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 İŞ KAZASI NEDENİYLE SOSYAL SİGORTA 
YARDIMLARINDAN YARARLANMAK İÇİN 
KURUMUN ZARARLANDIRICI OLAYI İŞ KAZASI 
OLARAK KABUL ETMİŞ OLMASININ 
GEREKMESİ 
 MESLEK HASTALIĞI 
 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI ARASIN-
DAKİ AYRIM 
 
ÖZETİ: İş kazası nedeniyle sosyal sigorta 
yardımlarının yapılabilmesi öncelikle Kurumun 
zararlandırıcı sigorta olayının iş kazası olduğunu 
kabul etmesine bağlıdır. İş kazası olgusu Kurumca 
kabul edilmezse somut olayda olduğu gibi sigortalının 
ya da hak sahiplerinin olayın iş kazası olduğunu dava 
yolu ile tespit ettirmesi gerekmektedir. 
Sigortalının mesleğini icrası sırasında sürekli 
tekrarladığı faaliyetlerden dolayı ya da icra edilen işin 
niteliği veya işin şartları nedeniyle mesleği ile 
bağlantılı olarak meydana gelen hastalıklar da sosyal 
güvenlik sistemi içerisinde bir sosyal risk olarak kabul 
edilmekte ve bu hastalıklar meslek hastalığı olarak 
nitelendirilmektedir. 
İş kazası ani bir olay olmasına karşın meslek hastalığı, 
belirli bir zaman dilimi içerisinde tekrarlanan bir 
sebeple oluşmaktadır. Meslek hastalığı, işin nitelik ve 
yürütüm şartlarından dolayı ya da işyerinin durumu 
dolayısıyla yavaş yavaş ortaya çıkan bir sağlık 
sorunudur. 
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DAVA: Dava, iş kazasının tespiti istemine ilişkindir. 
Mahkemece, ilamında belirtilen gerekçeler ile davanın kabulüne karar 

verilmiştir. 
Hükmün, davalı vekillerince temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteklerinin 

süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen raporla 
dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit 
edildi. 

Davacı vekili, davacının davalı fabrikanın depo bölümünde kargo yükleme 
boşaltma işinde çalışırken 10.02.2009 tarihinde kargoları indirip kaldırması 
esnasında yere yığılıp kaldığı, akabinde belinde oluşan kırık nedeniyle 4 adet platinin 
takılması ile sonuçlanan olayın iş kazası olduğunun tespitine karar verilmesini talep 
etmiş olup, Mahkemece, davanın kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır. 
Davaya konu olan ve tespiti istenen "iş kazası" mevzuatımızda 506 sayılı Kanunun 
11-a ve 5510 sayılı Kanunun 13. maddesi ve devamı maddelerinde düzenlenmiş 
olup, her iki kanunda da iş kazası tanımlanmamış, kazanın hangi hal ve durumlarda 
iş kazası sayılacağı yer ve zaman koşulları ile sınırlandırılarak belirlenmiştir  

1- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 13. 
maddesinde İş Kazası; 

"a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,  
b)İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve 

hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, 
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında 

başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, 
d) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki 

emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan 
zamanlarda, 

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi 
sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen 
özüre uğratan olaydır." şeklinde belirlenmiştir.  

İş kazası nedeniyle sosyal sigorta yardımlarının yapılabilmesi öncelikle 
Kurumun zararlandırıcı sigorta olayının iş kazası olduğunu kabul etmesine bağlıdır. 
İş kazası olgusu Kurumca kabul edilmezse somut olayda olduğu gibi sigortalının ya 
da hak sahiplerinin olayın iş kazası olduğunu dava yolu ile tespit ettirmesi 
gerekmektedir. 

2-5510 sayılı Kanun 14. maddeye göre, “meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı 
veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm 
şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal 
engellilik halleridir.” 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “Tanımlar” 
başlıkla 3/1-1 bendinde “Meslek hastalığı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya 
çıkan hastalık” olarak tanımlanmıştır. 
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Sigortalının mesleğini icrası sırasında sürekli tekrarladığı faaliyetlerden dolayı 
ya da icra edilen işin niteliği veya işin şartları nedeniyle mesleği ile bağlantılı olarak 
meydana gelen hastalıklar da sosyal güvenlik sistemi içerisinde bir sosyal risk olarak 
kabul edilmekte ve bu hastalıklar meslek hastalığı olarak nitelendirilmektedir. 
İş kazası ani bir olay olmasına karşın meslek hastalığı, belirli bir zaman dilimi 
içerisinde tekrarlanan bir sebeple oluşmaktadır. Meslek hastalığı, işin nitelik ve 
yürütüm şartlarından dolayı ya da işyerinin durumu dolayısıyla yavaş yavaş ortaya 
çıkan bir sağlık sorunudur. 

Somut olayda, davacıya 10.02.2009 tarihinde meydana geldiği iddia edilen iş 
kazası ile ilgili aynı gün hastaneye başvurup başvurmadığı, kazayı gören olup 
olmadığı, geçmişte bel rahatsızlığı olup olmadığı, olmuş ise hangi hastahanelere 
gittiği, tedavi görüp görmediği, görmüş ise tedavi süresi sorularak tedavi evrakları 
istenmeli, Özel Kartal Hastanesinin arşivlerinin nerede saklandığı sorulup araştırma 
yapılmalı, mevcut hastane kayıtlarında ani bir kaza olayından bahsedilmediği, uzun 
süre ağır koli kaldırılması nedeni ile oluşan hastalıktan bahsedildiği, iş kazasının ani 
bir olay olduğu, uzun süre çalışma veya tekrarlama sonucu meydana gelen arızaların 
meslek hastalığı konusu olabileceği nazara alınarak davacıda var olan bel 
rahatsızlığının 10.02.2009 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olay sonucu mu 
yoksa geçmişten gelen rahatsızlıkların sonucu mu olduğu araştırılıp irdelenerek 
karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı 
şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. 
Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, mahkemece eksik 
inceleme ve araştırma sonucu, davanın kabulüne karar verilmesi, usul ve yasaya 
aykırı olup bozma nedenidir. 

O hâlde, davalı vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul 
edilmeli ve hüküm bozulmalıdır. 

SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan 
nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalı ...Ş.'ye iadesine, 
15.04.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

 
 
 

 
 


