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1   Yazı içeriğinde, ilgili tüm kaynaklara doğrudan atıfta bulunulmamış, bunun yerine kaynakçada toplu listeleme yoluna gidilmiştir.
2 İş Başmüfettişi - seref@ymail.com
3 Alt işverenlik, 4857 sayılı İş Kanunu’nda “bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin 

gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren 
arasında kurulan ilişkiye asıl işveren – alt işveren ilişkisi denir” şeklinde (Madde 2/f.8’de) tanımlanmıştır.

4 Bu konuda, 4857 sayılı İş Kanunu’nda “Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o 
işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek, alt işverenin 
işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler. İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt 
işverenlere verilemez” hükmüne (Madde 2/f.9’da) yer verilmiştir. Ayrıca, konuyla ilgili olarak “Alt İşverenlik Yönetmeliği” de yayımlanmıştır.

5 Tersanelerde yaşanan iş cinayetleri ile Soma toplu kıyımı, kısa bir dönem için de olsa konunun diğer yönüne de ilgi çekmiş; ancak bu ilgi, gelinen noktadan da görülebildiği üzere, 
zaman açısından dahi sınırlı kalmıştır.

İş hukukuna, işverenlere yol göster-
mek için değil de emeğin korunması 
açısından yaklaşanlarda, alt işverenlik 
kurumu hiç de hoşa gidecek çağrışım-
larda bulunmamaktadır. İşçinin, can 
güvenliği de dahil olmak üzere, tekil ta-
leplerinin istismarının yanı sıra, kolektif 
girişimlerinin de önünde, neredeyse bir 
kural olarak alt işverenlik uygulamaları 
gündeme gelmektedir. 

Alt işverenlik kurumunun, sınırlı sa-
yıdaki inceleme dışında, iş sağlığı ve 
güvenliği açısından konu edilmediği 
görülmektedir. İş sağlığı ve güvenliği 
açısından yapılmış değerlendirmelerde 
ise konuya asıl olarak tazminat ve/veya 
rücu davaları kapsamında yaklaşılmış-
tır. Bu yazıda, konu ve sorun, iş sağlığı 
ve güvenliği bağlamında değerlendiril-
meye çalışılacak olup, iş yeri ve iş yeri 
uygulamaları kavramları üzerinde özel 
olarak durulacaktır. 

1. ALT İŞVERENLİK

Alt işverenlik kurumu ve uygulamada 
neden olduğu sorunlar, her ne kadar 
1980 sonrası süreçte uygulanagelen arz 
yanlı ekonomik politikalara bağlı ola-
rak gelişip yaygınlaşmışsa da kurumun 
tarihinin, sanayinin gelişim dönemleri-
ne kadar dayandığı bilinmektedir. Ko-
nuya ülkemiz açısından yaklaşıldığında 
ise ilk İş Kanunu’nda dahi alt işverenlik 
kurumuna yer verildiği görülmektedir. 
Gelinen süreç içinde, işçilerin, özellik-
le örgütlenme ile ücret ve süreye bağlı 
haklarının istismarı amacıyla yaygın bir 
şekilde alt işverenlik kurumuna başvu-
ruyor olması, mevcut İş Kanunun3, ko-
nuya daraltıcı4  bir bakış açısıyla yak-
laşımında son derece etkili olmuştur. 
Gerçekten de, bu yaklaşım, ilgili mad-
delerin gerekçesinde de açıkça ifade 
edilmiştir.

Neden olduğu sorunların boyutuyla da 
uyumlu olarak, iş hukukunun üzerin-
de en çok tartışılan alanları içinde yer 
alan alt işverenlik kurumuna yönelik 
değerlendirmelerde; gerek alt işveren 
işçisinin bireysel alacaklarının korun-

ması, gerekse de asıl işveren işçilerinin 
yanı sıra alt işveren işçilerinin de sen-
dikalarda örgütlenebilmesi ve toplu iş 
sözleşmesi yapabilmesi açısından gün-
deme gelen sorunların özellikle konu 
edinildiği tespit edilebilmektedir. Asıl 
işveren ile alt işveren arasındaki iliş-
ki bağlamında iş sağlığı ve güvenliği 
üzerine yapılmış olan çalışmaların5 ise 
sınırlı sayıdaki örnek dışında tazminat 
hukukuyla ilişkili olduğu görülmekte 
olup; konu, daha çok, birlikte sorumlu-
luk alanları ile karşılıklı sorumluluk du-
rumlarının açığa çıkarılmasına yönelik 
olagelmiştir. 

İşçinin gözetimi kapsamında, işveren 
yükümlülüklerine ilişkin sınır; gerek 
doktrinde, gerekse de Yargıtay ve iş 
müfettişliği uygulamalarında, “insan 
yaşamının kutsallığı” olarak ele alın-
maktadır. Temel hareket noktası insan 
yaşamının kutsallığı olunca, iş sağlığı 
ve güvenliği yönünden gerekli önlem-
lerin alınması ile lazım gelen araç ve 
gereçlerin bulundurulması yeterli olma-
makta; işçinin çalışması sırasında karşı-
laşabileceği mesleki riskler ile bu risk-
lere karşı yapılması gerekenlere yönelik 
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üstlendiği hususu gözlerden ırak tutul-
mamalıdır. Nitekim, teknik amaç ve bü-
tünsel iş organizasyonu doğrultusunda 
asıl işveren tarafından kurulmuş bulu-
nan, işyerindeki işlerin bir kısmı, yine 
asıl işverenin teknik amacına hizmete 
edecek şekilde alt işverene bırakılmıştır. 
Başka bir deyişle, teknik amaç doğrul-
tusunda asıl işverence kurulmuş olan iş 
organizasyonunun, aslında alt işverenin 
işyerini de kapsadığı sonucuna ulaşıla-
bilecektir. Bu çerçevede, alt işverene ait 
işyerinin, sadece bu nedenle dahi asıl 
işverene ait işyerinden bağımsız olarak 
tanımlanamayacağı ve dolayısıyla da 
asıl işverene ait işyerinden ayrıştırıla-
mayacağı ifade edilmelidir13. 

3. ASIL İŞVEREN İLE ALT İŞVEREN 
İLİŞKİSİNİN İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ MEVZUATI AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Alt işverenlik kurumu, iş sağlığı ve gü-
venliği mevzuatı açısından değerlendi-
rildiğinde; konuyla ilgili ilk hükmün, 
İş Kanunun 2/f.7. maddesinde yer alan 
birlikte sorumluluğa ilişkin “asıl işve-
ren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri 
ile ilgili olarak bu Kanun’dan, iş söz-
leşmesinden veya alt işverenin taraf ol-
duğu toplu iş sözleşmesinden doğan yü-
kümlülüklerinden alt işveren ile birlikte 
sorumludur” şeklindeki düzenleme ol-
duğu görülmektedir. Kanundan doğan 
bu yükümlülükler içinde, iş sağlığı ve 
güvenliğine ilişkin olan hususların da 
yer aldığı açıktır. Maddede ifade edilen 
birlikte sorumluluğun, sadece tazmin 

olarak dar yorumlanması ise isabetli 
olmayacaktır. Kanaatimizce, maddenin 
içeriği, Yasa’nın mülga 77 ve dolayı-
sıyla da İSG Kanunun 4. maddesiyle14 
birlikte anlam kazanmaktadır. 

Asıl işveren alt işveren ilişkisine, iş sağ-
lığı ve güvenliği ile ilgili olarak yayım-
lanmış olan muhtelif yönetmeliklerde15  
de yer verilmiş bulunmaktadır. Söz ko-
nusu düzenlemelerde, esas olarak, asıl 
işverene gerekli bilgilendirmeyi yapma 
ve koordinasyonu sağlama yükümlülü-
ğünün verildiği görülmektedir16. Ancak, 
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak, 
hedefleri itibariyle daha kritik düzenle-
melerin gündeme gelmesi durumunda, 
değinilmiş olan genel yükümlülüklerin 
aksine, daha özel tanımlamalara yer ve-
rildiği görülmektedir. 

Yeni iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı 
açısından önemi tartışılmaz olan risk 
değerlendirmesine ilişkin düzenlemele-
rin yer aldığı “İş Sağlığı ve Güvenliği 
Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği” 
içeriğinde, asıl işverenliğin bilgilendir-
me yükümlülüğüne değinildikten sonra, 
alt işverenlerin yürüttüğü risk değerlen-
dirmesi çalışmalarının denetleneceği 
ve bu konudaki çalışmaların koordine 
edileceği de belirtilmiştir. Ayrıca, asıl 
işverenlere, alt işverenlerce hazırlanmış 
olan risk değerlendirmesi için adeta bir 
uygunluk denetimi ve giderek de uygun 
olanın yapılmasını sağlama yükümlü-
lüğü de getirilmiştir17. Bu doğrultuda 
olmak üzere, asıl işverenlikler, alt iş-
verenlerce hazırlanmış olan risk değer-
lendirmesinde risk kontrol adımlarının 

uygulanıp uygulanmadığını18 izleye-
cek, denetleyecek ve uygunsuzlukların 
giderilmesini19 sağlayacaklardır. 

Çalışanların gözetimi kapsamında, sa-
dece önlem almak değil, aynı zamanda 
meydana gelen acil durumlara hazırlık-
lı olarak gerekli müdahalelerin yapıl-
masını sağlamak da son derece önemli 
bulunmaktadır. Bu yönde hazırlanmış 
olan “İşyerlerinde Acil Durumlar Hak-
kında Yönetmelik” içeriğinde de yine 
asıl işverene ilişkin bilgilendirme yü-
kümlülüğüne yer verilmiş; ancak, “Acil 
Durum Planı” hazırlanmasından ise 
“işyerinin bütünü” için asıl işverenlik, 
“kendi çalışma alanı ve yaptıkları iş-
ler ile ilgili olmak üzere” de alt işve-
renlik sorumlu tutulmuştur20. Nitekim, 
aynı işyerinde, her bir işverenliğin ayrı 
bir “Acil Durum Planı” hazırlaması-
nın amaca hizmet edebilmek açısından 
mümkün olamayacağı da ifade edilme-
lidir. Benzer bir yaklaşım, “Çalışanla-
rın Patlayıcı Ortamların Tehlikelerin-
den Korunması Hakkında Yönetmelik” 
içeriğinde de yer almaktadır. Nitekim, 
anılan Yönetmeliğin 8/2. maddesinde, 
aynen “asıl işveren, çalışanların sağ-
lık ve güvenliklerine ilişkin tedbirlerin 
uygulanmasını koordine eder ve 10. 
maddede belirtilen ‘Patlamadan Korun-
ma Dokümanı’nda bu koordinasyonun 
amacı ve uygulanması için gerekli usul 
ve tedbirleri belirtir” ifadesine yer ve-
rilmiştir. Dikkat edilecek olursa, asıl 
işverene, sadece koordinasyon değil, 
aynı zamanda alt işverenlerin faali-
yet alanlarını da kapsayacak şekilde, 

13 Konuyu matematiksel olarak ifade etmek gerekirse; alt işverenin işyeri, asıl işverene ait işyerinin alt kümesi konumundadır. Bu anlamda olmak üzere, alt işverenin işyerinin çoğu 
kez tamamı, aynı zamanda ve ayrıştırılamaz bir biçimde asıl işverene ait işyerinin de kapsamı içinde kalmaktadır.

14 İSG Kanunun 4.1. maddesinde belirtilmiş olan organizasyon ile izleme ve denetleme yükümünün kapsamında; zorunlu olarak, işyerinin bütünü, dolayısıyla da asıl işverene ait 
işyerinin bir parçası olan alt işverenin işyerinin de yer alacağı ifade edilmelidir.

15 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik, Çalışanların 
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik, Yapı İşlerinde İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği.

16 Aslında, koordinasyon ve bilgilendirmeye ilişkin söz konusu düzenlemeler mevcut olmasa dahi; anılan yükümlülüklerin, yine asıl işverenin sorumluluğunda olacağı hususu da 
ifade edilmelidir.

17 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği, Madde 15.
18 Risk kontrol adımları denetiminin, sadece şekil denetimi olmayıp; Yönetmeliğin ilgili maddeleri (Madde 4, 7, 10) uyarınca, aynı zamanda tüm risk değerlendirmesi süreci anlamına 

geleceği ifade edilmelidir.
19 Teknolojik uzmanlık gerektiren işlerin alt işverene verilmesi durumunda, asıl işverenliğin uygunsuzlukları nasıl giderebileceği ise tartışmalıdır.  
20 “İşyerinin bütünü” ile “kendi çalışma alanı ve yaptıkları işler” kavramlarının; alt işverene ait işyerinin, asıl işverene ait işyerinden bağımsız olarak değerlendirilmesi şeklindeki 

yoruma uymadığı dikkatlerden kaçmamalıdır.

bilgilendirilip eğitilmesi ve tüm bu hu-
susların da denetlenmesi ve giderek de 
sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen 
şartlara uygun hale getirilebilinmesi 
açısından mevcut durumun iyileştiril-
mesi de işverenlerden beklenmektedir6. 
Ancak, 6331 sayılı Yasa’nın ilgili Mad-
desinde verilmiş olan dizgeye dikkat 
edilecek olunursa; önlemlerin alınması, 
gerekli araç ve gereçlerin bulundurul-
ması ile işçinin bilgilendirilip eğitilme-
si gibi hususların temini, kendisini de 
değerlendirebilecek şekilde işleyen bir 
denetim sistemi olmadıkça, amaca hiz-
met edemeyecektir. Denetim sisteminin 
işlemesinin ölçüsü ise güvenli davranış 
biçimlerinin işyerinde yerleşmesi, baş-
ka bir deyişle, işyeri uygulaması haline 
gelmesi olacaktır. İş hukukunun özel 
kaynaklarından olan ve genel iş koşul-
ları kapsamında değerlendirilen işyeri 
uygulamaları ise iş müfettişliği uygu-
laması dışında, iş sağlığı ve güvenliği 
açısından pek değerlendirilmiş değildir. 

2. ALT İŞVERENİN İŞYERİ

Yasadaki tanımda da yer aldığı üzere, 
diğer bir işveren olarak alt işveren, asıl 
işverenin işyerinde ve asıl işverenin 
kurmuş olduğu iş organizasyonu kap-
samında bir faaliyeti üstlenmekte olup, 
üstlendiği bu faaliyet çerçevesinde de 
kendi işyerini meydana getirmektedir. 
Başka bir deyişle, asıl işverene ait iş-
yerinin içinde, alt işverene ait ikinci bir 
işyerinin daha mevcudiyeti söz konusu 
olmaktadır. Bu işyerinin, asıl işvere-
nin işyerinin yanında, ayrıca bir işyeri 
olduğu hususu ilgili düzenlemede7 de 
açıkça ifade edilmiştir. 

İş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı, bi-
reysel iş hukukunun diğer alanlarında 
da olduğu üzere, yine işçi ile işvereni 
hareket noktası olarak almakla birlikte, 
yaklaşımın temel değişkeni ise işyeri 
olmaktadır8. Bu konuda, işçi ve işvere-
nin önemi ihmal edilmemekle birlikte, 
özellikle işçinin işe uygunluğu açısın-
dan dahi, işyeri iç örgütlenmesinin bas-
kın yanı dikkatlerden kaçmamalıdır9. 
Nitekim, somut bir işyeri olmaksızın, 
soyut olarak iş sağlığı ve güvenliği açı-
sından uygun bir iş ve işçi tanımlaması 
yapmak da mümkün değildir10. 

İşyerinin, iş sağlığı ve güvenliği açısın-
dan bu belirleyici durumu, alt işverenlik 
kurumunun iş sağlığı ve güvenliği ile 
ilişkisini de ilginç hale getirmektedir. 
Alt işverenlik uygulaması ile bir işyeri 
içinde ikinci bir işyeri daha kurulu hale 
gelmektedir. Konuyla ilgili olarak, asıl 
işverenin işyeri ile alt işverenin işyeri-
nin birbirinden farklı olduğu şeklindeki 
yaklaşımın, doktrinde de benimsenmiş 
bulunduğu belirtilmelidir. Ancak, bu 
yaklaşımın, her durumda iş sağlığı ve 
güvenliği açısından da isabetli olduğu-
nu söylemek pek mümkün görünme-
mektedir. 

Birbirinden ayrı denilen asıl işveren 
ve alt işveren işyerlerinin sınırlarının 
ayrıştırılmasının her durumda müm-
kün olmadığı, aslında kolaylıkla gö-
rülebilmektedir. Asıl işverenin teknik 
amacı çerçevesinde oluşturduğu iş or-
ganizasyonu ve yönetimi altında kendi 
işyerini örgütlemiş olan alt işverenin 
de bağımsız bir yönetimi11 olduğunu 
söylemek; sadece teorik açıdan değil, 

uygulama açısından da kolay değildir. 
Bu konuda, asıl işveren işçisi ile alt 
işveren işçisinin birlikte çalışmasının 
mümkün olduğu yardımcı işlerde ise 
sorun tamamen açmaz içindedir. Asıl 
işlerde de çözümün sanıldığı kadar ko-
lay olmadığı ifade edilmelidir. Nitekim, 
işin mahiyetine bağlı olarak, çoğu kez, 
işçinin izin ve mesai durumunun, ancak 
asıl işverenin denetiminin ardından alt 
işverenliğin yetki alanına girdiği görü-
lebilmektedir. İşin yürütümü açısından 
da durum farklı değildir. Konuya tekrar 
işyeri çerçevesinde yaklaşıldığında ise 
hem yardımcı işlerde ve hem de asıl iş-
lerde, işyeri sınırlarının belirgin değil, 
aslında, son derece muğlak olduğu da 
ifade edilmelidir. Alt işverenin işyeri, 
matematikteki sınır değer problemleri-
nin çözümüne ilişkin modellemelerde 
kullanılan operandlarda olduğu gibi, 
adeta zihinlerde yaratılmış bulunmak-
tadır. Aslında, alt işverene ait işyerinin, 
bir soyutlama ile bağımsız bir şekilde 
tanımlanması söz konusu olabilmekle 
birlikte; bu işyerini, asıl işverenin iş-
yerinden ayrıştırabilmek ise mümkün 
değildir. Kanaatimizce, sorunun çö-
zümü de bu noktadır. Gerçekten de alt 
işveren, Yasa’da da ifade edildiği üzere, 
kendi işyerine sahip olup, alt işverene 
ait bu işyerinin sınırlarının çizilmesi 
ise yukarıda da değinildiği üzere an-
cak bir soyutlama olarak mümkündür. 
Bu konuda, alt işverenin asıl işverence, 
mal ve hizmet üretmek amacıyla ör-
gütlenmiş ve hedeflenen teknik amaca 
yönelik olarak oluşturulan iş organizas-
yonu kapsamında da bir bütün olan iş-
yerinde12 yürütülen işlerden bir kısmını 

6   İşveren yükümlülükleri, en genel ifadelerle olacak şekilde, 6331 sayılı İSG Kanunun “İşverenin Genel Yükümlülüğü” başlıklı 4. maddesinde, madde başlığı ile de uyumlu olacak 
şekilde yer almıştır.

7 4857 sayılı İş Kanunu, Madde 3/f.2.
8 Her ne kadar yürürlükten kaldırılmış olunsa da “Kurma İzni” ve “İşletme Belgesi” uygulamasının da son derece isabetli bir şekilde işyerini hedef aldığı hatırlanmalıdır. (Bu arada, 

iş sağlığı ve güvenliği alanına yönelik olarak yapılmış olan en olumsuz düzenlemeler içinde, sırasıyla “Kurma İzni” ve “İşletme Belgesi” uygulamasının kaldırılması olduğu husu-
su da özellikle vurgulanmalıdır.)

9  Öyle ki yapılan işin ve giderek de mevcut işyeri organizasyonunun işçinin sağlığına uygun olmaması durumunda; işçi açısından, her durumda iş koşullarının uygun hale getirilmesi 
değil, ancak haklı fesih (İş Kanunu, Madde 24/I/a) imkanı (!) gündeme gelebilmektedir.

10   Ancak, ilişkinin tersi, yani somut iş ve işçi üzerinden, iş sağlığı ve güvenliği açısından uygun olan soyut bir işyeri tanımlamak mümkündür. Nitekim, kaldırılmış olan “Kurma 
İzni”, bu yaklaşımın mümkünlüğünün bir uygulamasıydı.

11 Uygulamada yaygın bir şekilde karşılaşılan muvazaalı alt işverenlik ise burada konu edilmemektedir.
12  İşyeri, doktrinde de Yasa’daki tanımla benzer şekilde “mal ve hizmet üretimine yönelik teknik bir amacın gerçekleştirilmesi için; işverenin, maddi olan ve olmayan unsurlar ile 

işgücünü bir araya getirdiği bağlı yerler, eklentiler ve araçlarla oluşturulmuş iş organizasyonu kapsamında bir bütün” olarak tanımlanmaktadır. Konuyla ilgili Yargıtay uygulama-
sında da teknik amaca özel olarak vurgu yapıldıktan sonra; “işyeri, teknik bir amacı gerçekleştirmek doğrultusunda, sürekli bir organizasyon içerisinde oluşturulmuş örgütsel bir 
birlik” olarak tanımlanmış; ayrıca, organizasyonun, özünde “maddi ve maddi olmayan öğelerin yanı sıra, emeğin varlığını da içinde barındırdığı” (T. C. Yargıtay 9HD. 19.10.2010, 
28347/29733) ifade edilmiştir. Organizasyon sözcüğü ise TDK sözlüğünde, “düzenleme” veya “düzenleniş biçimi” olarak verilmiştir.
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davranış alışkanlıkları kazandıracak şe-
kilde iş sağlığı ve güvenliği bilincinin 
oluşturulması da önem taşımaktadır. 
Dikkat edilecek olursa, konunun öne-
minin pratik olarak kavratılması ve 
davranış değişikliği yaratacak şekilde 
iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi 
aynı zamanda bir süreci de tanımlamak-
tadır. Nitekim, eğitime ilişkin verilmiş 
olan Yargıtay kararının devamında, ay-
nen, “Eğitimden sonraki aşama ise, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili önlem-
lerin alındığının ve uygulandığının de-
netlenmesidir” ifadesi gelmektedir. İş-
verenin denetim yükümüne yönelik bir 
başka kararda28 ise “[…] yükümlülüğün 
sadece önlem almakla yetinilebileceği 
anlamını taşımadığı, alınan önlemle-
re uyulup uyulmadığını denetleme ve 
giderek önlemlere uyulmasını temin” 
anlamında bulunduğu da kuşkusuzdur. 
Başka bir deyişle, “işveren, işyerinde, 
geniş anlamda, doğmuş veya doğabi-
lecek tüm tehlikeleri önlemek zorun-
dadır. Bu zorunluluk sonucu olarak 
işyerinde, işveren bakımından tam an-
lamı ile geniş bir kontrol mekanizması 
kurulmalıdır” hususları belirtilmiştir. 
Bilindiği üzere, İSG Kanunu’nda da 
“işverenin, işyerinde alınan iş sağlığı 
ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyul-
madığını izlemekle, denetlemekle ve 
uygunsuzlukların giderilmesini sağla-
makla yükümlü olduğu” düzenlemesi29  
de yer almıştır. 

Buraya kadar yapılmış olan açıklama-
lardan da anlaşılacağı üzere, işyeri iş 
sağlığı ve güvenliği örgütlenmesinin 
cisimleşmesi olan iş sağlığı ve güven-
liği kurulunca, işyerinde işleyen bir 
denetim sisteminin de kurulması gere-
kecektir. Kurulacak olan denetim sis-
temi, verilen eğitimlerin uygulamaya 
geçirilmesine ve giderek de güvenli 
davranış biçimlerinin işyerinde yerleş-
mesine hizmet etmelidir. İşyerlerinde 
kurulacak olan denetim sisteminin ise 

her işyerinin özelliğine göre değişecek 
olması, iş sağlığı ve güvenliği konusu-
nun doğasından kaynaklanmaktadır.

5. İŞYERİ UYGULAMALARI VE İŞ 
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  

İşyeri uygulamaları, çalışma koşulları-
nın belirlenmesi açısından önemli olup, 
iş hukukunun özel kaynakları arasında 
yer almaktadır. İşyeri uygulamaları ile 
zaman içinde tekrarlanarak mutat (alı-
şılmış) hale gelen davranışların tesisi 
yoluyla, işyerinde genel ve yeknesak 
bir çalışma düzeninin oluşturulması 
sağlanmaktadır. Bu konuda, işverenin 
açık bir beyanının bulunması yerine, 
öğretide de vurgulandığı üzere, kimi 
fiili davranışların işyerinde tekrarlan-
ması önem taşımaktadır. İşyeri uygula-
masına konu olan davranışların zaman 
içinde fiilen tekrarlanması ve bu yolla 
da zaman içinde işyerinde somut bir dü-
zen oluşturulması mümkün olmaktadır. 
Nitekim bu husus, bir Yargıtay kararın-
da30 da “[…] bir uygulamanın iş yeri 
uygulaması olarak kabulü için, tekrar-
lanagelen, hesaplanabilir, genel olması 
ve buna uyulmasının hukuksal zorun-
luluk olduğu yönünde genel inancın 
doğmuş olması gerekir. Bu bakımdan 
iş yeri uygulamalarının, işvereni belirli 
bir yükümlülük altına sokan, objektif 
mahiyette hükümler olarak değerlen-
dirilmesi doğru olacaktır” şeklinde ifa-
de edilmiştir. İşyeri uygulamalarında, 
herhangi bir düzenlemeden kaynaklı 
zorunluluk bulunmamasına rağmen, 
işverence, tek taraflı olarak işçiye bir 
menfaat temini söz konusu olup; bu 
husus, öğretide de vurgulanmaktadır. 
İşçiye menfaat temini konusu, yukarıda 
belirtilmiş olan Yargıtay kararında da 
“işçi için belirli özellikteki bir iş yeri 
uygulaması, sübjektif hak oluşturur” 
şeklinde ifade edilmiştir.

İş sağlığı ve güvenliği açısından işyeri-
nin önemine değinilmiş olup; bu çerçe-

vede, işyerinde kurulacak olan iş sağlı-
ğı ve güvenliği örgütlenmesinin temel 
biriminin iş sağlığı ve güvenliği kurulu 
olacağı ifade edilmişti. Kurul içinde gö-
rev yapan teknik uzmanlar (işyeri he-
kimi ve iş güvenliği uzmanı), işyerin-
deki faaliyetlerini, risk değerlendirmesi 
yaklaşımı çerçevesinde yürüterek; diğer 
hususların yanı sıra, işçilere verilecek 
eğitimlerin içeriğinin ve uygulamasının 
belirlenmesini sağlamakla da yükümlü 
bulunmaktadırlar. İş sağlığı ve güven-
liği eğitimlerinin amaca hizmet ede-
bilmesi için de işçide uygun davranış 
alışkanlıkları kazandıracak şekilde bir 
bilinç oluşturması gerektiğine yukarıda 
değinilmişti. Davranış alışkanlıklarının 
ise işyerinde tesis edilmiş, işleyen bir 
denetim sistemi aracılığıyla ve ancak 
bir süreç içinde gelişip yerleşebileceği 
ve giderek de kalıcı hale gelebileceği 
ifade edilmelidir. 

İşyerindeki iş sağlığı ve güvenliği kap-
samında değerlendirilebilecek davranış 
alışkanlıklarının veya öğretide kullanıl-
dığı şekliyle mutat davranışların31, iş-
yeri uygulaması kapsamında değerlen-
dirilip değerlendirilemeyeceği hususu 
üzerinde durulması gerekmektedir. Bu 
konuda, her iki kavramın da işyerinde 
genel ve yeknesak bir çalışma düzeni-
nin kurulma sürecini açıklamaya ça-
lıştığı ve uygulamasıyla da bu duruma 
hizmet ettiği; kavramların kapsamında 
ise tekrarlanagelen, tanımlanabilen, 
somut ve aynı işçi grubu açısından da 
genel nitelikte olan davranışların yer 
aldığı; söz konusu olan bu davranışla-
rın ise artık, iş sözleşmesinin içeriğine 
dahil olduğu ve yine bu davranışların 
yerine getirilmesinin zorunluluk oldu-
ğu yönünde işyerinde genel bir inancın 
doğduğu hususları kolaylıkla ifade edi-
lebilecektir. Ancak işyeri uygulaması 
ile işçiye temin edilen menfaatin, iş 
sağlığı ve güvenliği kapsamındaki dav-
ranış alışkanlıkları bağlamında ne oldu-

28 T. C. Yargıtay 10HD. 31.10.1978, 2077/7689.
29 İSG Kanunu, Madde 4.1.b.
30 T. C. Yargıtay HGK. 02.04.2008, 9-289/297.
31 İşçiye özel olan mutat davranışlar; genellik içermemesi sebebiyle bireysel uygulama kapsamında değerlendirilmekte olup, yukarıda da değinildiği üzere, konu edinilen, genellik 

içeren davranış alışkanlıkları veya mutat davranışlardır.

“Patlamadan Korunma Dokümanı” 
hazırlama yükümlülüğü verilmektedir. 
Konu patlayıcı ortamlar ve olası patla-
ma riski olunca, söz konusu dokümanın 
içeriğinde yer alacak olan hususların, 
kelime anlamıyla koordinasyonun 
kapsamını aşacağı ve doğrudan alına-
bilecek tedbirleri ve düzenlemeleri de 
içereceği belirtilmelidir21. Buna göre, 
hazırlanacak olan “Patlamadan Korun-
ma Dokümanı”nın teknik amaç ve bü-
tünsel iş organizasyonu doğrultusunda 
asıl işverenlikçe kurulmuş bulunan iş-
yeri için, ancak bir tane olabileceği ve 
aksi durumda ise amaca hizmet edecek 
mahiyette bir doküman hazırlanmasının 
mümkün olamayacağı hususu da ifade 
edilmelidir. 

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevzu-
atta yer alan alt işverenliğe ilişkin dü-
zenlemelerde iki önemli vurgu olduğu 
ifade edilmelidir. Bu konuda, genel hü-
kümlerin yer aldığı düzenlemelerde, asıl 
işverene bilgilendirme ve koordinasyon 
yükümlülüklerinin verildiği görülmek-
tedir. Ancak, konuyla ilgili olarak temel 
düzenlemeler içinde sayılabilecek olan 
“İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlen-
dirmesi Yönetmeliği” ile bu alandaki 
özel ve ciddi sorunların önüne geçmeyi 
hedefleyen “İşyerlerinde Acil Durumlar 
Hakkında Yönetmelik” ve “Çalışanla-
rın Patlayıcı Ortamların Tehlikelerin-
den Korunması Hakkında Yönetmelik” 
kapsamında ise işin doğasına da uygun 
olarak, asıl işverenin ayrı ve alt işvere-
nin ayrı işyeri olduğu şeklindeki eklek-
tik yaklaşımdan uzaklaşıldığı hususu 
tespit edilebilmektedir. Nitekim, iş sağ-
lığı ve güvenliği alanına, alanın öznesi 
olan çalışanın sağlığı ve güvenliği açı-

sından yaklaşıldıkça, Yasa’daki tanımın 
zorlama politik yorumu22 yerine, ister 
istemez olması gereken tanımın23 kabul 
göreceği belirtilmelidir.  

4.  İŞYERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
ÖRGÜTLENMESİ

İşyeri iş sağlığı ve güvenliği örgüt-
lenmesine yönelik olarak, yeni İSG 
Kanunu’nda önemli hükümler bulun-
maktadır. Yasa koyucu, bu konuda;  
hem çeşitli düzeylerde örgütlenmeler 
tanımlamış hem de bir yöntem olarak 
risk değerlendirmesi yaklaşımını pozi-
tif düzenlemeye kavuşturmuştur. 

İşyeri iş sağlığı ve güvenliği kurulu24, 
daha önceki düzenlemelerde de (1475 
ve 4857 sayılı Yasalarda) olduğu üze-
re, yine işyeri, iş sağlığı ve güvenliği 
örgütlenmesi yönünden temel kurum25 

olarak belirlenmiştir. Kurul, hazırlan-
mış olan yıllık planların uygulamaya 
dönüştürülmesinin alt yapısını hazır-
lamakla ve bu yönde gerek mekânsal, 
gerek parasal, gerekse de ihtiyaç duyu-
lan diğer hususları sağlamakla yüküm-
lü bulunmaktadır. İşyerinde iş sağlığı 
ve güvenliği kurulu aracılığı ile örgüt-
lenmenin oluşturulmuş, işçilere de iş 
sağlığı ve güvenliği açısından gerekli 
eğitimlerin verilmiş olunmasının konu 
açısından, kendiliğinden bir iyileşme 
sağlamayacağı ise özellikle belirtilme-
lidir. Oysaki asıl sorun, işyeri iş sağlığı 
ve güvenliği örgütlenmesinin uygula-
mada da bir ilerleme yaratabilmesinde-
dir. Bu konuda, eğitimlerin önemi tar-
tışılmaz olmakla birlikte; her sorunun 
çözümünü, sihirli bir kavram olarak 
eğitime bağlamak ise isabetli bir yakla-
şım olmayacaktır. 

İnsanlık, sadece günümüz toplumunda 
değil, tarihin başından beri risklerle iç 
içe yaşamıştır. Ancak, işverenin sağlık 
ve güvenliğini gözetmekle yükümlü 
olduğu çalışanlar, iş süreci çerçevesin-
de, daha önce görülmedik bir düzeyde 
olacak şekilde risklerle karşı karşıya 
gelmektedir. Çalışanın, olağan günlük 
yaşamında söz konusu olanlarla kar-
şılaştırılamayacak yoğunlukta riskler-
le karşı karşıya gelmesi; bu risklerin, 
insanın dayanabileceği sınırların çok 
üzerinde olacak şekilde kendini tek-
rarlaması veya kesintisiz olarak işçiye 
sirayet etmesi şeklinde gerçekleşmek-
tedir. Çalışanın üretim sürecinde bu 
şekilde risklere maruz kalması; sadece 
iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ne 
denli önemli olduğu konusunda değil, 
aynı zamanda bu yöndeki eğitimlerde 
dikkat edilmesi gereken hususlar açı-
sından da ipuçları vermektedir. Nite-
kim, eğitime ilişkin düzenlemelerde, 
eğitimin amacı26, son derece isabetli 
olarak “iş sağlığı ve güvenliği eğitimle-
ri; çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliğine 
yönelik davranış değişikliği sağlamayı 
ve eğitimlerde aktarılan bilgilerin öne-
minin çalışanlarca kavranması” olarak 
verilmiştir. Düzenlemede, belli konu-
ların öğretilmesiyle yetinilmemiş, iş 
sağlığı ve güvenliği yönünde davranış 
değişikliği sağlama gereği özel olarak 
vurgulanmıştır. Konuya, Yargıtay uygu-
lamasında da benzer şekilde yaklaşıldı-
ğı görülmektedir27. Bu açıklamalardan 
da anlaşıldığı üzere, işçiye karşı karşı-
ya kaldığı mesleki riskler konusunda iş 
sağlığı ve güvenliği eğitiminin verilme-
si kadar; bu yönde, konunun öneminin 
pratik olarak kavratılarak, işçide uygun 

21 Nitekim, Yönetmeliğin 6. maddesinde, parlama veya patlama riski değerlendirilirken patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen yerlerin de dikkate 
alınacağı ve değerlendirmenin bir bütün olarak yapılacağı belirtilmiş; Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca da patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin sınıflandırılacağı, çalışanların 
sağlık ve güvenliklerinin patlayıcı ortam risklerinden korunması için asgari gereklerin uygulanacağı yerler ile ekipmanların ve koruyucu sistemlerin seçiminde uyulacak kriterlerin 
saptanacağı kurala bağlanmıştır.

22 Gerek asıl işverenin ve gerekse de alt işverenin işyerinin ayrı ve bağımsız olduğu şeklindeki yaklaşım.
23 Alt işverene ait işyerinin, asıl işverene ait işyerinin içinde ve onun ayrılmaz bir parçası olduğu şeklindeki yaklaşım.
24 İSG Kanunu, Madde 22.
25 50’den daha az çalışanı bulunan veya altı aydan kısa süreli işlerin yapıldığı işyerlerinde de işverenler, yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla bir iş sağlığı ve güvenli-

ği örgütü kurmak zorundadırlar. Bu konuda, işveren ve çalışan temsilcilerinin yanı sıra, diğer teknik uzmanlarla birlikte, iş sağlığı ve güvenliği kurulu benzeri bir yapılanmanın her 
işyeri için zorunlu bulunduğu ifade edilmelidir. Bu bağlamda olmak kaydıyla, işyeri iş sağlığı ve güvenliği kurulu, bu yönden temel kurum olarak değerlendirilmiştir. 

26 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde 12.5.
27 İşçi sağlığı, iş güvenliği ve yapılmakta olan iş nedeniyle işçinin eğitimi, bir kısım mevzuatın hükümlerini içerir belgelerin kendilerine verilmesini değil, bu bilgilerin aktarımı ve 

öneminin kavratılması pratik olarak sağlanabilir (T. C. Yargıtay HGK. 16.06.2004, 21-365/369).
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laması haline dönüşmesini hedefleyen 
ve giderek de bunu temin eden iki ayrı 
iş sağlığı ve güvenliği örgütlenmesinin 
amaca hizmet edemeyeceği belirtil-
melidir. Aslında, benzer durumlarda, 
benzer yaklaşımlara sahip iki ayrı iş 
sağlığı ve güvenliği örgütlenmesinin; iç 
kopukluğundan dolayı bütünselliğinde 
sorun bulunan ve olması gerekenden 
daha iri olan tek bir fiili örgüt oldu-
ğu da ifade edilmelidir. Bu nedenle, 
alt işverenin üstlendiği yardımcı işler 
kapsamında, asıl işveren işçileri ile alt 
işveren işçilerinin aynı mekânda birbi-
riyle kesişecek şekilde çalışmalarının 
söz konusu olması durumunda; ancak, 
amaca hizmet edebilecek tek bir iş sağ-
lığı ve güvenliği örgütlenmesi mümkün 
olabilecektir. Bu örgütlenme ise doğası 
gereği asıl işverene ait işyerinde kurul-
muş olan iş sağlığı ve güvenliği örgüt-
lenmesi olmalıdır. 

Yukarıda tanımlanmış durumun benze-
ri olacak şekilde, işyerindeki yardımcı 
işlerde birden çok alt işverenliğin faa-
liyetinin söz konusu olması halinde ise 
süreç karmaşıklaşsa da çözüm farklılaş-
mayacaktır. 

İşyerinde yürütülen mal veya hizmet 
üretimine ilişkin asıl işlerde alt işve-
rene iş verilmesi konusunda bir takım 
kısıtlamalar bulunmaktadır. Bu konuda, 
işletmenin ve işin gereği ile teknolojik 
nedenlerle uzmanlık gerektirmedikçe 
işin alt işverene verilmesi mümkün de-
ğildir. Böylesi bir durumda da yine, alt 
işverenlikçe üstlenilmiş olan işin, asıl 
işverenliğin teknik organizasyonuyla 
ne ölçüde kesiştiğinin dikkate alınması 
gerekecektir. Gerçekten de kimi durum-
da, alt işverenlikçe üstlenilmiş olan iş, 
asıl işin bir bölümü olsa da asıl işe dı-
şarlak kalabilmektedir35. Bu nitelikteki 
işlerde, tıpkı benzeri yapıdaki yardımcı 
işlerde söz konusu olduğu gibi; özellik-
le planlama ve koordinasyona ilişkin 
olarak çıkabilecek sorunlar, işyeri iş 
sağlığı ve güvenliği kurulları yoluyla 
engellenebilecektir. 

Alt işverenlikçe üstlenilmiş olan asıl 
işlerin, işyerinde yapılan diğer işlere dı-
şarlak olması durumu, çoğunlukla istis-
nai olarak söz konusu olabilecektir. Asıl 
olan, alt işverenlikçe üstlenilmiş olan 
işin, işyeri teknik amacı doğrultusun-
da belirlenmiş iş akışının kapsamında 
yer almasıdır. Artık, sorun, asıl işveren 
işçileriyle alt işveren işçilerinin kesiş-
mesi veya aynı mahalli paylaşmaların-
dan daha ötedir. İşyerinin işleyebilmesi 
açısından, asıl işveren işçilerinin faali-
yetleri, çoğu kez alt işveren işçilerinin 
çalışmalarının sürecine bağlı hale gel-
miştir36. Başka bir deyişle, işyeri bütünü 
açısından, hangi işin asıl işverenlikçe, 
hangi işin ise alt işverenlikçe görüldü-
ğü hususu, hukuki ve teknik bir ince-
leme yapılmaksızın anlaşılır olmaktan 
çıkmış bulunmaktadır. İşyerinde yapıl-
makta olan asıl işlerde birden çok alt 
işverenin faaliyet göstermesi durumu 
ise sorunun çözümünü adeta imkânsız 
hale getirecektir. Böylesi bir işyerinde, 
iş sağlığı ve güvenliği açısından işleyen 
bir denetim sistemi tesisinin, muhtelif 
işverenlerce görülmekte olan işler ara-
sında koordinasyon kurulmasıyla sağ-
lanamayacağı açıktır. Sorunun yegâne 
çözümü, işyerini tek bir bütün olarak 
kabul etmek ve bu konuda asıl işverene 
ait işyerinin, alt işverenlere ait işyerleri-
ni de kapsadığı dikkate alınarak iş sağ-
lığı ve güvenliği açısından ancak tek bir 
yaklaşım sunulabilinmesinden geçmek-
tedir. Böylesi bir organizasyonun gerek 
maddi, gerek teknik, gerekse de perso-
nel açısından maliyeti ise çalışanların 
gözetimi ile ilgili olmayıp, işyerinde 
faaliyet gösteren işverenlerin iç sorunu 
olarak görülmelidir. 

İş sağlığı ve güvenliği açısından iste-
nilen bir yapılanmanın tesisi amacıy-
la, bu yöndeki yaklaşımların bir işyeri 
uygulaması haline gelmesinin önemi 
ile alt işverenlik uygulamalarının bu 
sürecin kurulmasına ve yerleşmesine 
yaptığı etkiye yukarıda değinilmişti. 
Asıl işverenin yönetim yetkisi çerçe-

vesinde başvurabileceği alt işverenlik 
uygulamasının, iş sağlığı ve güvenliği 
açısından işyerinde kurulacak olan sis-
teme olumsuz etkisi dikkat çekicidir. 
Alt işverenlik uygulaması, bu yönde, 
kimi zaman kurulmak istenen sisteme 
bozucu etkide bulunabilmektedir. An-
cak, asıl işveren işçileri ile alt işveren 
işçilerinin faaliyetleri birbiriyle kesiş-
meye ve giderek de birbirinden ayrıla-
maz bir noktaya evrildikçe; sorun, bo-
zucu etkilenmeden çözümü zorlaşan ve 
hatta mümkün olmayan bir yöne doğru 
gitmektedir. 

Alt işverenlik uygulamasının söz ko-
nusu olması durumunda, iş sağlığı ve 
güvenliği açısından içinden çıkılamaz 
bir durumla karşılaşılması, bir para-
doks gibi görünmekle birlikte; sorunun 
çözümünün, asıl işverene ait işyerinin 
alt işverene ait işyerini de kapsadığı; 
bu anlamda olmak üzere iş sağlığı ve 
güvenliği açısından tek bir işyerinin 
bulunduğu; tüm temel referansların da 
bu işyeri tanımına göre yapılmasından 
geçtiği ifade edilmelidir.

İş sağlığı ve güvenliği açısından işyeri-
nin örgütlenmesine ilişkin düzenleme-
ler de göz önüne alınarak yasanın bü-
tünlüğü çerçevesinde bir değerlendirme 
yapıldığında; işyerine ilişkin tanımda, 
daha önceden de vurgulandığı üzere, 
asıl işverenin işyerinin, alt işverenin iş-
yerini de kapsadığı ve yükümlülüklerin 
tespitinin de bu çerçevede değerlendi-
rilmesinin gerektiği dikkate alınarak, 
asıl işverenin işyeri ile alt işverenin 
işyerini ayrıştıran soyut ve gerçeklikle 
uyumlu bulunmayan isabetsiz, zorlama 
politik yaklaşımın terk edilmesi zorun-
lu görülmektedir. Gerçekten de öne-
rildiği şekildeki bir yaklaşımın kabulü 
durumunda; işyeri iç örgütlenmesinin 
dağılımı ve paylaşımı işverenler arası 
bir sorun haline gelecek, sağlık ve gü-
venliği gözetilmesi gereken çalışan açı-
sından ise tek bir örgütlenme ve dola-
yısıyla da tek bir iş sağlığı ve güvenliği 
sistemi söz konusu olacaktır.  

35 Bankalarca alt işverenlere yaptırılan para taşıma işlerinin bu kapsamda değerlendirilmesi mümkündür.
36 Alt işverenlik işçileri için de benzer bir durum söz konusudur. 

ğunun da netleştirilmesi gerekmektedir. 
Bu konuda, işyeri uygulamasına konu 
olan menfaatin somut ve ölçülebilir 
olmasının; sadece nakdi ve ayni olarak 
tanımlanabileceği anlamına gelmediği 
ifade edilmelidir. Nitekim, konuyla il-
gili olarak öğretide verilmiş olan izin-
lerin düzenlenmesinde belirli kuralların 
gözetilmesi ile işçinin ikametgâhına 
yakın yerlerde çalıştırılması örnekleri 
de bu yaklaşımı doğrulamaktadır. Ger-
çekten de izne çıkmada kıdemli işçiye 
öncelik verilmesi veya kadın işçilerin 
gece postalarında çalıştırılmaması gibi 
işyeri uygulaması kapsamında kalan ör-
neklerin karşılıklarının, sadece nakdi ve 
ayni olarak tanımlanabilmesi mümkün 
değildir. Bu konuda, işçiye daha kaliteli 
koruyucu malzemelerin verilmesi veya 
çalışma mahallerine gidiş gelişlerde 
(veya iniş çıkışlarda) daha uygun/kon-
forlu imkânların sağlanması; işyeri uy-
gulaması haline dönüşmüş iş sağlığı ve 
güvenliği düzenlemeleri olarak belirti-
lebilir. İşçinin, bu yöndeki menfaatleri 
şüphesiz ki sadece konfora yönelik ol-
mayıp, daha güvenli işyerinde çalıştığı-
nı bilmenin karşılığı olan ruhsal durum 
da bu kapsamda değerlendirilmelidir.

Buraya kadar yapılmış olan değerlen-
dirmelerin sonucunda, iş sağlığı ve 
güvenliği açısından işyeri uygulamala-
rının, ancak amaca hizmet edecek ma-
hiyette uygun davranış alışkanlığı ka-
zandırabilen eğitimler ve bu eğitimlerin 
eyleme dönüşmesini sağlayan denetim 
süreci ile mümkün olabileceği öncelik-
le ifade edilmelidir32. Konu açısından; 
klasik söylemle, her işçinin başına bir 
denetçi verilmesi yerine, işyerinde iş-
leyen bir denetim sisteminin kurulma-
sının işveren açısından da daha makul 
ve güvenilir olduğu hususu da ayrıca 
vurgulanmalıdır. Bu haliyle, iş sağlığı 
ve güvenliği açısından işyeri uygula-
malarının, salt işverenin tek taraflı yak-
laşımıyla sınırlı olmayıp, aynı zaman-
da, işçinin yanı sıra, işveren açısından 

da daha tercih edilir bir duruma işaret 
ettiği belirtilmelidir. 

6. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE 
YÖNELİK İŞYERİ UYGULAMALARININ 
TESİSİ SÜRECİNE ALT İŞVERENLİĞİN 
ETKİSİ

Asıl işverenin işyeri ile alt işverenin 
işyerinin birbirinden mutlak olarak ay-
rıştırılamaz bir şekilde iç içe yapıda ol-
duğu üzerinde durulmuştu. Böylesi bir 
yapıda, mutlak olarak ayrıştırılamaz bir 
şekilde iç içe olan işyerlerinde, iş sağ-
lığı ve güvenliği yönünden iç içe geç-
miş organizasyonların ve dolayısıyla 
da örgütsel bir karmaşanın söz konusu 
olacağı kolaylıkla söylenebilecektir. İş-
yerinde birden çok alt işverenliğin söz 
konusu olmasında ise durum, daha da 
içinden çıkılmaz bir hale gelecektir. 
Böylesi bir örgütsel karmaşa halinin, 
iş sağlığı ve güvenliği açısından işyeri 
uygulamalarının tesisine de etkisinin 
olması kaçınılmazdır. Sorunun, “asıl iş-
veren - alt işveren ilişkisi” kapsamında, 
söz konusu olabilecek farklı durumlar 
da dikkate alınarak değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 

Bilindiği üzere, işyerinde yürütülen 
mal ve hizmet üretimine ilişkin işlere 
yardımcı işlerin alt işverenliğe verilme-
sinde bir kısıtlama söz konusu olmadığı 
gibi, bu yönde asıl işveren işçilerinin 
alt işveren işçileriyle birlikte çalıştırıl-
masında da bir engel bulunmamaktadır. 
Konuya, iş sağlığı ve güvenliği açısın-
dan işyeri uygulamaları, dolayısıyla da 
işyeri iş sağlığı ve güvenliği örgütlen-
mesi açısından yaklaşıldığı için, yar-
dımcı işlerde iş alan alt işverenliğin bu 
yöndeki örgütlenmeye ne tür bir etkisi 
olduğu üzerinde de durulması gerek-
mektedir. 

Alt işverenliğin üstlendiği yardımcı 
işin, asıl işin iş sağlığı ve güvenliği ör-
gütlenmesinden görece bağımsız oldu-
ğu durumlar söz konusu olabilmektedir. 

Alt işveren tarafından tümüyle üstle-
nilmiş olan taşıma işleri ile yemekhane 
işlerinin bu konuya örnek olarak veril-
mesi mümkündür. Böylesi bir durumda, 
bahse konu işverenlerin iş sağlığı ve gü-
venliği örgütlenmelerinin birbiriyle ça-
kışması son derece sınırlı düzeyde söz 
konusu olabilecek ve bu gibi durum-
larda gündeme gelebilecek sorunlar da 
bilgilendirme ve koordinasyon yoluyla 
rahatlıkla çözümlenebilecektir. Bu ko-
nuda, oluşturulacak iş sağlığı ve güven-
liği kurulları33 aracılığıyla doğabilecek 
olan sorunların önüne daha baştan geçi-
lebilmesi mümkün olabilecektir.  

Asıl işverenlik işçilerinin yanı sıra, alt 
işveren işçilerinin de aynı, yardımcı iş-
lerde faaliyet göstermesi söz konusu ise 
durumun bir ölçüde daha karmaşık hal 
alması mümkündür. Böylesi bir durum-
da da üstlenilen yardımcı işin, yukarıda 
verilen örneklerde de belirtildiği şe-
kilde, asıl işten görece dışarlak olması 
halinde; yine, oluşturulacak iş sağlığı 
ve güvenliği kurulunun işletilmesi yo-
luyla, ciddi bir sorunla karşılaşılma-
sının önüne geçilebilinmesi mümkün 
olabilecektir. Ancak, alt işverenlikçe 
üstlenilmiş olan kimi yardımcı işlerin, 
gerek iş akışı ve gerekse de mekânsal 
olarak, asıl işle iç içe geçtiği durumlar 
da söz konusu olabilmektedir. Tahmil 
ve tahliye işlerinin bu konuya örnek 
olarak verilmesi mümkündür. Böylesi 
bir durumda, asıl işveren işçileri ile alt 
işveren işçilerinin, aynı mekân içinde, 
iş sağlığı ve güvenliği açısından benzer 
riskler altında ve birbirleriyle kesişecek 
şekilde çalışmaları söz konusu olabil-
mektedir34. Bu nitelikteki yardımcı iş-
lerde, alt işverenliğin işçilerinin yanı 
sıra, asıl işverenliğin işçilerinin de fa-
aliyetlerini yürütmesi; sorunu değiştir-
meyecek, sadece biraz daha karmaşık 
hale getirecektir. Böylesi bir durumda, 
özellikle de iş sağlığı ve güvenliği açı-
sından uygun davranışların kazandırıl-
masını ve bu davranışların işyeri uygu-

32 Eğitim ve denetim süreci ise açıktır ki işyeri iş sağlığı ve güvenliği örgütlenmesinin kapsamında yer almaktadır.
33 İSG Kanunu, Madde 22.2.
34 Yükleme işlerinin alt işverenlikçe üstlenilmesi, ancak yüklemede kullanılan forkliftlerin asıl işverenlik işçisi tarafından kullanılması, bu konuda verilebilecek en tipik örnektir.
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7. SONUÇ

İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği açı-
sından yükümlülüklerinin tespitine iliş-
kin temel düzenleme; “her türlü tedbiri 
almak, organizasyonu yapmak, gerekli 
araç ve gereçleri sağlamak37” şeklinde 
verilmiş olup; bu yönde bir sınırlama-
nın bulunmadığı hususunda da görüş 
birliğinin bulunduğu ifade edilmelidir. 
Nitekim, bu konuda, iş sağlığı ve gü-
venliğine ilişkin düzenlemelerin insan 
yaşamının kutsallığını hedef aldığı 
hususu, öğretinin yanı sıra, Yargıtay 
uygulamalarında da isabetle vurgulan-
maktadır. 

İş sağlığı ve güvenliğinin temini açısın-
dan, gerekli her türlü önlemin alınması, 
lazım gelen araçların bulundurulması, 
karşılaşabileceği mesleki risklere karşı 
çalışanlara gerekli eğitimlerin verilme-
si; olası iş kazaları ve meslek hastalıkla-
rının meydana gelmesinin önüne geçile-
bilmesi açısından yeterli olmamaktadır. 
Bu konuda, güvenli davranış biçimle-
rinin bir işyeri uygulaması haline gel-
mesinin temini de zorunlu bulunmakta-
dır. Bu husus, işçinin mesaisi boyunca 
olağandan daha çok riske, daha yoğun 
bir şekilde maruz kalması durumundan 
kaynaklandığı gibi; aynı zamanda, işve-
renliğin konuya yaklaşımındaki ciddi-
yeti göstermesi açısından da önem taşı-
maktadır. Güvenli davranış biçimlerinin 
işyeri uygulaması haline gelmesi ise 
ancak işyerinde işleyen bir denetim sis-
teminin tesisi ile mümkün olabilmekte-
dir. Denetimden değil de denetim siste-
minden bahsedilmesi ise işyeri iş sağlığı 
ve güvenliği örgütlenmesiyle doğrudan 
ilişkili bulunmaktadır.

Asıl işverenin yönetim yetkisi çerçe-
vesinde başvurabildiği alt işverenlik 
uygulaması, işyerinde yapılan işe bir 
ölçüde dışsal kalabildiği istisnalar dı-
şında, işyeri iş sağlığı ve güvenliği 
örgütlenmesini tahrip edebilmektedir. 

Alt işverenin yardımcı işlerde faaliyet 
yürütmesi durumunda, değinilmiş olan 
tahribat, işyeri iş sağlığı ve güvenliği 
örgütlenmesinin bozucu etkilere maruz 
kalması şeklinde ortaya çıkarken; faa-
liyetin asıl işin bir bölümünde olması 
durumunda ise işyeri iş sağlığı ve gü-
venliği örgütlenmesi üzerinde yıkıcı so-
nuçların meydana gelmesi söz konusu 
olabilmektedir. 

İşyerinde faal ve amaca hizmet ede-
bilen bir iş sağlığı ve güvenliği örgüt-
lenmesi kurulabilmesi açısından, alt 
işverenlik uygulamasının yasaklanması 
yaklaşımı dışındaki tek çözüm, asıl iş-
verene ait işyerinin temel birim olarak 
alınması olacaktır38. Bu şekilde, iş sağ-
lığı ve güvenliği açısından işyeri bir bü-
tün olarak değerlendirildiğinde, işyeri 
iç organizasyonu içindeki asıl işveren 
ve alt işveren çalışanlarının ve bu ça-
lışanların faaliyetlerinin değerlendiril-
mesi sorunu; çalışanın gözetimi ile de-
ğil işverenliğin iç ilişkisi ile ilgili hale 
gelmektedir39. Yine bu yaklaşım, alt 
işverenlik uygulamasının; kolektif ve 
bireysel hakların yanı sıra, iş sağlığı ve 
güvenliği uygulamalarının da istismarı 
amacıyla başvurulan bir kurum değil; 
ancak, işin gereği haline gelmesi duru-
munda başvurulabilen bir imkân olarak 
değerlendirilmesini sağlayacaktır. Ak-
sine, hâlihazırda uygulana geldiği gibi, 
asıl işverenin işyeri ile alt işverenin 
işyerini, adeta birbiriyle ilişkisiz birer 
birim olarak değerlendiren zorlama po-
litik yorumların40, sadece mevcut olum-
suzluklar açısından değil, aynı zaman-
da süregelen iş cinayetlerinin daha da 
derinleşmesi anlamına geleceği ifade 
edilmelidir. 
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