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• KAÇINILMAZLIK 
• ÖNLENEMEZLİK 
• BİR DAVRANIŞ KURALINA YA DA SÖZLEŞMEDEN 

DOĞAN BORCA AYKIRILIĞIN OLDUĞU YERDE OLAY 
ÖNLENEMEZ OLSA DA KAÇINILMAZLIĞIN 
OLAMAYACAĞI 

• BEYİN KANAMASININ %100 ORANINDA 
KAÇINILMAZLIKTAN KAYNAKLANDIĞININ KABUL 
EDİLEMEYECEĞİ  

  

ÖZETİ   Kaçınılmazlık; hukuksal ve teknik anlamda; 
fennen önlenmesi mümkün bulunmayan başka bir 
anlatımla, işverence mevzuatın öngördüğü tüm 
önlemlerin alınmış olduğu koşullarda dahi 
önlenmesi mümkün bulunmayan durum ve 
sonuçları ifade eder. Olayın önlenemezliği 
hususunu açmak gerekirse; buradaki önlenemezlik 
olayla ilgili değildir. Önlenemezlik unsuru, 
tamamen davranış normu ve borca aykırılıkla ilgili 
olup alınabilinecek tüm tedbirler alınmış olunsa 
dahi bir davranış normunun veya sözleşmeden 
doğan bir borcun ihlalinin ifadesidir. Yani olay 
önlenemez olmasına rağmen bir davranış kuralına 
yada sözleşmeden doğan borca aykırılık 
önlenebiliyorsa artık kaçınılmazlıktan söz etme 
imkanı yoktur. 

Bu açıklamalardan olarak somut olayda her ne 



kadar hükme esas alınan bilirkişi kusur raporunda 
beyin kanaması neticesinde ölüm sonucunun 
ortaya çıkmasında %100 oranında kaçınılmazlığın 
etkili olduğu yönünde görüş bildirilmiş ise de bu 
görüşe katılmak mümkün değildir. 
Yapılacak iş, murisin vefatından önceki döneme ve 
vefatına ilişkin tüm tıbbi belgeler dosyaya celp 
edildikten sonra aralarında bir nörologun da 
bulunduğu iş güvenliği uzmanlarından oluşan 
heyetten beyin kanamasının oluşmasında işyeri 
koşullarının etkili olup olmadığı, sigortalının kendi 
bünyesinden kaynaklanan nedenlerin ne kadar 
etkili olduğu konusunu da kapsayacak şekilde 
kusur raporu almak ve oluşacak sonuca göre bir 
karar vermekten ibarettir 

  

 

 
 
Davacılar murisinin, iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın 
ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle, davanın 
reddine ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi davacılar vekilince istenilmesi 
ve de duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu 
anlaşılmış ve duruşma için 06/12/2016 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı 
gönderilmişti. Duruşma günü davalılardan ...vekili Avukat ...geldi. Davacılar ile diğer 
davalı adına gelen olmadı. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan Avukatın sözlü 
açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek aynı gün Tetkik Hakimi ... 
tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, temyiz harcının istek halinde 
temyiz eden davacılara iadesine  
işin gereği konuşulup düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.  
Dava, sigortalının iş kazası sonucunda vefatı nedeniyle yakınlarının maddi ve manevi 
zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir. 
Mahkemece, olayın %100 kaçınılmazlıktan kaynaklandığı, işverenin kusursuz olduğundan 
bahisle davanın reddine verilmiştir. 
Dosya kapsamından murisin beyin kanaması nedeniyle vefat ettiği, olayın iş kazası 
olduğunun tespitine dair mahkeme ilamının onanarak kesinleştiği, dosya kapsamında 
aralarında operatör doktor bir hekimin de bulunduğu heyetten kusur raporu alındığı, bu 
raporda beyin kanamasının meydana gelişinde %100 oranında kaçınılmazlığın etkili 
olduğu konusunda görüş bildirildiği anlaşılmaktadır. 
Kaçınılmazlık; hukuksal ve teknik anlamda; fennen önlenmesi mümkün bulunmayan 
başka bir anlatımla, işverence mevzuatın öngördüğü tüm önlemlerin alınmış olduğu 
koşullarda dahi önlenmesi mümkün bulunmayan durum ve sonuçları ifade eder. Olayın 
önlenemezliği hususunu açmak gerekirse; buradaki önlenemezlik olayla ilgili değildir. 
Önlenemezlik unsuru, tamamen davranış normu ve borca aykırılıkla ilgili olup 
alınabilinecek tüm tedbirler alınmış olunsa dahi bir davranış normunun veya sözleşmeden 
doğan bir borcun ihlalinin ifadesidir. Yani olay önlenemez olmasına rağmen bir davranış 
kuralına yada sözleşmeden doğan borca aykırılık önlenebiliyorsa artık kaçınılmazlıktan söz 
etme imkanı yoktur.  
Bu açıklamalardan olarak somut olayda her ne kadar hükme esas alınan bilirkişi kusur 
raporunda beyin kanaması neticesinde ölüm sonucunun ortaya çıkmasında %100 
oranında kaçınılmazlığın etkili olduğu yönünde görüş bildirilmiş ise de bu görüşe katılmak 
mümkün değildir. 



Yapılacak iş, murisin vefatından önceki döneme ve vefatına ilişkin tüm tıbbi belgeler 
dosyaya celp edildikten sonra aralarında bir nörologun da bulunduğu iş güvenliği 
uzmanlarından oluşan heyetten beyin kanamasının oluşmasında işyeri koşullarının etkili 
olup olmadığı, sigortalının kendi bünyesinden kaynaklanan nedenlerin ne kadar etkili 
olduğu konusunu da kapsayacak şekilde kusur raporu almak ve oluşacak sonuca göre bir 
karar vermekten ibarettir. 
Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi 
usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. 
O halde, davacıların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm 
bozulmalıdır. 
SONUÇ:Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, sair yönlerin 
incelenmesine şimdilik yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde temyiz eden 
davacılara iadesine  
06/12/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

 


