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İlgili Kanun / Madde 

6331 S. İİGK/8 
 

T.C 

YARGITAY  

9. HUKUK DAİRESİ 
 

Esas No. 2020/4467 

Karar No. 2021/7646 

Tarihi: 06/04/2021 

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ BAKANLIĞA 
BİLDİRİM GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİĞİ İÇİN 
İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İÇİN BİR YILLIK 
SÖZLEŞME ÜCRETİNDEN AZ OLMAMAK 
ÜZERE TAZMİNAT ÖDENMESİNE KARAR 
VERİLMESİNİN GEREKTİĞİ  
 

ÖZETİ: Yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgulara 
göre, davacının iş güvenliği uzmanı olarak 6331 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 8. maddesinin 2. 
fıkrası kapsamında işyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili hayati tehlike arz eden ve acil durdurmayı 
gerektiren eksiklik ve aksaklıkları yazılı olarak davalı 
işverenler ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 
yetkili birimine bildirdiği, bu bildirimden dolayı 
davalılar tarafından davacının iş sözleşmesinin 
feshedildiği anlaşılmış olup, bir yıllık sözleşme ücreti 
tutarından az olmamak üzere davacının tazminat 
talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken, eksik 
inceleme ile yazılı şekilde talebin reddine karar 
verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir 

 

DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen 
incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu 
anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor 
dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

Y A R G I T A Y K A R A R I 

Davacı İsteminin Özeti: 

Davacı vekili, davacının davalıların üstlendiği ve müteahhit olarak çalışma 
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faaliyeti gösterdiği Ankara TÜİK merkez hizmet binası inşaatında 26/06/2015 
tarihinde işe başladığını, haksız ve kötü niyetli olarak işten çıkarıldığı 10/09/2015 
tarihine kadar çalıştığını, çalışması esnasında davalı işverenleri bazı eksiklikler 
nedeniyle uyardığını ve engellemeye çalıştığını, bunun üzerine savunması 
alınmaksızın 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8. maddesine aykırı 
davranılarak iş sözleşmesine son verildiğini ileri sürerek, tazminat alacağının 
davalılardan tahsilini istemiştir. 

Davalı Cevabının Özeti: 

Davalı Zek-San İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd Şti vekili, davanın 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 8/2. maddesi gereği açılmış cezai şart alacak davası 
olduğunu, husumet ve zamanaşımı itirazında bulunarak davacının ziraat mühendisi 
olup Metag İnş.Tic. A.Ş.'nin işçisi olduğunu ve B sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak 
çalıştığını, 26/06/2015 tarihinde Metag İnş. Tic. A.Ş.'nde işe girdiğini ve 
10/09/2015 tarihinde de işten çıkarıldığını, işinin gereğini yapmadığı için 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9, 10 ve 11. maddeleri gereğince iş 
sözleşmesinin feshedildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir. 

Davalı Metag İnşaat Ticaret A.Ş. vekili, husumet itirazında bulunarak 
işverenin adi ortaklık olduğunu, davacının işini gereği gibi yapmadığından dolayı iş 
sözleşmesinin feshedildiğini, davacının tespit ettiği eksikliklerin yerine getirildiğini 
savunarak, davanın reddini istemiştir. 

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: 

İlk Derece Mahkemesince, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, 
davacı tarafından düzenlenen iş güvenliğine ilişkin raporların işveren tarafından 
onaylanmaması üzerine davacının durumu Başbakanlık İletişim Merkezi’ne 
bildirdiği, taraflar arasında bu raporlar sebebiyle ihtilaf çıktığı, bu nedenle davacının 
iş sözleşmesinin sona erdirildiği, yasal düzenleme gereği işveren hakkında bir yıllık 
sözleşme ücreti tutarından az olmamak üzere tazminata hükmetmek gerektiği 
gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.  

İstinaf Başvurusu: 

İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı, davalılar vekilleri istinaf 
başvurusunda bulunmuştur. 

Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti: 

Bölge Adliye Mahkemesince, 6331 sayılı Kanun’un aradığı koşulların somut 
olayda gerçekleşmediği gerekçesi ile davalıların istinaf başvurularının kabulü ile 
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-b-2 maddesi uyarınca İlk Derece 
Mahkemesi kararının kaldırılmasına ve davanın reddine karar verilmiştir. 

Temyiz Başvurusu: 

Bölge Adliye Mahkemesinin kararına karşı davacı vekili temyiz başvurusunda 
bulunmuştur. 
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Gerekçe: 

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacı işçinin 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu kapsamında tazminata hak kazanıp kazanmadığı noktasında 
toplanmaktadır.  

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 8. maddesinin 2. fıkrasında; 
“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. Eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve 
tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren sorumludur. 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. Bu bildirimden 
dolayı işvereni tarafından işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş sözleşmesine 
son verilemez ve bu kişiler hiçbir şekilde hak kaybına uğratılamaz. Aksi takdirde 
işveren hakkında bir yıllık sözleşme ücreti tutarından az olmamak üzere tazminata 
hükmedilir. İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş kanunları ve diğer 
kanunlara göre sahip olduğu hakları saklıdır. Açılan davada, kötü niyetle gerçek dışı 
bildirimde bulunduğu mahkeme kararıyla tespit edilen kişinin belgesi altı ay süreyle 
askıya alınır.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.  

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 
Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesinin 3. fıkrasına göre; “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.”  

Somut uyuşmazlıkta; davalılara ait işyerinde iş güvenliği uzmanı olarak 
çalışan davacının iş sağlığı ve güvenliği konusunda 26/06/2015, 21/07/2015, 
19/08/2015 ve 02/09/2015 tarihlerinde bir kısım eksiklikler tespit ettiği, buna 
ilişkin tutulan tutanakların bazılarında davalı işverenlerin de imzasının bulunduğu, 
davacının söz konusu eksiklikleri ve iş sahasında ölüm tehlikesi bulunduğunu 
01/09/2015 tarihinde davalılara ayrıca bildirdiği, davalılar tarafından gerekli 
önlemlerin alınmaması üzerine davacının 06/09/2015 tarihinde elektronik posta 
yoluyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’na 
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bildirimde bulunarak işyerinde denetim yapılmasını istediği, İş Teftiş Ankara Grup 
Başkanlığı tarafından 17/11/2015 ve 18/11/2015 tarihlerinde yerinde yapılan 
inceleme sonucunda 23/12/2015 tarihli inceleme raporunun düzenlendiği, teftişe 
konu şikayette belirtilen ve hayati tehlike oluşturan 7 adet hayati noksanlığın teftiş 
sırasında giderildiğinin inceleme raporunda yer aldığı, davacının iş sözleşmesinin ise 
10/09/2015 tarihinde ihbar tazminatı ödenmek suretiyle davalılar tarafından 
feshedildiği anlaşılmaktadır.  

Yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgulara göre, davacının iş güvenliği 
uzmanı olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 8. maddesinin 2. 
fıkrası kapsamında işyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hayati tehlike arz eden ve 
acil durdurmayı gerektiren eksiklik ve aksaklıkları yazılı olarak davalı işverenler ile 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yetkili birimine bildirdiği, bu bildirimden 
dolayı davalılar tarafından davacının iş sözleşmesinin feshedildiği anlaşılmış olup, 
bir yıllık sözleşme ücreti tutarından az olmamak üzere davacının tazminat talebinin 
kabulüne karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde talebin reddine 
karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.  

Sonuç:  

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı sebepten 
dolayı BOZULMASINA, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine 
gönderilmesine, kararın bir örneğinin İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine, 
peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 06/04/2021 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

 

 

 


