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İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Acil Durumlar
Acil Durum Tanımı
(İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik)

İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın,
patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal
afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren
olaylar.

Muhtemel Acil Durumlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yangın
Sel
Deprem
Tsunami
Patlama (Patlayıcı maddeler, gaz ve benzeri kimyasallar)
Heyelan
Çığ
Büyük Çaplı Gaz Yayılımı
Sabotaj
Diğer (Soygun, terör saldırısı, vb.)

İŞYERLERİ AÇISINDAN
ACİL DURUMLAR VE SONUÇLARI

İşverenin Yükümlülükleri
(Yön. Md.5)
(1) İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını
dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini
etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil
durumları belirler.
b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri
alır.
c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm
ve değerlendirmeleri yapar.
ç) Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.

d) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel
tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri
dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve
benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli
sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
e) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele
konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli
düzenlemeleri yapar.
f) Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin
olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek
şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.
g) Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri
ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda
bilgilendirir.
(2) Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları
işverenlerin konuya ilişkin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

İşverenin Yükümlülüklerini Yerine Getirme
Süreci
• Organizasyon Yapılması
• Görev Bölümünün yapılması
• Yetki ve Sorumlulukların belirlenmesi
• Ekonomik Altyapının Oluşturulması
• Uygulama Aşaması
• Sistemin Sınanması
• İyileştirme
• Sürdürülebilirlik

6331 Sayılı Yasa
Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım
MADDE 11 – (1) İşveren;
a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak
meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma
çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz
etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve
değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.
c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin
niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma,
tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu
konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve
tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında,
işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

Tahliye
MADDE 12 – (1) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi
durumunda işveren;
a) Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere
gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli
talimatları verir.
b) Durumun devam etmesi hâlinde, zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma
sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam
etmelerini isteyemez.
(2) İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve
yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri
durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik
donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar. Böyle bir
durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları
müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz.

İdari Para Cezaları
6331 S. Yasa. Madde: 26/1
d) 11 ve 12 nci maddeleri hükümlerine aykırı
hareket eden işverene, uyulmayan her bir
yükümlülük için bin Türk Lirası, aykırılığın devam
ettiği her ay için aynı miktar,

6331 S. Yasa. Madde: 26/2
(Değişik: 4/4/2015-6645/4 md.) Bu Kanunda belirtilen idari para

cezaları, 14 üncü
maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere
uygulanacak idari para cezaları hariç gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma
ve İş Kurumu il müdürünce verilir. 14 üncü maddede belirtilen bildirim
yükümlülüğünü yerine getirmeyenler için uygulanan idari para cezaları hariç
tahsil edilen idari para cezaları genel bütçeye gelir kaydedilir. 14 üncü
maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere
uygulanacak idari para cezaları ise doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumunca
verilir. Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen idari para cezalarının tebliğ, itiraz
ve tahsilinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi hükümleri uygulanır.
Verilen diğer idari para cezaları tebliğinden itibaren otuz gün içinde ödenir.
İdari para cezaları tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları adına
da düzenlenebilir.

6331 S. Yasa. Madde: 26/3
(Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) Bu maddede belirtilen idari para cezaları;

a) Ondan az çalışanı bulunan işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yirmi beş oranında artırılarak,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
b) On ila kırk dokuz çalışanı bulunan işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,
c) Elli ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde iki yüz oranında artırılarak,
uygulanır.

26/1-ç

MADDE 11 Acil durum
planları,
yangınla
mücadele ve ilk
yardım

MADDE 12 Tahliye

yönelik gerekli kontrol, ölçüm,
inceleme ve araştırmaları
yapmamak.

Acil durumları belirlememek, acil
durumlar için tedbir almamak,
acil durum planlarını
hazırlamamak, destek elemanı
26/1-d görevlendirmemek, araç gereç
sağlamamak, acil durumlarda
işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı
sağlayacak düzenlemeyi
yapmamak.

Ciddi ve yakın tehlike
durumunda; çalışanların işi
bırakarak güvenli yere gitmelerini
sağlamamak.
Zorunluluk olmadıkça, gerekli
donanıma sahip ve özel olarak
dışındaki
26/1-d görevlendirilenler
çalışanlardan işlerine devam
etmelerini istemek.
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2,898

1,931

1,931
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2,317

2,317

2,319

1,545

1,545

3,478

2,317

2,317

4,638

3,090

3,090

3,478

6,957

TL

4,635

Her bir
yükümlülük
için TL/
Aykırılığın
devamı
halinde her ay

4,635

Her bir
yükümlülük
için TL/
Aykırılığın
devamı
halinde her ay

50-+ Çalışanı Olan İşyerleri

Açıklamalar

2,317

2,317

4,638

3,090

3,090

Müdahalede bulunan çalışanları
yaptıkları müdahaleden dolayı
sorumlu tutmak.

2018 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)
(Yeniden Değerleme Oranı %14,47)

Kanun Maddesi

Ceza
Mad.

Kanun Maddesinde Sözü
Edilen Fiil
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri

MADDE 14 - İş
kazası ve
meslek
hastalıklarının
kayıt ve
bildirimi

MADDE 15 Sağlık gözetimi

10-49 Çalışanı Olan İşyerleri

TEHLİKELİ
(%25
artırılarak)

ÇOK
TEHLİKELİ
(%50
artırılarak)

AZ
TEHLİKELİ
(Aynı
miktarda)

2,319

2,898

3,478

14/2.İş kazalarını ve meslek
26/1-e hastalıklarını 3 iş günü içinde
SGK'ya bildirmemek.

3,092

3,865

14/4.Sağlık hizmeti sunucularının
iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet
26/1-e sunucularının meslek
hastalıklarını en geç 10 gün
içinde SGK'ya bildirmemesi.

3,092

15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi
yaptırmamak veya
15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli
26/1-f
sınıfta yer alan işlerde
çalışacaklar için sağlık raporu
almamak.

1,545

AZ
TEHLİKELİ
(Aynı
miktarda)

14/1 İş kazalarının ve meslek
hastalıklarının kaydını tutmamak,
gerekli incelemeleri yaparak
bunlar ile ilgili raporları
düzenlememek, İşyerinde
meydana gelen ancak yaralanma
veya ölüme neden olmadığı
26/1-e
halde işyeri ya da iş ekipmanının
zarara uğramasına yol açan veya
çalışan, işyeri ya da iş
ekipmanını zarara uğratma
potansiyeli olan olayları
inceleyerek bunlar ile ilgili
raporları düzenlememek.
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artırılarak)

ÇOK
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artırılarak)

AZ
TEHLİKELİ
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artırılarak)

TEHLİKELİ
(%100
artırılarak)

ÇOK
TEHLİKELİ
(%200
artırılarak)

2,319

3,478

4,638

3,478

4,638

6,957

TL / her
yükümlülük
için ayrı ayrı
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3,092

4,638

6,184

4,638

6,184

9,276
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3,092
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3,092

3,092

3,092

3,092

3,092

TL

1,545

1,545

1,545

1,545

1,545

1,545

1,545

1,545

TL / her
çalışan için *

2018 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)

Kanun Maddesi

Ceza
Mad.

Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri

(Yeniden Değerleme Oranı %14,47)

10-49 Çalışanı Olan İşyerleri

50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
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MADDE 11 - Acil durum planları,
yangınla mücadele ve ilk yardım

26/1-d

Acil durumları belirlememek, acil
durumlar için tedbir almamak, acil
durum planlarını hazırlamamak, destek
elemanı görevlendirmemek, araç gereç
sağlamamak, acil durumlarda işyeri
dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak
düzenlemeyi yapmamak.

1,545

1,931

2,317

1,545

2,317

3,090

2,317

3,090

4,635

Her bir
yükümlülük için
TL/
Aykırılığın
devamı halinde
her ay

4,635

Her bir
yükümlülük için
TL/
Aykırılığın
devamı halinde
her ay

Ciddi ve yakın tehlike durumunda;
çalışanların işi bırakarak güvenli yere
gitmelerini sağlamamak.

MADDE 12 - Tahliye

26/1-d

Zorunluluk olmadıkça, gerekli
donanıma sahip ve özel olarak
görevlendirilenler dışındaki
çalışanlardan işlerine devam etmelerini
istemek.

Müdahalede bulunan çalışanları
yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu
tutmak.

1,545

1,931

2,317

1,545

2,317

3,090

2,317

3,090

Muhtemel Acil Durumların İdari, Cezai ve
Hukuki Sonuçları

• Cana Gelen Zararlar
• Mala Gelen Zararlar

Yaralanma ve Ölüm İle Sonuçlanan Acil Durum
Vakalarında Hukuki ve Cezai Süreç

• Acil Durum Öncesi yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki ihmal
ve hatalar
• Acil durum vakasını yaratan hata ve ihmaller
• Acil duruma müdahalede ortaya çıkan hata ve ihmaller

Taksirle 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.
(5) (Değişik: 6/12/2006 – 5560/5 md.) Taksirle yaralama suçunun
soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Ancak, birinci fıkra
kapsamına giren yaralama hariç, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde
şikâyet aranmaz.

Taksirle öldürme
Madde 85- (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.

Taksir Nedir?
TCK. Madde 22
(1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde 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.

Diğer Suç Maddeleri
• Mal varlığına karşı işlenen suçlar (md.151)
• Genel güvenliğin kasten veya taksirle tehlikeye sokulması (170,171)
• Radyasyon yayma (172)
• Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme (173)
• Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi
(174)
• Çevrenin kasten veya taksirle kirletilmesi (175)

İş Kazası Sonucu
Yaralanma

Cezai Süreç

Hukuki Süreç

Kazalının Şikayetçi
Olması

Bilinçli Taksir
Hali

Hukuk Davaları

Savcılık Soruşturması

Takipsizlik

Kamu Davası
(Ceza Yargılaması)

Rücuen Alacak
(SGK)

Kazalının maddi ve manevi
tazminat davası
Beraat

Ceza
Kazalının yakınlarının maddi ve
manevi tazminat davaları

İş Kazası Sonucu
Yaralanma

Cezai Süreç

Hukuki Süreç

Kazalının Şikayetçi
Olması

Bilinçli Taksir
Hali

Hukuk Davaları

Savcılık Soruşturması

Takipsizlik

Kamu Davası
(Ceza Yargılaması)

Rücuen Alacak
(SGK)

Kazalının maddi ve manevi
tazminat davası
Beraat

Ceza
Kazalının yakınlarının maddi ve
manevi tazminat davaları

İş Kazası Sonucu Ölüm

Cezai Süreç

Hukuki Süreç
Savcılık Soruşturması

Hukuk Davaları
Takipsizlik

Kamu Davası
(Ceza Yargılaması)
Rücuen Alacak
(SGK)
Kazalının yakınlarının maddi ve
manevi tazminat davaları

Beraat

Ceza

SOSYAL SİGORTALAR
VE
GENEL SAĞLIK SİGORTASI
KANUNU
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İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından
işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu
MADDE 21- İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını
koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse,
Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileride
yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin
sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden
isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene ödettirilir.
İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.
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End. Müh. Erol ALKIŞ
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İş kazasının, 13 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde
belirtilen sürede işveren tarafından Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim
tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik
ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilir.
Çalışma mevzuatında sağlık raporu alınması gerektiği belirtilen işlerde,
böyle bir rapora dayanılmaksızın veya eldeki rapora aykırı olarak bünyece
elverişli olmadığı işte çalıştırılan sigortalının, bu işe girmeden önce var
olduğu tespit edilen veya bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılması sonucu
meydana gelen hastalığı nedeniyle, Kurumca sigortalıya ödenen geçici iş
göremezlik ödeneği işverene ödettirilir.
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İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişinin
kusuru nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve hak
sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken
ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin
sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü
kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücû
edilir.
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İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık; kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile
kamu idareleri tarafından görevlendirilen diğer kişilerin vazifelerinin gereği
olarak yaptıkları fiiller sonucu meydana gelmiş ise, bu fiillerden dolayı
haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunanlar hariç olmak üzere,
sigortalı veya hak sahiplerine yapılan ödemeler veya bağlanan gelirler için
kurumuna veya ilgililere rücû edilmez. Ayrıca, iş kazası veya meslek hastalığı
sonucu ölümlerde, bu Kanun uyarınca hak sahiplerine bağlanacak gelir ve
verilecek ödenekler için, iş kazası veya meslek hastalığının meydana
gelmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine veya iş kazası sonucu ölen
kusurlu sigortalının hak sahiplerine, Kurumca rücû edilmez.
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Sigortalının Kendisinden Kaynaklanan Sebeplerle Tedavi
Süresinin Uzaması, İş Göremezliğinin Artması
Madde: 22 - Sigortalının aşağıdaki sayılan nedenlerden
dolayı iş kazasına veya meslek hastalığına uğraması,
hastalanması, tedavi süresinin uzaması veya iş
göremezliğinin artması hallerinde geçici iş göremezlik
ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri;
Ceza sorumluluğu olmayanlar hariç, ağır kusuru yüzünden iş kazasına
uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan
sigortalının kusur derecesi esas alınarak üçte birine kadarı
Kurumca eksiltilir.
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Kasdî bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan,
meslek hastalığına tutulan, hastalanan veya
Kurumun yazılı bildirimine rağmen teklif edilen
tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya, yarısı tutarında
ödenir.
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sigortalının iş kazası,
meslek hastalığı, hastalık ve analık nedeniyle hekimin
bildirdiği tedbir ve tavsiyelere uymaması sonucu tedavi
süresinin uzamasına veya iş göremezlik oranının
artmasına, malûl kalmasına neden olması halinde, uzayan
tedavi süresi veya artan iş göremezlik oranı esas alınarak
dörtte birine kadarı Kurumca eksiltilir.
Ceza sorumluluğu olmayanlar ile kabul edilebilir bir mazereti olanlar hariç,
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Tedavi gördüğü hekimden, tedavinin sona erdiğine ve
çalışabilir olduğuna dair belge almaksızın çalışan
sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez,
ödenmiş olanlar da yersiz yapılan ödeme tarihinden
itibaren 96 ncı madde hükümlerine göre geri alınır.
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Borçlar Kanunu
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End. Müh. Erol ALKIŞ
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İşçinin İş Kazası Sonucu Yaralanması veya Meslek
Hastalığına Tutulması Halinde Tazminat Talebi
Zararlandırıcı kaza olayı sonucu işçinin hayatını
kaybetmemiş olması nedeniyle, sadece kendisinin
tazminat isteme hakkı vardır. Bu tazminat talebi
maddi tazminat ve manevi tazminat talebi olarak ikiye
ayrılır.
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İşçinin Maddi Tazminat Talebi

İşverenin, işçiyi gözetme borcuna uymaması, yani
iş güvenliği tedbirlerini alması ve üçüncü kişilerin
kusurlu davranışları sonucu, işçi uğramış olduğu
cismani zararlarını Borçlar Yasası uyarınca bu
kişilerden talep edebilir.
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6098 sayılı Borçlar Kanunu.
MADDE 49- Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille
başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle
yükümlüdür.
Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı
bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına
kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle
yükümlüdür.
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İşçinin Manevi Tazminat Talebi
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu işçi bir takım manevi
zararlara da uğrayabilir. Burada iş kazası ve meslek
hastalığı sonucu doğabilecek manevi zararlar söz konusu
olduğundan, bu anlamda manevi zararları; iş kazası veya
meslek hastalığı sonucu işçinin gördüğü tedaviler veya
vücut tamlığında meydana gelen hasarlar nedeniyle çekmiş
olduğu fiziki ve manevi açılar ile elem ve ızdırap sonucu
ruhsal dengesinin bozulması veya yaşama zevkinin
azalması olarak tanımlayabiliriz.
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Kazalının yaşadığı bu olumsuzlukların bir nebze
giderilmesi, kendisinin manen rahatlatılması ve
çektiklerinin unutturulması için en iyi yolun parasal
tatmin olduğu düşüncesi ile manevi tazminat sistemi
geliştirilmiştir.

6098 sayılı Borçlar Kanunu.
MADDE 56- Hâkim, bir kimsenin bedensel
bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın
özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir
miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine
karar verebilir.
Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin
veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak
uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.

İşçinin Ölümü Halinde Tazminat Talepleri
İşverenin işçiyi gözetme borcuna aykırı davranması
sonucu; iş güvenliği tedbirlerini almaması veya üçüncü
kişilerin kusurlu eylemleri sonucu iş kazası geçiren
veya meslek hastalığına yakalanan işçi bu nedenle
hayatını kaybedebilir. Bu durumda, maddi ve manevi
tazminat davaları açma hakkı geride kalanlara aittir.
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İşçinin Yakınlarının Destek Yoksun Kalma Tazminatı
İsteme Hakkı
İşçinin iş kazası, meslek hastalığı veya diğer hastalıklar
nedeniyle hayatını kaybetmesi durumunda, onun
yardımından (=desteğinden) mahrum kalan diğer kimseler
Borçlar Kanunu uyarınca tazminat talebinde bulunabilirler.
Bu tazminat türü Türk Hukuk sisteminde "Destekten
yoksun kalma tazminatı" olarak adlandırılmaktadır.
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6098 sayılı Borçlar Kanunu.
1. Ölüm ve bedensel zarar
a. Ölüm
MADDE 53- Ölüm hâlinde uğranılan zararlar özellikle şunlardır:
1. Cenaze giderleri.
2. Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün
azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.
3. Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar.
b. Bedensel zarar
MADDE 54- Bedensel zararlar özellikle şunlardır:
1. Tedavi giderleri.
2. Kazanç kaybı.
3. Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.
4. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar.

6098 sayılı Borçlar Kanunu.
c. Belirlenmesi
MADDE 55- Destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararlar, bu
Kanun hükümlerine ve sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplanır.
Kısmen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri ile
ifa amacını taşımayan ödemeler, bu tür zararların belirlenmesinde
gözetilemez; zarar veya tazminattan indirilemez. Hesaplanan tazminat,
miktar esas alınarak hakkaniyet düşüncesi ile artırılamaz veya
azaltılamaz.
Bu Kanun hükümleri, her türlü idari eylem ve işlemler ile idarenin
sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen
veya tamamen yitirilmesine ya da kişinin ölümüne bağlı zararlara ilişkin
istem ve davalarda da uygulanır.

İşçinin yakınlarının manevi tazminat isteme hakkı

İşverenin işçiyi gözetme borcuna aykırı hareketi (İş
güvenliği tedbirlerini almaması) ile üçüncü kişilerin
kusurları sonucunda , işçi iş kazası veya meslek
hastalığı sonucu hayatını yitirdiği takdirde, işçinin
yakınlarının işverenden ve bu kişilerden manevi
tazminat isteme hakları doğacaktır.
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46

6098 sayılı Borçlar Kanunu.
d. Manevi tazminat
MADDE 56- Hâkim, bir kimsenin bedensel
bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın
özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir
miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine
karar verebilir.
Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin
veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak
uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.
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