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‹ﬂverenin ‹ﬂyerinde “Çal›ﬂan”

‹ﬂçilerin ‹ﬂ Görmekten
Kaç›nma Hakk›
1

GENEL OLARAK

4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nda iﬂçilerin iﬂ görmekten
kaç›nma hakk›, iki farkl› yerde düzenlenmiﬂtir.
Bunlardan ilki, mücbir sebep d›ﬂ›nda iﬂçinin
ücretinin, iﬂveren taraf›ndan 20 gün içinde
ödenmemesi halidir (‹ﬂK.m.34/1). Bu durumda
iﬂçiler, ücret ödeninceye kadar iﬂ görmekten
kaç›nabilirler. ‹ﬂçilerin iﬂ görmekten kaç›nmalar›,
iﬂverene hakl› nedenle fesih yetkisi vermeyece¤i
gibi ayn› zamanda iﬂveren, iﬂ görmekten kaç›nan
iﬂçilerin yerine yeni iﬂçi alamaz ve baﬂkas›n› da
çal›ﬂt›ramaz (‹ﬂK.m.34/2). Ücretleri zaman›nda
ödenmeyen iﬂçilerin iﬂ görmekten kaç›nmalar›
topluca olsa bile, iﬂçilerin bu davran›ﬂ› kanun d›ﬂ›
grev de say›lmaz (‹ﬂK.m.34/1).
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nda ikinci olarak getirilen
iﬂ görmekten kaç›nma hakk›, ‹ﬂK.m.83’te
düzenlenmiﬂtir. Buna göre iﬂçiler, iﬂyerinde iﬂçi
sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i aç›s›ndan sa¤l›klar›n› bozacak
ve hayatlar›n› tehlikeye sokacak yak›n, acil ve
hayati bir tehlike ile karﬂ›laﬂ›rlarsa, kanunda
belirtilen prosedüre uygun davranarak, tehlike
giderilinceye kadar iﬂ görmekten kaç›nabilirler.
1 Bir

Makalede as›l olarak üzerinde durmak
istedi¤imiz konu, iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i ile
ilgili olan iﬂ görmekten kaç›nma hakk› oldu¤undan,
zaman›nda ücret ödenmemesi karﬂ›l›¤›nda iﬂ
görmekten kaç›nma hakk›n› incelememizin d›ﬂ›nda
b›rakt›k.
‹ﬂ görmekten kaç›nma, de¤iﬂik boyutlarda özellik
gösteren bir hak olarak kendini göstermektedir.
Öncelikle iﬂ görmekten kaç›nma hakk›, tabii bir
hakt›r1. Bunun yan›nda ayn› hak, ﬂahsi edimli ve
ba¤›ml›l›k unsuru taﬂ›yan iﬂ iliﬂkisinde, iﬂverenin
koruma yükümlülü¤ünden kaynaklanan bir
hakt›r. Son olarak iﬂ görmekten kaç›nma hakk›,
iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i tehlikelerine karﬂ› önleyici
bir yapt›r›m niteli¤i taﬂ›r. ‹ﬂ görmekten kaç›nma
hakk›n›n belirtilen özellikleri üzerinde aﬂa¤›da
k›saca dural›m:
Do¤al ortamda tehlike meydana geldi¤inde bütün
canl›lar gibi insan da bu tehlikeli ortamdan
uzaklaﬂma iste¤i ile hareket eder2. Özellikle bu
tepkisel davran›ﬂ, canl›n›n hayat›n›n tehlikeye
girdi¤i anda kendini daha aç›k gösterir. Di¤er
canl›larda oldu¤u gibi insanda da, içe yönelik

görüﬂe göre, kiﬂinin do¤uﬂtan sahip oldu¤u tabii haklar, klasik haklar anlam›nda soyut olup bunun kullan›lmas›n› ve korunmas›n› sa¤lamak için
hukuki düzenlemelerle bu haklar “sosyal hak” ﬂekline bürünmüﬂtür. SÜZEK, Sarper; ‹ﬂ Güvenli¤i Hukuku, Ankara,1985, s.17,18. Benzer görüﬂ için
bkz; SÖZER, Ali Naz›m; Türkiye’de Sosyal Hukuk, Ankara, 1994, s.6.
2 MOLLAMAHMUTO⁄LU, Hamdi; “‹ﬂçi Sa¤l›¤› ve ‹ﬂ Güvenli¤i Bak›m›ndan ‹ﬂçinin Ret Hakk›”, Türk Kamu-Sen, ‹ﬂ Hukuku ve ‹ktisat Dergisi, C:2, S:1516, Mart-Haziran 1994, s.4.
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davran›ﬂ göstermesi yan›nda, ayr›ca ortaya ç›kan
ya da ç›kmas› muhtemel olan tehlikeleri önceden
öngörüp, tehlikenin bulundu¤u veya bulanabilece¤i
ortamdan uzaklaﬂmak iste¤i, tabii bir hak olarak
ortaya ç›kar. Bu anlamda tehlikeden kaç›nma
hakk›n›n çerçevesi, “herkes maddi ve manevi
kiﬂili¤ine iliﬂkin bütünlü¤ü koruma ve geliﬂtirme
hakk›na sahiptir” cümlesinde yer ald›¤› gibi
anayasal anlamda belirlenmiﬂtir. Bu hak ça¤daﬂ
hukuk sistemlerinde en üst düzeydeki hukuk
normlar› ile düzenlenmiﬂtir3. Yukar›da belirtilen
söz konusu kural, anayasam›z›n 17. maddesinde
aç›kça hükme ba¤lanm›ﬂt›r4. Üst hukuk normunun
düzenlemesine ba¤l› olarak da kanunlarda ve
di¤er alt hukuki düzenlemelerde söz konusu tabii
hakka uygun hükümler getirilmesi (iﬂ hukuku
düzenlemeleri anlam›nda) normlar hiyerarﬂisi
aç›s›ndan uygun ve gereklidir.
‹ﬂveren, iﬂ iliﬂkisinden do¤an “koruma
yükümlülü¤ü”5 gere¤i iﬂçiye, sa¤l›¤›na ve iﬂ
güvenli¤ine uygun iﬂ vermesi gerekir. ﬁayet iﬂveren
söz konusu yükümlülü¤üne ayk›r› davran›rsa, buna
karﬂ›n iﬂçi iﬂ görmekten kaç›nabilir6.
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‹ﬂ iliﬂkilerinin ﬂahsi edimli olmas› ve iﬂçinin iﬂverene
olan ba¤›ml›l›k unsuru7, iﬂçinin iﬂ görmeden
kaç›nma hakk›n› daha da güçlendirmektedir.
Çünkü iﬂçi, iﬂverenin emrinde çal›ﬂmaya
baﬂlamakla kendi kiﬂilik de¤erlerini de, di¤er hukuki
iliﬂkilerde görülmeyen oranda ve yo¤unlukta
iﬂverenin hukuki alan›na dahil etmektedir. Böylece
iﬂçinin iﬂ görme edimi ile beraber onun kiﬂilik
de¤erlerinin de, ço¤u zaman do¤rudan veya dolayl›
olarak tehlikeye girmesi mümkün hale gelmektedir.
Bu nedenle iﬂçiye, hukuki iliﬂkilerden do¤acak
tehlike karﬂ›s›nda asli edim olan iﬂ görme
yükümlülü¤ünü ifa etmekten kaç›nma hakk›n›n
tan›nmas›, bir bak›ma zaruret haline gelmektedir.
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Ayn› görüﬂ için bkz; MOLLAMAHMUTO⁄LU, Ret Hakk›, s.5.
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için bkz; GÜZEL, Ali; “Ekonomik ve Teknolojik Geliﬂmelerin Iﬂ›¤›nda ‹ﬂ
Sözleﬂmesinin “Intu›tus Personae” Niteli¤i Üzerinde Yeniden Düﬂünmek”,
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Görüldü¤ü gibi burada tehlikeye giren de¤erler,
iﬂçinin edim d›ﬂ›nda onun yaﬂam ve sa¤l›¤› gibi
kiﬂili¤inin maddi ve manevi unsurlar›d›r8.
‹ﬂçinin edimden ba¤›ms›z olarak, kiﬂilik
bütünlü¤ünü iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i tehlikelerine
karﬂ› korumak için iﬂi ifa etmekten kaç›nma hakk›,
“önleyici yapt›r›m” niteli¤indedir9. Çünkü iﬂçinin
iﬂ görmekten kaç›nma hakk›, daha zarar ortaya
ç›kmadan bir baﬂka deyiﬂle zarar› meydana getiren
tehlike meydana gelmeden, bir tak›m ﬂartlar alt›nda
kullan›labilmektedir. Bir baﬂka anlat›mla, iﬂçinin
iﬂ görmekten kaç›nma hakk›, iﬂ kazas› ve meslek
hastal›klar›n›n ortaya ç›kmamas›nda etkin bir rol
oynamaktad›r. Buna karﬂ›n destekten yoksun
kalma davas›nda veya iﬂçinin iﬂverene karﬂ› iﬂ
kazas› ve meslek hastal›¤› nedeniyle açt›¤› tazminat
davalar›nda ise art›k, tehlike gerçeklemiﬂ ve zarar
ortaya ç›km›ﬂt›r. Onun için bu dava haklar›n›n
niteli¤i, önleyici olmaktan çok sonuç olarak tazmin
edici olmas›d›r.
Türk iﬂ hukukunda iﬂçiye iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i
aç›s›ndan iﬂ görmekten kaç›nma hakk› belirgin
olarak 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu dönemine kadar
düzenlenmemiﬂtir. Ancak 1475 say›l› ‹ﬂ Kanunu
döneminde, doktrinde baz› yazarlar taraf›ndan
BKm.325’in uygulanmas› yoluyla, iﬂ görmekten
kaç›nma hakk›n›n sa¤lanabilece¤i
savunulmuﬂtur10. 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun 83.
maddesinde iﬂçilerin haklar› baﬂl›¤› alt›nda iﬂçiye
belli ﬂartlar oluﬂtu¤unda, çal›ﬂmaktan kaç›nma
hakk› getirilmiﬂtir (‹ﬂK.m.83). Ayr›ca iﬂçiye iﬂten
kaç›nma hakk› yan›nda, iﬂyerinde veya iﬂe iliﬂkin
esasl› de¤iﬂiklik anlam›na gelen iﬂ güvenli¤indeki
eksiklikler karﬂ›s›nda, fesih hakk› tan›nm›ﬂt›r
(‹ﬂK.m.83/5,24/I.). Bunun yan›nda iﬂveren, iﬂçi
sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i önlemlerini almad›¤› için,
çal›ﬂt›rmad›¤› halde iﬂçilere ücretlerini aynen
ödemek zorundad›r (‹ﬂK.m.83/4)11. Sonuç olarak
kanun koyucu, iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤in tehlikeye
girmesi halinde iﬂçileri; kiﬂilik bütünlü¤ünün

korunmas›, sözleﬂmeye ba¤l› kalmama yetkisi ve
ekonomik aç›dan ücretin çal›ﬂmama halinde dahi
iﬂçiye ödenmesi bak›mlar›ndan koruma alt›na
alm›ﬂt›r.
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‹ﬁ GÖRMEKTEN KAÇINMA
HAKKININ TANIMI

Kural olarak, iﬂçinin iﬂ iliﬂkisinden do¤an iﬂ görme
borcunu, hukuka uygun olarak ifa etmesi gerekir.
Aksi halde, sözleﬂmeye ayk›r›l›k nedeniyle iﬂçinin
sözleﬂme sorumlulu¤u ortaya ç›kar12. ‹ﬂ
hukukunda iﬂçi bak›m›ndan sözleﬂme sorumlulu¤u,
iﬂverenin iﬂ sözleﬂmesini hakl› nedenle ihbar ve
k›dem tazminatlar›n› ödemeden feshederek iﬂten
ç›karabilmesi olarak kendini gösterir(‹ﬂKm.25).
Ancak ça¤daﬂ hukuk sistemleri, hukuki iliﬂkisi
nedeniyle, kiﬂilik de¤erlerini oluﬂturan unsurlar›n
tehlike alt›nda zarara u¤rama durumu ile karﬂ›
karﬂ›ya kal›nd›¤›nda, edimin ifas›ndan çok kiﬂilik
de¤erlerinin korunmas›na öncelik vermiﬂtir13. Bu
nedenle kiﬂilerin sözleﬂmenin konusu olan edim
d›ﬂ›ndaki yaﬂam ve sa¤l›k haklar› temel normlar
taraf›ndan güvence alt›na al›nm›ﬂt›r.
‹ﬂçinin iﬂ görmekten kaç›nma hakk›n› tan›mlamak
gerekirse; iﬂçinin, hayat› ve sa¤l›¤› için yak›n ve
ciddi bir tehlike sürdü¤ü müddetçe çal›ﬂmaktan
kaç›nmas›na denir. Kaç›nma hakk›, iﬂçinin iﬂverene
olan sadakat borcunu yerine getirmemesi için
geçerli bir neden olarak ortaya ç›kar14. Kanun
koyucu da 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun 83.
maddesinde, doktrindeki tan›ma uygun olarak
benzer bir tan›m› benimsemiﬂtir. Buna göre,
iﬂyerinde iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i aç›s›ndan
iﬂçinin sa¤l›¤›n› bozacak veya vücut bütünlü¤ünü
tehlikeye sokacak yak›n, acil ve hayati bir tehlike
ile karﬂ› karﬂ›ya kalan iﬂçi, belli ﬂartlar alt›nda
gerekli iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i önlemi al›n›ncaya
kadar çal›ﬂmaktan kaç›nabilir (‹ﬂK.m.83/1)15.

8 Geniﬂ bilgi için bkz; ERTÜRK, ﬁükran; ‹ﬂ ‹liﬂkisinde Temel Haklar, Ankara, 2002, s.83vd., AYDIN, Ufuk; ‹ﬂ Hukukunda ‹ﬂçinin Kiﬂilik Haklar›, Eskiﬂehir,
2002, s.46vd., AYDINLI, s.143vd.
9 Ayn› anlamda SÜZEK, ‹ﬂ Hukuku, s.339.
10 EKONOM‹, Münir; ‹HU, ‹ﬂK.14 (No.24), SÜZEK, ‹ﬂ Güvenli¤i Hukuku, s.186, MOLLAMAHMUTO⁄LU, Ret Hakk›, s.12.
11 ÇEL‹K Nuri; ‹ﬂ Hukuku Dersleri, Yenilenmiﬂ 16. Bas›, ‹stanbul, 2003, s.148,149.
12 Sözleﬂme sorumlulu¤u için bkz; EREN Fikret; Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, ‹stanbul, 2001, s.1041.
13 MOLLAMAHMUTO⁄LU, 4857 say›l› yeni ‹ﬂ Kanunu öncesinde, iﬂçilere hak ve menfaatlerinin korunmas›na yönelik olarak iﬂ görmeyi reddetme
anlam›na gelen grevin tan›nmas› karﬂ›l›¤›nda bundan daha de¤erli olan yaﬂam ve sa¤l›¤›n korunmas›nda reddetme hakk›n›n doktrin ve uygulamada
tan›nmamas›n›n bir çeliﬂki oldu¤unu belirtmektedir. MOLLAMAHMUTO⁄LU, Ret Hakk›, s.4. Yazar›n bu hakl› ve yerinde olan görüﬂü, 4857 say›l› ‹ﬂ
Kanununun 83. maddesinde düzenlenmiﬂtir. Özel hukukta da mücbir sebep, zaruret hali, imkans›zl›k, ifa edilmezlik ya da ödemezlik defi gibi borcun
yerine getirilememesi halleri de sözleﬂme sorumlulu¤unun yerine getirilmemesi için birer ret hakk› mahiyetindedir. Ancak bunlar›n mahiyetleri ile iﬂçinin
iﬂi reddetme haklar› mahiyetleri aç›s›ndan farkl›l›k mevcuttur. Farkl›l›klar için bkz; MOLLAMAHMUTO⁄LU, Ret Hakk›, s.5vd. Ödemezlik def’i için bkz;
SOYER Polat; “Direniﬂ Nedeniyle Çal›ﬂ›lmayan Günlerde Ücret Ödenmemesi”, ‹HU, ‹ﬂK.26,(No:1), s.4vd.
14 R‹VERO J;,SAVAT‹ER J; Droit du Travail, Themis 9 ed. s.622, ( MOLLAMAHMUTO⁄LU; Ret Hakk›, s.4’den naklen) Ayn› görüﬂte, AYDIN, s.61,62,
ERTÜRTK, s.86vd.
15 ÇEL‹K, s.148. ULUCAN,EYRENC‹, TAﬁKENT,s.218.
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‹ﬁ GÖRMEKTEN KAÇINMA HAKKININ
ﬁARTLARI

‹ﬂçinin iﬂ sözleﬂmesi gere¤i, iﬂ görme edimini
yerine getirmesi, sözleﬂme sorumlulu¤unun
gere¤idir. ﬁayet iﬂçinin kiﬂilik de¤erlerine iliﬂkin
bir tehlike mevcut ise, o halde iﬂçi; aﬂa¤›da
belirtilen ﬂartlar mevcut oldu¤u takdirde iﬂ
görmekten kaç›nabilir.
A- ‹ﬂçinin Yaﬂam› veya Sa¤l›¤›n› Tehdit Eden
Yak›n, Acil ve Hayati (Ciddi) Bir Tehlikenin
Olmas›
‹ﬂçinin iﬂi reddetme hakk›n›n ilk ﬂart›; “iﬂçinin
yaﬂam› veya sa¤l›¤›n› tehdit eden yak›n, acil
ve hayati (ciddi) bir tehlikenin olmas›”d›r16.
Tehlikenin yak›n olmas›, tehlikenin henüz
gerçekleﬂmemiﬂ, ancak çok k›sa bir süre içinde
gerçekleﬂebilir olmas›d›r. Örne¤in; depremde
kolonlar› büyük ölçüde zarar görmüﬂ bir fabrikada,
iﬂçinin çal›ﬂt›r›lmaya devam ettirilmesi gibi. Örnek
olayda, çatlam›ﬂ kolonlar için önlem al›nmad›¤›
takdirde artç› veya ba¤›ms›z bir deprem ile
kolonlar›n y›k›lmas›, iﬂçinin hayat›n› ciddi anlamda
tehlikeye sokar. Yine koruma sistemi bozuk olan
bir makinan›n, her an tehlike yaratma potansiyelini
taﬂ›mas› gibi. Tehlikenin acil ve hayati (ciddi)
olmas› ise, iﬂçiler taraf›ndan görülen iﬂin normal
riskinin üzerinde bir tehlike yaratmas›d›r. Bir baﬂka
deyiﬂle, kanunda da belirtildi¤i gibi tehlikenin
yak›n, acil ve hayati olmas› gerekir. Örne¤in, demir
çelik fabrikas›nda ateﬂ k›v›lc›mlar›n›n etrafa
yay›lmas› iﬂin niteli¤inden kaynaklan›r. Ancak ayn›
fabrikada hararet ölçümleri ar›zalanm›ﬂ kazanlar›n,
iﬂveren taraf›ndan de¤iﬂtirilmemesi, her zaman
kazanlar›n patlamas›na neden olabilir. Buradaki
hararet kazanlar› bir tehlike taﬂ›sa da, kazanlar›n
denetimsizlikten dolay› patlamas›, elbette
ola¤anüstü bir tehlikeyi ortaya ç›kar›r.
B- ‹ﬂçinin Tehlikenin Tespitine ‹liﬂkin Kurula
yada ‹ﬂveren veya Vekiline Baﬂvurmas›
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun 83. maddesinde,
tehlikenin yak›n ve acil ve hayati oldu¤unun

belirlenmesi, kurula veya kurul yoksa iﬂveren veya
vekilinin karar›na b›rak›lm›ﬂt›r17. Düzenlemede
kanun koyucu böyle bir tehlike ile karﬂ› karﬂ›ya
kalan iﬂçiye, önce iﬂyerinde mevcut ise iﬂçi sa¤l›¤›
ve iﬂ güvenli¤i kuruluna, kurul yok ise, iﬂverene
veya iﬂveren vekiline, durumun tespiti ve gerekli
tedbirlerin al›nmas›na karar verilmesini talep etme
yükümlülü¤ü getirmiﬂtir. Bu talep üzerine kurul
ya da iﬂveren veya vekili ayn› gün karar›n› verir.
Kurul, karar›n› yaz›l› olarak iﬂçiye bildirir. Sonuçta
kurul ya da kurul yoksa iﬂveren veya vekili iﬂçinin
talebi do¤rultusunda karar verirse, iﬂçi iﬂyerinde
gerekli tedbirler al›n›ncaya kadar çal›ﬂmaktan
kaç›nabilir (‹ﬂK.m.83/1,2). ‹ﬂçi, konuyla ilgili gerek
kuruldan gerekse iﬂveren veya vekilinden olumlu
bir sonuç alamaz ise, baﬂvurusunu bölge çal›ﬂma
müdürlü¤ü teftiﬂ kuruluna yapabilir. Bunun üzerine
müfettiﬂin iﬂçinin talebi yönündeki karar› da, iﬂçiye
tedbirler al›n›ncaya kadar iﬂten kaç›nma hakk›
verir18.

‹ﬂçinin iﬂi
reddetme
hakk›n›n ilk ﬂart›;

C- Tehlikenin Devam Etmesi

“iﬂçinin yaﬂam›
veya sa¤l›¤›n›

‹ﬂçinin iﬂi reddetme hakk›n›n varl›¤› için gerekli
olan ikinci önemli ﬂart; “tehlikenin devam
etmesi”dir. ‹ﬂçinin kural olarak iﬂi görmekten
kaç›nmas›, sözleﬂmeye ayk›r›l›¤› ortaya ç›kar›r.
Ancak yak›n ve ciddi bir tehlike, iﬂçinin hayat ve
sa¤l›¤›n› tehdit ediyorsa, iﬂçi, iﬂ görmekten
kaç›nma hakk›n›, ancak bu tehlike devam etti¤i
müddetçe kullanabilir19. Doktrinin bu görüﬂü
kanunda “iﬂçi, gerekli iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i
tedbirleri al›n›ncaya kadar çal›ﬂmaktan kaç›nabilir.”
ﬂeklinde düzenlenerek hükme ba¤lanm›ﬂt›r
(‹ﬂK.m.83/3)20. ‹ﬂçinin çal›ﬂmaktan kaç›nma hakk›n›
ortaya ç›karan iﬂçi sa¤l›¤› ve güvenli¤i tehlikesi,
herhangi bir sebeple (gerek iﬂverenin ald›¤›
önlemler sonucu gerekse kendili¤inden) ortadan
kalkt›¤› an, iﬂçinin iﬂten kaç›nma hakk› da sona
erer. ﬁayet iﬂçi tehlike ortadan kalkmas›na ra¤men,
iﬂi görmekten kaç›nmaya devam ederse,
MK.m.2/1’e göre hakk›n› kötüye kullanm›ﬂ olur21.
Hukuk düzeni ise, amaca ayk›r›l›k ve menfaat
yoklu¤u hallerinde kullan›lan bir hakk› “hakk›n

tehdit eden yak›n,
acil ve hayati
(ciddi) bir
tehlikenin
olmas›”d›r.

16

MOLLAMAHMUTO⁄LU, Ret Hakk›, s, 10, ÇEL‹K, s.148. Doktrinde iﬂçinin “yaﬂam ve sa¤l›¤›n› tehdit eden” kavram›, 4857 say›l› ‹ﬂ Kanununda “iﬂçi
sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i aç›s›ndan, iﬂçinin sa¤l›¤›n› bozacak veya vücut bütünlü¤ünü tehlikeye sokacak” ﬂeklinde hükme ba¤lanm›ﬂt›r. Yine doktrinde
“tehlikenin yak›n ve ciddi olmas›” kavram› yeni ‹ﬂ Kanunu’nda “yak›n, acil ve hayati bir tehlike” olarak düzenlenmiﬂtir (‹ﬂK.m.83/1).
17 Frans›z Hukukunda ise, tehlikenin niteli¤inin de¤erlendirilmesi iﬂçinin kaç›nmas›na yol açaçak nitelikte nedenlerin ortaya ç›kmas›na göre yap›lmaktad›r.
‹ﬂçi bu nedenle, karar olmaks›z›n da yeterli neden varsa, iﬂten kaç›nabilmektedir. Bkz; MOLLAMAHMUTO⁄LU, Ret Hakk›, s, 10, FROSSART,J; “Les
recours a l’action unilaterole” Droit social, 1987, s.502, (MOLLAMAHMUTO⁄LU, Ret Hakk›, s, 10’dan naklen), ayn› yazar, ‹ﬂ Hukuku, s.732.
18 MOLLAMAHMUTO⁄LU, Hamdi; ‹ﬂ Hukuku, Ankara, 2004, s.734.
19 Konuya iliﬂkin bkz; Yarg. HD.9.4.1985T, E.,513, K.,3751, ayn› yönde 7.7.1992T, E.,4429, K.,8650 say›l› kararlar MOLLAMAHMUTO⁄LU, Ret Hakk›,
s, 11’den al›nm›ﬂt›r.
20 ÇEL‹K, s.149.
21 MOLLAMAHMUTO⁄LU, ‹ﬂ Hukuku, s.734.
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kötüye kullan›lmas›” say›p, korumad›¤›ndan22
iﬂçinin ﬂartlar› oluﬂmad›¤› halde kulland›¤› iﬂ
görmekten kaç›nma hakk›, iﬂverene ‹ﬂK.m.25/II’ye
göre hakl› nedenle fesih yetkisi verir.
D- ‹ﬂçinin ‹ﬂ Görmekten Kaç›nma Hakk›n›
Kulland›ktan Sonra, Bunu Derhal ‹ﬂverene
Bildirmesi

‹ﬂçinin ﬂartlar
dahilinde hakk›n›
kullanmas›na
ra¤men iﬂverene
iﬂ görmekten
kaç›naca¤›n›
bildirmemesi
sonucu, iﬂverenin
iﬂyerinde gerekli
önlemleri
alamamas›, di¤er
çal›ﬂanlar
aç›s›ndan ve
iﬂveren aç›s›ndan
ciddi zararl›
sonuçlar

‹ﬂ görmekten kaç›nma hakk›n›n üçüncü ﬂart› ise,
“iﬂçinin iﬂ görmekten kaç›nma hakk›n›
kulland›ktan sonra, bunu derhal iﬂverene
bildirmesi”dir. Kaç›nma davran›ﬂ›n›n iﬂverene
haber verilmesi yükümlülü¤ü ‹ﬂ Kanununda
kanunda yer almam›ﬂt›r. Haber verme yükümü,
iﬂi yapmaktan kaç›nma hakk›n›n kullan›m› için
önceden yerine getirilmesi gereken bir ﬂart
de¤ildir23. Önemli olan iﬂçinin, hakk›n› kulland›ktan
sonra dahi, durumu derhal iﬂverene bildirmesi
dürüstlük kural›n›n gere¤idir. Kaç›nma hakk› ‹ﬂ
Kanunu’nda iﬂçiye tan›nm›ﬂ bir hakt›r. Ancak iﬂçi
bu hakk›n› kullan›rken, ﬂartlar›n de¤erlendirilmesinde
ve özelikle iﬂverene veya vekiline haber
verilmesinde ele al›nacak ölçüt hukukun temel
ilkelerinden olan dürüstlük kural›na göre olmal›d›r
(MK.m.2)24. Çünkü iﬂ görmekten kaç›nma hakk›,
baﬂlang›çta hakl› olarak do¤mas›na ra¤men
durumun iﬂverene bildirilmemesi bu hakl› nedeni
haks›z hale sokabilir. ‹ﬂçinin ﬂartlar dahilinde
hakk›n› kullanmas›na ra¤men iﬂverene iﬂ
görmekten kaç›naca¤›n› bildirmemesi sonucu,
iﬂverenin iﬂyerinde gerekli önlemleri alamamas›,
di¤er çal›ﬂanlar aç›s›ndan ve iﬂveren aç›s›ndan
ciddi zararl› sonuçlar do¤urabilir. Özellikle iﬂyerinin
sa¤l›k ve güvenli¤ini için yap›lmas› gereken iﬂlerde
çal›ﬂan iﬂçiler aç›s›ndan, iﬂverene haber verme
dürüstlük kural› bak›m›ndan gerekli hale
gelmektedir25.

do¤urabilir.
E- ‹ﬂi Görmekten Kaç›nma Hakk›n›n
Kullan›m›n›n, Bir Baﬂkas›n›n Yaﬂam›n› ve
Bedensel Bütünlü¤ünü Etkileyecek Derecede
Yak›n ve Ciddi Bir Tehlike Oluﬂturmamas›
‹ﬂ görmekten kaç›nma hakk›n›n dördüncü ﬂart›
ise, iﬂçinin “iﬂi görmekten kaç›nma hakk›n›n
22

kullan›m›n›n, bir baﬂkas›n›n yaﬂam›n› ve bedensel
bütünlü¤ünü etkileyecek derecede yak›n ve ciddi
bir tehlike oluﬂturmamas›”d›r. “Bir baﬂkas›ndan”
anlaﬂ›lmas› gereken, iﬂveren ve iﬂyerinde çal›ﬂan
di¤er iﬂçiler ile iﬂyeri ile özel ve somut sosyal
temasa geçen kiﬂilerdir26. Kanaatimizce buradaki
“iﬂçilere”, iﬂverenin iﬂyerinde çal›ﬂan, ancak olumlu
iﬂ sözleﬂmesi olmayan alt iﬂveren iﬂçileri ile ödünç
iﬂçilerinde dahil olmas› gerekir27.
‹ﬂçinin iﬂi görmekten kaç›nmas› dolay›s›yla,
iﬂverenin ya da iﬂyerinde çal›ﬂan di¤er iﬂçilerin
yaﬂam veya bedensel bütünlü¤üne zarar verilmesi
halinde, art›k iﬂ görmekten kaç›nma hakk›n›
kullanan iﬂçinin, bu davran›ﬂ› hukuka uygun
olmaktan ç›kmaktad›r28. Örne¤in; iﬂyerinde
bulunan bir makinan›n tehlikelerine karﬂ› önleme
görevi bulunan bir iﬂçinin, tehlikeden kaç›nmak
için iﬂyerini terk etmesi durumunda, di¤er iﬂçilerin
hayat›n›n tehlikeye girmesi gibi. Ayn› ﬂekilde
madenlerde grizu patlamalar›n›n önlenmesi
aç›s›ndan gaz ölçümü yapmak ve buna ba¤l› uyar›
sistemini çal›ﬂt›rmakla görevli iﬂçinin durumunu
da ayn› ﬂekilde de¤erlendirebiliriz. Her ne kadar
iﬂ görmekten kaç›nan iﬂçinin de hayat› tehlikede
olsa, s›rf tehlikelerin giderilmesi için ön uyar›
siteminin çal›ﬂt›r›lmas› görevi ile görevli olmas› ve
bunu yapmad›¤› zaman iﬂyerinde bulunan kiﬂilerin
(çal›ﬂan di¤er iﬂçilerin, iﬂveren veya vekilinin yada
iﬂyerinde bulunan müﬂteri gibi di¤er kiﬂiler) zarara
u¤rama ihtimalinin do¤mas›, iﬂçinin iﬂten kaç›nma
hakk›n›n kötüye kulland›¤› anlam›na gelir. Çünkü
karﬂ›laﬂan iki hak (iﬂçinin kaç›nma hakk› - di¤er
kiﬂilerin yaﬂam ve sa¤l›k hakk›) birbiri ile ayn›
derecededir. Ancak iﬂçinin somut görevi ve
görevini ihmal etti¤inde, zarar görecek olanlar›n
bulunmas›, “kaç›nma hakk›n›” di¤er kiﬂilerin yaﬂam
ve sa¤l›k hakk›n›n gerisinde b›rakmaktad›r. ‹ﬂçinin
kaç›nma hakk›n› kötüye kullanmas›, hukuki ve
cezai sorumlulu¤u do¤urur. ‹ﬂ görmekten kaç›nma
hakk›n›n dördüncü ﬂart›na, üçüncü ﬂart gibi,
‹ﬂK.m.83’te yer verilmemesine ra¤men,
uygulamada göz önüne al›nmas› gereken bir ﬂart
olarak de¤erlendirilmelidir. Kanaatimizce iﬂten
kaç›nma hakk›na iliﬂkin dördüncü ﬂart, di¤er
ﬂartlar›n de¤erlendirilmesinde de gözönünde

Dürüstlük kural› ve hakk›n kötüye kullan›m› hallerinden “amaca ayk›r›l›k ve menfaat yoklu¤u” için bkz; AKYOL, ﬁener; Dürüstlük Kural› ve Hakk›n
kötüye Kullan›lmas› Yasa¤›, ‹stanbul,1995, s.21vd.
23 BOUS‹GES, Annie; “Le droit des salaries de se retirer d’une situation dangereuse pour leur integrite physique”, Droit social, No.4, Avril 1991, s.287,
(MOLLAMAHMUTO⁄LU, Ret Hakk›, s.11’den naklen)
24 Dürüstlük kural› ve hakk›n kötüye kullan›lmas› konular› için bkz; ED‹S Seffullah; Medeni Hukuka Giriﬂ ve Baﬂlang›ç Hükümleri,
Ankara,1997,s.305vd.,328vd. AKYOL , s.5vd.,44vd.
25 Bu durum hakl› bir nedeni veya mazereti oldu¤u için iﬂe gelemeyen iﬂçinin bunu en yak›n zamanda iﬂverene haber vermemesi halinde iﬂverenin hakl›
nedenle iﬂ sözleﬂmesini feshetmesine “k›smen” benzemektedir. Kaç›nma hakk›n›n iﬂçi taraf›ndan fiilen ve zaman bak›m›ndan tam olarak olmasa bile,
kullan›lma ihtimalinden iﬂverenin haberi olmaktad›r. Çünkü, iﬂveren daha önce iﬂçinin söz konusu hakk›n› kullanmak için kanunda belirtilen yerlere
baﬂvurmas› gerekmektedir. Konuyla ilgili doktrin ve yarg›tay kararlar› için bkz; ÇEL‹K, s.226, dipnot, 124.
26 AYDINLI, s.107.
27 Çünkü bu iﬂçilerin iﬂyerinin düzenlenmesi konusunda do¤rudan as›l iﬂverenle sosyal temaslar› nedeniyle güven iliﬂkisine dayanan koruma yükümlülü¤ünü
içeren bir borç iliﬂkisi oluﬂmaktad›r. Alt iﬂveren iﬂçileri ile ödünç iﬂçilerin as›l iﬂverenle ya da ödünç alan iﬂverenle içinde bulunduklar› hukuki durum
niteli¤i için bkz; AYDINLI, §9-I-D-2,3 ve §9-II-D.
28 AKYOL, s.21vd, ED‹S, s.328vd, 333vd.
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bulundurulmas›, dürüstlük kural› ve hakk›n kötüye
kullan›lmas› yasa¤› temel ilkesine dayanmaktad›r.
F- ‹ﬂçi Sa¤l›¤› ve ‹ﬂ Güvenli¤i Nedenleri ‹le
‹ﬂyerinin Kapat›lmam›ﬂ veya ‹ﬂin Durdurulmam›ﬂ
Olmas›
‹ﬂ görmekten kaç›nma hakk›n›n son ve beﬂinci
ﬂart› ise; “iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i nedenleri
ile iﬂyerinin kapat›lmam›ﬂ veya iﬂin
durdurulmam›ﬂ olmas›” gerekir29. Bu ﬂart
kaç›nma hakk›n›n “özünden” de¤il, ‹ﬂKm.83’ün
“uygulama alan›n›n” belirlenmesi için kanunda
getirilmiﬂtir (‹ﬂKm.83/6). Buna göre ‹ﬂKm.79’a
göre bir iﬂyeri kapat›ld›¤›nda veya iﬂyerinde
yürütülen iﬂ durduruldu¤unda iﬂçiler buna
dayanarak iﬂten kaç›nma haklar›n› kullanamazlar.
Çünkü bu durumdan dolay› çal›ﬂamayan iﬂçiler
iﬂverenin koruma yükümlülü¤ü gere¤i istihdam›n
devaml›l›¤›, ücret ve güvenlik aç›s›ndan korunmaya
al›nm›ﬂlard›r (‹ﬂKm.79/son).
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‹ﬁVEREN‹N ‹ﬁÇ‹S‹ OLMAYAN ‹ﬁÇ‹LER‹N
‹ﬁ GÖRMEKTEN KAÇINMA HAKKI

A- Genel Olarak
‹ﬂverenin kendi iﬂçilerinin iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i
tehlikeleri karﬂ›s›nda, iﬂ görmekten kaç›nmalar›n›n
kanuni bir hak oldu¤u, ‹ﬂK’nun 83. maddesinde
düzenlendi¤i görülmektedir. Acaba iﬂverenin iﬂçisi
olmayan ancak iﬂverenin iﬂyerinde çal›ﬂan di¤er
iﬂçiler de, ayn› haktan yararlanabilirler mi?
Bir iﬂyerinde çal›ﬂan üç tür iﬂçi olabilir. Bunlardan
ilki, iﬂyerinin iﬂvereni ile aralar›nda iﬂ sözleﬂmesi
olan iﬂverenin kendi iﬂçileridir (‹ﬂKm.2/1). ‹kincisi,
iﬂyerinde ödünç iﬂ iliﬂkisi ile çal›ﬂan ‹ﬂKm.7’de
“geçici iﬂçi” olarak adland›r›lan iﬂçilerdir. Üçüncü
iﬂçi türü ise, iﬂyerinde alt iﬂveren iliﬂkisi ile çal›ﬂan
alt iﬂveren iﬂçileridir (‹ﬂKm2/6). Gerek alt iﬂveren
iﬂçilerinin, gerekse ödünç iﬂçilerin, iﬂyerinde
çal›ﬂt›klar› iﬂverenle aralar›nda iﬂ sözleﬂmesi yoktur.
Ancak bu iﬂçilerin iﬂyerindeki çal›ﬂmalar›, alt iﬂveren
iliﬂkisi ile ödünç iﬂ iliﬂkisine dayanmaktad›r.

Kan›m›zca öncelikle; ödünç iﬂçi ve alt iﬂveren
iﬂçilerinin as›l iﬂverenin iﬂyerinde çal›ﬂmalar› ile
ortaya ç›kan, iﬂ iliﬂkisi veya sosyal temas olarak
adland›rabilece¤imiz iliﬂkinin, bir borç iliﬂkisi
anlam›nda, hukuki bir de¤ere sahip olup
olmad›¤›n›n tespiti gerekmektedir. Söz konusu
hukuki iliﬂki tespit edildikten sonra ikinci olarak,
alt iﬂveren iﬂçileri ile ödünç iﬂçilerinin, iﬂyerinde
çal›ﬂt›klar› iﬂverene karﬂ›, iﬂ görmekten kaç›nma
hakk›na sahip olup olmad›¤› sorusuna cevap
verilebilir.
B- Alt ‹ﬂveren ‹ﬂçilerinin As›l ‹ﬂverenle Olan
‹liﬂkilerinin Niteli¤i
a- Genel olarak
Alt iﬂveren iliﬂkisinde iliﬂkinin üç taraf› mevcuttur.
Hukuki iliﬂkinin taraflar›, as›l iﬂveren, alt iﬂveren
ve alt iﬂveren iﬂçileridir. As›l iﬂverenle alt iﬂveren
aras›ndaki iliﬂki, bir sözleﬂme ile kurulmaktad›r.
As›l iﬂveren, alt iﬂverene as›l iﬂin bir bölümünde
veya yard›mc› iﬂlerde bir iﬂin yap›lmas› için anlaﬂma
yapmaktad›r. Bu anlaﬂma sözleﬂme hukuku
aç›s›ndan genelde bir istisna sözleﬂmesi ya da
vekalet sözleﬂmesi gibi iﬂ görme sözleﬂmeleri
olabilmektedir.
Alt iﬂveren ile iﬂçileri aras›ndaki iliﬂkiye gelindi¤inde,
burada alt iﬂverenle iﬂçileri aras›nda iﬂ sözleﬂmesi
mevcuttur. Taraflar aras›nda hukuki iliﬂkiler bu
sözleﬂmeye göre belirlenir. Alt iﬂverenin iﬂçileri
kural olarak bir baﬂka iﬂverenin iﬂyerinde iﬂ
görmektedirler. Ancak baz› durumlarda alt iﬂveren
iﬂçileri as›l iﬂverenden al›nan iﬂi kendi iﬂyerlerinde
de görebilirler30.
Bizim burada üstünde durdu¤umuz çal›ﬂman›n,
alt iﬂveren iﬂçilerinin iﬂ görmesinin as›l iﬂverenin
iﬂyerinde olmas› halidir. Bir baﬂka anlat›mla, iﬂ
sözleﬂmenin yerine getirilmesi alt iﬂverenin
iﬂyerinde de¤il, as›l iﬂverenin iﬂyerinde
gerçekleﬂmektedir. Bu nedenle, alt iﬂveren
iﬂçilerine ait iﬂ sözleﬂmelerinin içeri¤i, sözleﬂmeden
do¤an yükümlülükler ve haklar do¤al olarak as›l
iﬂverenin iﬂyeri düzenine göre de¤iﬂmekte veya
etkilenmektedir31.

29

MOLLAMAHMUTO⁄LU, ‹ﬂ Hukuku, s.734.
iﬂveren kavram› ve unsurlar›na iliﬂkin geniﬂ bilgi için bkz; CANBOLAT,Talat; Türk ‹ﬂ Hukukunda As›l ‹ﬂveren-Alt ‹ﬂveren ‹liﬂkileri, ‹stanbul, 1992,
NARMANLIO⁄LU, Ünal; Ferdi ‹ﬂ ‹liﬂkileri, ‹zmir, 1994, s.116vd. ÇEL‹K, ‹ﬂ Hukuku, s.45vd. EKONOM‹, Münir; Ferdi ‹ﬂ Hukuku, ‹stanbul, 1987, s.
52vd., SÜZEK, Sarper; ‹ﬂ Hukukunun Genel Esaslar›, s.200vd. AKTAY, Nizamettin; “Alt ‹ﬂveren Kurumu ve Hukukumuzda Do¤an Sorunlar”, Kamu-‹ﬂ,
C:3, S:3, Ocak-1994. UYGUR, Turgut; ‹ﬂ ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Temel Kavramlar, Ankara, 1980. s.267vd., DEM‹R, Fevzi, " Alt ‹ﬂveren
Uygulamas› ve Sorunlar›" 2000'li Y›llarda Endüstri Uygulamalar›na Bak›ﬂ Semineri MESS Yay›n›:204, ‹stanbul, 1993. ELB‹R, H. Kemal, As›l ‹ﬂverenAlt ‹ﬂveren (Müteahhit-Taﬂeron) Kavramlar› Hakk›nda Baz› Düﬂünceler, ‹HD, C:1, 1991, EKONOM‹, Münir; “Alt ‹ﬂveren As›l ‹ﬂveren ‹liﬂkileri ve
Uygulamada Karﬂ›laﬂ›lan Sorunlar”, Tekstil ‹ﬂveren Eylül-1991, SÜZEK, ‹ﬂ Hukuku, s.161vd., ÇEL‹K, Nuri; ‹ﬂveren, ‹ﬂveren Vekili, Alt ‹ﬂveren ve Bunlarla
‹lgili Hukuki Sorunlar”, ‹ﬂ Hukukunun Güncel Sorunlar› Semineri, TÜH‹S, 9-12 Aral›k, 1997, Abant, KUTAL, Metin; “Türk ‹ﬂ Hukuku Aç›s›ndan Alt
‹ﬂveren ve Sorunlar›”, K‹PLAS, 1990, s.6vd.,
31 CANBOLAT,Talat; Türk ‹ﬂ Hukukunda As›l ‹ﬂveren-Alt ‹ﬂveren ‹liﬂkileri, ‹stanbul, 1992, s.65vd.
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Alt iﬂveren kurumunda üçüncü iliﬂki ise, as›l
iﬂverenle alt iﬂveren iﬂçileri aras›ndaki hukuki
iliﬂkidir. Bir defa as›l iﬂverenle alt iﬂveren iﬂçileri
aras›nda klasik bir sözleﬂme yoktur. Çünkü alt
iﬂveren iﬂçilerinin iﬂveren taraf› alt iﬂverendir.
Ancak alt iﬂveren iﬂçilerinin alt iﬂverenle olan iﬂ
sözleﬂmelerinden do¤an iﬂ görme edimini, as›l
iﬂverenin iﬂyerinde görmeleri önemlidir. Özellikle
iﬂ hukukumuzda as›l iﬂverenin müteselsil sorumlu
tutulmas›, bu iliﬂkinin aç›klanmas› gere¤ini ortaya
ç›karmaktad›r.
b- Alt ‹ﬂveren ‹ﬂçisinin As›l ‹ﬂverenin ‹ﬂyerinde
Çal›ﬂmas›n›n Hukuki Niteli¤i ve ‹ﬂ Görmekten
Kaç›nma Hakk›
Bir defa alt iﬂveren iﬂçisi, her ne kadar alt iﬂverenin
iﬂçisi olsa da, as›l iﬂverenin iﬂyerinde çal›ﬂmakla,
hem maddi hem de manevi de¤erlerini as›l
iﬂverenin hukuki tasarruf alan› olan iﬂyerine dahil
etmektedir. Bu dahil etmeye sözleﬂme hukukunda
“sosyal temas” denmektedir. Sözleﬂme
hukukunda sosyal temas, mutlaka bir hukuki iliﬂki
kurmak için olmasa bile, ortaya ç›kard›¤› güven
iliﬂkisi gere¤i taraflara karﬂ›l›kl› hak ve yükümlülükler
yüklemektedir32. Bunun ana kayna¤› ve dayana¤›
ise MK 2. maddesinde düzenlenmiﬂ olan dürüstlük
kural›d›r. Kanunda düzenlenmiﬂ olan dürüstlük
kural› sadece sözleﬂmelerden de¤il tüm hukuki
iliﬂkilerden (fiili sözleﬂme iliﬂkileri, sosyal temas,
borç iliﬂkisi gibi) do¤an borçlar›n ifas›nda do¤ruluk
ve dürüstlük kural›na uyulmas›n› kapsamaktad›r33.
Alt iﬂveren iliﬂkisinde, çal›ﬂma iliﬂkisi nedeniyle
kurulan sosyal temas ise, do¤rudan alt iﬂveren
iﬂçisi ile as›l iﬂveren aras›nda sözleﬂme kurmak
amac›yla kurulmam›ﬂt›r. Ancak bu sosyal temas
hiç nedensiz de gerçekleﬂmemiﬂtir. Söz konusu
sosyal temas, alt iﬂverenin as›l iﬂverenden iﬂ al›p,
iﬂçilerini as›l iﬂverenin iﬂinde çal›ﬂt›rmas› sonucu
oluﬂmaktad›r. Alt iﬂveren iﬂçilerinin as›l iﬂverenin
iﬂyerinde çal›ﬂmalar›ndan kaynaklanan sosyal
temas borç iliﬂkisini34 meydana getirmektedir.
Kan›m›zca borç iliﬂkisinin do¤urdu¤u güven iliﬂkisi
ise as›l iﬂverene, alt iﬂveren iﬂçiler üzerinde koruma
yükümlülü¤ü getirmektedir.
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Özellikle alt iﬂveren, iﬂçilerinin çal›ﬂt›¤› as›l iﬂverenin
iﬂyerinin tümüne iliﬂkin olarak düzenini kurmada,
asayiﬂini sa¤lamada ve iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤ine
iliﬂkin gerekli olan tedbirleri almada, fiziken ve
hukuken yetkisizdir. Bu nedenle alt iﬂverene as›l
iﬂverenin iﬂyerinde, çal›ﬂan iﬂçilerine karﬂ› koruma
yükümlülü¤ünü mutlak anlamda yüklemek
hakkaniyet düﬂüncesine dayal› yetki-sorumluluk
ilkesi ile uyuﬂmaz. Kanaatimizce bu nedenle,
kanun koyucu 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’nda ve (eski
‹ﬂ Kanunu’nda oldu¤u gibi), Sosyal Sigorta
Kanunu’nda35, as›l iﬂvereni alt iﬂveren iﬂçilerinin
çal›ﬂt›klar› iﬂyeri ile ilgili ‹ﬂ Kanunu’ndan ve iﬂ
sözleﬂmesinden do¤an yükümlülüklerden
müteselsilen sorumlu tutmuﬂtur (‹ﬂK.m.2/6,
SSK.m.87/1). Buna iliﬂkin olarak Yarg›tay’›n alt
iﬂveren iﬂçilerine ait ödenmeyen iﬂçilik haklar› ile
u¤rad›klar› iﬂ kazas›ndan do¤an tazminat
alacaklar›ndan, as›l iﬂverenin sorumlu tutuldu¤u
bir çok karar› mevcuttur36.
‹nceleme konumuz olan iﬂ görmekten kaç›nma
hakk›na iliﬂkin olarak ise ‹ﬂK’nun 83. maddesinde
alt iﬂveren iﬂçilerine yönelik aç›k bir düzenleme
öngörülmemektedir. Buna ra¤men ‹ﬂKm.2/6 ve
SSK.m.87/1, as›l iﬂverene alt iﬂveren iﬂçilerine
karﬂ› iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i önlemlerini alma
yükümlülü¤ü yüklemektedir. Ayr›ca alt iﬂveren
iﬂçilerinin as›l iﬂverenle girdikleri sosyal temas›n
do¤urdu¤u borç iliﬂkisi de söz konusu
yükümlülü¤ü getirmektedir. Konuyla ilgili ‹ﬂ Sa¤l›¤›
ve Güvenli¤i Yönetmeli¤i’nin 6. maddesinin d
ﬂ›kk›nda, bir iﬂyerini birden fazla iﬂverenin
kullanmas› halinde iﬂverenlerin, iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ
güvenli¤i önlemlerinin al›nmas›nda ve
bilgilendirilmesinde birbirlerinin iﬂçilerine karﬂ›,
ortak sorumlulu¤unun oldu¤u belirtilmiﬂtir. Yine
ayn› yönetmeli¤in 10. maddesinin b bendinde ve
12. maddesinin b bendinde iﬂverenin iﬂyerine
çal›ﬂmak üzere gelen baﬂka iﬂçilerin iﬂçi sa¤l›¤›
ve iﬂ güvenli¤ine iliﬂkin konularda bilgilendirme
ve e¤itim yükümlülü¤ü getirilmiﬂtir. Sonuç olarak,
gerek pozitif hukuk hükümlerine göre gerek olmas›
gereken hukuk düﬂüncelerine göre, as›l iﬂveren
taraf›ndan iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i

Sosyal temas ve borç iliﬂki kavramlar› için bkz; DÖLLE, Hans; Aussergezetzliche Schuldpflichten in Zeitschrift für Die Gesamte Staatwissenschaft,
1943, s.73., AYDINLI, s.27vd.
Koruma yükümlülüklerinin dürüstlük kural› ile olan iliﬂkisi için bkz; AYDINLI, s.90vd.
34 ‹ﬂ iliﬂkisi ve sözleﬂme ve kat›lma görüﬂleri için bkz; BRUN, Andre; Sosyal Hukukun Zaman›m›zda Kaydetti¤i ‹stihaleler”, ‹.Ü.H.F.M. C:25, 1960 s.334,
GÜZEL, Ali; ‹ﬂverenin De¤iﬂmesi-‹ﬂyerinin Devri ve ‹ﬂ Sözleﬂmelerine Etkisi, ‹stanbul –1987, s.173, EREN, Borçlar Hukuku, s.137vd., özellikle s.144
vd.,KOCAYUSUFPAﬁAO⁄LU, Necip; Güven Nazariyesi Karﬂ›s›nda Borç Sözleﬂmelerinde Hata Kavram›, ‹stanbul, 1968, s.5-18, AYDINLI, s.47vd. Alt
iﬂveren iﬂçileri ile as›l iﬂveren aras›ndaki iliﬂkiyi borç iliﬂkisi anlam›nda de¤erlendiren yazarlar için bkz; BAﬁBU⁄ Ayd›n; “Alt ‹ﬂveren ‹ﬂçisi ‹le As›l ‹ﬂveren
Aras›ndaki Borç ‹liﬂkisi ve Bu iliﬂkinin Do¤urdu¤u Hukuki Sorunlar", Kamu –‹ﬂ, C.4, S:3, Ocak-1998, Ayn› yazar, Türk ‹ﬂ Hukukunda Disiplin Cezalar›,
Ankara, 1999, s.56,“‹ﬂyeri Hekiminin ‹ﬂçi Sa¤l›¤› ve ‹ﬂ Güvenli¤i Organizasyonundaki Yeri ve ‹ﬂçi Sa¤l›¤› ve ‹ﬂ Güvenli¤inin Gerçekleﬂtirilmesindeki
Rolü”, Uluslararas› ve Ulusal Hukuk Sisteminde ‹ﬂyeri Hekimli¤i Sempozyumu, Ankara, 2003, s. 72vd. AYDINLI, s.178vd.
35 Geniﬂ bilgi için bkz; ÇENBERC‹, Sosyal Sigortalar Kanunu ﬁerhi, Ankara,1985. s.597vd., GÜZEL, Ali; OKUR, Ali r›za; Sosyal Güvenlik Hukuku,
Yenilenmiﬂ 8. Bas›, ‹stanbul, 2002 s.129 UﬁAN, Fatih; “As›l ‹ﬂverenin Alt ‹ﬂverenin Sosyal Sigortalar Kanunundan Do¤an Borçlar›ndan Sorumlulu¤u”,
Kamu-‹ﬂ, C:7, 2002.
36 Bkz; Yarg.10HD, 8.12.1992.T, E.4976, K.11798 say›l› karar›, Kamu-‹ﬂ, s.697 vd., Benzer karar için bkz; Yarg10HD, 7.5.1990T., E.193, K.4275 say›l›
karar›, Çimento ‹ﬂveren Dergisi, Mart-1991. Yarg.HGK, 12.6.1991T., E.10277, K.359 say›l› karar›,YKD, Haziran, 1992, s.837 –845. Taﬂeron iﬂçisinin
kurumun karﬂ›lamad›¤› zararlar için as›l iﬂverene karﬂ›da dava açabilece¤ine iliﬂkin bkz; Yarg10HD,25.4.1995T., E.3715 K.4022 say›l› karar›, Kamu-‹ﬂ,
s.701vd.
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yükümlülü¤ünün ihlali halinde, alt iﬂveren iﬂçilerinin
de kanunda belirtilen (‹ﬂKm.83) prosedüre uygun
olarak, as›l iﬂverene karﬂ› onun iﬂyerinde iﬂ
görmekten kaç›nma haklar›n› kullanmalar› gerekir.
Var›lan bu sonuç pozitif hukuk düzenlemelerin
lafz›na ve ruhuna ayk›r› olmad›¤› gibi tabi hukuk
gere¤i hakkaniyete de uygundur.
C- Ödünç ‹ﬂçilerin Ödünç alan ‹ﬂverenle Olan
‹liﬂkilerinin Hukuki Niteli¤i
a- Genel Olarak
Ödünç iﬂ iliﬂkisi üç tarafl› bir iliﬂkidir37. Ödünç iﬂçi
kendi r›zas›yla, ödünç alan iﬂverenin iﬂyerinde, iki
iﬂveren aras›ndaki yap›lan ödünç iﬂçi verme
sözleﬂmesinin hükümlerine göre çal›ﬂmaya baﬂlar.
Bu çal›ﬂma iliﬂkisinde ortaya ç›kan hukuki sorunlar;
ödünç iﬂçinin ücretinin, SSK primlerinin kimin
taraf›ndan ödenece¤i, iﬂyerinde çal›ﬂ›rken u¤rad›¤›
iﬂ kazas› sonucu kime ve neye dayanarak dava
açaca¤›, iﬂyerinde yap›lan greve kat›l›p
kat›lamayaca¤›, lokavta dahil olup olamayaca¤›,
çal›ﬂt›¤› iﬂyerinde yetkili sendikaya üye olup
olamayaca¤›, as›l iﬂvereni olan ödünç veren
iﬂverenin imzalad›¤› toplu iﬂ sözleﬂmesinden
yararlan›p yararlanamayaca¤› gibi sorunlard›r. Bu
sorular›n bir ço¤u 4857 say›l› ‹ﬂ Kanununun 7.
maddesinde hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r.
Buna göre, kanunda “geçici iﬂçi” olarak
adland›r›lan ödünç iﬂçinin, ücretinden ödünç veren
iﬂveren sorumludur. Ödünç alan iﬂveren ise, iﬂçinin
kendisinde çal›ﬂt›¤› sürede ödenmeyen ücretinden,
iﬂçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta
primlerinden ödünç veren iﬂverenle müteselsilen
sorumlu olmaktad›r (‹ﬂKm7/3). Ödünç verilen iﬂçi
kusuruyla iﬂyerine ve iﬂe iliﬂkin olarak verdi¤i
zararlar nedeniyle ödünç alan iﬂverene karﬂ›
sorumludur (‹ﬂKm.7/4).
Kanun koyucunun geçici iﬂçi dedi¤i ödünç iﬂçiyi
korumak için ödünç iﬂçi verme sözleﬂmesinden
aksi anlaﬂ›lmad›kça, ödünç iﬂçinin bu kanundan
do¤an tüm hak ve yükümlülüklerinden ödünç alan
iﬂvereni sorumlu tutmuﬂtur (‹ﬂKm.7/4).
b- Ödünç ‹ﬂçinin Ödünç Alan ‹ﬂveren ‹ﬂinde
Çal›ﬂmas›n›n Hukuki Niteli¤i ve ‹ﬂ Görmekten
Kaç›nma Hakk›
Bilindi¤i gibi ödünç iﬂ iliﬂkisi üçlü bir iliﬂki olarak
ortaya ç›kmaktad›r. Bunlardan ilki ödünç alan

iﬂverenle-ödünç veren iﬂveren aras›ndaki ödünç
iﬂçi verme sözleﬂmesidir. ‹kinci iliﬂki ise ödünç
veren iﬂverenle-ödünç verilen ve kendi iﬂçisi olan
iﬂçi ile olan iﬂ sözleﬂmesidir. Üçüncü ve bizim
üzerinde duraca¤›m›z iliﬂki ise, ödünç alan
iﬂverenle-ödünç ald›¤› iﬂçi aras›ndaki hukuki
iliﬂkidir. ‹nceleme konumuz itibariyle, ödünç alan
iﬂverenin, ödünç iﬂçi üzerindeki koruma ve
gözetme yükümlülü¤ünün varl›¤› ve niteli¤inin ne
oldu¤u üzerinde ayr›nt›l› olarak durmak gerekir.
Öncelikle, ödünç alan iﬂverenle ödünç iﬂçi
aras›ndaki hukuki iliﬂkinin niteli¤ini ortaya koymak
önem arz etmektedir. Söz konusu hukuki iliﬂkinin
niteli¤inin tespiti, ayn› zamanda di¤er iﬂ hukuku
sorunlar›na da ›ﬂ›k tutaca¤› kanaatindeyiz. Çünkü
her hukuki sorun için farkl› dayanak oluﬂturmak
hukuki iliﬂkilerdeki istikrar anlay›ﬂ›na ters
düﬂmektedir. O halde iki hukuk objesi aras›ndaki
iliﬂkinin niteli¤ini cevaplamak gerekir. Bu konuda
Türk iﬂ hukukunda sosyal temas, amaç ve koruma
görüﬂü olarak adland›rd›¤›m›z üç görüﬂ öne
sürülmektedir.
Türk iﬂ hukukunda, “sosyal temas görüﬂü”nü
savunan görüﬂe göre, ödünç iﬂçi ile ödünç alan
iﬂveren aras›nda çal›ﬂma iliﬂkisi ile baﬂlayan bir
sosyal temas oluﬂmaktad›r. Söz konusu sosyal
temas, ödünç alan iﬂveren için ödünç iﬂçi üzerinde
temeli MK 2. maddesinde düzenlenen dürüstlük
kural›na dayanan, koruma yükümlülü¤ünü
do¤urmaktad›r. Bir baﬂka anlat›mla; bir kiﬂi maddi
ve manevi varl›¤›n› bir baﬂka kiﬂinin hukuki tasarruf
alan›na sosyal temas sonucu sokmuﬂ ise, maddi
ve manevi varl›klar›n› somut zararlardan
korunmas›n› istemesi, güven iliﬂkisi gere¤i
dürüstlük kural› içinde mümkündür. Bu nedenle
ödünç alan iﬂverenin, ödünç ald›¤› iﬂçilerin iﬂçi
sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤ini tehlikelerine karﬂ› koruma
yükümlülü¤ü söz konusu hukuki temele
dayanmaktad›r38. Kan›m›zca, 4857 say›l› ‹ﬂ
Kanunu’nda da koruma yükümlülü¤ü, ödünç alan
iﬂverene iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤inin e¤itimini
verme aç›s›ndan ferden/di¤er yönleri aç›s›ndan
ise müteselsilen yüklenerek, sosyal temas
görüﬂüne uygun bir düzenleme getirilmiﬂtir
(‹ﬂK.m.7/1,3).

Gerek pozitif
hukuk
hükümlerine göre
gerek olmas›
gereken hukuk
düﬂüncelerine
göre, as›l iﬂveren
taraf›ndan iﬂçi
sa¤l›¤› ve iﬂ
güvenli¤i
yükümlülü¤ünün
ihlali halinde, alt
iﬂveren iﬂçilerinin
de kanunda
belirtilen
(‹ﬂKm.83)
prosedüre uygun
olarak, as›l
iﬂverene karﬂ›
onun iﬂyerinde iﬂ
görmekten
kaç›nma
haklar›n›
kullanmalar›
gerekir.

Ödünç iﬂ iliﬂkisinin hukuki niteli¤ine yönelik “amaç
görüﬂü”ne göre ise, ödünç iﬂ iliﬂkisi boyunca,
ödünç iﬂçinin edimini sundu¤u iﬂveren ödünç
veren iﬂveren de¤il, ödünç alan iﬂverendir. Bu
nedenle ödünç alan iﬂveren ödünç iﬂçiye karﬂ›,

37 Ödünç ‹ﬂ iliﬂkisine iliﬂkin geniﬂ bilgi için bkz; SOYER, Polat; “‹ﬂçinin Bir Baﬂka ‹ﬂverenin Yan›nda Çal›ﬂmas› ve Bireysel ‹ﬂ Hukukuna ‹liﬂkin Baz›
Sorunlar”, Yasa Hukuk Dergisi, C:III, S:3, Mart-1980. ENG‹N, Murat; “‹ﬂverenin ‹ﬂin Görülmesini ‹steme Hakk›n› Devri: Ödünç ‹ﬂ ‹liﬂkisi”, ‹HD, C:I,
1991. AKY‹⁄‹T, Ercan; ‹ﬂ Hukuku Aç›s›ndan Ödünç ‹ﬂ ‹liﬂkisi, Kamu-‹ﬂ, Ankara, 1995, BAﬁBU⁄, Ayd›n; ‹ﬂ Sözleﬂmesinde Üçlü ‹liﬂki, TÜH‹S, C:18,
S:2-3, 2003.
38 SOYER, s.346vd.
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görülen iﬂle ilgili gerek talimat verme, gerek iﬂin
ifas›n› isteme ve yönetme hakk›na sahiptir
(‹ﬂKm.7/1son cümle). Amaç görüﬂüne göre,
taraflar›n iradelerini yorumlayarak ödünç iﬂçinin
ödünç alan iﬂverene karﬂ› kendisinin iﬂvereniymiﬂ
gibi iﬂ sundu¤u, ödünç alan iﬂverenin ise iﬂçiye
karﬂ› onun iﬂvereniymiﬂ gibi davrand›¤›
belirtilmektedir. Bu nedenle ödünç iﬂçinin ödünç
alan iﬂverenden, çal›ﬂt›¤› iﬂyeri ve yapt›¤› iﬂ
çerçevesinde dürüstlük kural› gere¤i kendisini
korunmas› beklentisi içinde olmas› hakl› ve
gereklidir39. Bir baﬂka deyiﬂle ödünç alan iﬂveren,
ödünç iﬂçiyi yan›nda çal›ﬂt›rd›¤› sürece ödünç
iﬂçiye karﬂ› koruma ve gözetme borcundan
sorumlu olmal›d›r40.

Ödünç alan
iﬂveren, ödünç
iﬂçiyi yan›nda
çal›ﬂt›rd›¤›
sürece ödünç
iﬂçiye karﬂ›
koruma ve
gözetme
borcundan
sorumlu
olmal›d›r.

Amaç görüﬂünü savunan bir baﬂka bak›ﬂ aç›s›
ise, ödünç alan iﬂverenin, ödünç ald›¤› iﬂçiler
üzerinde gözetme ya da koruma yükümlülü¤ünü
aç›klarken, öncelikle taraflar›n iradeleri ile neyi
amaçlad›¤›n›n belirlenmesinin önemine de¤inmiﬂtir.
Buna göre taraflar bir iﬂ sözleﬂmesi kurmay›
amaçlamay›p, ödünç alan iﬂveren iﬂçiyi iﬂinde
geçici olarak çal›ﬂt›r›p eme¤inden yararlanmak
istemektedir. ‹ﬂçi ise söz konusu iﬂte eme¤ini
geçici bir ﬂekilde iﬂvereni d›ﬂ›nda, bir baﬂka
iﬂverene sunmak istemektedir. Ancak bu amaçlar›n
gerçekleﬂebilmesi için do¤al olarak, ödünç alan
iﬂverenin iﬂin yap›lmas›n› isteme hakk› ile beraber
ilgili yönetim ve talimat verme hakk›na sahip olmas›
gerekir. ‹ﬂçi ise buna karﬂ›n, iﬂi ödünç alan iﬂverene
karﬂ› hukuka uygun yani sadakat ve özen
borçlar›na uyarak yerine getirmekle yükümlüdür
(‹ﬂKm.7/4.ilk cümle). Kan›m›zca amaç görüﬂü; ‹ﬂ
Kanunu’nda ödünç alan iﬂverenin talimat verme
ve iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i risklerine karﬂ› ödünç
iﬂçilere e¤itim verme yükümlülü¤üne iliﬂkin
düzenleme ile örtüﬂmektedir.
“Koruma görüﬂü”ne göre, ödünç alan iﬂverenin
talimat verme ve yönetme hakk› içinde, iﬂyerinin
düzenini sa¤lama ve iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i
önlemlerini alma yükümlülü¤ü, borçlar hukukuna
iliﬂkin koruma (genel davran›ﬂ) yükümlülü¤ü ile
aç›klanabilir. Buradaki davran›ﬂ veya koruma
yükümlülü¤ü ödünç iﬂçinin ödünç alan iﬂverenin
iﬂyerinde iﬂe baﬂlamakla oluﬂan sosyal temas›n
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do¤urdu¤u güven iliﬂkisinden ve bununda kanuni
dayana¤› olan MK 2. maddesinde yer alan
dürüstlük kural›ndan kaynaklanmaktad›r. Ortada
edim yükümlülü¤ünü do¤uran bir sözleﬂme olmasa
bile, koruma yükümlülüklerinin ortaya ç›kmas›
mutlaka bir sözleﬂmenin varl›¤›n› gerektirmez. Bu
yükümlülükler sosyal temas sonucu da ortaya
ç›kabilir. Bunun dayana¤› da dürüstlük kural›
gere¤i güven iliﬂkisidir. Sonuç olarak ödünç iﬂ
iliﬂkisinin do¤urdu¤u sosyal temas, ödünç iﬂçinin
ödünç alan iﬂverenden kendisini koruyaca¤› ve
gözetleyece¤ini talep etmesini hakl› k›lacak kadar
yo¤undur. Bu nedenle ödünç iﬂçinin çal›ﬂt›¤›
iﬂyerinde bir iﬂ kazas›na u¤ramas› halinde, iﬂçi
ödünç alana karﬂ› sözleﬂmeye ayk›r›l›¤a dayanarak
dava açabilir41.
Yukar›da ele ald›¤›m›z üç görüﬂünde birleﬂti¤i
ortak nokta, fiili çal›ﬂma dolay›s›yla do¤an sosyal
temas›n, iﬂçiye iﬂverenden korunma talebinde
bulunmas›n› hakl› k›lan hukuki de¤erde oldu¤udur.
Biz de bu görüﬂlere kat›larak ﬂunlar› eklemek
istiyoruz:
Öncelikle bir iﬂçinin, ödünç verilen bir iﬂyerinde
geçirdi¤i iﬂ kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu
u¤rad›¤› zararlar›n karﬂ›lanmayan k›sm›n›n,
aralar›nda iﬂ sözleﬂmesi olan ödünç veren
iﬂverenden sözleﬂmeye ayk›r›l›k (BK.m.96,332)
hükümlerine göre talep edilmesi, ﬂekli hukuk
aç›s›ndan mümkün gözükmektedir. Ancak bir
iﬂvereni (ödünç veren iﬂvereni) fiziken ve hukuken
etkili ve yetkili olmad›¤› bir iﬂyerinde, al›nmayan
tedbirlerden sorumlu tutmak, “hakkaniyet
anlay›ﬂ›”na ters düﬂer. Bu ayn› zamanda herkes
kendi hukuki tasarruf alan›nda ortaya ç›kan
zararlardan sorumlu olmal›d›r, anlam›na gelen
hakimiyet ilkesine42 de ayk›r› düﬂmektedir. Çünkü
ödünç iﬂçinin u¤rad›¤› zarar, ödünç alan iﬂverenin
hukuki tasarruf alan› olan iﬂyerinde meydana
gelmiﬂtir. K›saca bu zarardan sorumlu olan ödünç
alan iﬂverendir. Ödünç alan iﬂverenle ödünç iﬂçi
aras›ndaki iliﬂkiyi, sözleﬂme derecesinde
de¤erlendirerek, sosyal temastan do¤an edim
yükümlülü¤ünden ba¤›ms›z borç iliﬂkisi görüﬂüne
uygun oldu¤u kanaatindeyiz43.

AKY‹⁄‹T, Ödünç ‹ﬂ ‹liﬂkisi, s.156.
‹liﬂkiyi güven teorisi etraf›nda de¤erlendiren yazarlar için bkz; EKONOM‹, Münir; “Teknolojik Ve Ekonomik Geliﬂmeler Karﬂ›s›nda ‹ﬂ Hukukunda Yeni
Yaklaﬂ›mlar, Kamu ve Özel Kesim ‹ﬂletmelerinde Yönetimin Beﬂeri Yönü ve Endüstriyel ‹liﬂkiler Sistemimiz”, ‹stanbul, 1986, s.191, CENTEL, Tankut;
‹ﬂ Hukuku, Bireysel ‹ﬂ Hukuku, ‹stanbul,1994, s.127, ENG‹N, Murat; “‹ﬂverenin ‹ﬂin Görülmesini ‹steme Hakk›n› Devri: Ödünç ‹ﬂ ‹liﬂkisi”, ‹HD, C:I,
1991. s.344. Yarg›tay 1992 y›l›nda iﬂ kazas› ile ilgili verdi¤i kararda, her ne kadar olay› alt iﬂveren kurumu içinde de¤erlendirmiﬂ olsa da asl›nda burada
ödünç iﬂ iliﬂkisi mevcuttur. Yarg›tay’›n aralar›nda iﬂ sözleﬂmesi bulunmad›¤›n› ileri sürdü¤ü kiﬂi ise ödünç alan iﬂverendir. Burada olmas› gereken, ödünç
alan›n borca ayk›r›l›k hükümlerine göre (BKm.332) sorumlu tutulmas› yoluna gidilmesidir. Yarg›tay karar›n›n de¤erlendirilmesi için bkz; CENTEL, Tankut;
Yarg›tay’›n 1992 Y›l› Kararlar›n›n De¤erlendirilmesi, s.7-8.
41 SÜZEK, ‹ﬂ Hukuku, s.251.
42 Sorumluluk hukukunda hakimiyet ilkesi için bkz; AKYOL, ﬁener; Tam Üçüncü ﬁah›s Yarar›na Sözleﬂme, ‹stanbul, 1976,s .54, ‹NAL, Tamer; Türk
Hukukunda Borç Kaynaklar›, Borca Ayk›r›l›k ve Sonuçlar›, (Yay›mlanmam›ﬂ Doktora Tezi) Ankara, 1992, s.84, SONNENSCHE‹N, Jürgen; “Üçüncü Kiﬂiyi
Koruyucu Etkili Sözleﬂme ve Yeni Sorunlar”, (Çev: ‹smail Karap›nar) Uluda¤ Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi, C:V, S:1, 1984, s.260,
TANDO⁄AN, Haluk; Üçüncü ﬁahs›n Zarar›n›n Tazmini, Ankara, 1963, s.165.
43 AYDINLI, s.199.
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4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’na dayan›larak (‹ﬂK.77/2)
ç›kar›lan ‹ﬂ sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetmeli¤i’nde
de, borç iliﬂkisi görüﬂünü destekler niteliktedir.
Yönetmelikte, alt iﬂveren iﬂçileri ile ödünç iﬂçilerin
as›l iﬂverenle girdikleri sosyal temas ya da iﬂ
iliﬂkisine hizmet eder nitelikte olan düzenlemeler
ayr›ca yer alm›ﬂt›r. Konuyla ilgili ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Yönetmeli¤i’nin 6. maddesinin d
ﬂ›kk›nda; bir iﬂyerini birden fazla iﬂverenin
kullanmas› halinde iﬂverenler, iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ
güvenli¤i önlemlerinin al›nmas›nda ve
bilgilendirilmesinde birbirlerinin iﬂçilerine karﬂ›
ortak sorumlulu¤unun oldu¤u belirtilmiﬂtir. Yine
ayn› yönetmeli¤in 10. maddesinin b bendinde ve
12. maddesinin b bendinde iﬂverenin iﬂyerine
çal›ﬂmak üzere gelen baﬂka iﬂçilerin iﬂçi sa¤l›¤›
ve iﬂ güvenli¤ine iliﬂkin konularda, iﬂverene
bilgilendirme ve e¤itim yükümlülü¤ü getirilmiﬂtir.
Sonuç olarak iﬂ görmekten kaç›nma hakk›, ‹ﬂK’nun
83. maddesinde koruma yükümlülü¤ünü gerektiren
tedbirlerin al›nmamas› sonucu kullan›lan bir hak
oldu¤u için, ödünç iﬂçiler ödünç alan iﬂverene
karﬂ› bu haktan yararlanmalar› gerekir.

5

‹ﬁ GÖRMEKTEN KAÇINMA HAKKININ
HUKUK‹ SONUÇLARI

‹ﬂçinin iﬂten kaç›nma hakk›n› kullanmas› halinde,
önümüze iki tür hukuki sonuç ç›kmaktad›r.
Bunlardan ilki, iﬂçinin iﬂ sözleﬂmesini hakl› nedenle
feshetme hakk›, di¤eri ise, iﬂverenin temerrüde
düﬂürülmesidir.
a- Hakl› Nedenle Fesih
aa- Genel Olarak
‹ﬂçinin maddi ve manevi bütünlü¤ünün en önemli
unsurlar›ndan olan hayat ve sa¤l›¤›, ﬂayet yak›n
ve ciddi bir tehlike ile karﬂ›laﬂ›rsa, kanunda iﬂten
kaç›nma hakk› tan›nm›ﬂt›r. Ayn› neden iﬂçi için
hakl› nedenle fesih hakk›n› da ortaya ç›karmaktad›r.
Fesih hakk›, iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i önlemlerine
iﬂverenin uymamas› halinde, ‹ﬂK.m.24/I-a,b’de
düzenlenmiﬂtir44. Söz konusu fesih hakk› ayr›ca,
‹ﬂK.m.83/5’te de özel olarak düzenlenmiﬂtir.
‹ﬂKm.83/5’te ‹ﬂK.m.24/I’e at›f yap›larak, iﬂçi sa¤l›¤›
ve iﬂ güvenli¤i kurulunun karar›na ve iﬂçinin

talebine ra¤men gerekli tedbirler al›nmad›¤›nda,
söz konusu iﬂçi 6 iﬂ günü içinde iﬂ sözleﬂmesini
feshedebilmektedir. Bir görüﬂe göre, kaç›nma
hakk›n›n düzenlendi¤i madde hükümlerine
bak›ld›¤›nda, iﬂçinin fesih hakk›n› kullanabilmesi
için de kaç›nma hakk›nda oldu¤u gibi kurul karar›n›
almak zorundad›r. ‹ﬂçinin dayand›¤› fesih nedeni
hakl› da olsa, iﬂçi kurul ya da iﬂverenin karar›n›
almadan fesih hakk›n› kullan›rsa haks›z say›l›r45.
Bir baﬂka görüﬂe göre ise, iﬂçinin ‹ﬂKm.83’te
belirtilen fesih hakk› ile çal›ﬂma hakk›n› kullanma
birbiri ile mutlak anlamda ba¤l› olmad›¤›ndan, iﬂçi
fesih hakk›n› kullanmamas› kaç›nma hakk›n›
kullanamayaca¤› anlam›na gelmez46.
Kanaatimizce, iﬂçinin gerek iﬂten kaç›nma hakk›n›,
gerekse feshinin hakl› veya haks›z olmas›n›, iﬂveren
veya vekilinin veya kurulun “tedbirlerin al›nmas›”
yönündeki yaz›l› karar›na ba¤lamak, böyle bir
karar al›nmad›¤›nda iﬂçinin, sa¤l›ks›z ve güvenliksiz
bir ortamda iﬂten kaç›namad›¤› gibi, ayr›ca iﬂ
sözleﬂmesini de hakl› nedenle feshedememesi
anlam›na gelir. Bu sonuç ise, kanunda iﬂçiye
tan›nm›ﬂ olan iﬂten kaç›nma hakk›n›n etkisizleﬂmesi
ve hatta iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤inden do¤an
nedenlerle ortaya ç›kan fesih hakk›n›n
s›n›rland›r›lmas›na yol açar.
bb- ‹ﬂK.m.24/I-a’da Düzenlenen Fesih Hakk›n›n
‹ﬂçi Aç›s›ndan ‹ﬂK.m.83/5 ile Daralt›lmas›
‹ﬂçinin çal›ﬂmaktan kaç›nma hakk›n›n düzenlendi¤i
‹ﬂKm.83, at›f yapt›¤› iﬂçinin hakl› nedenle fesih
nedenlerinden olan ‹ﬂKm.24-a’y› de¤iﬂik yönlerden
daraltm›ﬂt›r. Bilindi¤i gibi ‹ﬂK.m.24/I-a’da, süresi
belirli olan ya da olmayan bir iﬂ sözleﬂmesinin
konusu olan iﬂten kaynaklanan (ancak bunun iﬂ
sözleﬂmesi kurulurken yani iﬂçi iﬂe girerken iﬂçi
taraf›ndan bilinmeyen) bir tehlikenin, iﬂçinin sa¤l›¤›
veya yaﬂay›ﬂ› için tehlikeli olmas› durumunda, iﬂçi
iﬂ sözleﬂmesini hakl› nedenle feshedebilir47. Bu
fesih hakk› de¤iﬂik yönlerden daralt›lm›ﬂt›r:
‹lk olarak iﬂçinin, hakl› nedenle fesih hakk›n›
kullanabilmesi için, çal›ﬂmaktan kaç›nma hakk›na
yönelik kanunda gösterilen baﬂvuru ve talebe
iliﬂkin prosüdürün yerine getirilmesine ra¤men,
gerekli tedbirin al›nmamas› halinde, fesih hakk›
kullan›labilmektedir48. ‹kinci daraltma ise,
‹ﬂKm.83/5, feshin kullan›m›na iliﬂkin 6 iﬂgünlük
süreye tabi olmayan (‹ﬂKm.26) ‹ﬂKm.24/I’e at›f
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AKY‹⁄‹T, Ercan; ‹ﬂ Kanunu ﬁerhi, Ankara,2001, s.1469, SÜZEK, ‹ﬂ Güvenli¤i Hukuku, s.190.
ÇEL‹K, s.149.
46 MOLLAMAHMUTO⁄LU, ‹ﬂ Hukuku, s. 735.
47 Kahvehanede çal›ﬂan bir iﬂçinin bu çal›ﬂmas›ndan dolay› akci¤er kanseri olmas› nedeniyle iﬂin niteli¤inden kaynaklanan bir hastal›k oldu¤undan iﬂçi
iﬂ sözleﬂmesini hakl› nedenle feshedebilir. Yarg.9.HD.10.4.1989T, E.231 , K.3355 say›l› karar›, YKD, Eylül-1989, s.1269, Yarg.9HD,31.1.1992T. E.12816,
K.824, say›l› karar›, ‹ HD, Ekim,Aral›k, 1992, s.608-611 (Tankut CENTEL’in ‹ncelemesi)
48 ÇEL‹K, ‹ﬂ Hukuku, s.149.
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yapmas›na ra¤men, ayn› at›f hükmünde getirilen
düzenleme ile feshin 6 günlük hak düﬂürücü süreye
tabi tutulmas›d›r49. Üçüncü daraltma ise; iﬂçi
sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤ine iﬂverenin ayk›r› davran›ﬂ›,
genel anlamda ‹ﬂKm.24/II’ye, özel anlamda ise
‹ﬂKm.24/II-f bendinde yer alan çal›ﬂma ﬂartlar›n›n
uygulanmamas› hükmünün içine sokulurken,
‹ﬂK.m.83’ün ‹ﬂKm.24/I’e at›f yapmas› sonucu
iﬂçinin ayr›ca ‹ﬂKm.26/2’ye dayanarak, tazminat
hakk› da önlenmiﬂ olmaktad›r50. Dördüncü
daraltma ise; iﬂin mahiyetinden do¤an bu tehlikeyi
iﬂçi, iﬂ sözleﬂmesini yaparken bilmiyor ya da
bilebilecek durumda de¤ilse, ancak o halde iﬂçi
için hakl› nedenle fesih hakk› oluﬂmaktad›r51. Bir
baﬂka anlat›mla, iﬂçi yapt›¤› iﬂin niteli¤inden
kaynaklanan ve bildi¤i veya bilebilece¤i bir
tehlikeye dayanarak, hakl› nedenle fesih hakk›na
sahip de¤ildir.
‹ﬂçinin tehlikeyi bilmesi ya da bilebilecek durumda
olmas›, iﬂ sözleﬂmesinin yap›lmas› s›ras›nda olmas›
gerekir. ‹ﬂte bu safhada, iﬂveren sözleﬂme öncesi
dönemde iﬂin niteli¤inden kaynaklanan tehlikelerin
neler oldu¤unu iﬂçisine bildirirse, iﬂçinin iﬂin
mahiyetinden kaynaklanan tehlikeye dayanarak,
iﬂ sözleﬂmesini feshetmesi de bir bak›ma
engellemiﬂ olmaktad›r. Ancak iﬂverenin bu
ayd›nlatma yükümü, iﬂin tehlikelerin gizli olmas›
ve bunun iﬂçi taraf›ndan iﬂe baﬂlamadan bilmesinin
mümkün olmamas›na ba¤l›d›r.
Kanaatimizce kanun koyucu, ‹ﬂK.m.24/II-a’da
oldu¤u gibi iﬂverene sözleﬂme görüﬂmeleri
s›ras›nda bilgi verme ve ayd›nlatma
yükümlülü¤ünü, dolayl› olarak yüklemiﬂtir. Çünkü
iﬂveren bu yükümlülü¤ün ﬂartlar› oluﬂmas›na
ra¤men, yerine getirmedi¤inde, iﬂin mahiyetinden
kaynaklanan ve iﬂçi taraf›ndan da görüﬂme
safhas›nda bilmedi¤i ya da bilebilecek durumda
olmad›¤› bir tehlike ya da sebep, iﬂçinin sa¤l›¤›
veya yaﬂay›ﬂ› için tehlike oluﬂturursa, iﬂçi iﬂ
sözleﬂmesini hakl› nedenle feshedebilir.
‹ﬂK.m.24/I-b’de ise, iﬂçinin sürekli olarak yak›ndan
ve do¤rudan do¤ruya buluﬂup görüﬂtü¤ü iﬂveren
yahut iﬂyerinde çal›ﬂan baﬂka bir iﬂçi, bulaﬂ›c› bir
hastal›¤a ya da iﬂçinin iﬂi ile ba¤daﬂmayacak bir
hastal›¤a yakalan›rsa, bu durumda iﬂçinin yaﬂay›ﬂ
ve sa¤l›¤› zarar görece¤i için, iﬂverene karﬂ› hakl›
nedenle fesih yetkisini kullanabilir52. Görüldü¤ü
49

gibi iﬂçinin sa¤l›k nedenlerine dayanarak yapaca¤›
hakl› nedenle fesih sebepleri, iﬂverenin do¤rudan
do¤ruya davran›ﬂ› ile de¤il, meydana gelen bir
durumun etkisiyle de olmaktad›r. Ancak böyle
olsa da, oluﬂan hakl› nedenin önlenmesi yine
iﬂverenin elindedir. Örne¤in iﬂverenin ya da orada
çal›ﬂan bir baﬂka iﬂçinin53, bulaﬂ›c› ya da iﬂçinin
iﬂi ile ba¤daﬂmayan (tiksinti verici, çekilemeyecek
derecede) hastal›¤a yakalanmas› halinde, iﬂveren
hastal›¤› iyileﬂinceye kadar, kendisi yerine iﬂveren
vekilini iﬂyerinde görevlendirebilir. Yine iﬂveren
yönetim hakk›na dayanarak söz konusu ﬂekilde
hastal›¤a yakalanan iﬂçileri, hastal›¤› iyileﬂinceye
kadar izne ç›karabilir ya da yaln›z çal›ﬂ›lan yerlere
gönderebilir.
cc- Ödünç ‹ﬂçi ve Alt iﬂveren ‹ﬂçilerinin
Çal›ﬂt›klar› ‹ﬂyerinde Ortaya Ç›kan ‹ﬂçi Sa¤l›¤›
ve ‹ﬂ güvenli¤i Tehlikelerinden Dolay› Kendi
‹ﬂverenlerine Karﬂ› Fesih Yetkilerini
Kullanabilmesi
Ödünç iﬂçi veya alt iﬂveren iﬂçisi, çal›ﬂt›klar› yerde
iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i önlemleri al›nmad›¤›
takdirde, fesih hakk›n› kendi iﬂverenleri olan alt
iﬂveren ve ödünç veren iﬂverene karﬂ› kullanabilirler
mi? Kanaatimizce fesih hakk›n› kullanabilmelidirler.
Çünkü gerek alt iﬂveren, gerekse ödünç veren
iﬂveren, asl› iﬂveren ve ödünç alan iﬂverenle
beraber koruma yükümlülü¤ünün ihlal
edilmesinden dolay› kanunen müteselsilen sorumlu
tutulmuﬂlard›r (‹ﬂKm.2/6,7/3). Bilindi¤i gibi
müteselsil borçlulara karﬂ› alacakl›lar, borca iliﬂkin
taleplerde bulunma anlam›nda, borçlulardan birine
baﬂvurabildi¤ine54 göre, söz konusu iﬂçilerde,
daha önce belirtti¤imiz gibi iﬂten kaç›nma haklar›n›
nas›l as›l ve ödünç alan iﬂverene karﬂ›
kullanabiliyorlarsa, ayn› durumda ﬂartlar
oluﬂtu¤unda, aralar›nda iﬂ sözleﬂmesi bulunan alt
ve ödünç veren iﬂverene karﬂ› da fesih yetkilerini
kullanabilmeleri gerekir. Söz konusu iﬂçilerin fesih
haklar›n›, aralar›nda klasik anlamda iﬂ sözleﬂmesi
bulunmayan as›l iﬂveren ya da ödünç alan iﬂverene
karﬂ› kullanmalar›, imkans›z olmas› aç›s›ndan
mümkün de¤ildir.
b- ‹ﬂverenin Alacakl›n›n Temerrüdüne
Düﬂürülmesi Sonucunu Veren Çal›ﬂmama Hakk›
‹ﬂçinin hayat veya sa¤l›¤›n›n tehlike alt›nda olmas›
halinde iﬂte çal›ﬂmaktan kaç›nma hakk›, gerek

MOLLAMAHMUTO⁄LU, ‹ﬂ Hukuku, s. 735.
EKMEKÇ‹, Ömer; 4857 Say›l› ‹ﬂ Kanununda ‹zinler ve ‹ﬂçi Sa¤l›¤› ve ‹ﬂ Güvenli¤ine ‹liﬂkin Hükümler, Yeni ‹ﬂ Yasas›, Çimse-‹ﬂ, ‹stanbul-2002,
s.192.193. (ÇEL‹K, s.149. dipnot 81’den al›nm›ﬂt›r.)
51 ÇENBERC‹, ‹ﬂ Kanunu ﬁerhi, s.989, SÜZEK, ‹ﬂ Hukuku, s.340.
52 ÇEL‹K, ‹ﬂ Hukuku, s.214.
53 Bir baﬂka iﬂçi kavram› için sadece o iﬂyerinde çal›ﬂma gerekli ve yeterlidir. ‹ﬂçinin bir baﬂka iﬂverenin iﬂçisi (alt iﬂveren iﬂçisi ya da ödünç iﬂçi olmas›)
olmas› önemli de¤ildir. Çünkü iﬂyerinde iﬂin düzenlenmesi konusunda tek yetkili olan kiﬂi as›l ya da ödünç alan iﬂverendir. Bu nedenle bu ﬂekilde
hastal›¤a yakalanm›ﬂ olan iﬂçilerin baﬂka bölümlerde çal›ﬂmas›n› sa¤layacak veya hastalanan iﬂçileri, o iﬂçi ile do¤rudan buluﬂturmayacak ﬂeklide iﬂin
düzenlenmesini yapmaya yetkili olan as›l ya da ödünç alan iﬂverendir.
54 Müteselsil borçluluk için bkz; EREN, Borçlar Hukuku, s.1188.
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‹sviçre/Türk hukuklar›nda, gerekse Alman
hukukunda iﬂverenin temerrüdüne iliﬂkin
hükümlerle hukuki sonuca ba¤lanm›ﬂt›r55. Alman
hukukunda iﬂverenin önleme yükümlülü¤ünü
yerine getirmemesi halinde, BGB § 273’e göre
iﬂçinin çal›ﬂmay› reddetme hakk› olup bu yolla
iﬂçiler iﬂverenin temerrüdü hükmüne baﬂvurarak,
çal›ﬂmaks›z›n ücrete hak kazanabilmektedirler56.
Türk iﬂ hukukunda ise, iﬂverenin temerrüdünün
düzenlendi¤i BK.m.325’te uygulama alan›
bulmaktad›r57. 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu’na kadar,
BK.’nun 325. maddesi genel hüküm olarak
uygulan›rken, yeni ‹ﬂ Kanunu’nda yer alan özel
düzenleme ile BK 325. maddenin içeri¤i, özel
olarak ‹ﬂ Kanunu’nda hükme ba¤lanm›ﬂt›r
(‹ﬂKm.83/4). Buna göre, çal›ﬂmaktan kaç›nma
hakk› do¤an iﬂçi, kaç›nd›¤› süre içinde ortaya
ç›kan ücreti ve di¤er haklar›n›, iﬂverenden talep
edebilir (‹ﬂK.m.83/4). ‹ﬂçinin iﬂten kaç›nma hakk›n›
kulland›¤› süre içinde, tasarruf etti¤i veya baﬂka
bir iﬂte çal›ﬂarak kazand›¤› gelirler ise, verilecek
toplam ücretten genel hüküm olan BK.m.325
gere¤i düﬂülmelidir58.
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‹ﬂKm.83’teki ﬂartlar gerçekleﬂti¤inde, iﬂverene
karﬂ› iﬂten kaç›nma hakk›ndan yararlanacak iﬂçiler,
ilk anda iﬂverenle aralar›nda iﬂ sözleﬂmesi bulunan
iﬂçilerdir. Çal›ﬂma hayat›nda ortaya ç›kan ve yeni
‹ﬂ Kanunu ile de pozitif düzenlemeye kavuﬂturulan
alt iﬂveren iﬂçileri ile özellikle ödünç iﬂçilerin,
iﬂyerinde çal›ﬂt›klar› iﬂverene karﬂ› kaç›nma
hakk›ndan yararlan›p yararlanamamalar› sorunu
ise, akla bir çok hukuki kurumu getirebilmektedir.
Konunun düzenlendi¤i ‹ﬂK’nun 83. maddesinin
sadece sözüne bak›larak, lafzi veya deyimsel
yorum yap›lmas› halinde, iﬂten kaç›nma hakk›ndan
yararlanacak olan iﬂçiler, iﬂverenin kendi iﬂçileri
gibi gözükmektedir. Ancak alt iﬂveren iﬂçileri ile
ödünç iﬂçilerin de yan›nda çal›ﬂt›klar› iﬂverene
karﬂ›, bu hakk› kullanmalar›, kanunun sistematik
ve amaçsal yorum metodu, çal›ﬂma iliﬂkisi
nedeniyle ortaya ç›kan sosyal temas›n gerektirdi¤i
dürüstlük kural›ndan kaynaklanan koruma
yükümlülü¤ü, normun koruma amac› ve mevcut

iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönetmeli¤i hükümleri
yan›nda, çözüm getirilmesi gereken bir sorun
olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Sorunun çözülmesinde bize yol gösteren
kurumlardan biri, kanunlar›n yorumlanmas›nda,
sistematik ve amaçsal yorum metotlar›n›n
uygulanmas›d›r. Sistematik59 ve amaçsal yorum
yöntemine60 göre, kanunun bir maddesinin
yorumu, o maddenin içinde yer ald›¤› kanunun
di¤er maddeleri ile ba¤lant›l› bir ﬂekilde
anlaﬂ›lmas›n› gerektirir. Alt iﬂveren iliﬂkisi ile ödünç
iﬂ iliﬂkisinin düzenlendi¤i kanun maddelerine
bak›ld›¤›nda, gerek as›l iﬂveren gerekse ödünç
alan iﬂveren, alt iﬂveren iﬂçilerine ve ödünç al›nan
iﬂçilere karﬂ› iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i önlemlerinin
al›nmas›ndan, müteselsilen sorumlu tutulmuﬂlard›r
(‹ﬂKm.2/6,7/3). Aralar›nda iﬂ sözleﬂmesi olmadan
iﬂyerinde çal›ﬂan iﬂçilere karﬂ›, as›l iﬂveren ile
ödünç alan iﬂverene getirilen koruma
yükümlülükleri ihlal edildi¤inde, ‹ﬂK 83.
maddesinde düzenlenen iﬂten kaç›nma hakk›n›n,
alt iﬂveren iﬂçileri ile ödünç iﬂçilere de ayn› ﬂartlar
alt›nda, iﬂyerlerinde çal›ﬂt›klar› as›l/ödünç alan
iﬂverenlere karﬂ› kullanmalar›, kanunun sistematik
yorumlanmas› ilkesine uygun düﬂmektedir.
Bir baﬂka yön ise, alt iﬂveren iﬂçileri ile ödünç
iﬂçilerin, iﬂyerinde çal›ﬂt›klar› iﬂverenle çal›ﬂma
iliﬂkisi nedeniyle oluﬂan, sosyal temas›n do¤urdu¤u
dürüstlük kural›na dayanan, iﬂ güvenli¤inin ve iﬂçi
sa¤l›¤›n›n korunmas›na iliﬂkin talebin hakl›l›¤›d›r.
Bir baﬂka ifadeyle, söz konusu iﬂçilerin iﬂten
kaç›nma hakk›ndan yararlanmalar›n›n temeli
dürüstlük kural›na dayanmaktad›r.
Normun koruma amac›na61 göre konuyu
de¤erlendirdi¤imizde; Kanunun 83. maddesinde
iﬂyerinde çal›ﬂan iﬂçiler amaçlanm›ﬂt›r. ‹ﬂyerinde
çal›ﬂan iﬂçilerin iﬂverene iﬂ sözleﬂmesi ile ba¤l›
olmas› ﬂart›ndan çok, “iﬂyerinde çal›ﬂan iﬂçiler”in
olmas› yeterli say›larak iﬂverene iﬂyerinde meydana
gelen iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤ine iliﬂkin bir
sorumluluk yüklenmiﬂtir. Vard›¤›m›z bu de¤er
yarg›s› ise, yeni ‹ﬂ Kanunu’ndan sonra de¤iﬂtirilen
‹ﬂçi Sa¤l›¤› ve ‹ﬂ Güvenli¤i Tüzü¤ü’nün yerine,
getirilen ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Yönetmeli¤i’nin 6/d 10/b,12/b
maddelerinde düzenlenmiﬂtir.

‹ﬂyerinde çal›ﬂan
iﬂçilerin iﬂverene
iﬂ sözleﬂmesi ile
ba¤l› olmas›
ﬂart›ndan çok,
“iﬂyerinde çal›ﬂan
iﬂçiler”in olmas›
yeterli say›larak
iﬂverene
iﬂyerinde
meydana gelen
iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ
güvenli¤ine iliﬂkin
bir sorumluluk
yüklenmiﬂtir.
Vard›¤›m›z bu
de¤er yarg›s› ise,
yeni ‹ﬂ
Kanunu’ndan
sonra de¤iﬂtirilen
‹ﬂçi Sa¤l›¤› ve ‹ﬂ
Güvenli¤i
Tüzü¤ü’nün
yerine, getirilen ‹ﬂ
Sa¤l›¤› ve
Yönetmeli¤i’nin
6/d 10/b,12/b
maddelerinde
düzenlenmiﬂtir.
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SÜZEK, ‹ﬂ Güvenli¤i, s.186, dipnot; 5
56 HUECK/N‹PPERDEY, Lehrbuch des Arbeitsrecht, 7.Auflage, Berlin und Frankfurt, a.M., 1963, s.397. ‹ﬂverenin gerekli iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i
önlemleri almamas› nedeniyle aynen ifa davas› aç›labilmesi mümkün de¤ildir. ULUSAN, ‹lhan; Özellikle Borçlar Hukuku ve ‹ﬂ Hukuku aç›s›ndan ‹ﬂverenin
‹ﬂçiyi Gözetme Borcu, Bundan Do¤an Hukuki Sorumlulu¤u, ‹stanbul, 1990, s.30, KAPLAN, e.Tuncay; ‹ﬂverenin Hukuki Sorumlulu¤u, Ankara, 1992,
s.38, MOLLAMAHMUTO⁄LU, Ret Hakk›, s.7
57 ‹ﬂverenin temerrüdüne iliﬂkin olarak bkz; TUNÇOMA⁄, Kenan; Borçlar Kanunu ve ‹ﬂ Mevzuat› Aç›s›ndan ‹ﬂi Kabulden Kaç›nma, Sosyal Siyaset
Konferanslar›, 9. Kitab, ‹stanbul, 1968, özellikle; s.105vd., ÇEL‹K, ‹ﬂ Hukuku, s.133, ULUSAN, ‹ﬂçiyi Gözetme Borcu, s.23, SÜZEK, ‹ﬂ Güvenli¤i,
s.186vd., AKY‹⁄‹T, ‹ﬂ Kanunu ﬁerhi, s.1470.
58 O⁄UZMAN, Kemal; ‹ﬂ “‹ﬂ” Akdinin Feshi, ‹stanbul, 1955, s.151vd., TUNÇOMA⁄, 100vd. EYRENC‹, ‹HU, ‹ﬂK9, (N:2), AKY‹⁄‹T, ‹ﬂ Kanunu ﬁerhi,
s.417,418. ‹ﬂveren alacakl›n›n temerrüdüne düﬂtü¤ü için çal›ﬂ›lmayan süreler için ücretin BK 325. maddeden do¤du¤unu belirten yazarlar için bkz;
ULUCAN,EYRENC‹, TAﬁKENT, s.218, MOLLAMAHMUTO⁄LU, ‹ﬂ Hukuku, s.735.
59 Kanunun sistemati¤i kanunlar›n yorumlanmas›nda dayan›lacak temel unsurlardan biridir. Buna göre kanunlar› yorumlarken, kanun maddelerinin bribiri
ile olan ba¤lant›s› ve bütünlü¤ü ile kanunun temelinde yatan genel düzenleyici düﬂünce ele al›n›r. ED‹S, s.195.
60 Amaçsal yorum sadece ilgili madde de¤il yasa hükmünün içinde bulundu¤u kanunun bütünlü¤ünü göz önüne alarak tüm yasadaki genel düﬂünce
ve prensiplerle yasan›n korumak istedi¤i amac› belirler. Yazara göre Medeni kanunda as›l yorum metodu amaçsal yorumdur. ZEVKL‹LER, Ayd›n; Medeni
Hukuk, Giriﬂ ve Baﬂlang›ç Hükümleri, Kiﬂiler Hukuku, Aile Hukuku, Ankara, 1992. s.82. Ayn› görüﬂte; SÜZEK, Sarper; Yarg›tay’›n ‹ﬂ Hukukuna ‹liﬂkin
Kararlar›n›n De¤erlendirilmesi, 2001, “Bireysel ‹ﬂ ‹liﬂkisinin Kurulmas›, Hükümleri ve ‹ﬂin Düzenlenmesi”, Kamu-‹ﬂ, Ankara, 2003, s.43.
61 Konuyla ilgili olarak bkz; EREN, Fikret; Hukuka Ayk›r›l›k Ba¤› ve Normun Koruma Amac› Teorisi, Mahmut Kolo¤lu’ya 70. Yaﬂ Arma¤an›, Ankara, 1975,
463vd., TANDO⁄AN, Haluk; “Hukuka Ayk›r›l›k Ba¤›”, Sorumluluk Hukukunda Yeni Geliﬂmeler, I. Sempozyum, ‹stanbul, 1980. s.5vd.
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