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ÖZ: İş kazaları ve meslek hastalıklarının özel hukuk boyutu yanında ceza 
hukuku alanında da birçok önemli sonucu söz konusudur. Gerçekten meydana 
gelen bir iş kazası ve meslek hastalığı sonucunda kişi yaralanmakta veya 
ölmektedir. Doktrinde iş güvenliği ve meslek hastalığının teknik yönü ve özel 
hukuk boyutu yoğun bir şekilde ele alınmasına rağmen, ceza hukuku boyutu 
ihmal edilmektedir. Oysa iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda gündeme 
gelebilecek olan taksirle yaralanmaya veya ölüme neden olma suçları son derece 
geniş bir uygulama alanına sahip olup, gerek uygulama gerekse doktrinde birçok 
tartışmalı yönü bulunmaktadır. Bu nedenle tebliğimizde iş kazaları ve meslek 
hastalıkları nedeniyle ortaya çıkabilecek suçlarda işveren ve vekillerinin cezai 
sorumluluğu üzerinde durulacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: İş Kazası, İşveren, İşveren Vekili, Cezai Sorumluluk. 
 
ABSTRACT: In addition to the private law aspects of occupational accidents 
and diseases, there are many important consequences in the field of criminal 
law. Literally individuals get injured or die as a result of an occupational 
disease or accident taken place. Although occupational safety and disease are 
intensely discussed in the technical aspect and private law aspect, the criminal 
law dimension is neglected in the doctrine. However, crimes of causing injuries 
or death by negligence, which may come to the fore as a result of occupational 
accidents and diseases, have a very wide application area and there are many 
controversial aspects in the application and the doctrine. For this reason, we 
will focus on the criminal liability of employers and their representatives in 
criminal cases that may arise from occupational accidents and diseases in our 
communiqué. 
 
Keywords: Occupational Accident, Employer, Vice Principal,                 
Criminal Liability. 
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1. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI KAVRAMLARI 

“İş kazası” 20.06.2012 tarih ve 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

(İSGK)”nda1 “...İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme 

sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle 

getiren olayı...”(md. 3/1-g); “meslek hastalığı” ise, “...mesleki risklere maruziyet 

sonucu ortaya çıkan hastalığı...” (md. 3/1-l) ifade etmektedir. 31.05.2006 tarih 

ve 5510 “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (SSGSSK)’nda2 ise 

“iş kazası” “...a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,/b) (Değişik: 

17/4/2008-5754/8 md.) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle 

sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş 

nedeniyle, /c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri 

dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen 

zamanlarda, /d) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.) Bu Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, 

iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, /e) 

Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi 

sırasında, /meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da 

ruhen engelli hâle getiren olay...” (md. 13/1)3 şeklinde; “meslek hastalığı” ise; 

“...sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir 

sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli 

hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleri...” (md. 14/1) 4  olarak 

nitelenmektedir5. Aktarılan betimlemelerden hareketle “iş kazası” ve “meslek 

1 RG, 30.06.2012/28339. 
2 RG, 16.06.2006/26200. 
3 “İş kazası” kavramı ile bu konudaki tartışmalar için bkz. Akın, Levent, İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat, 

Yetkin Yayınları, Ankara 2001, s. 23 vd.  
4 Meslek hastalığı kavramı konusunda detaylı bilgili ve doktriner tartışmalar için bkz. Akdeniz, Ayşe Ledün, 

Meslek Hastalığı Kavramı Üzerine, Beta Yayınevi, İstanbul 2015, s. 39 vd.  
5 “Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun; /a) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet 

sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin 
incelenmesi, /b) Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbî 
sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi, /sonucu Kurum Sağlık 
Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.” (SSGSSK md. 14/2). “Sigortalının veya işverenin talebi üzerine 
Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek 
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hastalığı”nın 04.06.1985 tarih ve 3213 sayılı “Maden Kanunu”6 kapsamındaki 

bir işten/faaliyetten kaynaklanması halinde; “maden iş kazası” ve “maden 

meslek hastalığı”söz konusu olacaktır. Öncelikle belirtmek gerekir ki iş hukuku 

anlamındaki iş kazası ile ceza hukuku anlamındaki iş kazası kavramları ve buna 

bağlı sonuçlar birbirinden farklıdır. Biz iş kazası kavramını ceza hukuku 

bağlamında ele alacağız. 

 

2. İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARI VE MADEN İŞ 

KAZASI İLE MESLEK HASTALIĞI BAĞLAMINDA CEZAİ 

SORUMLULUK 

2.1. İşveren ve İşveren Vekili  

2.1.1. İşveren 

4857 sayılı İş Kanunu 7’da (İşK.) “…işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye 

yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara...”(md.2/1) “işveren” 

denirken, bu kavram İSGK’de“...çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi 

yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları...” ifade etmektedir. Tanımdan 

da anlaşılacağı üzere işveren gerçek kişi, tüzel kişi (özel hukuk tüzel kişisi veya 

kamu hukuku tüzel kişisi) ve hatta tüzel kişiliği olmayan kurum veya kuruluşlar 

olabilmektedir. Zikredilen kanun hükümlerinde işçinin 

istihdamından/çalıştırılmasından bahsedildiğine göre, işverenin işyerinin maliki 

olması gerekmemekte; örneğin işleteni olması yeterli olmaktadır.  

 

2.1.2. İşveren Vekili 

İşK.’de “işveren vekili”; “...İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve 

işletmenin yönetiminde görev alan kimseler…” (md. 2/4) şeklinde 

raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) 
bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte 
kazanma gücünün en az % 60'ını, (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını 
veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit 
edilen sigortalı, malûl sayılır .” (İSGKmd. 25). 

6 RG, 15.06.1985/18785. 
7 RG 10.06.2003/ 25134 
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tanımlanırken; İSGK’de“...İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin 

yönetiminde görev alan işveren vekilleri, bu Kanunun uygulanması bakımından 

işveren sayılır...” (md. 3/2) ifadesi benimsenmiştir. İki tanım arasında önemli 

oranda örtüşme bulunmakla birlikte, İSGK’de “işletmenin yönetiminde görev 

alma” kriterine yer verilmemiştir.  

Daimi nezaretçi bir maden işletmesinde daimi olarak istihdam edilen, 

işletmelerin teknik ve emniyet bakımından nezaretini yapan sorumlu ve yetkili 

maden mühendisidir. Maden Kanunu’nun 31. maddesine göre; her maden 

sahasına bir daimi nezaretçi atanması ve üretim faaliyetlerinin onun gözetiminde 

yürütülmesi gerekir. Ancak bazı durumlarda daimi nezaretçinin de işveren vekili 

statüsünde bulunabileceği kabul edilmelidir. Örneğin daimi nezaretçi iş 

sahasında tespit edilen iş güvenliği risklerinin ortadan kaldırılması amacıyla 

doğrudan doğruya önlem alma veya harcama yapma gibi yetkileri haizse işveren 

vekili sayılacaktır. 

 

2.2. Cezai Sorumluluk 

2.2.1. Genel olarak 

5237 sayılı “Türk Ceza Kanunu (TCK)”8nda veya özel ceza normu içeren diğer 

yasada “iş kazası”, “meslek hastalığı”, “işçi”, “işveren”veya “işveren 

vekili”kavramları özel olarak tanımlanmadığından, bunlar için başta İşK. ile 

İSGK ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu9 hükümlerinden yararlanılacaktır (9. 

CD, 24.06.2009, 2009/4151, 2009/7439).Dolayısıyla bazıları yukarıda verilen 

tanımların içerikleri ve kapsamları, ceza hukukunun genel hükümleri ve TCK ile 

özel ceza normları birlikte değerlendirildiğinde işveren ve işveren vekilinin 

sadece taksirli davranışlarla sebep oldukları fiiller açısından cezai sorumluluğu 

gündeme gelebilecektir. Farklı bir şekilde ifade edecek olursak, olası kastla 

meydana gelen ölüm ve yaralanma neticelerinin ceza hukuku bağlamında kaza 

8RG, 12.10.2004/25611. 
9 RG, 4.2.2011/ 27836 
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olarak kabul edilemeyeceğini, bu durumun ancak İSGK bağlamında bir iş kazası 

sayılabileceğini düşünüyoruz. Ancak doktrinde bazı yazarlar 10  ve bazı 

kararlarında Yargıtay 11  aksi görüşü savunarak, iş kazalarının olası kastla da 

gerçekleşebileceğini belirtmişlerdir. 

Taksir TCK md. 22’de12; taksirli ölüme veya yaralanmaya neden olma 

suçları ise TCK md. 8513 ve 8914 düzenlenmiştir. 

10Taşkın, Ozan Ercan, İşyeri “Kazalarında” Manevi Unsurun Belirlenmesi, Güncel Hukuk, Haziran 2014,s. 25 
aynı yönde Ertan, İ. Mert- Ozansü, M. Cemil: İş Cinayetleri Hukuksal Bir Bakış, Güncel Hukuk, Mart 
2014, s.15 Aktaran Erdoğan, Çağla, İşveren ve İşveren Vekilinin İş Kazasından Doğan Cezai Sorumluluğu, 
Yetkin Yayınları, Ankara 2016, s.169 

11 Yargıtay 12. CD , 14.11.2013 T. 2012/21104 E. 2013/25712 K. 
12Taksir 
Madde 22 - (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hâllerde cezalandırılır. 
(2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen 

neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. 
(3) Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu 

halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır. 
(4) Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir. 
(5) Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her failin cezası 

kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir. 
(6) Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir 

cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez; bilinçli taksir 
halinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilir. 

13Taksirle öldürme 
Madde 85 - (Değişik: 31.03.2005 – 5328/3 md.) 
(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. 
14Taksirle yaralama 
Madde 89 - (1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına 

neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 
(2) Taksirle yaralama fiili, mağdurun; 
a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, 
b) Vücudunda kemik kırılmasına, 
c) Konuşmasında sürekli zorluğa, 
d) Yüzünde sabit ize, 
e) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, 
f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına, 
Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır. 
(3) Taksirle yaralama fiili, mağdurun; 
a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, 
b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, 
c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, 
d) Yüzünün sürekli değişikliğine, 
e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine, 
Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. 
(4) Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına 

hükmolunur. 
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2.2.2. İşveren ve İşveren Vekilinin Cezai Sorumluluğu 

a) Genel olarak; İş kazalarında failin belirlenmesi taksire dayalı kusuru 

bulunan kişi veya kişilerin belirlenmesi ile mümkündür. Bu bağlamda ilk akla 

gelen kişi doğal olarak işveren ve/veya işveren vekilidir. Keza başka bir işçi vs. 

yan yana veya bağımsız fail olabilir. İşaret edelim ki işçinin kendi kısmi kusuru 

diğer fail veya faillerin kendi kusurlu davranışları nedeniyle cezalandırılmalarını 

engellemez (TCK md. 22/4-5).  

“(4) Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre 

belirlenir. 

(5) Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan 

dolayı sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir.” 

İşverenin sorumluluğunu doğuran haller genel olarak; “iş yerinde iş güvenliği 

veya sağlığı açısından gerekli önlemleri almamak, eğitim, denetim ve gözetim 

yükümlülüğünü hiç veya gereği gibi yerine getirmemek”tir.  

İşyeri sayılan yerler İş.K’nin 2/2. maddesinde sayılmıştır. Buna göre; 

işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı 

bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile 

dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve 

meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır. 

İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu 

kapsamında bir bütündür. (İşK.md. 2/2-3). 

İş kazalarıyla bağlantılı olarak ceza hukuku alanında ve özellikle yargı 

pratiğinde ortaya çıkan sorunlu ilk nokta ceza hukukunun sorumluluk ve kusur 

ilkeleriyle, özel hukukun bu konuya ilişkin kurallarının karıştırılmasıdır. Daha 

açık söylemek gerekirse özel hukuk mantığı/yaklaşımı ile bir ceza hukuku 

uyuşmazlığının çözülmeye çalışılması durumunda yeni sorunlar meydana 

(5) (Değişik: 06/12/2006 – 5560/5 md.)14Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete 
bağlıdır. Ancak, birinci fıkra kapsamına giren yaralama hariç, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikâyet 
aranmaz. 
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gelmektedir. Yani iş kazalarının ceza hukuku boyutu çözümlenirken ceza 

hukukundaki fiil kavramı ile özel hukuktaki sorumluluk, kusur ve illiyet bağına 

ilişkin konular birbirine karıştırılmamalıdır. 

Bu büyük sorunun çözümü için özel hukuktan, özellikle iş hukukundan 

ödünç alınan kavramların içlerinin ceza hukuku ilke ve kurallarıyla 

doldurulmaları gerekmektedir. Örneğin İşK. md 2/6. maddesine göre üst işveren, 

alt işverenin işçilerine ilişkin sorunlarda alt işveren (taşeron) ile birlikte 

sorumluyken, ceza hukukunda durum bu merkezde değildir. Bu bağlamda 

üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirerek yeterli bilgi, tecrübe ve 

donanıma sahip bir alt işvereni atamış olan asıl işverenin cezai sorumluluğu söz 

konusu olmayacaktır. 

Yani temel sorun meydana gelen ölüm ve/veya yaralama neticesi ile 

sanığın taksirli fiili arasında bir illiyet bağının bulunup bulunmadığı ve söz 

konusu neticenin failin bir fiili olarak ona yüklenip yüklenemeyeceği hususudur. 

İkinci husus ve aslında bu ilk konunun alt görünümü; bilirkişilerin 

yetersizliği, hâkim ve savcıların ve hatta avukatların taksirli suça ilişkin 

ilgisizliği, bilgi ve tecrübe birikiminin yetersizliği olarak sıralanabilir. 

 

b) İşverenin cezai sorumluluğu; İşverenin işin yürütülmesini işveren vekili 

olmaksızın bizzat sağladığı durumlarda neticenin kendi kusurundan 

kaynaklanması sebebiyle cezaların şahsiliği ilkesi gereğince cezai 

sorumluluğunun olacağı açıktır. Ancak işveren işin yürütülmesini işveren vekili 

aracılığıyla da gerçekleştirebilir. Bu durumda işveren vekiline yapılan yetki 

devri işverenin cezai sorumluluktan kurtulmasını her durumda sağlamayacaktır. 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmaması sebebiyle neticenin meydana 

gelmesinde şayet işverenin kusuru bulunuyorsa ceza sorumluluğu da devam 

edecektir. 

Bunun yanında iş kazası sonucu oluşacak ölüm veya yaralanma ile 

sonuçlanan suçun failinin tespitinde farklı kriterlerin de göz önünde tutulması 
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gerekmektedir.  Nitekim kurulmuş bir asıl işveren-alt işveren ilişkisinin olup 

olmadığı veyahut taraflar arasındaki sözleşmenin niteliği gibi hususlar suçun 

failinin belirlenmesinde önem arz etmektedir. Örneğin uygulamada da sıklıkla 

karşılaşıldığı üzere taraflar arasındaki sözleşmenin eser sözleşmesi mi yoksa 

hizmet sözleşmesi mi olduğu meydana gelen iş kazasında cezai sorumluluğunun 

kimde olacağının belirlenmesinde etkili olmaktadır.  

Asıl işveren alt işveren ilişkisi İş K.md. 2/6’da şu şekilde tanımlanmıştır: 

“Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı 

işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik 

nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği 

işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı 

işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu 

ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu 

Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş 

sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.”

 Görüldüğü üzere İş Kanunu işçiye karşı alt işveren ve asıl işvereni birlikte 

sorumlu tutmuştur. Ancak bu ilişki içerisinde cezai sorumluluğu belirlerken, 

ceza hukukunun temel ilkeleri gözetilmelidir.  İş kazası sonucu meydana gelen 

ölüm ve/veya yaralama neticesi ile sanığın taksirli fiili arasında bir illiyet 

bağının bulunup bulunmadığı ve söz konusu neticenin failin bir fiili olarak ona 

yüklenip yüklenemeyeceği hususu tartışılmalıdır. 

Eser sözleşmesi TBK md. 470’te yüklenicinin bir eser meydana 

getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği 

sözleşme olarak tanımlanmıştır. Bu sözleşmesinin kanuni tanımı da göz önüne 

alındığında belirli bir bedel karşılığı yapımı, bakımı veya onarımı üstlenilen 

eserin iş sahibinin denetimi ve gözetimi olmaksızın yüklenicinin bağımsız 

çalışmasıyla meydana getirileceği kabul edilmektedir. Bu sözleşme türü sıklıkla 

hizmet sözleşmesiyle karıştırılabilmektedir. Aslında iki sözleşme tipi arasında 

önemli farklılıklar mevcuttur. Öncelikle eser sözleşmesindeki “iş sahibi” ile 
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hizmet sözleşmesindeki “işveren” kavramları birbiri ile karıştırılmamalı, 

yükümlülük ve sorumluluklarının aynı nitelikte olduğu düşünülmemelidir. Eser 

sözleşmesinde “iş gören (yüklenici)”, iş sahibinin gözetimi ve denetimi söz 

konusu olmaksızın ve ondan buyruk almaksızın, kendi belirlediği zaman 

içerisinde bağımsız olarak iş gördüğü sırada bir kaza meydana gelmiş ise bu 

durumda “işsahibi”nin cezai sorumluluğundan söz edilemez. Bunun yanında 

taraflar arasındaki ilişkinin asıl işveren-alt işveren ilişkisi mi yoksa eser 

sözleşmesi mi olduğu da dikkatlice belirlenmesi gereken bir konudur. Üstlenilen 

işin, iş sahibinin talimatları doğrultusunda yapılıp yapılmadığı, yüklenicinin 

yapılan işin uzmanı olup olmadığı, iş sahibinden o işin, teknik yönden, nasıl 

yapılması gerektiği konusunda talimat alıp almadığı başka bir anlatımla, iş 

sahibine karşı bağımsız olup olmadığı hususlarının birlikte değerlendirilmesi 

gerekecektir. Şayet aradaki ilişki eser sözleşmesi ise, bu sözleşme gereği olarak 

yapılacak bağımsız çalışma sırasında meydana gelebilecek bir iş kazasından iş 

sahibinin cezai sorumluluğu doğmayacaktır. 

Maden ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarının bir kısmında veya 

tamamında üçüncü kişilerle yapmış oldukları rödövans sözleşmelerinde kural 

olarak alt işveren-asıl işveren ilişkisi bile ortaya çıkmamaktadır. Gerçekten, 

Maden Kanunun Ek 7.maddesi hükmü gereğince, maden ruhsat sahiplerinin, 

ruhsat sahalarının bir kısmında veya tamamında üçüncü kişilerle yapmış 

oldukları rödövans sözleşmelerinde, bu alanlarda yapılacak madencilik 

faaliyetlerinden doğacak İş Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili idari, mali 

ve hukuki sorumluluklar rödövansçıya aittir. Ancak bu durum ruhsat sahibinin 

Maden Kanunundan doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Görüldüğü 

üzere, Kanun rödövans sözleşmelerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin idari, 

mali ve hukuki sorumluluğun rödövansçıya ait olduğunu açıkça düzenlemişken,  

meydana gelebilecek bir iş kazasında cezai sorumluluğun kime ait olduğunu 

belirtmemiştir. Bu durumda cezai sorumluluk ceza hukukunun genel ilkelerine 

göre tespit edilmelidir. Eğer ruhsat sahibi rödövansçıya emir ve talimat veriyor, 
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çalışma biçimini kontrol ediyorsa meydana gelen iş kazasından diğer şartların 

bulunması halinde cezai sorumluluğu doğabilecektir. Çok istisnai de olsa, daimi 

nezaretçi doğrudan ruhsat sahibine raporlama yapıyorsa durumu rödövansçıya 

bildirmeyen ruhsat sahibinin sorumluluğu gündeme gelecektir. 

c) İşveren vekilinin cezai sorumluluğu; İşK.md. 2/4’ün ikinci cümlesinde 

işveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan 

işverenin sorumlu olacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak burada dikkat 

edilmesi gereken husus buradaki sorumluluğun özel hukuka ilişkin olmasıdır. 

Meydana gelecek iş kazasında cezai sorumluluğun belirlenmesinde bu hükmün 

esas alınması cezaların şahsiliği ilkesine aykırılık teşkil edecektir. 

 İşverenin sadece cezai sorumluluktan kurtulmak adına yeterli donanıma 

sahip olmayan bir vekil ataması işvereni bu sorumluluktan kurtarmayacaktır.  

Nitekim Yargıtay’ın da bu görüşü destekleyen kararları mevcuttur.15 

Tüzel kişilerde fail olarak somut işverenin tespiti yapılırken 6102 sayılı 

Türk Ticaret Kanunu 16  (TTK) hükümlerinden yararlanılması gerekir. Bu 

durumda öncelikle tüzel kişiliğin yönetim organlarına üye olan gerçek kişiler 

ceza sorumluluğuyla karşı karşıya kalacaklardır. Ancak yönetim organı üyeleri 

kendi aralarında iş bölümü yapmış ise iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili gerekli 

çalışmaların yapılması ve önlemlerin alınmasından hangi üye sorumlu ise ceza 

sorumluluğu da o üye üzerinde olacaktır. Ayrıca belirtmek gerekir ki tüzel 

kişiliğin türüne göre cezai sorumluluğu olan somut işveren gerçek kişinin tespiti 

de farklılık gösterecektir. 

Somutlaştıracak olursak; komandit yahut kolektif şirketlerde ortaklardan 

her biri şirketi yönetme hakkına ve görevine sahipken, limited ve anonim 

şirketlerde yönetim ve temsil yetkisi ortakların tamamına ait değildir. Limited 

15“Sanığın ortağı ve yetkilisi olduğu M.A. AŞ isimli firmanın Karkas kaynak elemanı olarak çalışan mağdurun 
sanığın hazırlıkta verdiği ifadesinde Karkas birim amirlerinin A.Y ve S.D. olduğunu beyan ettiği, 
mahkemede ise şirkette on dört tane üst düzey yönetici olduğunu belirtmesi karşısında şirket organizasyon 
şemasının getirilerek sanığın ilgili bölümde işin gerektirdiği vasıfta yöneticiler istihdam edip edilmediğinin 
tespit edilmesi gerekmektedir. Yargıtay 12. CD. 25.09.2013808/21356. Erdoğan, s.123 

 
16 RG, 14.2.2011/27846 
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şirketlerde yönetim ve temsil yetkisi müdür sıfatıyla ortaklardan bir veya 

birkaçına ya da tamamına yahut üçüncü bir kişiye bırakılabilirken anonim 

şirketlerde bu yetki yönetim kurulunundur. Ancak yönetim kurulu da bu görev 

ve yetkilerini kurul üyelerinden birine, birkaçına veya üçüncü bir kişiye 

bırakabilir. Tüm bu sayılan durumlara göre cezai sorumluluğu olan somut 

işverenin tespitinin ayrı ayrı yapılması gerekecektir. Örneğin anonim ortaklığın 

merkezinden coğrafi olarak uzak şube ve şantiyelerde işlenen suçlarda yönetim 

kurulu değil kendisine şirketi temsil yetkisi verilmiş şantiye şefi veya proje 

müdürü sorumlu olabilecektir. 

d)İşyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve daimi nezaretçilerin özel 

durumu; İşyeri hekimi kavramı İSGK’da “İş sağlığı ve güvenliği alanında 

görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine 

sahip hekim” şeklinde tanımlanmıştır. Genel itibariyle ise işyeri hekimi; 

alanında uzmanlaşmış çalıştığı iş kolunun sağlık sorunları hakkında yeterli 

bilgiye sahip, iş kazası yahut meslek hastalığı durumunda kendisine 

başvurulacak hekimdir17. İşyeri hekimlerinin görevleri İşyeri Hekimi ve Diğer 

Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında 

Yönetmelik’te belirtilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı ise yine İSGK’da 

“Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev 

yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine 

sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler 

ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik 

eleman” şeklinde tanımlanmıştır. İşyeri hekimleri ve iş sağlığı ve güvenliği 

uzmanları işverene ilgili konularda rehberlik etmek ve tespit ettikleri eksiklik ve 

aksaklıkları yazılı olarak işverene bildirmekle yükümlüdürler. Bu eksikliklerin 

ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden 

işveren sorumludur. Bu halde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi 

17Kılıç, Leyla, İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliğini Sağlama Hükümlülüğü ve Sorumluluğu, Yetkin Yayınları, 
Ankara 2006, s.85. 
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İSGK’den kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirerek cezai sorumluluktan 

kurtulabileceklerdir.  

Daimi nezaretçi, iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli gördüğü teknik 

aksaklıkları ve önerileri teknik nezaret defterine yazmak zorundadır. Bu görevin 

yapılmaması ile kazanın meydana gelmesi arasında illiyet bağı varsa daimi 

nezaretçinin cezai sorumluluğu doğabilecektir. 

 

3. SONUÇ 

Modern iş hukukunun temel prensibi işçi haklarını korumak ve iş sağlığı ve 

güvenliğini her iş kolunda etkin olarak teminat altına almaktır. Bu bağlamda iş 

kazalarını en aza indirmek başta devletin ve ardından işverenlerin görevidir. 

Buna bağlı olarak adalete uygun sonuçların oluşması için meydana gelmiş iş 

kazaları sonucunda failin ve suçun diğer unsurlarının doğru tespit edilmesi 

şarttır. Bu tespit yapılırken özel hukuka ait kavramlarla ceza hukukuna ait 

kavramların birbirine karıştırılmaması gerekmektedir. Ayrıca etkili ceza 

yargılaması ve ceza yaptırımlarının caydırıcılığı ile iş sağlığı ve güvenliğine 

ilişkin kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi sağlanarak, iş kazaları, meslek 

hastalıkları ile bunlara bağlı ölüm ve yaralanmaları önemli ölçüde azaltmak 

mümkün olacaktır. 
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