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Sorumluluklarının Değerlendirilmesi  

 

  Özel Hukuk Sorumluluğu 

  Ceza Sorumluluğu 

   İşverenin cezai sorumluluğu 

   İşveren vekilinin cezai sorumluluğu 

   İSG profesyonellerinin cezai sorumluluğu 

  İdari sorumluluk 
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HUKUKİ SORUMLULUK  

  

Hukukun tanımı 

 Toplumsal düzeni sağlama amacına yönelik 

 İlişkileri düzenleyen 

 Uyulması zorunlu kurallar bütünü 

Davranış normları 

 Başkalarına zarar vermeyi yasaklayan 

 Yaptırımı olan kurallar 

Davranış kurallarının ihlalinin sonucu (yaptırım -sorumluluk) 

 Davranış kuralına uymama nedeniyle tepki 
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Kamu Hukuku 

Anayasa 
Hukuku 

Devletler Genel 
Hukuku 

İdare Hukuku 

Ceza Hukuku 

Özel Hukuk 

Medeni Hukuk 

Kişiler Hukuku 

Aile Hukuku 

Miras Hukuku 

Eşya Hukuku 

Borçlar Hukuku 

Ticaret Hukuku 

Devletler Özel 
Hukuku 

Karma Hukuk İş Hukuku 
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Ceza hukuku  
  

 Suç oluşturan eylem ve davranışları tanımlayan, yaptırımları (cezalar 
veya güvenlik tedbirleri) gösteren hukuk kuralları 

Özel hukuk 
 Kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları  

  Borlar Hukuku,  özel hukukun kişiler arasındaki borç ilişkilerini 
düzenleyen kısmıdır. 

  İş Hukuku, işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk 
kurallarının tümünden oluşur. 

İdare hukuku 
 Kişilerin İdare ile olan ilişkilerini düzenleyen hukuk kuralları
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  ÖZEL HUKUKTA SORUMLULUK (İş kazası yönünden) 
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Hak sahibinin açtığı 
tazminat davası 

Kurumun (SGK) açtığı 
rücu davası 

Özel sigorta şirketinin 
açtığı rücu davası 

Zararı ödeyen kişilerin 
birbirine açtıkları rücu 

davaları 
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 Sorumluluğun konusu : Zararın giderilmesi 

 

 ● Özel hukuk sorumluluğu bakımından, özel hukukun ve 
borçlar hukukunun ilkeleri ve kurallarının uygulanması 

  ● Kural olarak diğer hukuk dallarının ilke ve kavramları dikkate 
alınmaz. 

  ● Buna karşın, hukuk dallarının birbirlerini etkiledikleri 
kısımlar vardır. 

 

 

  Etkileşim 

Ceza Hukuku 

Özel 
Hukuk 
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BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ KAVRAMLARI 

 

 ● Özel hukukta kişinin uğradığı zararın tazmini Borçlar Hukuku’nda 
düzenlenmiştir. 

  

 ● Sorumluluğun temeli, “borç” ve “borç ilişkisi” kavramları üzerine inşa 
edilmiştir. Borcun konusu olarak ise “edim” kavramı tanımlanmıştır. 

 

  
Borç (verme, 

yapma, 
yapmama 

şeklinde edim) 

ALACAKLI BORÇLU 
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 ● Edim, “bir şey verme, yapma veya yapmama” şeklinde davranış kurallarıdır. 

  ● Borç, bir kişiyi (borçluyu), diğer bir kişiye (alacaklıya) bir edimi yerine getirme 
(bir şey verme, yapma veya yapmama) yükümlülüğü altına sokan, bu 
yükümlülüğe aykırılık halinde malvarlığı ile sorumluluğa yol açan hukuki bir 
ilişkidir (bağdır).  

 ● Dar anlamda borç ilişkisi, taraflar arasındaki bir edimi ifade eder. 

 ● Geniş anlamda borç ilişkisi ise, borcu doğuran hukuki ilişkinin içindeki tüm 
borçları ifade eder. 

 

İş
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eş
m

es
i İşverenin 

borçları 

Ücret ödeme Verme 

Gözetme/koruma 
Yapma, 

Yapmama, Verme 

Eşit Davranma 

İşçinin borçları 

İş görme Yapma, Verme 

Uyma (itaat) 
Yapma, 

Yapmama, Verme 

Sadakat 
Yapma, 

Yapmama, Verme 

Özen 
Yapma, 

Yapmama, Verme 
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 Borç İlişkisinin Nispiliği Kuralı 
          

 

Borçların nispiliği ilkesi gereğince, borç ilişkisindeki davranış sadece 
alacaklı tarafından ve borçludan talep edilebilir. Keza burada 
belirlenen davranış kuralını sadece borçlu ihlal edebilir. 

 
Örneğin iş sözleşmesinde ücret ödeme borcu işverene ait bir edimdir. İş görme edimini 
yerine getiren işçi karşılığında ücreti (kural olarak) işverenden talep edebilir; borcun 
ödenmemesi halinde işverene karşı dava açabilir veya takip yapabilir. Aynı şekilde, iş 
sözleşmesinden kaynaklanan gözetme/koruma borcu nedeniyle doğan edimleri yerine 
getirmek işverenin yükümlülüğündedir. İşverenin bu yükümlülükleri başkası eliyle ifa 
etmesi mümkün olmakla birlikte, yükümlülüğün kusurlu ifası nedeniyle zarar oluştuğunda, 
işçi zararını kural olarak işverenden talep edecektir. 
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 Borç İlişkisinin Türleri 
  

Borçlar Kanunu 

Birinci Kısım (Genel 
Hükümler) 

Birinci Bölüm (Borç 
İlişkisinin 
Kaynakları 

Sözleşmeden Doğan 
Borç İlişkileri 
(Madde 1-48) 

Haksız Fiillerden 
Doğan Borç İlişkileri 

(Madde 49-76) 

Sebepsiz 
Zenginleşmeden 

Doğan Borç İlişkileri 
(Madde 77-82) 

İkinci Kısım (Özel 
Borç İlişkileri) 

10. Bölüm 
(Vekâletsiz İşgörme) 

Sorumluluk (Madde 
527) 

Diğer Yasalar 

İş Kanunu 

Asıl-alt işverenin 
birlikte 

sorumluluğu 

Geçici işverenin 
birlikte 

sorumluluğu 

İşyeri devrinde 
devredenin birlikte 

sorumluluğu 

5510 sayılı Yasa 
Kuruma karşı 

sorumluluk (Madde 
21, 23) 
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 Borç İlişkisinin Türleri 
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Hukuki işlem 

Tek taraflı (vasiyet, 
vakıf kurma vb) 

İki taraflı 
(Sözleşme) 

Fiil 

Zarar 

Hukuka aykırılık 

Uygun nedensellik 
bağı 

Kusur 

Haksız fiil 

Fiil 

Zarar 

Hukuka aykırılık 

Uygun nedensellik 
bağı 

Kusur 

Sebepsiz 
zenginleşme 

Vekaletsiz iş 
göreme 

Yasa 
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   Borç İlişkisinin Türleri 
          

 

Bir kişinin özel hukuk sorumluluğunun doğabilmesi, sayılan borç 
ilişkilerinden en az birisinin şartlarının gerçekleşmesine bağlıdır. 

 

Aynı kişiye karşı birden fazla borç ilişkisinin doğması da mümkündür. 
Örneğin bir davranış hem sözleşmeye aykırılık hem de haksız fiil teşkil 
edebilir. Bu hallerde alacaklı lehine olan kurallar işletilmektedir.  

 
 6098 sayılı TBK m.60 (Sebeplerin yarışması): Bir kişinin sorumluluğu, birden çok sebebe 

dayandırılabiliyorsa hâkim, zarar gören aksini istemiş olmadıkça veya kanunda aksi 
öngörülmedikçe, zarar görene en iyi giderim imkânı sağlayan sorumluluk sebebine göre 
karar verir. 
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    Borç İlişkisinin Türleri – Sözleşme 

 

Kural olarak işveren iş kazalarında sözleşmeye aykırılık nedeniyle sorumludur. 

 

İşverenin işçi veya işveren vekillerine açtığı rücu davalarının temeli de sözleşmeye 
aykırılıktır. 

 
 ● 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m.417/3: İşverenin yukarıdaki hükümler dâhil, kanuna ve sözleşmeye aykırı 

davranışı nedeniyle işçinin ölümü, vücut bütünlüğünün zedelenmesi veya kişilik haklarının ihlaline bağlı zararların 
tazmini, sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine tabidir. 

 ● Madde gerekçesi: Maddenin son fıkrasında, …sözleşmeye aykırılık nedeniyle tazminat sorumluluğuna ilişkin 
hükümlere yollama yapılmıştır. Bunun bir sonucu olarak, bu tür zararların giderilmesinde, haksız fiillere ilişkin 
zamanaşımı süreleri değil, sözleşmeye aykırılık nedeniyle zamanaşımına ilişkin hükümler uygulanacaktır. 

 ● Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu m.332: İş sahibinin yukarıki fıkra hükmüne aykırı hareketi neticesinde işçinin 
ölmesi halinde onun yardımından mahrum kalanların bu yüzden uğradıkları zararlara karşı istiyebilecekleri tazminat 
dahi akde aykırı hareketten doğan tazminat davaları hakkındaki hükümlere tabi olur. 

 ● 6098 sayılı TBK’nın “Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları” ayrımında yer alan “Borcun ifa edilmemesi” 
durumunda “Giderim borcu” başlıklı 112. Maddesi: Borç hiç veya gereği gibi ifa edilmezse borçlu, kendisine hiçbir 
kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alacaklının bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür. 

 ● 6098 sayılı TBK’nın “Sorumluluğun ve giderim borcunun kapsamı” başlıklı 114. Maddesi: Borçlu, genel olarak 
her türlü kusurdan sorumludur. Haksız fiil sorumluluğuna ilişkin hükümler, kıyas yoluyla sözleşmeye aykırılık 
hâllerine de uygulanır 
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   Borç İlişkisinin Türleri – Sözleşme 
          

  

Geçerli bir 
sözleşme 
kurulmuş 

mu? 

Sözleşmenin 
türü nedir? 

Tarafların 
borçları 

nelerdir? 

Bu 
borçlardan 

kaynaklı 
davranış 

kurallarının 
kapsamı 

nedir? 

Olayla ilgili 
olan 

davranışlar 
hangileridir 

İhlal edilen 
davranış ile 

netice 
arasında 

uygun bağ 
var mıdır? 
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 Borç İlişkisinin Türleri 
          

   İş görme konulu sözleşmeler 

 

İş
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İş sözleşmesi 

İşveren 

Ücret ödeme 

Gözetme/koruma 

Eşit davranma 

İşçi 

İşi bizzat ifa 

Uyma (itaat) 

Sadakat 

Özen 

Eser sözleşmesi 

Yüklenici 

Sadakat ve özenle ifa 

Malzemenin ayıplı 
olmaması 

İşe zamanında başlama 
ve yürütme 

İş sahibi Bedel ödeme Yayım sözleşmesi 

Vekalet sözleşmesi 

Vekil 

Talimata uygun ifa 

Şahsen ifa 

Sadakat ve özen 

Hesap verme 

Vekalet veren 

Gider ve avansları ödeme 

Bedel (kararlaştırılması 
halinde) 
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  Borç İlişkisinin Türleri 
          

   İş görme konulu sözleşmeler 

 

 TBK m.470 (Eser Sözleşmesi): Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana 
getirmeyi, işsahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. 

 

 TBK m.502 (Vekalet Sözleşmesi): Vekâlet sözleşmesi, vekilin vekâlet verenin bir işini 
görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir. 

 Vekâlete ilişkin hükümler, niteliklerine uygun düştükleri ölçüde, bu Kanunda 
düzenlenmemiş olan işgörme sözleşmelerine de uygulanır. 

 

 TBK m.393 (İş sözleşmesi): Hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli 
veya belirli olmayan süreyle işgörmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre 
ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. 

 

 İş Kanunu m.8 (İş sözleşmesi): İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş 
görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. 
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   İş sözleşmesinde işverenin gözetme borcu 
  

 İşveren, gözetme borcu gereği, çalıştırdığı işçileri, işyerinde meydana gelen tehlikelerden 
korumak, onların yaşam, bedensel ve ruhsal sağlık bütünlüklerini korumak için işyerinde 
teknik ve tıbbi önlemler dahil olmak üzere bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gerekli kıldığı 
tüm önlemleri almak zorundadır. 

 6098 sayılı TBK m.417/2: İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri 
noksansız bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür. 

 6331 sayılı Yasa m.4 (İşverenin genel yükümlülüğü): (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü 
olup bu çerçevede; 

 a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve 
gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için 
çalışmalar yapar. 

 b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. 

 c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. 

 ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. 

 d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. 

 (2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. 

 (3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez. 

 4857 sayılı İş Kanunu (mülga) m.77 (İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri): İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.  

 Mülga 1475 sayılı İş Kanunu m.73: Her işveren, işyerinde işçilerin sağlını ve işgüvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu 
husustaki şartları araçları noksansız bulundurmakla yükümlüdür.  

 İşçiler de, bu yoldaki usuller ve şartlara uymak zorundadırlar.  

 Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu m.332: İş sahibi, akdin hususi halleri ve işin mahiyeti noktasından hakkaniyet dairesinde 
kendisinden istenilebileceği derecede çalışmak dolayısıyle maruz kaldığı tehlikelere karşı icabeden tedbirleri ittihaza ve münasip ve 
sıhhi çalışma mahalleri ile, işçi birlikte ikamet etmekte ise sıhhi yatacak bir yer tedarikine mecburdur. 
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İş sözleşmesinde işverenin gözetme borcu 

 (…) Geniş anlamıyla sorumluluk kavramı, bir kişinin başka bir kişiye verdiği zararları 
giderme yükümlülüğü olarak açıklanmıştır. Hukuki anlamda sorumluluk ise, taraflar 
arasındaki borç ilişkisinin zedelenmesi sonucu doğan zararların giderilmesi (tazmin 
edilmesi) yükümlülüğünü içerir. 

 İşçi ve işverenin hizmet sözleşmesinden kaynaklanan sıkı iş ilişkisi, işçi yönünden işverene içten 
bağlılık (sadakat borcu), işveren yönünden işçiyi korumak ve gözetmek borcu şeklinde ortaya 
çıkar. Gerçekten işçi, işverenin işi ve işyeri ile ilgili çıkarlarını korumak, çıkarlarına zarar verebilecek 
davranışlardan kaçınmak, buna karşı işveren de, işçinin kişiliğine saygı göstermek, işçiyi korumak, 
işyeri 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. 

 İşveren, gözetme borcu gereği, çalıştırdığı işçileri, işyerinde meydana gelen tehlikelerden 
korumak, onların yaşam, bedensel ve ruhsal sağlık bütünlüklerini korumak için işyerinde 
teknik ve tıbbi önlemler dahil olmak üzere bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gerekli kıldığı 
tüm önlemleri almak zorundadır. 

 6331 sayılı Kanunun 4. ve 5. maddeleri ile buna uygun olarak çıkarılan iş sağlığı ve güvenliği 
yönetmelikleri hükümleri işverenin sorumluluğunu objektifleştiren kriterler olarak 
değerlendirilmelidir. Bu sebeple mevzuatta yer alan teknik iş kurallarına uyulmaması işverenin 
kusurlu davranışı olarak kabul edilmelidir. Ancak işveren sadece anılan yazılı kurallara değil, yazılı 
olmayan ve teknolojinin gerekli kıldığı önlemlere aykırı davrandığında da kusurlu görülerek oluşan 
zararı karşılamalıdır. Y21HD, 07.05.2018, 2016/14020, 2018/4518; Y21HD, 20.03.2018, 2016/18280, 
2018/2567; Y21HD, 04.04.2017, 2016/18430, 2017/2773; Y21HD, 07.02.2017, 2016/16618, 2017/683 
(www.yargitay.gov.tr) 
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  İş sözleşmesinde işçinin özen borcu 
         

 6098 sayılı TBK m.396 (Özen ve sadakat borcu ): İşçi, yüklendiği işi özenle yapmak ve işverenin 
haklı menfaatinin korunmasında sadakatle davranmak zorundadır. 

 İşçi, işverene ait makineleri, araç ve gereçleri, teknik sistemleri, tesisleri ve taşıtları usulüne uygun 
olarak kullanmak ve bunlarla birlikte işin görülmesi için kendisine teslim edilmiş olan malzemeye 
özen göstermekle yükümlüdür. 

 TBK m.400 (İşçinin sorumluluğu): İşçi, işverene kusuruyla verdiği her türlü zarardan sorumludur. 
Bu sorumluluğun belirlenmesinde; işin tehlikeli olup olmaması, uzmanlığı ve eğitimi gerektirip 
gerektirmemesi ile işçinin işveren tarafından bilinen veya bilinmesi gereken yetenek ve nitelikleri göz 
önünde tutulur. 

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m.8/3: Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş 
güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, 
hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. 

 Madde gerekçesi: İşverenin dışarıdan hizmet alması halinde, hizmeti sunan kuruluşlar ile işyeri 
hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine yönelik 
ihmalleri sonucu sözleşme yaptıkları işverene karşı sorumlulukları da bu maddede belirtilmiştir. 

 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 
m.11/1 (İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri): İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. 
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 İş sözleşmesinde işçinin özen borcu 
         

 (…) İş sözleşmesi iki tarafa da borç yükleyen bir sözleşme olup; işçinin sözleşmeden kaynaklı 
olarak işverene karşı iş görme, sadakat gösterme borcu bulunmaktadır. İş görme borcu 
kapsamında, sözleşmede belirlenmiş işin bizzat işçi veya taraflar arasında açık veya zımni anlaşma 
bulunması halinde üçüncü bir kişi tarafından özenle yerine getirilmesi gerekmektedir. Özen 
borcunun yerine getirilmemesi halinde, borca aykırı hareket eden işçi 818 sayılı Borçlar 
Kanunu 321. maddesinin 2. fıkrası gereğince her türlü kusurundan sorumlu tutulmuştur. Aynı 
Kanun'un 99. maddesinde bu kurala bir istisna getirilerek, tarafların anlaşması halinde işçinin, özen 
borcunu hafif kusuruyla ihlal etmesi halinde sorumluluğunun ortadan kaldırılabilmesine imkan 
tanınmıştır. 

 İş sözleşmesinden doğan özen borcunun işçi tarafından ihlal edilmesinden dolayı maddi bir 
zararın ortaya çıkması durumunda, işveren işçiye, ücretinden yoksun kalma, disiplin cezası, 
işten çıkarma yaptırımları uygulayabileceği gibi, mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 96 vd. ile 
321. maddeleri gereğince zararın karşılanmasına yönelik olarak işçiden sorumluluk kuralları 
çerçevesinde tazminat talep edebilecektir. Y22HD, 10.06.2014, 2013/33880,  2014/16569 
(www.yargitay.gov.tr) 
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   İş sözleşmesinde işverenin yönetim hakkı 

  

 TBK m.399 (Düzenlemelere ve talimata uyma borcu): İşveren, işin görülmesi ve işçilerin 
işyerindeki davranışlarıyla ilgili genel düzenlemeler yapabilir ve onlara özel talimat verebilir. İşçiler, 
bunlara dürüstlük kurallarının gerektirdiği ölçüde uymak zorundadırlar. 

 

 (…) İşçinin iş görme borcu, işverenin yönetim hakkı kapsamında vereceği talimatlarla 
somutlaştırılır. İşverenin yönetim hakkının karşıtını, işçinin işverenin talimatlarına uyma 
borcu teşkil eder. İşveren, talimat hakkına istinaden, iş sözleşmesinde ana hatlarıyla 
belirlenen iş görme ediminin, nerde, nasıl ve ne zaman yapılacağını düzenler. Günlük 
çalışma süresinin başlangıç ve bitiş saatlerini, ara dinlenmesinin nasıl uygulanacağını, 
işyerinde işin dağıtımına ilişkin ya da kullanılacak araç, gereç ve teknikler konusunda 
verilecek talimatlar bu türden talimatlar arasında kabul edilirler. İşverenin yönetim hakkı 
işyerinde düzenin sağlanmasına ve işçinin davranışlarına yönelik talimat vermeyi de kapsar. 
… işverenin talimat verme hakkı, kanun, toplu iş sözleşmesi ile bireysel iş sözleşmesi hükümleri ile 
sınırlıdır. Bu itibarla, işveren, ceza ve kamu hukuku hükümlerine aykırı talimatlar veremeyeceğinden, 
işçi bu nevi talimatlara uymak zorunda değildir. Bunun dışında işveren, işçinin kişilik haklarını ihlal 
eden talimatlar veremez. Keza, Medeni Kanunu’nun 2’nci maddesinde düzenlenen hakkın kötüye 
kullanılması yasağı gereği, işveren dürüstlük kuralına aykırı talimatlar da veremez. Y9HD, 10.12.2018, 
2018/8660,  2018/22749 (www.yargitay.gov.tr) 
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  HAKSIZ FİİL         

  6098 sayılı TBK m.49: Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle 

yükümlüdür. 

 
Haksız fiil 

Fiil Zarar Hukuka aykırılık 

Hukuka uygunluk 
sebepleri 

Kanunun verdiği 
yetki 

Zarar görenin rızası 

Daha üstün nitelikte 
özel veya kamusal 

yarar 

Haklı savunma 

Zorunluluk ve hakkı 
kendi gücüyle 

koruma 

Hukuka aykırılık 
bağı 

Normun zarargöreni 
koruması 

Normun olaydaki 
değeri koruması 

Normun olaydaki 
ihlal tarzı veya 
tehlikeye ilişkin 

olması 

Kusur 
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  Haksız fiilin şartları - Fiil 
         

  Olumsuz davranış (pasif kalma) hangi şartlarda fiil olarak kabul edilir? 

  

 Davranış kurallarının yazılı kaynakları 

  

 Davranış kurallarının yazılı olmayan kaynakları 

 Tehlike kuralı 

 Dürüstlük kuralı ve sosyal temas ve edimden bağımsız koruma yükümlülüğü 
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  Haksız fiilin şartları – Hukuka Aykırılık 

         

Sübjektif hukuka aykırılık 

 6098 sayılı TBK m.63 (Hukuka aykırılığı kaldıran haller): (1) Kanunun verdiği yetkiye dayanan ve 
bu yetkinin sınırları içinde kalan bir fiil, zarara yol açsa bile, hukuka aykırı sayılmaz. (2) Zarar görenin 
rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar, zarar verenin davranışının haklı savunma niteliği 
taşıması, yetkili kamu makamlarının müdahalesinin zamanında sağlanamayacak olması durumunda 
kişinin hakkını kendi gücüyle koruması veya zorunluluk hâllerinde de fiil, hukuka aykırı sayılmaz . 

 

Objektif hukuka aykırılık 

 Davranış normunun koruma amacının (hukuka aykırılık bağının) saptanması 

  Korunan kişilerin çevresi (normun kimi koruduğu) 

  Korunan hukuki değerlerin çevresi (normun hangi değerleri koruduğu) 

  Yasaklanan ihlal tarzı ve tehlike 
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   Haksız fiilin şartları – Kusurluluk         

  

 Failin haksızlık teşkil eden fiili hakkındaki değer yargısı 

  

 Kişisel özellikler (kusur yeteneği) 

  Algılama yeteneği 

  İrade yeteneği 

  

 Örnek tip ile karşılaştırma 
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  İşveren vekillerinin haksız fiil sorumluluğu 
   

 İş kazalarında, işverenin gözetme/koruma borcunun ifasına katılan 
diğer işçilerin veya işveren vekillerinin ihmal şekildeki davranışları, 
işçiye karşı haksız fiil teşkil eder mi? 

  

 Kişisel kusur nedir? 

  

 Ceza davasının kusur yönünden hukuk davasına etkisi nedir? 
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CEZA SORUMLULUĞU 
 

İŞ
 K

A
Z

A
S

I 

ÖLÜM 

Kasten öldürme 
suçu (TCK m.81) 

Doğrudan kast ile 
öldürme 

Olası kast ile 
öldürme 

Taksirle öldürme 
suçu (TCK m.85) 

Bilinçsiz taksirle 
öldürme 

Bilinçli taksirle 
öldürme 

YARALAMA 

Kasten yaralama 
suçu (TCK m.86) 

Doğrudan kast ile 
yaralama 

Olası kast ile 
yaralama 

Taksirle yaralama 
suçu (TCK m.89) 

Bilinçsiz taksirle 
yaralama 

Bilinçli taksirle 
yaralama 
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  İŞ KAZASI NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN SUÇLAR 

  

 ● TCK m.81 (kasten öldürme): Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

 ● TCK m.85 (taksirle öldürme): (1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan 
kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Fiil, birden fazla 
insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya 
birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

 ● TCK m.86 (kasten yaralama): Kasten başkasının vücuduna acı veren veya 
sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, 
cezalandırılır. 

 ● TCK m.89 (taksirle yaralama): Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya 
sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir 
yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. 
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SUÇUN UNSURLARI  
 

SUÇUN 
UNSURLARI 

MADDİ UNSUR 

Fiil 

Netice 

Nedensellik bağı 

Fail 

Mağdur 

Suçun konusu 

Suçun nitelikli 
unsurları 

MANEVİ 
UNSUR 

Kast 

Doğrudan kast 

Olası kast 

Taksir 

Bilinçsiz taksir 

Bilinçli taksir 

Amaç veya saik 

HUKUKA 
AYKIRILIK 

Görevin İfası 
(TCK m.24) 

Meşru Savunma 
(TCK m.25) 

Hakkın 
Kullanılması 

İlginin Rızası 
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  SUÇUN UNSURLARI  
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 SUÇUN MADDİ UNSURLARI  

FİİL, NETİCE, FAİL, MAĞDUR 

 

● Kasten / taksirle öldürme veya yaralama suçları, her türlü hareketle işlenebilen 
serbest hareketli bir suçlardır. Suç icrai veya ihmali hareketle işlenebilir. 

 

●  Netice, fiilin dış dünyada meydana getirdiği ve suçun kanuni tanımında gösterilen 
değişikliktir. Kasten veya taksirle öldürme suçlarında netice ölüm, kasten veya taksirle 
yaralama suçlarında ise vücut bütünlüğünün bozulmasıdır. 

 

● Fail, TCK'nın 37. maddesinde, suçun kanuni tarifindeki fiili gerçekleştiren kişi 
olarak tanımlanmıştır. Kasten veya taksirle öldürme suçları herkes tarafından işlenebilir. 

 

● Suçun konusu, üzerinde fiilin icra edildiği eşya veya şahsın fiziki, maddi yapısıdır. 
Suçun mağduru ise, suçun konusunun ait olduğu kişidir. Kasten veya taksirle öldürme 
suçlarında suçun konusu, öldürülen kişinin hayatıdır. Suçun mağduru da ölümüne sebebiyet 
verilen kişidir. Kasten veya taksirle öldürme yaralama suçlarında suçun konusu yaralanan 
kişinin vücududur. Mağduru ise yaralanan kişidir. 
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SUÇUN MADDİ UNSURLARI  

 

NEDENSELLİK BAĞI VE OBJEKTİF İSNADİYET 

  

 Ceza sorumluluğu için fiil ile netice arasında, sebep-sonuç ilişkisi şeklindeki bağın 
kurulabilmesi, ayrıca neticenin faile objektif olarak yüklenebilmesi gerekir (objektif 
isnadiyet). Objektif isnadiyet için ölçü, somut olayda ortaya çıkan neticenin doğrudan 
doğruya failin fiilinin eseri olarak görülmesidir. 

 

● Örneğin, A, B'ye öldürmek maksadıyla silahla ateş eder. B isabet alır, ancak ölmez ve yaralı şekilde 
hastaneye kaldırılır. Tedavi altına alınan B, hastanede çıkan yangın sonucunda dumandan zehirlenerek 
hayatını kaybeder. Bu olayda, A'nın fiili, meydana gelen netice bakımından nedenseldir. Ancak, meydana gelen 
neticeyi faile isnat edebilmek mümkün değildir. Zira ölüm neticesi açısından her ne kadar nedensellik bağı var ise de, 
ölüm doğrudan doğruya A'nın fiilinin eseri değildir; B, hastanede çıkan yangın sonucunda ölmüştür. Dolayısıyla, A 
bakımından kasten öldürme suçu teşebbüs aşamasında kalmıştır. 

 

● Örneğin, A'nın taksirli davranışının söz konusu olduğu bir trafik kazasında yaralanan B ağır yaralı 
vaziyette hastaneye kaldırılır. Ancak B, hastanede hekimin uyguladığı yanlış tedavi sonucunda ölür. Burada 
her ne kadar B'nin ölümü ile A'nın taksirli davranışı arasında nedensellik bağı var ise de, ölüm neticesinin faile isnat 
edilebilmesi mümkün değildir. 
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SUÇUN MANEVİ UNSURLARI  

  Manevi unsur, işlenen fiil ile kişi arasındaki manevi bağı ifade eder.  

  Manevi unsur ile kusur farklıdır. 

  TCK m.21/1: Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek 
gerçekleştirilmesidir. 

  TCK m.21/2: Kişinin suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini 
öngörmesine rağmen, fiili işlemesi halinde, olası kastı vardır . 

 Örneğin, otomobilin içinde bulunan kişiye silahla ateş edilirken, hemen yanında oturmakta olan 
kişinin yaralanması ya da ölmesi de ihtimal dâhilindedir. Kurşunlardan birinin bu kişiye de isabet 
etmesi halinde, ortaya çıkan ölüm ya da yaralama neticesi bakımından failin olası kastla hareket ettiği 
kabul edilir. 
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● Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni 
tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir (TCK m.22/2). 

 

● Bilinçli taksir, kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana 
gelmesidir (TCK m.22/3). 

 
 Yargıtay, bilinçli taksir yönünden bazı ölçütlere yer vermektedir: 

 ● İş kazalarını önleyebilecek temel ve belirgin tedbirlerin alınmaması 

 ● Yürütülen işin niteliği, yürütülüş biçimi ve tehlikelilik derecesi 

 ● İşyerinde birbirine benzer nitelikte birden çok iş kazası meydana gelmesi 

 ● İşin uzun süredir yürütülmesi ve işletme ölçeği 

 ● Olaydan önce iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk değerlendirmesi yapmama veya yaptırmama 

 ● İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin somut uyarılarına veya iş sağlığı ve güvenliği kurulunun 
mevzuata uygun kararlarına rağmen iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiği gibi almama 

 ● Teknik nezaretçi veya işi yürüten çalışanların uyarılarına rağmen iş güvenliği önlemlerinin gerektiği 
gibi alınmaması 
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 SUÇUN UNSURLARI – HUKUKA AYKIRILIK 

 

 Hukuka aykırılık, işlenen fiilin bütün hukuk düzeni ile çelişki ve 
çatışma halinde bulunmasını ifade etmektedir.  

 Hukuka uygunluk nedenlerinin olması halinde suç oluşmaz. 
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KUSURLULUK 
 

Kusur, işlenen fiille ilgili olarak failin şahsen kınanıp kınanmayacağı konusundaki 
yargıyı ifade eder.  

 

Kusur hem suçun varlığının şartıdır hem de cezanın belirlenmesinde dikkate alınır. 
Kusuru olmayan kişi cezalandırılamayacağı gibi, fail kusurunu aşacak şekilde 
cezalandırılamaz. 

 

Algı yeteneği 

 

İrade yeteneği 

 

Kusurluluğu etkileyen nedenler 
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İŞVERENİN CEZAİ SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI 
 

I. HUKUKİ İLİŞKİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ OLMASI 

 

Taraflar arasında iş sözleşmesi kurulduğunda işverenin gözetme ve koruma borcu 
doğmaktadır.  

 

Diğer iş görme sözleşmelerinden olan eser sözleşmesinde, iş sahibinin yükleniciyi 
gözetme / koruma borcu bulunmaz. Vekalet sözleşmesinde de vekalet verenin, 
vekile karşı gözetme/koruma yükümlülüğü yoktur.  

 

Bu nedenle taraflar arasındaki hukuki ilişkinin tespiti, suça vücut verecek bir 
davranış yükümlülüğünün olup olmadığı yönünden de önemlidir.  

 

Benzer olarak, ilişki iş sözleşmesi olarak kabul edildiğinde işveren vekilleri ve iş 
güvenliği profesyonellerinin yükümlülükleri ve dolayısıyla olası suçları gündeme 
gelecektir. 
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İş sözleşmesi 

İşveren 

Ücret ödeme 

Eşit davranma 

İşçi 

İşi bizzat ifa 

Uyma (itaat) 

Sadakat 

Özen 

Eser sözleşmesi 

Yüklenici 

Sadakat ve özenle ifa 

Malzemenin ayıplı 
olmaması 

İşe zamanında başlama ve 
yürütme 

İş sahibi Bedel ödeme Yayım sözleşmesi 

Vekalet sözleşmesi 

Vekil 

Talimata uygun ifa 

Şahsen ifa 

Sadakat ve özen 

Hesap verme 

Vekalet veren 

Gider ve avansları ödeme 

Bedel (kararlaştırılması 
halinde) 
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II. İŞ SÖZLEŞMESİNİN TABİ OLDUĞU YASANIN TESPİTİ 
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İŞ GÖRME 
KONULU 

SÖZLEŞMELER 

ESER 
SÖZLEŞMERİ 

İŞ SÖZLEŞMESİ 

Basın İş 

Deniz İş 

İş Kanunu 

Borçlar 
Kanunu 

VEKALET 
SÖZLEŞMESİ 

YAYIMCILIK 
SÖZLEŞMESİ 
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III. İŞ GÜVENLİĞİ İHLALLERİNİN TESPİTİ 
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Risk değerlendirmesi yapma / yaptırma 

Organizasyon yapma 

Gerekli araç ve gereçleri sağlanma 

Sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirme 

Mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapma 

Tedbirlerine uyulup uyulmadığını izleme, denetleme, uygunsuzlukları giderme 

Çalışanın işe uygunluğunu göz önüne alma 

Hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girilmemesi için gerekli tedbirleri alma 

Sağlık gözetimi 

Çalışanların bilgilendirilmesi 

Çalışanların eğitimi 
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IV. İŞ GÜVENLİĞİ İHLALLERİ İLE NETİCE ARASINDA UYGUN NEDENSELLİK 
BAĞININ BULUNMASI 

 
Tüm önlemlere rağmen olayın meydana gelmesi 

 
(…) altı yıldır aynı fabrikada çalışan ve üretim müdürü olarak görev yapan 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, çatıda ayağında bot, kafasında baret, belinde emniyet kemeri ile çalışıp makinenin üstünü brandayla 
kapatma işini bitiren ve inmek üzere merdivene doğru yürümekte olan görevliyi kırılgan malzemeden yapılmış 
aydınlatmanın üzerine basmaması hususunda uyardığı, ancak kendisinin bu bölüme basması sonucunda yaklaşık altı 
metre yükseklikten beton zemine düşerek hayatını kaybettiği olayda … işçi sağlığı ve iş güvenliğinin gerektirdiği önlemlerin 
alındığı, çalışanların mesleki riskler ve korunma yolları konularında yeterince bilgilendirildiği, gerekli yerlere uyarı levhaları asıldığı, 
bu bağlamda “çatıya çıkmak yasaktır” ikazının da bulunduğu, işçilere lüzumlu ekipmanların verildiği, olay tarihinde çatıda çalışan 
işçinin baret, bot ve emniyet kemeri kullandığı, bu bilgilendirme ve uyarılara rağmen, üretimden sorumlu olup, 
mermerlerin kalitesini kontrol etmekle görevli olan, çatı veya çatıda yapılan işle ilgili sorumluluğu bulunmayan ölenin, 
işletme müdürü ya da fabrika sahibinden talimat veya izin almadan ve gerekli malzemeleri de kullanmadan sorumluluk 
alanı dışında bulunan ve daha önce hiç çıkmadığı çatıya çıkarak çatıda çalışan işçiyi polyester malzemeden yapılmış 
aydınlatma kısımlarına basmaması konusunda ikaz etmesine rağmen, kendi dikkatsiz ve tedbirsiz davranışları sonucu 
aynı yere basarak düştüğü hususları göz önüne alındığında, neticenin ölenin kendi hareketi sonucu meydana geldiği, çatıya 
branda sermesi ya da yapılan işi kontrol etmek üzere çatıya çıkması hususunda ölene herhangi bir talimat vermeyen ve 
çalışanları sürekli gözetlemelerine imkân bulunmayan fabrika sahibi ve işletme müdürünün iş güvenliği ve işçi sağlığı 
konusunda yeterli önlem alınıp alınmadığını denetlemedikleri, uyarı levhalarını gerekli yerlere astırmadıkları veya 
fabrikada merdiven ya da seyyar bir platform bulundurmadıkları kabul edilse bile, bu hareketleriyle meydana gelen 
zararlı netice arasında nedensellik bağı bulunmadığı, çatıyla ilgili doğrudan bir faaliyet göstermeyen fabrikada çatı 
merdiveni ya da platform bulundurulmamasının da sonuca doğrudan etkili olmadığı, meydana gelen zararlı neticeye ölenin 
kendi hareketiyle sebebiyet verdiği, sanıklara izafe edilebilecek herhangi bir kusur bulunmadığı … YCGK, 31.3.2015, 2013/12-654, 
2015/75 
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İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri ve Sorumlulukları 

IV. İŞ GÜVENLİĞİ İHLALLERİ İLE NETİCE ARASINDA UYGUN 
NEDENSELLİK BAĞININ BULUNMASI 

 
Failin görev ve yetkisiyle iş kazası arasında nedensellik bağı bulunmaması 

 
 (…) Sanık B.A.’nın kooperatife ait inşaatın şantiyesinde kooperatif adına … işçi olarak çalıştığı, 

depo sorumlusu, muhasebe ve güvenlik işlerinden sorumlu olduğu, başkaca bir görevi 
bulunmadığı, işin yapılması ve işçilerin gözetimi ile ilgili bir sorumluluk ve yetkisinin 
olmadığı anlaşılmakla, sanığın görev ve sorumlulukları ile ölüm olayı arasında nedensellik 
bağı bulunmadığı ve sanığa kusur izafesinin mümkün bulunmadığı gözetilmeden, sanık B.A.’nın 
beraati yerine, yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi, … Kanuna aykırı[dır]… Y12CD, 
19.06.2014, 2013/16002, 2014/15172 

 

 (…) olay tarihinde ölenin [işveren vekili, ocak sorumlusu ve fenni nezaretçi maden mühendisi] 
sanık tarafından hem bekçi olarak hem de maden ocağı içinde bulunan su dalgıcının 
kontrolünde görevlendirildiği, olayın da ölenin kontrol amacıyla ocağın içine girmesi sonucu 
meydana geldiği, bu suretle ölüm olayı ile sanığın eylemi arasında illiyet bağının 
bulunduğunun kabulü gerektiği ve bu oluşa göre kusur durumunda tereddüt bulunmaması nedeni 
ile dosya kapsamına uygun olan bilirkişi raporu esas alınarak sanığın mahkumiyetine karar verilmesi 
gerekirken, oluşa ve dosya kapsamına uygun olmayan gerekçeyle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi, 
Kanuna aykırı[dır]. Y12CD, 18.01.2013, 2012/11534, 2013/1517 
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IV. İŞ GÜVENLİĞİ İHLALLERİ İLE NETİCE ARASINDA UYGUN 
NEDENSELLİK BAĞININ BULUNMASI 

 

Çifte (çoklu) nedensellik 

(…) Sanığın pazarlama, satış ve limana gelen gemilere malın düzenli şekilde yüklenmesini 
sağlamadan sorumlu olduğu Çetin inşaat Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti’nde forklift operatörü olarak 
çalışan ölen Himmet’in, suç tarihinde saat 16.00-24.00 arasında görevli iken fazladan çalışmaya 
kaldığı, kanuni çalışma süresini geçecek şekilde işyerinde bulunduğu, yorgun düşüp uykusuz 
kaldığından saat 06.30 sıralarında depo girişinde bir çuvalı üzerine örterek uyuduğu, çimento 
getiren ve kullandığı tır aracını geri geri manevra yaptırarak depoya girmeye çalışan inceleme dışı 
diğer sanık Hakan’ın kullandığı araçla ezilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği 
olayda, şirket yetkilisi olan sanığın işçi olan ölene kanuni süreyi geçecek şekilde mesai 
yaptırması, mesaiye kalan işçilerin dinlenebilmeleri açısından uygun bir yer temin etmemesi, iş 
sağlığı ve iş güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlememesi, araçların gerekli 
önlemler alınmak suretiyle depoya girmesi hususunda yeterli denetim ve gözetim 
faaliyetlerinde bulunmaması şeklindeki kusurlu eylemlerinin, ölen Himmet ve tır şoförü Hakan’ın 
dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleriyle birleşmesi sonucunda ölüm neticesinin 
meydana geldiği, ölenle hakkındaki mahkumiyet hükmü kesinleşen tır şoförü Hakan’ın kusurlu 
davranışlarının sanığın hareketiyle netice arasında nedensellik bağını kesmediği gibi, adı 
geçenlerin kusurlu hareketleriyle birlikte ölüm neticesinin meydana gelmesinde etkili olduğu 
anlaşıldığından, taksirle ölüme neden olma suçunun sabit olduğu kabul edilmelidir. YCGK, 18.11.2014, 
2013/12-38,  2014/493 
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IV. İŞ GÜVENLİĞİ İHLALLERİ İLE NETİCE ARASINDA UYGUN 
NEDENSELLİK BAĞININ BULUNMASI 

 

Önüne geçilen nedensellik 

 

(…) sanıklardan İ'e ait işyerinde çalışmakta olan S, 1.12.1980 günü sol elini prese kaptırması sonucu 
bu el 2. ve 3. parmaklarında husule gelen kırık ve ezik nedeniyle hemen Sosyal Sigortalar Kurumu S. 
Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye tabi tutulmuş ve müteakip günlerde ayakta tedavi edilirken 
tetanos arazı gösterdiğinden hastaneye alındıktan sonra 26.12.1980 günü vefat etmiştir... Oluş ile 
Adli Tıp Meclisi mütalaası nazara alındığında, yaralıya kazadan sonra Hastaneye kaldırıldığı zaman bu 
gibi hadiselerde normal ve mutad olduğu üzere tetanos serumu yapılmış olsaydı ölüm vukua 
gelmeyeceği cihetle; işveren sanık İ. ve ustabaşı sanık Z'nin yaralanmaya neden teşkil eden 
kusurlu davranışları ile ölüm arasında doğrudan doğruya bir illiyet rabıtasının varlığından söz 
edilemeyeceği, adı geçenlerin yalnızca sol el parmaklardaki kırık ve eziğin tevlit ettiği iş güçten geri 
kalma süresi itibariyle yaralanmaya sebebiyetten dolayı sorumlu tutulmaları gerekeceği 
düşünülmeden... mahkumiyet hükmü kurulması bozma nedenidir. Y9CD, 30.12.1982, 4226/4456 
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V. SOMUT İŞVERENİN TESPİTİ 

 

a. Tüzel kişilerde somut işverenin tespiti 
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birkaçı veya tümü 

Limited şirket 
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Anonim şirket 
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V. SOMUT İŞVERENİN TESPİTİ 

 

b. Tüzel kişiliğin olmadığı hallerde somut işverenin tespiti 
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V. SOMUT İŞVERENİN TESPİTİ 

 

b. Organ üyelerinin sorumlu olmadığı haller 

 

 ● Organ üyeleri veya ortaklar arasında bir iş bölümü olması 

 ● Yönetim yetkisinin fiilen kullanılmaması 

  ● Yönetim yetkisini kayıtlarda adı geçmeyen kişinin üstlenmesi  
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VI. YETKİ DEVRİ VE SORUMLULUĞA ETKİSİ 

 

a. İşverenin bizzat işi yürütmesi  

 

b. Olayın İşverenin yetki devretmediği alanda ortaya çıkması 

 

c. Yetki devrine rağmen işverenin sorumluluğunun devam ettiği haller 

 
● Yetki devredenin kişisel kusuruyla suça katkısının olması: 

● Şirketin genel çalışma işleyişi ile ilgili konular: 

● İş güvenliği önlemlerinin alınmasındaki noksanların işverenin kusurundan 
kaynaklanması 

● Gereken dikkat ve özenin gösterilmemesi 
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İŞVEREN VEKİLİNİN CEZAİ SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI 
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I. İŞ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN GÖREV VE YETKİ BULUNMALIDIR 

 
Failin görev ve yetkisiyle iş kazası arasında nedensellik bağı bulunmadığında cezai sorumluluk doğmaz. 

(…)... Tatil Köyü Konut Yapı Kooperatifinin alt yapı çalışması, makine ile hafriyat alma ve kanal döşeme işlerini 
yüklenici ... Ltd. Şirketi sahibi ve yetkilisi sanık ...’a 02.01.2008 tarihli sözleşme ile verildiği, olay tarihi itibari ile 
sanıklar ..., ... ve ...’in kooperatif yönetiminde yer aldıkları, sanık B.A.’un kooperatifin şantiyesinde kooperatif 
adına depo sorumlusu, muhasebe ve güvenlik işlerinden sorumlu olarak çalıştığı, olay günü inşaat alanında 
sanık ...’ın kepçe ile çukur açtığı, açılan 3,70 metre derinliğinde, 1,70 metre genişliğinde çukura atık su borusu 
döşemek için yanında işçi olarak çalışan ölen ...’nın çukurun içinde olduğu sırada, kanal kazısından çıkarılan 
toprakların kanal kenarına yığılması sonucu bu ağırlığa dayanmayan kanal yan cidarının çökmesi sonucu ...’nın 
göçük altında kalarak öldüğü olayda; … Sanık B.A.’nın kooperatife ait inşaatın şantiyesinde kooperatif adına 600 
TL aylıkla işçi olarak çalıştığı, depo sorumlusu, muhasebe ve güvenlik işlerinden sorumlu olduğu, başkaca bir 
görevi bulunmadığı, işin yapılması ve işçilerin gözetimi ile ilgili bir sorumluluk ve yetkisinin olmadığı 
anlaşılmakla, sanığın görev ve sorumlulukları ile ölüm olayı arasında nedensellik bağı bulunmadığı ve sanığa kusur 
izafesinin mümkün bulunmadığı gözetilmeden, sanık B.A.’nın beraati yerine, yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi, 
… bozma nedenidir. Y12CD, 19.06.2014, 2013/16002, 2014/15172  (www.yargitay.gov.tr) 

 

(…) sanık C.B.'nin sigortalı işçisi olan ve işveren adına iş güvenliği konusunda kontrol ve gözetimle 
görevlendirildiğine veya işveren vekili sıfatı taşıdığına ilişkin herhangi bir bilgi ve belge bulunmayan sanık N.G. 
hakkında düzenlenen ve dosya kapsamı ile uyumlu olan 30.04.2012 tarihli bilirkişi raporunda da, olayın oluşumunda atfı 
kabil kusuru bulunmadığının açıkça belirtilmiş olduğu nazara alınarak; sanık N.G.'nin beraatine karar verilmesi 
gerekirken, dosya kapsamına ve oluşa uygun düşmeyen gerekçelerle yazılı şekilde mahkumiyetine hükmedilmesi, Kanuna 
aykırı[dır]… Y12CD, 09.09.2014, 2013/24036, 2014/17357 
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İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri ve Sorumlulukları 

I. İŞ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN GÖREV VE YETKİ BULUNMALIDIR 
 

İş kazasını engelleyecek önlemi alma görevi yetki alanında olmayan işveren vekiline kusur izafe edilemez. 

(…) Olay günü, ölenin, Müfide İlhan mahallesi Han Gübre yanında bulunan Tedaş'a ait elektrik trafosuna girdiği ve 
elinde bulunan, … İngiliz anahtarı ile burada bulunan bakır telleri ve demir kroseleri sökmek istediği sırada, 
elektrik akımına kapılarak öldüğü olayda; mahkemece, Tedaş'ta Sistem İşletme Müdürü olan sanık hakkında, 
trafonun tel kafes içerisine alınması konusunda, Tedaş İl Müdürlüğü'ne bildirimde bulunmaması nedeniyle 
kusurlu kabul edilerek, mahkumiyetine karar verilmiş ise de; dosya içerisinde mevcut bulunan fotoğraflardan, 
trafonun demir kapıyla kilitli olduğu, ölen tarafından demir kapının kilidinin kırılarak girildiği, trafoda, 
‘tehlike’ levhasının asılı bulunduğu, sanık ile temyize gelmeyen diğer sanıkların beyanlarına göre, arıza ekiplerinin 
bile ancak kendi iş güvenliği elbiseleri ile trafoya girdikleri, söz konusu trafonun, tel kafesle çevrilip daha güvenli 
hâle getirilmesi konusunda Tedaş İl Müdürlüğü'nün sorumlu olduğu ve sanığa kusur, izafe edilemeyeceği 
gözetilmeksizin, dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçeyle ve söz konusu trafoya tamamen hukuka aykırı bir amaçla 
giren ölenin davranışları değerlendirilmeksizin sanığın mahkumiyetine karar verilmesi, bozma nedenidir. Y12CD, 
25.06.2014, 2013/23313, 2014/15734 (www.yargitay.gov.tr) 

 

TMMOB İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları Çalıştayı – 02.03.2019                                                                                              

Av. Mustafa YILMAZ 



İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri ve Sorumlulukları 

I. İŞ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN GÖREV VE YETKİ BULUNMALIDIR 
 

Görev kapsamının araştırılması: İşyerinde yetki devri yapılan kişilerin görev tanımları oldukça 
önemlidir. Yargıtay’a göre, iş kazasının işveren vekilinin görevi kapsamına girip girmediği konusunda 
açıklık bulunmayan uyuşmazlıklarda, öncelikle anılan hususun araştırılması gerekir. 

 

(…) Sanığın işyerindeki görevinin insan kaynaklarından sorumlu personel müdürü olduğunu savunması 
karşısında; işçiler, iş ekipmanları veya iş güvenliği ile ilgili sorumluluğunun bulunup bulunmadığı 
araştırıldıktan sonra hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekir…Y9CD, 15.02.2011, 2009/3161, 2011/859 

 

(…) Sanık ...'ın ... Ltd. Şirketi'nin yetkilisi olduğu, ölen ...'ın Ş... Ltd. Şirketi'nde şoför olarak çalıştığı, olay günü 
saat 11:00 sıralarında, ... Ltd. Şirketi'ne ait tırla, ... A.Ş'ye sunta götürdüğü, sanık ...'nun, ... A.Ş'de forklift 
sürücüsü olarak görev yaptığı, ölenin getirmiş olduğu tırdaki suntaları, forklifte yüklediği esnada, yükün 
kayması ve suntaların kamyonun kasasında bulunan ölen ...'ın kafasına çarpması neticesinde öldüğü 
olayda... M. A.Ş.'de ustabaşı olarak çalışan sanık O.K.’nin, forklift sürücüsünün yükleme yaptığı esnada 
çevre denetimini almaması ve yük boşaltma esnasında, ölenin olay yerinde bulunmamasını 
sağlamaması nedeniyle kusurlu olduğu belirtilmiş ise de, sanığın, depoya malzeme boşaltma 
sorumlusunun M.K. olduğunu ve olay sırasında yükleme bölümünde değil, işyerinin çatı bölümünde 
çalıştığını savunması, tanık M.K.'nin de kollukta alınan beyanında, olay anında yükleme bölümünde 
çalıştığını ifade etmesi karşısında, depoda malzeme boşaltma sorumlusu olarak çalışıp çalışmadığı 
malzeme boşaltma sorumlusu olarak tayin edilen bir kişinin bulunup bulunmadığı açıklığa 
kavuşturularak, sonucuna göre sanık O.K.'ye sorumluluk yüklenip, yüklenemeyeceğinin ve buna göre hukuki 
durumunun takdir ve tayini gerektiği gözetilmeksizin, bu husus araştırılmaksızın eksik incelemeye dayalı olarak 
mahkumiyetine karar verilmesi bozma nedenidir. Y12CD, 25.06.2014, 2013/19702, 2014/15741 
(www.yargitay.gov.tr) 
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İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri ve Sorumlulukları 

I. İŞ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN GÖREV VE YETKİ BULUNMALIDIR 
 

Görev kapsamının araştırılması: İşyerinde yetki devri yapılan kişilerin görev tanımları oldukça 
önemlidir. Yargıtay’a göre, iş kazasının işveren vekilinin görevi kapsamına girip girmediği konusunda 
açıklık bulunmayan uyuşmazlıklarda, öncelikle anılan hususun araştırılması gerekir. 

 

(…) Olay tarihinde, sanık A.. Ö..'in fabrika genel müdürü, sanıkK. B..'nın paketleme bölümü genel 
müdürü, sanık A.. D..'un iş güvenliği uzmanı, sanık A.. G..'ın ise makinaların bakım ve onarımından 
sorumlu olduğu ... Gıda ... Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nde paketleme bölümünde işçi olan ölenin 
değirmen bölümünden gelen baharatları çuvallara doldurduktan sonra dikiş makinesi ile çuvalların 
ağız kısmını dikerek çalıştığı esnada, tutma sapı izolesi kırık kısmı bantla sarılı olan, elektrik hattının 
bağlı olduğu panoda kaçak akım rölesi bulunmayan ve elektrik kablolarında topraklama sistemi 
olmayan dikiş makinasındaki kaçak elektrik akımına kapılarak öldüğü olayda;… 

Fabrika genel müdürü sanık A.. Ö..'in, fabrikada çalışan işçi sayıları da nazara alınarak, fiili denetim 
sorumluluğunun olup olmadığının şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespit edilmesinden sonra sanığın 
kusurunun bulunması halinde bilinçli taksir hükümleri de değerlendirilmek suretiyle hukuki durumunun 
belirlenmesi yerine eksik kovuşturmaya dayalı olarak taksirle öldürme suçundan cezalandırılmasına karar 
verilmesi bozma nedenidir. Y12CD, 18.01.2016, 2015/2717, 2016/489 (www.yargitay.gov.tr) 
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İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri ve Sorumlulukları 

II. GEÇERLİ BİR YETKİ DEVRİ BULUNMALIDIR 

 
● Geçerli yetki devrinin işverenin sorumluluğunu azaltabileceği 

 

(…) yönetim kurulu başkanı ... sanığın aşamalardaki savunmasında şirketlerine ait 40-50 adet inşaat şantiyesinin 
olduğunu ve her şantiyede ayrı yetkili ve sorumlunun bulunduğunu, olayın meydana geldiği şantiyede Y.A. isimli 
mühendisin şantiye şefi olduğunu, kendisinin olayın gerçekleştiği şantiyeye hiç gitmediğini beyan ettiği, adı 
geçen Y.A.'nın ifadesinde olayın meydana geldiği şantiyede sorumlu mühendis olduğunu beyan ettiği ve hakkında 
mahkumiyet hükmü kurulduğu da dikkate alındığında; iş güvenliği önlemlerinin alınmasından işinde ehil olan 
şantiye şefi mühendisin sorumlu olduğu, bu itibarla sanığa atfedilebilecek kusur bulunmadığı gözetilmeksizin, 
sanığın beraati yerine, sanığa kusur yükleyen bilirkişi raporuna itibarla yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi bozma 
nedenidir. Y12CD, 20.2.2015, 2014/9496, 2015/3127 

 

(…) işçilerin bir baraj inşaatında trafoyu boşa almak üzerine görevlendirilen işçilerden birinin yüksek gerilim 
hattının kesilmemesi sebebiyle elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği olayda, işçileri görevlendiren 
bölüm sorumlusu elektrik mühendisi ile şantiye şefi hakkında dava açılması karşısında şirket yönetim kurulu 
üyelerinin cezai sorumluluğu doğmaz. Y12CD, 10.5.2012, 16857/11782 

  

(…) İşçi ve personelin eğitimi ile iş güvenliğinden sorumlu olan, işinde ehil ve üniversite mezunu olduğu belirtilen 
bir kişinin işletme müdürü olarak görev yaptığı bir olayda, taş ocağında kamyonla malzeme taşıyan aracın kontrolden 
çıkarak uçuruma düşmesi sonucunda aracı kullanan ve işe önceki gün başlamış olan işçinin yaşamını yitirmesinde 
yönetim kurulu başkanı olan sanığın kusurunun bulunmadığı ve beraatine karar verilmesi gerektiği… Y12CD, 
26.02.2015, 2014/12099, 2015/3635 
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İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri ve Sorumlulukları 

II. GEÇERLİ BİR YETKİ DEVRİ BULUNMALIDIR 
 

● Geçerli yetki devrine rağmen birlikte sorumluluk olabilir 

 

(…) Sanıklardan [firma sahibi ve işveren] C.A. ve aynı firmanın iş güvenliği elemanı olduğu 
anlaşılan Ş.T.'nin standarda uygun olmayan ve kullanılması yasaklanmış cihaz ve eklentileriyle 
çalışma yaptırdıkları, personelin kullandığı cihaz, teçhizat ve ekipmanlarla ilgili hasarlanma ve yanlış 
kullanma, eksik kullanıma yönelik yeterli denetleme yapılmadığı, elektrik kaçağına karşı ayrıca panoların 
topraklanması veya kaçak akımı kesici rölenin monte edilmesi, düzenli bakımının yapılmasını 
sağlamamaları nedeniyle asli kusurlu oldukları gözetilmeyerek mahkumiyetleri yerine beraatlerine 
karar verilmesi kanuna aykırı[dır]. Y12CD, 04.02.2015, 2013/30038, 2015/1987 
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İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri ve Sorumlulukları 

II. GEÇERLİ BİR YETKİ DEVRİ BULUNMALIDIR 

 

Alt yetki devri 
 

(…) Fabrika müdürü olan sanığın, fabrikanın tüm mekanik işlemlerinden sorumlu olmak üzere 
fabrikada makine mühendisi yardımcı işletmeler şefi diğer sanık ...’ı görevlendirdiği, kazada 
hayatını kaybeden işçilerin işinde ehil kişiler olduğu ve kazan operatörlüğü hususlarında eğitim 
aldıkları ve sertifikalarının bulunduğu, kızgın yağ kazanının mekanik aksamında bir arıza olmadığı, 
5 yıllık olduğu ve bakımının düzenli olarak yapıldığı, hususları karşısında; sanığın çalışanlarını özenle 
seçtiği ve olay tarihinde kazanın meydana gelmesinde fabrika müdürü olan sanığa kusur izafe 
edilemeyeceği gözetilmeksizin beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi bozma nedenidir. Y12CD, 
20.03.2014, 2013/15993, 2014/7045 (www.yargitay.gov.tr) 

 

(…) Ölenin çalıştığı okulda müdür yardımcısı olan sanık Z.N.’nin, bilgisi dahilinde görevi ve işi 
yapmaya ehil olmadığı halde ölenin çatı oluğunu tamir etmesine izin vererek denetim ve 
gözetim yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği gözetilmeden, sanığın D. Anadolu Lisesi öğretmeni 
olması nedeniyle kusursuz olduğunu belirten yetersiz bilirkişi raporuna itibar edilerek sanık Z.N. 
hakkında beraat kararı verilmesi, [mahkûmiyet kararı onanan] Sanık P.S.'nin anılan okulun müdür 
başyardımcı olarak personel ve hizmetlilerin çalışmalarından sorumlu olduğunu beyan etmesi 
karşısında; okul müdürü sanık A.H.T.'ye okulun temizlik işçisi olan B.Ç.'nin ölüm[ü]nden dolayı 
kusur izafe edilemeyeceği gözetilmeksizin, yazılı şekilde mahkumiyetine hükmedilmesi, Kanuna 
aykırı[dır]. Y12CD, 07.12.2015, 2338/19001 (www.yargitay.gov.tr) 
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İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri ve Sorumlulukları 

GEÇERLİ YETKİ DEVRİNİN KOŞULLARI 
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İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri ve Sorumlulukları 

GEÇERLİ YETKİ DEVRİNİN KOŞULLARI 

 

1. Teknik ve hukuki yeterlilik 
 

(…) Sanığın ortağı ve yetkilisi olduğu M.A. A.Ş. isimli firmanın karkas bölümünde 
kaynak elemanı olarak çalışan mağdurun iş kazası nedeniyle yaralandığı olayda; 
sanığın hazırlıkta verdiği ifadesinde karkas birim amirlerinin A.Y. ve S.D. olduğunu 
beyan ettiği, mahkemede ise şirkette 14 tane üst düzey yönetici olduğunu belirtmesi 
karşısında şirket organizasyon şemasının getirilerek, sanığın ilgili bölümde işin 
gerektirdiği vasıfta yöneticiler istihdam edip etmediğinin tespit edilmesi gerekir. 
Y12CD, 25.09.2013, 808/21356 

 

(…) adı geçen şirket ile olayın gerçekleştiği şubenin yönetim organları ve büyüklüğü, 
yönetim şeması, yapılan işin niteliği, resmi yöneticileri ve bunların ehliyetleri 
hususlarının araştırılıp, sanıkların hukuki durumlarının tespiti ve tayini yerine eksik 
inceleme sonucu sanıklarının mahkumiyetlerine karar verilmesi bozma nedenidir . Y12CD, 
21.10.2014, 2013/13689, 2014/20487 
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İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri ve Sorumlulukları 

GEÇERLİ YETKİ DEVRİNİN KOŞULLARI 

1. Teknik ve hukuki yeterlilik 
 

Uygulanacak kurallara ilişkin özel bilgiye sahip olma 

 

Yaşı ve çalışma deneyimi nedeniyle işveren tarafından işi gözetme talimatı verilen çalışan hakkında yapılan 
görevlendirme sözlü ve sembolik olduğundan, meydana gelen iş kazasında çalışan kusurlu değildir. 

(…) sanıklardan Ş.K.’nin diğer işçilerin yaş olarak büyüğü olması nedeniyle sembolik ve sözlü olarak ustabaşı olarak sanık 
S. tarafından görevlendirildiği, bu hususta yazılı bir görevlendirme ve sorumluluğunun hatırlatıldığına dair bir belgenin 
bulunmadığı, bu belirlemeler karşısında somut olayın meydana gelmesinde Ş.K.'nin herhangi bir kusurunun bulunmadığı, 
kusurun ölen ile işveren olan S.O.'ya ait olduğu gözetilmeden, işveren tarafından sözlü olarak görevlendirilen sanık 
Ş.K.'nin teknik bir vasfının bulunmaması, işveren ve işçilerin denetim ve gözetiminden sorumlu olmaması, işçi 
konumunda olması, diğer çalışanlarla aynı işleri yapması nedeniyle kusursuz olduğu yönündeki 31.12.2012 tarihli bilirkişi 
raporuna niçin itibar edilmeyerek 08.05.2012 tarihli bilirkişi raporunun hükme esas alındığı açıklanmadan ve hükme esas alınan bu 
raporda sanık S.O'nun asli ve sanık Ş.K.'nın tali kusurlu olduğu belirtilmesine rağmen her iki sanığın da tali kusurlu olduğu kabul 
edilerek, sanık Ş.K.'nın unsurları oluşmayan müsnet suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi … Kanuna 
aykırı[dır]…  Y12CD, 06.11.2015, 2015/1673, 2015/17151 (www.yargitay.gov.tr) 

İş sağlığı ve güvenliği kurulu toplantı tutanağında şantiye şefi ve kaba işler saha şefi olarak gösterilen kişilerin kişisel 
niteliklerinin anılan görevler için yeterli olup olmadığının araştırılması gerekir.  

(…) Dosyada mevcut 21.05.2010 tarihli imza sirkülerinde sanıklar H.D., H.G.'nin yönetim kurulu üyesi olduğunun belirtildiği, 
sanıkların da savunmalarında kusurlarının olmadığını, sadece şirket yönetiminde yer aldıklarını belirttikleri, 24.06.2010 tarihli 
E. İnşaat İş sağlığı ve güvenliği Kurulu Toplantı tutanağında E.Ü.'nün şantiye şefi, M.C.E.'nin kaba işler saha şefi olarak 
gösterildiği anlaşılmakla, adı geçenler hakkında araştırma yapıldıktan sonra ismi geçen şahısların mühendis olduğunun 
anlaşılması durumunda sanıkların yaralanma olayı nedeniyle sorumlu olmayacakları, mühendis olmamaları veya yapılan 
iş açısından yeterliliğe sahip olmadıklarının anlaşılması durumunda sanıkların sorumlu olacakları gözetilerek, 
mahkemesince bahse konu araştırma yapıldıktan sonra sanıkların hukuki durumlarının tayini ve tespiti gerektiği gözetilmeden eksik 
araştırma ile yönetim kurulu üyesi olduklarından bahisle sanıklar hakkında mahkumiyet hükmü kurulması bozma nedenidir. Y12CD, 
25.06.2015, 2014/11784, 2015/11843 (www.yargitay.gov.tr) 
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1. Teknik ve hukuki yeterlilik 

 Basit niteliksiz işçiye yetki devri yapılması 

 Teknik formasyon ve tahsil durumu 

 
İlkokul mezunu olan, ekip başı ve saha formeni olarak görev yapan sanığın kazaya sebebiyet veren koşullar konusunda 
değerlendirme yapıp yapamayacağı konusunda bilirkişi heyetinden rapor alınması gerekir. 

(…) Ekip başı olarak görev yapan sanığın saha formeni olarak görevlendirildiği ölenin kazıcı diye tabir edilen iş makinesi 
ile, bir tarafı dağ diğer tarafı dere ve uçurum olan iş sahasında çalışırken zeminin karla kaplı yumuşak dolgu toprak 
olması nedeniyle ölenin iş makinası ile yol açması esnasında toprağın kayması sonucu üzerinde bulunduğu iş 
makinasından fırlayarak aşağı düşmesi ve iş makinası altında kalarak öldüğü iş kazasında sanığın herhangi bir donanımı, 
teknik bilgisi olmayan ilkokul mezunu niteliğinde olup dolgu zemin üzerinde çalışan aracın çalışması konusunda 
değerlendirme yapıp yapmayacağı konusunda şüphe doğduğundan…” Benzer yönde bir kararda, alt işverenlik ilişkisinin 
bulunduğu olayda asıl işverenin işveren vekili hakkında verilen mahkumiyet kararı “soruşturma evresinde Ö. İnşaat firmasının 
sorumlu müdürü olduğunu söyleyen ancak kovuşturma evresinde ise sorumluluğunun sadece inşaat alanına malzeme taşımaktan 
ibaret olduğunu ve ortaokul mezunu olduğunu beyan eden sanık H.Ş.’nin olaya konu inşaatın yapım işinde yetki ve 
sorumlulukları tam olarak araştırılmadan, firma yetkililerinin beyanlarına müracaat edilmeden, olaya konu inşaatta 
görevlendirilmiş teknik bir eleman ve şantiye şefi olup olmadığı sorulmadan, eksik inceleme ile sanığın mahkumiyetine karar 
verilmesi” bozma nedeni yapılmıştır. Y12CD, 04.02.2015, 2014/8028, 2015/1897 (www.yargitay.gov.tr) 

 

İnşaat sahibi işverenin işin başında durması için görevlendirdiği ilköğretim mezunu inşaat kalfası yetkili ve ehil işveren 
vekili olarak kabul edilemez. 

(…) Sanık S.S. işin başında bulunamaması sebebiyle ilköğretim mezunu olan sanık Ü.B.'yi vekil olarak görevlendirmiş ise [de], 
sanık S.'nin kendi beyanında sanık Ü.'nün kendisine ait inşaatta inşaat kalfası olarak görevli olduğunu belirtmesi 
karşısında, sanık Ü.'nün yetkili ve ehil bir işveren vekili olduğundan bahsedilemeyeceği… Y12CD, 30.03.2017, 2015/16411, 
2017/2612 (www.yargitay.gov.tr) 
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2. Otorite (talimat verme ve disiplin uygulama gücü) 

 

 ● Yönetim hakkının devri 

 

 ● Disiplin yetkisi 
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3. Bağımsızlık 

 
(…) sanığın söz konusu şantiyedeki hizmetin ifası hususunda tam yetkili kişi veya kişiler görevlendirip 
görevlendirmediğinin, bu kişi veya kişilerin olayın gerçekleşmemesi bakımından; gerekli tedbirleri kendi 
başlarına alıp alamayacaklarının, işin idaresi ve ihale sözleşmesi itibariyle yeterli donanıma sahip olup 
olmadıklarının araştırılıp, sonucuna göre haklarında dava açılması sağlanıp ona göre karar verilmesi gerekir. Y12CD, 
10.2.2015, 2013/27739, 2015/2254 

 

 ● Yetki devri ile görev verme arasındaki fark 

 ● İşverenin işveren vekilinin görev alanına müdahalesi 

 ● Yetkinin yeterli olmaması 

 

(…) işçinin güvenli olmayan bir makineyle çalışmaktayken elektrik akımına kapıldığı olayda "sanıklar M.Y.'nin formen, 
T.Ö.'nün ise genel formen olarak çalıştıkları işe uygun cihazları satın alma gibi bir sorumlulukları olamayacağından 
kusursuz oldukları anlaşılmakla ... beraate ilişkin hükmün ...onanmasına… daha üst düzeydeki işveren vekilleriyle işverenin 
ise mahkûm edilmesi gerekir. Y12CD, 04.02.2015, 2013/30038, 2015/1987 

 

 ● İşveren vekilinin uyarısına rağmen işverenin maddi kaynak sağlamaması 

 ● Görünürde yetki devri veya yetkinin baskıyla zayıflatılması 

 ● Yetki kaynaşması  
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4. Gerekli araçlara sahip olma 

 

● Mali (finansal) ve teknik nitelikteki araçlar  

 

(…) sanığın söz konusu şantiyedeki hizmetin ifası hususunda tam yetkili kişi veya kişiler görevlendirip 
görevlendirmediğinin, bu kişi veya kişilerin olayın gerçekleşmemesi bakımından; gerekli tedbirleri kendi 
başlarına alıp alamayacaklarının, işin idaresi ve ihale sözleşmesi itibariyle yeterli donanıma sahip olup 
olmadıklarının araştırılıp, sonucuna göre haklarında dava açılması sağlanıp" ona göre karar verilmesi gerekir. Y12CD, 
10.2.2015, 2013/27739, 2015/2254 

 

● Harcama yetkisi 

 

(…) Sanık S.K.'nin işçisi olan F.K.'nin işteki konumu ve yetkileri göz önüne alındığında iş güvenliği konusunda yetki ve 
görevinin olmadığı, iş güvenliği konusunda harcama yetkisinin bulunmadığı anlaşıldığından, sanığın beraatine 
karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi, … Kanuna aykırı[dır]… Y12CD, 27.11.2013, 
2013/4682, 2013/27075 
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4. Gerekli araçlara sahip olma 

 

● Harcama yetkisi 

 
İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma yükümlülüğüyle birlikte sözü edilen önlemlere ilişkin harcama yetkisinin daha 
alt kademe yöneticisinde bulunduğundan, şirket genel müdürü işveren vekili meydana gelen iş kazasından sorumlu 
tutulamaz  

(…) Cemal Reşit Rey Kongre ve Konser Merkezi'nin temizlik işlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan alan .... Temizlik 
ve Yemek Servis Hizmetleri Turizm ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde çalışan işçi ...'ın kazan dairesinde bulunan reklam 
panolarını taşıdığı esnada panoların üzerine düşmesi sonucu ölümüyle sonuçlanan olay nedeniyle yapılan yargılamada, dosya 
kapsamından sanığın o tarihte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın hakim ortağı olduğu İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri 
Ticaret Anonim Şirketi'nin genel müdürü olarak görev yaptığı, dosya içindeki İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret Anonim 
Şirketine ait yazılardan ve 21.10.2008 tarihli Harbiye Polis Merkezi'nce düzenlenen evraktan, şirketin olayın meydana geldiği 
Cemal Reşit Rey Kongre ve Konser Merkezi dahil 11 tane benzeri merkezin işletmeciliğini yaptığı, olay tarihinde şirket 
adına Cemal Reşit Rey Kongre ve Konser Merkezi'nde sorumlu müdürün ... olduğu ve aynı merkezde idari işler sorumlusu 
olarak ...'nın görev yaptığı, dosyada mevcut belgelerin incelenmesinde, idari işler şefi ...'nın 07.11.2007 tarihi itibariyle tüm işleyiş 
açısından direk olarak konser salonu genel sanat yönetmeni ...'ya bağlı olarak çalışacağının anlaşılması, genel sanat 
yönetmeni olarak iç işleyişte genel müdüre bağlı olarak çalışan Y.Ç.'nin K… Anonim Şirketi'ni temsile yetkili olduğunun, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini almak, personele her türlü araç ve gereci sağlamak, bunları işyerinde bulundurmak ve 
çalışanlara kullandırmak, bu konuda sürekli eğitim vermek, misafir veya başkaca nedenler ile işyerinde bulunanların iş güvenliği 
kurallarına uymasını sağlamak, kendisine bağlı personelin iş güvenliği kurallarının uygulanmasından, kontrol ve denetiminden, 
eğitiminden ve bu konudaki harcamalardan sorumlu … bulunduğunun anlaşılması karşısında, genel müdür sıfatı ile sanık 
N.B.'nin kusursuz olduğu kabul edilerek yapılan incelemede; …bozma nedenidir. Y12CD, 31.03.2016, 2015/15897, 2016/5355 
(www.yargitay.gov.tr) 
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4. Gerekli araçlara sahip olma 

 

● Harcama yetkisi 

  

 ● Sağlanan imkanların kapsamı 

 ● Şirket içi harcama prosedürünün bulunması 
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4. Süreklilik 
●  Göreve başlandığı anda gerçekleşen ihlallerden sorumluluk 

İşe yeni başlayan ve ölüme neden olan elektrik arızasından haberleri bulunmayan elektrik dağıtım şirketi başmühendis ve 
koordinatör mühendisi yönünden verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararında isabetsizlik yoktur. 

(…) Ölenin, çobanlık yaptığı olay mahallinden geçen elektrik nakil hattının etki alanına girmesi sonucu elektrik akımına 
kapılarak, elektrik çarpmasına bağlı olarak öldüğü olayda; tanıkların beyanlarında, olay mahallinde bulunan enerji nakil 
hattının uzun zamandır bakım ve onarımının yapılmadığını, ölenin bulunduğu yerin üzerinden geçen elektrik tellerinin 
bağlı olduğu direğin yaklaşık 3 yıldır yere yakın bir şekilde eğik durduğunu, olay mahalline yaklaştıklarında elektrik 
akımının kendilerini de etkilediğini beyan ettikleri, Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ' nin 20.12.2012 tarihli yazısıyla olay 
bölgesinde bulunan elektrik nakil hattının bakım ve onarımından sorumlu kişilerin ilçe işletme başmühendisi sıfatıyla 
şüpheli İ.. A.. ve koordinatör mühendis sıfatıyla şüpheli L.. Ö.. olduğunun belirtildiği, şüpheli İ.. A..'nun beyanında, olay 
tarihinden 1 ay önce ÇEDAŞ’de başmühendis olarak işe başladığını, görevinin, alt ekip ve mühendisler arasındaki 
koordinasyonu sağlamak ve denetlemek olduğunu, enerji nakil hatlarının bakım ve onarımlarının taşeron şirket Çamlı 
Anonim Şirket'i tarafından yapıldığını, anılan şirketin koordinatör mühendisinin L.. Ö.. olduğunun, çalıştığı şirketin 
özelleştirme tarihi olan 01.10.2010 tarihinden bu yana faaliyet gösterdiğini ve olay mahallindeki enerji hatlarının bakımının 
yapılmadığını beyan ettiği, şüpheli L.. Ö..'ün beyanında, 21.07.2012 tarihinde işe girdiğini ve 10.08.2012 tarihinde Divriği İlçesi'nin 
içinde olduğu bölgede ÇEDAŞ bölge mühendisi olarak görevine devam ettiğini, olay bölgesindeki elektrik tellerinin sarkmasının doğal 
afetler sonucu gerçekleştiğini, 3 ay önce bölgenin kontrol edildiğini herhangi bir arızaya rastlanılmadığını, olay mahalline ilişkin 
bakım programı olduğunu ve bu programın uygulanmakta olduğunu beyan ettiği, elektrik mühendisi bilirkişi tarafından 12.02.2013 
tarihinde düzenlenen raporda; Elektrik Kuvvetli Akım Tesis Yönetmeliği gereğince elektrik direk ve hatlarının düzenli bir şekilde 
bakımının yapılması ve bakım süresinin 2 yılı geçmemesi gerektiğinin ayrıca hava hattı iletkenlerinin üzerinden geçtikleri çayır, otlak, 
tarla ve benzeri yerlerde en küçük düşey uzaklık 36 kv ta 6 metre olması ve zorunlu hallerde bu mesafenin yarısı oranına 
indirilebileceğinin, olay yerindeki direğin eğilmesiyle toprakla iletken arasında 1,95 metre mesafe olduğunun bu haliyle elektrik 
işletmesinin kusurunun bulunduğunun belirtildiği, ÇEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne ait bakım yönetmeliğinin ilçe baş mühendisinin 
diğer görevleri bölümünün (ğ) maddesinde ''ilçe işletme müdürlüğünün – başmühendisliği- şefliği sınırları içerisinde elektrik 
tesislerini işletmek, bakım ve onarımını yapmak, muhafazasını sağlamak'' olduğu belirtilmiş ise de, işe yeni başlayan ve arızadan 
haberdar olmayan şüpheliler hakkında Divriği Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen … kovuşturmaya yer olmadığına 
dair karara karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Sivas Sulh Ceza Hakimliğince verilen …sayılı kararında isabetsizlik 
görülmemiştir. Y12CD, 11.01.2016, 2015/14734, 2016/39 (www.yargitay.gov.tr) 
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5. Süreklilik 
 

●  Göreve başlandığı anda gerçekleşen ihlallerden sorumluluk 

 

İşyerindeki sıfatı ve eğitim durumu dikkate alındığında, işveren vekilinin olay tarihinden iki ay önce işe 
başlaması kusur verilmemesi için gerekçe olamaz. 

(…) Makine mühendisi bilirkişi tarafından düzenlenen 21.05.2007 tarihli bilirkişi raporunda işletme müdürü sanık M.B. ile 
ilgili olarak işletmede olaydan iki ay önce çalışmaya başladığı ve yeterli iş tecrübesine sahip olmadığı, makina ve 
diğer hususlarda sorumlu olmadığı belirtilerek kusur izafe edilmemiş ise de, kimya mühendisi olan sanığın 
işletmedeki mesul müdür sıfatı ve tahsil durumu gözetildiğinde iş güvenliği müfettişlerinden oluşan 3 kişilik 
bilirkişi heyetince düzenlenen ve mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunun oluşa uygun olduğu… Y12CD, 
26.09.2012, 2012/1012, 2012/19874 
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6. Bilgilendirme şartına bağlı, bilinçli kabul 

 

Yaşı ve çalışma deneyimi nedeniyle işveren tarafından işi gözetme talimatı verilen çalışan 
hakkında yapılan görevlendirme sözlü ve semboliktir;  meydana gelen iş kazasında çalışan 
kusurlu değildir. 

(…) sanıklardan Ş.K.’nin diğer işçilerin yaş olarak büyüğü olması nedeniyle sembolik ve sözlü olarak 
ustabaşı olarak sanık S. tarafından k, bu hususta yazılı bir görevlendirme ve sorumluluğunun 
hatırlatıldığına dair bir belgenin bulunmadığı, bu belirlemeler karşısında somut olayın meydana 
gelmesinde Ş.K.'nin herhangi bir kusurunun bulunmadığı, kusurun ölen ile işveren olan S.O.'ya ait 
olduğu gözetilmeden, işveren tarafından sözlü olarak görevlendirilen sanık Ş.K.'nin teknik bir vasfının 
bulunmaması, işveren ve işçilerin denetim ve gözetiminden sorumlu olmaması, işçi konumunda olması, 
diğer çalışanlarla aynı işleri yapması nedeniyle kusursuz olduğu yönündeki 31.12.2012 tarihli bilirkişi 
raporuna niçin itibar edilmeyerek 08.05.2012 tarihli bilirkişi raporunun hükme esas alındığı 
açıklanmadan ve hükme esas alınan bu raporda sanık S.O'nun asli ve sanık Ş.K.'nın tali kusurlu olduğu 
belirtilmesine rağmen her iki sanığın da tali kusurlu olduğu kabul edilerek, sanık Ş.K.'nın unsurları 
oluşmayan müsnet suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi … Kanuna 
aykırı[dır]…  Y12CD, 06.11.2015, 2015/1673, 2015/17151 
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7. Sınırlılık ve amaç (Yetki devrinin belirli ve sınırlı bir amaçla verilmesi) 
● Genel yetki devri mümkün değildir 

● Yetki devrinin içeriği ve sınırları açık ve net olmalıdır 

İşverenle arasında yapılan iş sözleşmesinde iş güvenliğine ilişkin bir görevlendirme kaydı bulunmayan şantiye şefi iş 
kazasından sorumlu tutulamaz.  

(…) Sanık ...'nun yapımına devam etmekte olan inşaatın sahibi, müteahhidi ve işvereni olduğu, bu inşaatı arsa sahibinin arazisine kat 
karşılığı sözleşme ile yaptığı, sanık ...'ın sanık ... ile aralarında sözlü olarak yaptıkları sözleşme gereğince, bu inşaatta müteahhit adına 
tüm iş ve işlemleri takip edip, işçilerin yaptığı işlerin kontrolünü yaptığı, mimar olan sanık ... Türkmen'in ise inşaatın şantiye 
şefi olduğu, 25 yıldır inşaatlarda çalışan ve tecrübeli bir sıva ustası olan ölenin, işveren vekili ... ile yaptığı 08.12.2012 tarihli el yazısı 
ile düzenlenmiş sözleşme ile inşaatın sıva ve dış cephe yalıtım işlerini aldığı, yanında çalıştırdığı iki işçisi ile bu işi üstlendiği, 
ücretini işveren vekili sanık ...'dan alıp, sigorta primlerinin ise sanık ... tarafından yatırıldığı, ölenin kendisi ve işçileri tarafından 
olaydan bir hafta önce birlikte kurdukları ahşap iskelede 3. kat seviyesinde sıva işinde çalıştığı sırada, 3x10 cm ebatlarında olan ve 
iskele dikmesine iki ayrı noktasından birisi 5 cm diğeri 6 cm olan iki adet çivi ile tutturulmuş korkuluğun yerinden sökülmesi 
sonucunda birinci katın beton balkon zeminine düşerek öldüğü, olay akabinde, olay yerinde baret ve emniyet kemeri gibi güvenlik 
malzemelerinin bulunmadığının, iskelenin üç ayrı noktadan telle duvara bağlanmış olduğunun, tahtaların çivi ile tutturulmuş olduğunun 
tespit edildiği, ölenin işçilerinin beyanlarına göre ise iskelenin kurulumu sırasında yer daralmaması düşüncesi ile kalasların içten çakılması 
gerekirken dıştan çakıldığı; tüm bu belirlemelere göre, sanık ... işin başında bulunamaması sebebiyle ilköğretim mezunu olan sanık ...'ı 
vekil olarak görevlendirmiş ise, sanık ...'in kendi beyanında sanık ...'ın kendisine ait inşaatta inşaat kalfası olarak görevli 
olduğunu belirtmesi karşısında, sanık ...'ın yetkili ve ehil bir işveren vekili olduğundan bahsedilemeyeceği, yine sanık ... 
tarafından imzalanan müteahhitlik taahhütnamesine göre sanığın, gelebilecek kazalara karşı her türlü tedbiri alacağını ve 
doğabilecek sorumlulukları üstleneceğini taahhüt ettiği, her ne kadar sanık S. sanık E.T.'yi şantiye şefi olarak atamış ise de, her 
iki sanık arasında imzalanan 05.12.2011 tarihli şantiye şefliği hizmet sözleşmesinde iş güvenliği ile ilgili bir görevlendirme 
bulunmadığı, yine Yapı Denetim Kuruluşu Yetkilisi tarafından yapılan denetimler sonucu düzenlenen yapı denetim defterlerine göre de, 
2012 yılının eylül ayında yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler konusunda müteahhitin uyarıldığının belirtildiği, bu suretle 
sanık S.S.'nin işveren sıfatı ile işin başında bulunmak suretiyle tespit edilen iş güvenliği eksikliklerini gidermek ve işçilerin iş 
güvenliği önlemlerine uygun davranıp davranmadıklarını kontrol etmekle yükümlü olduğu anlaşıldığından, kusurlu olduğu 
kabul edilen sanık S.S.’nin mahkumiyetine ilişkin mahkemenin kabul ve takdirinde bir isabetsizlik bulunmadığından …Y12CD, 30.03.2017, 
2015/16411, 2017/2612 (www.yargitay.gov.tr) 
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İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri ve Sorumlulukları 

YETKİ DEVRİNDE ŞEKİL 
● Şekil serbestisi 

● Fiilen yönetim ve denetim yetkilerini kullanma 

 

Yol yapım inşaat şirketinin resmi olarak şantiye şefi görevini üstlenen sanığın, fiilen inşaat alanında 
çalışmaması veya bulunmaması, kendisini cezai sorumluluktan kurtaramaz.  

(…) İnşaat mühendisi olan sanığın şantiye şefi olarak 1.350 TL ücret karşılığında görev aldığı A. İnşaat 
Şirketi tarafından yapılmakta olan Gönen-Bandırma karayolu inşaatında çalışan M.K.'nin, 20.07.2010 tarihinde 
…mevkiinde bulunan G… Sulama Birliği Başkanlığı tarafından işletilen üzeri açık sulama kanalının 1,10 metre 
yüksekliğindeki rögarının üstünde dinlenme sırasında otururken, dengesini kaybedip sulama kanalı 
rögarına düşmesi ve su kanalında 27.50 metre ileride bulunan rögar içindeki demir kapana kadar 
sürüklenmesi sonucu boğularak ölmesi şeklinde gerçekleşen olayda, sanık savunmasında ‘...anılan 
şirketin inşaat mühendisi diplomasına ihtiyacı olduğunu, işyerine gelmeme ihtiyaç olmadığını, başka iş 
yapabileceğimi bildirmesi üzerine aylık 1.350 TL karşılığında şirketin diplomamı kullanmasına izin 
verdim. Ben bu şirkette fiilen çalışmadım. Olayı görmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. ... olayda kusurum 
yoktur, olay tarihinde ben şantiye şefi değildim, ben inşaat mühendisi olarak görev yapıyordum’ şeklindeki 
savunmasının, sanığın anılan yol yapım inşaat şirketinin resmi olarak şantiye şefi görevini üstlenmesi 
nedeniyle, fiilen inşaat alanında çalışmaması veya bulunmamasının sanığı cezai sorumluluktan 
kurtarması söz konusu olmamakla birlikte, olayın meydana geliş şekli itibarıyla sanığa atfedilebilecek bir 
kusurun bulunmaması nedeniyle verilen kararda bir isabetsizlik görülmemiştir. Y12CD, 16.10.2015, 2015/286, 
2015/15626 
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İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri ve Sorumlulukları 

YETKİ DEVRİNDE ŞEKİL 
● Şekil serbestisi 

 

● Fiilen yönetim ve denetim yetkilerini kullanma 

 

Resmi kayıtlarda görünmemekle birlikte fiilen işyeri sorumlusu olduğu anlaşılan ve iş güvenliği 
yükümlülüğünü yerine getirmeyen sanık iş kazasında kusurludur.  

(…) işçi olarak çalışan katılanın … yaralandığı olayda; sanık E.Ö'nün kolluktaki savunmasında işyerinin 
sorumlusu olduğunu, olay meydana geldiğinde kendisini aradıklarını, yaralı işçiyi hastaneye 
götürmelerini söylediğini, keşif sırasında katılanı tecrübeli oldukları için işe aldıklarını beyan ettiği 
dikkate alındığında; sanığın olay tarihinde fiilen işyerinin sorumlusu olduğu anlaşılmakla; 
04.10.2008 tarihli bilirkişi raporunda da belirtildiği şekilde, adı geçen sanığın iş güveliği konusunda 
işçilerin bilgilendirilip denetlenmesi konusunda kusurunun olduğu gözetilmeksizin, sanığa, 
işyeri ile resmi bir bağının bulunmadığından bahisle kusur izafe etmeyen 08.02.2010 tarihli 
bilirkişi raporu hükme esas alınarak yazılı şekilde beraat kararı verilmesi … Kanuna aykırı[dır]… Y12CD, 
25.03.2013, 2012/16219, 2013/7208 
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İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri ve Sorumlulukları 

III. DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK 

 
(…) Sanıklar ... şantiye şefi olduğu Ustaoğlu inşaat şirketi ile sanık ... yetkilisi olduğu ...İnşaat Şirketi arasında akdedilen 
15.06.2011 tarihli sözleşme ile Ustaoğlu Şirketine ait olan inşaatın ince ve kalın sıva işi, duvar örme, dış cephe mantolama 
işlerini ... Şirketinin üslendiği, ... Şirketi yetkilisi sanık ... ile yanında çalışan ustabaşı ve işveren vekili olan sanık ... arasında 
imzalanan iki sayfalık ve tarihsiz sözleşme ile bu işlerin yapımının ...verildiği, yüklenici firma ... Şirketinin işçisi olan ... olay 
günü, 7. kattaki havalandırma boşluğuna ait duvarı ördüğü sırada düşerek ölmesi ile sonuçlanan olayda;  …Sanık 
... ile sanık ... alt işveren olarak, iskeleyi güvenli bir şekilde kurma, iskelede çalışacak olan ölene baret ve 
emniyet kemeri vermek ve bunların kullanımını sağlama, öleni işin riskleri konusunda bilgilendirmeleri 
yönündeki yükümlülüklerini yerine getirmeyip, iş güvenliğini tamamen ölenin insiyatifine bırakmaları 
nedeniyle asli kusurlu oldukları gözetilmeksizin kusurlarıyla orantılı olacak şekilde temel ceza tayini yerine alt sınırdan 
ceza tayini, bozma nedenidir. Y12CD, 07.05.2015, 2014/18113, 2015/7657 (www.yargitay.gov.tr) 

 

(…) Sanığın kablo imalathanesinin sorumlu müdürü olduğu, katılanın sanığın isteği üzerine pres makinasını 
çalıştıran tanık D.’nin yanına giderek, D.’nin uyarısına rağmen makinada oluşan plastik artıklarını temizlemek 
için elini uzattığı sırada D.’nin çalıştırma butonlarına basması üzerine elini makinaya sıkıştırıp, sağ el 3, 4 ve 5. 
parmaklarının koptuğu somut olayda; imalathane sorumlu müdürü olan sanığın, imalathanede işçi olarak 
çalışan katılana, öncelikle katılanın yaralanması sırasında kullandığı pres makinasının çalışma prensipleri ile 
riskleri konusu başta olmak üzere, iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim vermediği, çalışmalarında yeterli 
denetim ve gözetim görevini yerine getirmediği, optik sensörü bulunmayan pres makinasının bulunduğu yerde uyarıcı bir 
levha da bulundurmadığı 25 yıldan beri kullanılan bu nedenle eskidiği için lif atan makinayı yenilemesi gerektiği 
de gözönüne alındığında, katılanın çalıştığı işyerinde sorumlu müdür olan sanığın, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik 
kanuni düzenlemelere riayetsizlik suretiyle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak katılanın 
yaralanmasında kusurlu olduğu, eylemleri ile katılanın yaralanması arasında nedensellik bağının kesilmeyip sonucun 
gerçekleşmesinde sanığın duyarsızlığından kaynaklanan kusurlu hareketlerinin etkili bulunduğu anlaşıldığından, sanığın 
da kusurundan dolayı sorumlu olduğu kabul edilmelidir. YCGK, 18.11.2014, 2014/12-179, 2014/499 (www.yargitay.gov.tr) 
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İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri ve Sorumlulukları 

III. DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK 

 

● Çalışanın veya işin verildiği kişilerin iyi seçilememesi 
 

(…) 17 yaşında olan mağdur İ.’nin meslek lisesinde öğrenci olması nedeniyle haftanın 3 günü 
sanık, 'nin sorumlu müdür, diğer sanık A.'nın ise ustabaşı olarak çalıştığı, G. adlı işyerinde staj 
yaptığı, olay tarihinde de katılanın 200 tonluk hidrolik preste çalıştırıldığı sırada sol elini parça ile 
pres arasında sıkıştırmasıyla 2.,3. ve 4. parmaklarının dip kısmından, serçe parmağının da uç 
kısmından koptuğu … olayda, mahkemece sanık A.'nın atılı suçu işlediğine ilişkin kesin, inandırıcı delil 
elde edilemediğinden bahisle beraatine karar verilmiş, sanık aşamalardaki savunmasında atılı suçlamayı 
kabul etmemiş ise de, sanık, 'nin, stajyerin işyerinde yapacağı işlerle ve çalışacağı makinelerle 
ilgili olarak sorumlu olan kişinin A.B. olduğuna ilişkin beyanı, katılanın pres makinesinde 
çalışması hususundaki yönlendirmeyi sanık A.'nin yaptığına ilişkin beyanı ile iş kazası sonrası 
tutulan tutanağın sanık A. tarafından ustabaşı sıfatıyla imzalanması ve tüm dosya kapsamı bir 
bütün olarak değerlendirildiğinde, sanık A.'nın İ.Y.'yi 200 tonluk hidrolik preste tek başına çalışması 
için görevlendirmek yerine başka bir operatörü görevlendirmesi gerekirken dikkat ve özen 
yükümlülüğüne aykırı hareketi ile tali kusurlu olduğu olayda mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken 
yazılı şekilde [beraatine dair] hüküm tesisi Kanuna aykırı[dır]… Y12CD, 05.03.2015, 2014/11180, 2015/4197 
(www.yargitay.gov.tr) 
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İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri ve Sorumlulukları 

III. DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK 

 

● Çalışanın veya işin verildiği kişilerin iyi seçilememesi 
 

(…) Olayın meydana geldiği inşaatın asansör işlerinin yapılması işini üstlenen şirketin teknik 
işlerinden sorumlu yetkilisi olarak, dosya içindeki 13.09.2006 tarihli bilirkişi heyeti tarafından 
düzenlenen raporda da belirtildiği üzere, uygun nitelikleri taşıdığını ispatlayamayan alt taşeron 
firmaya iş vermesi, alt taşeronun uygun nitelikte personel çalıştırmasını ve işyerinde yapılan işle 
ilgili olarak gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınmasını sağlamaması sebebiyle kusurlu olduğu, 
hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden, yazılı gerekçeyle beraatine 
hükmedilmesi bozma nedenidir. Y12CD, 25.02.2014, 2013/26235, 2014/4680 (www.yargitay.gov.tr) 

  

(…) Fabrika müdürü olan sanığın, fabrikanın tüm mekanik işlemlerinden sorumlu olmak üzere 
fabrikada makine mühendisi yardımcı işletmeler şefi diğer sanık ...’ı görevlendirdiği, kazada 
hayatını kaybeden işçilerin işinde ehil kişiler olduğu ve kazan operatörlüğü hususlarında eğitim 
aldıkları ve sertifikalarının bulunduğu, kızgın yağ kazanının mekanik aksamında bir arıza olmadığı, 
5 yıllık olduğu ve bakımının düzenli olarak yapıldığı, hususları karşısında; sanığın çalışanlarını özenle 
seçtiği ve olay tarihinde kazanın meydana gelmesinde fabrika müdürü olan sanığa kusur izafe 
edilemeyeceği gözetilmeksizin beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi bozma nedenidir. Y12CD, 
20.03.2014, 2013/15993, 2014/7045 (www.yargitay.gov.tr) 
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İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri ve Sorumlulukları 

III. DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK 

 

● Çalışana gerekli bilgi ve talimatın verilmemesi 

● Gözetim ve denetim yükümlülüğü 

 
(…) Sakarya Büyükşehir Belediyesi doğalgaz dağıtım ve servis hatları 3. Etap inşaatının yapımını ... Sanayi 
ve Tic. Ltd. Şti.'nden sözleşmeyle alan ve yüklenici sıfatı taşıyan, beraat eden sanık ...'in sahibi, ağabeyi 
olan makina mühendisi sıfatlı diğer sanık ...'in ise 6 yıldır teknik işlerden sorumlu koordinatör 
şirket müdürü olduğu ... San. Tic. Ltd. Şti'nde kaynak işçisi olarak çalışan ölenin, olay tarihinde saat 
12.00 sularında, doğalgaz boru hattının yapımı sırasında, olay yeri olan sokaktaki 1 no'lu bina önünde 
1,4x0,9 m ölçülerinde ve 0,55 metre derinliğindeki çukur içinde elektrofüzyon kaynak makinasıyla 
kaynak yaptığı esnada, elektrik akımına kapılarak ölmesi olayında, kaynak makinasına jeneratör 
aracılığıyla güvenli şekilde elektrik temin edilmesini sağlamak yerine, yakındaki kıraathanenin, 
duvardaki buvata bağlanırken fazı toprağına kısa devre edilmiş ve bu nedenle bağlı bulunan cihazın 
kullanıcısı açısından hayati tehlike teşkil ettiği belirlenen üçlü grup prizinden ve gelişigüzel 
ekler yapılmış makaralı uzatma kablosuyla enerji temin edilmesinde ve işçilerin iş güvenliği 
tedbirlerine uyup uymadıklarını denetlemekte ihmali olduğu için asli kusurlu olduğu, oluşa uygun 
bilirkişi raporlarıyla da tesbit ve isabetli şekilde kabul olunan sanık ... hakkında temel ceza tayininde, 
sanığın kusurunun ağırlığı dikkate alınarak asgari hadden uzaklaşılması gerektiğinin gözetilmemesi, 
aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. Y12CD, 07.03.2014, 2013/30042, 2014/5750 
(www.yargitay.gov.tr) 
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İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri ve Sorumlulukları 

III. DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK 

 

● Gözetim ve denetim yükümlülüğü 
 

(…) Olayın meydana geldiği .... Yaş Sebze Meyve Limited Şirketinde domates kasalarını taşıma, kalorifer kazanının 
altından atık olan küller de dahil olmak üzere genel temizlik işlerini yapma ile görevli olan … 1993 doğumlu olup 
traktör kullanma ehliyeti bulunmayan ölenin, olay günü, kömürle çalışan ısıtma kazanlarının bulunduğu bölümde, 
kalorifer kazanının etrafının temizliğini yaparken, idaresindeki, işyerine ait traktörlü kepçe ile seyri sırasında, 
direksiyon hakimiyetini sağlayamadığı için, kalorifer kazanının etrafındaki demir korkulukları kırarak yaklaşık 
270 cm yükseklikten aşağıya düşmek suretiyle traktörün altında kalması sonucu meydana gelen olay akabinde 
yapılan tespitlerde; olayın meydana geldiği ısıtma kazanları ve kömürlük çevresinde iş güvenliği açısından kazaları önleyici 
ve uyarıcı herhangi bir levhanın bulunmadığı, ölenin kafasında koruyucu baret bulunmadığı, beyanlara göre traktör 
üzerinde ya da traktörün bulunduğu yerde traktörün sorumlusu dışında kimsenin kullanmaması ile ilgili uyarı levhalarının 
bulunmadığı ve kazaya karışan traktörün anahtarının genelde traktörün üzerinde bırakıldığı, yine bir kısım tanık 
beyanlarına göre, traktör kullanma yetkisi ve buna dair yeterli sürücü belgesi bulunmayan ölenin, kazandan çıkan 
pislikleri atmak için işyerinde traktör kullandığının işletmede çalışan herkes tarafından görüldüğü 
anlaşılmakla; tüm bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde, olayın meydana geldiği işyerinin bağlı bulunduğu .... Yaş 
Sebze Meyve Limited Şirketinde müdür olarak çalışan ve işyerinin yönetiminin kendisine ait olduğunu beyan eden 
sanık ...'nin, gözetim ve denetim görevini ihmal ederek suça konu traktörlü kepçenin bu konuda yeterli eğitim 
almamış kişiler tarafından kullanılmasına müsaade ederek kusurlu davranışları ile olayın meydana gelmesine 
sebebiyet verdiği hususunda tereddüt bulunmamasına rağmen, delillerin hatalı değerlendirilmesi sonucu sanığın atılı 
suçtan mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi .. bozma nedenidir. Y12CD, 09.05.2014, 2013/10072, 
2014/11382 (www.yargitay.gov.tr) 
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İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri ve Sorumlulukları 

IV. YETKİ DEVREDENİN KİŞİSEL KUSURUYLA SUÇA KATKISININ OLMASI 

 

Bazen işletme yöneticisi kişisel bir kusuruyla suçun işlenmesine doğrudan 
katılır. Bu bağlamda usulüne uygun olarak verilen ve geçerli addedilen bir 
yetki devri, bu yetki devrinin verildiği alanda suç işlendiğini bilen ve buna 
göz yuman, bu şekilde suç işlenmesini teşvik eden işletme yöneticisinin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

TMMOB İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları Çalıştayı – 02.03.2019                                                                                              

Av. Mustafa YILMAZ 



İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri ve Sorumlulukları 

İŞ GÜVENLİĞİ PROFESYONELLERİNİN CEZAİ SORUMLULUĞU 
 

İSG PROFESYONELLERİNİN HUKUKİ KONUMU 
 

1. İşveren vekili olduklarına dair görüş 

 

 ● İşveren adına hareket etme ve işyerinin yönetiminde görev alma 

  ● İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği m.8/3-a 

 

2. İşveren vekili olmadıklarına dair görüş 

 

  ●  Danışman 

  ● İşçilere emir ve talimat vermediklerinden sorumlulukları yok 

  ●  Çalışma ortamının gözetimi ya da sağlık gözetimi operasyonel denetim değildir 

  ●  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m.8/2 

  ●  Kendiliğinden işveren vekili sıfatı yüklemez; işveren vekili sıfatının ayrıca 
araştırılması gerekir 
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İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri ve Sorumlulukları 

İŞ GÜVENLİĞİ PROFESYONELLERİNİN CEZAİ SORUMLULUĞU 
 

MEVZUATTAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜKLER NEDENİYLE SORUMLULUK 

 
Rehberlik ve danışmanlık yapmak  

 

● 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m.8/2: İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve 
danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı… 

 

● İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik m.9/a-1: İşyerinde 
yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve 
kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların 
seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş 
güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak 
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İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri ve Sorumlulukları 

MEVZUATTAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜKLER NEDENİYLE SORUMLULUK 
 

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirlemek ve işverene bildirmek  

 

● 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m.8/2: … iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat 
ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve 
tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirir. 

Madde gerekçesi: İş sağlığı ve güvenliği konusunda görev yapan bu profesyonellere, görev yaptıkları işyerlerinde iş sağlığı 
ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesine yönelik tavsiyeleri ve alınmasını gerekli gördükleri tedbirleri işverene veya işveren 
vekiline yazılı olarak beyan ederek gerçekleştirilmesini isteme yükümlülüğü getirilmiştir. İşveren tarafından bu tavsiye ve 
tedbirlerin yerine getirilmemesi halinde durumun Bakanlığa bildirilerek konuya çözüm bulunmasının sağlanması 
amaçlanmıştır. Böylece işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işverenlerce çözüme kavuşturulmak istenmeyen 
sorunlara çözüm getirebilmelerinde profesyonellerin etkinlikleri arttırılmıştır. 

 

● İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik m.9/a-2: İş sağlığı ve 
güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek. 

 

● İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik m.9/a-3: İşyerinde 
meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler 
konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak 

 

● İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik m.9/a-4: İşyerinde 
meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme 
potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde 
bulunmak. 
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İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri ve Sorumlulukları 

MEVZUATTAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜKLER NEDENİYLE SORUMLULUK 

 

Şartları oluştuğunda, tehlikeli durumu Bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika 
temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine bildirme 

 
● 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m.8/2: …Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi 
veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep 
olabilecek ortamların bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durum işyeri 
hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa çalışan 
temsilcisine bildirilir. Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi üç ay, tekrarında 
ise altı ay süreyle askıya alınır. 

 

● İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik m.11/3: İş güvenliği 
uzmanı, işverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma 
gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre 
içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il 
müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler. 
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İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri ve Sorumlulukları 

MEVZUATTAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜKLER NEDENİYLE SORUMLULUK 

  

Risk değerlendirmesi çalışmalarına katılma, uygulanmasını sağlama, öneride bulunma 

 

● İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik m.9/b: İş sağlığı ve 
güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk 
değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve 
takibini yapmak 

 

Çalışma ortamının gözetimi 

 

● İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik m.9/c: (1) Çalışma 
ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, 
kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek 

(2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene 
önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum 
planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil 
durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek 
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İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri ve Sorumlulukları 

MEVZUATTAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜKLER NEDENİYLE SORUMLULUK 
 

Eğitimin planlanması, uygulanması ve kontrolü 

● İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik m.9/d: Çalışanların iş 
sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin 
onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek. 

 

Bilgilendirme 

● İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik m.9/d: Çalışanlara 
yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek. 

 

Talimatları ve çalışma izin prosedürlerini hazırlama 

● İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik m.9/d: Gerekli yerlerde 
kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına 
sunmak ve uygulamasını kontrol etmek 

 

İlgili birimlerle işbirliği yapma 

● İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik m.9/d: (1) İşyeri 
hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için 
inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak 

(2) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri 
hekimiyle birlikte hazırlamak 
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İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri ve Sorumlulukları 

MEVZUATTAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜKLER NEDENİYLE SORUMLULUK 

 

Yazılı bildirim 

 

6331 sayılı Kanunu m.8/2: İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere 
görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz 
önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı 
olarak bildirir.". Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların giderilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren 
sorumludur.  
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İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri ve Sorumlulukları 

MEVZUAT DIŞINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLER NEDENİYLE SORUMLULUK 

 
İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekiminin ilgili yönetmeliklerde yer alanlar dışındaki 
kusurlarının tespiti bakımından, somut olayda işveren ile arasındaki ilişkinin niteliğine göre 
değerlendirme yapılmalıdır.  

 

● İş güvenliği uzmanının aynı zamanda işveren vekili olması (geçerli yetki devri aranır) 

 

● Çalışma süreleri bakımından işveren niteliğine sahip olamama 

 

● Mevzuatın görevlendirilmesine izin verdiği, ancak gerçekte görevin gereklerini yerine 
getirmeye yetecek tecrübesi ve bilgisi olmayan uzman çalıştırılması 
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İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri ve Sorumlulukları 

SON SÖZ 

 İnsanın yaşamı ile fiziksel ve ruhsal 
bütünlüğünden daha önemli olan bir şey 
bulunmamaktadır. 

 

 Dinlediğiniz için Teşekkür Ederim 

 

      

      Av. Mustafa YILMAZ 
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