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Bir iş kazasında işverenin sorumluluğundan 
bahsedebilmek için iki şart aranır

• İlki işçinin kaza sırasında işverenin 
otoritesi altında bulunup bulunmadığıdır. 

• Örneğin, işveren tarafından görev ile başka bir yere 
gönderilmesi durumunda geçen boş zamanında, lokantada 
yemek yerken bir kazada ölmesi olayında, işverenin ne gibi yemek yerken bir kazada ölmesi olayında, işverenin ne gibi 
otoritesinin veya emir ve talimatının bulunduğu sorusu akla 
gelecektir. 

• Bu bakımdan “otorite” kıstasını çok mutlak anlamda 
anlamamak yerinde olacaktır. 

• Kazaya uğranıldığı sırada görülmekte olan işin işverenin 
çıkarlarına hizmet ettiği hallerde sigortalının işverenin 
otoritesi altında bulunduğunu kabul etmek gerekir.



İkincisi, kazanın doğrudan doğruya 
veya dolaylı olarak işin yarattığı bir 
tehlike veya işverenin üstlendiği tehlike veya işverenin üstlendiği 
işçiyi koruma borcuna aykırı 
davranışı sonucu olması şartının 
bulunmasıdır.



• Her iki şartta da işveren sorumlu 
olabilmesi için kaza olayında illiyet 
rabıtasının (nedensellik ilişkisinin) 
bulunması gerekir. Yani,

1.Sigortalının gördüğü “iş” ile meydana 
gelen “kaza” olayı arasında uygun illiyet gelen “kaza” olayı arasında uygun illiyet 
bağı bulunması gerekir. 

2.“Kaza” olayı ile “uğranılan özür” 
arasında illiyet bağı bulunması gerekir. 



İlliyet bağı 3 halde kesilebilir. Bunlar;

• 1. mücbir sebep, 
2. zarar görenin ağır kusuru,
3. üçüncü kişinin ağır kusurudur.

• Bunlardan herhangi biri ile iş kazası ile fiilin 
işlenmesi ve zarar arasındaki bağlantı kopar. 
Bu nedenle, iş kazasına uğrayandan işveren Bu nedenle, iş kazasına uğrayandan işveren 
zarardan sorumlu tutulamadığından, zararın 
tazmini de kendisinden istenemez. 

• Ancak, hakkaniyet gerektirdiği takdirde iş 
kazasına neden olduğu zararları karşılamakla 
mükelleftir.

.



İŞ KAZASINDA İŞVERENCE 
YAPILACAK İDARİ İŞLEMLER

• Kazaya uğrayan sigortalıya sağlık tesislerince işe el konuluncaya kadar (vizite 
kağıdı ile ulaştırılıncaya ana kadar) sağlık durumunun gerektirdiği sağlık 
yardımlarının (İşyeri Hekimi işyerinde ise işyeri Hekimince, sağlık memuru varsa o 
an için yapılabilecek ilk müdahale) yapılır.

• Görgü şahitlerinin ifadesi alınarak işverence 3 nüsha halinde olayın tafsilatlı bir 
şekilde tutanağa geçirilir. Tutanak işveren veya vekili ve görgü şahitlerince 
imzalanır.

• Kazanın meydana geldiği yer zabıtasına (Jandarma veya Emniyet Birimleri ) derhal • Kazanın meydana geldiği yer zabıtasına (Jandarma veya Emniyet Birimleri ) derhal 
yazı ile bildirilir.

• Sosyal Sigortalar Kurumu ilgili Sigorta Müdürlüğüne kaza anından itibaren en geç 3 
gün içinde yazılı bildirimde bulunulur.(Bu bildirim Vizite kağıdı ile yapılır.)

• Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili Bölge Müdürlüğüne kaza anından itibaren 
en geç 2 gün içinde yazılı bildirimde bulunulur.(Bu bildirim iş Kazası Bildirim Formu 
ile yapılır.)

• Kurum Müfettişlerince soruşturmanın yapılacağı düşünülerek; işçinin fiilen işe 
başlamadan kendisinden alınan veya işyeri doktorunca tanzim edilen doktor raporu 
(iş ağır ve tehlikeli işe giriyorsa, akciğer grafisi ve kan grubu tespit edilmiş "Ağır ve 
Tehlikeli İşlerde Çalışabilir" raporu ) ve iş kazası anında işverence tutulmuş 
bulunan tutanağın bir nüshası ayrı bir dosyada dosyalanır.

• İş kazası Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etmiş ise Başsavcılıkça istenilen 
belgeler bir dosya halinde bu makama gönderilir.



İŞ KAZALARINDA 
İŞVERENİN İŞVERENİN 

KARŞILAŞABİLECEĞİ 
HUKUKİ YAPTIRIMLAR



İŞ KAZASI 
SONUCUNDA AÇILAN 

DAVALAR

HUKUK 
DAVALARI

RÜCU 
DAVALARI

CEZA 
DAVALARI

(Tazminatlar)

MANEVİ 
TAZMİNAT

İŞ
GÖREMEZLİK 

TAZMİNATI

DESTEKTEN YOKSUN 
KALMA TAZMİNATI

HAZIRLIK 
SORUŞTURMASI

CEZA DAVASI

İŞYERİ 
SORUMLUSU

SOSYAL 
SİGORTALAR 

KURUMU



Hangi olaylar iş kazası sayılacak? 

• 5510 sayılı yasanın 13. maddesinde iş kazası; 
• Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, 
• İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi 

nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa 
yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında, 

• Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri 
dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın 
geçen zamanlarda, 

• Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan 
zamanlarda, 

• Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş 
gelişi sırasında, 

• meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da 
ruhen özre uğratan olay olarak ifade edilmiştir. Bir kazanın iş kazası 
sayılması için yukarıda sayılan durumlardan en az birinin 
gerçekleşmesi sonucunda sigortalının bedence veya ruhça arızaya 
uğraması gerekmektedir. 


