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• MANEVİ TAZMİNAT 
• MANEVİ TAZMİNATI BELİRLEMENİN ESASLARI 
•  

 ÖZETİ Gerek mülga BK’nun 47 ve gerekse 
yürürlükteki 6098 sayılı TBK’nun 56. maddesinde 
hakimin bir kimsenin bedensel bütünlüğünün 
zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz 
önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar 
paranın manevi zarar adı ile ödenmesine karar 
verebileceği öngörülmüştür. Hakimin manevi zarar 
adı ile zarar görene verilmesine karar vereceği 
para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek 
bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru 
doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir 
fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza 
olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın 
karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde, bu 
tazminatın sınırı onun amacına göre 
belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut 
halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun 
etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 
26.06.1966 günlü ve 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı 
Birleştirme Kararı’nın gerekçesinde takdir 
olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek 
özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar 
her olaya göre değişebileceğinden hakim bu 
konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan 
nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre 
isabetli bir biçimde göstermelidir. 
Manevi tazminatın tutarını belirleme görevi 
hakimin takdirine bırakılmış ise de hükmedilen 



tutarın uğranılan manevi zararla orantılı, duyulan 
üzüntüyü hafifletici olması gerekir. 
Hakimin bu takdir hakkını kullanırken, ülkenin 
ekonomik koşulları tarafların sosyal ve ekonomik 
durumları paranın satın alma gücü, tarafların 
kusur durumu olayın ağırlığı olay tarihi gibi 
özellikleri göz önünde tutması, bunun yanında 
olayın işverenin işçi sağlığı ve güvenliği 
önlemlerini yeterince alınmamasından 
kaynaklandığı da gözetilerek gelişen hukuktaki 
yaklaşıma da uygun olarak tatmin duygusu 
yanında caydırıcılık uyandıran oranda manevi 
tazminat takdir edilmesi gerektiği açıkça 
ortadadır. ( HGK 23.6.2004, 13/291-370) 
Bu ilkeler gözetildiğinde, davacı kazalı yararına 
hükmedilen 20.000,00 TL manevi tazminat azdır 

 

 
 
 
 

 
Davacılar, murisinin ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar 
verilmesini istemiştir. 
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir. 
Hükmün taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu 
anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, sonra işin gereği 
düşünüldü ve aşağıdaki karar verildi. 
K A R A R 
 
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlerle temyiz 
kapsam ve nedenlerine göre; tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz 
itirazlarının reddine, 
2-Dava, zararlandırıcı sigorta olayı sonucu sürekli iş göremezliğe uğrayan sigortalı ile 
yakınlarının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir. 
Mahkemece, kazalının maddi tazminat isteminin kabulüne, kazalı lehine 20.000,00 TL, eş 
lehine 10.000,00 TL, çocuklar lehine 5.000,00'er TL manevi tazminat ödenmesine karar 
verilmiştir. 
Dosya kapsamından, iş kazası sonucu kazalıda oluşan sürekli iş göremezlik oranının %25,00 
olduğu, kazanın meydana gelişinde davacı sigortalının %20, davalı ...'ın %20, davalı ...'in 
%40, davalı şirketin %20 oranında kusurlu oldukları, manevi tazminatın red ve kabul edilen 
tutarları üzerinden her bir davacı leh ve aleyhine ayrı ayrı vekalet ücretleri takdir edildiği 
anlaşılmaktadır. 
3-Zararlandırıcı olay tarihinde yürürlükte bulunan 818 Sayılı Borçlar Kanununun 47. 
maddesine göre manevi tazminat isteme hakkı doğrudan doğruya cismani zarara maruz 
kalan kişiye aittir. Yansıma yoluyla aynı eylem nedeniyle üzüntü duyanlar manevi tazminat 
isteyemezler. Zarar kavramına (B.K. 46 ve 47) ruhsal bütünlüğün ihlali, sinir bozukluğu veya 



hastalığı gibi hallerin girdiği, bu maddelerde sadece maddi sağlık bütünlüğünün değil, ruhsal 
ve sinirsel bütünlüğünde korunduğu doktrinde ve Yargıtay kararlarında kabul edilmektedir. 
Öyleyse, bir kişinin cismani zarara uğraması sonucunda, onun (ana, baba, karı, koca ve 
çocuklar gibi) çok yakınlarından birinin de aynı eylem nedeniyle ruhsal ve sinirsel sağlık 
bütünlüğünün ağır şekilde bozulmuşsa, onların da manevi tazminat isteyebilecekleri kabul 
edilmelidir. Nitekim, kaza sonucu ağır yaralanan ve 2 kez ameliyata rağmen iyileşmeyen 
çocuklarının durumu sebebiyle ruhsal bütünlüğü bozulan anne ve babanın (H.G.K. 26.4.1995 
gün ve 1995/11-122, 1995/430) ve haksız eylem sonucu ağır yaralanan kocanın karısının 
manevi tazminat isteyebileceklerine (H.G.K. 23.9.1987 gün ve 1987/9-183 1987/655) ilişkin 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararları aynı esaslara dayanmaktadır. 
Dava ve karar tarihinde yürürlükte bulunan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 56.maddesi 
ile bu konu yeniden düzenlenmiş olunup özetle "ağır bedensel zarar yada ölüm halinde zarar 
görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar para 
ödenmesine karar verilebilineceği"hükmü getirilmiştir. Bu yeni düzenlenme ile 818 sayılı 
Borçlar Kanununun yürürlülük zamanında içtihatlarla düzenlenen husus yasa koyucu 
tarafından açıklığa kavuşturulmuş ve yaralanan sigortalının yakınlarının manevi tazminat 
davası bakımından haksahipliği durumu ön şartı olarak "ağır bedensel"zarar koşulunu 
getirmiştir. 
Somut olaya gelince; davacı kazalının yaralanmasının ağır bedensel zarar teşkil etmediği 
dikkate alındığında davacılar eş ve çocuklar yönünden manevi tazminat istemlerinin reddine 
karar verilmesi gerekirken, bunların manevi tazminat istemlerinin kısmen kabulüne karar 
verilmesi hatalı olmuştur. 
4-Gerek mülga BK’nun 47 ve gerekse yürürlükteki 6098 sayılı TBK’nun 56. maddesinde 
hakimin bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini 
göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi zarar adı ile ödenmesine 
karar verebileceği öngörülmüştür. Hakimin manevi zarar adı ile zarar görene verilmesine 
karar vereceği para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda 
manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir 
nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç 
edinmemiştir. O halde, bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir 
edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak 
için gerekli olan kadar olmalıdır. 26.06.1966 günlü ve 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme 
Kararı’nın gerekçesinde takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve 
şartlar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden hakim bu konuda 
takdir hakkını kullanırken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre 
isabetli bir biçimde göstermelidir. 
Manevi tazminatın tutarını belirleme görevi hakimin takdirine bırakılmış ise de hükmedilen 
tutarın uğranılan manevi zararla orantılı, duyulan üzüntüyü hafifletici olması gerekir. 
Hakimin bu takdir hakkını kullanırken, ülkenin ekonomik koşulları tarafların sosyal ve 
ekonomik durumları paranın satın alma gücü, tarafların kusur durumu olayın ağırlığı olay 
tarihi gibi özellikleri göz önünde tutması, bunun yanında olayın işverenin işçi sağlığı ve 
güvenliği önlemlerini yeterince alınmamasından kaynaklandığı da gözetilerek gelişen 
hukuktaki yaklaşıma da uygun olarak tatmin duygusu yanında caydırıcılık uyandıran oranda 
manevi tazminat takdir edilmesi gerektiği açıkça ortadadır. ( HGK 23.6.2004, 13/291-370) 
Bu ilkeler gözetildiğinde, davacı kazalı yararına hükmedilen 20.000,00 TL manevi tazminat 
azdır. 
5-Diğer bir uyuşmazlık, birden çok davacı ve davalının bulunduğu davalarda, davanın kısmen 
kabulü halinde, kabul ve red vekalet ücretlerinin ne şekilde hüküm altına alınması gerektiği 
noktasında toplanmaktadır. Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 2016 yılı Avukatlık Asgari 
Ücret Tarifesinin 3/2 maddesinde red vekalet ücreti konusu düzenlenmiştir. Buna göre 
“Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın 
reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili 
lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.”. Ancak kabul vekalet 



ücreti hakkında bir düzenleme bulunmuyor ise de anılan maddenin amacına ve içtihatı 
birleştirme kararına hakim olan ilke birlikte gözetildiğinde, birden fazla davacının birlikte 
dava açması ve tek vekille temsil edilmeleri halinde, davanın kabul edilen bölümü üzerinden 
de davacılar yararına tek vekalet ücretine hükmedilmelidir. 
Somut olayda, kabul edilen manevi tazminat tutarlarının toplamı üzerinden davacılar lehine 
tek, reddedilen manevi tazminat tutarlarının toplamı üzerinden davalılar lehine tek red 
vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken yazılı biçimde her iki taraf lehine ve aleyhine her 
bir davacı yönünden ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmedilmesi isabetsizdir. 
Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi 
usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. 
O halde, tarafların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm 
bozulmalıdır. 
SONUÇ:Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA,temyiz harcının istek halinde 
temyiz eden taraflara iadesine, 
17/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

 


