
T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ 2016/2286 Esas Numaralı 2019/338 
Kararında  

MAHKEMESİ           : ….Asliye Hukuk Mahkemesi 

Taraflar arasındaki trafik kazası nedeniyle tazminat davasının yapılan 
yargılaması sonunda; davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hükmün süresi 
içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği 
düşünüldü: 

Tarafların İddia ve Savunmaları 

Davacı vekili; davacıların desteğinin yolcu olarak bulunduğu motosikletle 
davalının sevk ve idaresindeki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana 
gelmiştir. Bu kazada davacıların desteği vefat etmiştir. Kazada davalı 
kusurludur. Davacıların her biri için ayrı ayrı 25.000,00 TL maddi, 40.000,00 TL 
manevi tazminatın davalıdan tahsilini talep etmiştir. 19.10.2015 tarihli dilekçesi 

ile maddi tazminat talebini toplam 130.384,22 TL’ye yükseltmiştir. 

Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. 

İlk Derece Mahkemesinin Kararı 

İlk derece mahkemesi, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen 

bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulüne karar vermiştir. 

Hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

Yargıtay’ın Değerlendirmesi 

1- Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde 
dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön 
bulunmamasına göre; davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan 
sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir. 

Dava, trafik kazasından kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. 

2- Zararın meydana gelmesinde veya artmasında zarar görenin de kusurunun 
bulunması halinde müterafik kusur söz konusu olur. Müterafik kusur, Borçlar 
Kanunu’nun 44. maddesinde (6098 sayılı TBK md. 52) düzenlenmiştir. Buna 
göre zarara uğrayan, zarar doğuran eyleme razı olmuş, kendisinin sebep olduğu 
hal-şartlar zararın meydana gelmesine etki yapmış olabilir. Ya da tazminat 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6098.pdf


ödevlisinin durumunu diğer bir surette ağırlaştırmış olabilir. Bu durumda hâkim 

tazminat miktarını hafifletebilir. 

Müterafik kusurun indiriminde her-somut-olayın özelliğine göre olayın 
meydana geliş tarzı ve zararın artmasında zarar görenin kusurlu davranışının 
sonuca etkisi değerlendirilir. Sonuca etkisi varsa bu uygun oranda bir indirim 

yapılmasını gerektirir. Zarar görenin müterafik kusurunun tespiti halinde 
TBK’nun 52.maddesi uyarınca tazminattan indirim yapılması, öğretide ve 
Yargıtay İçtihatlarında benimsenmiş-yerleşmiş bulunmaktadır. 

Somut olayda davacıların desteği motosiklette yolcu olup kask takıp takmadığı 
dosya kapsamından anlaşılamamaktadır. Otopsi raporunda ise davacıların 
desteğinin ölüm sebebi kafa travmasına bağlı olarak değerlendirilmiştir. 
Davalılar vekili, kask takılmaması nedeniyle müterafik kusur indirimi yapılması 
gerektiği savunmasında bulunmuştur. Bu itibarla, davalının savunması üzerinde 
durularak mahkemece desteğin müterafik kusurun varlığı ve indirim yapılması 
gerekip gerekmediğinin irdelenip tartışılması gerekir. Müterafik kusur 
oluşturduğunun kabul edilmesi halinde tazminattan %20 oranında indirim 
yapılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekmektedir. Eksik incelemeyle 
yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir. 

Sonuç 

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin sair temyiz 

itirazlarının reddine; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin 
temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 17.01.2019 gününde 

oybirliğiyle karar verildi. 

T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ 21.01.2019 Tarihli 2016/7221 Esas 

Numaralı 2019/365 Kararında  

MAHKEMESİ: Ticaret Mahkemesi 

Taraflar arasındaki, ölümlü trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat 
davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davalı …Ş. 
hakkındaki davanın açılmamış sayılmasına ve davalı …Ş. hakkındaki davanın 
kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı …Ş. vekili tarafından süresi içinde temyiz 
edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: 

KARAR 



Davacılar vekili, davalıların taşımacı sıfatıyla işleteni ve zorunlu karayolu yolcu 
taşımacılığı mali sorumluluk sigortacısı olduğu yolcu otobüsünün yaptığı tek 
taraflı kazada, araçta yolcu olarak bulunan davacıların eşi/ babası …’ın 
öldüğünü, davacıların ölenin desteğinden yoksun kaldığını ve manevi zarara 
uğradıklarını, davalı … şirketinin ihtiyari mali sorumluluk sigortası kapsamında 
manevi tazminattan da sorumlu olduğunu belirterek, belirsiz alacak davası 
olarak açtıkları davada şimdilik 5.000,00 TL maddi ve toplam 250.000,00 TL 
manevi tazminatın kaza (sigortacı için temerrüt) tarihinden işleyecek avans 

faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini talep etmiş; 07.05.2015 tarihli 
artırım dilekçesiyle, maddi tazminat taleplerini 70.000,00 TL’ye yükseltmiştir. 

Davalı …Ş. vekili, davalı sürücüsüne atfedilen tam kusuru kabul etmediklerini, 
araç  

maliki olan dava dışı …’ın zarardan sorumlu olduğunu, istenen manevi 
tazminatların fahiş olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.  

Davalı …Ş. vekili, davacılara davadan önce ödenen maddi tazminatın 
güncellenmiş bedelinin, poliçe teminat limitinden düşülmesiyle tazminatın 
belirlenmesi gerektiğini belirterek davanın reddini savunmuştur. 

Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; 
davalı …Ş. hakkındaki dava geri alındığından, bu davalı hakkındaki davanın 
açılmamış sayılmasına; davalı …Ş. hakkındaki davanın kabulü ile davacı … için 
61.320,00 TL ve … için 8.680,00 TL olmak üzere toplam 70.000,00 TL destekten 
yoksun kalma tazminatının 18.01.2012 tarihinden işleyecek avans faiziyle 
birlikte bu davalıdan tahsiline; davacı … için 100.000,00 TL ve diğer davacılar 
için 75.000,00’er TL olmak üzere toplam 250.000,00 TL manevi tazminatın dava 
tarihinden işleyecek avans faiziyle birlikte davalı …den tahsiline karar verilmiş; 
hüküm, davalı …Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, 
dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön 
bulunmamasına; davalı tarafından sigortalanan araç, ticari yolcu taşımacılığında 
kullanılan araç olduğundan, temerrüt faizi olarak ticari faize hükmedilmesinde 

bir usulsüzlük bulunmamasına göre; davalı …Ş. vekilinin aşağıdaki bendin 
kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir. 

2-Dava, ölümlü trafik kazası nedeniyle, ölenin yakınlarının maddi ve manevi 
tazminat istemine ilişkindir. 



Davacılar vekili, dava konusu kaza sonucu davacılar murisinin ölümünden 
duyulan üzüntü nedeniyle, murisin eşi ve çocuğu olan davacılar için toplam 
250.000,00 TL manevi tazminat isteminde bulunmuş; mahkemece talebin 

kabulüne karar verilmiştir. 

6098 sayılı TBK‘nun 56. (818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 47.) maddesi hükmüne 
göre, hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine 
verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Manevi 
tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata 
benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat bir ceza 
olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç 
edinmemiştir. Zarar görenin zenginleşmemesi, zarar sorumlusunun da  

fakirleşmemesi gerekmektedir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde 
edilmek istenen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar 
olmalıdır. 22.6.1976 günlü ve 7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı’nın 
gerekçesinde takdir edilecek manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve 
şartlar açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden, hakim bu 
konuda takdir hakkını kullanır iken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde 
objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir. 

O halde mahkemece; meydana gelen trafik kazası sonucu davacıların eşi/ 
babası olan murislerinin ölümü nedeniyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa 
giderilmesi amacıyla; tarafların sosyal ve ekonomik durumları, kazanın meydana 
geldiği tarih ve olay tarihindeki paranın alım gücü göz önünde bulundurularak 
davacılar için hak ve nasafet kuralları çerçevesinde daha düşük manevi 
tazminata hükmedilmesi gerekirken, somut olay ile bağdaşmayan, yüksek 
miktarda manevi tazminata hükmedilmesi uygun görülmemiş ve kararın 
bozulması gerekmiştir. 

SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı …Ş. vekilinin, 
yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının REDDİNE; (2) nolu bentte açıklanan 
nedenlerle, davalı …Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün 
BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı …Ş.’ye geri 

verilmesine 21/01/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
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