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ŞÜPHELİLER :1. Soma Holding A.Ş. ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
 a. Alp Gürkan

b. Can Gürkan
c. Ayşegül Şenes
d. Ramazan Doğru
e. Mehmet Ali Deniz
f. Hayri Kebapçılar
g. Haluk Sevinç
h. Süleyman Sarı
Lale Sokak No:5 1.Levent - İstanbul

2.  Soma  Kömür  İşletmeleri  A.Ş.  şirketi  ve  Yönetim  Kurulu
Üyeleri
Soma  Şubesi  Hürriyet  Mah.  Hayati  Boztürk  Sok.  Güllüce  Mevkii
No:1 Manisa

3. Kusuru savcılığınızca tespit edilecek diğer kişiler

SUÇ TARİHİ : 13 Mayıs 2014 ve öncesi

SUÇ : Kasten öldürme, kasten yaralama ve resen tespit edilecek diğer suçlar 

A. GENEL AÇIKLAMALAR :

1.  Soma Holding A.Ş.'ye  bağlı,  Soma Kömür  İşletmeleri  A.Ş.'ye  ait  Meynez  Mevkii'ndeki  maden
ocağında  13.05.2014  günü  saat  15.10'da  vardiya  değişimi  sırasında  meydana  gelen  patlama
gerçekleşmiştir. 15.05.2014 tarihindeki "resmi verilere" göre 274 işçi hayatını kaybetmiş ve 140 işçi
yaralanmıştır. Oysa Soma'da gönüllü çalışmalara katılan avukat ve diğer kurum çalışanları ile olay
tanıklarının aktarımlarına göre hayatını kaybedenlerin sayısı 500 civarındadır. 

2. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopside hayatını kaybeden işçilerin karbonmonoksit gazından
zehirlendikleri tespit edilmiştir.

3.  Ölenlerin ve yaralananların sayısına  ilişkin gerçek bilgilerin  kamuoyu  ve basınla  paylaşılmıyor
olması,  resmi  merciler  tarafından  ölümleri  ve  yaralanmaları  "maden  işçisinin  fıtratına"  bağlayan
açıklamalar  yapılması  gerek  kamuoyunda,  gerek  İzmir  Barosu  üyelerinde,  sorumluların  tespiti  ve
cezalandırılması konusundaki beklentilerin boşa çıkacağı kaygısı yaratmıştır. Bu anlamda yürütülecek
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soruşturmanın bağımsız ve tarafsızlığının sağlanması, hızlı, etkin ve yeterli olabilmesi için bir kısım
tedbirlerin de alınmasını sağlamak amacıyla iş bu başvuruyu yapma zorunluluğu doğmuştur.

B. İŞLENEN SUÇU İŞ KAZASI OLMAKTAN ÇIKARTIP BİR CİNAYETE DÖNÜŞTÜREN
SÜRECE VE SORUMLULARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

4. Şüpheliler tarafından yasalarca öngörülen önlemler alınmayarak işçilerin ölümüne ve yaralanmasına
sebebiyet verilmiştir. Suçun işlenmesinde tüzel kişilerin yanı sıra şirket yöneticisi ve sahiplerinin
şahsi sorumluluğu bulunmaktadır. 

5.  İşyerindeki  facianın daha önce gerçekleşme ihtimali  yüksek  olduğu bilinmesine rağmen gerekli
önlemler  alınmayarak  kamuoyunda  da  herkes  tarafından  bilinen  ölüm  ve  ağır  yaralanmalar
gerçekleşmiştir. 

a. İstatistiksel olarak tespit edildiği üzere kamu işletmelerinde gerçekleşen iş kazasına göre özel
sektörde gerçekleşen iş kazasının 12 kat daha fazladır. Bunun nedeni ise maliyet unsuru olan
iş  sağlığı  ve  güvenliği  önlemleri  maliyetlerinden  kaçınmak  için  gerekli  önlemlerin
alınmamasından kaynaklanmaktadır. 

b. İşveren Alp Gürkan tarafından yapılan açıklamada, madenin kamu işletmesi olduğu dönemde
kömür üretiminde tonunun 130-140 $’ a mal olurken, şirketin TKİ'ye rödovans %15 payı dahil
28,30 dolara çıkarma taahhüdünde bulunulduğu bilinmektedir.

c. 2013  yılı  iş  kazası  istatistiklerine  göre;  iş  kazasının  %10,4'ü  maden  ve  taş  ocaklarında
gerçekleşmektedir. Bu kazaların bir kısmı davaya konu işyerinde gerçekleşmiştir. İşyerinde 4 Eylül
2012 tarihinde çıkan yangında 3 işçinin yaralandığı 1 işçinin hayatını kaybettiği, 4 Ekim 2012'de çıkan
yangında 4'ü ağır 9 işçinin yaralandığı, 12 Kasım 2012 tarihinde çıkan yangında ise 2'si ağır 9 işçinin
yaralandığı en son 20 Ekim 2013 günü çıkan yangında 1 işçinin hayatını  kaybettiği  27 işçinin de
yaralandığı TBMM'ye sunulan 7/12590 esas numaralı soru önergesi cevabından da anlaşılmaktadır.
Cevaba göre Bakanlık tarafından teftişlerin yapıldığı teftişler neticesinde eksikliklerin tespit edilerek
idari para cezasının kesildiği belirtilmiştir. İşyerinde teftişler neticesinde gerekli iş sağlığı güvenliği
önlemlerinin alınmadığı tespit edilmiş ve uyarılmış olmasına rağmen işçi ölümlerinin devam ettiği,
işveren  tarafından işçilerin  tehlikelerden  ve  ölümlerden  korunması  için  gerekli  önlemlerin  bilinçli
olarak alınmadığı açıktır. 

d. Bütün bunlar şikayete konu olayın gerçekleşeceğinin bilinir olduğu halde aynı koşullarda işçilerin
çalıştırılmaya  devam  ettiğini  ortaya  koymaktadır.  İşyerinde  patlama  sonrası  işçilerin  sağlıklı  bir
şekilde maden ocağından çıkarılamaması tehlikenin gerçekleşmesi halinde tahliyeye ilişkin önlemlerin
alınmadığını,  gerekli  güvenlik  odalarının  hazırlanmadığını,  gerekli  donanımın  hazır
bulundurulmadığını  ve  sağlanmadığını  ortaya  koymaktadır.  Bu  kapsamda  alınması  gereken  ve
uygulanmayan iş güvenliği tedbirleri değerlendirildiğinde işveren tarafından bir çok hukuk normunun
ihlal edildiği anlaşılmaktadır. Bu ihlale ilişkin değerlendirmeler aşağıda ayrıntısıyla sunulmuştur.  

C. İHLAL EDİLEN HUKUK NORMLARI 

a.  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4. maddesi uyarınca işveren, çalışanların sağlık ve güvenliğini
sağlamakla yükümlü olup risklerin önlenmesi için gerekli araç ve gereçleri sağlamanın yanında sağlık
ve  güvenlik  tedbirlerini  eksiksiz  almakla  yükümlüdür.  İşveren,  Risk  değerlendirmesi  yapmak  ve
çalışanların  hayati  ve  özel  tehlike  bulunan  yerlere  girmemeleri  için  gerekli  tedbirleri  almak
mecburiyetindedir. 

b. İşveren aynı kanunun 5. maddesi uyarınca riskleri analiz etmek, risklerle kaynağında mücadele
etmek, işin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve
üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık
ve  güvenliğe  olumsuz  etkilerini  önlemek,  önlenemiyor  ise  en  aza  indirmek,  teknoloji,  iş
organizasyonu,  çalışma  şartları,  sosyal  ilişkiler  ve  çalışma  ortamı  ile  ilgili  faktörlerin  etkilerini
kapsayan  tutarlı  ve  genel  bir  önleme  politikası  geliştirmek.   Özellikle  toplu korunma  tedbirlerine
öncelik vermekle yükümlüdür. 



Şikayete  konu  olayda  "oluşabilecek  tehlikelerin  değerlendirilmemiş  ve  koruma  önlemlerinin
alınmamış olduğu" anlaşılmıştır. 

c. Yine  aynı  yasanın  10.  maddesi uyarınca  işveren,  iş  sağlığı  ve  güvenliği  yönünden  risk
değerlendirmesi  yapmak  veya  yaptırmakla  yükümlüdür.  İşveren,  yapılacak  risk  değerlendirmesi
sonucu alınacak iş  sağlığı  ve güvenliği tedbirleri  ile  kullanılması  gereken koruyucu donanım veya
ekipmanı  belirleyerek  işyerindeki  iş  sağlığı  ve  güvenliği  tedbirleri,  çalışma  şekilleri  ve  üretim
yöntemlerini  çalışanların  sağlık  ve  güvenlik  yönünden  korunma  düzeyini  yükseltecek  nitelikte
düzenlemelidir. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda
maruz  kaldığı  risklerin  belirlenmesine  yönelik  gerekli  kontrol,  ölçüm,  inceleme  ve  araştırmaların
yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.  

d. İşveren 11. madde uyarınca 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 belirlemek ve bunların olumsuz etkilerini
önleyici  ve  sınırlandırıcı  tedbirleri  almakla  yükümlüdür.   İşveren,  acil  durumların  olumsuz
etkilerinden  korunmak  üzere  gerekli  ölçüm  ve  değerlendirmeleri  yapmak,  acil  durum  planlarını
hazırlamak zorundadır. 

Aynı maddede, işverenin 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 görevlendirmek, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır
ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlaması gerektiği belirtilmiştir. 

İşyerinde işveren tarafından gerekli  risk analizlerin yapılmadığı  ve bunların önlenmesi  için gerekli
önlemlerin alınmayarak işyerinde toplu ölüm ve yaralanmanın oluşmasına sebebiyet verilmiştir. 

e. Aynı  yasanın  12.  maddesinde ciddi,  yakın  ve  önlenemeyen  tehlikenin  meydana  gelmesi
durumunda  işveren;  çalışanların  işi  bırakarak  derhal  çalışma  yerlerinden  ayrılıp  güvenli  bir  yere
gidebilmeleri  için,  önceden  gerekli  düzenlemeleri  yapar  ve  çalışanlara  gerekli  talimatları  vermek
zorundadır. 

f. Ayrıca Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği EK 3'de ilgili maddeler şöyledir;

Md. 2 "Tüm yeraltı çalışmalarında, çalışanların kolayca ulaşabileceği, birbirinden bağımsız ve
güvenli yapıda en az iki ayrı yoldan yerüstü bağlantısı bulunur. Bu yollar arasındaki topuk 30
metreden aşağı olmaz, bu yolların ağızları aynı çatı altında bulundurulmaz.”

Md.  8.7.  “Havalandırma sistemi  kapı  ve perdelerle  havayı  yönlendirecek şekilde düzenlenir.
Kapı  ve  perdeler  nakliyat  esnasında  havalandırma  sistemini  olumsuz  etkilemeyecek  şekilde
ayarlanır. Ana hava giriş ve çıkış yolları arasında bulunan barajlar, hava köprüleri ve kapılar,
bir patlama veya yangın halinde kolayca yıkılmayacak sağlamlıkta ve dayanımda yapılır.”

Md.  14.1.  "Çalışanlara  gerektiğinde  güvenli  bir  şekilde  dışarı  çıkabilmeleri  için,  her  zaman
kolay ulaşabilecekleri yerlerde bulunacak kişisel solunum koruma cihazları verilir. Çalışanlar
bu  cihazların  kullanımı  ile  ilgili  olarak  eğitilir.  Bu  cihazların  her  zaman  çalışır  durumda
bulunmaları için düzenli kontrolleri yapılır ve işyerinde muhafaza edilir.”

Md. 16.1 “Her ocakta arama, kurtarma ve tahliye ile görevli destek elemanlarının yararlanması
için belli başlı kapıları, barajları, hava köprülerini, hava akımını ayarlayan düzeni ve telefon
istasyonları gibi ihtiyaç duyulacak hususların yerlerini gösteren bir plan bulundurulur.” 

6. İşçilerin patlama sonrası madenin galerilerinde sıkışıp kalması her yıl gerçekleşen yangınlarla çok
sayıda işçinin hayatını kaybetmesi şikayete konu olayda tehlikenin gerçekleşmesiyle, önceden bilinen
bir  tehlike  olmasına  rağmen  tehlikeden  korunma  ve  tehlikeden  kaçmayı  sağlayacak  işyeri
düzenlememelerinin yapılmadığını göstermektedir. 



7. İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar
için  hayati  tehlike  oluşturan  bir  husus  tespit  edildiğinde;  bu  tehlike  giderilinceye  kadar,  hayati
tehlikenin  niteliği  ve  bu  tehlikeden  doğabilecek  riskin  etkileyebileceği  alan  ile  çalışanlar  dikkate
alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında İş Sağlığı Güvenliği Kanunu 25. maddesi uyarınca
işin durdurulması gerekmektedir. Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile
tehlikeli  kimyasallarla  çalışılan  işlerin  yapıldığı  veya  büyük  endüstriyel  kazaların  olabileceği
işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda da işin durdurulması gerekmektedir.
İşyerinde  risk  değerlendirmesinin  yapılmadığı  gerçekleşen  facianın  boyutlarından  anlaşılmaktadır.
TBMM'ye sunulan soru önergesi cevabında işletmenin 2005 yılından beri işyerinde hayati tehlikenin
varlığı  açık  olduğu  halde  hayati  tehlike  risklerinin  ortadan  kaldırılmasına  yönelik  tedbirlerin
alınmamış olduğu açıktır. 

8. Kamuoyunda karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenmelere yangının neden olduğu belirtilmiştir.
Maden  ocaklarında  hızlı  yangın  ve  parlama  ihtimalinin  yüksek  risk  taşıdığı  bilinen  bir  gerçektir.
Yukarıda  belirtiğimiz  risk  değerlendirmeleri  ve  korunma  yöntemlerinin  belirlenmesi  maden
ocaklarında  özel  önem  taşımaktadır.  İşyerindeki  daha  önceki  ölümlerin  işyerindeki  yangınlardan
kaynaklandığı, yakın dönemde yine yangın riskinin yaşandığı yine çalışanlar tarafından dile getirilmiş
olup işverenin gerekli yalıtım ve önlemleri almaksızın işçileri çalıştırmaya devam ettiği açıktır.

9. İşletmeye  başlanmadan  önce,  büyük  endüstriyel  kaza  oluşabilecek  işyerleri  için,  işyerlerinin
büyüklüğüne  göre  büyük  kaza  önleme  politika  belgesi  veya  güvenlik  raporu  işveren  tarafından
hazırlamakla  yükümlüdür.  Yaşanan  son  facia  işyerinde  büyük  kaza  önlemeye  yönelik  politikanın
olmadığını, buna yönelik hazırlanmış raporların ise yanıltıcı aldatıcı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Açık
olan husus; işverenler tarafından gerek önceki ölümlü iş kazalarından, gerekse yapılan işin niteliği
gereği büyük kazanın gerçekleşeceğinin bilinmesine rağmen, olmazsa olmaz önlemlerin alınmayarak
işyerini aynı koşullarda işletmeye devam ettikleridir.  

10.  Maden Ve Taş  Ocakları  İşletmelerinde  ve  Tünel  Yapımında  Alınacak İşçi  Sağlığı  Ve  İş
Güvenliği  Önlemlerine İlişkin Tüzüğün 259.  maddesinde “Yalıtkan malzemeler  kullanılacakları
yerlerin özellikleri göz önünde bulundurularak seçilir.  Ocak içi elektrik şebekeleri veya hatlarında, dış
kılıfı  yanmayan  veya  kendi  kendine  yanmayı  sürdürmeyen,  standartlara  uygun  ve  verilecek  yüke
yeterli  kesitte  ocak  içi  kabloları  kullanılır.  Ocak  içi  elektrik  tesisatının  akım  taşıyan  kısımları,
topraktan  tamamen  yalıtılmış  olacak  ve  yalıtkanlık  direncinin  bu  konudaki  mevzuatta  belirtilen
düzeyin  altına  düşmemesi  sağlanacaktır.  Yalıtkanlık  direncinin  herhangi  bir  nedenle  azalması
olasılığına  karşı,  nötr  topraklı  sistemler  toprak  kaçak  rölesi,  nötr  yalıtılmış  sistemler,  yalıtkanlık
kontrolü yapan  röle  ve aygıtlarla  donatılmış  olacak;  bunların çalışıp  çalışmadıkları,  sürekli  olarak
denetlenecektir.” denmektedir.

11. Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği’nin EK 3 yeraltı maden işlerinin yapıldığı işyerlerinde
uygulanacak asgari özel hükümler yanıcı toz bulunan maden ocakları başlıklı 11. maddesinde:

“11.1.  Açılan  bütün maden  damarlarında oluşabilecek tozun,  patlamanın  yayılmasına  neden
olmayacağı  sağlık  ve güvenlik dokümanında  belirtilmedikçe,  kömür  madenleri  yanıcı  toz  bulunan
maden ocakları olarak kabul edilir.

11.2. Yanıcı toz bulunan maden ocaklarında toz patlamasına karşı gerekli  tedbirler alınır ve
yalnız bu tür ocaklar için uygun olan patlayıcı maddeler ve ateşleyiciler kullanılır.

11.3.  Yanıcı  toz  birikimini  azaltacak,  taş  tozu  ve  benzeri  maddelerle  yanma  özelliğini  yok
edecek veya su ve benzeri maddelerde tozu bağlayarak uzaklaştırılmasını sağlayacak tedbirler alınır. 

11.4.  Zincirleme toz patlamalarına neden olabilecek yanıcı  toz  ve/veya  grizu patlamalarının
yayılması  patlama  barajları  yapılarak  önlenir.  Patlamayı  durdurucu  bu  barajların  yerleri  ocaktaki
üretim  ve  faaliyetlerden  kaynaklı  değişikliklere  göre  güncellenir  ve  yerleri  imalat  haritaları  ve
havalandırma planında gösterilir.

11.5. Kömür ocaklarındaki arabalar, içlerinden kömür tozu dökülmeyecek biçimde olur. Üretim,
yükleme,  taşıma,  aktarma  ve  boşaltma  yapılan  yerlerde  tozun  havaya  yayılmasını  önlemek  için
pülverize su fisketeleri gibi gerekli tedbirler alınır.

11.6.  Taş  tozu  serpme  işlemi,  kömür  tozunun yanma  ve  patlama  etkisini  yok  edecek veya
azaltacak oranda ve uygun nitelikteki maddelerle yapılır. Taş tozu, bu oranı sürekli olarak koruyacak
biçimde  ve  uygun  aralıklarla  serpilir.  Kullanılacak  taş  tozu,  olabildiğince  nem  tutmayacak,  silis
içermeyecek, içinde % 1,5’dan çok organik madde bulunmayacak ve sağlığa zararlı etki yapmayacak



nitelikte olur. Taş tozu, inceliği ve dağılım özelliği bakımından belirli aralıklarla denetlenir. Bozulmuş
veya çamurlaşmış taş tozu birikintileri toplanarak ocaktan dışarıya çıkarılır.

11.7. Yanıcı toz bulunan maden ocaklarında bu bölümün 10.19 ve 10.20 numaralı maddelerde
belirtilen hükümler uygulanır.” Denmektedir.

Yangına neden olabilecek bir  diğer etken ise kapalı  maden alanlarının açılmasıdır.  Yer Altı
Kömür Madenlerinde Güvenlik ve Sağlık ILO Uygulama Klavuzu 9.9.1’de yeniden açma planının
yetkili  merci  tarafından onaylanması  gerektiği,  yeniden  açılacak  olan  maden  alanlarında  yangının
söndüğünden  emin  olunduğu  ve  geçirimsiz  kapakların  arkasında  artan  oksijen  ve  ısının  kapaklar
açıldığında  yangına  sebep  olmayacağı  saptandığı  durumlarda  izin  verilmesi  gerekliliğinden
bahsedilmiştir.

12. Yukarıda açıklandığı üzere işyeri yönetici ve sahipleri tarafından hayati tehlikenin varlığı büyük
bir  kazanın  olma  ihtimalinin  yüksek  olduğu,  önlemlerin  alınmaması  halinde  riskin  gerçekleşme
ihtimalinin  neredeyse  kesin  olduğu  bilindiği  halde  gerekli  önlemler  alınmamış,  işyeri  işletilmeye
devam edilmiş ve şikayete konu facia gerçekleşmiştir. 

D. SUÇUN VASIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

13.  Açıklanan nedenler ve soruşturma sırasında yapılacak tetkikler yaşanan ölüm ve yaralanmaların
haber  vererek  geldiğini,  doğan  sonucun  ihmal  ve  taksirle  açıklanamaz  nitelikte  olduğunu
göstermektedir. Ülkemizde iş kazası sonucu ölümler artık iş cinayeti olarak adlandırılır olmuştur. Öyle
ki 28.09.2008 tarih ve 27011 tarihli resmi gazetede yayınlanan tebliğin1 5/2 maddesinde;  "Kasıt; iş
kazası veya meslek hastalığına işverenin bilerek ve isteyerek, hukuka aykırı eylemiyle neden olması
halidir.  Zarara  neden olan  eylemin  bilinçli  olarak  yapılması  kasıt  için  yeterli  olup,  sonuçlarının
istenip istenmemesi kastı ortadan kaldırmaz." denilerek tanımlanmıştır.

14.  Bu kapsamda  soruşturmanın  Kasten  öldürme  (TCK m.81)  ve  kasten  yaralama  (TCK m.86/1)
suçları ve m. 87'de sayılan yaralama suçunun ağırlaştırılmış halleri kapsamında yürütülmesi gerektiği
ortadadır. 

E. GÜVENLİK TEDBİRLERİ VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLERE İLİŞKİN TALEPLER:

15.  Soruşturmanın sıhhatli bir şekilde yürütülebilmesi, sorumluların tespiti ve adil bir yargılamanın
yapılabilmesi için öncelikle bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir.

a.  Suç delillerine ulaşılması öncelikle işveren sıfatı bulunan holding ve şirketin kayıtları,  işyeri ve
işletmelerinde  inceleme  yapmayı  gerektirmektedir.  Suç  delillerinin  korunmasını  ve  soruşturmaya
etkilerini önlemek için şüpheli durumundaki holding ve şirket yöneticileri ile işveren vekili sıfatı ve
denetici sıfatı bulunan kişilerin CMK 100 ve devamı maddeleri gereğince tutuklanmalarına karar
verilmesinin hakimlikten talebi zorunludur. 

b. Talebimizin reddi halinde şüphelilerin kaçmasını önlemek amacı ile CMK 109. maddede sayılan
adli  kontrol  hükümlerinden  özellikle  yurtdışına  çıkma  yasağının  uygulanması  yönünde
hakimlikten talepte bulunulması gerekmektedir.

c.  Üretim maliyetlerini  düşük tutmak  adına  gerekli  önlemleri  almayarak  işletme  karını  yükselten,
sermaye birikimi bu şekilde sağlayan tüzel kişiliklerin de olaydaki sorumluluğu açıktır. Bu kapsamda; 
-  TCK 55.  madde kapsamında  şüpheli  durumundaki holding ve  şirket  yöneticilerinin KİŞİSEL
MALVARLIKLARI ile 
-  TCK  60/2.  madde  dikkate  alınarak; EYLEMİN  TÜZEL  KİŞİLİĞİN  YARARINA
GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ  GÖZ  ÖNÜNE  ALINARAK,  Soma  Holding  A.Ş.  ve  Soma  Kömür
İşletmeleri  A.Ş.  'nın gerek  suç  mahallindeki  mal  varlıklarına  ve  gerekse  aynı  holdinge  ait
Zonguldak kömür işletmelerinde ve Mersin Krom İşletmelerindeki TÜM MAL VARLIKLARI
ÜZERİNE üçüncü kişilere devrini engellemek amacıyla TEDBİR KONULMASI ve yargılama
sonucunda MÜSADERE KARARI ALINMASINA KARAR VERİLMESİNİ talep ederiz. 

DELİLLER : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

1 İş  Kazası  ve  Meslek  Hastalığı  Sigortası  Bakımından  İşverenin,  Üçüncü  Kişilerin  Ve  Sigortalıların  Sorumluluğu  İle  Peşin  Sermaye
Değerlerinin Hesaplanmasıyla İlgili İşlemler Hakkında Tebliğ



Bakanlığı,  Türkiye  Kömür  İşletmeleri  Kurumu  ve  MİGEM
bünyesinde 

bulunan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’ye ait resmi belgeler, ruhsat 
ve izinler, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tutulan defter ve raporlar,
2011 yılı Devlet Denetleme Kurulu raporu, TBMM kayıtları

SONUÇ VE İSTEM : Şüpheliler  hakkında  gerekli  soruşturmanın  yapılarak
cezalandırılmaları için kamu davası açılmasını, 

Delillerin sağlıklı toplanabilmesinin sağlanması ve suçtan elde edilen
malvarlıklarına el konulmasını teminen yukarıda saydığımız güvenlik
tedbiri ve tedbirlere karar verilmesinin talep ederiz.16.05.2014

Av. Ercan DEMİR
İzmir Barosu Başkanı


