
www.nazali.av.tr 



İŞVERENLERİN İŞ KAZASINDAN 
SORUMLULUĞU 

Genel Müdür Ahmet Bey’in Hikayesi 

 
Halil KALE 

Kıdemli Müdür 
Makine Mühendisi, Hukukçu, E. İş Müfettişi 

07 Kasım 2019 

www.nazali.av.tr 



www.nazali.av.tr 
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HAKKIMIZDA 
 

 

 «BİLGİYLE BİRLİKTE BÜYÜR» 
 
13 Ortak 
 
150 kişilik profesyonel kadro 
(60 Avukat – 5 Yeminli Mali Müşavir – 15 Serbest Mali 
Müşavir – 70 Danışman) 

 
İstanbul-Ankara-İzmir-Bursa-Denizli ofisleri 
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HİZMETLERİMİZ 
 

 

 
VERGİ 

GÜMRÜK 

HUKUK 

BİRLEŞME VE 

SATINALMA 

DAVA TAKİP 

FİKRİ MÜLKİYET 

SOSYAL GÜVENLİK 

İŞ HUKUKU 
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HAKKIMIZDA 
 

 

 Deneyimli  ve güvenilir kadro 
 
Avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri 
 
Ulusal ve Uluslararası Müşteri/müvekkil 
portföyü 
 
Kamu ve özel sektör iş tecrübeleri 
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Sunum 

İçeriği 

• İşveren Kimdir? 

•Ceza Sorumluluğu 

•Hukuk Sorumluluğu 

•Genel Müdür Ahmet Bey’in 

Hikayesi 
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Genel Müdür Ahmet Bey 

Genel Müdür Ahmet Bey Makine 
Üretim Fabrikasında Genel Müdür 
olarak çalışmaya başlamıştır. 

Kontrolcü kişiliğe sahip Ahmet Bey ilk 
icraat olarak onayı olmadan herhangi 
bir harcama ve yatırım yapılmasını 
yasaklamıştır. 
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 İşveren İnsan Kaynakları Müdürü müdür? 

 İşveren Genel Müdür müdür? 

 İşveren Yönetim Kurulu Başkanı mıdır? 

 İşveren Şirket Ortağı mıdır? 

İşveren; 
◦ Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut 
tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları, 

 

 

İşveren Kimdir? 
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İşveren Vekili; 
◦ İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve 
işletmenin yönetiminde görev alan kimselere 
işveren vekili denir. İşveren vekilinin bu sıfatla 
işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan 
işveren sorumludur. 

◦ İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin 
yönetiminde görev alan işveren vekilleri, bu 
Kanunun uygulanması bakımından işveren sayılır. 

 

İşveren Vekili 
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İşveren veya Vekili İş Kazasında neden 
cezalandırılır? 
◦ Toplumsal yaşamda belli faaliyetlerde bulunan 

kimselerin başkalarına zarar vermemek için birtakım 
önlemler alma ve bazı davranış kurallarına uyma 
zorunlulukları bulunmaktadır. 

◦ Taksirli suç, bu kuralların ihlal edilmesi sonucu 
belirmekte, fail; dikkatli, tedbirli ve öngörülü 
davranmamış olduğu için cezalandırılmaktadır. 

İşveren veya Vekili ve İş Kazası 
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Genel Müdür Ahmet Bey 

 Genel Müdür Ahmet Bey’e gece vardiyasında 
malzeme indirilmesi gerektiği fakat yeterli işçinin 
bulunmadığı belirtilmiş ve Ahmet bey akşam 
vardiyasında çalışan Can’ın gece vardiyasında da 
çalışmaya devam etmesi talimatını vermiştir. 

 Can 16-24 vardiyasından sonra 24-08 
vardiyasında çalışırken iyice yorulmuş ve uyuma 
niyetiyle fabrika girişinde kaldırıma yatmış ve 
üzerine de karton koyareak uyuyakalmıştır. Bu 
sırada fabrikaya girmeye çalışan kamyon Can’I 
farketmemiş ve üzerinden kamyonla geçerek 
vefat etmesine neden olmuştur. 
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Genel Müdür Ahmet Bey 

 Genel Müdür Ahmet Bey’in sorumluluğu var 
mıdır? 

 Şirket yetkilisi olan sanığın işçi olan ölene kanuni 
süreyi geçecek şekilde mesai yaptırması, mesaiye 
kalan işçilerin dinlenebilmeleri açısından uygun 
bir yer temin etmemesi … ölen ile hakkındaki 
mahkumiyet hükmü kesinleşen tır şoförü 
Hakan'ın kusurlu davranışlarının sanığın hareketi 
ile netice arasında nedensellik bağını kesmediği 
gibi adı geçenlerin kusurlu hareketleri ile birlikte 
ölüm neticesinin meydana gelmesinde etkili 
olduğu anlaşıldığından, taksirle ölüme neden 
olma suçunun sabit olduğu kabul edilmelidir. 
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 Suç; kural olarak ancak kastla, kanunda 
açıkça gösterilen hâllerde ise taksirle de 
işlenebilir. 

 Taksirin unsurları; 
◦ Fiilin taksirle işlenebilen bir suç olması, 
◦ Hareketin iradi olması, 
◦ Sonucun istenmemesi, 
◦ Hareket ile sonuç arasında nedensellik bağının 

bulunması, 
◦ Sonucun öngörülebilir olmasına rağmen 

öngörülmemiş olması, 
 

 
 

Ceza Sorumluluğu 
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Hareket; 

 Yapma veya yapmama biçiminde bir 

davranışa gerek vardır  

 İhmalî davranış veya ihmal, bireyin yapmak 

zorunda olduğu bir hareketi yapmamasıdır.  

 Davranışın bir sonucu da olmalı 

Ceza Sorumluluğu 
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Hareket ve Nedensellik 

 

 hangi eylemleri sebebiyle iş kazasının meydana 
gelmesinde kusurlu olduklarının sebep sonuç ilişkisi 
içerisinde 

 Taksirli hareket ile meydana gelen netice arasında illiyet 
bağı bulunmaması hâlinde fail bu sonuçtan sorumlu 
tutulmaz. 

 Taksirle işlenen suçtan kaynaklanan netice failin hareketi 
olmasaydı gerçekleşmeyecek denilebiliyorsa bu durumda 
nedensellik bağının varlığı kabul edilir. 
 

Ceza Sorumluluğu 
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Ceza Sorumluluğu 
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 Genel Müdür Ahmet Bey fabrika çatısına 
yağmur yağdığını ve çatıdaki tahtaların 
ıslandığını farketmiştir. Tahtaların ıslanıp 
zarar oluşturmaması için hemen çatıya 
çıkıp tahtaların üzerini branda ile örtmek 
istemiştir. Çatıda yürürken eternite basıp 
aşağı düşmüştür. 

Genel Müdür Ahmet Bey 
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 Genel Müdür Ahmet Bey’in yaralanması ile sonuçlanan olayda 
işveren vekili kusurlu mudur? 

 Ölenin, görev alanının dışında bulunan makinelerin üzerinin 
örtülebilmesi için çatıya branda serilmesi konusunda, bu 
işleri yapmakla görevli teknik elemana talimat verdiği, 
bununla yetinmeyerek diğer işçilerin ikazlarını göz ardı edip, 
herhangi bir güvenlik önlemi almadan çatıya çıktığı,… 
meydana gelen zararlı neticeye ölenin kendi 
hareketiyle sebebiyet verdiği, sanıklara izafe 
edilebilecek herhangi bir kusur bulunmadığı, 
sanıklara kusur yükleyen bilirkişi raporlarının da 
mahkemeyi bağlayıcı nitelikte olmadığı 
anlaşıldığından, sanıkların atılı suçtan beraatlarına 
karar verilmesi gerekmektedir. 

 
 

Genel Müdür Ahmet Bey 
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 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli tedbirleri almakla 
yükümlü bulunan sanığın, iş yerindeki muhtemel 
riskleri değerlendirmeden istiflerin yapılması için 
raflı sistem ve devrilme ihtimali daha az olan kafes 
şeklindeki paletleri temin etmemesi, briket tuğla 
duvar yakınında malzeme istiflenmesine izin 
vermesi, … nedeniyle olayın meydana gelmesinde 
asli kusurlu olduğu kabul edilmelidir.(Ceza Genel 
Kurulu 2015/413 E., 2017/229 K.) 

 Forklift Sürücüsü: 3 yıl 4 ay hapis cezası, İşveren: 
Asli Kusurlu 

 

Ceza Sorumluluğu 
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Ceza Sorumluluğu 

 Bilinçli taksir; 

◦ Taksirde failin öngörülebilir nitelikteki neticeyi 
öngörememesi, bilinçli taksir halinde ise bu neticeyi 
öngörmüş olmasıdır. 

◦ Bilinçli taksir durumunda taksirle yaralama suçunda 
savcı resen soruşturma yapabilir şikayet soruşturma 
şartı değildir. 

◦ Taksirde uzun süreli hapis cezası da adli para 
cezasına çevrilebilir fakat bilinçli taksirde çevrilmez. 
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Tazmin Sorumluluğu 

Sorumlu Kimdir? 

◦İşveren 

◦Kusurlu olan 3. kişiler 
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Tazmin Sorumluluğu 

 Sorumluluğun Kaynağı Nedir? 

◦ Sözleşmeye aykırılık(Kusura dayanır) 

◦ İstisnai durumlarda kusursuz sorumluluk 
(Tehlike sorumluluğu) 
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Tazmin Sorumluluğu 

 Tarafların Borçları 

 İşçi, işverenin işi ve iş yeri ile ilgili çıkarlarını 
korumak, çıkarlarına zarar verebilecek 
davranışlardan kaçınmak, 

 İşveren, işçinin kişiliğine saygı göstermek, işçiyi 
korumak, iş yeri tehlikelerinden zarar görmemesi 
için iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak, 
işçinin özlük hakları ve diğer maddi çıkarlarının 
gerektirdiği uygun bildirimlerde ve davranışlarda 
bulunmak, işçinin çıkarına aykırı davranışlardan 
kaçınmakla yükümlüdür. 
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Tazmin Sorumluluğu 

 Sözleşmeye aykırılık; 
◦ Öte yandan objektifleştirilen kusur, kusur 

sorumluluğunu kusursuz sorumluluğa yaklaştırsa 
da, onu kusursuz sorumluluk haline dönüştüremez. 
Çünkü, bazı istisnalar dışında işverenin 
sorumluluğu için kusurun varlığı şarttır.  
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Tazmin Sorumluluğu 
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Tazmin Sorumluluğu 

 Müteselsil Sorumluluk; 
◦ Birden çok kişinin ortak kusurlarıyla zarara birlikte 

sebebiyet vermiş olmaları halinde müteselsil 
sorumludurlar. 

◦ Kanun, sözleşme veya haksız fiilden 
kaynaklanabilir. 

◦ Asıl işveren – Alt işveren, işçi-işveren, 3. kişi - 
işveren 
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Tazmin Sorumluluğu 

 Sorumluluğu kesen hususlar; 
◦ İlliyet bağı 

 Kusur ile sonuç arasında illiyet bağı bulunmalı, 

 Mücbir sebep,  

 Zarar görenin ağır kusuru, 

 Üçüncü kişinin ağır kusuru  
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İş Kazası Sonrası Açılabilecek Davalar 

 Ceza Davası (Taksirle veya bilinçli taksirle 
öldürme veya yaralama) 

 Kazazede ve desteklerinin maddi ve manevi 
tazminat talebi 

 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açılan 
yapılan ödemelerin rücu edilmesi konulu dava 
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Sorumluluğu Etkileyen Hususlar 

 Asıl işveren alt işveren ilişkisi 
 Eser Sözleşmesi 
 İşveren vekili olduğuna dair ibareler 
 Genç  ve çocuk işçi çalıştırmak 
 Gece çalıştırılmayacak işçiyi çalıştırmak 
 Uzmanın bildirim yapması ve tehlikenin farkında 

olunmasına ragmen önlem almamak 
 Periyodik kontrol yapılması veya yapılmaması 
 CE sertifikası olmayan makinelerin neden olduğu 

kazalar ve ayıplı mal 
 İş güvenliği belgeleri 
 Ceza davasının tazminat davasına etkisi vb. 
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Nazalı’nın Bu Kapsamdaki Hizmetleri 

 İş Kazası veya Meslek Hastalığı Yaşanmadan 
Önce 
◦ İşyerinin iş güvenliği çalışmalarının incelenmesi ve 

danışmanlık faaliyetleri 

◦ Sorumluluk zincirinin incelenmesi ve danışmanlık 
faaliyetleri 

◦ Asıl İşveren-Alt işveren ilişkisinin incelenmesi ve 
danışmanlık faaliyetleri 

◦ Makina alımlarının CE direktiflerine ve İş Güvenliği 
Mevzuatına uygun olup olmadığı hususunda 
danışmanlık hizmetleri 
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Nazalı’nın Bu Kapsamdaki Hizmetleri 

 İş Kazası veya Meslek Hastalığı Yaşandıktan 
Sonra 
◦ İş kazası ve meslek hastalığı ceza ve hukuk 

davalarının takibi 

◦ Benzer kazalarının yaşanmaması adına yaşanmış iş 
kazası ve meslek hastalığının incelenmesi eksikliklerin 
ve sorumluluların tespiti, 

◦ İş kazası ve meslek hastalığı sonrası yapılacak 
muhtemel tazminat ödemelerinin tespiti 
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REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI 
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Dinlediğiniz için teşekkürler… 

 

Halil KALE 

halil.kale@nazali.com 

0 531 261 05 45 
 

mailto:halil.kale@nazali.com

