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• İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİNİN ESASLARI 
• İŞVERENİN İŞCİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE 

İLİŞKİN OBJEKTİF ÖZEN YÜKÜMLÜĞÜNÜN 
BULUNMASI 

• HAK SAHİBİ DOSYASINDAN ALINAN KUSUR 
RAPORUNUN BAĞLAYICI OLMAYACAĞI 

• ÜÇÜNCÜ KİŞİYE AÇILAN RÜCU DAVASININ 1 VE 10 
YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRELERİNE TABİ OLACAĞI 

•  
 

ÖZETİ   İşverenler işyerinde alman iş sağlığı ve 
güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını 
denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları 
mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak 
ve sorumluluktan konusunda bilgilendirmek ve 
gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek 
zorundadırlar. Anılan madde ile, işverenlere, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği kavramından kapsamlı olarak, 
her türlü önlemi almak yanında, bir anlamda objektif 
özen yükümlülüğü de öngörülmektedir. Bu itibarla 
işverenin, mevzuatın kendisine yüklediği tedbirleri, 
işçinin tecrübeli oluşu veya dikkatli çalıştığı takdirde 
gerekmeyeceği gibi bir düşünce ile almaktan 
sarfınazar etmesi kabul edilemez. 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Dünya Sağlık 
Örgütü'nün (WHO) ortak Komisyonunda işçi 
sağlığının esasları: Bütün işkollarında işçinin 
fiziksel, ruhsal ve sosyo-ekonomik bakımdan 
sağlığını en üst düzeye çıkarmak ve bunun devamını 
sağlamak; çalışma şartları ve kullanılan zararlı 
maddeler nedeni ile işçi sağlığının bozulmasını 



engellemek; her işçiyi kendi fiziksel ve ruhsal 
yapışma uygun işte çalıştırmak; özet olarak işin 
işçiye ve işçinin ise uyumunu sağlamak olarak 
tanımlanmaktadır. Belirlenen amaçlara ulaşmak, 
dolayısıyla iş kazalarını ve meslek hastalıklarını 
Önlemek temel sorumluluktur. (Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulunun 08.11.2006 gün ve E: 2006/10-
696, K: 2006/704 sayılı kararı). 
Öte yandan; sigortalı veya hak sahipleri tarafından 
tazmin sorumlularına karşı açılan tazminat davasında 
alınan kusur raporu, rücu davası yönünden bağlayıcı 
olmayıp, kesinleşmesi halinde güçlü delil niteliğinde 
sayılması gerekmektedir. 
506 sayılı Kanun'un 26. maddesinde üçüncü kişiler 
aleyhine açılan rücu davalarının tabi olduğu 
zamanaşımı süresine ilişkin açık hüküm 
bulunmamaktadır. Üçüncü kişi ile sigortalı arasında 
akdi bir ilişki de söz konusu değildir. Ancak anılan 
maddenin ikinci fıkrasında Borçlar Kanunu'na 
yollamada bulunulmuştur. Hal böyle olunca; üçüncü 
kişiler aleyhine açılan davalar Borçlar Kanunu'nun 
60. maddesinde gösterilen bir ve on yıllık 
zamanaşımı süresine tabidir. 

 
 

 
 

  

 
 
Rücuan tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; davanın kabulüne ilişkin hükmün 
süresi içinde temyizen incelenmesini davalılar Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ. ve Mehmet Kurt 
mirasçıları avukatlarının istemesi ve Mehmet Kurt mirasçıları avukatının duruşma talep 
etmesi üzerine, dosya incelenerek, işin duruşmaya tâbi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 
14.04.2015 günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmiştir. Duruşma günü Mehmet 
Kurt mirasçıları adına Av. Halil Hulki Özel, davacı adına Av. Adnan Başkan geldiler. Diğer 
davalılar adına gelen olmadı. Duruşmaya başlandı. Hazır bulunanların açıklamaları dinlenip 
duruşmaya son verilerek aynı günde Tetkik Hâkimi Mustafa Arınmış tarafından düzenlenen 
raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit 
edildi. 
l-)Davacı Kurum, 26.09.2005 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu vefat eden 
sigortalının haksahiplerine bağlanan gelirler nedeniyle oluşan zararın 506 sayılı Kanun'un 
26'ncı maddesi uyarınca davalılardan rücuan tahsiline karar verilmesini istemiştir. 



Mahkemece, haksahiplerinin açtığı ve henüz kesinleşmediği anlaşılan tazminat davasında 
alman kusur raporu esas alınmak suretiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir. 
İşveren ve üçüncü kişilerin, meydana gelen iş kazası nedeniyle sigortalı ya da hak sahiplerine 
sosyal sigorta yardımları yapmakla görevli olan Kuruma karşı 506 sayılı Kanun'un 26'ncı 
maddesi uyarınca sorumluluğu, kusur sorumluluğu ile sınırlı bulunmaktadır. Anılan kusur 
sorumluluğu; ancak işverenin kastı, suç sayılır eylemi, işçilerin sağlığı ve iş güvenliği 
mevzuatına aykırı eyleminin; üçüncü kişilerin kasıt ve kusuru ve bunlarla meydana gelen iş 
kazası arasında illiyet bağının bulunması halinde oluşmaktadır. Buna göre; işverenin/üçüncü 
kişilerin iş kazasındaki kasıt veya kusurunun tespiti amacıyla; iş kazasının oluşumuna ilişkin 
maddi olguların eksiksiz biçimde saptanması, sorumluluğu gerektiren her koşulun, kendi 
özelliği çerçevesinde araştırılıp irdelenmesi, işveren ve diğer ilgililerin kusur oran ve 
aidiyetlerinin belirlenmesi gerekir. 

Bu kapsamda; 6331 sayılı Kanunun 37?nci maddesi uyarınca yürürlükten kaldırılan ancak 
zararlandırıcı sigorta olayının meydana geldiği tarihte yürürlükte bulunan 4857 sayılı îş 
Kanunu'nun 77'nci maddesi uyarınca, işverenler 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. 
İşverenler işyerinde alman iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını 
denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal 
hak ve sorumluluktan konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini 
vermek zorundadırlar. Anılan madde ile, işverenlere, işçi sağlığı ve iş güvenliği kavramından 
kapsamlı olarak, her türlü önlemi almak yanında, bir anlamda objektif özen yükümlülüğü de 
öngörülmektedir. Bu itibarla işverenin, mevzuatın kendisine yüklediği tedbirleri, işçinin 
tecrübeli oluşu veya dikkatli çalıştığı takdirde gerekmeyeceği gibi bir düşünce ile almaktan 
sarfınazar etmesi kabul edilemez. 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) ortak Komisyonunda 
işçi sağlığının esasları: Bütün işkollarında işçinin fiziksel, ruhsal ve sosyo-ekonomik 
bakımdan sağlığını en üst düzeye çıkarmak ve bunun devamını sağlamak; çalışma şartları ve 
kullanılan zararlı maddeler nedeni ile işçi sağlığının bozulmasını engellemek; her işçiyi kendi 
fiziksel ve ruhsal yapışma uygun işte çalıştırmak; özet olarak işin işçiye ve işçinin ise 
uyumunu sağlamak olarak tanımlanmaktadır. Belirlenen amaçlara ulaşmak, dolayısıyla iş 
kazalarını ve meslek hastalıklarını Önlemek temel sorumluluktur. (Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulunun 08.11.2006 gün ve E: 2006/10-696, K: 2006/704 sayılı kararı). 
Öte yandan; sigortalı veya hak sahipleri tarafından tazmin sorumlularına karşı açılan tazminat 
davasında alınan kusur raporu, rücu davası yönünden bağlayıcı olmayıp, kesinleşmesi halinde 
güçlü delil niteliğinde sayılması gerekmektedir. 
Somut olayda; tazminat dosyasındaki kusur oranlarının işbu davaya ilişkin bağlayıcılığı 
bulunmadığı nazara alınarak, Mahkemece, iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında uzman 
bilirkişilerden oluşacak kuruldan, 506 sayılı Kanun'un 26, 4857 sayılı Kanun'un 57, İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü'nün 2 ve devamı maddelerine uygun olarak düzenlenmiş 
kusur rapora alınarak, işveren Şükrü Kaya Kocaer'in, sigortalının ve üçüncü kişi olan diğer 
davalıların kusur oran ve aidiyetlerinin gerçeğe uygun olarak tespiti yapıldıktan sonra 
yapılacak değerlendirme sonucuna göre karar verilmesi gerekir. 
2-)506 sayılı Kanun'un 26. maddesinde üçüncü kişiler aleyhine açılan rücu davalarının tabi 
olduğu zamanaşımı süresine ilişkin açık hüküm bulunmamaktadır. Üçüncü kişi ile sigortalı 



arasında akdi bir ilişki de söz konusu değildir. Ancak anılan maddenin ikinci fıkrasında 
Borçlar Kanunu'na yollamada bulunulmuştur. Hal böyle olunca; üçüncü kişiler aleyhine 
açılan davalar Borçlar Kanunu'nun 60. maddesinde gösterilen bir ve on yıllık zamanaşımı 
süresine tabidir. 

Zamanaşımı başlangıcı ise; "zarar ve faile ıttıla" tarihidir. Bilindiği üzere zarar ve faile 
ıttılanın birlikte gerçekleşmesi gerekmekte olup, sadece birinin gerçekleşmesi bir yıllık 
zamanaşımı süresinin başlaması için yeterli değildir. Zarara ve faile ıttıla, Kurumun yetkili 
organının ıttılaı olduğundan, zararın ıttıla tarihi masraf ve ödemeler yönünden sarf ve ödeme 
tarihidir. Faile ıttılanın ise özel bir duyarlılıkla araştırılıp incelenmesi gerekmektedir. 
Uygulamada, devam eden ceza davasında verilen mahkûmiyet kararının kesinleşmesi, Kurum 
sigorta müfettişi veya Çalışma Bakanlığı iş müfettişi raporunun Kurumun yetkili makamlarına 
intikal tarihi ya da ilk rücu davasının açılma tarihi faile ıttıla tarihi olarak kabul edilmektedir. 
Bu çerçevede, davacının yaptığı ıslaha karşı davalılar Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ve 
Mehmet Kurt mirasçıları avukatlarının yasal süresi içerisinde yaptıktan zamanaşımı itirazları 
irdelenmeksizin; yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve 
yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. 
O hâlde, davalılar Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ. ve Mehmet Kurt mirasçıları avukatlarının bu 
yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır. 
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, davalı 
Mehmet Kurt mirasçıları avukatı yararına takdir edilen 1.100,00 TL duruşma avukatlık 
parasının karşı tarafa yükletilmesine, temyiz harcının istek halinde temyiz eden davalılara 
iadesine, 14.04.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
 

 


