yasaya ayk¢r¢ olmamaks¢z¢n farkl¢ düzenlemeler ba{¢tlanabilir.
Yasa koyan bu hükmü, sendikalar¢n ve dolay¢s¢yla toplusözleºmelerin iº
hayat¢nda sosyal, ekonomik ve siyasal iºlevlerinin ve sosyal a{¢rl¢klar¢n¢n¢n
korunmas¢ için bu ºekilde düzenlemiºtir. Öteyandan kapitalist toplumlar¢n
sosyo ekonomik kurallar¢ kapsam¢nda emekçilerin ve onlar¢n iºletmelerdeki
temsilciliklerinin iºverenlere göre ekonomik ve siyasal aç¢dan her zaman daha
güçsüz olduklar¢ hiç kimse taraf¢ndan inkar edilmeyecek bir gerçektir. Bu
gerçe{i Federal ¡º Mahkemesi de bilmekte ve bir çok karar¢nda vurgulamaktad¢r (bak örnek; BAG, Beschluß vom 21.4.1983 – 6 ABR 70-82 = AP Nr. 20 zu § 40 BetrVG 1972; EzA
Nr. 53 zu § 40 BetrVG 1972).

¡ºveren tarafl¢ baz¢ yasa yorumcular¢ 80’li y¢llardan bu yana 77. maddes¢n¢n 3.
bendinin 1. cümlesi hükmünün kald¢r¢l¢p ayn¢ maddenin 3. bendinin 2. cümlesi hükümlerinin s¢n¢rs¢z ºekilde geniºlemesi için aral¢ks¢z ve ºiddetli mücadele
vermektedirler. Onlara göre iºletme sözleºmeleri ile iºletmelerin genel
ekonomik durumlar¢na daha uygun düzenlemeler getirilebilirmiº. ¡ºletmelerin
olumlu ekonomik durumlar¢nda toplu sözleºmeler d¢º¢nda daha iyi düzenlemelerin olanakl¢l¢{¢n¢n hiç bir sak¢ncas¢n¢n olmad¢{¢n¢ iddia ediyorlar. Bu
saptama kuºkusuz do{rudur ve kolayl¢kla gözard¢ edilemeyecek kadar uygundur. Fakat madalyonun öbür yan¢ olan iºletmelerin ekonomik durumlar¢n¢n
iyiye gitmedi{i hallerden, bilinçli olarak söz edilmiyor. Oysa bu durumlar için
tasar¢lar çoktan yap¢lm¢º çekmecelerde sakl¢ tutuluyor. Bu tasar¢lara göre
ekonominin zay¢f durumlar¢nda tabii ki toplusözleºmelerden önemli boyutlarda
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düºük ve olumsuz düzenlemeler getirilecektir; bu eºyan¢n tabiat¢nda yatmaktad¢r. Ancak iºletmelerin ekonomik durumlar¢n¢n olumlu olup olmad¢{¢na kimlerin karar verecekleri ve bu ekonomik durumun kimler taraf¢ndan saptanaca{¢
aç¢kl¢{a kavuºturulmamaktad¢r. Kuºkusuz bu saptama iºlemlerini iºveren birlikleri büyük bir istekle üstleneceklerdir. ¡ºverenlerin bu amac¢ Siyasal dünyada
baºta Hiristiyan Demokrat Birli{i (CDU), Hiristiyan Sosyal Birli{i (CSU) ve Liberal Demokrat Partisi (FDP) taraf¢ndan yo{un ºekilde desteklenmektedir.
Öte yandan emekçi temsilciliklerinin birlikte karar verme hakk¢n¢n k¢s¢tlanmas¢n¢n taraftarlar¢ ço{ald¢kca ço{al¢yor. Emekçi temsilciliklerine ekonomik
alanda tam anlam¢yla birlikte karar hakk¢ veya grev yapma hakk¢ tan¢nmaks¢z¢n
77. maddenin 3. bendinin 1. cümlesi hükmünden vazgeçmek, emekçilerin
tam anlam¢yla salt sömürüye sürüklenmeleri demektir. Bu nedenle 77. maddenin 3. bendinin 1. cümlesinde düzenlenen toplusözleºme önceli{ini
kuºat¢lmaz bir emekçi kalesi gibi korumak görevi düºer tüm emekçilere ve
onlar¢n temsilcilerine. Bu kalenin en güvenilir kap¢lar¢ sendikalard¢r, bu kap¢lar¢
güçlendirmek ve buralarda görevleri yo{unlaº¢t¢rmak her emkçinin baºl¢ca
görevlerindendir, zira onlar¢n somut ç¢karkar¢ baºka yerlerde savunulup korunmazlar.

IV. Bentle ilgili:
¡ºletme Sözleºmelerinin Etkisi
77. maddenin 4. bendi uyar¢nca iºletme sözleºmeleri araçs¢z ve zorlay¢c¢
ºekilde geçerlidirler. Burada tan¢mlanmas¢ gereken iki tabir vard¢r, bunlar¢n
aç¢kl¢{a kavuºturulmas¢ gerekiyor. Bunlardan biri “araçs¢z” öbürü ise “zorlay¢c¢” sözcükleridir (unmittelbar und zwingend). “Araçs¢z” demek do{rudan
do{ruya, yani bir iºlemin uygulan¢º¢nda araya hiç kimsenin ve hiçbir ºeyin
girmemesi. anlam¢n¢ taº¢r.
Örnek:
Temelin geçerli iºletme sözleºmesine göre çal¢ºt¢{¢ her iki Cumartesi günü
için ayr¢ca bir özel izin günü hakk¢ varsa, bu haktan yanl¢z Temel yararlanabilir. Temel bu hakk¢n¢ çok sevdi{i ve samimi koldaº¢ olan Mahoya veya eºi
Dudu’ya devir edemez.
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“Zorlay¢c¢” tabiri bu ba{lamda, nesnel aç¢dan kesin olarak gereksinim duyulan ve bu nedenle kaç¢n¢lmas¢ olanaks¢z olan bir durumu iºaretler.
Örenk:
Temel’in yukar¢da verilen örnekte de oldu{u gibi bir özel izin günü hakk¢ var.
Temel bu hakk¢ndan gönüllü olsa da vazgeçemez.

V. Bentle ¡lgili: ¡ºletme Sözleºmelerinin Geçerlilik
Süresinin Bitimi
¡ºletme sözleºmeleri 77. maddenin 5. bendi uyar¢nca, baºka uygulamalar
kararlaºt¢r¢lmad¢ysa, üç ayl¢k bir zaman zarf¢nda fesih (Kündigung) edilebilirler. Bu üç ayl¢k fesih öneli (Frist) toplusözleºmelerle daha da uzat¢labilir. Fakat
Federal Almanya Cumhuriyeti’nde geçerli olan 57. 0000 toplusözleºmenin
hemen hemen hepsi üç ayl¢k fesih süresi öngörmektedir.

VI. Bentel ¡lgili: ¡ºletme Sözleºmelerinin Geçerlilik Süresinin
Bitiminden Sonraki Etkileri
¡ºletme sözleºmelerinin 77. maddenin 6. bendi uyar¢nca geçerlilik sürelerinin
bitiminden sonraki etkileri, uzlaºma kurulunun karar verebilece{i alanlardaki
düzenlemeleri, ayn¢ konularda yeni bir iºletme sözleºmesi karara ba{lan¢ncaya
dek geçerliliklerini yitirmezler.
Örnek:
Bir iºletme sözleºmesinin 5. maddesinde çal¢º¢lan her haftasonu için her
emekçiye ek olarak özel bir dinlenme günü öngörülüyor. Ayn¢ sözleºmenin 7.
maddesine göre emekçilerin ufak tefek rahats¢zl¢klardan dolay¢ dinlenmeye
ç¢kmalar¢n¢ önleyebilmek amac¢yla her bayan emekçiye bir makyaj çantas¢ ve
her erkek emekçiye ise birer ‘kültür çantas¢’ verilece{i karara ba{lanm¢ºt¢r.
Bu sözleºme 01. Ekim 2004 tarihinde son bulur. Sözleºmenin 5. maddesi,
haftasonu çal¢ºmas¢ ile ilgili yeni bir iºletme sözleºmesi karara ba{lan¢ncaya
dek aynen geçerli kal¢rken, 7. maddesi geçerlili{ini 01. Ekim 2004 te yitirir.
Neden mi?
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Çünkü; haftasonu çal¢ºmas¢, daha do{rusu cal¢ºma zaman¢ alan¢nda emekçi
temsilcili{inin 87. madde 1. bend 2. f¢kras¢ uyar¢nca birlikte karar hakk¢ vard¢r
ve dolay¢s¢yla gerekti{inde uzlaºma kurulu taraf¢ndan düzenlenebilecek niteliktedir. Öte yandan emekçilerin iºgörememezlik durumlar¢nda dinlenmeye
ç¢kmalar¢ ve ç¢kmamalar¢ ile ilgili hiç bir yasal uygulama yoktur, ve bu nedenle
uzlaºma kurulu taraf¢ndan düzenlenemez (bak. 76. madde).
7
Madde 80: Genel Görevler
(1) Emekçi temsilcili{i aºa{¢daki genel görevleri yerine getirir:
1. Emekçiler yarar¢na geçerli yasalar, kararnameler, kazadan
korunma yönetmelikleri, toplusözleºmeler ve iºletme
sözleºmelerinin uygulanmas¢na dikkat etmek;
2. ¡ºletme ve çal¢ºanlar yarar¢na giriºimlerin al¢nmas¢n¢ iºverenden istemek;
2a. Özellikle; iºe alma, çal¢ºt¢rma, e{itim, ö{renim ve geliºme
e{itimi ve mesleki yükselme konular¢nda da olmak üzere,
kad¢n ve erkekler aras¢ndaki somut eºitli{in gerçekleºtirilmesini teºvik etmek;
2b. Aile ile çal¢ºma hayat¢ aras¢ndaki uyumu desteklemek;
3. Emekçilerin, gençlik ve ç¢raklar temsilcili{inin önerilerini
dinleyip, hakl¢ gördüklerini iºverenle görüºerek çözümlenmesini sa{lamaya çal¢ºmak; ilgili emekçilere görüºmelerin durumu ve sonucu hakk¢nda bilgi vermek;
4. Engellilerin ve özellikle korunmas¢ gereken di{er kiºilerin
iº hayat¢na uyumlar¢n¢ desteklemek;
5. Gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i seçimlerini haz¢rlamak ve
yürütmek, gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i ile birlikte genç
emekçilerin ç¢karlar¢n¢n desteklenmesine birlikte çal¢ºmak;
emekçi temsilcili{i, gençlik ve ç¢raklar temsilcili{inden
öneriler yapmas¢n¢ ve görüºlerini bildirmesini isteyebilir;
6. Yaºl¢ emekçilerin iºyerlerinde çal¢ºmalar¢n¢n sa{lanmas¢n¢
desteklemek;
7. ¡ºletmede çal¢ºan yabanc¢ emekçilerin uyumlar¢n¢ ve onlarla
Alman uyruklu emekçiler aras¢nda anlaºman¢n sa{lanmas¢n¢
desteklemek ve iºletmede yabanc¢ düºmanl¢{¢ ve ¢rkç¢l¢kla
mücadele için gerekli giriºimler talep etmek;
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8. ¡ºletmede istihdam¢ desteklemek ve güvence alt¢na almak;
9. ¡ºletme içinde çal¢ºmada güvence ve do{al çevrenin korunmas¢yla ilgili giriºimler al¢nmas¢n¢ desteklemek.
(2) 1¡ºveren bu yasaya göre görevlerini yerine getirebilmesi için
emekçi temsilcili{ine zaman¢nda ve geniº ölçüde bilgi verir;
bu bilgi verme iºlemi, iºverenle herhangi bir iº iliºkisi olmayan
kiºilerin çal¢ºt¢r¢lmas¢n¢ da kapsar. 2Emekçi temsilcili{ine,
görevlerini yerine getirebilmesi için, iste{i üzerine her zaman
gerekli belgeler verilir; bu kapsamda, yürütme kurulu veya
28. madde hükümlerine göre kurulan baºka bir kurumun brüt
ücret ve maaº cetvellerini gözden geçirme hakk¢ vard¢r.
3
¡ºveren emekçi temsilcili{inin hizmetine, görevlerini usulüne
uygun yerine getirebilmesi için, gerekiyorsa bilgi al¢ºveriºi
için bilirkiºi niteli{i olan emekçiler vermek zorundad¢r; iºveren,
iºletmeyle ilgili zorunluluklar engel oluºturmad¢kça, emekçi
temsilcili{inin bu yönlü önerilerini dikkate almak zorundad¢r.
(3) Emekçi temsilcili{i, görevlerini usulüne uygun yürütülebilmek
için gereklili{ine inand¢{¢ durumlarda, iºverenle daha önceden kararlaºt¢rarak, deste{i için bilirkiºi ça{¢rabilir.
(4) Bilirkiºilerin gizlili{e uyma yükümlülü{ü için 79. madde hükümleri aynen geçerlidir.

I. Birinci Bentle ¡lgili
80. maddenin 1. bendi emekçi temsilcili{inin genel görevlerini düzenler. Genel
görevlerden söz ederken emekçi temsilcili{inin sosyal, personel ve ekonomik
alanlardaki görevlerinin tümü iºaret ediliyor. Fakat emekci temsilcili{inin görevleri yanl¢z bu hükümde belirtilenlerle kalmazlar. 42. ve 43. maddeler uyar¢nca
iºletme toplant¢lar¢nda emekçilere karº¢ olan sorumluluklar¢ndan baºlayarak,
85. madde uyar¢nca emekçilerin yak¢nmalar¢yla iligili olan konularda görevleri
devam eder. Emekçi temsilcilikleri 1. bentde s¢ralanm¢º bu genel görevleri
yerine getirmekle yükümlüdürler (DKKS-Blanke/Buschmann § 80 Rn. 1; FKHE § 80 Rn. 1).
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II. Giriºim ve Öneri Hakk¢
80. madde 1. bend 2. f¢kra emekçi temsilcili{i için bir giriºim ve öneri hakk¢
içeriyor. Emekçi temsilcili{i bu hüküm uyar¢nca iºletmeye ve iºletmede çal¢ºan
emekçilerin yarar¢na akla gelecek önerilerin gerçekleºtirilmesi için iºverene
baºvuruda bulunabilir. Al¢nacak yararl¢ önlemlerin yasal bir s¢n¢rlamas¢ olmad¢{¢
gibi birlikte karar veya giriºim haklar¢n¢n kapsam¢nda olmalar¢ zorunlulu{u da
yoktur.
Emekçi temsilcili{inin bu tür öneriler için yapaca{¢ giriºimler hem iºletmenin
hem de emekçilerin yarar¢na oldu{u için 1. maddenin 1. bendi kapsam¢na da
girerler. Bu önerilerle ilgili iºlemler birlikte çal¢ºma kurallar¢na uygun ºekilde
görülür. Anlaºmazl¢k durumlar¢nda 76. maddenin 6. bendi uyar¢nca uzlaºma
kurulu devreye girer.
III. ¡kinci Bentle ¡lgili: Bildirme ve Bilgilendirme Hakk¢
¡ºveren bu hüküm uyar¢nca ¡ºletme Teºkilat Yasas¢’na uygun ºekilde görevlerini yerine getirebilmesi için emekçi temsilcili{ini zaman¢nda ve geniº ölçüde
bilgilendirir. ¡ºveren emekçi temsilcili{ine bulunaca{¢ giriºimleri “zaman¢nda”
bildirmek ve bu konuda bilgilendirmek zorundad¢r. “Zaman¢nda” bildirmemek
veya bilgilendirmemek de ne anlama geliyor diye sorulursa, Federal ¡º
Mahkemesi’ne dayanarak ºu yan¢t verilebilir:
Emekçi temsilcili{inin zaman¢nda bildirilmesi (haberdar) edilmesi onun kendisini iligili konuda bilgilendirmesi ve gerekirse bilirkiºilere dan¢º¢p karar¢n¢
verebilmesi için yeterince zaman¢n¢n olmas¢ anlam¢n¢ taº¢r. Ayn¢ zamanda
emekçi temsilcili{inin iºveren taraf¢ndan planlanm¢º ilgili giriºimin uygulan¢p
uygulanamayaca{¢ konusunda veya uygulanacaksa hangi koºullar alt¢nda
uyugulanmas¢ gerekti{i konusunda iºverenin kararlar¢n¢ etkiliyebilecek nitelikte olmas¢ zorunlulu{u da “zaman¢nda” teriminin kapsam¢ndad¢r.
IV. Üçüncü Bentle ¡ilgili: Bilirkiºi
80. maddenin 3. bendi emekçi temsilcili{inin 80. Madde 1. bend kapsam¢ndaki
görevlerini yerine getirebilmesi amac¢yla gerekirse deste{i için bilirkiºi
(Sachverständige/r) ça{¢r¢labilmesini öngörür. Bu hükme göre bilirkiºi
ça{¢rabilmenin baº¢l¢ca iki önkoºulu vard¢r: ilk olarak bilirkiºinin, emekçi
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temsilclili{inin ilgilenmek istedi{i konuyu veya durumu tam anlam¢yla iºleyebilmesi için gerekli olmas¢ zorunlulu{u, ikinci olarak da emekçi temsilcili{inin
önceden iºverenle dan¢ºma zorunlulu{u, yani bilirkiºinin kimli{i, ödenekleri
ve dan¢ºma süresi üzerinde karº¢l¢kl¢ anlaºmas¢n¢ önkoºar.(BAG 19. 04. 1989 AP Nr.
35 zu § 80 BetrVG).

¡ºveren bu ba{lamda emekçi temsilcili{ine bir bilirkiºi önerisi yapabilir. Bu
bilirkiºi iºletmede çal¢ºan veya iºletme d¢º¢ndan herhangi bir kiºi olabilir. Emekçi
temsilcil{i iºveren taraf¢ndan yap¢lan bu öneryi kabul etmek zorundad¢r. Emekçi
temsilcili{i kendi arzu etti{i bilirkiºiyi ancak iºveren taraf¢ndan önerilen bilirkiºiyi
dinledikten ve deste{ini yetersiz gördükten sonra hizmetine ça{¢rabilir.
7
Madde 87: Birlikte Karar Verme Haklar¢
(1) Emekçi temsilcili{inin, yasalarla veya toplusözleºmelerle
düzenlenmemiºlerse, aºa{¢daki konularda birlikte karar verme
hakk¢ vard¢r:
1. ¡ºletme düzeni ile ilgili konular ve emekçilerin iºletmedeki
davran¢ºlar¢;
2. Günlük iº süresinin baºlamas¢ ve bitimi, aralar dahil, iº
süresinin haftan¢n günlerine da{¢l¢m¢;
3. ¡ºletmede uygulanan iº süresinin geçici olarak k¢salt¢lmas¢
veya uzat¢lmas¢;
4. Ücret ödemesinin zaman¢, yeri ve ºekli;
5. Y¢ll¢k iznin genel kurallar¢ ve izin plân¢n¢n haz¢rlanmas¢,
iºverenle emekçi aras¢nda bir anlaºma sa{lanamad¢{¢
durumlarda, ilgili emekçiler için izin zaman¢n¢n saptanmas¢;
6. Emekçilerin davran¢º ve verimlerini denetlemeye yönelik
düzene{in kurulmas¢ ve kullan¢ma sokulmas¢;
7. Yasal hükümler veya kazalar¢ önleme talimatnamelerinin
hükümleri kapsam¢nda sa{l¢{¢ koruma kurallar¢n¢n düzenlenmesi ve iº kazalar¢ndan ve meslek hastal¢klar¢ndan
korunma;
8. Geçerlilik alan¢ iºletme, ºirket ve konsernle s¢n¢rlanan
sosyal kuruluºlar¢n ºekli, donat¢lmas¢ ve idare ediliºi;
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9. Emekçilere iº iliºkileri nedeniyle kiralanan konutlar¢n
da{¢t¢m¢ ve bu konutlardan ç¢kar¢lma ve ayr¢ca genel kullan¢º kurallar¢n¢n saptanmas¢;
10. ¡ºletmede ücretlerin düzenlemesi, özellikle ücretlerin belirlenmesi için geçerli olan genel kurallar¢n düzenlenmesi ve
yeni ödeme yöntemlerinin oluºturulmas¢, uygulanmas¢ ve
gerekti{inde de{iºitirilmesi;
11. Akord ve prim ölçeklerinin ve bunlara benzer rand¢mana
ba{l¢ ücretlerin ve para etkenlerinin saptanmalar¢;
12. ¡ºletmede öneri etkinlikleri için temel kurallar¢n saptanmas¢;
13. Grup çal¢ºmas¢n¢n uygulanmas¢yla ilgili temel kurallar¢n
saptanmas¢; bu maddenin hükmüne göre grup çal¢ºmas¢ndan, bir grup emekçi iºletmedeki üretimin ak¢º¢ içinde
bütün olan bir görevi, genelikle kendi sorumluluklar¢
çerçevesinde yerine getirmek için üstlendiyse, söz edilir.
(2) 11. bendin konular¢ndan biri üzerinde anlaºmaya var¢lamazsa,
uzlaºma kurulu karar verir. 2Uzlaºma kurulunun karar¢ iºveren
ile emekçi temsilcili{i aras¢nda anlaºma yerine geçer.

I. Önsöz
¡TY’nin 87. maddesi emekçi temsilcili{inin en güçlü yasal araçlar¢ndand¢r,
çünkü emekçi temsilcili{inin bu hüküm kapsam¢nda giriºim ve öneri haklar¢ (Initiativrecht) vard¢r. Giriºim ve öneri haklar¢ emekçi temsilcili{ine 87.
maddenin 1. bendi alanlar¢nda kendili{inden giriºimlere koyularak iºletmede
yetersiz veya eksik olarak gördü{ü herhangi bir konuyu iºletme sözleºmesi
kapsam¢nda düzenleme olana{¢ verir. 87. maddenin 1. bendnin 1’den 13.
f¢kraya kadar giden hükümleri genellikle giriºim ve öneri haklar¢ karakterine
sahiptirler. Bu nedenle emekçi temsilcileri kendi fikirlerinden veya emekçilerin fikirlerinden esinlenerek iºletmede geçerli olan belli düzenlemelerin daha
da elveriºli olmalar¢ için veya iºletmede baz¢ konular¢n düzeltilmesi için
giriºimlerde bulunabilirler. Bu hükmün 8. ve 13. f¢kralar¢ hariç tüm di{er f¢kralar¢
giriºim ve öneri haklar¢ karakterine sahiptirler. 8. ve 13. f¢kralar¢n alanlar¢nda
emekçi temsilcili{i ancak iºveren bu alanlarda herhangi bir giriºimde bulun-
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mak istedi{inde k¢smen birlikte karar verme hakk¢na sahiptir; aynen 98.
maddede de oldu{u gibi.

II. Birlikte Karar Verme Hakk¢
1. Birinci Bent: Birlikte Karar Verme Alanlar¢
a) Birinci F¢kra: ¡ºyeri Düzeni ve Emekçilerin ¡ºletmedeki Davran¢ºlar¢ ve Baºl¢ca
Örnekleri:
¡º giysisi (Arbeitskleidung);
Alkol yasa{¢ (Alkoholverbot);
Sigara içme yasa{¢ (Rauchverbot);
Parkyeri düzeni (Parkplatzordnung);
¡ºletmeye giriº ve iºletmeden ç¢k¢º denetimi (Torkontrolle);
Kontrol saati;
Yoklama ve mevcut listesi;
¡ºletmeyi iº aralar¢nda terk etmek;
¡ºletme kimlik kart¢;
Y¢kanma ve üst de{iºtirme yerleri;
Özel amaçlar için telefon etmek;
Radyo dinlemek;
¡º görememezlik süresinden sonra iºverenle konuºmalar; (Krankenrückkehrgespräche);
Görev gere{i seyahat düzeni (Dienstreiseordnung);
¡ºletme emniyet görevlilerinin çal¢ºma alanlar¢, ancak bu alanlar¢n emekçilerin davran¢ºlar¢yla herhangi bir iliºkisi varsa;
¡ºletmede para cezalar¢ (Betriebsbußen) vs.
b) ¡kinci F¢kra: Günlük Çal¢ºma Süresinin Baºlamas¢ ve Bitimi, Aralar Dahil,
Çal¢ºma Süresinin Haftan¢n Günlerine Da{¢l¢m¢ ve Uygulama Alanlar¢ ¡çin Örnekler:
Vardiya çal¢ºma sistemini koymak veya ortadan kald¢rmak;
Vardiya planlar¢n¢n düzenlemesi;
K¢s¢tl¢ zaman çal¢ºan emekçilerin çal¢ºma zamanlar¢n¢n baºlang¢c¢ ve bitimi
K¢s¢tl¢ zaman çal¢ºan emekçilerin kesinleºmiº zamanlarda ya da iºletmenin
gereksinimlerine göre ça{r¢l¢ olarak çal¢ºt¢r¢ld¢klar¢ durumlar (KAPOVAZ);
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De{iºken iº zaman¢ (Gleitzeit);
Ça{r¢lmaya haz¢r bulunmak (Rufbereitschaft);
Nöbetçilik (Bereitschaftsdienst),
Ev ofisleri: (Telearbeit) burada dikkat edilmesi gereken nokta, iºverenin
bilgisayarlar¢n verilen iº için hangi süreler içinde etkin oldu{unu denetleyebilme olanaklar¢n¢n ortadan kald¢r¢lmas¢d¢r;
Yukarda aktarlan durumlar¢n ço{u kiral¢k emekçiler için de geçerlidir (Leiharbeitnehmer) (Bak: § 14 AÜG = Arbeitnehmerüberlassungsgesetz = Emekçi Kiralama Yasas¢).
c) Üçüncü F¢kra: ¡ºletmede uygulanan çal¢ºma süresinin geçici olarak
k¢salt¢lmas¢ veya uzat¢lmas¢ için örnekler:
Fazla mesai;
Ek vardiyalar, (Sonderschichten),
Hafta sonu mesaisi (Wochenendarbeit),
K¢sa çal¢ºma (Kurzarbeit).
Emekçiler k¢sa çal¢ºma dönemleride ücretlerinin yüzde 70’ni iº ve iºçi bulma
kurumundan al¢r¢lar. Arta kalan k¢sm¢n¢n yüzde 10 veya 20’si de iºverenden
al¢nabilir. ¡ºverenin ek ödemeyi yapmak istemedi{i durumlarda emekçi temsilcili{i amaçlanan ek ödemeyi iºverenden almak için 87. maddenin 1. bendinin 3. f¢kras¢ uyar¢nca yasal giriºimlerde bulunur; bu giriºimler tüm birlikte
karar verme hakk¢n¢n kulan¢lma durumumlar¢nda oldu{u gibi zorlay¢c¢ nitelik
taº¢r. Zorlay¢c¢ araç olarak uzlaºma kurulu (¡TY 76. Madde) ve ihtiyati tedbir
(Einstweilige Verfügung § 85 Arbeitsgerichtsgesetz = ArbGG = ¡º Muhakemesi
Ysasas¢) kullan¢labilir. Bu yasal araçlar¢n yan¢s¢ra emekçilerle s¢k¢ s¢k¢ya
çal¢ºmalar¢ sonucunda emekçi temsilcili{inin daha güçlü ve etkili araçlar¢ olur,
bu gerçek unutulmamal¢d¢r, her ºey Yasalarla baºar¢l¢ ºekilde sonuçland¢r¢lmaz,
aksine Yasalar¢n yan¢s¢ra emekçilerin dayan¢ºmas¢ ve belli konularda ayd¢nlanmalar¢, onlar ve temsilcilerini, sendikalr¢n¢ daha da güçlendirir; Yasalar yaln¢z
bir araçt¢r, daha öteye gitmez onlar¢n iºlevi.
d) Dördüncü F¢kra: Ücret ödemesinin zaman¢, yeri ve ºekli:
Ücretlerin peºin veya havale ile ödenmesi,
Havale ile ödeniyorsa;
banka hesap numaras¢ masraflar¢n¢n ödenmesi veya iade edilmesi,
(Kontoführungskosten) ve bankadan para çekmek için gerekli zaman¢ verme
hakk¢n¢n düzenlenmesi.
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e) Beºinci F¢kra: Y¢ll¢k izin genel kurallar¢ ve izin plân¢n¢n haz¢rlanmas¢, iºverenle
emekçi aras¢nda bir anlaºma sa{lanamad¢{¢ durumlarda, ilgili emekçiler için
bireysel gereksinimlere uygun izin zaman¢n¢n saptan¢º¢:
Y¢ll¢k izin planlamas¢n¢n düzenlenmesi,
¡zin ile ilgili genell kurallar¢n düzenlenmesi,
Y¢ll¢k izin sürelerinin düzenlenmesi,
¡zininlerin hangi sosyal ölçütlere göre ve nas¢l verilece{i ile ilgili güvenilir
ve kesin düzenlemeler:
¡zin için baºvurunun ne zaman yap¢laca{¢ ve iºverenin baºvuruyu hangi
zaman içinde iºleme koymas¢ gerekti{ini vs.
Önemli:
Burda dikkat edilmesi gereken nokta, yabanc¢ uyruklu emekçiler ve okul
ça{¢nda çocuklar¢ olan emekçilerdir. Çocuklu emekçiler grubuna çocuklar¢yla
birlikte izin yapabilme olanaklar¢ ve yabanc¢ uyruklulara da (uzak) ülkelerine
gidebilmek için an az dört haftal¢k izin verilmesini sa{lamak gerekti{idir.
f) Alt¢nc¢ F¢kra: Emekçilerin davran¢º ve verimlerini denetleyen düzeneklerin
kurulmas¢n¢ ve kullan¢ma sokulmas¢n¢ düzenler;
Örnekler:
Film Makineleri;
Televizyon ekranlar¢;
Video araçlar¢;
Aynalar ve ayna cambazl¢klar¢;
Mikrofonlar;
Ses alma çihazlar¢;
Telefon konuºmalar¢n¢ çihazlara almak;
Telefon konuºmalar¢n¢ gizlice dinlemek;
Kotrol saatleri;
Zamanlar¢ denetleme cihazlar¢ ve kartlar¢ vs. (Zeiterfassungsgeräte usw.)
Önemli:
¡TY’nin 87. maddesi 1. bend 6. f¢kra emekçilerin davran¢º ve verimlerini denetlemeye “yönelik” düzeneklerin kurulmas¢ ve kullan¢lmas¢ndan söz eder, oysa
Federal ¡º Mahkemesine bu düzeneklerin denetlemeye yönelik kurulmuº
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olmas¢ndan de{il, denetlemeyi yapma özelli{ini taº¢yor olmas¢ndan
yola ç¢k¢yor (Bak; BAG 14. 05. 74; BAG 09. 09. 75; BAG 8.11.1994 AP Nr. 27 zu § 87 BetrVG 1972;
BAG 26.7.1994 AP Nr. 26 zu § 87 BetrVG 1972; Technische Einrichtungen müssen nicht dazu bestimmt, sondern nur geeignet sein, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen).

Federal ¡º Mahkemesinin bu tutumu ºöyle aç¢klanabilir: ¡ºleme konulmas¢ planlanan herhangi bir teknik gerecin veya baºka bir düzene{in emekçileri denetlemeye yönelik olup olmad¢{¢n¢ iºverenin kendisinden baºka hiç kimse kan¢tlayamaz. ¡ºverenin, iºletmenin belli yerlerine yerleºtirdi{i bir çok video ayg¢t¢n¢n
emekçileri denetlemek için olmad¢{¢n¢ iddia etti{i durumlarda bunun aksi nas¢l
kan¢tlanabilir? Bu tür kan¢tlara ulaºmak genellikle olanaks¢z oldu{undan Federal ¡º Mahkemesi bu düzeneklerin denetlemeye yönelik kurulmuº olmas¢n¢
de{il denetlemeyi yapma özelli{ini taº¢yor olmas¢n¢ yeterli bulur. Video ayg¢t¢
emekçilerin hareket ve verimliliklerini denetlemeye uygunsa bunun engellenebilmesi için emekçi temsilcili{inin birlikte karar verme hakk¢ kesindir.
Emekçi temsilcili{i bu hakk¢ gerekirse 87. madde 2. bent kapsam¢nda uzlaºma
kurulu arac¢l¢{¢ ile veya ihtiyati tedbir karar¢yla dayatabilir.
g) Yedinci F¢kra: Yasal hükümler veya kazalar¢ önleme yönetmeliklerinin hükümleri kapsam¢nda sa{l¢{¢ koruma kurallar¢n¢n düzenlenmesi ve iº kazalar¢ndan
ve meslek hastal¢klar¢ndan korunma:
87. addenin 1. bendinin 7. f¢kras¢ yasal hükümler veya kazalar¢ önleme yönetmeliklerinin kapsam¢nda sa{l¢{¢ koruma kurallar¢n¢n düzenlenmesini ve iº
kazalar¢ndan ve meslek hastal¢klar¢ndan korunmay¢ içerir. Emekçi temsilcili{inin
aºa{¢da örnek olarak aktar¢lan alanlarda birlikte karar verme hakk¢ vard¢r. Bu
hak gerekirse 87. maddenin bendi kapsam¢nda 76. madde uyar¢nca kurulabilecek uzlaºma kurulu arac¢l¢{¢ ile veya ihtiyati tedbir (Einstweilige Verfügung)
karar¢yla dayat¢labilir.
aa) Çal¢ºma Emniyeti (Arbeitssicherheit):
¡nsanlar¢n birlikte çal¢ºma koºullar¢ ve insan ile iº gereçlerinin birlikte iºlev
görmeleri için düzenlemeler (örnek: asitli medelerle çal¢º¢rken nelere dikkat
edilmesi gerekti{i);
Çal¢ºman¢n yap¢ld¢{¢ genel koºullar;
Çal¢ºman¢n insanlar üzerinde b¢rakt¢{¢ etkiler, bu etkilerin sonuçlar¢, emekçilerin davran¢ºlar¢na ve dolay¢s¢yla verimlilik güçlerine olumsuz etkileri;
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Bilgisayar programlar¢n¢n ve teknik sistemlerin insanlar¢n sa{l¢{¢ ve gereksinimleri do{rultusunda düzenlenmeleri;
Çal¢ºmada temizlik kurallar¢na uygunluk;
¡lkyard¢m yerlerinin, noktalar¢n¢n kuruluºu ve donat¢lmas¢.
bb) Burada Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:
Çal¢ºmay¢ Korunma Yasas¢ (Arbeitsschutzgesetz),
Kazalardan korunma hükümleri (Unfallverhüttungsvorschriften) usw.
Uygulanma alanlar¢:
¡ºyerlerinin geniºletilmesi, de{iºtirilmesi ve bak¢m¢ (§ 4 ArbStätttV);
¡ºyerlerinin havaland¢r¢lmas¢;
¡ºyerlerinin s¢cakl¢k ve so{ukluk derecesi;
¡ºyerlerinin ayd¢nlat¢lmas¢;
¡ºyerlerinde gazdan, buhardan, sisden, tozdan ve gürültüden korunma;
¡ºyerlerinde düºmeye ve kaymaya karº¢ güvence;
¡ºletmelerde trafik güvencesi vs.
cc) Burada Dikkat Edilmesi Gereken Hükümler:
§§ 120 a Abs. 1 bis 3, 120 b Abs. 3 und 4 GewO;
¡ºyerleri ile ilgili yönetmelikler (ArbStättV);
Tehlikkeli madeler ile ilgili yönetmelikler (Gefahrstoffverordnung = GefStoffV); baºka
örnekler için bak: Fitting/KaiserI/Heither/Engels, vor Rn. 50 ff. § 89 BetrVG).

Çal¢ºma araç ve gereçleri:
Teknik tesisler (Technische Anlagen);
Teknik araçlar (Technische Geräte);
Makineler;
Elektirikli tesisler:
Çal¢ºmada güvence kurallar¢, burada kullan¢lan tüm araç ve gereçlerin güvence
aç¢s¢ndan hiç kuºku götürmeyecek derecede güvenli olmalar¢n¢ ve ayn¢
zamanda bu araç ve gereçlerin sürekli olarak bak¢m¢n¢, onar¢m¢n¢ ve denetimini buyurur. (Bak. § 120 a Abs. 3 GewO).
Çal¢ºma gereçleri:
Zehirli maddeler (Giftige Stoffe);
Patlay¢c¢ maddeler (expolosionsgefährliche Stoffe);
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Kanser edici maddeler (krebserzeugende Soffe);
Asitli, yak¢c¢, tahrip edici ve aº¢nd¢r¢c¢ nitelikteki maddeler.
Burada örnek olarak aktard¢{¢m¢z tehlikeli malzemeler ile çal¢ºan emekçilerin
hayat¢ ve bedeni tehlikelerini az da olsa hafifletmek için çeºitli önlemler almak
emekçi temsilcili{inin sadece hakk¢ de{il bunun ötesinde yükümlülü{üdür de.
Bu ba{lamda al¢nabilecek önlemler için örnek vermek gerekirse;
Y¢llda 5 gün özel izin;
Günde 15 dakika olmak üzere birkaç özel iº aras¢;
Bedava süt veya yo{urt ve zehirli maddelere karº¢ koruyucu baºka içecekler;
Asit ve öbür yak¢c¢ maddelere dayan¢kl¢ iº giysileri;
Asit ve öbür yak¢c¢ maddelere dayan¢kl¢ iº ayakkab¢lar¢;
Asit ve öbür yak¢c¢ maddelere dayan¢kl¢ maskeleri ve gözlükler vs., vs.
Not: 87. maddenin 1. bendinin 7. f¢kras¢ için ¡TY’nin 89. maddesi tamamlay¢c¢d¢r. 89. madde uyar¢nca tamamlay¢c¢ iºletme sözleºmeleri ba{¢tlanabilir.
h) Sekizinci F¢kra: Geçerlilik alan¢n¢n iºletme, ºirket ve konsernle s¢n¢rlanan
sosyal kuruluºlar¢n¢n ºekli, geliºtirilmesi ve yürütülmesi:
87.maddenin bu hükmü öbürlerinden ayr¢cal¢kl¢ olarak giriºim ve öneri hakk¢
oluºturmaz. Emekçi temsilcili{inin bu hükme göre sosyal kuruluºlar¢n ºekli,
geliºtirilmesi ve yürütülmesi konular¢nda birlikte karar verme hakk¢ vard¢r.
Ancak bu tür tesisislerin kurulup kurulmayacaklar¢ konusunda öneriler yapabilir; birlikte karar verme hakk¢ yoktur.
Birlikte karar verme hakk¢n¢n olmad¢{¢ alanlar:
Herhangi bir sosyal tesisin „kurulmas¢“ konusunda emkeçi temsilcili{inin
birlikte karar verme hakk¢ yoktur;
Sosyal tesisler için gereken giderlerin miktar¢;
Emeklilik ve destekleme kasalar¢, (Pensions- und Unterstützungskassen: § 1 III, IV
BetrAVG);

Yemekhane (Kantine);
Yemek giderlerine yap¢lacak katk¢ (Essenszusschüsse);
Çocuk yuvalar¢ (Kindergärten);
Dinlenme tesisleri (Erholungsheime);
Spor tesisleri (Sportanlagen);
Hamam ve yüzme tesisleri (Badeanstalten);
¡ºletme ulaº¢m araçlar¢ ve servisleri.
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Önemli: e,g c, h noktalar¢ iºgörememezlik süresinden sonra iºveren ile yap¢lan
zorunlu görüºmeler de (Krankenrückkehrgespräche) emekçi temsilcili{i
taraf¢ndan „karº¢ fikir“ üretmek için kullan¢labilirler ve gerekirse ¡TY’nin 88.
maddesi uyar¢nca iºletme sözleºmelerinin içeri{i yap¢labilirler.
Problem: “c“’de belirtilen emeklilik kasas¢, yanl¢z kavram olarak de{il amaç
olarak da 87. maddenin 1. bendinin 10. f¢kras¢nda belirtilen birlikte karar verme
hakk¢n¢n içeri{i olacak iºletme yaºl¢l¢k sigortas¢ndan (Betriebsrente) ay¢rt
edilmelidir. Emeklilik kasas¢ (Pensionskassen) ödeneklerini iºveren kendi özel
sermayesinden öderken iºletme yaºl¢l¢k sigortas¢n¢n ödeneklerini do{rudan
do{ruya iºletmenin sermayesinden aktar¢r; bu tür ödemelerin aras¢nda vergi
yasalar¢ aç¢s¢ndan da çok büyük bir fark vard¢r: bunun bilinmesi yeterli.
i) Dokunzuncu F¢kra: Emekçilere iº iliºkileri nedeniyle kiralanan konutlar¢n
da{¢t¢m¢ ve bu konutlardan ç¢kar¢lma ve ayr¢ca genel kullan¢m kurallar¢n¢n
belirlenmesi:
Birlikte karar verme hakk¢n¢n geçerli oldu{u alanlar:
9. F¢kraya göre emekçi temsilcili{inin birlikte karar verme hakk¢ iºletme konutlar¢n¢n
da{¢l¢m¢nda ve
konutlardan ç¢kar¢lmalarda vard¢r.
Önemli:
¡ºten ç¢kar¢lmalardan sonra belli bir süre (3 ila 5 y¢l aras¢) oturma hakk¢ tan¢mak
ve bunu iºletme sözleºmelerinde düzenlemek çok önemli bir konudur; iºten
ç¢kar¢lmalara “kimler“ ve “neler“ neden olursa olsun, bu hakk¢ sözleºmelerle güvence alt¢na almak emekçilerin yarar¢nad¢r. Ayr¢ca emeklilik ve ölüm
durumlar¢nda sürekli oturma hakk¢ mutlak, yani zorunlu olarak düzenlenmelidir. Bunun yan¢s¢ra aºa{¢da aktaraca{¢m¢z konularda da düzenlemeler
yapmak birlikte karar verme kapsam¢na girer:
Genel kullan¢m kurallar¢nda,
Kiran¢n yüksekli{inde,
Kiran¢n yükseltiliºinde,
Ek masraflar¢n türünde (Nebenkosten),
Bak¢m¢ ve temizli{inde vs.
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Birlikte karar verme hakk¢n¢n olmad¢{¢ alanlar:
Konutlar¢n kuruluºunda veya sat¢n al¢n¢ºlar¢nda,
Konutlar¢n emekçi gruplar¢na da{¢l¢m¢nda,
Örne{in:
Yabanc¢ uyruklu emekçilere, montajda çal¢ºan emekçilere, bayan emekçilere
veya erkek emekçilere vs.
Önemli:
¡ºverenin emekçiler aras¢nda yapt¢{¢ bu ayr¢m¢ mant¢kl¢ ve herkesçe anlaº¢l¢r
ºekilde yapmas¢ zorunlulu{u oldu{u kadar bu ayr¢m¢ gerçeklere dayand¢rma
zorunlulu{u da vard¢r, aksi halde emekçiler aras¢nda huzursuzluk ve bölünmelere neden olunur. Bu tür ayr¢cal¢kl¢ davran¢ºlar ¡TY’ nin 75. maddesinin
ilkelerine ayk¢r¢d¢r ve emekçi temsilcili{i bu haks¢zl¢{¢ engellemekle yükümlüdür.
j) Onuncu F¢kraº: ¡ºletmede geçerli olan ücret uygulamas¢ ile ilgili konularda,
özellikle ödeme genel kurallar¢n¢n düzenlenmesi ve yeni ödeme yöntemlerinin
konmas¢, uygulanmas¢ ve gerekti{inde de{iºitirilmesi:
Anlam ve amaç:
Ücretlerde eºitlik ilkesine göre davranmak ve haks¢zl¢klara engel olmak,
Tan¢m: “Ücret”:
¡º ücreti; iºverenin, emekçi taraf¢ndan üretilen her tür de{er için ödedi{i
karº¢l¢kt¢r. (BAG GS 16. 09. 1986 AP Nr. 17. Zu § 77 BetrVG 19972).
¡º ücretini oluºturan de{erler için örnekler:
Verimlilik primleri,
¡ºletme yaºl¢l¢k sigartas¢ ödenekleri,
Komisyon veya yüzdelik,
Her tür ikramiye,
Faizsiz krediler,
Gönüllü zamlar,
Maaº zamlar¢ ve kat¢k¢lar,
Zor ve aº¢nd¢r¢c¢ çal¢ºma koºullar¢ için verilen:
zamlar,
primler,
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özel izinler,
özel izin paralar¢,
özel iº aralar¢ vs.
Yemek giderlerine katk¢ amac¢yla verilen zamlar vs.
¡º ücretini oluºturan de{erlerin d¢º¢ndaki ödemeler için örnekler:
Taº¢nma giderleri,
Geceleme giderleri,
¡ºletme taº¢tlar¢n¢n özel amaçlar için kullan¢lmalar¢ sonucunda oluºan giderler vs.
k) Onbirinci F¢kra: Akort ve prim ölçekleri ve bunlara benzer verimlili{e ba{l¢
ücretlerin ve iº koºullar¢n¢n al¢nan ücrete etkilerinin tespit ediliºi;
Akort ücreti,
Prim ücreti, akort ücretinin bir baºka ºekli olmasa da onunla belli bir benzerli{i vard¢r, çünkü iºveren burada da emekçinin,
kaliteyi,
malzeme kullan¢m¢nda yapt¢{¢ tasarrufu ve özel dikkati,
iºi tam zaman¢nda bitirip teslim etmesini ve
makinalar¢n verimlilik güçlerinden tam anlam¢nda yararlanmas¢n¢ ödüllendirmektedir.
Öte yandan prim ücretinin sak¢ncalar¢n¢ da göz ard¢ etmemek gerekir. Bu
sak¢ncalar¢n birkaç örne{ini aºa{¢da aktarmakla yetiniliyor:
Emekçiler aras¢nda gereksiz bir rekabet ve bundan do{abilen büyük huzursuzluklar ve emekçilerin karº¢ gruplara bölünmeleri,
Emekçiler aras¢nda çirkin bask¢lar ve dedikodular ve bunlar¢n sonucunda
bireysel rahats¢zl¢klar pisikolojik hastal¢klar (Mobbing) vs.,
¡ºverenin, primleri, di{er emekçiler büyük u{raºlar verdikleri halde, kendi
belirledi{i, yani seçme emekçilere vermesi (“Nasenprämie”) vs.
Akort ve prim ücretlerine benzer verimlili{e ba{l¢ ücretler ve para etkenleri:
verimlili{e ba{l¢ etkenler özelikle;
yap¢lan iºin neticesine,
iºin yap¢l¢º tarz¢na,
iºte giriºkenlik ve çal¢ºmada süreklili{e,
iºin yap¢m¢nda titizlik ve dikkate,
iºin yap¢m¢ s¢ras¢nda emniyete gösterilen titizli{e,
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iºi zaman¢nda bitirip teslim etmeye vs.
ba{l¢d¢r.
l) Onikinci F¢kra: ¡ºletme ile ilgili önerilerlerin temel kurallar¢n¢n saptanmas¢:
Birlikte karar verme hakk¢n¢n amac¢, emekçiler taraf¢ndan yap¢lan önerilerin hakl¢ ve eºit ölçütlerle de{erlendirilmesini sa{lamakt¢r.
Önerilerin anlam ve amac¢:
Emekçiler çal¢ºt¢klar¢ iºletmeleri patronlar¢ndan daha iyi tan¢d¢klar¢ ve yap¢lacak
iºlerin as¢l uzmanlar¢ olduklar¢ için bu konudaki bilgilerini ve görüºlerini öneri
ºekline getirerek iºletmenin daha kârl¢ ve daha verimli çal¢ºmas¢n¢n sa{lanmas¢ amaçlan¢yor. Öneri hakk¢n¢n as¢l amac¢ emekçinin kafas¢ndaki cevheri
sömürmektir. Emekçi yapt¢{¢ önerilerle belki de kendisinin var olan iºini ve
olas¢ iº olanaklar¢n¢ da ortadan kald¢rmakta dolay¢s¢yla kendi emek gücünü
iºletme için gereksiz bir duruma getirmektedir.
Birlikte karar verme hakk¢n¢n uygulama alanlar¢:
Emekçi temsilcili{inin birlikte karar verme hakk¢ yaln¢z önerilerin yap¢lmas¢ ile
ilgili ve önerilerin içeri{i ve iºleme konulmas¢n¢n genel kurallar¢ alanlar¢ndad¢r.
Öte yandan yap¢lan öneriler için ödenmesi gereken olan para miktar¢ ve bu
miktar¢n verilmesi konusunda emekçi temsilcili{inin birlikte karar verme hakk¢
yoktur. Buradan da anlaº¢ld¢{¢ gibi, emekçi temsilcili{i emekçilerin yarat¢c¢
güçlerini sömürme iºleminde birlikte karar verme hakk¢na sahipken, bu
sömürünün emekçiye ne ölçüde yararl¢ olaca{¢ konusunda devre d¢º¢nda
b¢rak¢l¢yor.
m) Onüçüncü F¢kra 13: Grup çal¢ºmas¢n¢n uygulanmas¢yla ilgili temel kurallar¢n saptanmas¢
Birlikte karar verme haklar¢;
Birlikte karar verme haklar¢ gurup çal¢ºmas¢n¢n uygulan¢p uygulanmayaca{¢
konusunda yoktur. Emekçi temsilcili{inin bu hakk¢, iºveren grup çal¢mas¢n¢n
iºletmede uygulanaca{¢ karar¢n¢ verdikten sonra do{ar. Dolay¢syla emekçi
temsilcili{inin birlikte karar verme hak¢ grup çal¢ºmas¢n¢n genel kural ve
koºullar¢n¢n belirlenmesi ile s¢n¢rl¢d¢r.
Grup çal¢ºmas¢n¢n yorumu:
Birlikte karar verme haklar¢n¢ yaºama geçirmeden önce yap¢lacak ilk iº, grup
çal¢ºmas¢n¢n anlam aç¢s¢ndan yorumlanmas¢d¢r. Bu tür çal¢ºma yöntemlerinin
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hem yararlar¢ hemde zararlar¢ olabilece{inden, bunlar¢ ayr¢ ayr¢ dizelgelere
geçerek karº¢laºt¢rmakta umulmayacak denli önem vard¢r. Grup çal¢ºmas¢n¢n
yararlar¢n¢ iºletme sözleºmesinde düzenlemeye gerek yoktur; ama olas¢ zararlar¢n düzenlenmesi zorunludur.
Grup çal¢ºmas¢n¢n yararlar¢ için örnekler:
Yap¢lacak iºlerde de{iºiklikler,
¡ºin tekdüzelikten (Monotonie) kurtulmas¢; s¢k¢c¢ yönlerinin azalmas¢,
Kendi baº¢na karar verme olana{¢,
Amirlerin olmay¢º¢,
Bireysel ustal¢klar¢n ve becerilerin ço{almas¢ vs.
Grup çal¢ºmas¢n¢n sak¢ncalar¢ için örnekler:
verimlilik bask¢s¢ ve zorlanmas¢,
Emekçilerin birbirlerine bask¢ ve eziyet etmeleri,
Rahats¢z ve k¢smen iºgöremez konumda veya durumda olan emekçilerin
yad¢rganmalar¢ ve d¢ºlanmalar¢,
¡ºverenin emekçilere karº¢ olan yasal yükümlülüklerini kolayca bir çal¢ºma
grubuna yüklemesi vs., vs.
2. ¡kinci Bend: Uzlaºma Kurulu
Yukar¢da aktar¢lan 1. bentde belirtilen konularda emekçi temsilcili{i ve iºveren
aras¢nda anlaºmaya var¢lam¢yorsa ya emekçi temsilcili{inin ya da iºverenin
baºvurusu üzerine 76. madde gere{i uzlaºma kurulu karar verir. Uzlaºma
kurulunun verece{i karar kesindir ve iºveren ile emekçi temsilcili{i aras¢nda
anlaºmazl¢{¢ gideren anlaºma yerine geçer (Bak; 76. madde için yap¢lan
aç¢klamalara).
7
88. Madde: Gönüllü ¡ºletme Sözleºmeleri
¡ºletme sözleºmeleriyle özellikle,
1. iº kazalar¢ndan ve sa{l¢{a zarar verici etkenlerden koruyan
tamamlay¢c¢ giriºimler;
1a. iºletme alan¢nda çevrenin korunmas¢yla ilgili tamamlay¢c¢
giriºimler;
2. iºletme, ºirket ve konsern alanlar¢nda etkisi olan sosyal tesisilerin kurulmas¢;
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3. sermaye birikimini teºvik eden tamamlay¢c¢ giriºimler;
4. yabanc¢ uyruklu emekçilerin iºletmeye uyumlar¢n¢ ve onlarla
Alman uyruklu emekçiler aras¢nda anlaºman¢n sa{lanmas¢n¢
destekleyici ve yabanc¢ düºmanl¢{¢na ve ¢rkç¢l¢{a karº¢ mücadele için tamamlay¢c¢ giriºimler düzenlenebilir.

I. Önsöz
Bu hüküm kapsam¢nda karara ba{lanabilecek iºletme sözleºmeleri gönüllü
olarak ba{¢tlan¢rlar. Bu tür iºletme sözleºmelerinde yasalar kapsam¢nda
iºverenin iste{ine karº¢ diretmek olanaks¢zd¢r; ancak bu tür iºletme sözleºmeleri
siyasal ve stratejik yöntemlerle zorlanabilir. Bu tür iºletme sözleºmeleri birlikte karar verme hakk¢ kapsam¢nda ba{¢tlanm¢º sözleºmelerin aksine geçerliliklerini yitirdikleri tarihten sonra etkisiz kal¢rlar (BAG GS 16. 13. 56 AP Nr. 1 zu § 57 BetrVG
1952),

ancak taraflar sözleºmenin feshinden sonra veya geçerlili{ini yitirdikten sonrada belli bir süre daha geçerli kalmas¢n¢ kararlaºt¢rabilirler (BAG 13. 10. 87 AP Nr.
2 zu § 77 BetrVG 1972 Auslegung).

Gönüllü iºletme sözleºmeleriyle düºünülebilecek hemen hemen her konu
kararlaºt¢r¢labilir. Bu ba{lamda dikkat edilmesi gereken tek bir nokta varsa, o
da iligili sözleºmenin yasalara ayk¢r¢ olmamas¢d¢r. Gönüllü sözleºmeler genellikle emekçilerin hukuksal konumunun daha olumlu olmas¢ için kararlaºt¢r¢l¢rlar.
Emekçilerin yasal konumu veya toplusözleºmerle güvence alt¢na al¢nm¢º ç¢karlar¢ gönüllü iºletme söºleºmeleriyle kesinlikle olumsuz ºekilde de{iºtirilemezler. Bu tür iºletme sözleºmelerinde düzenlenebilecek konular için örnekler
sonsuzdur, burada ancak bir kaç¢ aktar¢labilecek.

II. Örnekler
¡TY’nin 87. maddesinin 1. bendinin 8. f¢kras¢n¢ tamamlay¢c¢ olarak emeklilik
kasas¢n¢n kuruluºu;
Emekçileri veya onlar¢n ailelerini ola{anüstü durumlarda madi olarak
destekleyen kurumlar¢n kuruluºu ve parasal aç¢dan desteklenmesi;
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Evlenme ve aile kurmak için karº¢l¢ks¢z maddi destekler;
¡ºletmede belli bir süreden beri çal¢º¢yor olman¢n ödüllendirilmesi vs. vs.
7
Madde 90: Bildirme ve Dan¢ºma Haklar¢
(1) ¡ºveren, emekçi temsilcili{ine planlad¢{¢
1. Üretim, idare ve iºletmenin veya di{er yap¢lar¢n¢n yeniden
inºa edilmeleri, de{iºtirilmeleri ve yeni eklentilerle
geniºletilmeleri,
2. Teknik tesisleri,
3. ¡º yöntemini ve iº ak¢º¢n¢ veya
4. ¡ºyerlerini
gerekli belgelerle birlikte zaman¢nda bildirmekle yükümlüdür.
(2) 1¡ºveren, emekçi temsilcili{inin önerilerinin ve kayg¢lar¢n¢n
plânlama sürecinde gözönünde tutulabilmeleri için, uygulamas¢n¢ öngördü{ü giriºimleri ve bunlar¢n emekçiler üzerindeki
etkilerini özellikle de, emekçilerin görevlerini somut olarak
hangi ºekilde etkileyecekleri ve bu de{iºikliklerden kaynaklanabilen emekçilere yönelik olumsuzluklar konusunda
zaman¢nda görüºmek zorundad¢r. 2¡ºveren ile emekçi temsilcili{i bu ba{lamda sürekli olarak iº dünyas¢nda bilimsel yöntemlerle elde edilmiº alg¢lanabilir verileri de dikkate
almal¢d¢rlar.

I. Bildirilme ve Dan¢ºma Haklar¢
¡ºveren emekçi temsilcili{ine ¡TY’nin 90. maddesi uyar¢nca uygulamak istedi{i
önlemleri planlama sürecinde bilgilendirmek zorundad¢r (bak. 90. madde 1.
bend).
¡ºveren emekçi temsilcili{ine bu durumu bildirdikten hemen sonra, onunla
dan¢ºmalara, yani müzakerelere baºlamak zorundad¢r. ¡ºverenin, emekçi temsilcili{ine uygulanmas¢ planlanan iºletmeyle ilgili giriºimlere kendi önerilerini
sunabilmesi veya bunlara itiraz edebilmesi için gerekli zaman¢ ve olanaklar¢
her durumda tan¢ma zorunlulu{u vard¢r (bak. 90. madde 2. bend).
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II. ¡TY’nin 90. Maddesinde Tan¢mlanan giriºimler
1. ¡TY 90. Madde 1. Bend 1. F¢kra
¡ºveren Emekçi temsilcili{ini ¡TY’nin 90. maddesinin 1. bendinin 1. f¢kras¢
uyar¢nca planlad¢{¢ üretim, idare ve iºletmenin veya di{er yap¢lar¢n¢n yeniden
kurulmalar¢n¢, de{iºtirilmelerini ve yeni eklentilerle geniºletilmelerini gerekli
belgelerle birlikte zaman¢nda bildirmek zorundad¢r.
Üretimin, idare ve iºletmenin veya di{er yap¢lar¢n yeniden kurulmalar¢, de{iºtirilmeleri ve eklentilerle geniºletilmeleri, bu alanda akla gelecek tüm de{iºiklikleri veya yeniden inºa edilmeleri içerir. Onar¢m iºleri, düzenleme ve iyileºtirme
iºleri bu anlamdaki giriºimlerin d¢º¢nda kal¢rlar.
Örnekler:
ªimdiki depo binas¢ yetersiz oldu{u için iºletmenin yolun karº¢ taraf¢ndaki
boº arsas¢na yeni bir depo binas¢n¢n inºa edilmesi.
Üretimin yo{unlaºt¢r¢lmas¢ amac¢yla al¢nan yeni bir makinenin üretim iºlevine
sokulmas¢ için gerekli yer olmad¢{¢ndan, üretimhaneye eklenen yeni bir binan¢n
kuruluºu vs.
2. ¡TY 90. Madde 1. Bend 2. F¢kra
¡ºveren emekçi temsilcili{ine ¡TY’nin 90. maddesinin 1. bendinin 2. f¢kras¢
uyar¢nca planlad¢{¢ teknik tesisler ile ilgili bilgileri gerekli belgelerle birlikte
zaman¢nda bildirmek zorundad¢r.
‘Teknik tesisler’ kavram¢, üretim için gerekli olan makineler, robotlar ve di{er
araç ve gereçlerin yan¢ s¢ra iºletmenin özellikle idare k¢s¢mlar¢nda kuurulan
“EDV” ad¢ alt¢nda tan¢d¢{¢m¢z „Elektronik bilgi iºlem merkezi“ni de kapsar.
Bu ba{lamda öbür birlikte karar verme haklar¢na da de{inmekte yarar vard¢r.
Teknik tesislerin kuruluºunda veya iºletmeye sokulmas¢nda 87. maddenin 1.
bendinin 6. f¢kras¢, 106. maddenin 3. bendinin 5. f¢kras¢ ve en önemli olan birlikte karar hakk¢ içeren 111. maddenin 3. cümlesinin 5. f¢kras¢ göz önünde
tutulmal¢d¢r.
3. ¡TY 90. Madde 1. Bend 3. F¢kra
¡ºveren emekçi temsilcili{ini ¡TY’nin 90. maddesinin 1. bendinin 3. f¢kras¢
uyar¢nca planlad¢{¢ iº yöntemi ve iº ak¢º¢ ile ilgili bilgileri gerekli belgelerle
birlikte zaman¢nda bildirmek zorundad¢r.
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¡º yöntemi ve iº ak¢º¢ ile ilgili de{iºiklikler ve yenilenmeler az¢msanamayacak
s¢kl¢ktad¢r iºletmenin gündeminde. Böylesi geliºmelere rastlayabilmek, her
ºeyden önce, onlar¢n fark¢na varmay¢ önkoºar; onlar¢n fark¢na varmak ise iºletmeyi iyi tan¢mak veya iºletmede bilgi edinebilecek kaynaklar¢n olmas¢n¢ gerektirir. Bu tür kaynaklar iºletme ile ilgili her ºeyin as¢l uzmanlar¢d¢rlar. Bu söz
konusu uzmanlar emekçilerin kendileridir. Emekçiler üretimin her aºamas¢nda
etkin rol oynayarak üretim çark¢n¢n de{iºmez diºlisi olduklar¢n¢ kan¢tlarlar.
Patronlar bu sürecin sonunda elde edilen de{erlerin tek sahipleridir.
a) ¡º Ak¢º¢ ¡çin Örnekler
¡ºin,
düzeni,
yöntemi,
mekân¢ ve
zamanlama yönünün yeniden düzenlenmesi,
b) Yeniden Düzenlenmeler ¡çin Örnekler:
Akarbant iºi,
Grup çal¢ºmas¢,
Tek baº¢na çal¢ºma yöntemi,
Ev ofisi,
D¢ºarda çal¢ºmak,
Vardiya çal¢ºmak vs.
c) Çal¢ºma Yöntemi,
Çal¢ºma yöntemi kavram¢ iº ile ilgili görevlerin teknik aç¢dan de{iºtirilmeleri
anlam¢n¢ taº¢r:
Örnek:
Salt insan gücünden, makina ve insan gücünün birlikteli{ine geçiº,
Salt insan kol gücünden beyin gücüne geçiºler.
Bu ba{lamda öbür birlikte karar haklar¢ için bak: 106. madde 3. bend 5. f¢kra,
111. Madde 3. cümle 5. F¢kra.
4. ¡TY 90. Madde 1. Bend 4. F¢kra
¡ºveren, emekçi temsilcili{ine ¡TY’nin 90. maddesinin 1. bendinin 4. f¢kras¢
uyar¢nca planlad¢{¢ yeni iºyerleri ile ilgili bilgileri gerekli belgelerle birlikte
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zaman¢nda bildirmek zorundad¢r. ¡ºyerlerinin planlanmas¢ kavram¢, iºyerlerinin
iº ak¢º¢ ve iº yönteminden öteye giden düzenlemeleri içerir. ¡ºyerlerinin yanl¢z
yer bak¢m¢ndan de{il, teknik, malzeme, arac ve gereçler aç¢s¢ndan da yeniden
düzenlenmesi anlam¢n¢ taº¢r.
Örnek: ªimdiye kadar yanl¢z fren balatalar¢n¢n ambalaj¢yla ilgilenen Temel’in
bundan böyle bu parçalar¢n kalitelerini de denetlemesi için hemen yan¢baº¢na
elektronik bir cihaz kurulur, Temel’in tüm dikkatini bu yeni cihaza odaklamas¢
için iºyeri kal¢n kauçuk perdelerle kapat¢l¢r ve ¢º¢kland¢rma maviye dönüºtürülür.
7
Madde 91: Birlikte Karar Verme Haklar¢
1
¡ºletme, iº ak¢º¢ ve iº çevresinde yap¢lan de{iºiklikler, iºin insanlara uygun ve yak¢º¢r ºekilde düzenlenmesi ile ilgili bilimsel verilere aç¢kça ayk¢r¢ olup, emekçileri olumsuz ºekilde etkiliyorlarsa,
emekçi temsilcili{i bu olumsuzluklar¢ önleyici, hafifletici ve dengeleyici uygun giriºimlerde bulunulmas¢n¢ iºverenden talep edebilir. 2Bir anlaºmaya var¢lamazsa, uzlaºma kurulu karar verir.
3
Uzlaºma kurulunun karar¢ iºverenle emekçi temsilcili{i aras¢nda
uzlaºma yerine geçer.

I. Birlikte Karar Verme Haklar¢
1. ¡ºyerlerinde, ¡ºak¢º¢nda ve ¡ºyeri Çevresinde De{iºikliklerle ¡le ¡lgili Birlikte
Karar Verme Haklar¢
Emekçi temsilcili{inin ¡TY’nin 90. maddesinin bilgilendirlme ve dan¢ºma haklar¢n¢n yan¢s¢ra ¡TY’nin 91. maddesi uyar¢nca 90. maddeyi „tamamlay¢c¢“ birlikte karar verme haklar¢ vard¢r. Bu tamamlay¢c¢ birlikte karar verme hakk¢n¢n
önkoºullar¢ aºa{¢da aktard¢{¢m¢z noktalardan oluºurlar. Fakat ondan önce 91.
madde de tan¢mlanan anlamda “de{iºiklikler” kavram¢ ile ilgili bir kaç sat¢r
aktarmak gerekir.
a) De{iºiklikli{in Tan¢m¢
¡ºletmelerde, iºak¢º¢nda ve iºyeri çevresinde de{iºiklikler: ¡ºletmede yap¢lan
tüm yeni tesisler, yeni düzenlemeler ve bunlar¢n yan¢s¢ra var olan teknik ve
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içyap¢ sistemlerinde – ufak da olsa – yenilikler 91. madde’nin tan¢mlad¢{¢
anlamda „de{iºiklik“ olarak kavran¢r. Bu ba{lamda dikkat edilmesi gereken
nokta ise, iºverenin planlad¢{¢ tüm bu giriºimlerin iº güvenli{i hükümleri kapsam¢nda engellenememeleridir, aksi halde emekçi temsilcili{inin ¡TY’nin 87.
maddesi 1. bendinin 7, f¢kras¢ gere{i davranmas¢ gerekir.
b) Önkoºullar
aa) ¡ºin insanlara uygun ve yak¢º¢r tarzda düzenlenmesi ile ilgili bilimsel verilere ayk¢r¢l¢k:
Bilirkiºilerin herhangi bir hastal¢{¢n veya baºka bir rahats¢zl¢{¢n iº yerinin yak¢n
cevresinden veya iºin kendisinin ºu veya bu özelli{inden kaynakland¢{¢n¢ bildirir
raporlar (“arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse”), böylesi bilimsel veriler
olarak tan¢mlan¢rlar. Bilirkiºi olarak her tür sa{l¢kla ilgili doktor, psikolog,
toplumbilimci (Sosyolog) ve kimyac¢ vs. kabul edilirler.
Örnek:
Temel 8 ayd¢r araba parçalar¢n¢n üretildi{i bir iºletmenin parça y¢kama k¢sm¢nda
çal¢º¢yor. Bu k¢s¢mda baz¢ demir parçalar asit ve ona benzer tehlikeli maddelerle banyo ediliyorlar. Temelin 2 ayd¢r gözleri yaºar¢yor, midesi gaz yap¢yor
ve tüm vucudu sanki k¢zam¢k hastal¢{¢na tutulmuº gibi sivilcelerle dolu.
Doktorlar Temelin bu rahats¢zl¢{¢n¢n kayna{¢ olarak çal¢ºt¢{¢ ortam¢, yani yapt¢{¢
iºte kullan¢lan tehlikeli madeleri belirlerse, bu durum emekçi temsilcili{inin
devreye girmesinin gerekti{i en geç and¢r. Çünkü emekçi temsilcili{i sa{l¢k
için çok tehlikeli bu süreci beklemek zorunda de{ildir. “Çocu{u testi k¢r¢ld¢ktan
sonra azarlarsan neye yarar ...” sözünde oldu{u gibi, Temel mideden ameliyat
olmuº ve emekçi temsilcili{i ondan sonra davranm¢º, Bu durumun baºka
emekçilere yarar¢ olsa bile Temel için geç kal¢nm¢ºt¢r. Dolay¢s¢yla emekçi temsilcilikleri önlem al¢c¢ ºekilde (präventiv), gelece{i görecek ºekilde davranmal¢d¢rlar.
bb) Emekçilerin Uygulanan Giriºimlerden Olumsuz ªekilde Etkilenmeleri:
¡TY 91. maddesinde tan¢mlanan anlamda olumsuz ºekilde etkilenmekten
ancak, çal¢ºan hiç bir insana yak¢ºmayacak derecede y¢prat¢c¢ ve rahats¢z edici
etkenler varsa, söz edilir.
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Örnekler:
aº¢r¢ derecede
gürültü; sars¢nt¢; Nem; Gazlar; Buhar; S¢cakl¢k veya so{ukluk;
Karanl¢k; Göz kamaºt¢r¢c¢ ¢º¢k; çal¢ºma h¢z¢; tek yönlü çal¢ºma; denetim alt¢nda çal¢ºma ve çal¢º¢rken aº¢r¢ derecede sa{l¢ks¢z duruºlar ve hareketler
vs., vs.
c) Sözün K¢sas¢
Emekçi temsilcili{i ancak, iºveren iºletmede de{iºiklik getirecek giriºimlerde
bulunacaksa ve bu giriºimlerde iºin insanlara uygun ve yak¢º¢r tarzda düzenlenmesi ile ilgili bilimsel verilere ayk¢r¢l¢k varsa, iºverenden emekçileri korumak amac¢yla belli baºl¢ karº¢ önlemler al¢nmas¢n¢ talep edebilir ve gerekirse
iºverenin tepkilerine ra{men zorlayabilir. Fakat bu, emekçi temsilcili{inin
emekçilerin alehine olumsuzluklar¢n gerçektende yaºanmas¢n¢ beklemek
zorunda oldu{u, anlam¢na gelmez. Aksine emekçi temsilcili{i önleyici olarak
hareket etmelidir. Emekçi temsilcili{inin önleyici olarak hareket etmesi, onun
uygulanmas¢ istenen giriºimler konusunda zaman¢nda, yani plânlama sürecinde
bilgilendirilmesini gerekli k¢lar. O halde emekçi temsilcili{inin iºverenini bu
yönde davranmas¢ için zaman¢nda yönlendirmesi gerekir.
2. Zor ve Asl¢nda ¡nsanlara Uygun Olmayan Çal¢ºma Koºullar¢na Karº¢l¢k
Denkleºtirme Seçenekleri:
Emekçilerin yaºamlar¢n¢ sürdürebilmeleri için genellikle tek bir kaynaklar¢ vard¢r:
emek güçleri. Bu kaynak sonsuz derecede sömürülemez ve sürekli de{erini
kaybetmekle ya gecici olarak yada sürekli olarak iºlemez hale gelmek tehlikesiyle karº¢ karº¢yad¢r. Bu kayna{¢n gereksiz yere aº¢r¢ derecede y¢pranmamas¢ t¢pk¢ a{aç gövdesinin çertiklendi{i gibi tüm s¢v¢s¢n¢n emzirtilmemesi
gerekir, çünkü kurudumu bir bir daha kolay kolay kendine gelemez bu kaynak. Bu durum ise emekçinin eninde sonunda zor duruma düºmesine neden
olur. Bu durum arzu edilecek bir gelecek de{ildir.
Bu gerçeklerden yola ç¢karak, emekçinin sa{l¢{¢n¢ koruyacak akla gelen ne
tür çözüm varsa onlar¢ olanaklar dahilinde hemen hayata geçirmek gerekir.
ªüphesiz, tüm bunlar¢ yapabilmek için yaln¢z bilinç ve istek yetmiyor, bunlar¢n
ve yasal olanaklar¢n yan¢s¢ra emekçilerin de destekleri vazgeçilmez etkenlerdendir. Bilinç genellikle okumakla, seminerlere gitmekle ve her ºeyden önce
baºka emekçi temsilcilikleriyle sohbet etmekle veya fikir al¢ºveriºinde bulun-
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makla edinilir. Ayn¢ ºey yasal olanaklar¢ tan¢yabilmek için de geçerlidir. Emekçilerin desteklerini alabilmek için ise onlar¢n güvenini kazanmak, onlara haklar¢n¢n ancak emekçiler birleºip tek bir güç oluºturabilirlerse gerçekleºebilece{ini kavratmak gerekir. Toplumsal sorunlara cevaplar ve çözümler
aray¢º¢ yerine, emekçilerin güncel sorunlar¢na çözümler aramakta ºüphesiz
daha yak¢n ve daha olas¢ baºar¢lar elde edilebilir. Fakat yapt¢{¢m¢z bu öneri,
emekçinin iº ve özel hayat¢nda var olan ço{u sorunlar¢n toplumsal kökenli
oldu{unun ikâr ediliºi gibi anlaº¢lmamal¢d¢r. Tam aksine, soorunlat toplumsal
ve siyasal kökenlidirler. Ancak, emekçilerden genellikle onlar¢n güncel sorunlar¢na çözüm aray¢ºlar¢ çerçevesinde destek beklenebilir: Onlar¢n büyük bir
k¢sm¢ ancak k¢sa vadeli çözümlerle kazan¢labilir, emekçi harketine ve dolay¢s¢yla
sendikalara, emekçi temsilciliklerine.
a) Tart¢ºmal¢ Konular
ªimdi esas konumuza dönerken, zor ve asl¢nda insanlara uygun olmayan iºler
karº¢l¢{¢nda, bu ola{anüstü y¢pranmalar¢n¢n bedeli olarak emekçilere hangi
tür avantajlar¢n verilmesi gerekti{i yönünde hukuk dünyas¢nda bir tart¢ºman¢n
oldu{unu vurgulamak gerekir.
aa) Birinci Düºünce
Bu alanda ileri sürülen bir düºünceye göre; insanlara verilen bedeni ve ruhi
zararlar, ufak tefek ücret zamlar¢yla denkleºtirilemezler. Bu tür çözümler ¡TY’nin
91. maddesinin içeri{i ve amac¢na ters düºer. Bu hüküm emekçinin y¢pranmas¢ ve büyük derecede yorulmas¢n¢ denkleºtirecek önlemlerin, onun hemen
bu y¢lg¢nl¢ktan ve yorgunluktan ar¢nmas¢ sa{layacak nitelikte olmas¢ gerekti{ini
söyler. Ancak an¢nda uygulanacak çözümlerin emekçiye do{rudan do{ruya
– azda olsa – rahatl¢k kazand¢rabilece{ini belirtir. (z.B. Richardi, BetrVG § 91 Rn. 14).
Gerçektende emekçi olarak bu düºünceye kat¢lmamak olas¢ de{il. Çal¢ºma
koºullar¢ emekçinin sa{l¢{¢n¢ y¢prat¢yor onu ola{anüstü derecede y¢ld¢r¢yorsa,
bu olumsuz etkenleri hemen yani zaman¢nda ortadan kald¢rmak veya hafifletmek gerekir. Para ac¢y¢ dindirmez, y¢pranmay¢ da onarmaz.
bb) Karº¢ Düºünce
Yukar¢da aktar¢lan düºünceye karº¢ ºunlar ileri sürülüyor: yap¢lan zor ve tehlikeli
iºler karº¢l¢{¢nda yap¢lan ek zamlar¢n ve öbür yan ödemelerin denkleºtirmeye
yeterince etkileri vard¢r. Emekçilerin iºletmelerde çal¢º¢p didinmeleri ve yorul-
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malar¢n¢n amac¢ para kazanmakt¢r. Öyleyse gösterdikleri özel gayretler ve
özveride bulunmalar¢na ek olarak ödenen paralar en uygun karº¢l¢kt¢r. Bu karº¢
düºünceye göre para her duruma çözüm olmasa da her zaman belirleyici
olarak ön planda tutulur. Yaln¢z çok ola{anüstü durumlarda paran¢n d¢º¢nda
baºka çözüm aray¢ºlar¢n¢n sözkonusu olabalece{ini de yads¢m¢yor (bak, Fitting
BetrVG § 91 Rn. 21).

b) Sonuç
¡TY’nin 91. maddesinin yerine getirilmesi güç önkoºullar¢ ve emekçi temsilcilikleri taraf¢ndan ºimdiye dek bu konuda yeterli giriºimler yap¢lmad¢{¢ndan
bu alanda gerekli deneyimden söz edilemez.
Dolay¢s¢yla bu hükme iº yaºam¢nda ne yaz¢k gereken önem verilmemiºtir.Bu
durumun zaman içinde düzelmesini umuyoruz.

II. Çözümler Konusunda Anlaºmazl¢k Durumlar¢nda Çözümleri
Zorlaman¢n Yasal Araçlar¢
Emekçi temsilcili{i, yukar¢da aktar¢lan emekçilerin çal¢ºma yaºamlar¢n¢ gölgeleyen etkenlerle ilgili çözümler aray¢º¢ndan sonra iºverenle görüºmeden
önce veya bu süreçte anlaºmazl¢k durumlar¢nda, yasal araç olarak uzlaºma
kurulunu devreye sokabilir. (Bak; ¡TY 91 madde 2. cümle, 76 madde).
Önemli olan yukar¢da (III, 1. 2) aktard¢{¢m¢z 91. maddenin önkoºullar¢n¢n yerine getirilmiº olmas¢d¢r.
7
Madde 92: Personel Plânlamas¢
(1) 1¡ºverenin emekçi temsilcili{ine, personel plânlamas¢n¢, ºimdiki
ve gelecekteki personel ihtiyac¢n¢ ve bu ihtiyaçtan kaynaklanan
personel ve meslek e{itimi giriºimlerini belgelerle birlikte
zaman¢nda ve geniº ölçüde bildirmek zorundad¢r. 2¡ºveren
emekçi temsilcili{i ile al¢nmas¢ gereken giriºimlerin ºeklini,
kapsam¢n¢ ve olumsuz etkilerin nas¢l önlenebilece{i konular¢n¢
görüºmek zorundad¢r.
(2) Emekçi temsilcili{i iºverene bir personel plânlamas¢n¢n yap¢lanmas¢ ve uygulanmas¢ için önerilerde bulunabilir.
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(3) 1. ve 2. bendler 80. maddenin 1. bendinin 2a ve 2b f¢kralar¢
hükümlerinde belirtilen anlamda, özellikle de kad¢n ve erkek
eºitli{inin sa{lanmas¢n¢n desteklenmesi do{rultusunda haz¢rlanan ve uygulanan giriºimler için benzer ºekilde geçerlidirler.

I. Personel Planlamas¢n¢n Tan¢m¢
Yasa taraf¢ndan personel planlamas¢n¢n tan¢m¢ yap¢lmam¢ºt¢r. Ancak yasa koyucunun ¡TY’nin 92. maddesinin 2. bendi ile ilgili aç¢klamalar¢na bak¢l¢rsa, iºverenin
emekçi temsilcili{ini iºletmede personel ile ilgili geliºmeler konusunda mümkün
oldu{u kadar erken ve gerekli belegelerle geniº çapta bilgilendirme yükümlülü{ü vard¢r. Yasa koyucu bununla kalmay¢p, iºvereni, bu konuda emekçi
temsilcili{i ile dan¢ºmaya da zorluyor. Bu aç¢klamalardan yola ç¢k¢l¢rsa,
personel planlamas¢n¢n iºletme alan¢nda ºimdiki zaman ve gelecek zaman için
nicel ve nitel aç¢dan gereken ve personeli ilgilendiren her tür planlama olarak
kavranmas¢ gerekir (Federal Parlamento bask¢ nomaras¢: VI/1786, S. 50 = BT-Drucks . VI/1786,
S. 50).

Personel planlamas¢n¢n özet olarak ºu basamaklardan oluºur:
Personel ihtiyac¢ planlamas¢ (Personalbedarfsplanung: Feststellung

des künftigen

Personalbedarfs);

Gereken personelin nas¢l ve hangi yöntemlerle karº¢lanabilece{inin ve
fazla personelin nas¢l azalt¢labilece{inin planlamas¢ (Personaldeckungsplanung = Personalbeschaffung + Personalabbau: Ermittlung, wie Bedarf gedeckt werden kann, z.B. durch Personalbeschaffung oder Personalabbau),

Personel geliºtirme planlamas¢: yeni iºe almalar, iºyerlerinin de{iºimi,
iºten ç¢karmalar vs. (Personalentwicklungsplanung: Neueinstellungen, interne Versetzungen,
Kündigungen, Aufhebungsverträge)

ve
Personelin görevlere atanmas¢n¢n planlamas¢
(Personaleinsatzplanung/Verwendung des Personals)
[Bak, Gnade/Kehrmann/Schneider/Blanke, BetrVG, 2. Aufl., § 92 Rn 10 ff.; Fitting/Auffarth/Kaiser/ Heither, BetrVG, 16. Aufl., § 92 Rn 5 c ff.; Dietz/Richardi, BetrVG, 6. Aufl., § 92 Rn 9 ff.].
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II. Personel Planlamas¢n¢n Amac¢
Personel planlamas¢n¢n amac¢, iºletmelerde emekçi temsilciliklerine bu tür
planlamalara ciddi bir ºekilde kat¢lma olana{¢ tan¢n¢rsa, gelecekteki personel
ihtiyac¢n¢ yaln¢z nitel ve nicel aç¢dan de{il; toplumun sosyal yap¢s¢n¢ da göz
önünde tutarak iºletmede çal¢ºan personeli sa{l¢kl¢ bir dengeye getirmek olacakt¢r. Aksi halde iºverenler olimpiya tak¢mlar¢ ölçüsünü örnek alarak hep
genç, at¢lgan, ba{¢ms¢z ve her iºe koºturabilen emekçileri iºletmede al¢korlar
veya iºe al¢rlar; di{er emekçi gruplar¢n¢ ise (yaºl¢lar, meslekleri olmayanlar, çocuklu kad¢nlar,
çeneleri düºük sendika üyeleri, yaramaz emekçi temsilcilikleri vs., vs.)

olanak buldukca iºten ç¢kar¢rlar. Emekçi temsilcili{inin görevi ise bu tür
olas¢l¢klar¢ baº¢ndan engellemek veya zorlaºt¢rmakt¢r.

III. Bildirme ve Görüºme Haklar¢
1. Bildirilme Haklar¢
Bildirilme haklar¢ (Unterrichtungsrechte), yukar¢da de{indi{imiz, emekçi temsilcili{inin iºveren taraf¢ndan iºletmelerin belli emekçilerden ar¢nd¢rma
giriºimlerini engellemek için , 92. madde 1. bend kapsam¢nda birlikte karar
verme hakk¢ yoktur. Emekçi temsilcili{i bu gibi durumlarda 99. madde uyar¢nca
yaln¢z kat¢l¢m hakk¢ ile yetinmek zorundad¢r. O’nun haklar¢ yanl¢z bildirilme
ve dan¢ºma haklar¢ndan ibarettir. Ancak emekçi temsilcili{i 92. maddenin
1. bendinin d¢º¢nda ayn¢ maddenin 2. bendi uyar¢nca personel planlamas¢ için
önerilerde bulunabilir. Personel planlamas¢nda kad¢n emekçilerin teºvik ve
desteklenmesinin yan¢s¢ra yabanc¢ uyruklu emekçilere de bu katk¢larda bulunma
olana{¢ vard¢r.
Buraya kadar aktar¢lan bilgilerden emekçi temsilcili{inin ¡TY’nin 92. maddesi
uyar¢nca çok k¢s¢tl¢ haklara sahip oldu{u anlaº¢lmaktad¢r. Emekçi temsilcili{i
bu k¢s¢tl¢l¢ktan dolay¢ personel planlamas¢ konusundaki görüº ve önerilerinde
iºverene karº¢ diretemez. ¡ºveren emekçi temsilcili{inin yapt¢{¢ bir öneriyi hiç
dikkate almazsa iºletmede personel planlamas¢ yap¢lmayacak demektir. Ancak
iºveren bu tür bir planlamaya giriºti{i zaman, onun emekçi temsilcili{ini planlama aºamas¢nda geniº çapta bilgilendirip kendisiyle dan¢ºmalarda bulunma
yükümlülü{ü do{ar. Bu durumlarda iºveren emekçi temsilcili{ine kendili{inden
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personal plânlamas¢ yapaca{¢n¢ bildirmek zorundad¢r. 92. madde anlam¢ndaki
“bildirilme iºlemi” (Unterrichtungsvorgang) sürekli olarak gerekli belgeleri de
içerir; gerekli evrak ve belgeler olmaks¢z¢n tam anlam¢yla bir bildirilme
iºleminden söz edilemez: Belge olarak genellikle ºunlar söz konusu olabilir:
Personel istatistikleri;
Boº iºyerlerinin listesi;
¡ºyerlerinin tarifi ve
¡ºyerlerinin genel plan¢
2. Dan¢ºma Haklar¢
¡ºveren ¡TY’nin 92. maddesinin 1. bendinin 2. cümlesi uyar¢nca emekçi temsilcili{i ile al¢nmas¢ gereken giriºimlerin ºeklini, kapsam¢n¢ ve olumsuz etkilerinin önlenebilmesini dan¢ºmak zorundad¢r. Buradan anlaº¢ld¢{¢na göre
dan¢ºma haklar¢ 92. maddenin 1. bendinin 1. cümlesinde düzenlenen bildirilme
hakk¢ndan daha az etkilidir, zira dan¢ºma hakk¢ yaln¢z personel plânlamas¢ ile
ilgili giriºimler alan¢nda vard¢r.
Personel plânlamas¢ yanl¢z personel ihtiyac¢ planlamas¢yla kal¢yorsa, iºverenin
kendili{inden emekçi temsilcili{ine bildirme ve onunla dan¢ºma zorunlu{u
yoktur, çünkü ileriye dönük personel ihtiyac¢n¢n araºt¢r¢lmas¢ndan do{rudan
do{ruya personeli olumsuz ºekilde etkileyecek giriºimler do{maz. Emekçi
temsilcili{ine dan¢ºma zorunlulu{u ancak personel ihtiyac¢ planlamas¢ndan
edinilen bilgiler sonucu belli bir personel ihtiyac¢n¢n veya fazlal¢{¢n¢n oldu{u
saptand¢{¢ durumlarda ortaya ç¢kar. Bu personel fazlal¢{¢n ve eksikli{inin nas¢l
giderilece{i aºamas¢na gelindi{inde iºveren kendili{inden emekçi temsilcili{ine baºvurarak kendisine konu üzerinde dan¢ºmak istedi{ini açaklamakla
yükümlüdür (BAG, Beschluss vom 6.11.1990 – 1 ABR 60/89 – AP Nr. 3 zu § 92 BetrVG 1972;
Dietz/Richardi, § 92 Rn 30 und Richardi, Die Mitbestimmung des Betriebsrats in personellen Angelegenheiten, ZfA-Sonderheft 1972, 4; Galperin/Löwisch, § 92 Rn 15).

Personel ihtiyac¢ planlamas¢ her ºeyden önce iºverenin ekonomik alanda karar
verme özgürlü{ü kapsam¢na girer. ¡ºveren iºletmenin amac¢n¢n gerçekleºtirilebilmesi için ne kadar personele ihtiyac¢ oldu{unu tek baº¢na belirler. Emekçi
temsilcili{inin devreye girdi{i süreç iºletmenin amac¢n¢n gerçekleºtirilebilmesi
için gereken personelin nas¢l ve hangi yöntemlerle karº¢lanabilece{inin veya
fazla personelin nas¢l ve hangi yöntemlerle azalt¢labilece{inin planlamas¢ sürecidir. ¡ºte emekçi temsilcili{inin en geç bu süreçte devreye sokulmas¢ gerek-
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lidir ki ¡TY’nin 99. maddesinde belirtilen anlamda ‘personel giriºimler’ emekçilerin alehine uygulanmas¢n.
¡TY’nin 92. maddesinin 1. bendinin 1. cümlesi uyar¢nca öngörülen iºverenin
emekçi temsilcili{ine bildirme yükümlülü{ü bu ba{lamda anlam¢n¢ yitirmiyor, çünkü bu yükümlülük emekçi temsilcili{ine personel ihtiyac¢ planlamas¢nda de{iºikliklerin yap¢lmas¢ olana{¢n¢ veriyor. Emekçi temsilcili{inin
bununla ilgili yapt¢{¢ önerilerle iºveren ¡TY’nin 2. maddesinin 1. bendi ve 74.
maddesinin 1. bendinin 2. cümlesi uyar¢nca bütün ciddiyetiyle ilgilenmek
zorundad¢r (BAG, Beschluss vom 6.11.1990 – 1 ABR 60/89 – AP Nr. 3 zu § 92 BetrVG 1972).
Emekçi temsilcili{inin bu alanda yapabilecegi öneriler için birkaç
örnek:
¡ºletmeden d¢ºar¢ya belli iºler ve görevler veriliyorsa bunlar¢n durdurulmas¢
(Fremdvergabe der Arbeit) ve iºletmede yap¢lmas¢ ek olarak emekçi al¢m¢na
gereksinim oluºturacakt¢r,
Fazla mesai yerine yeni emekçilerin iºe al¢nmalar¢ sa{lanabilir,
Kiral¢k emekçi (Leiharbeitnehmer) çal¢ºt¢r¢laca{¢na, süreli veya süresiz iº
iliºkileriyle yeni emekçilerin iºe al¢nmas¢,
¡ºletmenin baz¢ iºyerlerinde yaln¢z çal¢ºman¢n beraberinde getirdi{i tehlikelerden yola ç¢karak orada baºka emekçilere gerek oldu{unu ileri sürülerek
yeni emekçilerin iºe al¢nmalar¢ olasal¢{¢ yükseltilir vs. vs.

IV. Emekçi temsilcili{inin di{er yasalar alan¢ndaki kat¢l¢m haklar¢
1. K¢s¢tl¢ ve Süreli ¡º ¡liºkisi Yasas¢
Emekçi temsilcili{inin ¡TY’nin 92. maddesinin yan¢s¢ra K¢s¢tl¢ ve Süreli ¡º ¡liºkisi
Yasas¢’n¢n 7. maddesi uyar¢nca da özel kat¢l¢m haklar¢ vard¢r; bunlardan mutlaka yararlanmak gerekir. Bu yasaya göre iºveren, iºletmede var olan veya
planlanan k¢s¢tl¢ zaman çal¢º¢l¢cak iºyerleri konusunda ve ayr¢ca iºletmede
hangi “tamgün” (Vollzeit) iºyerlerinin “k¢s¢tl¢ zaman” (Teilzeit) iºyerlerine çevrilecekleri konusunda zaman¢nda bilgilendirmekle yükümlüdür (Bak ekte 7. K¢s¢tl¢ ve
Süreli ¡º ¡liºkisi Yasas¢).

2. Medeni Yasan¢n 618. Maddesi
Yasalar alan¢nda özel olarak düzenlenmiº; ancak yine de emekçi temsilcili{inin
olumlu ºekilde etkileyebilece{i düzenlemelerin birisi de Medeni Yasan¢n 618.
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maddesinin hükümleridir. Bu hükmlere göre; iºveren çal¢ºmas¢ amac¢yla
kurdu{u binalar¢, di{er mekânlar¢, araç ve gereçleri sürekli bak¢ml¢ ve iºler
bir ºekilde tutmak zorundad¢r.
3. Ticari Sanatlar Yasas¢ (Handelsgesetzbuch)
Emekçi temsilcili{i Ticari Sanatlar Yasas¢n¢n 62. maddesinin öngördü{ü koruma
s¢fatl¢ giriºimlerin al¢n¢p emekçilerin yarar¢na uygulan¢p uygulanmad¢{¢n¢
denetleyebilir. Bu yükümlülük ve yetkiyi kendisine ¡TY’nin 80. maddesinin 1.
bendi vermektedir.
4. nneli{i Koruma Yasas¢ (Mutterschutzgesetz)
Anneli{i Koruma Yasas¢n¢n 2. ve 7. maddeleri (MuSchG) ve Anneli{i Koruma
Yasas¢n¢n Yürütmeliklerinin 1. ve 3. maddeleri (MuSchVO).
5. Sosyal Yasan¢n 9. Cildi
Engelli insanlar¢ korumay¢ amaçlayan Sosyal Yasas¢n¢n 9. Cildinin
83. maddesi (SGB IX).
7
Madde 92a: ¡stihdam Güvencesi
(1) 1Emekçi temsilcili{i, iºverene istihdam¢n güvence alt¢na
al¢nmas¢ ve buna özendirilmesi do{rultusunda önerilerde bulunabilir. 2Bu öneriler, özellikle çal¢ºma zaman¢n¢n esnek ºekilde
düzenlenmesi, k¢s¢tl¢ zaman veya yaºl¢l¢kta k¢s¢tl¢ zaman uygulamalar¢n¢n desteklenmesi, iºin örgütlemesinde yeni ºekiller,
çal¢ºma yönteminde ve iº ak¢º¢nda yap¢labilecek de{iºiklikler,
emekçileri uzmanlaºt¢rma giriºimleri, iºin iºletmeden d¢ºar¢ya
verilmesine veya baºka bir iºletmeye devredilmesine karº¢
seçenekler, üretim ve yat¢r¢m programlar¢ gibi konular¢ içerebilir.
(2) 1¡ºveren yap¢lan önerileri emekçi temsilcili{i ile görüºmek
zorundad¢r. 2¡ºveren emekçi temsilcili{i taraf¢ndan yap¢lan
önerileri yetersiz buluyorsa, bunu gerekçelendirmek zorundad¢r; 100 kiºiden fazla emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde bu
gerekçe yaz¢l¢ olarak bildirilir. 3¡ºveren veya emekçi temsilcili{i, görüºmelere Federal ¡º Acentesinin bir temsilcisini
ça{¢rabilir.
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I. Önsöz
¡TY’nin 92a maddesinin 1. bendi emekçi temsilcili{ine istihdam¢ güvence alt¢na
almak amac¢yla ‘giriºim ve öneri hakk¢’ (Initiativrecht) tan¢yor. Ancak bu hak
baºl¢ baº¢na bir giriºimden ve bir öneriden öteye gitmez, yani 92a maddesinin
hükümleri emekçi temsilcili{ine 87. maddede oldu{u gibi tam anlam¢yla birlikte karar hakk¢ vermez.

II. Öneri Haklar
Emekçi temsilcili{i ¡TY’nin 92a maddesinin 1. bendi uyar¢nca istihdam¢ güven
alt¢na almak amac¢yla aºa{¢da aktar¢lan önerileri yapabilir:
Emekçilerin uzmanlaºt¢r¢lmalar¢;
yukar¢da de{inildi{i gibi madde 92a emekçi temsilcili{ine birlikte karar verme
hakk¢ tan¢m¢yor, ancak emekçilerin uzmanlaºt¢rmalar¢ konusu ile ilgili bu yasal
aç¢{¢ ¡TY’nin 96. ila 98. maddelerinin hükümleri yeterince gideriyorlar. Emekçi
temsilcili{inin bu hükümler uyar¢nca birlikte karar verme hakk¢ tan¢n¢yor; bu
ba{lamda özellikle 97. maddenin 2. bendine iºaret edilir.
K¢s¢tl¢ zaman ç¢l¢ºmay¢ desteklemek ve teºvik etmek;
emekçi temsilcili{inin ¡TY’nin 92a maddesine göre birlikte karar verme hakk¢
olmamas¢na ra{men bu alanda gene de olumlu sonuç getiren giriºimlerde
bulunabilir. Bu olumlu sonuç için 92a maddesinin yan¢s¢ra baºka yasal araç
olarak K¢s¢tl¢ ve Süreli ¡º ¡liºkisi Yasas¢’n¢n (TzBfG) 8. maddesi ve takiben,
¡TY’nin 99. maddesinin 2. bendinin 3. f¢kras¢n¢n 2. yar¢ cümlesi gösterilebilir.
Yaºl¢l¢kta k¢s¢tl¢ zaman çal¢ºma;
yukar¢da, k¢s¢tl¢ zaman ç¢l¢ºmay¢ desteklemek ve özendirmek konusuyla ilgili
aktar¢lanlar burada da geçerlidir. Burada söz konusu olan yasal araç olarak
Yaºl¢l¢kta K¢s¢tl¢ Zaman Çal¢ºma Yasas¢n¢n 2. ve 3. maddeleri (=Altersteilzeitgesetzt) ve ¡TY’nin 75. ve 92. maddeleri aktar¢labilir;
Çal¢ºman¢n düzeninde yeni yap¢lanmalar:
Emekçi temsilcili{inin bu konuda 92a maddesi uyar¢nca yaln¢z öneri hakk¢
vard¢r. Grup çal¢ºmas¢n¢n oluºturulmas¢ bu hüküm üzerinden zorlanamaz.
Emekçi temsilcili{i gerek 92a maddesinin hükümleriyle gerekse 87. maddenin
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1. bendinin 13. f¢kras¢ hükümleriyle grup çal¢ºmas¢n¢n oluºturulmas¢n¢ yasal
yollarla dayatamaz. Zira emekçi temsilcili{ine 87. maddenin 1. bendinin 13.
f¢kras¢ uyar¢nca tan¢nan birlikte karar verme hakk¢ k¢s¢tl¢d¢r, yani giriºim ve öneri
nitelikli de{ildir;
¡ºletmenin bölünmesine veya sat¢lmas¢na karº¢ seçenek sunma hakk¢:
Bu alanda 92a maddesi uyar¢nca yaln¢z öneri hakk¢ varken 111. maddenin 3.
cümlesinin 1. ve 3. f¢kralar¢ emekçi temsilcili{ine tam anlam¢yla birlikte karar
verme hakk¢ tan¢yor ve 92a maddesindeki bu yasal eksikli{i gideriyor. (Ç¢kar
denkleºtirmesinin ‘son karar¢’ ile ilgili konularda = das ‘ob’ der Maßnahme);

Çal¢ºma yöntemlerinin de{iºimi:
Emekçi temsilcili{inin bu konuda 92a maddesinde düzenlenen öneri hakk¢n¢n
yan¢s¢ra 111. maddenin 3. cümlesinin 4. ve 5. f¢kralar¢ uyar¢nca tam anlam¢yla
birlikte karar verme hakk¢ da vard¢r, buna önemle iºaret edilir;
¡º ak¢º¢nda de{iºiklikler:
bu alanda emekçi temsilcili{inin 92a maddesinin yan¢ s¢ra 111. maddenin 3.
cümle 4. ve 5. f¢kralar¢na ek olarak güçlü bir birlikte karar verme hakk¢ vard¢r,
bu haktan mutlaka öncelikli olarak yararlanmak gerekir;
Üretim ve modernleºme programlar¢:
Emekçi temsilcili{inin 92a maddesi kapsam¢nda yapaca{¢ öneriler, 87. madde
1. bend 6. ve 7. f¢kralar, 111. ve 112. maddeler, 96 ila 98. maddelere kadar
olan hükümler üzerinden somutlaºt¢r¢labilir, zira bu haklar zorlay¢c¢ niteliktedirler;
Esnek çal¢ºma zamanlar¢:
Emekçi temsilcili{i bu yasal arac¢ emekçilerin ç¢karlar¢ do{rultusunda ve uzun
vadeli tasar¢lar¢ kapsam¢nda de{erlendirmek istiyorsa bu alanda kararl¢ davranmas¢ gerekir ve esnek çal¢ºma zamanlar¢’n¢n (flexible Arbeitszeiten) emekçiler
aç¢s¢ndan yararl¢ bir ºekilde düzenlemesiyle birlikte çal¢ºmay¢ da güvence
alt¢na alma olanaklar¢ndan yararlanm¢ç olur. Çal¢ºma zamanlar¢ genellikle
iºverenlerin ihtiyaclar¢ do{rultusunda esnekleºiyor, iºte bu düzeni bu süreci
ters yöne çevirerek emekçilerin ihtiyaçlar¢ do{rultusunda esnekleºtirmek
gerekir.
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¡TY’nin 92a maddesi emekçi temsilcili{ine somut iº hayat¢n¢n gerektirdi{i
ºekilde birlikte karar verme hakk¢ tan¢mad¢{¢ndan, bu yasal eksikli{in giderilmesi için gündemdeki birlikte karar verme haklar¢ (hangileri olursa olsun,
ancak özellikle 87. maddesinin 1. bendinin 2. veya 3. f¢kralar¢) olabildi{ince
geniº çapta de{erlendirilmelidir. Bu de{erlendirme yasal kapsam¢ d¢º¢nda
siyasal ve sosyal içerik de taº¢mal¢d¢r. Bu yaklaº¢m özellikle 87. maddenin 1.
bendinin 2. ve 3. f¢kralar¢ için geçerlidir. Çünkü fazla mesailere iºverenin her
gün ihtiyac¢n¢n olaca{¢ bilinen bir gerçektir. ¡ºverenin fazla mesai konusunda
87. maddenin 1. bendinin 2. ve 3. f¢kralar¢ kapsam¢nda emekçi temsilciliklerinin onay¢na gereksinimi vard¢r. ¡ºveren fazla mesaileri, asl¢nda iºletmelerde var olan iºgücü ihtiyac¢n¢ karº¢lamak için uygulamak ister. Bu yöntemle
iºgücü ihtiyac¢n¢ karº¢lamak ayr¢ca emekçi almaktan daha ucuza gelir. ¡ºveren
fazla mesai ihtiyac¢n¢ emekçi temsilcili{inin onay¢ olmadan karº¢layamad¢{¢ndan
emekçi temsilcili{inin bu durumu emekçilerin yarar¢na de{erlendirmesi gerekir.
Bu durumun yaratt¢{¢ birlikte karar verme hakk¢n¢n emekçi temsilcili{ince
emekçiler yarar¢na kullan¢lmas¢nda bir sak¢nca oldu{u düºünülemez.
¡TY’nin 87. maddesinin 1. bendinin 2. ve 3. f¢kralar¢ bu amaç için hemen
hemen her gün kullan¢labilecek yasal araçlard¢r. Fazla mesaiye ihtiyac¢ olan
emekçiler emekçi temsilcili{inin bu tutumunu olumlu bulmayabilirler; bu da
anlaº¢labilir bir durumdur. Bu gibi durumlarda emekçilere ayd¢nlat¢c¢ bilgiler
vermek gerekir, zaman içinde durumu anlayacak ve emekçi temsilcili{ine
destek olacaklard¢r; bu olas¢ bir beklentidir.
Ayr¢ca her zaman koldaºlar¢n dedi{ini yapman¢n emekçi temsilcili{inin iºverene
karº¢ tutumunda yararl¢ olup olmayaca{¢n¢ ciddi ºekilde düºünmek gerekir.
Emekçi temsilcili{inin iºverene karº¢ tutumunda emekçilerin belirleyici olmas¢n¢n
her zaman yararl¢ olmayaca{¢n¢ düºünmek gerekir. Yasalar¢ iyi bilmenin emekçi
temsilcili{ine kazand¢rd¢{¢ bilgi ve deneyim birikimi kendisine özgü istikrarl¢
bir duruº sa{lam¢ºt¢r.
Emekçi temsilcili{i üyeleri, bu gerçekle iç içe yaºad¢klar¢ için gerekti{inde
bu istikrarl¢ duruºu kullan¢rlar.

III. Dan¢ºma hakk¢
Emekçi temsilcili{i iºverene çal¢ºman¢n güvence alt¢na al¢nmas¢ ile ilgili herhangi bir öneride bulunduysa, iºveren bu önerileri, ne kadar anlaml¢ ve yararl¢
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olursa olsun, uygulamak zorunda de{ildir. Fakat bu giriºimleri uygulamak
istemiyorsa, bu tutumunun gerekçesini emekçi temsilcili{ine bildirmelidir. 100
den fazla emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde bu gerekçelendirmeyi yaz¢l¢ olarak
yapmak zorundad¢r (¡TY 92a Abs. 2 S. 2).
7
Madde 93: Boº ¡ºyerlerinin ¡ºletmede ¡lân¢
Emekçi temsilcili{i, doldurulmas¢ amaçlanan iºyerlerini, bunlar
için eleman al¢nmadan önce, genel olarak veya yaln¢z belli baºl¢
görevleri içerenleri iºletme içersinde ilân edilmesini isteyebilir.

I. Tam anlam¢yla birlikte karar verme hakk¢
Emekçi temsilcili{i, 93. madde uyar¢nca iºverenden iºletmedeki tüm boº iºyerlerinin bildirilmesini, yani iºletmede ilân edilmesini isteyebilir. (BAG 23.2.1988 AP
Nr. 2 zu § 93 BetrVG 1972).

¡ºveren bu yükümlülü{ün kapsam¢na sözkonusu boº iºyeri uygunsa k¢s¢tl¢
zaman çal¢ºan emekçileri de katmak zorundad¢r (bak § 7 Abs. 1 TzBfG ).
Emekçi temsilcili{inin 93. madde uyar¢nca sahip oldu{u bu hak, ayn¢ zamanda
99. maddenin 2. bendinin 5. f¢kras¢yla da güvence alt¢na al¢n¢r. Bu hükme
göre; iºverenin 93. maddeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi
durumunda emekçi temsilcili{i, d¢ºardan iºe al¢m iºlemlerine olur sak¢nabilir.

II. Önkoºul
93. madde kapsam¢ndaki birlikte karar verme hakk¢ndan yararlanman¢n tek
bir önkoºulu vard¢r: iºverenden tüm boº iºyerlerini herhangi bir ayr¢m yapmadan sürekli olarak iºletme içinde uygun bir ºekilde ilan edilmelerini istemek. Emekçi temsilcili{i bu iste{ini yaz¢l¢ olarak yaparsa, ileride kan¢tlama
sorunlar¢yla karº¢ karº¢ya kalmaz.
7
Madde 94: Personel Sorgulamas¢, Nitelik Belirleme Ölçütleri
1
Personel soruºturma tutanaklar¢ emekçi temsilcili{inin onay¢n¢
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gerektirir. 2Bunlar¢n içeri{i konusunda bir anlaºmaya var¢lamazsa,
uzlaºma kurulu karar verir. 3Uzlaºma kurulunun karar¢ iºveren
ile emekçi temsilcili{i aras¢nda anlaºma yerine geçer.
(2) 1. bendin hükümleri, yaz¢l¢ iº sözleºmelerinde yap¢lan ve genellikle iºletme için kullan¢lan kiºisel bildirimler için ve ayr¢ca
genel nitelik belirleme ölçütlerinin oluºturulmas¢nda da benzeri ºekilde geçerlidir.

I. Önsöz
94. madde kapsam¢ndaki birlikte karar verme hakk¢ giriºim ve öneri karakterli de{ildirler. Bu hükümde düzenlenen birlikte karar verme hakk¢ yaln¢z bas¢l¢
olarak düzenlenmiº iº sözleºmelerinin kimi maddeleri (90. madde 1. bend)
ve verimlili{e de{er biçmeyi kolaylaºt¢ran genel kurallar¢n uygulanmas¢ için
geçerlidir (90. madde 2. bend).

II. Personel Sorgulamas¢
Personel sorgulamas¢, emekçilerin kiºisel durumlar¢ ile ilgili bilgileri içeren
bir çok sorudan oluºur (BAG 21.9.1993 AP Nr. 4 zu § 94 BetrVG 1972).

III. Nitelik Belirlemeyi Kolaylaºt¢ran Ölçütler
Nitelik belirlemeyi kolaylaºt¢ran ölçütler, emekçilerin davran¢ºlar¢n¢ veya verimlilik güçlerini nesnel olarak saptamay¢ ve onlara de{er biçmek için belirlenmiº ve özellikle emekçinin alaca{¢ ücreti ve iºletme içi kariyerini belirlemeyi
kolaylaºt¢ran ölçütlerdir.

IV. Anlam¢ ve Amac¢
94. madde kapsam¢ndaki birlikte karar verme hakk¢n¢n baºl¢ca anlam¢ ve amac¢
emekçilerin kiºilkleri ile ilgili temel haklar¢n¢n¢n zedelenmesini engelleyici
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önlemler almakt¢r. Emekçi temsilcili{i birlikte karar verme hakk¢yla iºverenin
personel sorgulamas¢n¢n iºletmede kullan¢lmas¢na s¢n¢rlama getiriri. Böylece
iºverenin emekçilere yanl¢z iº iliºkisiyle ilgili ve iºverenin hakl¢ olarak bilmesi
gereken uygun sorular¢ yöneltmesini sa{lar (BAG 9.7.1991 AP Nr. 19 zu § 87 BetrVG
1972 Ordnung des Betriebs).

Emekçi temsilcili{inin nitelik belirlemeyi kolaylaºt¢ran ölçütlerle ilgili birlikte
karar verme hakk¢, iºletmede verimlili{e de{er biçme iºlemlerinin ortak
ve tek bir yöntemle yap¢lmas¢n¢ güvence alt¢na almaktad¢r (BAG 23.10.1984 AP Nr.
1 zu § 94 BetrVG 1972).

V. Personeli Sorgulama Hakk¢
Gerek personel sorgulamalar¢nda ( ¡TY 94. madde 1. bend) gerekse iº
sözleºmesi düzenlemelerinde (¡TY 94 maddesi 2. bend) uygun olmayan sorular kesinlikle yöneltilmezler. Bu kural ancak iºverenin ve dolay¢s¢yla iºletmenin
yap¢s¢nda yer alan önemli nedenler gerektiriyorsa, uygulanmayabilir. Örnek:
Bir emekçi, iºletmenin muhasebesinde çal¢ºmas¢ için iºe al¢nacaksa ve yapaca{¢
iº kapsam¢nda para ile iliºkisi olacaksa, iºveren kendisine sab¢kal¢ olup
olmad¢{¢n¢ sorabilir, aksi halde de{il (Bak, BAG 5.10.1995 AP Nr. 40 zu § 123 BGB).
7
Madde 96: Meslek Ö{renimini Destekleme
(1) 1¡ºveren ve emekçi temsilcili{i, iºletme personel plânlamas¢
kapsam¢nda, meslek ö{renimi için ve meslek ö{renimini
desteklemekle görevli kuruluºlarla birlikte çal¢ºarak, emekçilerin meslek ö{renimini desteklerler. 2¡ºveren, emekçi temsilcili{inin iste{i üzerine, meslek e{itimine olan ihtiyac¢ saptar ve emekçi temsilcili{iyle iºletmedeki emekçilerin mesleki
ö{renimleri ile ilgili sorunlar¢ görüºür. 3Emekçi temsilcili{i bu
konuda öneriler yapabilir.
(2) 1¡ºveren ve emekçi temsilcili{i, iºletme koºullar¢n¢ da gözönüne
alarak, emekçilerin iºletmede veya iºletme d¢º¢nda mesleki ö{renimle ilgili giriºimlerden yararlanmalar¢n¢n sa{lanmas¢na dikkat
ederler. 2¡ºveren ve emekçi temsilcili{i yaºl¢ emekçilerin, k¢s¢tl¢
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süre çal¢ºanlar¢n ve ailevi sorumluluklar¢ olan emekçilerin durumlar¢n¢ da göz önünde bulundurmak zorundad¢r.

I. Emekçi temsilcili{inin kat¢l¢m haklar¢ (96. madde 1. bend)
¡TY’nin 96. maddesi emekçi temsilcili{ine “talep”, “teºvik”, “dan¢ºma” ve
“öneri” haklar¢ tan¢maktad¢r. Yasa koyucu ¡TY’nin 96. maddesinin 1. bendinde
iºvereni ve emekçi temsilcili{ini meslek e{itimini desteklemeleri ve
özendirmeleri için görevlendirmiºtir. Bu yasal görevlendirmeden, iºveren ve
emekçi temsilcili{inin büyük bir titizlik ve kararl¢l¢kla meslek e{itimini desteklemeleri ve özendirmeleri için birlikte gayret göstermeleri, yükümlülü{ü
do{maktatd¢r. Dolay¢s¢yla iºveren emekçi temsilcili{inin ¡TY’nin 96. maddesinin
1. bendinin 2. cümlesi uyar¢nca yapt¢{¢ talep üzerine iºletmede meslek e{itimi
ihtiyac¢n¢ araºt¢rmak zorundad¢r. Böyle bir araºt¢rmayla yak¢n, orta dereceli ve
uzak gelecekte kaç emekçiye hangi meslek dal¢nda ve uzmanl¢k alan¢nda
gereksinim duyulac¢{¢n¢n zaman¢nda saptanmas¢ sa{lan¢r. Böylece iºletmenin
yap¢s¢na dayanarak uygulanan meslek e{itimi giriºimlerinin hangi derecede
yeterli olduklar¢n¢n belirlenmesinin yan¢s¢ra, ileride baºka hangi meslek e{itimlerine a{¢rl¢k verilmesi gerekece{i de kolayl¢kla anlaº¢labilir.
Emekçi temsilcili{inin aktar¢lan bu talep hakk¢n¢n yan¢s¢ra ayr¢ca baºka haklar¢ da vard¢r. Emekçi temsilcili{i iºverenden ¡TY’nin 96. maddesinin 1. bendinin 2. cümlesi gere{i meslek e{itimi ile ilgili konular¢n kendisiyle dan¢ºmalarda
bulunma hakk¢n¢n yan¢s¢ra, bu konuda öneriler yapma hakk¢na da sahiptir.
Dan¢ºma hakk¢n¢n içeri{inde yeralabilecek konular için örnekler:
Mesleki e{itimin hangi türden olaca{¢ sorusu,
Mesleki e{itimin düzenlenmesi konusu,
Mesleki e{itimin süresi konusu ve
Mesleki e{itime kat¢lacak emekçilerin say¢s¢.

II. Emekçi temsilcili{inin kat¢l¢m haklar¢ (96. madde 2. bend)
¡ºveren ve emekçi temsilcili{i, iºletme koºullar¢n¢ da gözönünde bulundurarak,
emekçilerin iºletmede veya iºletme d¢º¢nda mesleki ö{renimle ilgili giriºimler-
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den yararlanmalar¢n¢n sa{lanmas¢na dikkat ederler. ¡ºveren ve emekçi temsilcili{i yaºl¢ emekçilerin, k¢s¢tl¢ süre çal¢ºanlar¢n ve ailevi sorumluluklar¢ olan
emekçilerin durumlar¢n¢ da dikkate almak zorundad¢rlar.
7
Madde 97: Meslek Ö{renim Tesisleri ve Giriºimleri
(1) ¡ºveren emekçi temsilcili{i ile iºletmede meslek ö{renimi için
düzeneklerin kurulmas¢ ve uygun ºekilde donat¢lmas¢, iºletmede mesleki ö{renim giriºimlerinin uygulanmas¢ ve iºletme
d¢º¢nda mesleki ö{renim giriºimlerine kat¢lma konusunda
görüºür.
(2) 1Emekçi temsilcili{inin iºveren taraf¢ndan plânlanan veya uygulanan giriºimlerin emekçilerin görevlerinde de{iºmelere neden
oldu{u ve onlar¢n mesleksel bilgi ve becerilerinin bu görevleri
yerine getirmek için art¢k yeterli olmad¢{¢ durumlarda, iºletme
içi mesleki e{itim giriºimlerinin uygulamaya konmas¢nda birlikte karar verme hakk¢ vard¢r. 2Bir anlaºma sa{lanamad¢{¢
durumlarda uzlaºma kururlu karar verir. 3Uzlaºma kurulunun
karar¢ iºveren ile Emekçi temsilcili{i aras¢nda anlaºman¢n yerine geçer.

I. Birinci Bend: Emekçi Temsilcili{inin Kat¢l¢m Haklar¢
¡TY’nin 97. maddesinin 1. bendi, 96. madde de düzenlenen emekçi temsilcili{inin mesleki e{itimi alan¢ndaki kat¢l¢m hakklar¢na iºverenin emekçi temsilcili{ine karº¢ yükümlülü{ünü ek olarak vurgular ve güçlendirir. ¡ºverenin bu
yükümlülü{ü emekçi temsilcili{i ile iºletmede meslek ö{renimi için olanaklar¢n
haz¢rlanmas¢ ve düzenlenmesi, iºletmede mesleki ö{renimi giriºimlerinin
al¢nmas¢, iºletme d¢º¢nda mesleki ö{renim giriºimlerine kat¢l¢m konular¢nda
görüºmelerde bulunmak zorunlu{undan oluºur
(BAG 18.4.2000 AP Nr. 9 zu § 98 BetrVG 1972).

Emekçi temsilcili{inin bu kat¢l¢m hakk¢, meslek e{itiminin “maddi“ yönünü de
düzenler.

197

II. ¡TY’nin 97. Maddesinin 2. Bendinin Anlam¢ ve Amac¢
Mesleki e{itiminin pisikolojik, sosyolojik ve ekonomik aç¢dan öneminden dolay¢
ve ayr¢ca emekçilerin bu alanda duyduklar¢ büyük gereksinim nedeniyle emekçi
temsilcili{ine ¡TYde 2001 tarihinde yap¢lan de{iºiklikle tam anlam¢yla birlikte karar verme hakk¢ verilmiºtir. Bu birlikte karar verme hakk¢ yanl¢z
giriºim ve öneri karakterli de{il, tam aksine iºverenin tepkilerine karº¢
diretilebilen bir niteli{e sahiptir. Bu hak emekçilerin belli bir iº yerinde
aral¢ks¢z ve sürekli çal¢ºabilmelerini sa{lamak amac¢yla düzenlendi
ve emekçi temsilcili{ine bu amaca hizmet edebilmesi için verildi. Emekçi temsilcili{i bu yasal arac¢, her ºeyden önce iºletmede emekçilerin alehine olas¢
olumsuzluklar¢ engellemek amac¢yla önleyici ºekilde kullanabilir. Bu hakk¢n
özüne bak¢l¢rsa asl¢nda ¡TY’nin 102. maddesinin 3. bendinin 4. f¢kras¢ aç¢s¢ndan
da titizlikle önleyici önlemler almay¢ gerektiren yasal bir aland¢r.

III. Birlikte Karar Hakk¢n¢n ¡çeri{i ve Etki Alan¢
¡TY’nin 97. maddesinin 2. bendi iºveren taraf¢ndan plânlanan veya uygulanan
giriºimlerin emekçilerin görevlerinde de{iºmelere neden olaca{¢ ve onlar¢n
mesleksel bilgi ve becerilerinin bu görevleri art¢k yerine getirmek için yeterli
olmayaca{¢ durumlarda, iºletme içi meslek e{itimi giriºimlerinin uygulanmaya
konmalar¢nda emekçi temsilcili{inin birlikte karar verme hakk¢n¢n oldu{udan
söz ediyor. Bu birlikte karar verme hakk¢ giriºim ve öneri karakterlidir, yani
inisiyatif hakk¢d¢r. Emekçilerin al¢ºagelmiº iºlerinde aral¢ks¢z çal¢ºmalar¢na
devam etmelerine engel olabilecek iºveren tarafl¢ teknik de{iºiklik olas¢l¢klar¢
say¢lamayacak kadar çoktur. Bu nedenle aºa{¢da iºveren taraf¢ndan plânlan¢p uygulanabilecek giriºimlerden sadece bir kaç örnek aktarmak yeterli
olacakt¢r:
yeni üretim ºekillerinin uygulanmas¢,
yeni üretim araçlar¢n¢n iºleve konmas¢,
yeni tekniklerin iºleve al¢nmas¢,
iºletmenin bünyesinde de{iºtirmeler,
iºletmenin içyap¢s¢nda de{iºtirmeler,
teknik ve personel rasyonalize,
iºyerlerinin baºka türden de{iºimleri vs.
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IV. Birlikte Karar Verme Hakk¢n¢n Önleyici ªekilde Kullan¢lmas¢
Emekçi temsilcili{i ¡TY’nin 97. maddesinin 2. bendi uyar¢nca önleyici ºekilde
giriºimde bulunabilece{ine göre iºveren taraf¢ndan uygulanmas¢ planlanan
giriºimler emekçilerin görevlerinde de{iºikliklere neden olacaklarsa, iºletme
içi meslek e{itim giriºimlerinin uygulanmas¢n¢, bunlar¢n uygulan¢º¢ndan çok
daha önce talep edebilir. Bu zamanlama sorunu gerek iºletme aç¢s¢ndan,
gerekse emekçilerin ç¢karlar¢ ve güvenceleri bak¢m¢ndan büyük önem taº¢maktad¢r.

V. Birlikte Karar Verme Hakk¢n¢n S¢n¢rlar¢
Emekçi temsilcili{inin bu birlikte karar verme hakk¢ ancak tek bir yerde
s¢n¢rlan¢yor: Bu s¢n¢r da emekçi temsilcili{i taraf¢ndan önerilen meslek e{itimi
giriºimlerinin iºverene her ºeyden önce maddi olarak uygun gelmesi zorunlulu{udur. Bu s¢n¢r bize ¡TY’nin 102. maddesinin 3. bendinin 4. f¢kras¢n¢
an¢msat¢yor, yasan¢n bu hükümünde de önerilen meslek e{itiminin uygun
olmas¢ ("Zumutbarkeit" ) koºulundan söz ediliyor.
Bir giriºimin ne zaman uygun olup olmamas¢ kesin olarak belirlenememekle
birlikte, sözkonusu emekçilerin iºletmede çal¢ºma sürelerine, konumlar¢na ve
mesleki ve genel tutumlar¢na ba{l¢d¢r. Örnek: ¡º iliºkisi uzun zamandan beri
aral¢ks¢z süren Temel bu süreç boyunca iºvereninden hiç bir uyar¢ veya ikaz
(Abmahnung) almad¢ysa ve iº iliºkisinin sona ermemesi için özel giriºimlerde
bulunduysa; örne{in akºam kurslar¢na giderek ek bilgiler edindiyse, iºveren
aç¢s¢ndan Temelin mesleki e{itim giriºimlerine “uygunluk” koºulu gerçekleºmiº
olur.

VI. Meslek E{itimi Giderlerinin Ödenmesi
¡TY’nin 97. maddesinin 2. bendi yasan¢n di{er hükümlerinde oldu{u gibi meslek
e{itimi giderlerinin kim taraf¢ndan karº¢lanaca{¢n¢ düzenlemiyor. Ancak bu
giderler kimin sorumlulu{u çerçevesinde oluºmuºlarsa, onun ödemesi gerekir;
bu da genellikle iºverendir. Yine de meslek e{itimi çal¢ºma zaman¢ içerisinde
yap¢lacaksa, emekçinin ücretinin kim taraf¢ndan ödenece{i tart¢ºma konusudur.
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Bu nedenle bu tür sorunlar iºletme sözleºmeleriyle düzenlenmelidir. Çünkü
emekçinin e{itimi s¢ras¢nda da yemek, içmek, kiras¢n¢ ödemek gibi giderleri
olacakt¢r.
7
Madde 98: ¡ºletmede Meslek Ö{renim Giriºimlerinin Uygulanmas¢
(1) Emekçi temsilcili{i iºletmede mesleki ö{renim giriºimlerinin
uygulamas¢nda birlikte karar verir.
(2) Emekçi temsilcili{i, iºletmede meslek ö{renimini yürütmek
için tayin edilen kiºinin bu iºle görevlendirilmesine itiraz edebilir veya o kiºinin bireysel veya mesleki yönden, özellikle de
Meslek Ö{renimi Yasas¢ aç¢s¢ndan, meslek ve çal¢ºma
e{itselli{i konular¢nda yeteneksiz kald¢{¢ veya görevini aksatt¢{¢
durumlarda görevden al¢nmas¢n¢ isteyebilir.
(3) Emekçi temsilcili{i iºverenin, iºletmede meslek ö{renim
giriºimlerinde bulunmas¢ veya iºletme d¢º¢ndaki meslek ö{renim
girºimleri için emekçileri iºlerinden ba{¢º¢k tutmas¢ veya
emekçilerin bu tür giriºimlere kat¢lmalar¢ndan do{an giderlerin tamam¢n¢ veya bir k¢sm¢n¢ üstlenmesi halinde, iºletmedeki
emekçilerin veya emekçi gruplar¢n¢n bu meslek ö{renimi
giriºimlerine kat¢labilmeleri için öneriler yapabilir.
(4) 1Birinci bentde belirtilen durumda veya 3. bend hükümleri
uyar¢nca emekçi temsilcili{i taraf¢ndan önerilen kiºiler
konusunda anlaºmaya var¢lamazsa, uzlaºma kurulu karar verir.
2
Uzlaºma kurulunun karar¢ iºveren ile emekçi temsilcili{i
aras¢nda anlaºma yerine geçer.
(5) 1¡kinci bentde belirtilen durum üzerinde bir anlaºmaya
var¢lamazsa, emekçi temsilcili{i iº mahkemesine baºvurarak,
iºverenin görevlendirme iºleminden vazgeçmesi veya görevlendirdi{i kiºinin görevden al¢nmas¢ için karar vermesini isteyebilir. 2¡ºveren kesin mahkeme karar¢na ra{men görevlendirme
iºlemini uyguluyorsa, iº mahkemesi iºvereni, emekçi temsilcili{inin baºvurusu üzerine, önceden yap¢lacak ceza
uyar¢s¢ndan sonra, görevlendirme iºleminden vazgeçmemesi
nedeniyle para cezas¢na çarpt¢r¢r. 3Para cezas¢n¢n üst s¢n¢r¢
10.000 Euro’dur. 4¡ºveren, mahkeme karar¢na ra{men görevden
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alma iºlemini uygulam¢yorsa, iº mahkemesi, emekçi temsilcili{inin baºvurusu üzerine iºvereni para cezas¢na çarpt¢r¢r.
5
Para cezas¢n¢n üst s¢n¢r¢, karara uyulmayan her gün için 250
Euro’dur. 6Meslek Ö{renim Yasas¢n¢n meslek ö{renimi düzenlemesi ile ilgili hükümleri dokunulmazl¢klar¢n¢ korurlar.
(6) ¡ºveren iºletmede baºka ö{renim giriºimlerinde bulunuyorsa,
1'den 5'e kadar olan bentler benzer ºekilde geçerlidirler.

I. Meslek E{itimi Alan¢nda Birlikte Karar Verme Hakk¢
¡ºveren meslek e{itimi giriºimlerinin uygulamaya konmas¢ ile ilgili karar verme
özgürlü{ünde ¡TY’nin 97. maddesinin 2. bendinin ve 102. maddesinin 3. bendinin 4. f¢kras¢n¢n hükümleri ile k¢s¢tlan¢rken, bir yandan da bu e{itim
giriºimlerinin uygulanma aºamas¢nda ¡TY’nin 98. maddesinin 1. bendi
uyar¢nca emekçi temsilcili{inin birlikte karar hakk¢na sayg¢l¢ davranmak zorunlulu{u ile k¢s¢tlan¢r. Bu cümle ile iºaretlenmek istenen durum, emekçi temsilcili{inin mesleki e{itim ile ilgili giriºimlerinin yaln¢z uygulanma aºamas¢nda
birlikte karar verme hakk¢n¢n oldu{u saptamas¢d¢r. Bu ba{lamda aºa{¢da
aktar¢lan kurallar geçerlidir:
iºletme içi mesleki e{itim giriºimleri ¡TY’nin 98. maddesinin 1. bendi
uyar¢nca birlikte karar verme hakk¢ kapsam¢nda emekçi temsilcili{inin kat¢l¢m¢
ile uygulan¢r,
birlikte karar verme hakk¢ yaln¢z uygulama sürecinde sözkonusu oldu{u
için, emekçi temsilcili{inin, iºverenin mesleki e{itim giriºimleri ile ilgili karar
verme sürecinde ¡TY’nin 98. maddesi kapsam¢nda hiç bir yasal etkisi yoktur,
emekçi temsilcili{i ancak iºletmede mesleki e{itim giriºimleri ile ilgili son
karar verildikten sonra 98. maddenin öngördü{ü yasal koºullarda devreye
girer,
emekçi temsilcili{i mesleki e{itim giriºimlerinin uygulan¢º koºullar¢ ve ortam¢
ile ilgili verilecek kararlarda birlikte karar verme hakk¢na sahiptir,
emekçi temsilcili{i mesleki e{itim giriºimlerine hangi emekçilerin kat¢laca{¢
konusunda birlikte karar verme hakk¢na sahiptir.
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II. Birlikte Karar Verme Hakk¢n¢n ¡çeri{i ve Etki Alan¢
Birlikte karar verme hakk¢n¢n içeri{i ve etki alan¢ aç¢s¢ndan ¡TY’nin 98. maddesinin 2. ve 3. bentlerinde belli düzenlemeler vard¢r: Bu düzenlemelere göre
emekçi temsilcili{i, meslek e{itiminin yürütülmesi ve uygulanmas¢ için
iºverence belirlenen kiºinin göreve al¢nmas¢na itiraz edebilir veya
baºlad¢{¢ görevinden al¢nmas¢ için talepte bulunabilir. Emekçi temsilcili{inin
bu haklardan yararlanabilmesi için belli önkoºullara dikkat etmesi gerekir: Bu
önkoºullardan biri sözkonusu kiºinin bireysel aç¢dan di{eri ise e{itimcilik
yetenekleri aç¢s¢ndan yetersiz oluºudur.
1. Bireysel Aç¢dan Yetersizlik ve Güvenilmezlik ¡çin Bir Örnek:
A herkesçe bütün tutum ve davran¢ºlar¢yla yabanc¢ düºman¢ olarak tan¢nan
bir kiºidir. Bu kiºi ayn¢ zamanda yabanc¢ uyruklu gençlere de e{itim kurslar¢
vermekle görevlendiriliyor. Emekçi temsilcili{i bu durumda A’ n¢n göreve
baºlamas¢n¢ engelleyebilir.
2. E{itimcilik Aç¢s¢ndan ‘yetersizlik’ ¡çin Bir Örnek:
B iyi bir torna ustas¢d¢r. Çok de{erli ve iyi bir emekçi olmas¢na ra{men, CNCmakinalar¢ tornac¢l¢k iºlerini üstlendiklerinden bu yana, mesle{inde geliºme
kaydedememiºtir. Fakat genç emekçiler tornac¢ olarak e{itileceklerse, B bu
amaç için e{itimci olarak çok yetersiz kal¢r. Emekçi temsilcili{i bu durumda
B’ nin görevinden al¢nmas¢n¢ gerçekleºtirebilir.
¡ºveren ve emekçi temsilcili{i e{itimcinin kimli{i ve bireysel becerileri
konusunda anlaºamazlarsa uzlaºma kurulunun verece{i karar, bu
anlaºmamazl¢{¢ gideren anlaºma yerine geçer (¡TY 98. Madde 6. Bend).

III. ¡ºletme D¢º¢ Mesleki E{itim Giriºimleri
Federal ¡º Mahkemesinin daimi kararlar¢na göre bir meslek e{itiminin ‘iºletme
içi’ meslek e{itimi karakterli olabilmesi için onun yer bak¢m¢ndan nerede
yap¢ld¢{¢ de{il, hangi iºlem ve amaca hizmet etmek için uygulamaya kondu{u
önemlidir (Bak örnek; BAG 18.4.2000 AP Nr. 9 zu § 98 BetrVG 1972).
O halde meslek e{itiminin iºveren taraf¢ndan, düzenlenmesi ve uygulanmas¢
ve bundan kaynaklanan giderlerin ödenmesi, meslek e{itiminin hangi iºleme
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ve amaca hizmet etti{inin aç¢k belgesidir, zira bu e{itim giriºimlerinden beklenen verimlilik iºverenin amaçlar¢na sunulacakt¢r; bu tart¢º¢lamaz aç¢kl¢{¢yla
ortadad¢r.
Emekçi temsilcili{inin bu ba{lamda bütün titizli{i ve dikkati ile göz önünde
bulundurmas¢ gereken bir nokta varsa, o da iºverenin bu tür meslek e{itimi
giriºimlerini iºletmenin d¢º¢nda da yapt¢rabilmesidir. Fakat bu durum – yukarda
aktar¢lan bilgiler ve emekçi temsilcili{inin kat¢l¢m haklar¢ aç¢s¢ndan – hiç bir
ºey de{iºtirmez. Bu koºullar alt¢nda ve bu ºekilde uygulanan e{itim giriºimleri
sürekli ‘iºletme içi’ nitelikli giriºimlerdir, çünkü onlar iºverenin amaçlar¢na
hizmet etmektedirler.
Böylece ‘iºletme içi’ meslek e{itiminin.’iºletme d¢º¢’ meslek e{itimi
giriºimlerinden farkl¢l¢{¢ da aç¢klanm¢º oldu. Bu ba{lamda dikkat edilmesi
gereken özel bir durum daha vard¢r. Buna k¢saca de{inmek gerekir: ¡ºveren
yanl¢z de{il de baºka iºverenlerle iºbirli{i içerisinde mesleki e{itim giriºimleri
düzenleyip uyguluyorsa, emekçi temsilcili{inin verilecek meslek e{itiminin
içeri{i,
düzenlenmesi,
uygulan¢º¢ ve
giderlerinin ödenmesi konular¢nda birlikte karar verme hakk¢ vard¢r.
Bu birlikte karar verme hakk¢, ancak sözkonusu iºveren ortaklar¢ olan öbür
iºverenler üzerinde yukar¢da belirtilen alanlarda hükmedecek derecede karar
gücüne sahipse vard¢r. Aksi halde emekçi temsilcili{inin aºa{¢da ‘iºletme
d¢º¢’ meslek e{itmi giriºimleri ile ilgili verilen biligiler do{rultusunda davranmas¢ gerekir (Bak örnek; BAG 18.4.2000 AP Nr. 9 zu § 98 BetrVG 1972).

IV. ¡ºletme D¢º¢ Mesleki E{itim Giriºimleri
Emekçi temsilcili{inin iºletme d¢º¢ mesleki e{itim giriºimleri ile ilgili birlikte
karar verme hakk¢ do{rudan do{ruya bu giriºimlerle ilgili de{ildir. Bu alandaki birlikte karar verme hakk¢ k¢s¢tl¢d¢r: Emekçi temsilcili{i ¡TY’nin 98. maddesinin 3. bendi uyar¢nca bu alanda ancak hangi emekçilerin meslek e{itimi
giriºimlerine kat¢lmalar¢ gerekti{i konusunda öneri hakk¢na sahiptir. Mesleki
e{itim giriºimlerinin ‘iºletme d¢º¢’ nitelikli olduklar¢n¢ söyleyebilmek için, onlar¢n
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iºveren taraf¢ndan de{il, aksine Federal ¡º Acentesi (Bundesagentur für Arbeit)
Sosyal Yasan¢n 4. Cilt hükümleri kapsam¢nda, meslek kurumlar¢nca (Berufskammern), Sendikalarca, ¡ºveren Birliklerince, belli akademilerce veya
ö{renim kurumlar¢nca
düzenlenmeleri,
belirlenmeleri,
derlenmeleri,
sunulmalar¢ ve
yürütülmeleri
gerekir. ¡ºverenler emekçileri bu tür mesleki e{itimlere kat¢labilmeleri için,
ücretlerin ödenmesi veya ödenmemesi koºuluyla iºten serbet tutabilirler.

V. Baºka Tür E{itim Önerileri
¡TY’nin 98. maddesinin 6. bendi uyar¢nca 98. maddenin 1.’den 5. bentlerine
kadar olan hükümleri baºka tür e{itim giriºimleri için de geçerlidir. Bu e{itim
giriºimlerinin iºletme içinde veya iºletmenin d¢º¢nda uygulanmalar¢ yasal olarak
hiç bir önem taº¢maz.
Baºka tür e{itim giriºimleri için örnekler:
Dil kurslar¢,
¡lk yard¢m kurslar¢,
Kazalar¢ önleyici ve kazalardan korunma kurslar¢,
Sosyal içerikli kurslar,
Bilgisayar temel bilgiler ve programlama kurslar¢,
Akort metodu “Refa” kurslar¢,
Muhasebe kurslar¢,
¡ºletmede insanlar¢ yönetme ve idare etme kurslar¢,
Ekonomi temel kurslar¢,
¡º ve Sosyal yasalar¢ ile ilgili temel kurslar¢.
Tüm bu e{itim giriºimlerinin emekçilerin iºletmedeki görevleriyle iliºkisi varsa,
emekçi temsilcili{inin 98. maddenin 6. bendinin hükümlerinin yan¢s¢ra 98.
maddenin 1.’den 5. bendlerine kadar olan hükümleri uyar¢nca da birlikte karar
verme hakk¢ vard¢r.
7
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Madde 102: Fesih Bildiriminde Birlikte Karar Verme Hakk¢
(1) 1Emekçi temsilcili{inin, her iº ilikisinin feshinden önce
görüºünün al¢nmas¢ zorunlulu{u vard¢r. 2¡ºveren fesih bildirimini gerektiren nedenleri emekçi temsilcili{ine aç¢klamak
zorundad¢r. 3Emekçi temsilcili{inin görüºü al¢nmadan verilmiº
bir fesih bildirimi geçersizdir.
(2) 1Emekçi temsilcili{inin, önelli bir fesih bildirimi ile ilgili kayg¢s¢
varsa, bunu iºverene en geç bir hafta içinde yaz¢l¢ olarak ve
neden göstererek aç¢klamak zorundad¢r. 2Emekçi temsilcili{i
bu süre içinde bir aç¢klama yapmazsa, fesih bildirimi onaylam¢º say¢l¢r. 3Emekçi temsilcili{inin, önelsiz bir fesih bildirimi
ile ilgili kayg¢lar¢ varsa, bunu iºverene, neden göstererek
hemen, fakat en geç üç gün içinde yaz¢l¢ olarak bildirmek
zorundad¢r. 4Emekçi temsilcili{i gerekiyorsa, görüºünü aç¢klamadan önce sözkonusu emekçiyle konuºur. 599. maddenin 1.
bendinin 1. cümlesi benzer ºekilde geçerlidir.
(3) Emekçi temsilcili{i, önelli fesih bildirimine, 2. bendin 1. cümlesinde verilen süre içinde aºa{¢daki durumlarda itiraz edebilir:
1. ¡ºveren, iºten ç¢kar¢lmas¢ düºünülen emekçinin seçiminide
sosyal yönleri hiç gözönünde bulundurmam¢º veya yetersiz
ºekilde gözönünde bulundurmuº ise,
2. Fesih bildirimi 95. maddenin kapsam¢na giren kurallara
ayk¢r¢ düºüyorsa,
3. ¡ºten ç¢kar¢lmas¢ düºünülen emekçi ayn¢ iºletmenin baºka
bir iºyerinde, veya ayn¢ ºirketin baºka iºletmesinde
çal¢ºt¢r¢labiliyorsa,
4. Emekçi, baºka meslek dal¢nda uygun bir e{itimle veya kendi
mesle{inde uzmanlaºmas¢ için uygun e{itim giriºimlerinden
sonra, iºine devam edebiliyorsa veya
5. Emekçi, iº sözleºmesinin koºullar¢nda de{iºikliklerin
yap¢lmas¢ sonucu iºine devam edebiliyorsa ve ilgili emekçi
bu yeni iº koºullar¢n¢ kabul ediyorsa.
(4) Emekçi temsilcili{inin, 3. bende dayanan fesih bildirimine
yapt¢{¢ itiraza ra{men iºveren, emekçiyi iºten ç¢kar¢rsa,
emekçiye fesih bildirimiyle birlikte, emekçi temsilcili{i
karar¢n¢n bir kopyas¢n¢ vermekle yükümlüdür.
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(5) 1Emekçi temsilcili{i, fesih bildirimine yaz¢l¢ olarak ve usulen
itiraz¢n¢ yapt¢ysa, emekçi de Fesihten Koruma Yasas¢na dayanarak fesih bildiriminin, iº iliºkisini sona erdirmedi{inin saptanmas¢ için dava açt¢ysa, iºveren, emekçinin iste{i üzerine
onu, fesih önellinin dolmas¢ndan itibaren, hukuki davan¢n kesin
olarak karara ba{lanmas¢na kadar eski çal¢ºma koºullar¢ alt¢nda
çal¢ºt¢rmak zorundad¢r. 2Mahkeme, iºverenin iste{i üzerine
ihtiyat’di tedbir karar¢yla onu, 1. cümledeki çal¢ºt¢rman¢n
devam¢ yükümlülü{ünden aºa{¢daki durumlarda ba{¢º¢k tutabilir:
1. Emekçinin davay¢ kazanmas¢ için yeterli kan¢t bulunmuyor
veya davan¢n gerekçesiz ve kas¢tl¢ oldu{u seziliyorsa,
2. Emekçinin iºine devam¢ iºverene beklenemeyecek ºekilde
a{¢r ekonomik bir yüke neden olacaksa, veya
3. Emekçi temsilcili{inin itiraz¢ gerekçesiz ise.
(6) ¡ºveren ve emekçi temsilcili{i fesih bildirimlerinin geçerlili{i
için emekçi temsilcili{inin olur vermesi gerekti{ini ve emekçi
temsilcili{inin olurunu vermemekte direndi{i durumlarda bu
tutumun hakl¢l¢{¢ konusundaki görüº ayr¢l¢klar¢n¢n, uzlaºma
kurulu taraf¢ndan giderilmesini, bir sözleºmeyle ba{¢tlayabilirler.
(7) Emekçi temsilcili{inin, Fesihten Koruma Yasas¢ hükümleri kapsam¢ndaki kat¢l¢m hakk¢ dokunulmazl¢{¢n¢ korur.

I. Önsöz
¡TY’nin 102. maddesinin resmi baºl¢{¢ “Fesih bildiriminde birlikte karar verme
hakk¢” olmas¢na ra{men, bu hüküm hiçbir ºekilde birlikte karar verme hakk¢
içermez. Birlikte karar verme hakk¢ iºverenin iºletme yasas¢n¢n baz¢ alanlar¢nda
(örnek: 87. madde, 111, 112. madde)

tek tarafl¢ hareketlerde veya giriºimlerde bulunamayaca{¢n¢n, ve emekçi temsilci{inin gerekirse bu hareket ve giriºimleri mahkeme yoluyla durdurabilece{inin simgesidir. 102. madde kapsam¢nda ise, emekçi temsilcili{inin
böyle bir hakk¢ yoktur. Emekçi temsilcili{i bu ba{lamda iºverenin fesih bildirimine 102. maddenin 3. bendi uyar¢nca yaln¢z itiraz edebilir. Emekçi temsilcili{inin itiraz¢ plânlanan fesih bildirimini yasal olarak kesinlikle engellemez.
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II. Birinci bend: Görüº Alma ¡ºlemi
¡TY’nin 102. maddesinin 1. bendi toplam üç cümleden oluºur. 1. cümle emekçi
temsilcili{inin, her iº ilikisinin feshinden önce görüºünün al¢nmas¢ zorunlulu{unu düzenlerken, 2. cümlesi iºverenin fesih bildirimini gerektiren nedenleri emekçi temsilcili{ine aç¢klamak zorunlulu{unu ve 3. cümlesi emekçi temsilcili{inin görüºü al¢nmadan verilmiº bir fesih bildirminin yasal olarak geçersiz
oldu{unu düzenler.

III. ¡kinci Bend: Kayg¢ ve Susma Hakk¢
1. Önelli Fesih Bildirimi ve Tan¢m¢
102. maddenin 2. bendi emekçi temsilcili{inin önelli fesih ile ilgili kayg¢ ve
susma haklar¢n¢ düzenliyor (önelli fesih = fristgerechte/ordentliche Kündigung; kayg¢ =
Bedenken; susma = Schweigen).

Önelli fesih bildirimi; iº sözleºmelerine, toplusözleºmelere, iºletme sözleºmelerine veya yasalara göre belirlenmiº bir önel, yani belli bir süre içinde
gerçekleºebilen fesihlerdir (Bak örnek; Medeni Yasan¢n 622. maddesi).
¡º iliºkileri, belirlenmiº bu süre d¢º¢nda fesih edilemezler, bu yönlü fesih
giriºimleri yasal aç¢dan geçersizdir.
a) Kayg¢ Hakk¢
Emekçi temsilcili{inin, önelli fesih bildirimine karº¢ kayg¢lar¢ varsa, bunu iºverene
en geç bir hafta içinde yaz¢l¢ olarak ve neden göstererek aç¢klamak zorundad¢r (¡TY 102. madde 2. bend 1. cümle). Emekçi temsilcili{inin kayg¢lar¢ çok
yönlü olabilmekle beraber hiçbir yasal önem taº¢mazlar. Emekçi temsilcili{inin öngörülen iº iliºkisinin feshi ile ilgili kayg¢lar¢ iºvereni ancak sosyal ve
ahlaki yönden etkileyebilir; yasal aç¢dan etkisiz kal¢r.
b) Susma Hakk¢
Emekçi temsilcili{i bir haftal¢k süre içinde fesih ile ilgili bir aç¢klama yapmaz
susarsa, fesih bildirimi onaylanm¢º say¢l¢r (¡TY 102. madde 2. bend 2. cümle).
Emekçi temsilcili{i gerekliyse, görüºünü aç¢klamadan önce sözkonusu
emekçiyle konuºur. 99. madde 1. bend 1. cümle benzer ºekilde geçerlidir.
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2. Önelsiz Fesih Bildirimi
Önelsiz fesih bildirimi (ausserordentliche veya fristlose Kündigung) iº
sözleºmelerine, toplusözleºmelere, iºletme sözleºmelerine veya yasalara göre
belirlenmiº bir süre içinde gerçekleºebilen fesihlerin, önemli nedenlerden
dolay¢ bu süre dikkate al¢nmadan da gereçekleºtirilebilecek fesihlerdir. ¡º
iliºkileri sözleºmelerle, toplusözleºmelerle, iºletme sözleºmeleriyle veya
yasalarla belirlenmiº süre d¢º¢nda da feshedilebilirler; bu onlar¢n yasal
geçerlili{ine engel oluºturmaz (Bak örnek; Medeni Yasan¢n 626. maddesi “önemli” nedenle
ilgili).

Emekçi temsilcili{i ¡TY’nin 102. maddesinin 3. bendi uyar¢nca önelsiz fesih
bildirimlerine karº¢ yaln¢z kayg¢lar¢n¢ gösterebilir; itiraz hakk¢ yoktur.
Emekçi temsilcili{inin, önelsiz fesih bildirimi ile ilgili kayg¢lar¢ varsa, bunu
iºverene, neden göstererek hemen, fakat en geç üç gün içinde yaz¢l¢ olarak
bildirmek zorundad¢r.

IV. Üçüncü Bend: ¡tiraz Haklar¢ ve Nedenleri
¡TY’nin 102. maddesinin 3. bendi önelli fesih bildirimlerine karº¢ itiraz haklar¢n¢
ve nedenlerini düzenler. Sözkonusu yasal nedenler kesin olarak bu hükümde
belirtilenlerle s¢n¢rl¢d¢r. Bu nedenler d¢º¢nda hiç bir neden – ne kadar önemli
olursa olsun – emekçi temsilcili{inin itiraz¢n¢ desteklemez. Emekçi temsilcili{i
bu nedenle 102. maddenin 3. bendinin 1. ila 5. f¢kralar¢nda belirtilen nedenler
d¢º¢nda baºka bir nedenle itiraz da baºar¢l¢ olamaz. Bu beº f¢kran¢n öngördü{ü
nedenler d¢º¢nda getirilen nedenler emekçiye hiçbir ºekilde yararl¢ olamazlar.
Emekçi temsilcili{inin yapaca{¢ itiraz yasal aç¢dan geçersiz kal¢r.

V. Emekçi temsilcili{inin ¡tiraz¢ ve Bu ¡tiraz¢n Etkileri
Emekçi temsilcili{inin fesih bildirimlerine karº¢ yapt¢{¢ itirazlar¢n yaln¢z bir yasal
etkisi vard¢r. Bu yasal etki, iºten ç¢k¢r¢lan emekçinin eski iº koºullar¢ alt¢nda
iºine devam edebilme hakk¢ndan oluºur. Bu hak ancak emekçi temsilcili{i usulen ve zaman¢nda, yani yasan¢n gerektirdi{i ºekilde itirazda bulunduysa oluºur (Bak; ¡TY 102. madde 2., 3. ve 5 bendler). Bu hakk¢n
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de{erlendirilmesi ise emekçinin fesih bildirimine karº¢ itiraz etmesini ve ¡º
Mahkemesinde iºten ç¢kar¢l¢º¢na karº¢ dava açmas¢n¢ ve ayn¢ zamanda iºverene
iºine devam etmek iste{ini bildirmesini gerektirir. ¡ºveren emekçinin iste{i
üzerine, kendisini davas¢ kesin olarak sonuçlanana dek çal¢ºt¢rmak zorundad¢r (Bak; ¡TY 102. madde 5 bend). Fesih davalar¢ k¢smen, federal iº
mahkemelerinin iç yap¢lanmalar¢ndan kaynaklanan hukuksal olanaklar nedeniyle
4 ila 5 y¢l kadar bir süre devam edebilir. Emekçi temsilcili{i ¡TY’nin 102. maddesi kapsam¢ndaki görevini tam anlam¢yla ve yasal çerçeveler içerisinde
yaparsa, emekçilerin iºten ç¢kar¢lmalar¢n¢ engelleyemese de, onlar¢n hiç
olmazsa bir kaç ay veya bir kaç y¢l daha iºlerine devam etmelerini sa{layabilir. Bundan öte destek verilmesi yasa koyucu taraf¢ndan istenmiyor ve
amaçlanmam¢ºt¢r.

VI. ¡º Sözleºmesini De{iºtirici Fesih (Änderungskündigung)
¡ºveren bir emekçinin iº iliºkisinin feshini bildirip ona ayn¢ zamanda de{iºmiº
çal¢ºma koºullar¢ alt¢nda iº iliºkisininin devam¢n¢ önerebilir. Bu özel durum Fesihten Koruma Yasas¢n¢n 2. maddesinide düzenlenir (Bak ekte: Fesihten Koruma
Yasas¢n¢n 2. maddesinin metni). Bu tür fesih iºlemlerinin amac¢ emekçileri
iºlerinden ç¢karmak de{il, aksine onlar¢ içlerinde tutmakt¢r. ¡ºverenler böylesi
iºlemlerle emekçilerin geçerli olan çal¢ºma koºullar¢n¢ degiºtirmek isterler,
zira fesih edilen iº iliºkisi de{il, cal¢ºma koºullar¢n¢n bir k¢sm¢d¢r. Emekçiler;
Fesihten Koruma Yasas¢n¢n 2. maddesi uyar¢nca
iverenini yapm¢º oldu{u fesih beyan¢n¢, çal¢ºma koºullar¢n¢n de{iºtirilmesinin
sosyal aç¢dan haks¢z oldu{unu itiraz kayd¢yla kabul edebilirler.
Emekçiler
bu itiraz kay¢d¢n¢ iºverene fesih öneli zarf¢nda, fakat en geç fesih
beyan¢n¢n tebligat¢ndan baºlayarak üç hafta zarf¢nda aç¢klamal¢d¢rlar. Bu durumlarda emekçilere önerilecek anlaml¢ bir davran¢º varsa, o
da fesih beyan¢na kesinlikle itiraz etmemektir, zira kesin itiraz iº ilikisinin feshi anlam¢n¢ taº¢r. Bu durumlarda en anlaml¢ ve do{ru davran¢º,
fesih beyan¢n¢ ‘itiraz kay¢d¢’ ile kabul etmektir. Bir fesih beyan¢n¢ itiraz kay¢d¢ ile kabullenmek, o fesih beyan¢n¢ kabullenmek anlam¢na gelmez;
aksine, çal¢ºma koºullar¢n¢n de{iºtirilmesinin sosyal aç¢dan haks¢z oldu{unu
mahkeme taraf¢ndan saptanmas¢ için bir davaya gidilece{i anlam¢n¢ taº¢r.
7
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Madde 103: Özel Durumlarda Önelsiz Fesih Bildirimi ve ¡ºyeri
De{iºtirimi
(1) Emekçi temsilcili{i, gençlik ve ç¢raklar temsilcili{i, gemi temsilcili{i, deniz ve nehir emekçi temsilcili{i ve seçim kurulu
üyeleriyle, seçim adaylar¢na verilecek önelsiz fesih bildirimi
emekçi temsilcili{inin olurunu gerektirir.
(2) 1Emekçi temsilcili{i olur vermezse, iº mahkemesi, iºverenin
baºvurusu üzerine, önelsiz fesih bildirimi tüm koºullar
ayr¢nt¢lar¢yla gözönüne al¢narak yap¢lm¢ºsa, emekçi temsilcili{inin oluru yerine geçecek bir karar verebilir. 2¡º mahkemesindeki görülecek davan¢n taraflar¢ sözkonusu iºçi ve hizmetlilerdir.
(3) 1¡ºyeri de{iºtirimi 1. bentde sözü geçen kiºilerin görevlerini
veya seçilme haklar¢n¢ yitirmelerine neden oluyorsa, emekçi
temsilcili{inin olurunu gerektirir; sözkonusu emekçi iº yeri
de{iºtirimine karº¢ de{ilse emekçi temsilcili{inin oluru gerekmez. 22. bendin hükümleri, iºletmeye özgü acil nedenlerin
gerektirdi{i durumlarda, ilgili emekçinin iºyeri de{iºtiriminin,
onun iºletme teºkilat yasas¢ kapsam¢ndaki konumu dikkate
al¢nd¢{¢nda, iº mahkemesince onaylanabilir olmas¢ kayd¢yla,
benzer ºekilde geçerlidir.

I. ¡ºletme Teºkilat Yasas¢ Görevlilerinin Özel Yasal Güvencesi
1. Önelli Fesih Bildirimi Yasa{¢ (Verbot der ordentlichen Kündigung)
¡TY’nin 103. maddesi iºletme teºkilat yasas¢ kapsam¢nda görev üstlenen kiºilere
(emekçi temsilcilikleri üyeleri, gençlik ve ç¢rak temsilcilileri üyeleri, seçim
kurulu üyeleri) iºten at¢lmalar¢na karº¢ özel bir güvence verir. Bu görevliler,
özellikle de emekçi temsilcileri iºverene karº¢ emekçilerin haklar¢n¢ ve ç¢karlar¢n¢ gözettikleri ve gerekti{inde koruyup savunduklar¢ için, iºverenlerin
sald¢r¢lar¢na karº¢ zor duruma düºmemeleri aç¢s¢ndan bu tür bir güvenceye
her zaman gereksinim duyacaklard¢r. Bu gereksinim özellikle ülke ekonomisinin
duraklama veya çöküntü zamanlar¢nda daha çok duyumsan¢r. Bu nedenle
burada sözü geçen görevliler Fesihten Koruma Yasas¢’n¢n 15. maddesi uyar¢nca
önelli fesih bilidirimiyle iºten at¢lamazlar. Ancak iºletme veya yukar¢da sözü
geçen kiºilerin çal¢ºt¢klar¢ iºletme k¢s¢mlar¢ kapat¢ld¢{¢ durumlarda bu kural-
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dan farkl¢ uygulamalar yap¢labilir

(Bak ekte: Fesihten Koruma Yasas¢ 15. madde 4. ve 5.

bend).

Bu özel fesihten korunma güvencesi emekçi temsilcili{i üyelerini iºverenin
olumsuz tutum ve davran¢ºlar¢ndan korumak ve böylece görevini rahatca ve
her tür bask¢dan ar¢nm¢º ºekilde hür istenç içinde yapabilmesi için
oluºturulmuºtur. Bu güvence emekçi temsilcili{i üyeleri için görev bitiminden
sonra bir y¢l daha ve seçim yönetimi üyeleri için emekçi temsilcili{inin görevlerini üstleniºinden sonra alt¢ ay daha devam eder.
2. Görevlere Ayk¢r¢l¢k Nedeniyle Önelsiz Fesih Bildirimi
¡ºletme teºkilat yasas¢ görevlilerinin önelsiz fesih bildirimiyle iºten ç¢kar¢lmalar¢
Medeni Yasan¢n 626. maddesi koºullar¢ çerçevesinde yasal olarak olas¢d¢r,
bu hükme göre önelsiz fesihler ancak bir önemli neden’den dolay¢ uygulanabilir. Bu ba{lamda sözkonusu olan kiºiler için “önemli neden” olarak gerek
onlar¢n iº sözleºmesi kapsam¢ndaki yükümlülükleri gerekse temsilcilik s¢fat¢yla
yapmak zorunda olduklar¢ görevlere a{¢r ºekilde ayk¢r¢ davranmalar¢ gösterilebilir. Söz konusu kiºi iº iliºkisi kapsam¢nda görevlerine ayk¢r¢ davrand¢ysa,
yani emekçi s¢fat¢yla yerine getirmesi gereken görevleri davran¢ºlar¢yla kaba
ºekilde zedelediyse, önelsiz fesih bildirimi söz konusu olabilir. Öte yandan
¡ºletme Teºkilat Yasas¢ çerçevesindeki görevlerine ayk¢r¢ davranan bir görevli
ancak ¡TY’nin 23. maddesinin 1. bendi uyar¢nca görevinden uzaklaºt¢r¢lmas¢
için mahkemeye baºvurulabilir, fakat iºine son verilemez (Bak; BAG 16.10.1986 AP
Nr. 95 zu § 626 BGB).

Bu tür durumlar bir görevli önelsiz fesih bildirimi ile ancak iº iliºki kapsam¢nda
da yükümlülüklerini a{¢r ºekilde zedelediyse olanakl¢d¢r.
Böylesi iºten at¢lmalar çok zor oldu{undan pek dikkate al¢nmazlar. Çünkü bu
tür olanaklarla emekçi temsilcili{i üyelerinin davran¢ºlar¢ gereksiz yere olumsuz ºekilde etkilenir, bu da onlar¢n görevlerini tam anlam¢yla yerine getirmelerine engel oluºturur.

II. Önelsiz Fesih Bildirimi ¡çin Emekçi Temsilcili{inin Onay
ve Olur Gereksinimi
Yukarda aktar¢lan bilgilerin yan¢ s¢ra ¡ºletme Teºkilat Yasas¢ kapsam¢ndaki
herhangi bir görevlinin iº iliºkisine fesih bildirisi ile son vermek ¡TY’nin 103.
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maddesinin 1. bendi uyar¢nca her zaman emekçi temsilcili{inin onay¢n¢ ve olurunu gerektirir. Emekçi temsilcili{i bir görevlinin iºten at¢lmas¢n¢ onaylamad¢{¢
ve olur vermedi{i durumlarda, iºveren yasal aç¢dan gerekli olan emekçi temsilcili{inin bu onay¢n¢ ve olurunu ¡º Mahkemesi taraf¢ndan karº¢layabilir, telâfi
ettirebilir (¡TY 103. madde 2. bend). Ancak iº mahkemeleri bu iºverenlerin bu
tür davalar¢na karº¢ oldukça so{uk davran¢lar. Bir emekçi temsilcili{i üyesinin
iº iliºkisini fesih bildirimi ile sonuºland¢rmak bir hayli güçtür; ve bunun böyle
oluºu da do{rudur ve gereklidir.
7
Madde 111: ¡ºletmede De{iºiklikler
1
Yirmi'den fazla seçme hakk¢na sahip emekçinin sürekli olarak
çal¢ºt¢{¢ ºirketlerde, iºletmeci, emekçilerin tamam¢na veya önemli
bir k¢sm¢na belirgin derecede zarar verebilecek nitelikteki iºletme
de{iºikli{i plânlamalar¢n¢ emekçi temsilcili{ine zaman¢nda ve
ayr¢nt¢l¢ olarak bildirmek ve bu plânlar üzerinde emekçi temsilcili{i ile görüºmek zorundad¢r. 2300 kiºiden fazla emekçinin
çal¢º¢{¢ iºletmelerde emekçi temsilcili{i deste{i için bir dan¢ºman
ça{¢rabilir; 80. maddenin 4. bendi benzer ºekilde geçerlidir; ayr¢ca
80. maddenin 3. bendinin hükümleri dokunulmazl¢{¢n¢ korur. 3Birinci cümle anlam¢nda iºletme de{iºikli{inden aºa{¢daki durumlarda söz edilir:
1. ¡ºletmenin tamam¢n¢n veya önemli bir k¢sm¢n¢n k¢s¢tlanmas¢
veya kapan¢º¢,
2. ¡ºletmenin tamam¢n¢n veya önemli bir bölümünün nakli,
3. ¡ºletmenin baºka bir iºletmeyle birleºmesi veya iºletmelerin
bölünmesi,
4. ¡ºletmenin içyap¢s¢n¢n, amac¢n¢n veya tesislerinin temelden
de{iºtirilmesi,
5. Temelden yeni çal¢ºma yöntemlerinin ve üretim usullerinin
uygulanmas¢.
7
I. Önsöz
¡TY’nin 111. maddesi birlikte karar verme hakk¢ tan¢maz. Bu hüküm yanl¢z
iºletmede de{iºikliklerin türlerini düzenler. ¡ºletmede de{iºiklikli{in belirli bir
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yasal tan¢m¢ olmad¢{¢ndan, aºa{¢da aktaraca{¢m¢z biligilerin özellikle dikkate
al¢nmas¢ gerekir. Bu ba{lamdaki birlikte karar verme hakk¢ ise ¡TY’nin 112.
maddesinde düzenlenir.

II. Tan¢mlar
1. ¡ºletme
¡ºletme; içyap¢s¢ aç¢s¢ndan, iºverenin içinde, yaln¢z veya emekçilerle birlikte
maddi veya gayri maddi araçlarla amaçlanan belli bir üretimin veya hizmetin
çal¢ºmalar¢n¢ yapt¢klar¢, bir bütündür (Bak 2. madde ile ilgili aç¢klamalara).
2. ªirket
ªirket bir veya birden fazla iºletmesi olan, içyap¢s¢ aç¢s¢ndan bir bütün teºkil
eden, sanayi, ticari, bankac¢l¢k veya baºka alanlarda maddi veya manevi kâr
amac¢yla kurulmuº ve bu amac¢n azamî dereceye varmas¢ için iºlev gören ve
yasal aç¢dan ba{¢ms¢z olan bir kurumdur (Bak 2. madde ile ilgili aç¢klamalara).

III. Birlikte Krar Verme Hak¢n¢n Önoºullar¢
Emekçi temsilcili{inin iºletmede de{iºiklikler alan¢nda 112. madde uyar¢nca
birlikte karar verebilmesi için baºl¢ca üç önkoºul vard¢r:
a. ¡lgili ºirketin düzenli olarak yirmiden fazla emekçi çal¢ºt¢rmas¢;
b. Bir iºletme de{iºikli{inin planlanm¢º olmas¢;
c. Planlanan bu iºletme de{iºikli{inin emekçilerin önemli derecede alehine
olmas¢ veya emekçilerin önemli bir k¢sm¢n¢ olumsuz ºekilde etkilemesi.
Dikkat: ¡ºletme teºkilat yasas¢n¢n her alan¢ için geçerli olan en temel
önkoºullardan biri, iºletmelerde emekçi temsilcili{inin kurulmuº olmas¢d¢r.
Emekçi temsilcili{i olmayan iºletmelerede ¡ºletme Teºkilat Yasas¢ geçerli
de{ildir.

IV. ¡ºletmede De{iºiklikler
1. ¡TY 111. Madde 1. Cümle
Tüm yasalarda oldu{u gibi ¡ºletme Teºkilat Yasas¢nda da bir çok belirsiz yasal
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kavram vard¢r. Bu yasal kavramlar¢n baz¢lar¢n¢n tan¢m¢n¢ yasan¢n kendisi,
baz¢lar¢n¢ da Federal ¡º Mahkemesi yapar. ¡TY’nin 111. maddesinin 1. cümlesinde bilinmesi gereken en az iki belirsiz kavram vard¢r: ‘belirgin zararlar’ ve ‘önemli bir k¢sm¢’. Aºa{¢da bu kavramlar¢ anlaº¢r ºekilde doldurmak için
sunulan bilgiler Federal ¡º Mahkemesinin ºimdiye dek verdi{i kararlardan
al¢nt¢lard¢r.
a) Belirgin Zararlar (“wesentliche Nachteile”)
Belirgin zararlar için örnek olarak iºten ç¢kartmalar (Kündigung); iºyerlerinin
de{iºtirmi (Versetzung) ve bununla birlikte iºyerine gidip gelmelerde yolda
geçen sürenin uzamas¢ (Wegezeit); iºyeri de{iºtirimlerde taº¢nma giderleri
(Umzugskosten); ücretlerin düºürülmesi (Einkommenseinbussen) ; iºletme
içi sosyal haklar¢n kayb¢ (Verlust sozialer Rechte); psikolojik bask¢ (Mobbing)
ve bunlara benzer daha bir çok olumsuz olas¢l¢klar ve geliºmeler vs. verilebilr.
b) Emekçilerin “Önemli Bir K¢sm¢” (“erhebliche Teile”)
Bir iºletmede çal¢ºan emekçilerin kaç¢n¢n tüm emekçiler aras¢nda “önemli bir
k¢s¢m” oluºturdu{u her zaman kolayl¢kla cevapland¢r¢lacak bir soru de{ildir.
Bu zorlukla ülkenin iº mahkemsi karº¢ karº¢ya kald¢klar¢ için, Federal ¡º
Mahkemesi bu ifadeyi somutlaºt¢rmak için Fesihten Koruma Yasas¢n¢n 17.
maddesinin 1. bendindeki say¢ formülüne baºvurmaktad¢r. Bu förmüle göre,
21 ila 59 emekçinin çal¢t¢{¢ iºletmelerde 5 ten fazla emekçi,
60 ila 499 emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde yüzde 10 veya en fazla 25
emekçi,
500 ila 599 emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde en az 30 emekçi,
600 dan fazla emekçinin çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde ise en az yüzde 5 emekçinin
iºten ç¢kar¢lmadan Federal ¡º Acentesi’ne ve emekçi temsilcili{ine bildirilmesi
gerekti{i düzenlenir.
Aºa{¢da aktar¢lacak iki örnekle bu formulü ¡TY’nin 111. maddesinin 1. cümlesi üzerine uygulanmas¢nda yarar görülmektedir.
Örnek:
Ekmek üreten bir iºletmede toplam 517 Emekçi çal¢ºmaktad¢r. ¡ºveren bu
iºletmenin taº¢mac¢l¢k ve depo k¢s¢mlar¢n¢ yabanc¢ bir iºletmeye satmak istiyor.
Bu k¢s¢mlarda toplam 31 Emekçi çal¢º¢yor. ¡ºverenin bu giriºimi dolay¢s¢yla bu
31 emekçiyi olumsuz ºekilde etkileyebilir. Ancak bu 31 emekçinin iºletmede
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çal¢ºan tüm emekçiler dikkate al¢nd¢{¢nda emekçilerin “önemli bir k¢sm¢n¢”
oluºturduklar¢ söylebilinirmi? Bu soru “evet” olarak yan¢tlan¢rsa, emekçi temsilcili{inin 111. maddenin 1. cümlesi ile 112. madde ba{lant¢l¢ birlikte karar
verme hakk¢ vard¢r. Yukardaki soru “hay¢r” diye yan¢tlan¢rsa, emekçi temsilcili{inin 111. maddenin 3. cümlesinin 1. ve 3. f¢kralar ile 112. madde ile
ba{lant¢l¢ birlikte karar verme hakk¢ vard¢r.
Burda örnek olarak verdi{imiz emekçilerin say¢lar¢n¢ Fesihten Koruma Yasas¢n¢n
17. maddesinde belirtilen formülle karº¢laºt¢r¢rsak, 500 emekçiden 31’nin
“önemli bir k¢sm¢n¢” oluºturdu{unu görürüz.
Dikkat:
Emekçi say¢s¢nda 111. maddenein 1. cümlesindeki “önemli bir k¢s¢m” koºulu
yerine getirimedi{i durumlarda, 111. maddenin 3. cümlesindeki f¢kralara bak¢l¢r,
zira bu f¢kralarda belirtilen iºletmede de{iºiklikle ilgili birlikte karar verme hakk¢
belli bir say¢da belli bir ºekilde olumsuz etkilenme koºulunu öngörmüyor. Yasa
koyan 111. maddenin 3. cümlesinin 1. ila 5. f¢kralar¢ anlam¢nda yap¢lacak tüm
iºletme de{iºikliklerinin emekçiler için olumsuzluklar içerdi{inden yola ç¢karak,
mekçi temsilcili{inin birlikte karar verme hakk¢ için daha farkl¢ koºullar düzenlemiyor.
Emekçi temsilcilikleri bu gereçekten yola ç¢karak, iºletmede de{iºiklik
(Betriebsänderung) olup olmad¢{¢nn¢ sürekli olarak ilk önce 111. maddenin
3. cümlesinin 1 ila 5. f¢kralar¢na bakarak araºt¢rmal¢d¢rlar. ¡ºverenin amaçlad¢{¢
giriºimler bu alanda iºletmede de{iºiklik olarak s¢n¢fland¢r¢lam¢yorsa, 111.
maddenin 1. cümlesi uyar¢nca plânlanan giriºimin iºletme de{iºikli{i s¢f¢t¢n¢
taº¢d¢{¢ kan¢ ile emekçilerin tümü veya onlar¢n “önemli bir k¢s¢m¢” için “belirgin olumsuzluklar¢n” sözkonusu olabilece{ini araºt¢rmal¢d¢r.
Yukarad verdi{imiz örnekte sat¢lmas¢ amaçlanan k¢s¢mlarda 31 emekçi
de{ilde 28 emekçi çal¢ºm¢º olsayd¢, Fesihten Koruma Yasas¢n¢n 17. maddesinin 1. bendinde belirtilen formülün 31 emekçi ile doldurulmas¢ için, bu
k¢s¢mlar sat¢ld¢{¢ an iºletmenin muhasebe ve personel idaresi veya yemek
hanede çal¢ºanlar¢nda iºlerinin azalaca{¢ ileri sürülerek, bu k¢s¢mlarda çal¢ºan
emekçilerinde olumsuz ºekilde etkilenebilecekleri iddias¢nda bulunulabilir.
Dolay¢s¢yla 28 emekçi sat¢lmas¢ amaçlanan k¢s¢m¢da ve muhasebe, personel
idaresi ve yemek hane çal¢ºan bir çok emekçide sat¢l¢ºtan dolay¢ olumsuzluklarla karº¢laºabilirler.
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c) Olas¢l¢k Kural¢ (“kann”-Regelung)
¡TY’nin 111. maddesinin 1. cümlesinde sözü geçen “belirgin zararlar¢n” gerçekten de ortaya ç¢kmalar¢ gerekmez, önemli olan bu tür zarar ve ziyanlar¢n
olanaks¢z olmamalar¢d¢r, yani olanaklar dahilinde olmalar¢d¢r. Ancak hiç kimse
herhangi bir iºletme de{iºikli{inden hiç bir zarar ve ziyan do{mayaca{¢na
emin olamayaca{¢ndan ve bu gibi durumlarda kan¢t getirmenin olana{anüstü
zor olmas¢ nedeniyle yasa koyucu emekçilerin gerçekten de zarar göreceklerinin kan¢tlanmas¢na gerek görmüyor (Bak; BAG 17. 08. 1982 AP Nr. 11 zu § 111 BetrVG
1972).

2. ¡TY 111. Madde 2. Cümle: Dan¢ºman
Emekçi temsilcili{i iºletme de{iºiklikleri durumlar¢nda ¡TY’nin 111. maddesinin
2. cümlesi gere{i deste{i için dan¢ºmanlar ça{¢rabilir. Bu anlamda dan¢ºmandan yararlanman¢n tek bir yasal önkoºulu vard¢r, o da ilgili ºirketin 300 den
fazla emekçi çal¢ºt¢r¢yor olmas¢d¢r. Emekçi temsilcili{inin tek bir dan¢ºmanla
yetinme zorunlulu{u yoktur. Birlikte karar verme kapsam¢nda iºlenecek konu
bir çok alanda dan¢ºman gerektiriyorsa, emekçi temsilcili{i bu ihtiyac¢n¢
iºverenle hiç tart¢ºmaya veya müzakerelere girmeden karº¢layabilir. Bu durum
hat¢rlanaca{¢ gibi ¡TY’nin 80. maddesinin 3. bendin de daha farkl¢ düzenlenir;
orda bilirkiºinin getirilebilemsi için iºverenin oluruna ihtiyac¢ vard¢ emekçi temsilciliklerinin. 111. madde kapsam¢nda böyle bir olura hiç ggerek görülmemektedir. Ancak emekçi temsilcili{inin iºverene yaz¢l¢ olarak hangi dan¢ºman¢n
hangi konu ve hangi süre için ça{r¢ld¢{¢n¢n bilgisinin ve olas¢ giderlerin
toplam¢n¢n bildirilmesi ihmal edilmemelidir. 300 den az emekçi çal¢ºt¢ran
ºirketler için ¡TY’nin 80. maddesinin 3. bendi uyar¢nca bilirkiºiler ça{r¢labilir
(Bak; ¡TY 80. madde 3. bent).

3. ¡ºletmede De{iºikli{in Türleri ve S¢ralamas¢
¡ºletmede 111. madde anlam¢nda bir de{iºiklik olup olmad¢{¢n¢ araºt¢r¢rken
ilk etapta hükmün 3. cümlesi üzerinde çal¢ºmak gerekir. 111. maddenin 3.
cümlesinin 1.’den 5. f¢kralara kadar olan hükümlerinde iºletmede de{iºikli{in
bir çok türü s¢ralan¢r. Federal ¡º Mahkemesi bu tür iºletme de{iºikliklerinden
emekçilerin önemli bir k¢sm¢n¢n belirgin zararlar görece{inden emin oldu{u
için, emekçilerin ‘önemli’ bir k¢sm¢n¢n ‘belirgin zararlar’ görece{i olasal¢{¢na
de{inmeye gerek yoktur (Bak, BAG 17.8.1982 AP Nr. 11 zu § 111 BetrVG 1972).
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Bu s¢ralamadaki herhangi bir iºletme de{iºikli{i saptamas¢, arac¢s¢z olarak
112. maddede düzenlenen birlikte karar verme haklar¢n¢ do{urur.

V. Emekçi Temsilcili{i Her ªeyden Önce Neye Dikkat Etmelidir?
Yukar¢da de{inildi{i gibi, iºletmeler içyap¢lar¢ itibariyle bir bütündür. ¡ºletmelerin insan gücü olmadan iºledikleri görülmedi{inden ve böylesi bir devrin
akla bile getirilemeyece{ini düºünürsek, emekçisiz bir iºletmenin varolaca{¢
tasarlanamaz bile. Dolay¢s¢yla iºletme derken akla gelen ilk ö{e ‘emekçi’
olmal¢d¢r; emekçisiz iºletme olmaz. Bir iºletmenin tüm k¢s¢mlar¢ ve bölümleri
içyap¢lar¢ndan dolay¢ biribirleriyle öyle bir sekilde ba{l¢d¢rlar ki, herhangi bir
k¢sm¢n veya bölümün o ba{dan al¢nmas¢ veya kopar¢lmas¢ tüm iºletmenin
bünyesini sarsar. ¡ºte bu gibi sars¢nt¢lar iºletmede de{iºikliklerin yap¢ld¢{¢n¢n
en aç¢k iºaretini vermiº olurlar. Emekçi temsilcili{inin görevi ise bu sars¢nt¢lar¢n
yak¢n zamanda gelece{inin iºaretlerini zaman¢nda fark edip önlemler almas¢d¢r.
Neler olabilir bu iºaretler? Bunlar örne{in ödenceli (tazminatl¢) iºten ayr¢lmalar
(Aufhebungsverträge), bir birini takip eden iºyeri de{iºtirimleri (Versetzungen), iºletmenin herhangi bir k¢sm¢na yeni cihaz veya makinalar¢n al¢nmas¢,
baz¢ seçme emekçilerin özel kurslara gönderilmeleri, iºletmede dolaº¢p
emekçilere sorular soran bir grup yabanc¢ ºirket dan¢ºmanlar¢ (Unternehmensberater) vs. gibi olgular olabilir. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken bir
yön varsa, o da ödence ile iºten ayr¢lan emekçilerin çal¢ºt¢{¢ somut iºyerinin
gelecekte ne durumda olaca{¢d¢r. Böylece boºalan iºyerlerinin baºka emekçilerle doldurulup doldurulmayacaklar¢ gerek emekçi temsilcili{i aç¢s¢ndan,
gerekse iºletmede çal¢ºan emekçiler aç¢s¢ndan sorgulamas¢ gereken önemli
bir durum oluºturur. Ayn¢ ilgiyi ve dikkati iºyeri de{iºtirimlerinde de göstermek gerekir, aksi halde iºletmenin belli k¢s¢mlar¢ zamanla, emekçi temsilcilikleri hiç fark¢na varmadan, emekçilerden ar¢nm¢º olabilirler.

VI. Önemli
Emekçi temsilcili{i her ºeyi dikkate alarak emekçilerin alehine olas¢ olumsuzluklar konusunda kafa yormal¢d¢r. Bunu sadece yasal görevi oldu{u için de{il,
bilakis iºverenle görüºmelere bir haz¢rl¢k olmas¢ aç¢s¢ndan da de{erlendirme-
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lidir. Haz¢rl¢ks¢z giriºilen iºlerin ço{u genellikle ters gider, bu özel hayatta da
böyledir. Unutulmamas¢ gereken baºka bir gerçek varsa o da, ereklerin (hedeflerin) sürekli özlem ve kuramlardan, çare aray¢ºlar¢n¢n ise sürekli olarak olas¢
olumsuzluklardan do{du{udur. Çünkü olumsuzluklar¢n olmad¢{¢ bir yerde
çözüm, gerekmedi{i için aranmaz. Dolay¢s¢yla emekçi temsilcili{i iºletmede
geliºen durumlar¢ iyi gözden geçirmelidir ve her ºeyden önce emekçilerin alehine olas¢ zarar ve ziyanlar¢ dikkate almal¢d¢r. Bundan sonra at¢lacak ikinci bir
ad¢mda da iºverenle görüºmelerinde bu olas¢ zarar ve ziyanlar¢n engellenmesi
veya hafifletilmesi konusunda büyük bir güçle fikir ve çözüm kavgas¢n¢ vermelidir.
7
Madde 112: ¡ºletmelerde Yap¢lacak De{iºikliklerle ¡lgili Ç¢kar Dengelemesi, Sosyal Plân
(1) 1¡ºletmelerde yap¢lmas¢ plânlanan de{iºiklikler nedeniyle
iºveren ile emekçi temsilcili{i aras¢nda karº¢l¢kl¢ ç¢karlar¢ dengeleme amac¢yla bir anlaºmaya var¢l¢rsa, bunun kaleme al¢n¢p
iºveren veya emekçi temsilcili{i taraf¢ndan imzalanmas¢
gerekir. 2Ayn¢ iºlem, iºletmede plânlanan de{iºiklikler
nedeniyle, emekçilerin karº¢laºaca{¢ maddi zarar¢ hafifletmek
ve dengelemek amac¢yla yap¢lacak bir sözleºme (Sosyal Plân)
için de geçerlidir. 3Sosyal plân, iºletme sözleºmesi gibi geçerlidir. 477. maddenin 3. bendi sosyal plân üzerine uygulanmaz.
(2) 1Plânlanan iºletme de{iºiklikleri ile ilgili ç¢kar denkleºmesi
yap¢lamad¢ysa veya sosyal plân üzerinde bir anlaºma sa{lanamad¢ysa, iºveren veya emekçi temsilcili{i arabulmas¢ amac¢yla
Federal Çal¢ºma Acentesi Yönetim Kurulunu baºvurabilirler,
Federal Çal¢ºma Acentesi yönetim kurulu bu kurumun di{er bir
hizmetlisini arabulma amaç¢yla görevlendirebilir. 2Baºvuru
yap¢lamaz veya arabulma giriºiminden sonuç al¢namazsa,
iºveren ve emekçi temsilcili{i uzlaºma kuruluna baºvurabilirler. 3Uzlaºma kurulu baºkan¢n¢n ricas¢ üzerine Federal Çal¢ºma
Acentesi yönetim kurulunun bir üyesi veya Federal Çal¢ºma
Acentesi yönetim kurulunun belirledi{i bir Federal Çal¢ºma
Acentesi hizmetlisi görüºmelere kat¢l¢r.
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(3) 1¡ºletmeci ve emekçi temsilcili{i ç¢kar dengelemesi ve sosyal
plânla ilgili görüº ayr¢l¢klar¢n¢ giderebilme amac¢yla uzlaºma
kuruluna öneri getirmelidirler. 2Uzlaºma kurulu taraflar¢n
uzlaºmas¢ için u{raº gösterir. 3Bir anlaºmaya var¢lmas¢ halinde,
sözleºme kaleme al¢n¢r ve baºkan taraf¢ndan imzalan¢r.
(4) 1Sosyal plân üzerinde bir anlaºmaya var¢lamazsa, uzlaºma
kurulu bir sosyal plân haz¢rlamay¢ kararlaºt¢r¢r. 2Uzlaºma kurulunun verece{i karar iºveren ile emekçi temsilcili{i aras¢nda
anlaºma yerine geçer.
(5) 1Uzlaºma kurulu, 4. bend uyar¢nca alaca{¢ kararda, hem bundan etkilenecek emekçilerin sosyal ç¢karlar¢n¢, hem de iºletmeciye olan ekonomik yükün taº¢n¢rl¢{¢n¢ gözönünde bulundurmak zorundad¢r. 2Uzlaºma kurulu takdir hakk¢ kapsam¢nda
ve uygun bulmas¢ durumunda özellikle aºa{¢daki ilkelerden
hareket eder:
1. Uzlaºma kurulu, özellikle ücretlerin düºmesi, özel ödeneklerin kald¢r¢lmas¢ veya iºletme emeklilik kasas¢ ödeneklerinin kayb¢, taº¢nma giderleri veya yüksek ulaº¢m giderleri gibi ekonomik zararlar¢n dengelenmesi veya hafifletilmesi için, ilke olarak her durumun özelliklerini göz
önünde tutarak, ödenekler öngörmelidir.
2. 1Uzlaºma kurulu etkilenen emekçilerin iº pazar¢nda iº bulma
olana{¢n¢ gözönünde bulundurur. Ayn¢ iºletmenin baºka
iºyerinde veya ºirketin baºka iºletmesinde veya konsernin
baºka bir ºirketinin iºletmesinde kendisine önerilen uygun
bir iºyerinde çal¢ºabilece{i halde bu öneriyi kabul etmeyen
emekçiye, ödenek verilmemesini sa{lar; iºe devam edebilmek için iºin yaln¢z mekân olarak baºka yerde olmas¢
tek baº¢na uygunsuzluk teºkil etmez.
2a. Uzlaºma kurulu, özellikle Sosyal Yasan¢n 3. Cildinde
öngörülen iºsizlikten korunma amaçl¢ destekleme olanaklar¢n¢ dikkate almal¢d¢r.
3. Uzlaºma kurulu, sosyal plân ödemelerinin toplam miktar¢n¢n
belirlenmesinde, ºirketin iºlevinde kalabilmesini veya
iºletmede de{iºikli{in uygulanmas¢ndan sonra öbür iºyerlerinin tehlikeye girmemesini gözönünde bulundurmak
zorundad¢r.
2
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I. Önsöz
¡TY’nin 112. maddesi; 87. madde ve 97. maddenin 2. bendinin yan¢s¢ra en
güçlü bir birlikte karar verme hakk¢n¢ içerir. Bu haktan yararlanman¢n tek
önkoºulu ise ¡TY’nin 111. maddesinde tan¢mland¢{¢ gibi bir iºletme
de{iºikli{inin (Betriebsänderung) plânlanmas¢d¢r. Bunun yan¢s¢ra do{al olarak
bir emekçi temsilcili{inin iºletmede görev üstlenmiº olmas¢d¢r, çünkü emekçi
temsilcili{inin olmad¢{¢ iºletmelerde ¡TY geçerli de{ildir.

II. Birlikte Karar Verme Hakk¢ ve Etki Alan¢
1. Ç¢kar Denkleºmesi
a) Ç¢kar Denkleºmesinin Tan¢m¢ ve Özü
‘Ç¢kar denkleºmesi’ (ÇD) kavram¢ oldukça belirsiz oldu{undan sürekli yanl¢º
anlaºmalara neden oluyor. Bu alanda çeliºkili ç¢karlar¢n denkleºmesinden hiç
bir zaman söz edilemez. Fakat mutlaka ‘denkleºmekten’ söz edilmek isteniyorsa bu ancak beli bir ölçüde sosyal plân alan¢nda yap¢labilir (Bak aºa{¢da:
Sosyalplân).
Konunun özüne bak¢l¢rsa iºveren iºletmedeki de{iºiklikleri belli amaçlarla
yap¢yor, bu ºüphesiz. Bu amaçlardan en önemlisi iº ak¢º¢n¢ daha da verimli ve
bununla birlikte daha da kârl¢ bir ºekilde düzenlemek ve böylece daha az insan
gücüyle daha fazla üretim yap¢p kâr¢n¢ astronomik derecelere yükseltmektir.
Bu amac¢ için, de{iºikliklerden do{rudan do{ruya olumsuz etkilenen emekçilerden baºka, hiç kimse iºvereni yad¢rgamaz; çünkü bu gibi davaran¢ºlar kapitalist sistemlerde ekonominin en temel kurallar¢d¢r. Öte yandan emekçiler
iºletmelerde huzur içinde insanc¢l koºullar alt¢nda emek güçlerini satmak isterler. Hiç bir emekçi baºka bir emekçinin iºinden at¢lmas¢n¢ istemez. Emekçiler
hakl¢ olarak daha çok para kazanmak, daha çok izin yapmak, bask¢s¢z ve
mümkün oldu{u kadar az çal¢ºmak isterler vs.
Böylesi çeliºkili ç¢karlar¢n denkleºmesinden ülkenin hiç bir yasas¢nda söz
edilmedi{i gibi olas¢ bir denkleºmenin tasarlanmas¢ bile düºünülemez.
K¢sacas¢:
ç¢kar denkleºmesi emekçi temsilcili{i ile iºveren aras¢nda kararlaºt¢r¢lan basit
bir medeni yasa sözleºmesidir ve emekçiler için araçs¢z hiç bir ç¢kar kayna{¢
oluºturmaz.
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b) Ç¢kar Denkleºmesinin Amac¢ ve Anlam¢
Ç¢kar denkleºmesinin amac¢ ve anlam¢ iºverenin somut ve kesin olarak hangi
de{iºiklikleri uygulamay¢ planlad¢{¢n¢, bu de{iºikliklerin gerçekten de ‘anlaml¢
olup olmad¢{¢n¢’, anlaml¢ysalar ve iºveren bunlar¢ uygulamakta kesin kararl¢ysa,
‘nas¢l’ ve ‘hangi zaman’ içinde uygulamay¢ düºündü{ünü emekçi temsilcili{iyle
görüºmelerde belirtmesi ve olanaklar dahilinde yaz¢l¢ olarak bir sözleºmeye
var¢lmas¢n¢ öngörmekten öteye gitmez.
c) Ç¢kar Denkleºmesinin Gerçekleºtirilebilmesi
Ç¢kar denkleºmesi emekçi temsilcili{i taraf¢ndan yasal yollarla zorlanamaz.
Ancak iºveren emekçi temsilcili{i ile ç¢kar denkleºmesi konular¢nda görüºmeler
yapmakla yükümlüdür. Bu görüºmeler uzlaºma kurulu aºamas¢na dek sürerler.
Önemli:
Uzlaºma kurulunun ç¢kar denkleºmesi ile ilgili son karar hakk¢ yoktur. ¡ºveren
ve emekçi temsilcili{i uzlaºma kurulunda anlaºam¢yorlarsa bu anlaºmazl¢k
süreci uzlaºma kurulunun baºkan¢ taraf¢ndan resmen saptand¢{¢ an iºverenin
yasal görüºme yükümlülü{ü son buluyor. ¡ºveren bu saptama aºamas¢ndan
hemen sonra plânlanan de{iºikliklerin uygulanmas¢na baºlayabilir. Bu nedenle
ç¢kar denkleºmesi alan¢nda görüºmeleri sürekli canl¢, çok yönlü, seçenekli,
ve karº¢ önerilerle kuºatarak sürdürmek gerekir. Bu yöntemle yap¢lan
görüºmeler emekçi temsilcili{inin anlaºma taraftar¢ oldu{unu aç¢kca ortaya
koymuº olmakla beraber görüºme süresini de gerekli do{rultuda etkilemiº
olur.
Uzlaºma kurulunun ç¢kar denkleºmesi konusunda son karar hakk¢n¢n olmay¢º¢,
anayasan¢n 14. maddesi uyar¢nca mülkiyetin özel bir korunma alt¢na al¢n¢º¢ndan
do{maktad¢r. ¡ºletmenin tüm araçlar¢, gereçleri, öbür tesisisleri ve ham maddeleri vs. iºverenin mal¢ ve mülkü oldu{u için, onun mülkiyetiyle ne yap¢p
yapmayaca{¢ kendisinin istencine (iradesine) ba{l¢d¢r. Ancak iºveren mülkiyetini
de{erlendirirken veya baºka ºekilde kullan¢rken veya bunlarla baºka tür iºlemler yaparken baºkas¢n¢ zarar ve ziyana u{ratmamak ilkesini zedelemeden yapabilir; bu ilke mutlakt¢r. Bu ilkenin çok önemli bir noktas¢nda da ç¢kar denkleºtirmesi yerini al¢r.
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d) Ç¢kar Denkleºmesinin Yasal Kalitesi
Ç¢kar denkleºmesi iºveren ile emekçi temsilcili{i aras¢nda yap¢lan ve yaln¢z
bunlar¢n aras¢nda geçerli olan basit bir Medeni Yasa sözleºmesidir. Bu
sözleºme asl¢nda arac¢s¢z olarak emekçiler için hiç bir hak içermiyor. Ayr¢ca
iºveren bu sözleºmeden her zaman cayabilir veya k¢smen farkl¢ uygulamalar
yapabilir. Bu durumdan emekçilere belli haklar do{ar. Emekçiler, iºverenin
bu tutumunun sonucunda zarar ve ziyana u{rarlarsa, ¡TY’nin 113. maddesi
uyar¢nca mahkeme arac¢l¢{¢ ile ödence (tazminat) talep edebilirler (Bak; ¡TY
113. madde).
e) Ç¢kar Denkleºmesi Düzenlemelerinden Farkl¢ Düzenlemelerin Yasal Sonuçlar¢
Ç¢kar denkleºmesi düzenlemelerinden farkl¢ düzenlemeler uygulaman¢n yasal
sonuçlar¢, iºveren ç¢kar denkleºmesinin düzenlemelerinden vazgeçti{i veya
farkl¢ düzenlemeler uygulad¢{¢ ve bundan dolay¢ emekçiler zarar ve ziyan
gördükleri durumlarda, sözkonusu zarar ve ziyan¢n giderilmesi için Fesihten
Korunma Yasas¢’n¢n 10. maddesi uyar¢nca maddi karº¢l¢k talep edebilmelerini
do{urur. Bu hakka ¡TY’nin 113. maddesinin 1. bendinde yer verilmiºtir.
Emekçiler iºverenin bu tutumundan dolay¢ baºka ekonomik zarar ve ziyanlara
u{rarlarsa, bunlar¢n giderilmesi için de ¡TY’nin 113. maddesinin 2. bendi ayn¢
haklar¢ öngörüyor.
2. Sosyalplân
a) Sosyalplân¢n Tan¢m¢ ve Özü
¡ºverenin uygulad¢{¢ herhangi bir de{iºiklik emekçileri ekonomik ve sosyal
aç¢dan ve ço{u kez olumsuz yönde etkiler, bu iº dünyas¢nda tart¢º¢lmas¢na
yer olmayan bir gerçektir. Bu olumsuz etkilenmelerin engellenmesi veya hafifletilmesi için yasal dayanaklarla iºverenin mülkiyetinin korunmas¢ ve mülkiyetini
özgürce de{erlendirmesine, çok yüksek olmasa da, yasal s¢n¢rlar konuyor. Bu
s¢n¢rlardan birisi ve emekçiler aç¢s¢ndan en önemlisi ¡ºletme Teºkilat Yasas¢d¢r.
Bu s¢n¢larlama ¡TY kapsam¢nda 112. madde uyar¢nca emekçilerin görebilece{i
zarar ve ziyanlar¢n giderilmesi öngörüyor. Emekçilerin haklar¢ bu yasal düzende
zaten bundan öteye de gidemez. ¡ºte, herkes taraf¢ndan övgü ile an¢lan
‘meºhur’ sosyalplân diye adland¢r¢lan sözleºmenin tan¢m¢ ve as¢l iç yüzü de
bu k¢s¢mda ºimdiye dek aktar¢landan ibarettir ve daha öteye gitmez. Bu nedenle
sosyalplân (SP) gerek kelime anlam¢ ile olsun gerekse yasal amac¢ bak¢m¢ndan
uygun bir kavramd¢r.
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b) Sosyalplân¢n Anlam¢ ve Amac¢
Sosyalplân kapsam¢nda olumsuz ekonomik ve sosyal etkilenmeler denkleºtirilir veya hafifleºtirilir. Ekonomik olumsuzluklar k¢saca ºunlar olabilir:
Özel veya bireysel karakterli ödeneklerin kayb¢,
¡ºletme emeklilik kasas¢na yap¢lan ödeneklerin kayb¢,
¡ºletme emeklilik kasas¢ndan yararlanman¢n k¢s¢tlanmas¢ veya tam kayb¢,
¡ºyerinin kayb¢ ile birlikte çok uzun sürebilecek iºsizlik süreci,
¡ºyerinin de{iºimi ile birlikte geliºen ekonomik olumsuzluklar; örne{in:
taº¢nma giderleri,
ulaº¢m giderlerinin yükseliºi,
zorlaºan ulaº¢mdan do{an zaman kayb¢,
yeni kiran¢n daha yüksek olmas¢ olasal¢{¢,
çocuk yuvas¢ veya okul yeri bulamama sorunlar¢ vs.,
uzmanl¢k ve prestij kayb¢,
sosyal iliºki veya sosyal etkenliklerin zorlaºmas¢ veya bir hayli zarara
u{ramalar¢,
aile yaºam¢n¢n ve düzeninin a{¢r ºekilde zedelenmesi tehlikesi,
sa{l¢k ile ilgili olumsuzluklar ve yaºam kalitesinde olusuz geliºmeler
(¡TY 112. Madde 5. Bend).

Burada sadece örnek olarak aktard¢{¢m¢z olumsuzluklar¢n ekonomik ve soyal
alanlarda giderilmesi veya hafifletilmesi için yasal araç olarak sosyalplân
öngörülür. Sosyalplân 112. maddenin 1. bendinin 3. cümlesi uyar¢nca bir
iºletme sözleºmesi gibi arac¢s¢z ve zorlay¢c¢ ºekilde geçerlidir (Bak; 77. maddenin
1. bendi için yap¢lan aç¢klamalara).

c) Sosyalplân¢n Gerçekleºtirilebilmesi
Sosyalplân ç¢kar denkleºmesinin aksine emekçi temsilcili{i taraf¢ndan iºverenin
tepkilerine karº¢ zorlanabilir bir sözleºmedir. ¡ºveren emekçi temsicili{i ile
anlaºmaya varmak amac¢yla ciddi bir ºekilde görüºmeler sürdürmekle yükümlüdür. Yasa taraf¢ndan istenen bu ciddi görüºmeler uzlaºma kurulu sürecine
dek devam eden ve o aºamada ya iki tarafl¢ bir anlaºmayla veya uzlaºma kurulunun verece{i kararla sonuçlan¢r.
Önemli:
Uzlaºma kurulunun ç¢kar denkleºmesiyle ilgili görüºmelerde son karar hakk¢
yok iken, bu durum sosyalplân görüºmelerinde tam tersinedir. Uzlaºma kurulu
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bu alanda son ve kesin karar¢ verme yetkisine sahiptir. Uzlaºma kurulu son
ve kesin karar¢n¢ nas¢l verir?
Uzlaºma kurulun baºkan¢ tüm uzlaºma u{raºlar¢n¢n baºar¢s¢z kald¢{¢ durumlarda, iºletme taraflar¢ aras¢ndan birinin önerisi üzerine taraflar aras¢nda bir
kaç kez oylama yapar, uzlaºma kurulu baºkan¢ bu oylamadalarda oy kullanmaz. Bu oylamalarda yap¢lan öneri için veya öneriye karº¢ bir ço{unluk
kazan¢lmad¢{¢ durumlarda uzlaºma kurulu baºkan¢ yeni ve son bir oylama
yapar. Uzlaºma kurulu baºkan¢ bu oylamaya kat¢l¢r. O’nun bu oylamada öbür
uzlaºma kurulu üyeleri gibi bir oyu vard¢r. Uzlaºma kurulu baºkan¢ bu oyu ile
oylamaya kat¢l¢r ve böylece öneri için veya öneriye karº¢ ço{unluk sa{lanm¢º
olur. Uzla´ma kurulu baºkan¢ oylamada çekimser kalamaz, zira bu durumlarda hiç ço{unluk kazan¢lamaz. Uzlaºma kurulu baºkan¢n¢n da kat¢ld¢{¢ bu
oylaman¢n sonucunda elde edilen uzlaºma sonuç ‘uzlaºma kurulunun karar¢’
(Spruch der Einigungsstelle) diye adland¢r¢l¢r. Uzlaºma kurulunun karar¢ emekçi
temsilcili{i ile iºveren aras¢ndaki anlaºmazl¢{¢ gideren anlaºma yerine geçer
(112. maddenin 4. bendinin 2. cümlesi).
d) Sosyalplân¢n Yasal Kalitesi
Sosyal plân yasal aç¢dan bir iºletme sözleºmesinin de{erindedir (¡TY 112. 1.
bend 3. cümle). Bu sözleºme do{rudan do{ruya, yani araçs¢z ve zorlay¢c¢
olarak geçerlidir. Bu nedenle emekçiler sosyal plân¢n içerdi{i düzenlemelerden hak talep edebilirler. Emekçiler bu haklar¢ alma konusunda gerekirse
mahkeme arac¢l¢{¢ ile iºverenin tepkilerine karº¢ da diretebilirler. Sosyalplân
haklar¢n¢n do{rudan do{ruya, yani araçs¢z ºekilde geçerli olmalar¢, onlar¢n,
ilgili emekçi hariç, baºkalar¢ taraf¢ndan de{erlendirilemediklerinin simgesidir
bu haklar. Bu haklar dolay¢s¢yla baºkalar¢na da aktar¢lmazlar.
Önemli:
¡TY’nin 77. maddesinin 3. bendinin 1. cümlesi ayn¢ yasan¢n 112. maddesinin
1. bendinin 3. cümlesi uyar¢nca sosyalplân için geçerli de{ildir. Bu bir yasal
k¢s¢tlama oluºturur. Bu yasal k¢s¢tlama ¡TY’nin 77. maddesinin 3. bendinin 1
cümlesi uyar¢nca ücret veya öbür çal¢ºma koºullar¢ toplusözleºmelerle düzenlenmiºlerse veya usulen düzenleniyorlarsa, iºletme sözleºmelerinin içeri{i olamazlar (Tarifvorbehalt). Bu yasal k¢s¢tlama sosyalplânlar için geçerlili{ini
yitirmektedir. Sosyalplân¢n bu özelli{i emekçi temsilcili{inin, yapaca{¢
sözleºmelerin içeri{i olarak sadece gayri maddi de{il, maddi taleplerde de
bulunmas¢n¢ sa{lar.
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e) Sosyalplândan Sapman¢n Yasal Sonuçlar¢
¡ºveren sosyalplânda ba{¢tlanm¢º, yani karara ba{lanm¢º anlaºmalara uymay¢p
haklar¢n emekçiler taraf¢ndan de{erlendirilmesinde veya uygulanmas¢nda
engeller ç¢kar¢yorsa, emekçiler bu haklar¢nda mahkeme zoruyla diretebilirler.
Fakat en do{ru ve en ak¢ll¢ stratejik yöntem, emekçi temsilcili{inin ¡TY’nin 80.
maddesinin 1. bendi uyar¢nca devreye girip iºverenin sosyalplâna uymas¢n¢
sa{lamakt¢r, zira iºveren ba{¢tlad¢{¢ sözleºmeleri uygulamakla yükümlüdür.
¡ºveren bu yasal yükümlülü{ünü yerine getirmiyor veya uygulamas¢n¢ bilinçli
olarak aksat¢yorsa bu tutumuyla bir taraftan ¡ºleteme Teºkilat Yasas¢na di{er
taraftan ise iº sözleºmelerine karº¢ a{¢r ºekilde ayk¢r¢ davranm¢º olur. Böyle
bir ayk¢r¢ davran¢º ¡TY’nin 23. maddesinin 3. bendi uyar¢nca cezaland¢r¢labilecek bir durum oluºturur.
7
Madde 112a: Personel Azalt¢lmas¢nda Yap¢lmas¢ Zorunlu Sosyal
Plân, Yeni ¡ºletmeler
(1) 1111. maddenin 3. cümlesinin 1. f¢kras¢nda belirtilen ºekilde
plânlanm¢º iºletme de{iºiklikli{i yanl¢z emekçi ç¢karmay¢
amaçl¢yorsa, 112. maddenin 4. ve 5. bendleri aºa{¢daki durumlarda ancak,
1. Yirmi'den fazla, fakat 60'dan az emekcinin sürekli olarak
çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde, çal¢ºanlar¢n yüzde 20'si, fakat en az
6 kiºi,
2. Altm¢º'tan fazla, fakat 250'den az emekçinin sürekli olarak
çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde çal¢ºanlar¢n yüzde 20'si, fakat en az
37 kiºi,
3. ¡kiyüz elli'den fazla, fakat 500'den az emekçinin sürekli
olarak çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde çal¢ºanlar¢n yüzde 15'i, fakat
en az 60 kiºi,
4. en az 500 emekçinin sürekli olarak çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde,
çal¢ºanlar¢n yüzde 10'u, fakat en az 60 kiºi, iºletmeye özgü
nedenlerle iºten ç¢kar¢l¢rsa, uygulan¢r. 2¡ºverenin, iºletmede
yapaca{¢ de{iºiklikler nedeniyle emekçileri özendirdi{i
karº¢l¢kl¢ fesih sözleºmeleri sonucunda iºten ayr¢lmalar da,
iºten ç¢kar¢lma olarak iºlem görürler.
1
(2) 112. maddenin 4. ve 5. bendleri bir ºirketin yeni kurulmuº
iºletmesinde, kuruluºundan sonraki 4 y¢l boyunca uygulanmaz.
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Ancak bu, ºirketlerin ve konsernlerin hukuki yap¢sal de{iºikli{i
sonucu ortaya ç¢kan yeni iºletmeler için geçerli de{ildir. 3¡ºletmenin kuruluº tarihi için esas olan, Vergi Yönetmeli{inin 138.
maddesi gere{ince maliyeye bildirilmesi gereken, kazanç
getiren bir çal¢ºman¢n baºlang¢ç tarihidir.
2

I. Madde 112a’ n¢n Uygulanma Alan¢
Madde 112a’ n¢n 1. bendi yanl¢z, 111. maddenin 3. cümlesinin 1. f¢kras¢
için uygulan¢r.
Madde 112a’ n¢n 2. bendi ise iºletmede de{iºiklikler için uygulan¢r.
Madde 112a’ n¢n tart¢ºmal¢ olan yönü, 2. bendinin yeni kurulan bir iºletme
tarf¢ndan dört y¢ldan fazla bir zamad¢r iºlev gören baºka bir iºletmeyi Medeni
Yasan¢n 613a maddesi gere{i sat¢n al¢d¢{¢nda, uygulan¢p uygulanmamas¢ ile
ilgilidir. Federal ¡º Mahkemesine göre ¡TY’nin 112a maddesinin 2. bendi bu
gibi durumlarda uygulanabiliyor (bak BAG13.6.1989, AP Nr. 3 zu „ 112a BetrVG 1972; bestätigt
BAG 10.12.1996, DB 97, 1416, Zustimmemd Etzel, Rn. 991; HSG, § 112 a Rn. 12).

Bu ba{lamda dikkat edilmesi gereken bir gerçek varsa, o da dört y¢ldan fazla
bir zamand¢r çal¢ºan bir iºletmenin olas¢ bir sosyalplân¢ maddi olarak kald¢rma
gücüne mutlaka sahip oluºudur; bu güce dört y¢ll¢k bir çal¢ºmadan sonra sahip
olmayan iºletme ºüphesiz bütün kuºkular¢ üzerine çeker. Dört y¢ldan fazla bir
zamand¢r çal¢ºan bir iºletme olas¢ bir sosyalplân¢ maddi olarak kald¢rma gücüne
mutlaka sahiptir. Öte yandan bu tür iºletmeler bir olas¢ sosyalplân¢n ne kadara
mal olaca{¢n¢ kolayca tahmin edilebilecek bir yap¢ya sahiptirler. Bu aç¢klamalardan sonra sosyalplân¢n yeni kurulmuº iºletmelerde uygulanmamas¢n¢n
hiç bir mat¢kl¢ anlam¢ kalm¢yor.
Öte yandan Federal ¡º Mahkemesi yukar¢da de{inilen tutumuyla Medeni
Yasan¢n 613a maddesinin genel kaidelerine ayk¢r¢ davranarak bu hükmün
ilkelerini zedelemiºtir: Bu hükmün ilkelerinden birisi emekçilerin çal¢ºt¢klar¢
iºletmenin sat¢l¢º¢ sonucu yasal aç¢dan zarar ve ziyana u{rat¢lmalar¢n¢ kesin
olarak yasakl¢yor. Federal ¡º Mahkemesi fikir üretirken bu ilkeyi hiç bilmiyormuº gibi bir tutum sergiliyor. Ayr¢ca Federal ¡º Mahkemesinin üretti{i fikir
sonucunda sosyalplân karº¢l¢{¢nda hiç bir karº¢ çözüm ve giriºim sunmamas¢
Avrupa Toplulu{unun 77/187 numaral¢ ve de{iºtirildi{i ºekliyle 98/1998
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numaral¢ yönetmeli{ine ayk¢r¢ düºüyor. Bu yönetmelik iºletmelerin sat¢l¢º¢
durumlar¢nda emekçilerin haklar¢n¢n korunmas¢ ve güvence alt¢na al¢nmas¢n¢
buyuruyor.

II. ¡TY Made 112a’n¢n Resmi Baºl¢{¢
¡TY’nin 112a maddesinin resmi baºl¢{¢ “zorlanabilen sosyal plân” olarak geçer,
ancak bu çok basit bir aldatmacad¢r, zira yasan¢n içeri{i ve taº¢d¢{¢ anlam
ºundan ibarettir:
Burada öngörülen sosyalplân¢n zorlay¢c¢ nitelikte olmad¢{¢ 112a maddesinin
2. bendinden anlaº¢l¢r. Bu hükme göre 112. maddenin 4 ve 5. bendleri ºirketlerin yeni kurulmuº iºletmeleri üzerine ilk dört y¢lda uygulanmazlar. 112. maddenin 4. bendi sosyalplân üzerinde bir anlaºmaya var¢lamazsa, uzlaºma kurulunun bir sosyalplân haz¢rlamay¢ kararlaºt¢raca{¢n¢ ve bunun iºveren ile emekçi
temsilcili{i aras¢nda anlaºma yerine geçti{ini düzenler. 112. maddenin 5.
bendi sosyalplân¢n düzenlemelerinde ve karara ba{lan¢º¢nda emekçilerin ve
iºveren ç¢karlar¢n¢n gözönünde bulundurulumas¢n¢n gereklili{inden söz eder.
Görüldü{ü gibi 112a maddesinde öngörülen sosyalplân¢n zorlay¢c¢ s¢fatl¢
de{ildir. ¡TY’nin 112a maddesinde öngörülen sosyalplân¢n zorlay¢c¢ karakteri
olmad¢{¢ gibi olanaklar¢ da s¢n¢rl¢d¢r. Bu yasal s¢n¢rlamay¢ 112a maddesini
hükümleri yap¢yor. Bu hükmün ilk cümlesine göre 112. maddenin 4. ve 5.
bendleri ancak 111. maddenin 3. cümlesinin 1. f¢kras¢nda belirtilen iºletme
de{iºikli{i durumlarda, uygulanmas¢ndan söz ediyor. O halde bu hükme göre
yap¢lacak öbür iºletme de{iºiklikleri için sosyal plan öngörülmüyor. Buradan
da anlaº¢ld¢{¢ gibi 112a maddesinin yasal baºl¢{¢ bir basit aldatmaca veya basit
bir yaln¢ºl¢ktan öteye gitmez.
¡TY’nin 112a maddesi uyar¢nca sosyalplânlar ancak iºletmelerde çal¢ºan
21 ila 59 emekçiden yüzde 20, ancak en az 6 emekçinin,
60 ila 249 emekçiden yüzde 20 veya en az 37 emekçinin,
250 ila 499 emekçiden yüzde 15 veya en az 60 emekçinin,
500 ila 599 emekçiden yüzde 10, ancak en az 60 emekçinin iºten ç¢kar¢ld¢{¢
durumlarda zorlanabilirler. 600’den fazla emekçi çal¢ºt¢ran iºletmelerde sosyal
plân¢n dayat¢labilmesi için iºten ç¢kar¢lmas¢ gereken emekçi say¢s¢ Federal iº
mahkemesine göre yüzde 10 oran¢ndad¢r.
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Sonuç:
Sosyalplânlar¢n zorlanabilmeleri ¡TY’nin 112. maddesinin 4. bendinde düzenlemiºtir, ¡TY’nin 112a’da de{il.

III. ¡TY’nin 112a Maddesi ¡le ¡lgili Bilinmesi Gereken Özellikler
1. Bu hükmün uygulanmas¢ndan do{abilecek sorunlar¢n çözümü için Fesih
Yasas¢n¢n 17. maddesinin 1. bendinin say¢ çizelgesi (formülü) dikkate al¢n¢r.
2. Emekçilerin say¢lar¢n¢ saptama iºleminde k¢s¢tl¢ zaman çal¢ºan emekçiler
(Teilzeitbeschäftigte) de dikkate al¢n¢rlar.
3. Emekçilerin say¢lar¢n¢ saptama iºleminde bu hüküm uyar¢nca planlanan
iºletme de{iºikliklerinin uygulamas¢ndan önce ödence ile (taziminatla) iºten
ç¢kar¢lan emekçiler de göz önünde bulundurulurlar (BAG 28.1092; LAG Baden-Württemberg, 16.6.1987),

4. Emekçilerin say¢lar¢n¢ saptama iºleminde iºveren taraf¢ndan iºten ayr¢lmalar¢n¢
zorlad¢{¢ veya iºten ayr¢lmalar¢na özendirdi{i emekçiler de hesaba kat¢l¢rlar
(BAG 28.1092; LAG Baden-Württemberg, 16.6.1987),

5. Ayn¢ iºlem ºirket ve konsern alan¢nda iºyerleri de{iºtirilmiº emekçiler için
de geçerlidir.
7
Madde 113: Zarar¢n Giderilmesi
(1) ¡ºletmeci plânlanan iºletme de{iºikli{i ile ilgili ç¢kar denkleºmesinden zorlay¢c¢ nedenler olmamaks¢z¢n farkl¢ düzenlemeler uygularsa, bu farkl¢ uygulamalar sonucu iºten ç¢kar¢lan
emekçiler, iºvereni ödence yapmaya mahk±m ettirmek için iº
mahkemesinde dava açabilirler; Fesihten Koruma Yasas¢n¢n
10. maddesi benzer ºekilde geçerlidir.
(2) Emekçiler 1. bentde belirtilen anlamda farkl¢ uygulamalar
sonucunda baºka ekonomik zararlara u{ram¢ºlarsa, iºveren bu
zararlar¢ 12 ayl¢k bir zaman için karº¢lamak zorundad¢r.
(3) ¡ºletmeci taraf¢ndan plânlanan, 111. maddeyle tan¢mlanan
anlamdaki iºletme de{iºikli{ini, emekçi temsilcili{i ile ç¢kar
den-kleºmesi için giriºimlerde bulunmaks¢z¢n, uygularsa ve
bunun sonucunda emekçiler iºten ç¢kar¢l¢r veya baºka ekonomik
zararlar görürlerse 1. ve 2. bentler benzer ºekilde geçerlidir.
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I. Önsöz
¡TY’nin 113. maddesi, topluluk hakk¢ (kollektive Ansprüche) olan ¡ºletme
Teºkilat Yasas¢n¢n tüm hükümlerinin aksine tam bir bireysel hakt¢r (Individualanspruch). Bireysel haklar bireyin kiºisel haklar¢d¢r; onlar yaln¢z ilgili birey
taraf¢ndan veya vekili taraf¢ndan onun ad¢na de{erlendirilebilir. Bu nedenle
emekçi temsilcili{i bu hüküm kapsam¢nda iºverene karº¢ hiç bir giriºimde
bulunamaz. Emekçi temsilcili{inin yapaca{¢ tek ºey emekçileri gerekti{inde
bu hüküm konusunda ayd¢nlatmakt¢r. Bu amaç için gerekli görülen tüm bilgiler aºa{¢da özetle aktar¢l¢yor.

II. 113. Maddenin Anlam¢ ve Amac¢
¡ºveren 111. maddeyle tan¢mlanan anlamda iºletme de{iºikli{ini emekçi temsilcili{iyle bir ç¢kar denkleºmesi kararlaºt¢rmadan veya kararlaºt¢r¢lan bir ç¢kar
denkleºmesinin düzenlemelerinden farkl¢ uygulamalarda bulunursa, iºletmede
çal¢ºan ilgili emekçilerin âlehine ekonomik zarar ve ziyanlar¢n yan¢ s¢ra baºka
olumsuzluklara da neden olaca{¢ ºüphesizdir. 113. madde iºverenin bu gibi
tutumlar¢n¢, emekçilere verilebilecek zararlardan ve yasaya ayk¢r¢l¢ktan dolay¢
cezaland¢r¢yor. 113. madde iºvereni bu ºekilde yasaya sad¢kl¢{a ve sayg¢ya
zorluyor (Bak; BAG 13.6.1989 AP Nr. 19 zu § 113 BetrVG 1972).

III. 113. Maddenin Önkoºullar¢
¡TY’nin 113. maddesinin baºl¢ca önkoºullar¢ndan biri iºverenin ç¢kar denkleºmesi düzenlemelerinden zorunlu bir neden olmadan farkl¢ uygumalarda
bulunmas¢ (113. maddenin 1. bendi) ve di{eri ise iºverenin iºletme de{iºikliklerini emekçi temsilcili{iyle bir ç¢kar denkleºmesi kararlaºt¢rmadan uygulamaya sokmas¢d¢r (¡TY 113. madde 3. bend).

IV. Emekçilerin Haklar¢
1. ¡ºten Ç¢kar¢lan Emekçilerin Haklar¢ (113. madde 1. bend)
¡ºverenin ç¢kar denkleºmesi düzenlemelerinden zorunlu bir neden olmadan
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farkl¢ uygumalarda bulunmas¢ nedeniyle iºlerini kaybeden emekçiler, ¡º
Mahkemesine baºvurarak Fesih Yasas¢n¢n 10. maddesi gere{i ödence talep
edebilirler.
2. Di{er Emekçilerin Haklar¢ (113. madde 2. bend)
¡ºveren ç¢kar denkleºmesi düzenlemelerinden farkl¢ uygumalarda bulundu{u
için emekçiler baºka zarar ve ziyana u{rad¢larsa (örne{in: iºyerlerinin de{iºimi
sonucu ulaº¢m giderlerinin yüklseliºi, taº¢nma giderleri vs.), iºveren bu zarar
ve ziyanlar¢ 12 aya kadar bir süre için üstlenmekle yükümlüdür.

V. Tan¢m: “Zorunlu Neden”
¡TY’nin 113. maddesinin 1. bendi iºverenin ç¢kar denkleºmesi düzenlemelerinden zorunlu bir neden olmadan farkl¢ uygumalarda bulunamayaca{¢ndan söz ediyor, fakat ‘zorunlu’ nedenlerin neler oldu{una de{inmiyor.
Bu hüküm anlam¢nda ‘zorunlu nedenler’ iºletmede de{iºiklik yapma karar¢yla
ve bu karar¢n iºletmede uygulanmas¢yla hiç bir iliºikisi olmayan nedenlerdir.
¡ºverenin kendi ald¢{¢ kararlardan kendisi bilinçli ve kas¢tl¢ ºekilde farkl¢ uygulamalarda bulundu{u taktirde ortaya ç¢kan aksakl¢klardan yine kendisi sorumlu
olacakt¢r. Böyle bir durum yukar¢da sözü edilen ‘zorunlu nedenler’ aras¢nda
gösterilemez. Zorunlu nedenlerden ancak iºveren ç¢kar denkleºmesinden,
iºletmenin ve tüm emekçilerin ç¢karlar¢n¢ korumak veya iºletmenin varoluºunu
tehdit eden tehlikeleri savmak veya iºletmenin güncel piyasan¢n çok nadir ve
özel ihtiyaçlar¢ do{rultusunda acilen karar vermesi gerekti{i için farkl¢
davrand¢ysa, söz edilir (Bak; BAG 17.9.1974 AP Nr. 1 zu § 113 BetrVG 1972).
Zorunlu nedenler için örnekler:
Fiyatlar¢n piyasaya büyük miktarda mal sürülmesi sonucu aniden düºmesi;
Bankan¢n tüm kredi sözleºmelerinin fesihini aç¢klamas¢; sipariºlerin
kesilmesi;
Büyük ve önemli müºterinin iflas¢;
Dünya veya ülke pazar¢nda ham madde veya enerji k¢tl¢{¢ vs.
¡ºveren bu durumlarda tüm ciddi u{raºlar¢na ra{men uygun karº¢ önlemler
alamad¢{¢n¢ kan¢tlayabilirse, ç¢kar denkleºmesinin düzenlemelerinden ‘zorunlu
nedenlerden’ dolay¢ farkl¢ uygulamalarda bulundu{u kabul edilir.
7
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Madde 117: Havac¢l¢k ¡çin Geçerlilik
(1) Bu yasa havac¢l¢k ºirketlerinin karadaki iºletmeleri için geçerlidir.
(2) 1Havac¢l¢k ºirketlerinin uçuculuk iºletmelerinde çal¢ºan emekçiler için toplusözleºme ile bir temsilcilik kurulabilir. 2Bu temsilcili{in yasaya göre havac¢l¢k ºirketlerinin karadaki iºletmeleri
için kurulmalar¢ gereken emekçi temsilcilikleri ile iºbirliklerini
kolaylaºt¢rmak aç¢s¢ndan toplusözleºme ile bu yasadan farkl¢
düzenlemeler öngörülebilir.

I. Önsöz
¡TY’nin 117. maddesinin 1. bendi uyar¢nca ¡ºletme Teºkilat Yasas¢ özel havac¢l¢k
ºirketlerinin karadaki iºletmeleri, yani hava taº¢tlar¢yla (uçak) ticaret amaçl¢
yolcu ve yük nakli yapan ºirketleri, için geçerlidir. Bu kural yabanc¢ ºirketlerin
Federal Almanya s¢n¢rlar¢ içindeki ºubeleri için de geçerlidir.

II. Karadaki ¡ºletmeleri
Havac¢l¢k ºirketlerinin karadaki iºletmeleri olarak seyahat bürolar¢ (Reisebüro),
ticari iºletmeler ve tamirhaneler say¢l¢rlar. Bu iºetmelerde çal¢ºan emeçilerin
say¢s¢n¢ saptama iºleminde uçak mürettabat¢ göz önünde tutulmaz.

III. Emekçi Temsilcilikleri
Havac¢l¢k alan¢nda emekçi temsilciliklerini, görevlerini yasa gere{i yerine getirebilmeleri için, organize etmek bir hayli güç oldu{undan, ¡TY’nin hükümleri
uçak mürettabat¢ için geçerli de{ildir. Bu yasal k¢s¢tlama oldukca yo{un tart¢º¢lan
konulardan biridir. Federal ¡º Mahkemesi bu k¢s¢tlaman¢n anayasaya ayk¢r¢
olmad¢{¢n¢ vurgularken, baºka fikir güdenler hakl¢ olarak uçak mürettabat¢n¢n
bu yasadan hiç yararlanamamas¢n¢ eleºtirerek böylesi bir yasal k¢s¢tlaman¢n
anayasan¢n 3. maddesini zeddeleyici bir yöntem oldu{unu vurguluyor (Bak örnek:
DKKS-Dâubler § 117 BetrVG Rn. 5).
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Tüm bu bu tart¢ºmalara ra{men ¡TY’nin 117. maddesinin 2. bendi toplusözleºme
ile uçak mürettabat¢ için özel bir temsilcili{in kurulmas¢n¢n olanakl¢ oldu{unu
düzenliyor. Böyle bir toplusözleºme yoksa yap¢lacak her emekçi temsilcili{i
seçimi yasal olarak geçersizdir (DKKS-Dâubler § 117 Rn. 10; FKHE § 117 Rn. 2).
¡TY’nin 117. maddesinin 2. bendi uyar¢nca karadaki iºletmelerin emekçi temsilcilikleri ile uçak mürettebat¢ için kurulan temsilciliklerin iºbirli{inde bulunabilmelerini kolaylaºt¢rmak aç¢s¢ndan toplusözleºmelerle düzenlemelerin
ba{¢tlanabilece{ini öngörüyor. Bu ba{lamda görev sendikalara düºüyor, zira
toplusözleºmeler yaln¢z onlar taraf¢ndan iºverene karº¢ diretilebilirler.
5
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V. DI}ER YASALARDAN
BÖLÜMLER
1. Medeni Yasas¢ndan (MedeniY) Hükümler
(= Bürgerliches Gesetzbuch)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) vom 18. August 1896 (RGBl. S. 195) in der Neufassung vom 2. Januar
2002 (BGBl. I S. 42; Ber. S. 2909), zuletzt geändert durch Drittes Gesetz zur Änderung der Gewerbeordnung und sonstiger gewerberechtlicher Vorschriften vom 24. August 2002 (BGBl. I S. 3412)

7
Madde 611: Hizmetli Sözleºmesine Özgü Yükümlülükler
(1) Hizmet sözleºmesinde hizmet verece{ini bildiren kiºi sözkonusu hizmeti
vermekle, di{er taraf ise ba{¢tlam¢º ücreti ödemekle yükümlüdür.
(2) Hizmet sözleºmesi ile her tür hizmet ba{¢tlanabilir.
7
Madde 611a: Cinsiyetten Dolay¢ Ma{duriyet
(1) 1¡ºveren emekçiyi bir söºlemede veya bir giriºimde özellikle iº iliºkisinin
ba{¢tlan¢º¢nda, mesleki geliºiminde, talimatlarla veya fesihlerle cinsiyetinden dolay¢ ma{dur b¢rakamaz. 2Cinsiyeten dolay¢ farkl¢ davranmak
ancak, bir söºleme veya bir giriºim emekcinin yapmakla yükümlü oldu{u
iº ile ilgiliyse ve bu iºin yap¢labilinmesi için belli bir cinsiyetin bireyi olmak
kaç¢n¢lmaz koºullsa, uygundur. 3Emekçi anlaºmazl¢k durumlar¢nda cinsiyeten dolay¢ farkl¢ davran¢ld¢{¢n¢n olasal¢{¢n¢ inand¢r¢c¢ olgularla gösterirse, iºveren farkl¢ davran¢º¢ cinsiyeten dolay¢ olmayan nesnel nedenlerin gerektirdi{ini veya cinsiyetin iºin yap¢lmas¢ için kaç¢n¢lmaz koºul
oldu{ununun kan¢t¢n¢ getirmekle yükümlüdür.
(2) ¡ºveren iº iliºkisinin ba{¢tlan¢º¢nda 1. bentde düzenlenen ma{duriyet
yasa{¢na ayk¢r¢ davran¢rsa, bundan ma{dur kalan ve iº arayan kiºi uygun
bir para ödene{i isteyebilir; iº iliºkisinin oluºmas¢ için bir hak yoktur.
(3) 1¡º arayan kiºi ma{duriyeten ar¢nm¢º seçme sonucunda da iºe al¢nmayacakt¢ysa, iºveren en fazla üç ayl¢k ücret de{erinde uygun bir ödenek vermek zorundad¢r. 2Ayl¢k ücret olarak, iº arayan kiºiye, iºe al¢nm¢º olsayd¢,
iºe al¢nd¢{¢ ayda düzenli çal¢ºma süresi için hak etti{i madii ve ayni gelir
olarak kabul edilir.
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(4) 12. ve 3. bentlerde düzenlenen hak; baºvurunun red ediliºi ile ilgili bilginin oluºumundan baºlayarak hesaplanana bir süre içerisisinde yaz¢l¢
olarak talep edilmek zorundad¢r. 2Bu sürenin uzunlu{u; oluºmas¢ için u{raº
verilen iº iliºkisi kapsam¢nda ödence haklar¢n¢n talebi için düzenlenen hak
düºümü süresine göre belirlenir; bu süre en az alt¢ ayd¢r.
(5) 2. ila 4. bentler, mesleki geliºim hakk¢ yoksa, mesleki geliºimi için de
geçerlidirler.
7
Madde 611b: ¡ºyernin ¡lân¢
¡ºveren; madde 611a bend 1 cümle 2 durmu sözkonusu de{ilse, bir iºyerini
gerek iºletme içinde gerekse iºletme d¢º¢nda yaln¢z kad¢nlar için veya yaln¢z
erkeler için ilan edemez,
Madde 612a: Cezaland¢rma Yasa{¢
¡ºveren; emekçi hakk¢n¢ kullan¢yor diye, emekçiyi bir söºlemede veya bir
giriºimde ma{dur b¢rakamaz.
7
Madde 612b: Devrolunmayan Haklar
vermekle yükümlü kiºi, kayg¢l¢ durumlarda hizmeti ºahsen vermek
zorundad¢r. 2Hizmet hakk¢ kayg¢l¢ durumlarda devrolunmaz.
7
1Hizmet

Madde 613a: ¡ºletmenin Devri
(1) 1Kim bir iºletmeyi veya iºletmenin bir k¢sm¢n¢ sözleºmeyle baºka birinden
devir al¢rsa, o; iºletmenin veya iºletme k¢sm¢n¢n yeni sahibi olarak devir
an¢nda var olan iº iliºkilerinden kaynaklanan hak ve yükümlülükleride
beraberinde devir al¢r. 2Bu haklar ve yükümlülükler toplusözleºme veya
iºletme sözleºmelerinde ba{¢tlanm¢ºlarsa, emekçi ile yeni iºletme sahibi
aras¢ndaki iº iliºkisininin içeri{i olurlar ve iºletmenin devirinden baºlayarak
hesaplanan bir y¢l içerisinde emekçinin âlehine de{iºtirilemezler. 3Bu
hakklar ve yükümlülükler, iºletmenin yeni sahibi için geçerli olan baºka
toplusözleºme veya baºka iºletme sözleºmelerinde düzenlenmiºlerse, 2.
cümle geçerli de{ildir. 4Bu hakklar ve yükümlülükler, toplusözleºme ve
iºletme sözleºmesi geçerliliklerini yitirirlerse veya her iki taraf¢nda toplusöz-
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leºmenin geçerlilik alan¢nda toplusözleºmeye ba{l¢l¢klar¢ olmad¢{¢ için
baºka bir toplusözleºmenin geçerlili{ini kararlaºt¢r¢rlarsa, 2. cümlede sözü
geçen süre dolmadan önce de{iºtirilebilirler.
(2) 11. bend anlam¢ndaki yükümlülükler iºletmenin devroluºundan önce
vard¢ysalar ve vadeleri bir y¢ll¢k sürenin dolmas¢ndan önceye rastlarsa,
ºimdiye kadarki iºveren yeni iºverenin yan¢s¢ra, müºterek borçludur. 2Bu
yükümlülüklerin vadeleri iºletmenin devroluºundan sonraki bir zamana
rastlarsa, ºimdiye kadarki iºveren o yükümlülüklerin yaln¢z iºletmenin devir
zaman¢na kadar oluºan k¢sm¢ için sorumludur. 2Bu tür yükümlülüklerin
vadeleri iºletmenin devroluºundan sonraki bir zamana rastlarsa, ºimdiye
kadarki iºveren o yükümlülüklerin ancak iºletmenin devir zaman¢na kadar
oluºan k¢sm¢ için sorumludur.
(3) 2. bend, bir tüzel kiºi veya bir ºahsi ticari ºirket dönüºtürüm ile ortadan
kalkarsa, geçerli de{ildir.
1
(4) ªimdiye kadarki iºverenin veya yeni iºverenin iºletmenin veya iºletme
k¢sm¢n¢n devroluºu nedeniyle yapt¢klar¢ iº ilºkisinin fesih bildirimi geçersizdir. 2Baºka nedenlerden dolay¢ fesih aç¢klamas¢ yapma hakk¢ dokunulmazl¢{¢n¢ korur.
(5) ªimdiye kadarki iºveren veya yeni mal sahibi iºletmenin devroluºundan
önce tüm ilgili emekçilere yaz¢l¢ olarak;
1. devir’in tarihini veya devir’in plânlanm¢º tarihini,
2. devir’in nedenlerini,
3. devir’den emekçiler için kaynaklanabilecek yasal, ekonomik ve
sosyal sonuçlar ve
4. emekçilerle ilgili tasarlanan giriºimler
konusunda bilgilendirmekle yükümlüdürler.
1
(6) Emekçi 5. bend gere{i bilgilendirlidikten sonra bir ay zarf¢nda iº iliºkisinin
yeni iºverenin üzerine geçmesine karº¢ yaz¢l¢ olarak itiraz edebilir. 2¡tiraz
ºimdiye karadarki iºverene veya yeni iºverene karº¢ aç¢klanabilir.
7

235

2: Toplusözleºme Yasas¢ndan (TSY) Hükümler
Tarifvertragsgesetz (TVG)
Tarifvertragsgesetz (TVG) vom 9. April 1949 (WiGBl. 55, 68) in der Neufassung vom 25. August 1969
(BGBl. I S. 1323), zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des Heimarbeitsgesetzes und anderer
arbeitsrechtlicher Vorschriften (Heimarbeitsänderungsgesetz) vom 29. Oktober 1974 (BGBl. I S. 2879)

7
Madde 1: Toplusözleºmenin ¡çeri{i ve ªekli
(1) Toplusözleºme, taraflar¢n hak ve yükümlüklerini düzenler ve iº iliºkilerinin içeri{ini, oluºumunu ve sonbuluºunu ayr¢ca iºletme ve ¡ºletme Teºkilat
Yasas¢ ile ilgili sorunlar¢ düzenleyebilen hükümler içerir.
(2) Toplusözleºmeler yaz¢l¢ ºekli gerektirirler.
7
Madde 2: Toplusözleºme Taraflar¢
(1) Toplusözleºme taraflar¢ sendikalard¢r, iºveren birlikleridir ve örgütsüz her
iºverendir.
(2) Sendikalar¢n ortak ve iºverenlerin birleºik kurumlar¢ (yüksek kurumlar),
kendilerine ba{l¢ olan kurumlar ad¢na gerekli vekâletleri varsa, toplusözleºmeler ba{¢tlayabilirler.
(3) Yüksek kurumlar; ancak toplusözleºmeler ba{¢tlamak tüzüksel görevleri
ise, toplusözleºme taraflar¢ olabilirler.
(4) 1. ve 2. bendlerin durumlar¢nda hem yüksek kurumlar hem’de onlara ba{l¢
kurumlar karº¢l¢kl¢ olarak üstenlendikleri yükümlülüklerin yerine getirilmesi
için sorumludurlar.
7
Madde 3: Toplusözleºmeye Ba{l¢l¢k
(1) Toplusözleºmeye; toplusözleºme taraflar¢n¢n üyeleri ve toplusözleºme
taraf¢ olan iºveren, ba{l¢d¢r.
(2) Toplusözleºmenin iºletme ve ¡ºletme Teºkilat Yasas¢ ile ilgili düzenlemeleri iºvereninin toplusözleºmeye ba{l¢ oldu{u tüm iºletmelerde geçerlidir.
(3) Toplusözlemeye ba{l¢l¢k, toplusözleme geçerlili{ini yitiresiye dek sürer.
7
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Madde 4: Hükümlerin Etkisi
(1) 1Toplusözleºmenin iº iliºkilerinin içeri{ini, oluºumunu ve sonbuluºunu ilgilendiren düzenlemeleri, toplusözleºmenin geçerlilik sahas¢na dahil olan
taraflar aras¢nda araçs¢z ve zorlay¢c¢ ºekilde geçerlidir. 2Bu hüküm toplusözleºmenin iºletme ve ¡ºletme Teºkilat Yasas¢ konular¢ ile iligili düzenlemeleri için’de benzer ºekilde geçerlidir.
(2) Taraflar toplusözleºmede ortak kuruluºlar öngörümüº ve bunlar¢ düzenlenmiºlerse (gelir denkelºtirme kasalar¢, izin kasalar¢ vs.), bu düzenlemeler, kuruluºlar¢n tüzükleri ve toplusözleºmeye ba{l¢ olan iºveren ve
emekçi’lerle olan iliºkileri için’de, araçs¢z ve zorlay¢c¢ ºekilde geçerlidirler.
(3) Farkl¢ anlaºmalar ancak toplusözleºmede öngörülüyorsa veya düzenlemelerde yap¢lacak de{iºiklik emekçinin yarar¢ do{rultusunda ise uygundur.
1
(4) Geçerli toplusözleºme haklar¢ndan vazgeçmek, yanl¢z toplusözleºme
taraflar¢nca ba{¢tlanan bir anlaºmayla olanakl¢d¢r. 2Toplusözleºme haklar¢n¢
kaybetmek kesinlikle olanaks¢zd¢r. 3Toplusözleºme haklar¢n¢ de{erlendirmek için hak düºme süreleri, ancak toplusözleºmeyle düzenlenebilir.
(5) Toplusözleºme hükümleri, toplusözleºme süresinin dolmas¢ndan sonra’
da, yerlerine baºka hükümler ba{¢tlanas¢ya dek, geçerliliklerini korurlar.
7
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3. K¢s¢tl¢ ve Süreli ¡º ¡liºkisi Yasas¢ndan (KS¡Y) Hükümler
(Teilzeit- und Befristungsgesetz – TzBfG)
Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Teilzeit- und Befristungsgesetz – TzBfG), vom
21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1966), zuletzt geändert durch Erstes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 23. Dezember 2002 (BGBl. I S. 4607)

7
Madde 1: Amaç
Yasan¢n hedefi, k¢s¢tl¢ zaman çal¢ºmaya özendirmektir, süreli çal¢ºman¢n uygunluk koºullar¢n¢ saptamakt¢r; ayr¢ca k¢s¢tl¢ zaman ve süreli çal¢ºanlar¢n haks¢zca
farkl¢ iºlem görmelerini engellemektir.
7
Madde 2: K¢s¢tl¢ Zaman Çal¢ºanlar¢n Tan¢m¢
(1) 1K¢s¢tl¢ zaman çal¢ºan emekçiler, düzenli haftal¢k çal¢ºma saatleri, iºletmede onlarla k¢yaslanabilen ve tam gün çal¢ºan emekçilerin düzenli haftal¢k
çal¢ºma saatlerinden, k¢sa olan emekçilerdir. 2Düzenli haftal¢k çal¢ºma
süresi ba{¢tlanmam¢ºsa, bir emekçi ancak, düzenli çal¢ºma zaman¢ bir y¢l
kadar olan süre içinde ortalama olarak kendisi ile k¢yaslanabilen ve tam
gün çal¢ºan bir emekçinin çal¢ºma süresinden, düºükse, k¢s¢tl¢ zaman
çal¢ºan emekçi olarak kabul ediler. 3¡ºletmenin tam gün çal¢ºan¢ ancak
ayn¢ iº iliºkisi türünde ve ayn¢ veya benzer bir iºte çal¢º¢yorsa, k¢yaslanabilir. 4¡ºletmede k¢yaslanabilen ve tam gün çal¢ºan emekçi yoksa, k¢yaslanabilen ve tam gün çal¢ºan emekçi geçerli olan toplusözleºmeye göre
belirlenir; tüm di{er durumlarda kimin k¢yaslanabilece{i saptamas¢ ve tam
gün çal¢ºan emekçinin belirlenmesi için ilgili ekonomi sahas¢ mutat uygulamalar dikkate al¢n¢r.
(2) Sosyal Yasan¢n beºinci ciltinin 8. maddesinin 1. bendinin 1. f¢kras¢na göre
tikel çal¢º¢n emekçiler’de k¢s¢tl¢ zaman çal¢ºan emekçilerdir.
7
Madde 3: Süreli Çal¢ºan Emekçi Tan¢m¢
(1) 1Süreli çal¢ºan bir emekçinin iº sözleºmesi belli bir süre için ba{¢tlan¢r.
2
Belli bir süre için ba{¢tlanan bir iº sözleºmesinden (süreli iº sözleºmesi)
ancak, süresi takvimle belirlenmiºse (takvimen s¢n¢rlanm¢º iº sözleºmesi)
veya yap¢lacak iºin türünden, gayesinden veya niteli{inden (gayeli iº
sözleºmesi) kaynaklan¢yorsa, söz edilir.
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(2) 1¡ºletmede süresiz çal¢ºan ve k¢yaslanabilen bir emekçi ayn¢ veya benzer
bir iºte çal¢ºand¢r. 2¡ºletmede k¢yaslanabilen süresiz çal¢ºan emekçi yoksa,
k¢yaslanabilen süresiz çal¢ºan emekçi geçerli olan toplusözleºmeye
dayanarak belirlenir; tüm di{er durumlarda k¢yaslanabilen ve tam gün
çal¢ºan emekçinin belirlenmesi için ilgili ekonomi sahas¢nda mutat uygulamalar dikkate al¢n¢r.
7
Madde 4: Haks¢zca Farkl¢ ¡ºlem Yasa{¢
(1) 1Bir k¢s¢tl¢ zaman çal¢ºan emekçi k¢s¢tl¢ zaman çal¢ºt¢{¢ için, ayr¢ iºlem görmesini nesnel sebepler gerektirmiyorsa, kendisiyle k¢yaslanabilen tam
gün çal¢ºan emekçiye göre kötü iºlem yap¢lmaz. 2K¢s¢tl¢ zaman çal¢ºan
emekçiye verilen ücret veya baºka bölünebilir para de{erindeki ödenekler,
k¢yaslanabilen tam gün çal¢ºan emekçinin çal¢ºma zaman¢na düºen miktar¢na göre, k¢s¢tl¢ zaman çal¢º¢n emekçinin en az çal¢ºma zaman¢ oran¢nda
olmalar¢ zorunludur.
1
(2) Süreli çal¢ºan emekçiye; süreli çal¢ºt¢{¢ için, farkl¢ iºlem görmesini nesnel sebepler gerektirmiyorsa, kendisiyle k¢yaslanabilen tam gün çal¢ºan
emekçi’den kötü iºlem yap¢lmaz. 2Süreli çal¢ºan emekçiye verilen ücret
veya belli bir ölçü süresine ba{l¢ olarak ödenen di{er bölünür para de{erindeki ödenekler, en az süreli çal¢ºan emekçinin çal¢ºma süresinin bu ölçü
süresinin oran¢nda olmas¢ zorunludur. 3Farkl¢ iºlem görmesini nesnel
sebepler gerektirmiyorsa ve belli çal¢ºma koºullar¢ ayn¢ iºletme’deki veya
ºirket’teki iº iliºkisinin süre{ine ba{l¢ ise, süresiz çal¢ºan emekçiler için
dikkate al¢nan zamanlar, süreli çal¢ºanlar içinde dikkate al¢n¢rlar.
7
Madde 5: Ma{dur B¢rakmak Yasa{¢
¡ºveren bir emekçiyi bu yasa çerçevesindeki haklar¢ndan yararlan¢yor diye
ma{dur b¢rakamaz.
7
Madde 6: K¢s¢tl¢ Zaman Çal¢ºmaya Özendirme
¡ºveren; yönetici kadroda da olmak koºuluyla, tüm emekçilere bu yasa kapsam¢nda k¢s¢tl¢ zaman çal¢ºma olanaklar¢n¢ yaratmak zorundad¢r.
7
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Madde 7: Aç¢k ¡ºyerlerinin ¡lân¢, Aç¢k iºyerleri ¡le ¡lgili Bilgi
(1) ¡ºverenin gerek iºletmede gerekse kamuya ilan¢n¢ yapt¢{¢ aç¢k iºyerlerini,
iºyeri uygunsa, k¢s¢tl¢ zaman iºyeri olarak’ta ilan etmek zorundad¢r.
(2) ¡ºveren, kendisine iº sözleºmesi ile ba{¢tlanm¢º çal¢ºma süresinin ve
zaman¢n¢n de{iºtirilmesi arzsunda bulunan bir emekçiyi, iºletmede veya
ºirket’te emekçi al¢nacak uygun iº yerleri konusunda bilgilendirmekle
yükümlüdür,
(3) 1¡ºveren emekçi temsilciliklerini iºletmedeki ve ºirketteki k¢s¢tl¢ zaman
çal¢ºmas¢ ile ilgili konularda, özellikle’de var olan veya planlanan k¢s¢tl¢
zaman çal¢ºlan iº yerlerleri ve bunlar¢n tam zaman iº yerlerine dönüºtürülmeleri durumlar¢nda veya aksisi durmlarda bilgilendirmek zorundad¢r.
2
Emekçi temsilciliklerinin hizmetine, talepleri üzerine gerekli belgeler verilir; ¡ºletme Teºkilat Yasas¢n¢n 92. maddesi dokunulmazl¢{¢n¢ korur.
7
Madde 8: Çal¢ºma Süresinin K¢salt¢lmas¢
(1) Emekçi; iº iliºkisi alt¢ aydan fazla bir zaman sürüyorsa, iº sözleºmesinde
ba{¢tlanan çal¢ºma süresinin k¢salt¢lmas¢ talebinde bulunabilir.
(2) 1Emekçi iºverene, çal¢ºma süresinin k¢salt¢lmas¢n¢ ve sürenin hangi ölçüde
k¢salt¢lmas¢n¢ istedi{ini, k¢salt¢lma iºleminin uygulanmas¢n¢n baºlang¢c¢ndan
en az üç ay önce bildirmek zorundad¢r. 2O; çal¢ºma zaman¢n¢n ne ºekilde
da{¢l¢m yap¢lmas¢n¢ arzu etti{inide, bildirmelidir.
(3) 1¡ºveren arzu edilen çal¢ºma süresinin da{¢l¢m¢n¢ emekçiyle bir anlaºmaya
varmak amac¢yla görüºmelerde bulunur. 2O; kendisi taraf¢ndan tayin edilecek çal¢ºma süresinin da{¢l¢m¢ konusunda emekçiyle uzlaºmak zorundad¢r.
(4) 1¡ºletme ile ilgili nedenler engel oluºturmuyorsa, iºveren; emekçinin arzu
eti{i çal¢ºma süresinin k¢salt¢lmas¢n¢ kabul etmek ve da{¢l¢m¢n¢ emekçinin
arzusuna uygun ºekilde tayin etmek zorundad¢r. 2¡ºletme ile ilgili bir neden,
özellikle; çal¢ºma süresinin k¢salt¢lmas¢ iºletmenin içyap¢s¢n¢, iºin ak¢º¢n¢
veya güvencesini önemli ve olumsuz derecede etkiliyorsa veya nipetsiz
masraflara neden oluyorsa, mevcuttur. 3Reddetme gerekçeleri toplusözleºmeyle saptanabilir. 4Böyle bir toplusözleºmeninin geçerlilik sahas¢nda
toplusözleºmeye ba{l¢ olmayan iºveren ve emekçiler reddetme gerekçeleri ile ilgili toplusözleºme düzenlemelerinin uygulanmas¢n¢ aralar¢nda
ba{¢tlayabilirler.
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(5) 1¡ºveren, çal¢ºma süresinin k¢salt¢lmas¢ ve da{¢l¢m¢ ile ilgili karar¢n¢, emekçiye
en geç çal¢ºma süresinin k¢salt¢lmas¢n¢n unygulan¢º¢ndan bir ay önce yaz¢l¢
olarak bildirmek zorundad¢r. 2¡ºveren ile emekçi 3. bendin 1. cümlesi
gere{ince çal¢ºma süresinin k¢salt¢lmas¢ konusunda uzlaºmaya varamad¢ysalar ve iºveren emekçiye çal¢ºma süresinin k¢salt¢lmas¢ ile ilgili red
karar¢n¢ k¢salt¢lma iºleminin uygulanmas¢n¢n baºlang¢c¢ndan en geç bir ay
önce yaz¢l¢ olarak bildirmemiºse, çal¢ºma süresi emekçinin arzu etti{i miktarda azal¢r. 3¡ºveren ile emekçi 3. bendin 2. cümlesi gere{ince çal¢ºma
süresinin da{¢l¢m¢ konusunda uzlaºmaya varamad¢ysalar ve ¡ºveren
emekçiye çal¢ºma süresinin da{¢l¢m¢ ile ilgili red karar¢n¢ k¢salt¢lma iºleminin uygulanmas¢n¢n baºlang¢c¢ndan en geç bir ay önce yaz¢l¢ olarak bildirmemiºse, çal¢ºma süresinin da{¢l¢m¢ emekçinin arzu etti{i sekilde tayin
edilir. 4¡ºveren 3. cümle veya 3. bendin 2. cümlesine göre uygulanm¢º
çal¢ºma süresinin da{¢l¢m¢n¢ yeniden de{iºtirebilir, ancak bu; de{iºtirmenin iºletmeye getirdi{i ç¢kar, k¢salt¢lm¢º çal¢ºma süresinin oldu{u gibi
b¢rak¢lmas¢n¢n emekçiye getirdi{i ç¢karlar¢ önemli derecede aº¢yorsa ve
iºveren bu de{iºikli{i uygulamaya geçirmeden önce emekçiye en geç bir
ay önce haber vermiºse, olanakl¢d¢r.
(6) Emekçi, çal¢ºma süresinin yeniden k¢salt¢lmas¢n¢ en erken, iºverenin kendisinin bu talebini kabul etti{inden veya red ediºinden baºlayarak hesaplanan iki y¢l dolduktan sonra talep edebilir.
(7) Çal¢ºma süresinin k¢salt¢lmas¢ hakk¢, iºverenin; meslek e{itimleri için
çal¢ºt¢r¢lan emekçilerin say¢s¢ göz önünde tutulmaks¢z¢n, düzenli olarak 15
emekçi çal¢ºt¢rmas¢n¢ gerektirir.
7
Madde 9: Çal¢ºma Süresinin Uzat¢lmas¢
¡ºveren kendisine, iº sözleºmesince ba{¢tlanm¢º çal¢ºma süresinin uzat¢lmas¢
arzusunu bildiren bir k¢s¢tl¢ zaman çal¢ºan emekçiye, acil iºletme nedenleri
veya baºka k¢s¢tl¢ zaman çal¢ºan emekçilerin çal¢ºma süreleriyle ilgili arzular¢
engell oluºturmuyorsa, uygun boº bir iºyeri dolduruldu{unda ayn¢ uygunluk
koºuluyla iltimasl¢ iºlem görmekle yükümlüdür,
7
Madde 10: Meslek Ö{renimi ve Geliºtirici E{itim
¡ºveren, iºletme ile ilgili acil nedenler veya di{er k¢s¢tl¢ zaman çal¢ºanlar¢n veya
tam gün çal¢ºanlar¢n meslek ö{renimi ve geliºtirici e{itim ile ilgili arzular¢ engel
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oluºturmuyorsa, k¢s¢tl¢ zaman çal¢ºan emekçilerin de mesleklerini geliºtirici ve
esnekliklerini destekleyici meslek ö{renimi ve geliºtirici e{itim giriºimlerine
kat¢lmalar¢n¢ sa{lmakla yükümlüdür.
7
Madde 11: Fesih Yasa{¢
1
Bir emekçi tam gün iº iliºkisinden k¢s¢tl¢ zaman iº iliºkisine veya k¢s¢tl¢ zaman
iº ilikisinden tam zaman iº iliºkisine geçmemekte israr ediyor diye, yap¢lan iº
iliºkisinin feshi, geçersizdir. 2¡º iliºkisinin baºka nedenlerden fesihi dokunulmazl¢{¢n¢ korur.
7
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4. Kan¢tlama Yasas¢ndan (Kan¢tY) Hükümler
(Nachweisgesetz = NachweisG)
Gesetz über den Nachweis der für ein Arbeitsverhältnis geltenden wesentlichen Bedingungen
(Nachweisgesetz – NachwG) vom 20. Juli 1995 (BGBl. I S. 946), zuletzt geändert durch Gesetz zur
Anpassung der Formvorschriften des Privatrechts und anderer Vorschriften an den modernen Rechtsgeschäftsverkehr vom 13. Juli 2001 (BGBl. I S. 1542)

7

Madde 1: Geçerlilik Alan¢
Bu yasa; geçici yard¢mc¢ olarak en fazla bir ay için çal¢ºt¢r¢lm¢yorlarsa, tüm
emekçiler için geçerlidir.
7
Madde 2: Kan¢t Yükümlülü{ü
(1) 1¡ºveren, ba{¢tlanm¢º iº iliºkisinin baºlang¢ç gününden en geç bir ay sonra
önemli sözleºme koºullar¢n¢ kaleme al¢r, bunun tutana{¢n¢ imzalar ve
emekçiye teslim eder. 2Tutanak en az;
1. iº sözleºmesi taraflar¢n¢n isim ve adreslerini,
2. iº ilºkisinin baºlang¢ç gününü,
3. süreli iº ilºkilerinde muhtemel süre{ini,
4. iºyerinin mekan¢n¢, emekçi yanl¢z belli bir iºyerinde çal¢ºmayacaksa,
emekçinin çeºitli iºyerlerinde çal¢ºt¢r¢labilce{i iºaretini,
5. emekçinin yapaca{¢ somut iºin k¢sa bir nitelemesini veya tarifini,
6. ücretin birleºimi ve miktar¢n¢n yan¢s¢ra zamlar¢ ve maaº zamlar¢n¢ ödüllendirilmeleri ve özel ödenekleri; ayr¢ca ücretin di{er unsurlar¢n¢ ve
ödenecek gününü,
7. ba{¢tlanm¢º çal¢ºma süresini,
8. y¢ll¢k dinlenme izninin miktar¢n¢,
9. iº iliºkisinin fesihi için öngörülen önelleri,
10. iº iliºkisine uygulanan toplusözleºmeleri ve iºletme veya makam
sözleºmelerini genelleºmiº ºekilde içeren bir tutanak, içerir.
(BAG, Urteil vom 23.1.2002 – 4 AZR 56-01: Grundlegende Ausführungen und Auslegungen
zu den Nr. 1 bis 9 des § 2 Abs. 1 Satz 2 NachwG.)

(2) Emekçi iºgücünü alt¢ aydan fazla olan bir süre boyunca Federal Almnaya
Cumhuriyeti s¢n¢rlar¢ d¢º¢nda verecekse, tutanak kendisine seyahatinden
önce teslim edilmek ve ayr¢ca aºa{¢dak¢ bilgileri içermek zorundad¢r;
1. d¢º ülkede yap¢lmas¢ gereken iºin süresi,
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2. ücretin ödendi{i para birimi,
3. d¢º ülkede ikâmetkâh edildi{inden dolay¢ yap¢lan ayr¢ ödenekler ve
ayni yard¢mlar,
4. emekçinin geri dönüºü ile ilgili ba{¢tlanm¢º koºullar.
(3) 11. bend 2. cümle 6.’dan 9. f¢kralara kadar olan hükümlerde belirtilmiº
bilgilerin yerine, toplusözleºme, iºletme veya makam- sözleºmelerinin iº
iliºkisi için geçerli olan düzenlemelerinin dikkate al¢nd¢{¢na iºaret edilebilinir. 21. bend 2. cümle 8. ve 9. f¢kralar¢n durumlar¢nda ilgili düzenleme
için yasal hükümler esasa al¢nacaksa, buna iºaret edilebilinir.
(4) Emekçiye iº sözleºmesi yaz¢l¢ ºekilde verilmiºse ve sözleºme 1.’den 3.
bende kadar olan hükümlerde belirtilen bilgileri içeriyorsa, 1. ve 2 bende
belirtilen yükümlülük kalkar.
7
Madde 3: Biligilerin De{iºtrilmesi
Önemli bir iº sözleºmesi koºulunun de{iºtirilidi{i, emekçiye de{iºtirildikten
en geç bir ay sonra bildirilir. 21. cümle, iº iliºkisi için geçerli yasal yürülüklerin, toplusözleºmelerin, iºletme veya makam- sözleºmelerinin veya benzeri
hükümlerin de{iºtitilmeleri için geçerli de{il.
7
1

Madde 4: Geçici Hüküm
1
¡º iliºkisi bu yasan¢n yürülü{e girdi{i tarite (21.7.1995) mevcuttuysa, emekçiye
talebi üzerine iki ay zarf¢nda 2. maddede öngörüldü{ü gibi bir tutanak teslim
edilir. 2Daha önce, bu yasa uyar¢nca gerekli bilgileri içeren bir tutanak veya
yaz¢l¢ bir iº sözleºmesi ba{¢tland¢ysa, bu yükümlülük kalkar.
7
Madde 5: Zarurilik
Bu yasan¢n hükümlerinden emekçinin alehine farkl¢ uygulamalar yap¢lmaz.
7
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5. Fesihten Koruma Yasas¢ndan (FKY) Hükümler
Kündigungsschutzgesetz (KSchG)
vom 10. August 1951 (BGBl. I S. 499) in der Neufassung vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1317), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 24. Dezember 2003 (BGBI. I. 13002).

7
Madde 1: Sosyal Aç¢dan Haks¢z Fesihler
(1) ¡º iliºkisi ayn¢ iºletmede veya ºirket’te aral¢ks¢z alt¢ aydan fazla sürmüº
olan emekçiye karº¢ aç¢klanan iº iliºkisinin feshi, ancak sosyal aç¢dan
haks¢z de{ilse, ugundur.
(2) 1¡º iliºkisinin feshi, emekçinin kiºili{i ile veya emekçinin davran¢ºlar¢yla
ilgile nedenlerden, veya emekçinin bu iºletmede iºine devam¢n¢ engelliyen zorunlu iºletme gereksinimlerinden kaynaklanm¢yorsa, sosyal aç¢dan
haks¢zd¢r. 2Fesih ayn¢ zamada aºa{¢daki durumlarda’da sosyal aç¢dan
haks¢zd¢r:
1. bu yasan¢n uygulama gördü{ü özel iºletmelerde;
a) fesih; ¡ºletme Teºkilat Yasas¢n¢n 95. maddesinin seçme kurallar¢n¢n
birini zedeliyorsa,
b) emkeçi anyn¢ iºletmede veya ºirketin baºka bir iºletmesinde baºka
bir iº yerinde çal¢ºt¢r¢labiliyorsa ve emekçi temsilcili{i veya emekçiyi
¡ºletme Teºkilat Yasas¢n uyar¢nca temsil eden yetkili baºka bir
kurum bu nedenlerden dolay¢ ¡ºletme Teºkilat Yasas¢n¢n 102. maddesinin 2. bendinin 1. cümlesinde belirtilen süre içerisinde yaz¢l¢
olarak itiraz ettiyse;
2. kamu hukukunun uygulama gördügü kamu hizmetlerinin iºletme
ve idarelerinde;
a) fesih karar¢; fesih ile ilgili personel seçme kurallar¢n¢n birini zedelerse,
b) emekçi anyn¢ makamda veya ayn¢ idarenin, ayn¢ semte ve tüm
yerleºme yerlerinde olmak üzere, baºka bir makam¢n baºka iº
yerinde çal¢ºt¢r¢labiliyorsa, ve yetkili personal temsilcili{i bu nedenlerden birinden dolay¢ fesihe itiraz ediyorsa ve basamak personel
temsilcili{i makam¢n bir üst düzeyindeki görüºmelerde yap¢lan
itiraz üzerinde ¢srarla duruyorsa. 32. cümle, emekçinin uygun ve
olanakl¢ giriºimlerle baºka bir meslek dal¢nda e{itilmesi veya uzmanlaºma kurslar¢na kat¢lmas¢ veya emekeçinin de{iºik iº koºullar¢
alt¢nda çal¢ºmas¢ onun iº iliºkisinin devam¢n¢ sa{layabiliyorsa ve
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emekçi bu konuda olurunu veriyorsa, benzer ºekilde gecer. 4¡ºveren
fesihe neden olan gerçekleri kan¢tlamak zorundad¢r.
1
(3) Bir emekçinin iº iliºkisi 2. bendte belirtilen anlamdaki zorunlu iºletme
gereksiniminden kaynaklanan nedenlerden dolay¢ fesih edildiyse, sosyal
aç¢dan ancak, iºveren seçti{i emekçinin çal¢ma süresini, yaº¢n¢, nafaka
yükümlüklerini ve engellili{ini dikkate almad¢ysa veya yeterince dikkate
almad¢ysa, haks¢zd¢r; iºveren emekçinin talebi üzerine kedisine bu seçmeyi yaparken hangi nedenlerden esinlendi{ini aç¢klamakla yükümlüdür.
2
1. cümlede belirtilen anlamdaki sosyal seçme kapsam¢na, iºletmenin, iº
iliºkilerinin devam¢nda özelikle bilgi, beceri ve rand¢manlar¢ndan dolay¢
veya iºletmenin personel düzenin oranl¢l¢{¢n¢ sa{lamak için hakl¢ ç¢karlar¢
olan emekçiler, girmezler. 3Emekçi, fesihi 1. cümlede belirtilen anlamda
sosyal aç¢dan haks¢z k¢lan gerçekleri kan¢tlamakla yükümlüdür.
(4) Bir topusözleºmede, ¡ºletme Teºkilat Yasas¢n¢n 95. maddesine göre
ba{¢tlanm¢º bir iºletme sözleºmesinde veya Personal Temsilcili{i Yasalar¢n¢n ilgili bir hükmünde 3. bendin 1. cümlesinde adland¢r¢lan sosyal bilgilerin biribirileri aras¢ndaki de{erlendirilimerini içeren bir düzenlenme
ba{¢tlanm¢ºise, de{erlendirmede ancak a{¢r bir eksikli{in yap¢l¢p yap¢lm¢d¢{¢
araºt¢r¢l¢r.
(5) 1¡ºletme Teºkilat Yasas¢n¢n 111. maddesi anlam¢nda bir iºletme de{iºimi
sonucunda iº iliºkilerinin feshinin amaçland¢{¢ emekçilerin adlar¢ emekci
temsilcili{i ve iºveren aras¢nda saptanm¢º ve bir ç¢kar denkleºmesinde
ba{¢tlanm¢ºlarsa, bu; yap¢l¢n fesihin 2. cümle anlam¢nda zorunlu iºletme
gereksiniminden kaynakland¢{¢n¢n kanaat¢n¢ verir. 2Emekçiler aras¢nda
yap¢l¢n sosyal seçmede ancak a{¢r bir eksikli{in yap¢l¢p yap¢lm¢d¢{¢
araºt¢r¢labilir. 3Durum ç¢kar denkleºmesinin ba{¢tlan¢º¢ndan sonra önemli
bir derecede de{iºirse, 1. ve 2. cümleler geçerliliklerini yitiriler. 41. cümle
anlam¢ndaki ç¢kar denkleºmesi emekçi temsilcili{inin 17. maddenin 3.
bendinin 2. cümlesinde belirtilen anlamdaki görüº alma yerine geçer.
7
Madde 1a: ¡ºletme Gereksiniminden Kaynaklanan Fesihlerde
Ödence Hakk¢
(1) 1¡ºveren 1. maddenin 2. cümlesinde belirtilen anlamda zorunlu iºletme
gereksinimlerinden dolay¢ fesih bildiriminde bulunuyorsa ve emekçi 4.
maddanin 1. cümlesinde belirtilen süre dolmadan mahkemede, iº iliºkisi-
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nin fesihten dolay¢ sona ermemiº oldu{unu bildiren bir tespit davas¢nda
bulunmazsa, bu sürenin bitiminden sonra emekçiye ödence hakk¢ do{ar.
2
Bu hak iºverenin fesih bildiriminde, fesihin zorunlu iºletme gereksinimlerinden dolay¢ yap¢ld¢{¢n¢n ve emekçinin mahkemde dava açma süresi’nden yararlanmad¢{¢ taktirde bu sürenin bitiminden sonra ödence hakk¢n¢
talep edebilece{inin iºretini gerektirir.
1
(2) Ödencenin miktar¢ iº iliºkisinin baºlang¢c¢ndan baºlayarak her y¢l için ayl¢k
maaº¢n 0,5’inden oluºur. 210. maddenin 3. bendi benzer ºekilde geçerlidir. 3¡º iliºkisinin süresinin saptamas¢nda alt¢ aydan fazla olan bir zaman,
bir y¢l olarak kabul olunur.
7
Madde 2: ¡º Sözleºmesini De{iºtirici Fesih
¡ºveren iº iliºkisinin feshini beyan ediyor ve ayn¢ zamanda emekçiye de{iºmiº
çal¢ºma koºullar¢ alt¢nda iº iliºkisininin devam¢n¢ öneriyorsa, emekçi bu öneriyi, çal¢ºma koºullar¢n¢n de{iºtirilmesinin sosyal aç¢dan haks¢z oldu{u kayd¢yla
kabul edebilir (1. madde, 2. bent, 1. ’den 3.’e kadar olan cümleler, 3. bent,
1. ve 2. cümleler). 2Bu kay¢d't¢ emekçi iºverene fesih öneli zarf¢nda, fakat en
geç fesih beyan¢n¢n bildiriminden baºlayarak üç hafta içerisinde aç¢klamal¢d¢r.
7

1

§ 10 Ödencenin Miktar¢
(1) Ödence olarak on iki ayl¢k ücret kadar olan bir miktar saptan¢r.
(2) 1Emekçi ellinci yaº¢n¢ doldurmuºsa ve iº iliºkisi en az onbeº y¢ldan beri
sürüyorsa, onbeº ayl¢k ücrete kadar olan bir miktar, emekçi ellibeºinci
yaº¢n¢ doldurmuºsa ve iº iliºkisi en az yirmi y¢ldan beri sürüyorsa, onsekiz
ayl¢k ücrete kadar olan bir miktar tayin edilir. 2Bu düzenleme, emekçi;
mahkemenin, 9. maddenin 2. bendine göre iº iliskisinin geçerlili{inin
kald¢r¢lmas¢ için belirledi{i zaman içinde, Sosyal Yasan¢n Alt¢nc¢ Cildinin
düzenli yaºl¢l¢k emeklisi ile ilgili hükümlerinde belirtilen yaºa varmad¢ysa,
geçerli de{ildir.
(3) Ayl¢k ücret olarak, emekçiye; iº iliºkisinin sona erdi{i ayda (9. madde),
onun için geçerli olan düzenli çal¢ºma zaman¢n¢n karº¢l¢{¢nda ödenen para
ve aynî de{erlerden oluºur.
7
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Madde 15: Uygunsuz Fesihler
(1) 1Emekçi temsilcili{i, gençlik- ve ç¢rak temsilcili{i, gemi bordas¢ temsilcili{i veya denizciler temsilcili{i üyelerinin iº iliºkisininin feshi, iºverene
fesih önelini dikkate almamaks¢z¢n önelsiz fesih hakk¢ tan¢yan önemli
nedenlerin varoldu{u durumlar¢ ve ¡ºletme Teºkilât Yasas¢n¢n 103. maddesi uyar¢nca gerekli olan olurun verilmesi durumlar¢ veya bu olurun mehkeme karar¢nca telâfi edildi{i durumlar d¢º¢nda, uygun de{ildir. 2Emekçi
temsilcili{i, gençlik- ve ç¢rak temsilcili{i veya denizciler temsilcili{i üyelerine, görevlerinin bitiminden baºlayarak hesaplanm¢º bir y¢l içerisinde,
gemi bordas¢ temsilcili{i üyelerine ise, görevlerinin bitiminden baºlayrak
hesaplanm¢º alt¢ ay içerisinde yap¢lan iº iliºkisininin fesih beyan¢ uygun
de{ildir, bu kural; ancak iºverene fesih önelini dikkate almamaks¢z¢n önelsiz fesih hakk¢ veren önemli nedenlerin varoldu{u durumlarda geçersizdir, bu; üyelik mahkeme karar¢yla sonuçland¢r¢lm¢ºsa’da, geçerli de{ildir.
(2) 1Personal temsilcili{i, gençlik- ve ç¢rak temsilcili{i veya gençlik temsilcili{inin üyesine karº¢ aç¢klanan iº iliºkisininin feshi, iºverene, fesih önelini dikkate almamaks¢z¢n, önelsiz fesih hakk¢ tan¢yan önemli nedenler
yoksa ve Personal Temsilcili{i Yasas¢ uyar¢nca gerekli bulunun olur verilmediyse veya bu olur mehkeme karar¢nca telâfi edilmediyse, uygun
de{ildir, 2¡º iliºkilerinin fesihi, 1. cümlede sözü geçen kiºilerin görevlerinin bitiminden baºlayrak hesaplanm¢º bir y¢l içerisinde, iºverene fesih
önelini dikkate almamaks¢z¢n, önelsiz fesih hakk¢ veren önemli nedenlerin varoldu{u durumlar d¢º¢nd¢, uygun de{ildir; bu; üyelik mahkeme
karar¢yla sonuçland¢r¢lm¢ºsa’da, geçerli de{ildir.
(3) 1Seçim kurulu üyesine; atanmas¢ndan baºlayarak, seçim aday¢na; seçim
önerisinin düzenleniºinden baºlayarak, seçim sonuçlar¢n¢n ilân¢na kadar
olan bir süre içerisinde yap¢lan iº iliºkisininin fesih beyan¢, iºverene fesih
önelini dikkate almamaks¢z¢n, önelsiz fesih hakk¢ veren önemli nedenlerin varoldu{u durumlar ve ¡ºletme Teºkilât Yasas¢n¢n 103. maddesi uyar¢nca
veya Persolan Temsilcili{i Yasalar¢ uyar¢nca gerekli bulunan olurun verilmesi durumlar¢ veya bu olurun mehkeme karar¢nca telâfi edildi{i durumlar d¢º¢nda, uygun de{ildir, 2¡º ilºkisinin feshi seçim sonuçlar¢n¢n
ilân¢ndan baºlayarak alt¢ ay içerisinde, iºverene fesih önelini dikkate almamaks¢z¢n, önelsiz fesih hakk¢ veren önemli nedenlerin varoldu{u durumlar d¢º¢nda, uygun de{ildir, bu; seçim kurulunun mahkeme karar¢na
dayanan baºka bir seçim kurulu taraf¢ndan telâfi ediliºi durumlar¢nda
geçerli de{ildir.
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(4) Bir iºletme kapat¢l¢yorsa, 1.’den 3. bende kadar olan k¢s¢mlarda sözü
geçen kiºilerin iº iliºkilerinin feshi, iºletmenin zorlay¢c¢ gereksinimlerinden dolay¢ daha erken bir zamanda yap¢lmas¢ gerekmiyorsa, en erken
iºletmenin kapan¢º tarihinde uygundur.
(5) 11.’den 3. bende kadar olan hükümlerde sözü geçen kiºilerden biri iºletmenin kapat¢l¢cak k¢s¢mlar¢ndan birinde çal¢º¢yorsa, o; bu durumlarda iºletmenin baºka bir k¢sm¢na al¢n¢r. 2Bu kural zorunlu iºletme gereksinimlerinden dolay¢ olanaks¢zsa, sözkonusu kiºilerin iº iliºkilerinin feshi ile ilgili
iºlemler için, iºletmenin kapan¢º¢ndan kaynaklanan fesihleri düzenleyen
4. bendin hükümleri benzer ºekilde uygulan¢r.
7
§ 17 Bildirge Yükümlülü{ü
(1) ¡ºveren Federal ¡º Acentesine;
1. 20 den fazla ancak 60 tan az emekçinin düzenli olarak çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde 5 emekçi,
2. 60 tan fazla ancak 500 den az emekçinin düzenli olarak çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde, düzenli çal¢ºan emekçilerin yüzde 10’u olan bir k¢sm¢ veya
25 emekçi,
3. en az 500 emekçinin düzenli olarak çal¢ºt¢{¢ iºletmelerde, en az 30
emekçiyi, 30 takvim günü içerisinde iºten ç¢karmadan önce, bilgilendirmekle yükümlüdür. 2¡ºverenin neden oldu{u öbür iº iliºkilerinin
sonuçland¢r¢lmalar¢ da, bu iºten ç¢karmalar ile eºde{erdirler.
(2) ...
(3) ...
(4) ...
(5) ...
7
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6. Federal ¡zin Yasas¢ndan (F¡zinY) Hükümler
(Bundesurlaubsgesetz = BUrlG)
Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer (Bundesurlaubsgesetz = BUrlG) vom 8. Januar 1963 (BGBl. I S.
2) in der Fassungs des Gesetzes vom vom 27. Juli 1969 (BGBl. I S. 946), zuletzt geändert durch Postund telekommunikationsrechtliches Bereinigungsgesetz vom 7. Mai 2002 (BGBl. I S. 1529)

7
Madde 1: ¡zin Hakk¢
Her emekçinin her takvim y¢l¢nda ücretli dinlenme izin hakk¢ vard¢r.
7
Madde 2: Geçerlilik Alan¢
1
Bu yasa anlam¢nda emekçi; iºçi ve hizmetlidir ve ayr¢ca mesleki e{itimleri
için çal¢ºanlard¢r.
2
Ekonomik ba{¢ml¢l¢klar¢ndan dolay¢ emekçilerle benzer kiºiler’ de, emekçi
olarak görülürler; ev mesaisi için 12. madde geçerlidir.
7
Madde 3: ¡zinin Süresi
(1) ¡zin y¢lda en az 24 iº gününden oluºur.
(2) ¡º günü olarak, Pazar veya yasal bayram günüleri d¢º¢nda, her takvim günü
geçer.
7
Madde 4: Bekleme Süresi
Tam izin hakk¢ ilk kez iº iliºkisinin alt¢ ay sürmesinden sonra oluºur.
7
Madde 5: K¢smi ¡zin
(1) Emekçi iº iliºkisinin her tam ay¢ için y¢ll¢k izinin onikide birini aºa{¢daki
durumlarda hak eder:
a) bekleme süresini dolduramad¢{¢ndan dolay¢ tam hak sahibi olamad¢{¢
takvim y¢ll¢ndaki zamanlar için;
b) emekçi bekleme süresini dolduramadan iº iliºkisinden ayr¢ld¢{¢ durumlarda;
c) emekçi bekleme süresini doldurduktan sonra bir takvim y¢l¢n¢n ilk
yar¢s¢nda iº iliºkisinden ayr¢ld¢{¢ durumlarda.
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(2) En az yar¢m günden oluºan izin günlerinin kesirleri tam bir izin gününe
yükseltilir.
(3) Emekçi 1. bendin c harfi durumunda hak etti{inden daha fazla izin kulland¢ysa, bu izin için ödenen izin ödenekleri geri istenemez.
7
Madde 6: Çift Hakk¢n Oluºmas¢na Engel
(1) Emekçiye bir önceki iºveren taraf¢ndan yürüyen takvim y¢l¢ için izin verildiyse, izin hakk¢ yoktur.
(2) ¡ºveren; iº iliºkisinin sona erdirilemsi durumlar¢nda emekçiye yürüyen takvim y¢ll¢ için verilen veya kullan¢lan izin ile ilgili bir belge vermekle yükümlüdür.
7
Madde 8: ¡zin S¢ras¢nda Kazanç Amaçl¢ Çal¢ºma
Emekçi izin s¢ras¢nda iznin amaçlar¢na ters düºen kazanç amaçl¢ iºler yapamaz.
7
Madde 9: ¡zin S¢ras¢nda Hastalanmak
Emekçi izin s¢ras¢nda hastalan¢rsa, doktor raporuyla kan¢tlanm¢º iº görememezlik günleri y¢ll¢k izin olarak say¢lmaz.
7
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7. Çal¢ºma Zaman¢ Yasas¢ndan (ÇalZamY) Hükümler
Arbeitszeitgesetz (ArbzG)
Arbeitszeitgesetz (ArbzG) vom 6. Juni 1994 (BGBl. I S. 1170), zuletzt geändert durch Gesetz zur Einführung des Euro im Sozial- und Arbeitsrecht sowie zur Änderung anderer Vorschriften (4. Euro-Einführungsgesetz) vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1983

7
Madde 1: Yasan¢n Amac¢
Yasan¢n amac¢;
1. çal¢ºma zaman¢n düzenlenmesinde emekçilerin güvencesini ve sa{l¢{¢n¢
korunmas¢n¢ sa{lamakt¢r ve esnek çalºma zamanlar¢ için koºullar¢n düzeltmektir; ayr¢ca
2. pazar gününü ve resmi bayram günlerini dinlenmeye ve emekçilerin yüksek duygulara ulaºabilmelerine hizmet verecek günler olarak korumakt¢r.
7
Madde 2: Kavram Tan¢mlanmas¢
(1) 1Bu yasa anlam¢nda çal¢ºma zaman¢, dinlenme aralar¢ hariç, iºin
baºlang¢c¢ndan sona ermesine kadar süren zamand¢r; birden fazla iºverende verilen çal¢ºma zaman¢ toplan¢r. 2Yer alt¢ maden ocaklar¢nda dinlenme aralar¢ çal¢ºma zaman¢ olarak say¢l¢rlar.
(2) Bu yasa anlam¢nda emekçi; iºçi ve hizmetlidir ve ayr¢ca mesleki e{itimleri için çal¢ºanlard¢r.
(3) Bu yasa anlam¢nda gece zaman¢ saat 23 ila 6 aras¢ndaki zamand¢r;
f¢r¢nc¢larda ve pastahanelerde bu zaman saat 22 ila 5 aras¢ndaki zamand¢r.
(4) Bu yasa anlam¢nda gece çal¢ºmas¢, gece zaman¢ içerisinde iki saaten
fazla süren her tür çal¢ºmad¢r.
(5) Bu yasa anlam¢nda gece çal¢ºan emekçi, aºa{¢daki koºullar alt¢nda çal¢ºan
emekçilerdir:
1. çal¢ºma zamanlar¢n¢n düzenlenmesinden dolay¢ normal koºullar alt¢nda
de{iºken varidyada çal¢ºanlar veya
2. takvim y¢l¢nda en az 48 gün gece vardiyas¢nda çal¢ºanlar.
7
Madde 3: Emekçilerin Çal¢ºma Zamanlar¢
1
Emekçilerin günlük çal¢ºma zaman¢ sekiz saati aºamaz. 2Alt¢ takvim ay¢ içerisinde veya 24 hafat içerisinde günlük çal¢ºma zaman¢ ortalama olarak sekiz
saati aºmayacaksa, çal¢ºma zaman¢ on saate kadar uzat¢labilir.
7
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Madde 4: Dinlenme Aralar¢
1
Çal¢ºmaya; iºe baºlamdan önce belirtilmiº dinlenme aralar¢yla alt¢ saaten
dokuz saate kadar süren cal¢ºma zamanlar¢ için en az 30 dakika ve dokuz saaten fazla çal¢ºma zamanlar¢ için ise toplam 45 dakika ara vermek zorunludur.
2
1. cümlede belirtilen dinlenme aralar¢ en az 15 dakikal¢k sürelere bölünebilirler. 3Emekçiler alt¢ saaten fazla süren aral¢ks¢z bir zaman içinde dinlenem
aralar¢ verilmeden çal¢ºt¢r¢lamazlar.
7
Madde 5: Dinlenme Süresi
(1) Emekçilerin; günlük çal¢ºma zamanlar¢ bit’tikten sonra, aral¢ks¢z en az
onbir saatlik bir dinlenme süresinin olmas¢ zorunludur.
(2) 1. bendte belirtilen dinlenme süresi hastahanelerde ve tedavi, hizmet ve
bak¢m ile ilgillenen di{er kuruluºlarda, lokantalarda ve yemek içmek ve
konaklama ile ilgilenen di{er kuruluºlarda, ulaº¢m iºletmelerinde, radyo
evlerinde ayr¢ca tar¢m ve hayvanc¢l¢kla u{raºan kuruluºlarda bir saate
kadar k¢salt¢labilir, bu; ancak her k¢salt¢lan dinlenme süresi bir takvim ay¢
içerisinde veya dört hafta içerisinde di{er dinlenme sürelerinin uzat¢lmas¢yla
en az oniki saatle denkleºtirilirse, olanakl¢d¢r.
(3) Dinlenme sürelerinin; hastahanelerde ve tedavi, hizmet ve bak¢m ile ilgilenen di{er kuruluºlarda 1. bendten farkl¢ olarak, dinlenme süresinin
yar¢s¢n¢ geçmeyen nöbetcilik mesaisi veya haz¢rbulunma mesaisi s¢ras¢nda
uygulanan k¢salt¢lmalar¢, di{er zamanlarda denkleºtirilir.
(3) Hastahanelerde ve tedavi, hizmet ve bak¢m ile ilgillenen di{er kuruluºlarda,
dinlenme süresinin yar¢s¢n¢ geçmiyen nöbetcilik mesaisi veya haz¢rbulunma mesaisi s¢ras¢nda 1. bendten farkl¢ olarak uygulanan dinlenme sürelerinin k¢salt¢lmalar¢, di{er zamanlarda denkleºtirilebilirler.
(4) Avrupa Toplulu{unun hükümleri söförler ve muavinler için asgari dinlenme
aralar¢ düzenliyorsa, 1. bendten farkl¢ olarak bu hükümler geçerlidir.
5
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8. Çal¢ºmay¢ Koruma Yasas¢ndan (ÇalKorY) Hükümler
(Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG)
Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit
und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG) vom
7. August 1996 (BGBl. I S. 1246) zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. 12. 2003 (BGBI. I. 2848).

7
Madde1: Amac¢ ve Uygulanma Alan¢
(1) 1Bu yasa; çal¢ºmay¢ korumaya uygun olan giriºimlerle iºletmelerde çal¢ºan
emekçilerin güvenclerini ve sa{l¢klar¢n¢ sa{lamak ve geliºtirmektir. 2Bu
yasa tüm iº dallar¢nda geçerlidir.
(2) 1Bu yasa özel evlerde çal¢ºan hizmetliler için geçerli de{ildir. 2Bu yasa
denizcilik iºletmelerinde ve Federal Madencilik Yasas¢na tabi olan iºletmelerde çal¢ºan emekçilerin iº güvenceleri için geçerli de{ildir.
(3) 1¡ºverenin; di{er yasalar uyar¢nca güvencenin sa{lanmas¢ ve sa{l¢{¢n
korunmas¢ ile ilgili yükümlülükleri, dokunulmazl¢klar¢n¢ korurlar. 21. cümle
emekçilerin haklar¢ ve yükümlülükleri için benzer ºekilde geçerlidir. 3¡ºveren
d¢º¢nda baºka kiºileri’de iº güvencesi ile ilgili giriºimlerin al¢nmas¢yla
yükümlendiren di{er yasalar¢n, geçerliliklerine dokunulmaz.
(4) Resmi dini kuruluºlarda emekçi temsilcili{i ve personel temsilcili{inin
yerine Kilise Hukuku kapsam¢nda çal¢ºma arkadaºlar¢ temsilcilikleri geçer.
7
Madde 2: Tan¢mlama
(1) Bu yasa anlam¢nda çal¢ºmay¢ koruma giriºimleri; yap¢lacak iºin insanlara
uygun bir ºekilde düzenlenmesi için gerekli olan giriºimleri’de kapsam¢na
alan, çal¢ºma sürecinde kazalardan ve yap¢lan iºten do{abilecek sa{l¢k
için tehlikeli olgulardan korunmaya yeterli olan tüm önlemlerdirler.
(2) Bu yasa anlam¢nda çal¢ºan;
1. Emekçilerdir,
2. Mesleki e{itimleri için çal¢ºanlard¢r,
3. Evde çal¢ºanlar ve onlarla k¢yaslanabilen ºah¢slar d¢º¢nda, ¡º Muhakemesi Yasas¢n¢n 5. maddesinin 1. bendinde belirtilen anlamda emekçilerle k¢yaslanabilen ºah¢slard¢r,
4. Memurlard¢r,
5. Hâkimlerdir,
6. Askelerlerdir,
7. Engelli insanlar için kurulmuº atelyelerde çal¢ºan kiºilerdir.
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(3) Bu yasa anlam¢nda iºveren; 2. bendte belirtilen kiºileri çal¢ºt¢ran, esas ve
tüzel kiºiler ve ºah¢s ºirketlerdir.
(4) Bu yasa anlam¢nda baºka hükümler; çal¢ºmay¢ koruma giriºimlerinin düzenlendikleri di{er yasalar¢n, yürtmeliklerin ve kazalardan korunma talimatlar¢nn¢n hükümleridir.
(5) 1Bu yasa anlam¢nda ¡ºletmeler; kamu hizmetleri için dairelerdir. 2Daire;
makamlar, idareler ve Federal- Eyalet- ve Yerel idarelerin iºletmeleridir,
ayrr¢ca di{er kamu hizmetleri kuruluºlar¢d¢r, korparatiflerdir, vak¢flar¢d¢r,
Federal- Eyalet- ve Yerel mahkemelerdir ve milli savunma ile ilgili
kuruluºlard¢rlar.
7
Madde 3: ¡ºverenin Temel Yükümlülükleri
(1) 1¡ºveren emekçilerin güvencelerini ve sa{l¢klar¢n¢ olumsuz ºekilde etkileyen durumlar¢ dikkate almak kayd¢yla çal¢ºmay¢ korumak için uygun
giriºimlerde bulunmakla yükümlüdür. 2O; bu giriºimlerin etkileri aç¢s¢ndan
uygun olup olmad¢klar¢n¢ araºt¢rmak ve gerekirse bunlar¢ de{iºen ortama
uyarlamak zorundad¢r. 3O; uyarlama sürecinde emekçilerin güvencelerinin ve sa{l¢klar¢n¢n korunmas¢n¢n daha iyileºtirilmesi için u{raº göstermek zorundad¢r.
(2) ¡ºveren 1. bend anlam¢ndaki giriºimleri planlamak ve uygulamak için
yap¢lan iºin türünü ve emekçilerin say¢s¢n¢ göz önünde tutarak
1. uygun bir iç yap¢lanman¢n kurulmas¢n¢ sa{lamak ve gereken araç ve
gereçleri haz¢r tutmak,
2. bu giriºimlerin; gerekiyorsa, tüm iº alanlar¢nda uygulanmalar¢, iºletmenin idare alan¢nda riayet edilmeleri ve emekçilerin kat¢l¢m haklar¢n¢
yerine getirebilmeleri için önlemler almak zorundad¢r.
(3) ¡ºveren bu yasa anlam¢ndaki giriºimlerin giderlerini emekçilere yükleyemez.
7
Madde 4: Genel Esaslar
¡ºveren çal¢ºmay¢ koruma giriºimleri konusunda aºa{¢da aktar¢lan genel esaslardan yola ç¢kmak zorundad¢r:
1. çal¢ºman¢n düzenlenmesinde yaºam¢ ve sa{l¢{¢ tehlikeye koyabilecek olgular¢n olanaklar kapsam¢nda engellenmesi ve arta kalan tehlikelerin’ ise
olanaklar çerçevesinde en asgari dereceye indirilmesi;
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2. Tehlikeler kaynaklar¢nda önlenirler;
3. Güvence giriºimleri al¢rken tekni{in en yeni seviyesine göre, çal¢ºma t¢p’¢
ve temizli{i ve çal¢ºma ile ilgili di{er bilimsel bilgilerin dikkate al¢nmas¢;
4. Güvence giriºimleri tekni{in, çal¢ºman¢n düzenlenmesinin, baºka çal¢ºma
koºullar¢n¢n, sosyal iliºkilerin ve çevrenin somut iºyerleri üzerindeki etkilerinin en uygun ºekilde birbiriyle ba{lant¢ya al¢nmalar¢ amac¢yla planlanlanmas¢;
5. bireysel güvence giriºimleri önem aç¢s¢ndan di{er giriºimlerden sonra
gelirler;
6. özel olarak korunmas¢ gereken ºah¢s gurplar¢n¢n maruz kalabilecekleri
ayr¢ tehlikeler göz önünde tutulmak zorundad¢r;
7. emekçilere uygun yönergeler verilmek zorunludur;
8. araçs¢z veya araçl¢ ºekilde cinsellikle ilgili etkiler göseteren düzenlemeler, ancak biyolojik yap¢n¢n gerektirdi{i nedenlerden dolay¢ zorunlu olarak gerekiyorsa, uygundur.
7
Madde 5: Çal¢ºma Koºullar¢n¢n De{erlendirilmesi
(1) ¡ºveren, emekçilerin yapt¢klar¢ iºleri de{erlendirerek onlardan do{abilecek tehlikeleri araºt¢rmak ve uygun çal¢ºmay¢ koruma giriºimleri almak
zorundad¢r.
(2) 1¡ºveren de{erlendirmeyi her iº alan¢ için ayr¢ ayr¢ yapar. 2Ayn¢ iº koºullar¢n¢n
oldu{u iºyerlerinden birinin de{erlendirilmesi yeterlidir.
(3) Bu tehlikeler özellikle;
1. iºhanelerinin ve iºyerlerinin kuruluºlar¢ndan ve donanmalar¢ndan, fiziki,
kimyasal ve biyolojik etkilerinden,
2. ¡º malzemesinin seçiminden ve iºleve sokulmas¢ndan, özellikle ham
maddelerden, makinalardan, araçlardan ve tesislerden ve ayn¢
zamanda; bunlarla iliºkilerden,
3. çal¢ºma ve üretim yöntemlerinin, iºin ak¢m¢n¢n ve iº zaman¢n¢n düzenlenmelerinden ve bunlar¢n müºterek etkilerinden,
4. emekçilerin uzmanl¢kta yetersizliklerinden ve yetersiz ö{renimlerinden, kaynaklan¢rlar.
7
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9. Federal E{itim Paras¢ Yasas¢ndan (FE{iParaY)
Hükümler
(Bundeserziehungsgeldgesetz = BErzGG)
Gesetz zum Erziehungsgeld und zur Elternzeit (Bundeserziehungsgeldgesetz = BErzGG)
vom 6. 12. 1991 (BGBI. I. 2142) geändert mit dem Gesetz vom 23. 10. 2003 (BGBI. I. 1426).

7
Madde 15: E{itim ¡zni Hakk¢
(1) Emekçilerin;
1. bak¢m¢yla yükümlü olduklar¢ bir çocukla, eºlerinin bir çocu{uyla, evlatl¢k
edinmek amac¢yla korumas¢na ald¢klar¢ çocukla, bak¢m¢na haklar¢
olmad¢{¢ halde durumun a{¢rl¢{¢ndan dalay¢ kendisi için 1. maddenin
7. bendinin 2. cümlesi gere{i e{itim paras¢ al¢nabilen bir çocukla veya
bak¢m¢na haklar¢ olmayan öz çocu{uyla bir evde oturuyorlarsa ve
2. bu çocu{a kendileri bak¢p e{itiyorlarsa, 31. Arall¢k 1991 y¢l¢ndan sonra
do{muº çocoklar¢ üçüncü yaºlar¢n¢ dolduras¢ya dek e{itim izni haklar¢
vard¢r.
(2) E{itim izni hakk¢;
1. Lo{usa anne sekiz hafta dolas¢ya kadar, erken do{umlarda ve bir den
fazla do{um durumlar¢nda oniki hafta dolsa¢ya kadar veya yasa uyar¢nca
veya yasa gere{i daha fazla bir zaman çal¢ºt¢r¢lamad¢{¢ sürece,
2. emekçiyle; iºsiz olamayan veya meslek e{itimi görmeyen, ayn¢ evde
yaºayan di{er taraf (anne veya baba) çal¢ºm¢yorsa veya
3. di{er taraf (anne veya baba) e{itim izni hakk¢ndandan yararlan¢yorsa,
yoktur.
(3) Bu hak sözleºmeyle engellenemez veya k¢s¢tllanamaz.
(4) 1Haftal¢k çal¢ºma süresi 19 saati keçmemek koºuluyla, e{itim izni s¢ras¢nda
kazanç amac¢yla çal¢º¢labilir. 2Di{er iºverenlerde k¢smi kazanç amaçla
çal¢ºmak veya giriºimci olarak çal¢ºmak iºverenin olurunu gerektirir.
3
¡ºveren olurun, ancak iºletmenin ç¢karkar¢na ayk¢r¢ ç¢k¢yor gerekçesiyle
dört haftal¢k bir süre içerisinde yaz¢l¢ olarak rededebilir.
7
Madde 20: Meslek E{itimi Amac¢yla Çal¢ºanlar; Ev Mesaisi
Çal¢ºanlar¢
1
(1) Meslek e{itimi amac¢yla çal¢ºanlar bu yasa huzurunda emekçidirler.
2
E{itim izni süresi meslek e{itimi süresine eklenmez.
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(2) 1Ev mesaisi çal¢ºanlar¢n ve, beraber çal¢º¢yorlarsa, onlarla k¢yaslanabilen
di{er kiºilerinde (Ev Mesaisi Yasas¢n¢n 1. maddesinin 1. ve 2. bendleri) e{itim
izni haklar¢ vard¢r. 2Bunlar için iºverenin yerine sipariº veren veya ara ustalar
ve iº iliºkisinin yerine de çal¢çma ilikisi geçer.
5
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10. Anneli{i Koruma Yasas¢ndan (AKY) Hükümler
(Mutterschutzgesetz = MuSchG)
Gesetz zum Schutze der erwerbstätigen Mutter (Mutterschutzgesetz = MuSchG) vom 24. Januar 1952
(BGBl. I S. 69) in der Neufassung vom 20. Juni 2002 (BGbl. I S. 2318)

7
Madde 1: Geçerlilik aalan¢
Bu yasa;
1. iº iliºkisinde bulunan kad¢nlar için,
2. ev mesaisi çal¢ºan bayanlar ve, yap¢lan somut iºte beraber çal¢º¢yorlarsa,
onlarla k¢yaslanabilenler (14. Mart 1951tarihli [BGBI S. 191] Ev mesaisi
yasas¢ 1. madde 1. ve 2. bendleri) için geçerlidir.
7
Madde 2: ¡ºyerini Düzenleme
(1) Kim; hamile veya emziren anne çal¢ºt¢r¢yorsa, iº yerinin düzenlenmesinde,
makinalar, aletler ve cihazlar da dahil, bak¢m iºlerinde ve çal¢ºman¢n düzenleyiºinde, hamilenin veya emziren anne’nin hayat¢n¢n ve sa{l¢l¢{¢n¢n korunmas¢ için gerekli önleyici tedbirler almak ve giriºimlerde bulunmak zorundad¢r.
(2) Kim; bir hamile veya emziren anneyi, sürekli oturarak veya ayakta kalmak
üzere yap¢lmas¢ zorunlu olan iºlerlede çal¢ºt¢r¢yorsa, kendisine k¢sa süre
dinlenmek amac¢yla oturma olana{¢ ve araçlar¢ haz¢r bulundurmak zorundad¢r.
(3) Kim; bir hamile veya emziren anneyi, sürekli oturarak yap¢lmas¢ zorunlu
olan iºlerle meºgul ediyorsa, kendisine k¢sa süre iºine ara vermesi için
olanak tan¢mak zorundad¢r.
(4) Federal Hükümet; yönetmelikle ve Federal Konseyin onay¢ ile
1. iºvereni; hamile veya emziren annenin ve çocuklar¢n¢n sa{l¢klar¢n¢ tehlikelerden sak¢nmak amac¢yla uzanmak için uygun yerlerin kurulmas¢
ve 1. bendte belirtilen esas¢n iºleme sokulmas¢ ile birlikte baºka
koruyucu giriºimler düzenlemekle yükümlendirebilmesi için,
2. iºverenin, hamile veya emziren anneler için tehlike oluºturan durumlar¢ de{erlendirmesi yükümlülü{ü ile ilgili, al¢nmas¢ zorunlu olan koruma
giriºimlerini ve emekçileri ilgilendirdi{i ölçüde yasalaºmas¢ gereken
Avrupa Toplulu{u Konseyinin 92/85/EWG say¢l¢ 19. Ekim 1992 tarihli
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hamile emekçilerin, lo{usalar¢n ve emziren emekçilerin iºyerinde
sa{l¢klar¢n¢n korunmas¢ ile ilgili yönergenin 4.’den 6. maddelerine kadar
olan hükümleri konusunda, bilgilendirme ile ilgili ayr¢nt¢l¢ hükümler
düzenelemesiyle yetkilendirilir (ABl. EG Nr. L 348 S. 1).
(5) Denetimle ilgili resmi makam, 4. bendin gere{i ç¢kar¢lm¢º yönetmeliklerden ba{¢ms¢z olarak farkl¢ durumlarda, 1. bendin uygulanmas¢ için hangi
tedbirlerin al¢nmas¢ ve hangi giriºimlerde bulunulmas¢ gerekti{i talimat¢n¢
verebilir.
7
Madde 3: Hamilelerin Çal¢ºt¢r¢l¢ma Yasa{¢
(1) Hamileler, doktor raporuna göre annenin veya cocu{un hayat¢ ve sa{l¢{¢
çal¢ºmaya devam edildi{inde tehlikedeyse, çal¢ºt¢r¢l¢mazlar
(2) Hamileler, çal¢ºmaya kesin haz¢r olduklar¢n¢ aç¢klamazlarsa, do{uma alt¢
hafta kalan zaman içerisinde çal¢ºt¢r¢lmazlar; bu aç¢klama hezaman geri çekilebilir.
5
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SÖZLÜK

A



Aç¢k iºyerilerinin ilân¢
Afidavit

: Ausschreibung;
: Erklärung an Eidesstatt

(Afidavit; ileri sürülen bir ºeyin kan¢tlanm¢s¢ çeºitli nedenlerden dolay¢ belli bir süre içinde
yap¢lam¢yorsa veya bu kan¢t¢n getirilemesi baºka birinin haklar¢n¢ zedeleyebiliyorsa, kan¢t¢n yerine
geçen ve ileri sürülen ºeyin gerçek oldu{unu belirten yaz¢l¢ bir yemin metnidir);














Acil iºletme nedenleri
Acil nesnel nedenler (sebepler)
A{¢r ayk¢r¢l¢k
A{¢r kusur
Aldatmak
Amir hükümler, kesin hükümler
Analog, benzer ºekilde/biçimde
Analog, benzerlik
Anonüm ºirket
Anlaºma
Anlaºmazl¢k
Anna- ve Baba zaman¢

: Dringende betriebliche Gründe;
: Dringende sachliche Gründe;
: Grober Verstoß;
: Fahrlässigkeit (grobe);
: Täuschung;
: Zwingendes Recht/zwingende
Vorschriften;
: Analog, entsprechend;
: Analogie;
: Aktiengesellschaft;
: Einigung;
: Streit/Uneinigkeit;
: Elternzeit

(Anna ve Baba zaman¢;yasa koyan taraf¢ndan iº iliºkisinde bulunan anne ve babalara çocuklar¢n¢n
daha küçük yaºtayken bak¢mlar¢ ve e{itimleri için baºvurular¢ üzerine iºveren taraf¢ndan iºlerinden
ücretsiz olarak serbest b¢rak¢lmalar¢ için tan¢nan bir hakt¢r (bak. Bundesrerziehungsgeldgesetz
= Federal E{itim Paras¢ Yasas¢n¢n 15. ve 20. maddeleri);

Araçl¢, vas¢tal¢
Araçs¢sz, do{rudan do{ruya
Aral¢ks¢z
Art¢kgün
As¢ls¢z, esass¢z, sebebsiz

: Mittelbar;
: Unmittelbar;
: Ununterbrochen, kontinuierlich;
: Schalttag;
: Unbegründet;



Ba{¢nt¢l¢
Ba{¢º¢k tutmak/b¢rakmak



Ba{¢tlamak

: In Verbindung;
: Freistellen, befreien von einer
Pflicht;
: Abschließen, vereinbaren (Vertrag);







B
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Ba{l¢l¢k borcu (yükümlülü{ü)

: Treuepflicht;



Ba{lam

: Zusammenhang;



Ba{lay¢c¢

: Bindend;



Basit co{unluk

: Mehrheit (einfache);



Belirti, niºan, vasif, nitelik

: Merkmal;



Bent(d)

: Absatz (... des Paragraphen);



Benzer ºekilde

: Auf ähnlicher Art, analog,
entsprechend;



Bildirim

: Schriftliche Erklärung, schriftliche
Angaben;




Bildirim ödencesi

: Abfindung;

Bileºim

: Zusammensetzung

(kimyada iki ya da daha çok ö{enin bir araya gelerek yeni bir ö{e oluºturmalar¢ burdaki ba{lant¢da:
bir çok emekçinin bir araya gelerek emekçi temsilcili{ini oluºturmalar¢: örnek: Emekçi temsilcili{i
dört kad¢n üç erkek emekçiden bileºir);


Bilgilendirmek

: Informieren;



Bilgilendirme ve Görüºme haklar¢

: Unterrichtungs- und Beratungs-



Bireysel personel giriºimler

: Personelle Einzelmaßnahme;



Birleºim

: Zusammensetzen;



Bir elden idare

: Einheitliche Leitung;

Birlikte kararverme hakk¢

: Mitbestimmungsrecht

rechte;



(¡ºletme Teºkilat Yasas¢n¢n baz¢ hükümlerinde düzenlenen ve emekçi temsilcili{ine verilen haklar
“birlikte karar verme hakk¢“ diye nitelendirilirler. Bu haklar iºverenin emekçi temsilcili{inin kesin
karara ba{lanm¢º oluru (Zustimmung) olmadan iºletme ile ilgili baz¢ giriºimlerde ve de{iºikliklerde
bulunamazl¢{¢n¢ simgeleyen yasal bir durumdur.


Butlan, geçersiz

: Nichtigkeit;



Bütün

: Einheit;



Cari iºler

: Laufende Geschäfte;



Ceza talebi

: Strafantrag;



Cümle

: Satz;

C
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Ç


Ça{¢r¢ üzerine çal¢ºma (iº)

: Arbeit auf Abruf (KAPOVAZ)

(¡ºveren ve emekçi aras¢nda, emekçinin iº gücünü iºverenin hizmetine onun iº y¢{¢n¢na ba{¢ml¢
olarak koyaca{¢ sözleºmesi çerçevesinde kararlaºt¢r¢lm¢º bir iº iliºkisi türü);










Çal¢ºanlar, iºgörenler
Çal¢ºma e{itimi/terbiyesi
Çal¢ºma Güvencesi Yasas¢
Çal¢ºmay¢ Koruma Yasas¢
Ç¢kar denkleºmesi
Ç¢kar çeliºkisi
Ç¢rak
Ço{unluk secim usülü
Çok az, tikel, cüzî

: Beschäftigte;
: Arbeitspädagogik;
: Arbeitssicherheitsgesetz (AsiG);
: Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG);
: Interessensausgleich;
: Interessensgegensatz;
: Auszubildende(r);
: Mehrheitswahl;
: Geringsfügig;

Daimi mahkeme kararlar
Data
De{iºken
De{iºkemek
De{iºkin, de{iºkeli
Do{rudan do{ruya, araçs¢z
Düzenli çal¢ºanlar
Düzen, iç yap¢, organizasiyon

: Ständige Rechtsprechung;
: Datei (elektronisch);
: Variabel;
: Modifizieren;
: Modifiziert;
: Unmittelbar;
: Regelmäßig Beschäftigte;
: Organisation;

E{ilimli iºletme:

: Tendenzbetrieb (§§ 118 BetrVG)

D









E


(E{ilimli iºletmeler tarafgirlik za’af¢ gerektiren do{rudan do{ruya, ve genellikle 118. madde 1. bend
1. cümle 1. ve 2. f¢kralarda sözü geçen amaçlar¢ taº¢yan iºletmelerdir);


Ekonomi kurullu



Elektronik veri bankas¢



Emek gücü

: Wirtschaftsausschuss
(§§ 106 ff. BetrVG);
: EDV (Elektronische
Datenverarbeitung);
: Arbeitskraft im weitesten Sinne

(Ço{u kez salt yaºam¢n sürdürebilinmesi için harcanan tek maddi temel = beden ve kafa gücü);


Emekçi

: Arbeitnehmer

(Siyasi tan¢m¢: Herhangi bir üretim arac¢na sahip olmayan, geçimini yanl¢zca emek gücünü
satarak sa{lamak zorunda olan kimse: Yasal tan¢m: iº iliºkisinde çal¢ºman¢n zaman¢, yeri ve türe
bak¢m¢ndan baºkalar¢ndan ve ekonomik aç¢dan iºverenden ba{¢ml¢ olan kimse; bak ¡ºletme Teºkilat
Yasas¢n¢n 5. madde 1. bend anlam¢nda emekçiler hem iºçi hemde hizmelilerdir);
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Emekçi temsilcili{i
: Betriebsrat;
Emekçi temsilcili{inin kabul saatleri
: Sprechstunden des Betriebsrats;
Emekçi temsilcili{inin karar¢
: Beschluss des Betriebsrats;
Engelleme Hakk¢
: Unterlassungsanspruch;
Engelleme davas¢, men davas¢
: Unterlassungsklage;
Engel nedeni
: Verhinderungsgrund;
Engelli
: Verhindert;
Engelli inasanlar
: Schwerbehinderte Menschen;
Erekli süre
: Zweckbefristung;
Erekle sürelenmiº iº sözleºmesi
: Zweckbefristeter Arbeitsvertrag;
Erginleºme e{itimi, uzmanlaºma e{itimi : Fortbildung;
Erekli süre
: Zweckbefristung;
Esas
: Grundsatz;
Esas olan
: Maßgebend (sächlich);
Esas kiºi (tabiî ...)
: Natürliche Person;
Esirgemek Sak¢nmak
: Verweigern;
Eºitlilik, eºit haklara sahiplik
: Gleichberechtigung;
Eºit muamele, Eºit iºlem
: Gleichbehandlung;
Eºit muamele emri, Eºit iºlem emri
: Gleichbehandlungsgebot;
Ev mesaisi
: Heimarbeit
(evlerde yap¢lmak üzere al¢nan ve genellikle parça ambalajlama, parca ekleme, yaz¢ iºleri vs.);




Ev çal¢ºan¢
Ev mesaisi yasas¢

: Heimbeschäftigte;
: Heimarbeitsgesetz (HAG);

Fahri görev, onursal görev
Fail
Federal E{itim Paras¢ Yasas¢
Federal ¡zin Yasas¢
Federal Madencilik Yasas¢
Federal iºacentsi
Feragat
Feragat beyannamesi
Fesih (iºten ç¢karma)
F¢kra
Fiil
Fikir alma iºlemi

: Ehrenamt;
: Täter;
: Bundeserziehungsgeldgesetz;
: Bundesurlaubsgesetz;
: Bundesberggesetz;
: Bundesagentur für Arbeit;
: Verzicht;
: Verzichtserklärung;
: Kündigung;
: Ziffer;
: Tat (z.B. Straftat);
: Anhörung des Betriebsrats;

F
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G
















Garantie, ehmiyet
Gaye, Erek, Maksat, Kas¢t
Gayeli süre
Geçici temsilcilik vekâleti
Geçici yard¢mc¢
Geçmiºe yönelik, sonradan
Geliºtirici e{itimi
Genel kural, genel kaide;
Gençlik ve ç¢rak Temsilcili{i
G¢yap karar¢
Gidermek, karº¢lamak, temin etmek
Görüº alma iºlemi
Gösterge, amare, iºaret
Güvence

: Sicherheit;
: Zweck;
: Zweckbefristung;
: Übergangsmandat;
: Aushilfe;
: Rückwirkend;
: Weiterbildung;
: Generalklausel;
: Jugend- und Auszubildendenvertretung;
: Versäumisurteil;
: Ersetzen;
: Anhörung des Betriebsrats;
: Anzeichen, Indikator, Indiz;
: Sicherheit;

H



















Haciz
Hafifleºtirmek, azaltmak, dindirmek
Hak düºme süresi
Hak düºme süresi (iskat edici)
Hak ve selâhiyet (yetki)
Hâkim fikirler
Haks¢zca fark gözetmek
Haks¢zca farkl¢ davranmak,
haks¢zl¢{a u{ratmak
Haks¢zca fark gözetme yasa{¢
Hareket serbestli{i
Haz¢rbulunma mesaisi
Hisse Senetleri Yasas¢
Hizmetli
Hizmetli (Yönetici ...)
Hukuk kaideleri
Hukuksal dayanak
Husisi ödenekler

: Pfändung;
: Mildern;
: Ausschlussfrist;
: Verwirkungsfrist;
: Berechtigung;
: Herrschende Meinung;
: Diskriminierung;
: Diskriminieren;
: Diskriminierungsverbot;
: Handlungsfreiheit;
: Rufbereitschaft;
: Aktiengesetz;
: Angestellte(r);
: Leitende(r) Angestellte(r);
: Rechtsnormen;
: Rechtsgrundlage;
: Sonderzahlungen;
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I
¡hmal etmek
¡hmal, kusur
Istinaf
Istinaf Mahkemesi

: Versäumen;
: Versäumis;
: Berufung;
: Berufungsgericht;



¡ç yap¢



¡htiyadi tedbir
¡kincil iºletmeler

: Organisation (z.B. innere
organisation eines Betriebs);
: Einstweilige Verfügung;
: Nebenbetriebe






¡



(¡kincil ¡ºletmeler düzenleri ve idareleri bak¢m¢ndan serbest olamakla beraber görevlerinin üstesinden gelebilme bak¢m¢ndan merkez iºletmelerin yard¢mlar¢na ihtiyaçlar¢ olan ve ordaki iºletme
gayesini destekleme do{rultusunda iºlev gören ve bundan dolay¢ s¢ralamada önem bak¢m¢ndan
ikinci derecede olan, tali (sekundär) ¡ºletmelerdir);









¡kramiye
¡le
¡la
¡rdelemek, ¡ncelemek, Araºt¢rmak
¡º
¡º sözleºmesini de{iºtirici fesih

: Gratifikation, Bonus, Prämie;
: Mit (Betriebsrat mit
Vertrauensleute);
: Bis (§ 8 bis 15/von A bis K);
: Untersuchen, Überprüfen,
Erforschen;
: Arbeit; Beschäftigung;
: Änderungskündigung

(¡º sözleºmesini de{iºtirici fesih; iºveren iº iliºkisinin feshini beyan edip ve ayn¢ zamanda emekçiye
de{iºmiº çal¢ºma koºullar¢ alt¢nda iº iliºkisininin devam¢n¢ teklif etmesidir, bak Fesihten Koruma
Yasas¢n¢n 2. maddesi);














¡ºbirlikli çal¢ºmak
¡ºbölümü
¡º emniyeti
¡º emniyeti önlemleri
¡º emniyeti hükümleri
¡º göremezlik
¡º yeri
¡ºyerininin paylaº¢m¢
¡ºletme
¡ºletme malzemesi
¡ºletme maddesi
¡ºletme k¢s¢m¢
¡ºletme sözleºmesi
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: Gruppenarbeit:
: Arbeitsteilung;
: Arbeitsschutz;
: Arbeitsschutzmaßnahmen;
: Arbeitsschutzvorschriften;
: Arbeitsunfähigkeit;
: Arbeitsplatz;
: Arbeitsplatzteilung (Job Sharing);
: Betrieb;
: Betriebsmittel;
: Betriebsstoff;
: Betriebsteil, Abteilung;
: Betriebsvereinbarung;







¡ºletme Teºkilat Yasas¢
¡ºletme talimatlar¢
¡ºletme taraflar¢
¡ºletme vesikas¢
¡ºletmenin deviri

: Betriebsverfassungsgesetz;
: Betriebsvorschriften;
: Betriebspartner;
: Betriebsausweis;
: Betriebsübergang;

Jübiter

: Jubiter

J


Gezegenlerin en büyü{ü ve güneº’e yak¢nl¢k bak¢m¢ndan beºincisi, Erendiz, Müºteri;

K













Kanunen geçerli
Kanunen geçersiz
Kat¢l¢m hakk¢
Kat¢l¢m ve görüºme hakk¢
Kat¢l¢m listesi
Kesin geçerlilik kazanm¢º
Kesin hüküm
Kesin hükümler, amir hükümler
Kiral¢k Emekçiler
K¢sa çal¢ºma
K¢s¢tl¢ zaman
K¢s¢tl¢ zaman çal¢ºan emekçi

: Rechtswirksam;
: Rechtsunwirksam;
: Beteiligungsrechte;
: Beteiligungs- und Beratungsrechte;
: Teilnehmerliste;
: Rechtskräftig;
: Rechtskraft;
: Zwingendes Recht;
: Leiharbeitnehmer;
: Kurzarbeit;
: Teilzeit;
: Teilzeit beschäftigter Arbeitnehmer

(K¢s¢tl¢ zaman çal¢ºanlar¢n düzenli haftal¢k çal¢ºma saatleri iºletmede onlara benzetilebilen tam gün
çal¢ºan emekçilerin düzenli haftal¢k çal¢ºma saatlerinden k¢sad¢r);













K¢s¢tl¢ zaman iº iliºkisi
K¢s¢tl¢ ve Süreli Çal¢ºma Yasas¢
Kiºili{in hür biçimde geliºmesi
Kiºilik haklar¢
Koldaº
Konsern
Koruma yasalar¢
Koºul
Koruma yükümlülü{ü
Kurul (çal¢ºma kurulu)
Kurum
Kuruluº, teºkilât

: Teilzeitarbeitsverhältnis;
: Teilzeitbefristungsgesetz (TzBfG);
: Freie Entfaltung der Persönlichkeit;
: Persönlichkeitsrecht;
: Kollegin/Kollege;
: Konzern;
: Schutzgesetze;
: Voraussetzung;
: Fürsorgepflicht;
: Ausschuss;
: Gremium;
: Organisation;
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L
Laf¢z, söz
Lo{os

: Wendung;
: Wöchnerin;



Ma{dur



Ma{duriyet
Ma{dur b¢rakmak yasa{¢
Maksatl¢ süreleme
Mani tedbirler, önleyici tedbirler
Men’i davas¢, engelleme davas¢

: Benachteiligter,
ungerecht behandelter;
: Benachteiligung;
: Benachteiligungsverbot;
: Zweckbefristung:
: Vorbeugungsmaßnahmen;
: Unterlassungsklage




M






(birinin belli bir kiºinin veya kiºiler toplulu{unun (örne{in Emekçilerin) haklar¢n¢ zedeleyici hehangi
bir harektte bulunmas¢n¢ mahkeme karar¢yla yasaklanmas¢ için aç¢lan dava);


Merkez idare
(iºletmenin veya ºirketin merkez idaresi)



Merkez ¡ºletme

: Hauptverwaltung, zentrale Leitung
(Hauptverwaltung eines Betriebes/
Unternehmens);

: Hauptbetrieb

(Merkez ¡ºletme, amaçlad¢{¢ gayelerine iºletme k¢s¢mlar¢n¢n tam veya ekseriyetle hizmet ettikleri
iºletmedir);


Mevcut listesi

: Anwesenheitsliste;

Nesnel, objektif
Nicel
Nispetsiz
Nispi seçim usülü
Nispi temsil usülü
Nitel
Nöbetcilik

: Objektiv;
: Quantitativ;
: Unverhältnismäßig;
: Verhältniswahl;
: Verhältniswahlrecht;
: Qualitativ;
: Bereitschaftsdienst;

Objektif, Nesnel
Olumsuz etkilemek
Olumsuz etki
Olur
Onamak

: Objektiv;
: Beeinträchtigen;
: Beeinträchtigung;
: Zustimmung;
: Zustimmen, bestätigen,
befürworten;

N








O
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Onursal görev, Fahri görev
Oranl¢, dengeli, ölçülü,
Ortak emekçi temsilcili{i
Ortak ¡ºletme
Oy ço{unlu{u
Oy eºitli{i
Oy vermekten sak¢nmak/çekinmek

: Ehrenamt;
: Ausgewogen, Ausggeglichen;
: Gesamtbetriebsrat;
: Gemeinsamer Betrieb;
: Stimmenmehrheit;
: Stimmengleichheit;
: Stimmenthaltung;



Ödence (bak, bildirim ödencesi)
Ö{e, unsur
Ö{esel
Ölçüt, m¢sdak, k¢stas
Ön görüºmeler
Önel, mühlet, vade
Önelli
Önelsiz
Önelli fesih



Önelsiz fesih



Önlem
Önleyici tedbirler, mani tedbirler
Özlük dosyas¢
Öznel
Özür

: Schadensersatz (Abfindung);
: Element, Bestandteil;
: Elementar, eigentlich, primär;
: Kriterium;
: Vorverhandlungen;
: Frist, Zeitraum, Zeitabschnitt;
: Befristet;
: Fristlos;
: Fristgerechte Kündigung,
ordentliche Kündigung;
: Fristlose Kündigung, außerordentliche Kündigung;
: Vorkehrung, Vorbeugung;
: Vorbeugungsmaßnahmen;
: Personalakte;
: Subjektiv;
: Entschuldigungsgrund;









Ö














P


Personel giriºimler



Protokol

: Personelle Angelegenheiten,
personelle Einzelmaßnahmen;
: Protokoll;

Reddetmek

: Ablehnen;

Sak¢nmak, Esirgemek

: Verweigern;

R


S
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Sorumlulu{u s¢n¢rl¢ ºirket



Seçim kurulu
Seçim kurulu üyeleri
Seçmen
Seçme iºlemi, Seçi
S¢r saklama yükümlülü{ü
Simsarl¢k
Sivil hizmetli
Sözleºme
Süreksiz










: Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (GmbH);
: Wahlvorstand;
: Wahvorstandsmitglieder;
: Wähler(in);
: Auswahlverfahren;
: Schweigepflicht;
: Arbeitsvermittlung;
: Zivildienstleistende/r;
: Vereinbarung;
: Kurze Zeit dauernd, rasch
vergehend

(Özgürlü{ün, süreksiz bir aºk serüveni gibi tad¢ dama{¢mda kald¢)


Süreaº¢m¢



Sürek, müdet

: Verwirkungsfrist, Ausschlussfrist,
Verjährung;
: Bestand, Fortdauer;

(Benim iº iliºkimin süre{i tam 10 y¢l oldu)











Sürekli iº iliºkisi
Sürekli çal¢ºanlar
Süreli
Süreli çal¢ºanlar
Süreli iº
Süreli iº iliºkisi
Sürenin dolmas¢,
Süresiz
Süresiz iº iliºkisi
Süreye ba{lama

: Dauerarbeitsverhältnis;
: Auf Dauer Beschäftigte;
: Befristet;
: Befristet Beschäftigte;
: Befristete Arbeit;
: Befristetes Arbeitsverhältnis;
: Fristablauf;
: Unbefristet;
: Unbefristetes Arbeitsverhältnis;
: Befristen;

ªah¢s toplulu{u
ªahsi ºirket
ªirket

: Personengesamtheit;
: Personengesellschaft;
: Unternehmen;

Takdire ba{l¢ muamele
Takdir hakk¢
Tasar¢ sahas¢/süreci
Tasfiye Temsilcili{i

: Ermässenhandlung;
: Ermessensrecht;
: Planungsphase;
: Restmandat;

ª




T
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Tek üyeli emekçi temsilcili{i
Tespit davas¢
Tikel çal¢ºanlar, cüzî çal¢ºanlar
Toplusözleºme
Toplusözleºmeye ba{l¢l¢k
Toplusözleºmenin önceli{i kural¢
Toplusözleºmenin sakl¢l¢k kural¢
Tutanak
Tüzel kiºi

: Einköpfiger Betriebsrat;
: Feststellungsklage;
: Geringsfügig Beschäftigte;
: Tarifvertrag;
: Tarifbindung;
: Tarifvorrang;
: Tarifvorbehalt;
: Niederschrift;
: Juristische Person;

Usulen
Usulüne uygun
Uygun
Uygun olmayan

: Ordnungsgemäß;
: Ordnungsmäßig;
: Zulässig, zumutbar;
: Unzulässigkeit (Vertrag usw.),
unzumutbar;
: Einigungsstelle;
: Vorsitzender der Einigungsstelle;
: Beisitzer der Einigungsstelle;

U









Uzlaºma kurulu
Uzlaºma kurulu baºkan¢
Uzlaºma kurulu üyeleri

Ü
Üretken
Üretkenlik

: Leistungsfähig;
: Leistungsfähigkeit;

V


Varsay¢m



Verileri Koruma Yasas¢

: Annahme, Unterstellen;
(hypotetisch);
: Datenschutzgesetz;

Yabanc¢ tayin,

: Fremdbestimmung

Y


(hangi iºin kim taraf¢ndan, ne zaman zarf¢nda ve nas¢l yap¢lmas¢n¢n baºkas¢nca belirtilmesi ve tayin
edilmesi iºlemi; emekçiler yabac¢ tayine ba{l¢d¢rlar);





Yasal
Yasall¢k (yasal olma durumu)
Yasa d¢º¢
Yaz¢l¢ ºekil/biçim

: Zulässig (gesetzlich);
: Zulässigkeit (Gesetzlichkeit);
: Unzulässig (ungesetzlich);
: Schriftform;
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Yeknesak, bitevi, cans¢k¢c¢



Yeti
Yetki, (Hak ve selâhiyet)
Yetersay¢l¢ karar
Yetki, Selâhiyet)
Yetkilendirmek
Yönerge, talimat,
Yönetici hizmetli
Yönetmelik
Yürütme kurulu

: Monoton, eintönig, gleichmäßig,
langweilig;
: Fähigkeit (geistige);
: Berechtigung;
: Beschlussfähig;
: Ermächtigung;
: Ermächtigen;
: Richtlinie;
: Leitende(r) Angestellte(r);
: Rechtsverordnung, Verordnung;
: Betriebsausschuss;

Zam
Zaman birimi
Zamanaº¢m¢/Süreaº¢m¢
Zorlay¢c¢ birlikte karar hakk¢
Zorunlu hükümler

: Zulage;
: Zeitabschnitt;
: Fristablauf;
: Erzwingbare Mitbestimmungsrechte;
: Zwingende Vorschriften;










Z






272

LEXIKON
A





Abmahnung
Absatz (des Paragraphen)
Abschliessen
Abschluss



Absolute Mehrheit
Aktiengesellschaft
Aktiengesetz
Aktives Wahlrecht
Analog



Änderungskündigung






: Uyar¢, ¡htar;
: Bent (d);
: Ba{¢tlamak, kararlaºt¢rmak;
: Ba{¢tlama iºlemi, karara
ba{lamak;
: Mutlak ço{unluk;
: Anonüm ºirket;
: Hisse Senetleri Yasas¢;
: Seçme hakk¢;
: Benzer ºekilde, manas¢na ugun
ºekilde (biçimde), analog;
: ¡º sözleºmesini de{iºtirici fesih
(¡ºveren iº iliºkisinin feshini beyan edip ve
ayn¢ zamanda emekçiye de{iºmiº çal¢ºma
koºullar¢ alt¢nda iº iliºkisininin devam¢n¢ teklif
edtmesi);










Angestellte(r)
Angestellte(r) (leitende)
Anhörung des Betriebsrats
Anhörungsverfahren
Antrag
Anwesendheitsliste
Arbeit auf Abruf (KAPOVAZ)

: Hizmetli;
: Yönetici hizmetli;
: Emekçi temsilcili{inin fikirini alma
iºlemi;
: Fikir alama iºlemi;
: Önerge;
: Mevcut listesi;
: ¡stek üzerine çal¢ºma (iº)
(¡ºveren ve Emekçi aras¢nda, Emekçinin iº
gücünü iºverenin hizmetine onun iº y¢{¢n¢na
ba{¢ml¢ olarak koyaca{¢ sözleºmesi çerçevesinde kararlaºt¢r¢lm¢º bir iº iliºkisi türü);








Arbeitsablauf
Arbeitskraft
Arbeitsgerichtsgesetz
Arbeitspädagogik
Arbeitsschutz
Arbeitsschutzmaßnahmen

: ¡ºin ak¢º¢;
: Emek gücü, iº gücü
: ¡º Muhakemeleri Kanunu;
: Çal¢ºma e{itimi/terbiyesi;
: ¡º emniyeti;
: ¡º emniyeti önlemleri;
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Arbeitsverfahren
Arbeitsschutzvorschriften
Arbeitszeit
Arbeitnehmer
Arbeitnehmerâhnliche Personen
Arbeitsfâhigkeit
Arbeitsplatz
Arbeitsplatzteilung (Job Sharing)
Arbeitssicherheit
Arbeitsteilung
Arbeitsunfâhigkeit
Arbeitsvermittlung
Arbeitsverweigerung

Ausschreibung
Ausschuss
Ausstattungkosten
Auswahl
Auswahlverfahren
Auswahlrichtlinien
Auszubildende (r)

: ¡º yöntemi;
: ¡º emniyeti hükümleri;
: Çal¢m¢ zaman¢, iº zaman¢;
: Emekçi;
: Emekçilere benzer kiºiler;
: ¡º görme yetisi;
: ¡º yeri;
: ¡º yerininin paylaº¢m¢;
: Çal¢ºma emniyeti/güvencesi;
: ¡º bölümü;
: ¡º göremezlik;
: Simsarl¢k (iº ve iºçi simsarl¢{¢);
: Çal¢çmamakta direnemk, iºe itiraz
etmek;
: ¡ptal sözleºmesi;
: Feshetmek;
: Denetimle ilgili resmi
makam/mercii;
: Meslek ö{renimi ve Geliºtirici
e{itim;
: Meslek e{itimi;
: Geçici yard¢mc¢;
: Önelsiz fesih;
: Dan¢ºman;
: Süreaº¢m¢, Hak düºümü süresi
(iskat edici müdet);
: Aç¢k iºyerilerinin ilân¢;
: Kurul (çal¢ºma kurulu);
: Donat¢m giderleri;
: Seçi, Seçme;
: Seçi, Seçme iºlemi;
: Seçme yürtmelikler;
: Ç¢rak;

Bedenken (Hinderungsgrund)
Befristet

: Kayg¢, Sak¢nca;
: Süreli, süresi belli, süresi k¢s¢tl¢;



Aufhebungsvertrag
Auflösen
Aufsichtsbehörde



Aus- und Weiterbildung



Ausbildung
Aushilfe
Außerordentliche Kündigung
Auskunftsperson
Ausschlussfrist

















B
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Benachteiligen



Benachteiligung



Benachteiligungsverbot
Berechtigung
Bereits
Bereitschaftsdienst
Berufsgenossenschaft































Beschäftigte
Beschäftigungsdauer
Beschluss des Betriebsrats
Beschlussfähig
Beschlussverfahren
Besorgnis
Bestellungsverfahren
der Einigungsstelle

Besorgnis
Betrieb
Betriebliche Vorschlagswesen
Betriebsausschuss
Betriebsausweis
Betriebsmittel
Betriebspartner
Betriebsrat
Betriebsrundgänge
Betriebsstoff
Betriebsteil
Betriebsübergang
Betriebsverfassungsgesetz
Betriebsvorschriften
Bundesagentur für Arbeit

: Ma{dur m¢rakmak, bir ºeyden
yoksun b¢rakmak;
: Ma{duriyet, bir ºeyden yoksun
b¢rakmak;
: Ma{dur b¢rakmak yasa{¢;
: Yetki, Hak ve selâhiyet;
: Evelden, önceden, o an, bu an;
: Nöbetcilik mesaisi;
: Meslek odalar¢, Meslek
kooparatifleri;
: Çal¢ºanlar, iºgörenler;
: Çal¢ºma/iº iliºkisi süre{i;
: Emekçi temsilcili{inin karar¢;
: Karar alma yetkisi (düzeni);
: Mahkeme karar iºlemi;
: Kuºku;
: Mahkemece uzlaºma kurulunun
tayin iºlemi, uzlaºma kurulunun
mahkemece kurulmas¢ iºlemi;
: Kuºku;
: ¡ºletme;
: ¡ºletmede öneri etkinlikleri;
: Yürütme kurulu;
: ¡ºletme vesikas¢;
: ¡ºletme malzemesi;
: ¡ºletme taraflar¢;
: Emekçi temsilcili{i;
: ¡ºletme gezintileri;
: ¡ºletme maddesi (ham madde,
parça vs.);
: ¡ºletme k¢sm¢;
: ¡ºletmenin devri;
: ¡ºletme Teºkilat Yasas¢;
: ¡ºletme talimatlar¢;
: Federal ¡º Ecentesi;
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C
Charakterzug

: Nitelik;



Datei (elektronisch)
Datenschutzgesetz
Dauerarbeitsverhältnis
Dauerbeschäftigte
Dauerschuldverhältnis
DIN-Normen
Direktionsrecht
Diskriminierung



Diskriminierungsverbot



Dringende Gründe
Dringende betriebliche Gründe
Dringende sachliche Gründe
Dulden

: Data (elektronik);
: Verileri koruma yasas¢;
: Sürekli iº iliºkisi;
: Sürekli çal¢ºanlar;
: Daimî borç iliºkileri;
: Alman sanayi düzgüleri;
: Direktif hakk¢/emir hakk¢;
: Haks¢zca fark gözetmek, haks¢zca
farkl¢ davranmak, haks¢zl¢{a
u{ratmak;
: Haks¢zca fark gözetme yasa{¢,
haks¢zca farkl¢ davranma yasa{¢,
haks¢zl¢{a u{ratma yasa{¢;
: Acil durumlar (nedenler);
: Acil iºletme nedenleri, sebepleri;
: Acil nesnel nedenler (sebepler);
: Göz yummak, ses ç¢karmamak,
birºeye. katlanmak, tahamül
etmek;



D












E





EDV
(Elektronische Datenverarbeitung);
Ehrenamt
Eidesstattliche Erklärung

: Elektronik bilgi iºlem merkezi
: Onursal görev, fahri görev;
: Afidavit
(Afidavit, ileri sürülen bir ºeyin kan¢tlanm¢s¢
çeºitli nedenlerden dolay¢ belli bir süre
zarf¢nda yap¢lam¢yorsa veya bu kan¢t¢n getirilemesi baºka birinin haklar¢n¢ zedeleyebiliyorsa, kan¢t¢n yerine geçen ve ileri sürülen
ºeyin geçek oldu{unu belirten yaz¢l¢ bir yemin
metinidir);





Einfache Mehrheit
Einheitliche Leitung
Eingruppierung
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: Salt ço{unluk;
: Bir elden idare;
: Ücret s¢n¢flamas¢, ücret grubu
tayinini;
















Einheit (ein Ganzes)
Einigungsstelle
Einigungsstellenvorsitzender
Einigungsstellenbeisitzer
Einrichtung (Ausstattung)
Einköpfiger Betriebsrat
Einrichtung (Institution)
Einrichtung (technisch)
Einsetzungsverfahren der
Einigungsstelle (Bestellungsverfahren)

Einstellung (Arbeitskraft einstellen)
Einstweilige Verfügung
Elternzeit
(Elternzeit ist eine vom Gesetzgeber
beiden erwerbstätigen Elternteilen,
zur Betreuung ihrer Kinder in den
ersten Lebensjahren, eingeräumte
unbezahlte Freistellung von der
Arbeit, auf die sie gegen den
Arbeitgeber einen Rechtsanspruch
haben, welcher von beiden Elternteilen jeweils parallel oder nach
einander geltend gemacht werden
kann (vgl. §§ 15, 20 BErzGG);












Entschuldigungsgrund
Ermächtigung
Ermâssen
Ermässenhandlung
Ermässensrecht
Erlärung an Eidesstatt
Ersatz
Ersatzanspruch
Ersâtzen

: Birim;
: Uzlaºma kurulu;
: Uzlaºma kurulu baºkan¢;
: Uzlaºma kurulu üyeleri;
: Donat¢m;
: Tek üye emekçi temsilcili{i;
: Kurum, kuruluº;
: Düzenek, teknik düzen,
mekanizma;

: Mahkemece uzlaºma kurulunun
tayin iºlemi, uzlaºma kurulunun
mahkemece kurulmas¢ iºlemi;
: ¡ºe al¢m;
: ¡htiyadi tedbir;
: Anna-ve Baba zaman¢
(Anna ve Baba zaman¢ yasa
koyan taraf¢ndan iº iliºkisinde
bulunan anne ve babalara
çocuklar¢n¢n daha küçük
yaºtayken bak¢mlar¢ ve e{itimleri
için ¡ºveren taraf¢ndan
baºvurular¢ üzerine mesleki
iºlerinden ücretsiz olarak
ba{¢º¢k tutulmalr¢ için tan¢nan
bir hakt¢r (bak. Federal E{itim
Paras¢ Yasas¢ 15. ve 20. madde);

: Özür:
: Yetki, Selâhiyet;
: Takdir;
: Takdire ba{l¢ muamele – Takdir,
bulunmak;
: Takdir hakk¢;
: Afidavit;
: Karº¢l¢k, bedel, (yedek);
: Karº¢l¢k hakk¢, bedel hakk¢;
: Gidermek, karº¢lamak, temin
etmek;
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Erzwingbare Mitbestimmungsrechte : Zorlay¢c¢ birlikte karar hakk¢;
Europäischer Gerichtshof
: Avrupa Mahkeme Heyeti;

F












Feststellungsklage
Flexiblität
Flexiblie Arbeitszeiten
Fließband
Fließbandarbeit
Fortbildung
Freier Mitarbeiter
Freistellen, v. e. Pflicht befreien
Freistellung, Befreiung
Fremdbestimmung

: Tespit davas¢;
: Esneklik;
: Esnek iºzamanlar;
: Akarband;
: Akarband usulü çal¢ma;
: Uzmanlaºma e{itimi/Erginleºme
e{itimi;
: Serbest hizmetli;
: Ba{¢º¢k b¢rakmak;
: Ba{¢º¢kl¢k;
: Yabanc¢ tayin, yabanc¢ belirti
(hangi iºin kim taraf¢ndan, ne zaman zarf¢nda
ve nas¢l yap¢lmas¢n¢n baºkas¢nca belirtilmesi
ve tayin edilmesi iºlemi);









Fremdvergabe
Freistellung

Frist
Fristablauf
Fristlose Kündigung
Fürsorgepflicht

: Yabanc¢ya ihale etmek;
: Ba{¢º¢kland¢rma – bir ödevin veya
yükümün d¢º¢nda kalma durumu,
muafiyet;
: Önel;
: Önelin dolmas¢;
: Önelsiz fesih;
: Koruma yükümlülü{ü;

G
Geltungsbereich
– Persönliche
– Räumliche
– Sachliche
 Gemeinsamer Betrieb
 Gemeinschaftsbetrieb
 Gemeinschaftsunternehmen
 Generalklausel
 Gerichtsvollzieher
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: Geçerlilik sahas¢ (alan¢);
: ªahsi geçerlilik sahas¢;
: Mekân itibariyle geçerlilik sahas¢
: Nesnel geçerlilik sahas¢;
: Ortak ¡ºletme/Müºterek iºletme;
: Ortak ¡ºletme/Müºterek iºletme;
: Ortak ºirket/Müºterek ºirket;
: Genel kural, genel kaide;
: ¡cra memuru;



























Geringsfügig Beschâftigte
Gesamtbetriebsrat
Gesamtbild
Geschäftsführung
GmbH
Gerichtliches Verfahren
Gesetz
Gesetzgebung
Gesetzgeber
Gewerbeordnung
Gewerbeaufsichtsamt
Gleichbehandlung
Gleichbehandlungsgebot

Gruppenarbeit
Günstigkeitsprinzip

: Tikel çal¢ºanlar, cüzî çal¢ºanlar;
: Ortak emekçi temsilcili{i;
: Genel görünüº;
: Yürütme kurulu – ¡dare kurulu;
: Limitet ºirket;
: Muhakeme usulü;
: Yasa;
: Yasamak;
: Yasa koyan;
: Küçük Sanatlar Nizamnamesi;
: Sanayi denetlme dairesi;
: Eºit davran¢º, Eºit iºlem;
: Eºit davran¢º ilkesi, Eºit iºlem
ilkesi;
: Eºitlilik, eºit hakklara sahiplik;
: De{iºken iº zaman¢;
: ¡kramiye;
: Kurum, (heyet, encümen);
: A{¢r ayk¢r¢l¢k;
: Esas;
: Esasl¢;
: Esas kaide, temel ilke, düzgü,
ilke, düstur;
: ¡ºbirlikli çal¢ºmak, grup çal¢ºmas¢;
: Olumluluk kural¢;

Haftung
Handlungsfreiheit
Hauptbetrieb

: Sorumluluk Mesuliyet,;
: Hareket serbestli{i;
: Merkez iºletme

Gleichberechtigung
Gleitzeit
Gratifikation
Gremium
Grober Verstoß
Grundsatz
Grundsätzlich
Grundregel

H




(derjenige Betrieb, dessen



(Merkez ¡ºletme, amaçlad¢{¢

arbeitstechnischem Zweck

gayelerine, iºletme k¢s¢mlar¢n¢n

die Betriebsteile ganz oder

tam veya ekseriyetle hizmet

überwiegend dient)

ettikleri iºletmedir);

Hauptverwaltung

: Mekez idare

(Hauptverwaltung eines Betriebes/

(iºletmenin veya ºirketin

Unternehmens)

merkez idaresi);
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Heimarbeit

: Ev mesaisi
(evlerde yap¢lmak üzere verilen
genellikle parça ambalajlama
veya parca ekleme iºleri);








Heimarbeiter
Heimarbeitsgesetz (HAG)
Heimbeschäftigte
Herrschende Meinung
Herrschendes Untenehmen
Hinweis

: Ev emekçisi;
: Ev Mesaisi Yasas¢;
: Ev Çal¢ºanlar¢;
: Hâkim fikirler;
: E{emen ºirket;
: ¡ºaret;

¡deell
Identität
ILO

In Verbindung
Individuallrecht
Initiativrecht
Interesse
Interessensausgleich

: Gayri maddi
: Özdeºlik, Kimlik;
: ¡nternational Labour Organization
(Uluslararas¢ iº Kurumu);
: Düzenli;
: Bilgilendirmek, haberdar ertmek,
malumat vermek;
: Bilgi, malumat, haber,
enformasyon;
: Bilgi edinme kaynaklar¢;
: Bilgi edinme hakk¢, haber edinme
hakk¢;
: Ba{¢nt¢ll¢;
: Bireysel hak;
: Giriºim ve öneri hakk¢;
: Ç¢kar;
: Ç¢kar sözleºmesi;

Jedoch
Juristische Person

: Fakat, ama, ancak;
: Tüzel kiºi;

Kapital Gesellschaften

: Sermaye ºirketleri;

I






In der Regel
Informieren



Information



Informationsquellen
Informationsrecht











J



K
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Klammer (Schriftzeichen)



Kollegin/Kollege
Kollektivrecht
Konzern
Kriterium
Kündigung










Kündigungerklärung
Kündigungsfrist
Kurzarbeit

: Ayraç = tümce içinde geçen bir
sözü metin d¢º¢ tutmak için, o
sözün baº¢na ve sonuna getirilen
e{meç biçimindeki iºaret ( );
: Koldaº;
: Topluluk hakklar¢;
: Konsern;
: Ölçüt, M¢sdak, k¢stas;
: Fesih, iº iliºkisinin sonuçland¢r¢lmas¢/iptali;
: Fesih bildirimi;
: Fesih hakk¢n¢ kullanma öneli;
: K¢sa çal¢ºma;

Leiharbeitnehmer
Leitender Angestellter
Leitsaz

: Kiral¢k Emeçiler;
: Yönetici hizmetli;
: Baº yaz¢;

Maßnahme
Maßgabe
Mehrheit (einfache)
Mehheitsbeschluss
Mehrheitswahl

: Giriºim;
: Ölçü, nispet;
: Basit co{unluk;
: Ço{unluk karar¢, ekseriyet karar¢;
: Mutlak seçim sistemmi, ço{unluk
secim usülü;
: Nitelik, Belirti, niºan, vasif, nitelik;
: Hafifleºtirmek, azaltmak,
indirmek;
: Asgari, en az (z¢t: Azami);
: Yetersay¢;
: Birlikte kararverme hakk¢;
: Bildirge, Tebli{;
: Kat¢l¢m hakklar¢;

L




M















Merkmal
Mildern
Mindestens
Mindestzahl
Mitbestimmungsrecht
Mitteilung
Mitwirkungsrechte
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N






Nachteil
Natürliche Person
Nebenbetrieb
Niederschrift
Notstand

: Zarar, olumsuzluk;
: Gerçek (Esas) kiºi;
: ¡kincil ¡ºletme;
: Tutanak;
: Ist¢rar hali, çaresizlik hali,
zorunlulu durumu;

Objektiv
Ordnungsgemäß
Ordnungsmäßig
Organisation
Ordentliche Kündigung
(ggs. Außerordentliche Kündigung)
Öffnungsklausel

: Nesnel, objektif;
: Usulen;
: Usulüne uygun;
: ¡ç yap¢, düzen, kuruluº;
: Önelli fesih;
(z¢t: önelsiz Fesih);
: Tamamlay¢c¢l¢k kural¢:

Passives Wahlrecht
Personalakte
Personelle Angelegeheiten
Personelle Einzelmaßnahme
Personengesamtheit
Persönlichkeitsrecht
Personengesellschaft
Pfändung
Plan
Planen

: Seçilme hakk¢;
: Özlük dosyas¢:
: Personel konular/iºler;
: Bireysel personel giriºimler;
: Kiºi toplulu{u;
: Kiºilik hakklar¢:
: Kiºiler ºirketi;
: Haciz;
: Tasar¢;
: Amaçlamak, Tasarlamak,
yasanlamak, ak¢ldan geçirmek,
niyetlenmek;
: Tasar¢ sahas¢;
: Ödül, mükâfat

O








P














Planungsphase
Prämie

Q



Qualifiziert (hoch ...)
Qualifizierung
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: Yüksek kalifiyeli, uzman;
: Kalifiyelendirmek,
uzmanlaºt¢rmak;

Qualitativ
Quantitativ

: Nitel;
: Nicel;



Rechtsgrundlage





Rechtskraft
Rechtskräftig
Rechtsnormen
Rechtsunwirksam



Rechtsverordnung



Rechtswirksam
Regelmäßig
Regelmäßige Wahlen
Relative Mehrheit
Restmandat
Richtlinie
Rückwirkend
Rufbereitschaft

: Yasal dayanak, hukuksal
dayanak;
: Kesin hüküm;
: Kesin geçerlilik kazanm¢º;
: Hukuk kaideleri;
: Kanunen hükümsüzlük/
geçersizlik;
: Yönetmelik, kararname,
nizamname
: Kanunen geçerli;
: Düzenli, dönemli;
: Dönemli seçimler;
: Nispi ço{unluk, nispi ekseriyet;
: Tasfiye Temsilcili{i;
: Yönerge, talimat, vehce;
: Geçmiºe yönelik, Sonradan;
: Haz¢rbulunma mesaisinde

Sachbezüge
Sachleistungen
Sachlich (dinglich)
Sachwert
Satz
Schalttag
Schlichten
Schlichtungsstelle
Schweigepflicht
Sicherheit
Sicherheitsausschuss
Sicherheitsbeauftragte
Sicherheitsfachkrâfte

: Aynî gelirler;
: Aynî yard¢mlar;
: Aynî;
: Aynî k¢ymet;
: Cümle;
: Art¢kgün;
: Arac¢ olmak;
: Arac¢ kurulu;
: S¢r saklama yükümlülü{ü,
: Emniyet, güvence;
: Emniyet kurumu;
: Emniyet görevlisi;
: Emniyetle görevli uzman kiºiler;




R












S
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Schutzgesetze



Strafantrag
Streit
Streitgegenstand



Subjektiv

: Koruyucu hükümler, emekçileri
korumay¢ amaçlayan yasalar¢;
: Engelli insanlar;
: Imtiyazl¢l¢k hakk¢;
: Husisi ödenekler;
: Ikramiye;
: Seçmede sosyal yönler;
: Bölünme, Ayr¢lma;
: Emekçi temsilcili{inin kabul
saatleri;
: Daimi mahkeme kararlar;
: Fikir beyannamesei (yaz¢l¢ ºekille);
: Belirleyici gün, müºahede günü;
: Oy eºitli{i;
: Oy ço{unlu{u;
: Oy vermekten sak¢nmak/
çekinmek;
: Ceza talebi;
: Anlaºmazl¢k;
: Anlaºmamazli¢{¢n konusu,
davan¢n konusu, dava olunan ºey;
: Öznel;



Schwerbehinderte Menschen
Sonderrecht
Sonderzahlungen
Sonderzulage
Soziale Auswahlkriterien
Spaltung
Sprechstunden des Betriebsrats

Tarifbindung
Tarifvertrag
Tarifvorbehalt
Tarifvorrang
Tat
Täter
Tätigkeit
Täuschung
Teilnehmerliste
Teilzeit
Teilzeitarbeit
Teilzeitbefristungsgesetz (TzBfG)

: Toplusözleºmeye ba{l¢l¢k;
: Toplusözleºme;
: Toplusözleºmenin sakl¢l¢k kural¢;
: Toplusözleºme önceli{i kural¢;
: Fiil;
: Fail;
: Edim;
: Aldatmak;
: Kat¢l¢m listesi;
: K¢s¢tl¢ süre;
: K¢s¢tl¢ çal¢ºma;
: K¢s¢tl¢ ve Süreli ¡º ¡liºkisi Yasas¢;


















Ständige Rechtsprechung
Stellungnahme (in Schriftform)
Stichtag
Stimmengleichheit
Stimmenmehrheit
Stimmenthaltung

T
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Tendenz
Tendenzbetrieb

: E{ilim; tarafgirlik;
: E{ilimli iºletme:
(E{ilimli iºletmeler tarafgirlik za’af¢ gerektiren
do{rudan do{ruya, ve ekseriyetle 118. madde
1. bend 1. cümle 1. ve 2. f¢kralarda sözü
geçen amaçlar¢ taº¢yan iºletmelerdir);



Treuepflicht

: Ba{l¢l¢k yükümlülü{ü;

Übergangsmandat
Übergangsstadium
Überganszeit
Umschulung
Umwandlung
Unabdingbar
Unbefristet (Arbeitsvertrag)
Unbegründet
Unbestimmte Rechtsbegriffe
Unfallverhütungsvorschriften
Ungleichbehandlung
Unmittelbar

: Geçici temsilcilik vekâleti;
: ¡ntikal safhas¢;
: ¡ntikal devri (süresi);
: Meslek de{iºtirme e{itimi;
: Dönüºtürüm;
: Zorunlu, zarurî;
: Süresiz (iº sözleºmeleri);
: Esass¢z, sebepsiz;
: Belirsiz yasal terimler;
: Kazalardan korunma talimatlar¢;
: Ayr¢mc¢ Davran¢º;
: Do{rudan do{ruya, araçs¢z,
vas¢tas¢z;
: ªirket;
: Tabi Konsern

Ü
















Unternehmen
Unterordnungskonzern

(kendisini baºkalar¢n¢n himay¢sine vermiº ve
onlardan ba{¢ml¢
Konsern);


Unterlassungsanspruch

: Enegelleme hakk¢, men hakk¢
(birinin belli bir ºah¢s¢n veya bir ºah¢slar
toplulu{unun (örne{in Emekçilerin) haklar¢n¢
zedeleyici hehangi bir harektte
bulunmas¢n¢ mahkeme karar¢yla yasaklayabilme hakk¢);



Unterlassungsklage

: Engelleme davas¢, men’i davas¢,
giderme arac¢ birinin belli bir
ºah¢s¢n veya bir ºah¢slar
toplulu{unun (örne{in Emekçilerin) haklar¢n¢
zedeleyici hehangi bir harektte
bulunmas¢n¢ mahkeme karar¢yla yasaklanmas¢
için iligili mahkemede aç¢lan dava);
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Unterordnungskonzern
: Altas¢ral¢ Konsern;
Unterrichtungs- und Beratungsrechte : Bildirilme ve dan¢ºma haklar¢;
Unverhâltnismässig
: Nispetsiz;
Unwirksam
: Hükümsüz, Geçersiz;
Unzulässigkeit
: Yasal aç¢dan geçersiz;
Unzumutbar
: Uygunsuz;
Unzumutbarkeit
: Uygunsuzluk;

V



























Variabel
Vereinbaren
Verfahren
Verfahrensrecht (Prozessrecht)
Verhältniswahl
Verhältniswahlrecht
Verhältnismäßig
Verhandlungen
Verhindert
Verhinderung
Verhindert sein
Verjährung
Veröffentlichung
Verordnung
Versäumisurteil
Verschmelzung
Verstoß
Versuch
Verteilung der Arbeitszeit
Vertrag, Vereinbarung
Verwaltungsakt
Verwaltungsbehörde
Verwarnung
Verweigern
Verweis
(... einer Norm auf eine andere)
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: De{iºken;
: Ba{¢tlamak, kararlaºt¢rmak;
: Usul, yöntem;
: Usul hukuku;
: Nispî seçim usulü;
: Nispî seçiml usülü hakk¢;
: Mütenasip, nispî, uygun;
: Görüºmeler;
: Engelli, manili;
: Engel (Mani);
: Engelli olmak;
: Süren aº¢m¢;
: Yay¢m, yay¢mlamak;
: Yönetmelik, Kararname,
nizamname, emir;
: G¢yap karar¢;
: Birleºme, füzyon, kaynaºma;
: Ayk¢r¢l¢k;
: Teºebüs;
: Çal¢ºma süresinin da{¢l¢m¢;
: Ba{¢t, sözleºme;
: ¡craî karar;
: ¡dare makam¢;
: ¡kaz;
: Sak¢nmak, esirgemek;
: Gönderim: bir hükmün yapt¢{¢
gönderim, baºka bir hükümle
ilikiye iºaret etme durumu;



Verweisung
Verwirkungsfrist



Verzicht



Verzichtserklärung
Vollstreckung
Vollstreckungsbeamte
Vollstreckungsgericht
Vorbehalt
Vorbeugen
Vorbeugend
Vorbeugungsmaßnahmen
Vorkehrung
Vorschlagswesen
Vorschrift


















Vorvehandlungen
Vorvertrag
Vorwurf

: Gönderme;
: Süreaº¢m¢; Hak düºme süresi,
(iskat edici müdet);
: Feragat (hakk¢ndan kendi
iste{iyle vazgeçme), vazgeçme,
cayma;
: Feragat beyannamesi;
: ¡cra etmek;
: ¡cra memuru/görevlisi;
: ¡cra mahkemesi;
: ªart/koºul alt¢nda kabul;
: Önlemek, mani olmak;
: Önleyici;
: Önleyici tedbirler, mani tedbirler;
: Önlem, tedbir, önleyici tedbir;
: Öneri etkinlikleri;
: Hühüm, Kaide, mevzuat, talimatname, yönetmelik, yönerge;
: Ön görüºmeler (müzakereler);
: Ön sözleºme, Akit vaadi;
: ¡leri sürülme;

Wahl
Wahlberechtigte
Wâhler
Wahlvorstand
Wahvorstandsmitglieder
Wahlvorschlag
Wahrscheinlickiet
Wähler
Wegnahmerecht
Weihnachtsgeld
Weiterbildung
Weisungsrecht
Wesentlich

: Seçim, (hakk¢ h¢yar);
: Seçim hakk¢na sahip olanlar;
: Seçmen;
: Seçim kurulu;
: Seçim kurulu üyeleri;
: Aday önerisi;
: Olas¢l, ihtimal;
: Seçmen;
: Zaptetme hakk¢ (alma hakk¢);
: Noel baba paras¢;
: Geliºtirici e{itimi;
: Direktif hakk¢, emir hakk¢;
: Önemli;

W
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Widerruf



Wirksam
Wirtschaftsausschuss



: ¡ptal, Fesih, Caymak, Vazgeçmek,
geri çekmek;
: Geçerli;
: Ekonomi kurullu;

X


Xenin
Gastgeschenke, Sinnsprüche;

: Misafire verilen arma{an/ªiar

Zählung
Zeitausgleich
Ziffer
Zugang
(eines Briefes/einer Erklärung)

: Say¢m;
: Zaman denkleºtirmesi;
: F¢kra;

Z













Zulage
Zulässig
Zumutbar
Zur Verfügung stellen
Zusammenarbeit
Zusammenhang
Zusammensetzung

: Tebli{, tebligat, teslim ediliº (bir
mektubun teslim ediliºi)/Bildirim;
: Maaº zam¢, kat¢m;
: Uygun, caiz;
: Uygun olan, yap¢labilecek;
: Hizmetine b¢rakmak/koymak;
: ¡ºbirli{i, birlikte çal¢ºmak;
: ¡liºik, ba{lam, ba{lant¢;
: Bileºim
(kimyada iki ya da daha çok ö{enin bir araya
gelerek yeni bir ö{e oluºturmalar¢-burdaki
ba{lant¢da: bir çok emekçinin bir araya
gelerek emekçi temsilcili{ini oluºturmalar¢:
örnek: Emekçi temsilcili{i dört kad¢n üç
erkek emekçiden bileºir);











Zusätzlich
Zuschlag
Zuschuss
Zustellung
Zustellungsurkunde
Zustimmen
Zustimmung (im voraus)
Zustimmungsersetzungsverfahren
Zustimmingsverweigerung
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: ¡lâven, ilâveten, ek olarak;
: Zam;
: Nakdi yard¢m;
: Teblik ({);
: Tebli{ belgesi;
: Olurlamak, olur vermek;
: Olur, Onamak, onaylamak;
: Olurun,- Onay¢n teminat iºlemi;
: Olur sak¢nmak/esirgemek;



Zweck
Zweckbefristung



Zweckbefristeter Arbeitsvertrag



Zweckdienlich
Zivildienstleistende/r
Zwingend
Zwingendes Recht







: Gaye, Erek, Maksat, Kas¢t;
: Erekle süre, maksatl¢ süre, gayeli
süre;
: Erekle sürelenmiº iº sözleºmesi,
Gayeli ...;
: De{erlendirilebilir, elveriºli;
: Sivil hizmetli;
: Zorlay¢c¢, Amir, diretici;
: Zorlay¢c¢, Amir, cebri hükümler;
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D¡ Z¡ N

A
Aç¢k ¡ºyerlerinin ¡lân¢

93. Madde, 193

Aç¢k iºyerleri ¡le ¡lgili Bilgi

93. Madde, 193

ªirket tan¢m¢

81, 82

Anneli{i Koruma Yasas¢

259, 260

Ayk¢r¢ a{¢r davran¢º

23. Madde, 129, 130, 134, 135

B
Basit ço{unluk

25. Maddenin 2. bendi, 38. Maddenin
2. bendi

Bildirme ve Dan¢ºma Haklar¢

90. Madde, 177

Birlikte karar verme hakk¢

165, 174, 193, 198, 199, 201, 202, 213,
220

Ç
Çinsiyeten dolay¢ ma{duriyet

233

Ç¢kar çeliºkisi

263

Ç¢kar denkleºmesi

220, 221, 222

Çal¢ºma Süresinin K¢salt¢lmas¢

240, 241

Çal¢ºma Süresinin Uzat¢lmas¢

241

Çal¢ºmay¢ Koruma Yasas¢

254

E
Ekonomi komisyonu

64, 65

Emekçi tan¢m¢

101, 238

Emekçi temsilcili{inin kabul saatleri 39. Madde
F
Fazla mesai

96, 146, 203, 207

Federal ¡zin Yasas¢

250

Fesih yasa{¢

242

291

G
Gençlik ve ç¢rak temsilcili{i
Grup çal¢ºmas¢

34, 40
174, 175

H
Haks¢zca Farkl¢ ¡ºlem Yasa{¢
Hamilelik
Hizmetli

239
146, 259, 260
4, 11, 12, 79, 87, 100, 101, 233

¡
¡º sözleºmesini de{iºtirici fesih
¡ºletme (ortak iºletme)
¡ºletme (tan¢m¢)
¡ºletmmenin devri
¡ºten ba{¢º¢k tutulmak
¡tiraz hakk¢
¡zin
¡zin Yasas¢

247
80
79
234
138, 139, 140, 141, 142
208, 209
250, 251
293

K
K¢s¢tl¢ ve Süreli iº ¡liºkisi Yasas¢
Kan¢tlama Yasas¢
Kaygi hakk¢
Konsern (tan¢m¢)
Konsern gençlik ve ç¢rak temsilciligi

238
243
207
293
40, 41

L
Lo{us

257, 259, 260

M
Ma{dur b¢rakma yasa{¢
Medeni Yasa
Mesai (fazla mesai)
Meslek e{itimi

292

78. Madde, 233, 239
233
87. Madde enin 1. bendinin 2. ve.
3 f¢kralar¢
195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202,
203, 204

O
Önelli fesih
Önelsiz fesih
Onursal görev
Ortak emekçi temsilcili{i
Ortak gençlik ve ç¢rak temsilcili{i

207, 210
208, 211, 248
137
28, 29, 30, 31
39

P
Personelle ilgili bireysel giriºimler

59

S
Sosyal plân
Susma hakk¢
Süreli Çal¢ºan Emekçi Tan¢m¢

222, 223, 224, 225
207
238

T
Toplusözleºme Yasas¢
Tutanak

236, 237
34. Madde, 20

U
Uzlaºma
Uzlaºma
Uzlaºma
Uzlaºma

76. Madde, 153
154
152
153, 154

kurulu
kurulu
kurulu
kurulu

baºkan¢
giderleri
nun tan¢m¢
üyeleri

Y
Yönetici hizmetli

101

293

edition der Hans-Böckler-Stiftung
bisher erschienene Reihentitel ab Band 92
Bestellnr.

ISBN

Hans-Erich Müller
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13093
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13099
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13100
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13101

3-935145-77-2

15,00
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Human Resource Management

13102
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15,00
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Rainer Frentzel-Beyme • Boris Oberheitmann
Arbeiten mit Styrol. Neuropsychologische Störungen
bei niedriger Dosierung

13105

3-935145-82-9

12,00

Axel Olaf Kern • Ernst Kistler • Florian Mamberger •
Ric Rene Unteutsch • Bianka Martolock • Daniela Wörner
Die Bestimmung des Leistungskatalogs in der
gesetzlichen Krankenversicherung (Band 1):
Definitionsprobleme und Implikationen von
Leistungsausgrenzungen in der
gesetzlichen Krankenversicherung

13107

3-935145-84-5

18,00

Dea Niebuhr • Heinz Rothgang •
Jürgen Wasem • Stefan Greß
Die Bestimmung des Leistungskatalogs in der
gesetzlichen Krankenversicherung (Band 2):
Verfahren und Kriterien zur Bestimmung des
Leistungskatalogs in der Gesetzlichen
Krankenversicherung vor dem Hintergrund
internationaler Erfahrungen

13108

3-935145-85-3

28,00

Yasmine Chahed • Malte Kaub •
Hans-Erich Müller
Konzernsteuerung börsennotierter
Aktiengesellschaften in Deutschland

13109

3-935145-86-1

14,00

Klaus Löbbe
Die europäische Chemieindustrie. Bedeutung,
Struktur und Entwicklungsperspektiven

13110

3-935145-87-X

25,00

Friedrich Hauss • Dörthe Gatermann
Schaffung von Handlungs- und Unterstützungsstrukturen
zur Erhöhung der Nutzerkompetenz
von Krankenversicherten

13111

3-935145-88-8

10,00

Andreas Diettrich • Korinna Heimann •
Rita Meyer
Berufsausbildung im Kontext von Mobilität,
interkulturellem Lernen und vernetzten
Lernstrukturen

13112

3-935145-89-6

16,00

Uwe Fachinger • Anna Frankus
Selbständige im sozialen Abseits

13113

3-935145-90-X

13,00

Frank Havighorst
Jahresabschluss von Krankenhäusern.
Betriebswirtschaftliche Handlungshilfen

13114

3-935145-91-8

14,00

Achim Sollanek
Versicherungsbilanzen nach deutschem Handelsrecht

13115

3-935145-92-6

10,00

Kuno Schedler • John Philipp Siegel
Strategisches Management in Kommunen

13116

3-935145-93-4

28,00
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ISBN

Preis / D

Marita Körner
Riesterrente, Eichelförderung und
geschlechtereinheitliche Tarife

13117

3-935145-94-2

10,00

Arno Prangenberg • Manuela Aldenhoff
Steuerliche Grundlagen der
Umwandlung von Unternehmen

13118

3-935145-95-0

12,00

Andrea Jochmann-Döll • Karin Tondorf
Monetäre Leistungsanreize im öffentlichen Sektor

13119

3-935145-96-9

16,00

Andreas Boes • Michael Schwemmle
Herausforderung Offshoring. Auslagerung
von IT-Dienstleistungen aus Unternehmen

13120

3-935145-97-7

15,00

Wolfgang Gerstlberger • Wolfram Schmittel
Public Private Partnership

13120

3-935145-98-5

15,00

Barbara Sternberger-Frey
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen als Basis
von Erfolgsbeteiligungen

13122

3-935145-99-3

10,00

Johannes Koch • Winfried Heidemann •
Christine Zumbeck
Nutzung elektronischer Netze zur Unterstützung
des Lernens im Betrieb

13123

3-86593-001-8

12,00

Wolfgang Däubler
Kontrolle von Arbeitsverträgen durch den Betriebsrat

13124

3-86593-002-6

12,00

Klaus Hess • Siegfried Leittretter
Innovative Gestaltung von Call Centern –
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13125

3-86593-000-X

10,00

Margarethe Herzog (Hrsg.)
Gender Mainstreaming

13126

3-86593-003-4

28,00

Elke Wiechmann
Lokale Gleichstellungspolitik vor der Trendwende
oder die modernisierte Tradition

13127

3-86593-004-2

18,00

Christoph Andersen • Marcus Beck •
Stephan Selle (Hrsg.)
Konkurrieren statt Privatisieren

13128

3-86593-005-0

18,00

Bernhard Hillebrand
Ökologische und ökonomische Wirkungen der
energetischen Sanierung des Gebäudebestandes

13129

3-86593-006-9

10,00

Angela Wroblewski • Andrea Leitner
Lernen von den Besten.
Interdependenzen von Frauenerwerbsbeteiligung
und Geburtenzahlen im Ländervergleich

13130

3-86593-007-7 i. Vorb.
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Hartmut Küchle
Rüstungsindustrie transatlantisch?
Chancen und Risiken für den deutschen Standort

13131

3-86593-008-5

12,00

Klaus Maack
Wachstumspol Stettin und Auswirkungen auf die
Entwicklung der deutschen-polnischen Grenzregion

13132

3-86593-009-3 i. Vorb.

Herbert Baum • Klaus Esser •
Judith Kurte • Jutta Schneider
Regionale Entwicklung und der Frankfurter Flughafen

13133

3-86593-010-7 i. Vorb.

Anita Pfaff • Gert G. Wagner • Jürgen Wasem
Zwischen Kopfpauschale und Bürgerversicherung

13134

3-86593-011-5 24,00

Hartmut Küchle
Die Neustrukturierung des deutschen Rüstungsmarktes
als industriepolitische Aufgabe

13135

3-86593-012-3

Mechthild Kopel • Sandra K. Saeed • Dietrich Englert
Gender Mainstreaming

13136

3-86593-013-1 i. Vorb.

Mathias Hein • Gertrud Hovestadt • Johannes Wildt
Forschen Lernen

13137

3-86593-014-X 12,00

Oliver Farhauer
Humanvermögensorientierung in
Grundsicherungssystemen

13138

3-86593-015-8 18,00

Andreas Pentz • Achim Sollanek
Cash-Pooling im Konzern

13139

3-86593-016-6 15,00

Volker Eichener • Rolf G. Heinze
Beschäftigungspotentiale im Dienstleistungssektor

13140

3-86593-017-4 i. Vorb.

Peter Kalkowski • Otfried Mickler
Projektorganisation in der IT- und Medienbranche

13141

3-86593-018-2 28,00

Riza Gürel
Betriebsverfassungsgesetz in türkischer Sprache

13142

3-86593-019-9 i. Vorb.

Ihre Bestellungen senden Sie bitte unter Angabe
der Bestellnummern an den Setzkasten oder unter
Angabe der ISBN an Ihre Buchhandlung.
Ausführliche Informationen zu den einzelnen Bänden können Sie dem aktuellen Gesamtverzeichnis
der Buchreihe edition entnehmen.

20,00

Setzkasten GmbH
Kreuzbergstraße 56
40489 Düsseldorf
Telefax 0211-408 00 90 40
E-Mail mail@setzkasten.de
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Hans-Böckler-Stiftung
Die Hans-Böckler-Stiftung ist das Mitbestimmungs-, Forschungs- und Studienförderungswerk des
Deutschen Gewerkschaftsbundes. Gegründet wurde sie 1977 aus der Stiftung Mitbestimmung und der
Hans-Böckler-Gesellschaft. Die Stiftung wirbt für Mitbestimmung als Gestaltungsprinzip einer demokratischen Gesellschaft und setzt sich dafür ein, die Möglichkeiten der Mitbestimmung zu erweitern.

Mitbestimmungsförderung und -beratung
Die Stiftung informiert und berät Mitglieder von Betriebs- und Personalräten sowie Vertreterinnen und
Vertreter von Beschäftigten in Aufsichtsräten. Diese können sich mit Fragen zu Wirtschaft und Recht,
Personal- und Sozialwesen oder Aus- und Weiterbildung an die Stiftung wenden. Die Expertinnen und
Experten beraten auch, wenn es um neue Techniken oder den betrieblichen Arbeits- und Umweltschutz geht.

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI)
Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung forscht zu
Themen, die für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Bedeutung sind. Globalisierung, Beschäftigung und institutioneller Wandel, Arbeit, Verteilung und soziale Sicherung sowie Arbeitsbeziehungen
und Tarifpolitik sind die Schwerpunkte. Das WSI-Tarifarchiv bietet umfangreiche Dokumentationen und
fundierte Auswertungen zu allen Aspekten der Tarifpolitik.

Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK)
Das Ziel des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in der Hans-Böckler-Stiftung
ist es, gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge zu erforschen und für die wirtschaftspolitische Beratung
einzusetzen. Daneben stellt das IMK auf der Basis seiner Forschungs- und Beratungsarbeiten regelmäßig Konjunkturprognosen vor.

Forschungsförderung
Die Stiftung vergibt Forschungsaufträge zu Mitbestimmung, Strukturpolitik, Arbeitsgesellschaft, Öffentlicher Sektor und Sozialstaat. Im Mittelpunkt stehen Themen, die für Beschäftigte von Interesse sind.

Studienförderung
Als zweitgrößtes Studienförderungswerk der Bundesrepublik trägt die Stiftung dazu bei, soziale Ungleichheit im Bildungswesen zu überwinden. Sie fördert gewerkschaftlich und gesellschaftspolitisch
engagierte Studierende und Promovierende mit Stipendien, Bildungsangeboten und der Vermittlung
von Praktika. Insbesondere unterstützt sie Absolventinnen und Absolventen des zweiten Bildungsweges.

Öffentlichkeitsarbeit
Mit dem 14tägig erscheinenden Infodienst »Böckler Impuls« begleitet die Stiftung die aktuellen politischen Debatten in den Themenfeldern Arbeit, Wirtschaft und Soziales. Das Magazin »Mitbestimmung«
und die »WSI-Mitteilungen« informieren monatlich über Themen aus Arbeitswelt und Wissenschaft. Mit
der Homepage www.boeckler.de bietet die Stiftung einen schnellen Zugang zu ihren Veranstaltungen,
Publikationen, Beratungsangeboten und Forschungsergebnissen.

Hans-Böckler-Stiftung
Hans-Böckler-Strasse 39
40476 Düsseldorf
Telefax: 02 11/77 78-225
www.boeckler.de

Hans Böckler
Stiftung
Fakten für eine faire Arbeitswelt.
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