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• RÜCUAN TAZMİNAT DAVASININ KUSUR ESASINA 
DAYANIYOR OLMASI 

• KUSURUN TESPİTİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ 
YÜKÜMLÜKLERİNDEN HAREKET ETMENİN GEREKMESİ  

•  
  

ÖZETİ   Davanın yasal dayanağı 506 sayılı 
Yasanın 26. maddesi olup, davalının sorumluluğu 
kusur sorumluluğu ilkesine dayanmaktadır. 506 
sayılı Yasanın 26/1. maddesinde, kastı, işçilerin 
sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat 
hükümlerine aykırı hareketi ya da suç sayılabilir 
bir eyleminin varlığı halinde işverenin rücu 
alacağından sorumluluğu olanağı tanınmıştır. Aynı 
Yasanın 26/2. maddesinde ise, 3. kişinin rücu 
alacağından sorumluluğu için, kasıt veya 
kusuruyla iş kazasının oluşumuna etkide bulunma 
koşulu öngörülmüştür. İşveren veya üçüncü kişiler 
ile üçüncü kişileri çalıştıranlara rücu olanağı anılan 
maddede öngörülen sayılı ve sınırlı durumların 
gerçekleşmesi halinde mümkün olup, 506 sayılı 
Yasanın 26. maddesine dayalı dava kapsamında, 
maddedeki sorumluluk hallerinin genişletilmesi 
veya genel hükümler uyarınca kusursuz 
sorumluluk yoluna gidilmesine olanak 
bulunmamakta olduğundan davalıların rücu 
alacağından sorumluluğu ancak, maddede 
öngörülen koşulların gerçekleşmesi halinde 
mümkündür. 
 



Anılan Yasal düzenleme çerçevesinde kusur 
durumu saptanırken, iş güvenliği mevzuatına göre 
hangi önlemlerin alınması gerektiği, bu önlemlerin 
işverence alınıp alınmadığı ve alınmış önlemlere 
sigortalı işçinin uyup uymadığı 4857 sayılı 
Kanunun 77. maddesi hükmü doğrultusunda 
alınacak raporda tartışılmalıdır. İşveren yada 
işverenlerin tamamen kusursuz kabul edilebilmesi 
için ise, anılan madde gereğince, işyerindeki 
işçilerin sağlığı ve iş güvenliğini sağlamaya yönelik 
her türlü tedbiri alması, uygun çalışma ortamı 
hazırlaması, araçları noksansız bulundurması, 
işçileri etkin bir biçimde denetlemesi, gözetlemesi, 
bütün yükümlülüklerini özenle yerine getirmesi 
gerekir 

 
  

 
Dava, iş kazası sonucu vefat eden sigortalı hakkında yapılan tedavi giderlerinin tahsili için 
yapılan icra takibine vaki itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkindir. 
 
Mahkemece, hükümde belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmiştir. 
 
Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde 
olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar 
okunduktan sonra, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.  
 
1-Davanın yasal dayanağı 506 sayılı Yasanın 26. maddesi olup, davalının sorumluluğu 
kusur sorumluluğu ilkesine dayanmaktadır. 506 sayılı Yasanın 26/1. maddesinde, kastı, 
işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi ya 
da suç sayılabilir bir eyleminin varlığı halinde işverenin rücu alacağından sorumluluğu 
olanağı tanınmıştır. Aynı Yasanın 26/2. maddesinde ise, 3. kişinin rücu alacağından 
sorumluluğu için, kasıt veya kusuruyla iş kazasının oluşumuna etkide bulunma koşulu 
öngörülmüştür. İşveren veya üçüncü kişiler ile üçüncü kişileri çalıştıranlara rücu olanağı 
anılan maddede öngörülen sayılı ve sınırlı durumların gerçekleşmesi halinde mümkün 
olup, 506 sayılı Yasanın 26. maddesine dayalı dava kapsamında, maddedeki sorumluluk 
hallerinin genişletilmesi veya genel hükümler uyarınca kusursuz sorumluluk yoluna 
gidilmesine olanak bulunmamakta olduğundan davalıların rücu alacağından sorumluluğu 
ancak, maddede öngörülen koşulların gerçekleşmesi halinde mümkündür. 
 
Anılan Yasal düzenleme çerçevesinde kusur durumu saptanırken, iş güvenliği mevzuatına 
göre hangi önlemlerin alınması gerektiği, bu önlemlerin işverence alınıp alınmadığı ve 
alınmış önlemlere sigortalı işçinin uyup uymadığı 4857 sayılı Kanunun 77. maddesi 
hükmü doğrultusunda alınacak raporda tartışılmalıdır. İşveren yada işverenlerin tamamen 
kusursuz kabul edilebilmesi için ise, anılan madde gereğince, işyerindeki işçilerin sağlığı 
ve iş güvenliğini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri alması, uygun çalışma ortamı 
hazırlaması, araçları noksansız bulundurması, işçileri etkin bir biçimde denetlemesi, 
gözetlemesi, bütün yükümlülüklerini özenle yerine getirmesi gerekir. 
 
Eldeki davada, iki kimya bir makine mühendisi iş güvenliği uzmanı tarafından hazırlanan 
kusur raporu esas alınarak hüküm kurulmuş ise de, ceza mahkemesinde yapılan 



yargılamada alınan kusur raporunda işyeri sahibi olarak Kadir Naci Yürük’ün 4/8 
oranında, iş kazasının gerçekleşmesine hatalı eylemi ile sebep olan Mitat Yılmaz’ın 4/8 
oranında kusurlu bulunması karşısında, İşçi sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatı ile iş 
kazasının vuku bulduğu iş kolunda uzman bilirkişi heyetinden anılan raporlar arasındaki 
çelişkiyi giderecek şekilde kusur oran ve aidiyeti konusunda rapor alınıp irdelenerek, 
sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, eksik araştırma sonucu yazılı şekilde hüküm 
kurulması isabetsizdir. 
 
2-Mahkemece, davalıdan tahsiline karar verilen tedavi giderinin, davalı tarafından 
herhangi bir yargılamaya gerek olmaksızın bilinebilecek nitelikte ve likit olmaması 
karşısında, davalının itirazında haksız çıkmış olsa bile İcra İflas Kanununun 67. maddesi 
çerçevesinde icra inkar tazminatından sorumlu olmadığı gözetilmeksizin, hatalı 
değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı olup bozma 
nedenidir.  
 
O hâlde, davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm 
bozulmalıdır. 
 
SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz 
harcının istem halinde davalıya iadesine, 18.01.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

 


