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I. GİRİŞ 

 Taraflar arasında önceden mevcut bir hukuki ilişkiyle bağlantılı olmaksızın, Kanunun 

herkese yüklediği görevlere aykırı hareket edilmesi halinde haksız fiilin varlığından söz 

edilir1. Bu yönüyle haksız fiil, zarar veren ile zarar gören arasında bir borç ilişkisi 

doğurmaktadır2.  

 Haksız fiil sorumluluğunun yaptırımı, haksız fiil sonucunda meydana gelen zararın 

tazminidir. Kural olarak, meydana gelen zararın tamamının tazmin edilmesi gereklidir. 

Nitekim tazminatın üst sınırını da zarar oluşturmaktadır3. Diğer bir ifade ile tazminatın 

zarardan fazla olması mümkün değildir. Tabii ki bu durum tazminatın her durumda zarar 

kadar olacağı anlamını da taşımamaktadır. Gerçekten de, somut olayın bazı özel şartları, 

tazminattan indirim yapılması ve dolayısıyla tazminat miktarının zarar miktarından daha az 

olmasına sebebiyet verebilecektir.  

 Haksız fiillerden kaynaklanan zararlara ilişkin tazminat taleplerinde, kişi hem zarara 

uğradığını hem de uğradığı zararın miktarını ispatlamakla yükümlüdür. Ancak kimi hallerde 

zarar miktarının tam olarak tespiti ve dolayısıyla ispatı mümkün olmayabilir. Kanunkoyucu 

da tam olarak bu sebepledir ki, uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa 

hâkimin, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zararın 

miktarını hakkaniyete uygun olarak belirlemesi gerektiğini hükme bağlamıştır. Dahası, TBK4 

m. 51 ve 52’de maddi tazminat miktarının kapsamı, ödenme biçimi, hangi hallerde indirime 

tâbi tutulabileceğini de düzenleyerek, bu konularda hâkime geniş bir takdir yetkisi tanımıştır5. 

Öyle ki, mevzubahis düzenleme aslında, tazminat miktarının zarar miktarından az 

                                                 
1 Reisoğlu, s. 162; Haksız fiillerin kişilik hakkı, ayni hak ve fikri hak gibi mutlak hakların ihlalinden oluşacağı 
hk. bkz. Serozan, s. 286 
2 Topuz, s. 447 
3 Eren, s. 693; Benzer yöndeki görüşler için bkz. Kılıçoğlu, s. 80; Yiğit, s. 248  
4 Kanun No:6098, R.G t: 04/02/2011, sayı: 27836 
5 Nomer Ertan, s. 419  
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olabilmesinin kanuni dayanağını ve bu yönde verilecek mahkeme kararının yasal gerekçesini 

teşkil etmektedir.  

 Çalışma kapsamının sınırlı mahiyeti gereği yalnızca kusur sorumluluğundan 

kaynaklanan  tazminatın belirlenmesi ve indirilmesi üzerinde durulacaktır.  İşbu çalışma 

kapsamında öncelikle tazminatın hakim tarafından ne şekilde belirlenebileceği konusu 

üzerinde durulacak, devamında ise tazminatın indirilmesinin şartları inceleme konusu 

yapılacaktır. Bu kapsamda, ana hatlarıyla, zarar verenin kusuru ile müteselsil sorumluluk 

halindeki durum, zarar görenin kusuru ve tazminatın indirilmesinde hakimin takdir yetkisinin 

sınırları üzerinde durulacaktır. Mevzubahis açıklamalar neticesinde ise, nihai olarak, sonuç 

bölümünde ulaşılan kanaatler özetlenmeye çalışılacaktır.     

II. TAZMİNATIN BELİRLENMESİ 

A. GENEL OLARAK  

 Haksız fiillerden kaynaklanan tazminat talepleri, özünde, haksız fiilden kaynaklanan 

zararların giderilmesinin karşılığını oluşturmaktadır. Diğer bir ifade ile tazminat ile amaç 

aslında zarar nedeniyle bozulan dengeyi tekrar kurmak ve fiilden önceki duruma 

kavuşulmasını sağlamaktadır6. Bu bakımdan, tazminat taleplerinde en önemli noktayı zarar 

miktarının tespiti oluşturmaktadır. Bu durumun sebebi ise, yukarıda da ifade edildiği üzere, 

tazminat miktarının zarar miktarından fazla olamamasıdır7. Zarar en genel ifadesi ile kişinin 

iradesi dışında malvarlığında meydana gelen azalmadır8. Bu azalma ise malvarlığının aktifinin 

                                                 
6  Kılıçoğlu (Tazminat Hukuku), s. 56;    
7 Kötüniyetli haksız zilyedin elde ettiği, hatta elde etmeyi ihmal ettiği kazançları tazmin etme yükümlülüğü (MK 
m. 995/1), kişilik hakkına tecavüz sayesinde failin elde ettiği kazancın vekaletsiz işgörme hükümlerine göre 
mağdura verilmesi (TMK m. 25/3), izni ve rızası olmaksızın başkasının işine müdahale ederek çıkar sağlayanın 
bu elde ettiği çıkarları iş sahibine vermesi (TBK m.530) gibi özel sorumluluk hükümlerinde istisnai olarak 
tazminat miktarının zarar miktarının  üzerinde olmasının olası olduğu hk bkz. Oğuzman/Öz, s. 573. 
8  Kılıçoğlu (Tazminat Hukuku), s. 49; Söz konusu tanımın çok geniş bir ölçü kullanılmasından dolayı yerinde 
olmadığı ve "somut zarar teorisi" adı altında zararın aslında malvarlığına dahil somut bazı değerlerin kaybı 
olarak nitelendirilmesi gerektiği yönündeki azınlık görüşlerin kime ait olduğu hk. bkz. Oğuzman/Öz, dn 80.  
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azalması ile olabileceği gibi aktifin artmasının engellenmesi suretiyle de meydana 

gelebilecektir. 

 Zararın hesabı ise fark teorisi kullanılmak suretiyle yapılmaktadır9. Buna göre haksız 

fiil işlenmeseydi malvarlığının içinde bulunacağı durum ile haksız fiil işlendikten sonra 

malvarlığının içinde bulunduğu durum arasındaki fark zararı ifade etmektedir. 

 Genellikle kabul edildiği üzere tazminat yükümlülüğünün kanunlarda öngörülmesinin 

gayesi, bir kimsenin uğramış olduğu zararın, zarara sebebiyet verenler tarafından 

giderilmesini sağlamaktan ibarettir10. Bu yönüyle tazminatın amacı hakkında doktrinde çeşitli 

tartışmalar söz konusudur. Doktrinde hakim olan görüşe göre, tazminatın amacını zararın 

telafisi oluşturmaktadır11. Bunun haricinde doktrinde tazminatın amacının (i) hakkın devam 

ettirilmesi, (ii) cezalandırma ve (iii) önleme olduğuna ilişkin farklı değerlendirmeler de 

yapılmıştır12. Kanaatimce de tazminatın amacının zararın telafisi olduğunu kabul etmek daha 

uygundur. Öyle ki, haksız fiilden kaynaklanan tazminatın cezalandırma fonksiyonu 

olduğundan söz edilmesi güçtür. Bu görüşü savunanlar her ne kadar kusurun ağırlığının 

tazminatın miktarında etkili olmasını eylemin ağırlığına göre bir ceza gibi değerlendiriyor 

olsalar da, cezalandırmada zarar gören lehine bir edim gerçekleştirilmediği gerçeği karşısında 

bu düşünce eleştiriye açıktır. Öte yandan tazminat alacağının ihlal edilen hak yerine geçtiğini 

savunanların amacı, ihlal edilen şeyin objektif değerinin üzerindeki zararların da tazminata 

konu olmasını sağlamaktadır. Ne var ki kanatimce, objektif değerlerin üzerinde kalan 

zararların tazmin edilebilmesi, zararın telafisi gayesinde de mümkündür. Öyle ki mahrum 

kalınan kar kavramı aslında tam da bu amaca hizmet eder mahiyettedir.    

                                                 
9  Avcı Braun, s. 43 
10 Yiğit, s. 248 
11 Oğuzman/Öz, s. 573; Eren, s. 728; Tandoğan, s. 252.  
12  Bahsi geçen farklı görüşlerin kimlere ait olduğu hakkında bkz. Nomer, s. 33 vd.   
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 Tazminatın belirlenmesi TBK m. 51 hükmünde açıklanmıştır. Kural kusurun her 

derecesinde tazminatın tamamının ödenmesi şeklindedir13. Ne var ki TBK m. 52 hükmü 

belirli şartların varlığı halinde tazminattan indirim yapılmasına cevaz vermektedir. Bu durum 

kanaatimce tam tazmin ilkesinin bazı somut olaylar özelinde yaratabileceği haksız ve sert 

sonuçları yumuşatmaya yöneliktir.  

 Tazminatın belirlenmesinde, hakimin esas alacağı iki unsur bulunmaktadır. Bunlardan 

ilki, zararın telafisinin ne şekilde gerçekleştireceğine karar verilmesidir ki burada hakim, ya 

hak konusu varlıktaki fiili değişikliğin giderilmesini (hasar gören aracın tamir edilmesi gibi), 

ya da zararı malvarlığındaki bir eksilme olarak kabul ederek, malvarlığı bütünlüğünü sağlama 

(nakden tazmin) yoluna gidecektir14.  Hakimin esas alacağı ikinci unsur ise, tazminatın 

belirlenmesi ve  indirilmesini gerektirir bir sebep olup olmadığının tespitidir.  

B. TAZMİNATIN TÜRLERİ 

 TBK m. 51 hükmü uyarınca haksız fiilden kaynaklı zararların telafi edilmesinde esas 

itibarıyla iki hukuki olanak gündeme gelebilir. Zararın para ödenerek giderilmesi hali mevcut 

ise nakden tazmin; para ödenmesi dışında başka bir şekilde zarar giderilmesi söz konusu ise o 

takdirde aynen tazmin hali mevzubahistir15.   

 Hakimin, zararın kısmen nakden kısmen aynen tazminine karar vermesi de 

mümkündür. Kanaatimce, burada hakime tanınan yetki, zararın tazminatın üst sınırı olması 

kuralı dahilinde taraf talepleri ile dahi bağlı olmaksızın, ancak, gerekçelendirilmiş bir karar 

verebilmeyi kapsamaktadır. Bu yönüyle, fikrimce, TBK m. 51 hükmü, 6100 sayılı Hukuk 

Muhakemesi Kanunu'nun 26. maddesinde ifade edilen hakimin taleple bağlılık ilkesinin de bir 

istisnasını oluşturmaktadır. Gerçekten de hukuk hakimi, HMK gereği taleple bağlı ise de 

                                                 
13 Kılıçoğlu (Tazminat Hukuku), s. 252 
14 Nomer, s. 39 
15 Kesici, s. 256 
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kanunun bazı açık düzenlemeleri söz konusu kaidenin istisnasını oluşturmaktadır16. Nitekim 

benzer bir durum 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun şirketin haklı sebeple feshine ilişkin 

531. maddesinin gerekçe gösterilmesi suretiyle açılan şirketin feshi davaları için de geçerlidir. 

Öyle ki bu davada, yine kanunun açık hükmü sayesinde, taraf talebi şirketin feshi dahi olsa; 

hakimin durumun gereği haklı kılar ise yalnızca davacı pay sahibinin ortaklıktan 

çıkartılmasına karar verebilmesi mümkündür.  

 Hakimin haksız fiillerden kaynaklanan tazminat davalarında tazminatın tayini 

noktasında taraf talepleri ile bağlı olmaması, doktrinde, taraflar arasında anlaşma olsa dahi 

hakimin bununla bağlı olmayacağı görüşünün ileri sürülebileceği şekilde geniş yorumlandığı 

da olmuştur17. Kanaatimce, bu görüşler yerinde değildir. Zira zarar görenin tazminat 

davasından tek taraflı şekilde feragat edebilmesi mümkünken, tarafların ortak iradesi ile 

uyuşmazlığı diledikleri şekilde anlaşarak son vermeleri ve hakimin buna uymayabileceğinin 

söylenmesi çelişki yaratacaktır. 

 Hangi tazmin türünün tercih edileceği tamamen hakimin geniş takdir yetkisi dahilinde 

kalmaktadır. Burada hakimin kanaatimce yapması gereken taraf menfaatlerinin en üst 

düzeyde ne şekilde korunabileceğini tespit etmektir. Örneklemek gerekirse, bir trafik 

kazasında zarar verenin oto tamircisi olduğu bir kurguda, hakimin tazminat olarak aracın zarar 

veren tarafından tamirinin yapılmasına karar verebilmesi mümkündür. Üstelik bu tazmin 

yönteminin yeterli kalmayacağı değerlendirmesinde, hakim, gerekiyorsa değer kaybını da 

aynen tazmin yanında nakdi tazmin suretiyle hükmetmesi tutarlı bir çözüm olarak 

gözükmektedir. Bunun haricinde zarar gören şey manevi yönden değer taşıyorsa, o takdirde 

hakimin bu şeyin nakden tazmini yerine, tamiri şeklinde aynen tazmine karar vermesi somut 

olaya daha uygun düşebilecektir. 

                                                 
16 Özekes, s. 273 
17 Bahsi geçen görüşler hk. bkz. Nomer, s. 49 dn. 58 



 
   6 
 

Nish İstanbul Residence B Blok Kat: 5 D:58 Bahçelievler İstanbul 
+90 212 806 43 69 
www.bka-law.com 

 

 Kanaatimce hakimin aynen tazmine mi yoksa nakden tazmine mi karar vereceği her ne 

kadar geniş takdir yetkisi dahilinde değerlendirilebiliyor olsa da, bu durumun, hiçbir zaman 

hakimin taraf taleplerini görmezden gelebileceği anlamını da taşımaması gerekmektedir. Aksi 

bir durumda ise kararın bu yönüyle de gerekçelendirilmesi uygun düşecektir.   

 Aynen tazmin haksız olarak alınan şeyin semereleri ile birlikte iadesi edilmesi, aynı 

cinsten misli eşya ile değiştirilmesi, zarar gören şeyin onarılması ve haksız fiil kararının 

yayınlanması şeklinde tezahür edebilir18. Nakdi tazmin ise temelde bedensel bütünlüğün ihlali 

ile eşyaya verilen zararlara ilişkin tazminatlar şeklinde iki alanda incelenmektedir. İşbu 

çalışmanın sınırlı mahiyeti gereği sadece eşyaya verilen zararlara ilişkin kusurlu sorumluluk 

hallerinden doğan tazminatlar kısaca inceleme konusu yapılacaktır.  

 Bilindiği üzere eşyanın sübjektif ve obkejtif değer kıstasları bulunmaktadır. 

Kanaatimce, zarar verenin haksız fiili gerçekleştirirken sübjektif değerlemeyi öngöremeyecek 

olması, sübjektif değer kriterinin uygulanmasına engel teşkil etmektedir. Kaldı ki sübjektif 

değer kıstası, kişiden kişiye farklılık arz edeceğinden, iki farklı kişinin mahiyeti itibariyle aynı 

şeye verdiği zarardan sorumlu tutulacakları tazminat miktarları da farklılık arz edecektir. Bu 

durum ise açık şekilde hukuk güvenliğini zedelemektedir. Ayrıca, zarar miktarının sübjektif 

esaslara göre (örneğin bir kişinin ona verdiği değer üzerinden) hesaplanması da sağlıklı 

olmayacaktır. Gerçekten de manevi duyguların dahil olduğu süreçlerde sübjektif olarak somut 

zarar tespiti yapılması neredeyse imkansızdır. Dahası sübjektif değer iddiasının herhangi bir 

ispat aracı da bulunmamaktadır. Bu bakımdan, eşyanın piyasa değerinin tazminatın 

belirlenmesinde esas alınması daha uygun gözükmektedir.  

 Öte yandan kanaatimce, piyasa değeri bakımından ise haksız fiilin gerçekleştiği anın 

esas alınması daha makul bir çözümdür. Zira malvarlığındaki azalma o anda gerçekleşmiştir. 

Zarara faiz işletilecek olması da zarar görenin uzun süren yargılama süreçlerinden mağdur 

                                                 
18 Narten, s. 906 - 907 
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olmasının önüne geçmeye dönüktür. Bu bakımdan piyasa değerinin karara en yakın dönemde 

verilmesi gibi bir düşünce yerinde olmayacaktır. Zira aksi bir yaklaşım, zarar verenin 

yargılama sürecinde öngörülemeyecek değişikliklerden sorumlu olmasını gerektirecektir ki bu 

durumun haksız fiil tazminat mantığı ile uygun düşmeyeceği fikrindeyim. Konuyu bir örnekle 

ele almak gerekirse, kişi arabasını satmaya giderken trafik kazası geçirmiş ve araç 1 hafta 

serviste kaldığından satış gerçekleştirilememiştir. Ne var ki araç servisteyken gelen ÖTV 

zammı neticesinde aracın satış değeri çok fazla yükselmiştir. Böyle bir ihtimalde karara en 

yakın dönemdeki zararın tespiti ile haksız fiilin gerçekleştiği andaki zararın tespiti farklı 

sonuçlar doğurabilecektir.       

 Hakimin tazmin yöntemi hakkında geniş bir takdir yetkisi olmasına rağmen, çoğu 

halde nakden tazminatı tercih etmesi daha kolay çözümler sağlayabilecektir. Örneklemek 

gerekirse nakden tazmin yoluna giden hakim bu sayede aşağıda açıklanan tazminatın 

indirilmesi sebepleri mevcut ise bunu nakdi tazminatta daha kolay uygulama imkanına sahip 

olur. Dahası, aynen tazminde taraflar arasındaki ilişkinin devam etmesi ve bu durumun 

başkaca sorunlara yol açabilmesi olasılığı da mevcuttur. Tıpkı aracın bizzat zarar veren 

tarafından tamir edilmesi ihtimalinde bu tamir sürecinin uzamasında olacağı gibi.    

C. TAZMİNATIN İNDİRİLMESİ 

 Tazminatın indirilmesi, tam hesaplanmış zararı karşılayan tazminattan indirim 

yapılmasını haklı gösteren durum ve şartları ifade etmektedir19. İndirim sebepleri ise, TBK m. 

52 hükmünde ifade edilmiştir. Mevzubahis madde içeriğinde belirtilen sebepler tahdidi 

sayılmamıştır20.  

                                                 
19 Tiftik, s. 70 
20 Tazminattan indirim sebeplerinin sınırlı sayıda olmadığı hk. bkz. Oğuzman/Öz, s. 577; Benzer diğer bir görüş 
için bkz. Yiğit, s. 261; Kanunda sayılanlar dışında, umulmayan olaylar, zarar görenn bünyevi istidadı, illiyet 
bağının zayıf bulunması, zarar görenin çok yüksek gelirinin olması, olayın mağdura yardım yapıldığı sırada 
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 Kanaatimce, TBK m. 52 hükmünün tazminatın belirlenmesine ilişkin TBK m. 51 

hükmü ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Zira, tazminat ilk planda tüm zararı 

karşılamaya dönük olduğundan, aslında, TBK m. 51 uyarınca belirlenecek tazminatta zımni 

ve kendiliğinden bir tenkis durumu bulunmaktadır. Gerçekten de TBK m. 51 hükmünde yer 

alan "durumun gereği" ifadesi aslında TBK m. 52 hükmünde belirtilen özel indirim 

sebeplerini de kapsar mahiyettedir. Diğer bir deyişle, fikrimce, tazminatın belirlenmesinde 

hakim tarafından göz önünde tutulması gereken durumun gereği ve zarar verenin kusurunun 

ağırlığı da aslında ilk planda bir tazminattan indirim sonucunu doğurabilmektedir21. 

 Bu noktada hakimin tazminattan indirime gitme sebeplerini göz ardı edemeyeceğinin 

belirtilmesi gerekir. Tabii ki bu durum, her halukarda hakimin tazminatı indirmesi gerektiği 

anlamına da gelmemektedir. Öyle ki, somut olayın başka bir özelliği hakimin yine takdiren 

indirim sebebini uygulamamasına sebebiyet verebilir. Örneklemek gerekirse, haksız fiilde 

zarar görenin hafif kusurunun bulunduğu bir ihtimalde zarar veren de ağır kusurlu ise, 

müterafik kusur tazminattan indirim sebebi teşkil etmeyebilir. Bu yönüyle 

değerlendirildiğinde, hakimin indirme sebep olan halleri tarafların bildirdiği olgulardan resen 

çıkartmak ve uygulamakla yükümlü olduğunu söylemek mümkündür22. 

 Bu kapsamda değerlendirildiğinde, (i) zarar verenin kusur derecesi, (ii) zarar görenin 

kusuru, (iii) beklenmedik hal, (iv) hatır işleri, (v) tarafların ekonomik durumları, (vi) üçüncü 

kişinin kusuru, (vii) zarar görenin rızası şeklindeki özel bazı şartların tazminatın belirlenmesi 

ve indirilmesinde hakim tarafından göz önünde tutulması gereklidir.   

                                                                                                                                                         
meydana gelmesi gibi nedenlerin de tazminattan indirim nedenleri arasında kabul edilmesi gerektiği hk. bkz. 
Gökcan, s. 594; 
21 TBK m. 51 hükmünün 818 sayılı BK döneminde karşılığı olan 43. maddenin de tazminattan bir indirim sebebi 
olduğuna ilişkin benzer bir görüş için bkz. Tiftik, s. 69; BK'nın indirim sebeplerini düzenleyen 44. maddesinin 
aslında 43. maddede yer alan hal ve mevkiin icabının örneklerini oluşturduğu bu yönüyle 44. maddenin 43. 
maddenin özel bir hali olduğu hk. görüş için bkz. Karan, s. 71; Kusurun ağırlığı ve indirim sebeplerini aslında 
BK 43. maddede yer alan hal ve mevkiin icabı kavramı altında toplamanın mümkün olduğu hk. görüş için bkz. 
Nomer, s. 64-65   
22 Narter, s. 868 
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1. Zarar Verenden Kaynaklanan Sebepler 

a) Hafif kusur 
 
 TBK m. 51 hükmü tazminatın belirlenmesinde "durumun gereğininin ve özellikle 

kusurun ağırlığının" göz önüne alınabileceğini ifade etmiştir23. Kanaatimce madde 

hükmündeki "ve" bağlacı kanunkoyucunun iki şartın birlikte yerine gelmesini arzu ettiğini 

göstermektedir. Bu yönüyle hafif kusurla verilen zararlarda tazminatın her halukarda zarara 

nazaran daha düşük şekilde belirleneceğini peşinen söylemek mümkün gözükmemektedir. 

Fikrimce "durumun gereği" ifadesi, hakimin somut olayın özelliklerini gözettiğinde 

hakkaniyetli bir karar vermesini ifade etmektedir. Madde lafzından anlaşılması gereken husus 

bu şekilde olsa da, zarar verenin kusurunun hafif olması çoğu somut olayda tazminatın 

indirilmesi sonucunu doğuracaktır. Zira zarar verenin hafif kusurlu olması beraberinde, 

başkaca özel haller yoksa, aslında çoğu zaman tazminatın indirilmesinde durumun da gerekli 

kılması halini bünyesinde barındırmaktadır.    

 Bahsi geçen özel halin ne olabileceği ve aslında zarar verenin hafif kusurunun 

tazminatın indirilmesinde durumun gereğini bünyesinde barındıramayacağını örneklemek 

gerekirse, çok zengin birinin hafif kusuruyla çok fakir birine bir zarar verdiğini varsayalım. 

Bu örnekte tazminatın belirlenmesinde durumun gereği tarafların ekonomik halinin 

gözetilmesini gerektirecektir. Somut olayda, hafif kusur nedeniyle tazminatın zarardan düşük 

belirlenmesinden, zarar görenin uğrayacağı mağduriyet, zarar verenin elde edeceği menfaatten 

fazladır.  Dolayısıyla zarar veren her ne kadar hafif kusurlu da olsa tazminatın zarar 

miktarından düşük belirlenmemesi somut olaya daha uygun gözükmektedir24. 

                                                 
23 BK 43. maddede "hatanın ağırlığı" şeklindeki ifadenin "kusurun ağırlığı" şeklinde algılanması gerektiği, zira 
hatanın BK m. 30 vd. anlamında teknik bir anlamı olduğu ve bu yönüyle TBK m. 51 hükmünde kusurun ağırlığı 
ifadesinin kullanılmasının yerinde olduğu hk. bkz. Kılıçoğlu (Borçlar Hukuku), s. 439   
24 Hakimin, somut olayın özelliklerinin gerektirmesi halinde, failin hafif kusuruna rağmen onu zararın tamamını 
tazmine mahkum edebileceği hk görüş için bkz. Reisoğlu, s. 217; Benzer yönde görüş için bkz. Oruç, s. 123; 



 
   10 
 

Nish İstanbul Residence B Blok Kat: 5 D:58 Bahçelievler İstanbul 
+90 212 806 43 69 
www.bka-law.com 

 

 Doktrinde kusurun ağırlığının tazminatın belirlenmesinde matematiksel bir hesaba 

konu olup olamayacağı tartışmalıdır. Nomer25, kusurun ağırlığı ne kadarsa, zararın da o 

oranda tazmin edileceğini ve dolayısıyla matematiksel bir oran yapılması gerektiğini 

belirtirken; Tiftik26, böyle bir oranlamanın yapılmaması gerektiğini ifade etmektedir. 

Kanaatimce, teknik rapor ile tarafların kusurlarının belirlenebildiği ihtimallerde, tazminatın 

belirlenmesinde söz konusu oranların doğrudan oranlayarak tazminata uygulanması yerinde 

olmayabilecektir. Zira zarar verenin kusuru hakimin tazminat tayininde göz önünde tutması 

gerekli unsurlardan yalnızca birisidir. Dolayısıyla somut olayda vuku bulabilecek başka 

sebepler hakkaniyetli şekilde karar verilmesine etki edebilecektir. Örneklemek gerekirse, 

arkadaşına doğum günü hediyesi olması için çatlayan vazosunu düzelttirmek isteyen biri, 

vazoyu taşırken tamamen kendi kusuruyla düşerek vazoyu tamir edilemez şekilde kırar ise, 

aslında tam kusurlu olması nedeniyle zararın tamamından mesul olması gerekir. Ne var ki, 

eylemin başlangıcı zarar görenin menfaatine olduğundan, hakimin burada hakkaniyet adına 

bir indirim yapması mümkün olmalıdır. Özetle, kusura ilişkin yapılan somut oranlamanın 

tazminatın tayininde matematiksel olarak göz önünde tutulması her daim hakkaniyetli 

sonuçlar ortaya çıkmasına mani olabilir.   

 Kanaatimce, hükmedilecek tazminatın kusurun ağırlığına göre kademelendirilmesi ya 

da tayin edilmesi, ilk planda, tazminatın mahiyetine ve amacına uygun düşmemektedir. 

Gerçekten de tazminat ile malvarlığındaki azalma yerine getirilmeye çalışıldığından, zarar 

verenin kusurunun malvarlığında meydana gelen azalmaya bir etkisi yoktur. Diğer bir ifade 

ile zarar verenin ağır kusurlu bir eylemde daha çok zarar, aynı eylemin yapılmasında hafif 

kusurlu olmasında ise daha az zarar ortaya çıkacağı söylenemeyecektir. Eylemden 

kaynaklanan zarar miktarında eylemdeki kusur oranının bir etkisi yoktur. Öte yandan haksız 

fiili ağır kusuruyla (kastıyla) ya da hafif kusuruyla gerçekleştiren arasında da hükmedilecek 

tazminat noktasında bir fark ortaya koymamak da adalet ve hakkaniyet duygusunu 

                                                 
25 Nomer (Borçlar Hukuku), s. 157; Nomer, s. 72. 
26 Tiftik, s. 77; Benzer yöndeki başka bir görüş için bkz. Karan, s. 217 
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zedelemektedir. O bakımdan kusurun ağırlığına göre tazminatın tayini noktasında hakime 

takdir hakkı veren düzenleme, hakkaniyet ve adalet duygusunun yerine getirilmek istenildiği 

şeklinde yorumlanması gereken, yerinde bir hukuk politikası tercihidir.  

b) Müteselsil sorumluluk halinde 

 Müteselsil sorumluluk halinde sorumluların kusur oranını zarar görene karşı ileri sürüp 

süremeyeceği konusunu da değerlendirmek uygun olacaktır. Doktrinde özellikle 818 sayılı 

Borçlar Kanunu döneminde konu hakkında, eksik teselsül tam teselsül ayrımına göre farklı 

sonuçlara gidilmekteydi27. Eksik teselsül, birden fazla kişinin farklı hukuki sebeplerden dolayı 

sorumlu olduğu, tam teselsül ise aynı hukuki sebebe dayalı olarak sorumluluğun olduğu 

kurguyu izah etmekteydi.  

 Eksik teselsüle örnek olarak, kaza sigortasına sahip bir kimsenin, bir inşaat işçisi 

tarafından işin görülmesi esnasında yaralanması hali verilebilir. Zira bu örnekte, sigorta şirketi 

zarardan sözleşmesel ilişki, inşaat işçisi haksız fiil, istihdam eden ise adam çalıştıranın 

sorumluluğu (TBK m. 66) uyarınca sorumlu olacaktır. Tam teselsüle örnek olarak ise, 3 

kişinin bir yeri kundakladığı, birinin gözcülük yaptığı, diğerinin benzin döktüğü, bir diğerinin 

ise kibriti çaktığı bir olay verilebilir. Bu kurguda ortak bir irade söz konusudur.  

 Eksik teselsül, tam teselsül ayrımını gözeten yazarlar28, eksik teselsül halinde kusur 

oranının dış ilişkide göz önünde tutulmasının mümkün olduğu ve fakat tam teselsülde bunu 

yapmanın mümkün olamayacağını belirtmekte idiler. Bahsi geçen görüşün dayanağını ise, 

tam teselsülde sorumluların tamamının haksız fiile bilinçli ve kusurlu bir davranışla katılmış 

olmaları, zarar verenlerin planlı ve birlikte girişimleriyle zararı ortaya çıkarmaları 

oluşturmaktadır. Ayrıca, bu görüştekiler müteselsil sorumluluğun asıl amacının zarar göreni 

                                                 
27  Nomer, s. 176 vd. 
28  Bu görüşteki yazarların kimler olduğu hk. bkz. Yağcıoğlu, dn. 231  
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korumak olduğunu belirterek aksi bir düşüncenin bu amaca hizmet etmeyeceğini 

belirtmektedirler.  

 Ağırlık kazanan diğer bir görüşe29 göre ise, sorumlulardan her birinin kusur oranı dış 

ilişkide ayrı ayrı göz önünde tutulmalıdır. Öyle ki zarar verenin söz konusu zarara tek başına 

sebebiyet vermesi halinde lehine doğabilecek sonuçları, salt müteselsil sorumluluk bulunduğu 

gerekçesi ile dikkate almamak aynı olay özelinde farklı sonuçlar doğmasına neden olacaktır.  

 Kanaatimce TBK'nın yürürlüğe girmesi ile birlikte tam ve eksik teselsül ayrımının 

kaldırılmış olması teselsül durumuna göre ayrıma giden görüşün dayanağını ortadan 

kaldırmıştır30. Öncelikle TBK m. 51 ve 52 hükmünün müteselsil sorumluluk halinde 

uygulanamayacağına ilişkin açık bir düzenleme yer almamaktadır. Dahası, kişi tek başına 

hafif kusuru ile zarara sebebiyet verirse daha az tazminat ödeme ihtimali varken, salt yanında 

başka sorumlular da var diye daha fazla tazminat ödeme yükümlülüğü altına sokulmamalıdır. 

Kaldı ki bu durum kanaatimce, zarar görenin durumunu da ağırlaştırmamaktadır. Zira hafif 

kusurlu olan zarar verenden alınan düşük miktarlı tazminat, ağır kusurlu olan diğer zarar 

verenden kalan zararı talep etmeye engel oluşturmamaktadır. Söz konusu kanaati 

destekleyecek diğer bir gerekçe ise TBK m. 164/1 hükmü olabilir. Gerçekten de bahsi geçen 

hüküm, "Müteselsil borçlulardan biri, alacaklıya karşı, ancak onunla kendi arasındaki kişisel 

ilişkilerden veya müteselsil borcun sebep ya da konusundan doğan def’i ve itirazları ileri 

sürebilir." şeklindeki ifadesiyle müteselsil borçluların her daim borcun tamamından sorumlu 

tutulmayabileceğini açıklamaktadır. Zarar verenin haksız fiildeki kusurunun da zarar görenin 

talebine karşı şahsi bir itiraz hakkı tanımasının olası olduğu değerlendirildiğinde, müteselsil 

                                                 
29  Eren, s. 786; Oğuzman/Öz, s. 848; Yağcıoğlu, s. 108  
30 Tam teselsül eksik teselsül ayrımının kaldırılmasına rağmen sorumlulardan biri için zamanaşımı kesilirse 
diğerleri için de zamanaşımın kesileceği hükmünün muhafaza edilmesinin uygun olmadığı hk. bkz. Nomer 
(Sempozyum), s. 57 
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sorumluluk halinde dahi zarar verenin kusurunun dış ilişkide göz önünde tutulması mümkün 

kılınmalıdır31.  

 Öte yandan TBK'nın kabulünden evvelki tasarıda "müteselsil sorumlulardan her biri 

için sorumluluk sınırının, tek başına sorumlu olsalar idi yükümlü tutulacakları tazminat 

miktarı olduğu" yönündeki hükmün metinden çıkarılmış olması kişisel indirim sebeplerinin 

müteselsil sorumlulukta artık kullanılamayacağı düşüncesini akla getirebilir32. Ne var ki 

müteselsil sorumlulukta şahsi defilerin dış ilişkide ileri sürülememesi istenmiş olsa idi, o 

takdirde, bu durumu açıkça yasaklayıcı bir hükümde madde metnine eklenebilirdi. O nedenle 

özellikle yukarıdaki gerekçeler dahilinde haksız fiilden kaynaklanan müteselsil sorumlulukta 

da sorumluların kusur oranının dış ilişkide gözetilmesi gerektiği düşüncesindeyim.  

 Yargıtay ise müteselsil sorumluların hepsinin borcun tamamından sorumlu olacağı 

görüşündedir33.   

2. Zarar Görenin Kusuru 

a) Kusurun hukuki niteliği  

 Zarar görenin kusuru öğretide “kendi menfaatini korumak için gerekli özeni veya 

çabayı göstermemek” olarak tanımlanmaktadır34. 

  Kanaatimce, zarar görenin kusurunda kullanılan kusur tabirinin, zarar verenin 

kusurunda kullanıldığı şekilde teknik bir anlamı bulunmamaktadır. Teknik anlamda bir 

                                                 
31 TBK m. 61 hükmü ile eksik teselsül ve tam teselsül ayrımının kaldırıldığı her iki durum için de müteselsil 
sorumluluk hükümlerinin uygulama alanı bulacağı nedeniyle, sorumluların, zarar görene karşı borcun 
tamamından mesul olacakları yönündeki karşı görüş için bkz. Kılıçoğlu (Borçlar Hukuku), s. 471 vd. 
32  Meclis Adalet Komisyonu tarafından bu hükmün madde metninden çıkartılmasının gerekçesinin müteselsil 
sorumluluk esaslarıyla söz konusu hükmün bağdaşmadığı olduğu hk. bkz. Nomer (Sempozyum), s. 57 
33  "Somut olayda davacının, kusursuz olduğu çekişmesizdir. Sorun, davalıların zararın tamamından sorumlu 
tutulup tutulmayacağına ilişkindir. Davalılar 2/8 oranındaki kusura rağmen BK.nun 50. ve 51. maddeleri 
uyarınca zararın tamamından sorumludurlar." Yargıtay 4. HD. 10.07.2002, E. 2002/6900, K. 2002/8725  
34 Baysal, s. 205 
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kusurdan söz edilebilmesi için zarar görenin hukuka aykırı bir eylem veya ihmalinden söz 

edilmesi gerekmektedir. Ne var ki zarar görenin zararın doğmasına veya artmasına engel 

olması bir külfettir. Nitekim zarar görenin aksine bir hareketinde eda davası açılamaması ya 

da tazminat talebinde bulunulamaması da durumun külfetle açıklanmasının daha uygun 

olacağını göstermektedir. Dolayısıyla söz konusu durumun külfet olarak açıklanması yalnızca 

dürüstlük kuralı gereği zarar verenin durumunun ağırlaştırılamaması sonucunu doğuracaktır.  

 TBK m. 52 hükmü, zarar sonucunun doğmasında kısmen zarar görenin de kusuru 

etkili olmuş ise, o takdirde, hakimin tazminatı indirmesi gerektiğini ifade etmektedir35. 

Buradaki kusurun objektif kusur esasına mı yoksa sübjektif kusur esasına mı dayandığı 

noktasında farklı görüşler yer almaktadır36. Nitekim Gökcan37, objektif kriterin, makul bir 

kimsenin kendisi yararına kaçınmak zorunda olduğu halde gerçekleştirdiği, özensizi dikkatsiz 

veya iradi bir hareket tarzı olduğunu ve bunun kasti ya da ihmali şekilde gerçekleşebileceğini 

ifade etmektedir.  

 Kanaatimce, objektif yani makul bir insanın aynı şartlar altında kendi menfaati icabı 

yapması gereken harekette bulunması kriterinin kullanılması daha uygundur. Zira, ancak bu 

sayede yeknesak bir uygulama ile hukuk güvenliğinin sağlanması mümkündür. Aksi bir 

durumda, aynı eylemi farklı kişilere yapanların tazminat sorumlulukları farklılık 

gösterebilecek ve belki de bu durum zarar verenin kusurunun ağırlığının dahi önüne 

geçebilecektir38. Örneklemek gerekirse, bir trafik kazasında zarar görenin yaşlı bir amca 

olması ve dolayısıyla reflekslerinin yavaş olması nedeniyle daha az kusurlu sayılması ya da 

                                                 
35 Söz konusu hükmün özünde MK m. 2 hükmünde yer alan dürüstlük kuralının yer aldığı hk. görüş için bkz. 
Kılıçoğlu (Tazminat Hukuku), s. 255 
36  Zarar verenin ve zarar görenin kusurunun objektif kusur esasına göre değerlendirilmesi gerektiği hk. görüşler 
için bkz. Tiftik, s. 101; Karan, s. 30; Tandoğan, s. 320; Narter, s. 875; Zarar verenin kusurunun objektif değil 
sübjektif olarak değerlendirilmesi gerektiği hakkındaki aksi görüş için bkz. Nomer, s. 75. 
37  Gökcan, s. 596 
38 Kanaatimce, zaran verenin kusurunda da sübjektif kriterin esas alınması halinde durum kötüye 
kullanılabilecek ve özellikle kasten yapılan eylemler başkaları üzerinden (temyiz kudreti olmayan ya da çocuklar 
gibi) yapılarak tazminat sorumluluğu minimize edilebilecektir. 
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aynı olay özelinde zarar görenin bir ralli sürücüsü olmasından dolayı tecrübesi gereği kazanın 

olmasını engelleyebileceği kanaati ile normale nazaran daha fazla kusurlu sayılmaması 

gereklidir.  

b) Zarar görenin kusurunun tazminata etkisi 

 Zarar görenin kusuru da kast ve ihmal şeklinde ortaya çıkabilir. İhmal şeklinde ortaya 

çıkan zarar görenin kusurunu örneklemek gerekirse, yaya geçidinden değil de yoğun trafiğin 

olduğu bir yolda dalgın ve dikkatsiz şekilde karşıdan karşıya geçen birine araba çarpması 

halinde olduğu gibi. Bu halde hakimin tazminattan TBK m. 52 hükmüne göre indirim 

yapması uygun düşecektir. Kanaatimce, tabii ki bu indirimin miktarında zarar görenin ağır 

kusurlu mu yoksa hafif kusurlu mu olduğunun tespiti de son derece mühimdir. Öyle ki 

Yargıtay vermiş olduğu bir kararında tedavi giderinden mağdurun 4/8 kusur oranı üzerinden 

indirim yapılmadan hüküm kurulmasını uygun bulmamıştır39. Başka bir kararında ise 

Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararı, ceza davası neticesinde haksız tahrik bulunmadığı 

tespitine dayanarak zarar görenin bir kusurunun olmadığı ve tazminattan indirim yapılmaması 

gerektiği yönündeki direnme kararını onamıştır40.    

 Öte yandan bazı hallerde zarar görenin kusurunun ağırlığı zarar veren aleyhine 

tazminata dahi hükmetmemeye neden olabilir. Bu durum genelde zarar görenin kastıyla 

zararın oluşmasına sebebiyet vermesi halinde nadiren gündeme gelebilecektir. Örneklemek 

gerekirse, bir av partisinde bir avcının atışı sırasında bir şahsın intihar etmek için aniden 

önüne çıkması halinde avcı söz konusu şahsın ölümünden sorumlu tutulmamalıdır41. Benzer 

şekilde, düelloda ihtimali kasttan bahsedilmesi mümkündür. Nitekim burada düelloya 

girişenler yaralanmayı veya ölmeyi göze almış demektir42. Kanaatimce mevzubahis örnekte 

zarar verenin sorumlu tutulmamasının gerekçesini TBK m. 52 hükmündeki tazminatın 
                                                 
39  Yargıtay 17. HD. 25.01.2010, E. 2009/5830, K. 2010/334 
40  Yargıtay HGK. 31.12.2014, E. 2013/4-1413, K. 2014/1124 
41  Oğuzman/Öz, s. 580 
42  Tandoğan, s. 320 
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indirilmesi ya da tazminata hükmedilemeyeceği halinden ziyade, zarar görenin kasıt 

noktasındaki kusurunun, eylem ile zarar arasındaki illiyet bağını ortadan kaldırması 

oluşturmaktadır. 

 Bununla birlikte maddede her ne kadar kusurdan söz ediliyor olsa da, bazı durumlarda 

zarar görenin kusursuz davranışı da indirime sebebiyet verebilir. Örneklemek gerekirse, ayırt 

etme gücünden yoksun bir kimsenin davranışı zararın doğmasının veya artmasının sebebini 

oluşturuyor ise hakimin tazminatı indirmesi mümkün gözükmektedir43. 

  Zarar görenin kusuru, eylemin gerçekleşmesinden önce olabileceği gibi eylemle eş 

zamanlı da gerçekleşebilecektir. Spor hocasından özel ders alacak birinin çeşitli sağlık 

sorunlarının bulunduğunu bildirmemesi ve bu nedenle hocanın yaptırdığı egzersiz nedeniyle 

bir sakatlık veya sağlık sorunu yaşaması eylemden önceki kusura; yaya geçidini kullanmadan 

dikkatsiz ve özensiz şekilde, yolda, karşıdan karşıya geçen birine arabanın çarpması ise eş 

zamanlı kusura örnek olarak verilebilir.   

 Öte yandan, zarar veren, zarar görene kasıtlı olarak zarar verdiği takdirde, zarar 

görenin hafif kusuru tazminattan indirim sebebi olarak dikkate alınmamalıdır. Bu yönüyle 

değerlendirildiğinde evine hırsız giren bir kimsenin, evinin kapısını kilitlememiş olması 

tazminattan indirim yapılması sonucu doğurmamalıdır44.     

c) Zarar görenin kusurunun özel görünümleri 

(1)  Zarar görenin rızası 

 Öncelikle belirtmek gerekir ki, bu bölümde anlatılacak rızanın 4721 sayılı Türk 

Medeni Kanunu'nun m. 24/2 hükmünde belirtilen rıza ile herhangi bir bağlantısı 

bulunmamaktadır. Öyle ki bahsi geçen kanun hükmünde ifade edilen rıza bir hukuka 
                                                 
43  Eren, s. 732 
44  Söz konusu örnekte zarar görenin zarar verenin işini kolaylaştırması nedeniyle tazminattan indirim sebebi 
olabileceği hk. karşı görüş için bkz. Tandoğan, s. 321; aynı örnekte kapının kitlenmesinin ihmal edilmesinin 
tazminattan indirim sebebi oluşturmayacağı hk. karşı görüş için bkz. Tiftik, s. 135 
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uygunluk sebebidir. Dolayısıyla böyle bir ihtimalde zaten en başında bir haksız fiil 

sorumluluğundan söz edilmesi mümkün olmayacaktır.  

 Burada sözü edilen rıza, hukuka uygunluk sebebi taşımayan rızadır. Tıpkı TMK m. 23 

hükmünün kişiyi kendinden dahi koruyan kuralda olduğu gibi. Örneklemek gerekirse, bir kişi 

eğer kendisine işkence yapılmasına rıza göstermiş ise, o takdirde hakim bu rızayı tazminatın 

belirlenmesinde bir indirim sebebi olarak değerlendirebilir. Ne var ki bahsi geçen olaydaki 

rıza, hukuka aykırı bir rıza olduğundan, fiilin hukuka aykırılığını da ortadan kaldırma 

vasfından uzaktır.   

 Bu noktada yukarıda ifade edilen rızanın içeriği dışında, şekli geçerliliğinin de 

incelenmesi uygun olacaktır. Rızanın bir irade beyanı olmasından cihetle hata ya da hile 

sebebiyle iptal edilmiş olması halinde de yine indirim sebebi oluşturup oluşturmayacağı 

sorusu akla gelebilir. Kanaatimce, içerik itibariyle kanunun doğrudan geçersiz saydığı bir 

rızanın dahi tazminattan indirim sebebi oluşturabileceği kabul ediliyorken, iptali dava şartına 

bağlanmış bir geçersizlik halinin evleviyetle bu etkiye sahip olduğunun kabulü gerekir. 

(2) Tehlikeye atılmak    

 Zarar görenin tehlikeden sakınması mümkünken bunu yapmayarak kendisini tehlikeye 

atması da kusurlu bir hareket olarak değerlendirilmeye müsaittir. Doktrinde, zarar görenin 

bilerek alkol almış veya aşırı yorgun bir sürücünün aracına binmesi neticesinde yapılan kaza 

sonucunda yaralanması, hareket halindeki bir araca binilmek istenilmesi bu duruma örnekler 

olarak verilmektedir45. Öyle ki Yargıtay da vermiş olduğu bir kararında46 zarar görenin, 

alkollü olduğunu bildiği sürücünün aracına binmiş olmasını müterafik kusur olarak 

değerlendirmiş ve tazminattan hakkaniyete uygun bir indirim yapılmasının gerekip 

gerekmediğinin incelenmesinin uygun olacağını ifade etmiştir.  

                                                 
45 Nomer, s. 108 
46 Yargıtay 17. HD. 06.04.2015, E. 2013/18525, K. 2015/5382 
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 Zarar görenin tehlikeye atılmak noktasındaki rızasının zımni olup olamayacağı da 

tartışmalıdır. Doktrindeki bir görüş tehlikeye atılma noktasında gösterilecek rızanın açık 

olması gerektiğini ifade etmektedir47. Bu görüşe göre, kişi tehlikeyi göze alsa dahi gerçekte 

zarara uğramak istemez. Bu bakımdan zımni rıza verildiğinin kabulü de mümkün olmaz. 

Kanaatimce tehlikeye atılma noktasında zımni rızanın indirim sebebi olarak kabulü 

gerekmektedir. Zira burada zımni rıza, zarar verici eylemin meydana gelmesi hakkında değil, 

böyle bir ihtimalin kabul edilmesi manasını taşımaktadır. Nasıl ki kanuna aykırı, açık rıza 

dahi bazı hallerde indirim sebebi teşkil edebiliyorsa, o takdirde, riski göze alan zımni rızanın 

da benzer bir sonuç doğurması tutarlı olacaktır. Tabii ki zarar görenin tehlikeyi bilmediği ya 

da bilemeyeceği hallerde zımni bir rızanın dahi varlığından söz edilemeyecektir. Örneklemek 

gerekirse bir kişinin alkollü olduğunu bilmediği arkadaşının arabasına binmesi neticesinde 

vuku bulan trafik kazası neticesinde yaralanması gibi. Bu halde zımni bir rızadan dahi söz 

edilemeyeceğinden, tehlikeye atılmanın zarar gören nezdinde bir kusur teşkil etmediği ve 

tazminattan bu sebeple bir indirime gidilemeyeceği kanaatindeyim.    

 Bu noktada mahiyeti gereği tehlike arz eden spor müsabakalarını da irdelemek uygun 

olacaktır. Çünkü zarar gören tehlikeli bir spor yaparken onun olağan tehlikelerini önceden 

kabul etmiş olmaktadır. Örneklemek gerekirse, bir boks maçında kurallar dahilindeki 

eylemlerden oluşan zararlara önceden rıza gösterilmesi hali mevcuttur. Ancak kurallar 

dışındaki eylemlerden kaynaklı zararlarda zarar görenin tazminat isteme hakkının 

bulunduğunu kabul etmek uygun olacaktır. Ne var ki bu halde de zarar görenin tehlikeye 

bilerek atılmış olmasından cihetle tazminatın indirilmesi somut olaya daha uygun 

düşebilecektir 48. Buna karşın spor müsabakları yönünden tazminatın indirilmesi ya da 

                                                 
47 Baysal, s. 208 
48 Narten, s. 879 
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tazminata hükmedilmemesinin zarar görenin rızasına değil, TBK m. 51 hükmünde yer alan 

"durumun gereği" ifadesinden kaynaklanacağına ilişkin karşı bir görüş de bulunmaktadır49.  

(3) Zararın doğmasına ya da artmasına engel olacak tedbilerin 
alınmaması 

 Zarar görenin kusurunun, zararın artmasına mani olmama ya da azaltmama şeklinde de 

gündeme gelebilmesi mümkündür50. Trafik kazası neticesinde ameliyat olması gereken 

kişinin bu ameliyatı olmaması nedeniyle vefat etmesi ya da parmağı kesilen zarar görenin 

zamanında gerekli tıbbi müdahaleye gitmemesi nedeniyle artık elinin kesilmesi nedeniyle 

zararın artması ya da evinin yanmaya başladığını gören kişinin itfaiyeye zamanında haber 

vermemesi bu duruma örnek olarak verilebilir. Zarar gören nezdinde bu yükümlülüğün 

kaynağını ise dürüstlük kuralı oluşturmaktadır.  

 Tabii ki zarar görenin böyle bir yükümlülüğü bulunduğunu söylemek, zarardan çok 

masraf yapmak suretiyle ya da vücut bütünlüğünü tehlikeye düşürecek şekilde 

değerlendirilebilecek yükümlülükler değildir. Kanaatimce burada kullanılması gereken kriter, 

zarar görenin eğer herhangi bir tazminat hakkı bulunmuyor olsa idi, hayatın olağan akışı 

içerisinde makul bir kişi olarak ne yapabileceği ya da yapacağı sorusunun cevabında saklıdır.  

 Bu noktada zarar görenin kusur derecesinin ağırlığının da hassasiyetle tespit edilmesi 

gerekmektedir. Zira öyle bazı durumlarda zarar görenin zararın artmasına mani 

olmamasındaki kusuru ortaya çıkan zararlar bakımından illiyet bağını kesecek türden olabilir. 

Böyle bir ihtimalde ise zarar ile eylem arasındaki illiyet bağı kesileceğinden ötürü, zarar 

verenin herhangi bir sorumluluğundan söz edilmesi de mümkün olmayacaktır. Zarar görenin 

                                                 
49 Baysal, s 214 
50 Tiftik, s. 110; Kılıçoğlu (Tazminat Hukuku), s. 259 
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kusurunun illiyet bağını kesecek düzeyde olmaması halinde ise, bu kusur artık sadece 

tazminattan indirim sebebi oluşturabilecektir51.  

 Bununla birlikte Yargıtay bir kararında52 "zarar görenin varolan bir aynı hakkını elde 

etmek için yasal yollara başvurmasının istenemeyeceğini ve yasal yollara başvurmamış 

olması nedeni ile kusurlu sayılamayacağına" hükmetmiştir. Söz konusu karar kanaatimce 

yerinde değildir. Zira zarar görenin elinde zararın oluşmasını engelleyecek veya artmasına 

mani olacak hukuki imkanlar mevcutken, bunları kullanmaması zarar görenin durumunu 

ağırlaştırmaktadır. Bu bakımdan söz konusu tazminat talebinin indirilmesi daha uygun bir 

çözüm olarak gözükmektedir. Zira benzer bir durum kira hukukunda da gündeme 

gelmektedir. Gerçekten de kiracının süresinden evvel taşınmazı boşaltması halinde, kiraya 

verenin o taşınmazı makul süre içerisinde tekrar kiraya verebileceği zaman değerlendirilerek, 

kiracı ancak bu aralıktaki 2-3 aylık süreden sorumlu tutulmaktadır. Halbuki kiraya verenin 

kiracının erken tahliyesi neticesinde sözleşme gereği kalan kira alacağı haklarını tahsil etmek 

imkanı bulunmaktadır. Kira ilişkilerinde Yargıtay'ın yaklaşımı da bu şekildedir.  

 Kanaatimce, Yargıtay'ın kira ilişkileri hakkında verdiği kararlar ile yukarıda yasal 

hakları kullanmamayı müterafik kusur görmemesi arasında çelişki mevcuttur. Nasıl ki 

Yargıtay kira ilişkilerinde zararın artmaması noktasında aslında kiraya verene bir yükümlülük 

yüklüyor ise, benzer bir yaklaşımı tazminat sorumluluğunda da uygulaması gerekmektedir. 

Bu yönüyle yasal bir hakkı kullanarak zararın oluşmasını engelleyebilecek kimse bu hakkını 

kullanmıyor ise, ya onun eyleme karşı zımni kabulünden söz edilebilmesi ya da zarar görenin 

de zararın artmasını engellememesi suretiyle müterafik kusurunun bulunduğunun kabul 

edilmesi daha uygun gözükmektedir.  

                                                 
51  Kılıçoğlu (Borçlar Hukuku), s. 442 
52  Yargıtay 4. HD, 28.01.1999, E. 1998/8434, K. 1999/285. 
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3. Takdire Bağlı İndirim Sebepleri 

a) Genel olarak 

 Giriş kısmında da kısaca belirtildiği üzere TBK m. 43 uyarınca hakimin tazminatı 

belirlerken durumun gereğini göz önünde tutması gerekmektedir. Kanaatimce bu durum 

hakimin somut olayın şartlarına göre hakkaniyetli bir karar vermesinin kanuni dayanağını 

oluşturmaktadır.  

 Hakkaniyet, "bazı şartların ve çözümlerin önceden kesinlikle saptanmasının 

doğuracağı düşünülen sakıncalarını ortadan kaldırmak için hukuk kurallarının esnek veya 

eksik bırakıldığı hallerde etkisini gösteren ve belli somut olayların özelliklerine uygun karar 

verilmesini emreden kurallar bütünü" olarak tanımlanmaktadır53. Bu durum da hakimin 

olayın tüm şart ve durumlarını göz önünde tutmasıyla sağlanabilecektir. Dahası söz konusu 

hükmün kusur sorumluluğu, sebep sorumluluğuna da uygulanabilirliği mevcuttur.   

b) Tarafların ekonomik durumu 

 Zarar görenin oldukça yüksek bir gelire sahip olması halinde tazminattan indirim 

yapılması gündeme gelebilecektir. Kanaatimce, bu yaklaşımın kabul edilebilmesi için aynı 

zamanda zarar verenin de zarar oranında tazminat ödemesinin onun için bir yıkım olacak 

olması şartının birlikte bulunması gereklidir.  

 Nitekim tarafların ekonomik durumunun göz önünde tutulması gereği Tandoğan54 

tarafından, "bir felaketi tamir ederken başka bir felakete yol açmamak gayesi" ile 

açıklanmıştır. Bu durumun mefhum-u muhalifinden ise, gelirleri denk olan zarar veren ve 

zarar gören nezdinde ekonomik durum gerekçesiyle indirim yapılamayacağı sonucuna 

ulaşmak mümkündür. Bahsi geçen farklılığa örnek olarak, çok lüks bir malikanede temizlikçi 

olarak çalışan birinin dikkatsizliği yüzünden merdivenden kayması ve beraberinde çok değerli 

                                                 
53  Tiftik, s. 143 
54  Tandoğan, s. 326 
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bir vazoyu kırması halinde tazminattan indirim yapılabilecekken, ev sahibinin iş ortağının 

böyle bir zarara sebebiyet vermesi ihtimalinde tazminattan bu sebeple indirim yapılması söz 

konusu olmayacaktır. 

 Doktrindeki bir görüşe göre ağır ihmal halinde de kasıtta olduğu gibi tazminattan 

indirim yapılamayacağı belirtilmektedir55. Nitekim bu görüşler dayanağını TBK m. 52/2 

hükmünden almaktadır. Kanaatimce, söz konusu kanuni düzenleme yerinde değildir. Öyle ki 

ağır ihmal halinde de taraflar arasında ekonomik değer olarak farklılık mevcut ise tazminattan 

indirime gidilebilmelidir. Zira ağır ihmal hiçbir zaman kişinin eylemi bilerek ve isteyerek 

yaptığı anlamını taşımamaktadır. Dolayısıyla fikrimce, ekonomik sebeplerle hakkaniyet 

gereği yine takdiri indirim yapılması uygun olacak, ne var ki bu defa hafif kusurda yapılacak 

nispette bir indirimden söz edilmesi olası olmayacaktır. Tabii ki söz konusu kanaatin 

halihazırdaki kanuni düzenleme karşısında uygulanabilirliği olmadığını da yinelemekte fayda 

bulunmaktadır.  

 Yargıtay ise verdiği bir kararda56, hüküm altına alınan tazminat miktarının faizleriyle 

birlikte değerlendirilmesi neticesinde ulaşacağı miktarın, davalının işsiz olması ve başkaları 

tarafından geçiminin temin edilmesi ve gelirinin olmadığının anlaşılması karşısında 

tazminattan indirim yapılması gerektiğini ifade etmiştir.  

c) Beklenmedik hal 

 Beklenmedik hal, insan davranışından, özellikle sorumlu kişinin irade ve 

davranışlarından bağımsız şekilde vuku bulan olaylar şeklinde tanımlanmaktadır57. 

Umulmayan halin hakkaniyet gereği tazminattan indirim sebebi olabilmesi için zararı doğuran 

veya artıran kısmi ve ortak sebeplerden birini oluşturması gerekmektedir58. Buna göre 

                                                 
55 Tiftik, s. 148; Eren, s. 739; Tandoğan, s. 326 
56 Yargıtay 4. HD. 19.10.2014, E. 2004/10009, K. 2004/11909 
57 Eren, s. 737 
58 Kılıçoğlu (Tazminat Hukuku), s. 261 
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beklenmedik halin zararın doğmasına veya artmasına neden olması halinde tazminattan 

indirim yapılması mümkündür.  

 Örneklemek gerekirse, A'nın B'yi hafif bir şekilde yaraladığını ve daha sonra B'nin 

kaptığı enfeksiyon nedeniyle öldüğünü bir ihtimalde, enfeksiyon kapılması beklenmeyen bir 

hal olarak yorumlanabilir. Dolayısıyla A, her ne kadar zarar verici olaya sebep olmuşsa da 

ilke olarak nihai zarardan sorumlu gözüküyor olsa da hakimin takdiri bir indirim yapması 

somut olaya uygun düşecektir.  

 Nitekim Yargıtay'da 1999 yılında meydana gelen Marmara depremini bu kapsamda 

değerlendirmiş ve mahkemelerce belirlenen tazminatlardan takdiri indirim yapılmasının 

gerektiğini ifade etmiştir59.  

 Bu noktada beklenmedik hal ile mücbir sebep arasındaki farkın da ortaya konulması 

uygun olacaktır. Beklenmedik halde, rastlantılar zararı artırıcı etkiye sahiptir. Bununla birlikte 

mücbir sebepte ise, eylemle zarar arasında artık illiyet bağı kopmuştur. Bu yönüyle 

değerlendirildiğinde, mücbir sebep beklenmeyen halin çok daha yoğun görünümü şeklinde 

tanımlanabilir. 

 Öte yandan bazı hallerde umulmayan hal, zarar verenin kusurunu daha hafif gösterir 

bir hale bürünebilir. Bir bisiklet yarışında pistin buzlanması sebebiyle kayması ve bisiklet 

sürücüsünün izleyicilerden birini yaralaması hali buna örnek olarak verilebilir. Böyle bir 

ihtimalde kanaatimce, umulmayan halin zarar verenin kusurunun derecesine etki ettiği kabul 

                                                 
59 "Dava konusu maddi zarar, 17 Ağustos 1999 günü meydana gelen deprem sonucu oluşmuştur. Yerel 
mahkemece alınan bilirkişi raporunda, dava konusu binanın projesinin deprem yönetmeliğine uygun olmadığı 
gibi kullanılan malzeme ve inşaat tekniğinin de kalitesiz olduğu belirlenmiştir. Böylece zararın davalıların 
kusurlu eylemlerinden kaynaklandığı anlaşılmışsa da plan ve projesine, imar düzenlemelerine ve deprem 
yönetmeliğine uygun yapılmış olsa bile, 7.4 şiddetinde gerçekleşen deprem etkisi nedeniyle binada belli bir 
oranda hasar meydana gelmesi kaçınılmazdır. Yerel mahkemece açıklanan olgular gözetilerek, belirlenen 
tazminattan Borçlar Yasası'nın 43. maddesi gereğince uygun bir tutarda indirim yapılmamış olması usul ve 
yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir." Yargıtay 4. HD. 08.12.2009, E. 2009/5741, K. 
2009/13852 
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edilerek, yalnızca kusurun hafifliğinin gözetildiği bir tazminat tayini yapmak somut olaya 

daha uygun düşecektir. Aksi bir durumda hem kusurun hafifliği hem de umulmayan hali 

gözeterek yapılacak tazminat indirimi aynı sebebe dayanarak mükerrer indirim yapılmasına 

sebebiyet verebileceğinden yerinde bir karar olmayacaktır.   

d) Hatır için yardımda bulunma 

 Hatır işleri de tazminattan indirim sebebi olabilir. Örneklemek gerekirse, İstanbul'dan 

Ankara'ya giderken arabasında B'yi ücretsiz taşıyan A'nın yaptığı kaza neticesinde B 

yaralanmış ise, A'ya yükletilecek tazminattan indirim yapılması uygun düşecektir. Yine 

benzer şekilde, komşusu mobilyaları taşırken ona yardıma koşan kişinin hafif kusurla 

mobilyalara zarar vermesi halinde zararın, zarar görene yardım sırasında meydana gelmiş 

olması indirim sebebi olarak değerlendirilebilir.  

 Buna rağmen Yargıtay, kararlarında hatır taşımasının doğrudan tazminatın indirim 

sebebi olmayacağını belirtmektedir60. Öte yandan Yargıtay verdiği başka bir kararında hatır 

taşıması sebebiyle tazminat miktarında %30 oranında indirim yapılmasını fazla bulmuştur61.  

 Bu noktada Yargıtay'ın konu hakkında verdiği bir kararının irdelenmesi uygun 

olacaktır. Söz konusu kararda62, davalılardan A'nın taşeronu bulunduğu inşaat işinde yanında 

çalıştırdığı davacılar murisini, akşam paydosundan sonra motosikletiyle evine götürmesinin 

bir tür işverenin servis taşımacılığına kaim olmasından dolayı hatır taşıması sayılamayacak 

olduğunu belirtilmiştir.  

                                                 
60 Kabule göre de; hatır taşımaları bir menfaat karşılığı olmadığı cihetle, bu gibi taşımalarda tazminattan uygun 
bir indirim yapılması, gerek öğretide gerekse içtihatlarda benimsenmiş ve yerleşmiş bulunmaktadır. 
Hâkim, tazminattan mutlaka indirme yapmak zorunda değilse de, bunun dahi gerekçesini kararında tartışması ve 
nedenlerini göstermesi gerekir. O halde mahkemece, bu savunma üzerinde durularak, taşımanın hatır için olup 
olmadığı, tarafların yakınlığı, varsa hatır için taşımanın kimin arzusu ve ne amaçla yapıldığı gibi olayın özel 
şartları göz önüne alınarak araştırma ve inceleme yapılması gerekmektedir. Yargıtay 17. HD. 21.03.2017, E. 
2014/19206, K. 2017/2847 
61  Yargıtay 17. HD. 23.10.2014, E. 2014/19698, K. 2014/14153 
62  Yargıtay 11. HD. 30.01.2003, E. 2002/12899, K. 2003/942 
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 Kanaatimce hatır taşımasının özünde herhangi bir karşılığının bulunup bulunmadığının 

tespit edilmesi gerekmektedir. Zira hatır işlemlerinin ortak özelliği, bunların karşılıksız olması 

ve başkası menfaatine, başka bir ifadeyle kendine yarar sağlamak düşüncesi olmaksızın 

yapılan edim taahhütlerini içermeleridir63. Dolayısıyla düzenli bir servis hizmetinin 

bulunmadığı bir işyerinde, işveren yetkilisinin çalışanına yardım amaçlı taşıma yapmasının 

salt zarar görenin işçisi olmasından cihetle hatır taşıması olarak kabul edilmemesi yerinde 

değildir.  

e) Üçüncü kişinin kusuru 

 Üçüncü kişi kavramı zarar veren ile zarar görenin fiillerinden sorumlu oldukları kişiler 

dışındakileri kapsamaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise zararın oluşmasında 

üçüncü kişinin kusurunun yoğunluğudur. Zira bu yoğunluk illiyet bağını kesecek nispette ise 

zarar veren sorumluluktan kurtulacaktır. Eczacının yanlış hazırladığı bir ilacı içen hasta 

ölmeden, mirasçısı tarafından öldürülürse sorumlu olan eczacı değil, mirasçı olacaktır.  

 Bununla birlikte kusur sorumluluğunda üçüncü kişinin kusurunun illiyet bağını 

kesecek denli yoğun olmaması halinde ise, mevcut durumun, zarar verenin tazminat 

sorumluluğunun indirilmesine sebep olmayacağı ilke olarak kabul edilmektedir64. Bununla 

birlikte kusur sorumluluğunda, üçüncü kişinin kusurunun zarar verenin kusuruna nazaran 

daha fazla olması halinde bu durumun tazminattan indirim sebebi teşkil edeceği de kabul 

edilmektedir65. Durumu bir örnek ile izah etmek gerekirse, süratle giden sürücünün o sırada 

kusurlu olarak önüne çıkan kimseye çarpmamak adına direksiyonu kırması ve bu suretle 

başkasına çarpması halinde zarar veren sürücünün tazminatının indirilmesi uygun olacaktır. 

Zira bahsi geçen örnekte, yola atlayan kişinin kusuru, zarara sebebiyet veren sürücünün 

eylemindeki kusura nazaran daha fazladır.  

                                                 
63  Nomer, s. 160 
64  Tiftik, s. 164; Kılıçoğlu (Tazminat Hukuku), s. 270 
65 Tandoğan, s. 329; Eren, s. 734  
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 Ne var ki Yargıtay benzer bir olaya ilişkin vermiş olduğu eski tarihli bir kararda, 

üçüncü şahsın kusurunu indirim sebebi olarak kabul etmemiş, tazminatın tamamını sürücünün 

ödemesi gerektiğini ve kusuru nispetinde üçüncü şahsa rücu edebileceğini beyan etmiştir66. 

III. SONUÇ 

 Kusura dayanan haksız fiil sorumluluğunda, tazminat, zararın karşılanmasına dönük 

bir yaptırımdır. Tazminatın belirlenmesi ise, hukukumuzda, hakime en geniş takdir hakkını 

tanıyan alanlarından birini oluşturmaktadır. Tabii ki hakimin bu geniş takdir yetkisinin belirli 

sınırları ve şartları mevcuttur. Tazminatın üst sınırını zararın oluşturması, tazminatın 

belirlenmesindeki ilk çerçevedir. Bu bakımdan haksız fiil sorumluluğuna ilişkin davalarda 

öncelikle yapılması gereken iş zarar miktarının tespit edilmesidir.  

 Zararın belirlenmesinden sonraki aşamayı ise hakimin zararın ne şekilde 

giderileceğine uygun bir çözüm bulması gereklidir. Bu noktada hakim ya aynen tazmin ya da 

nakdi tazmin tercihinde bulunacak, eğer hakkaniyet gerektiriyorsa bu iki tazmin şeklini dahi 

birlikte uygulayabilecektir.  

 Tazminatın belirlenmesindeki geniş takdir yetkisinin ikinci çerçevesini ise hakimin 

somut olayın tüm şartlarını birlikte değerlendirme zorunluluğu oluşturmaktadır. Bu noktada 

hakim TBK m. 51 ve bu maddenin özel hallerinin tahdidi olmayacak şekilde sayıldığı özel 

indirim sebeplerini göz önünde tutması gerekmektedir. Bu yönüyle zarar verenin kusurunun 

ağırlığının, zarar görenin müterafik kusurunun bulunup bulunmadığının, tarafların ekonomik 

durumunun, zarar görenin zararın artmasına sebep olup olmadığının, üçüncü kişilerin 

kusurunun olup olmadığının varsa bu halin illiyet bağını kesecek yoğunlukta ve ağırlıkta olup 

olmadığının, keza benzer şekilde beklenmedik bir halin bulunup bulunmadığının ve yine 

bunun illiyet bağını kesip kesmediğinin irdelenmesi gerekmektedir.  

                                                 
66  Yargıtay HGK. 09.01.1952, E. 4-11, K. 5 (Tandoğan, s. 329, dn 60'dan alıntıdır) 
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 Hakimin, uzman incelemesi neticesinde taraf kusurlarının net şekilde tespit 

edilebildiği ihtimallerde bu matematiksel oranı doğrudan zarar ve tazminat arasında 

uygulaması uygun olmayacaktır. Zira zarar veren ve zarar görenin kusurları tazminatın 

belirlenmesinde etkili olacak sebeplerden yalnızca bir tanesini oluşturmaktadır. Nasıl ki 

hakim kusur sorumluluğundan kaynaklı tazminat taleplerinde taraf talepleri ile bağlı değil ise, 

ona bu geniş alanı tanıyan kuralların beraberinde kusur dışında somut olayın tüm şartlarını 

göz önünde tutma yükümlülüğü getirdiği de söylenebilecektir.  

  Nihai olarak, belirtmek gerekir ki, hakimin tazminatın belirlenmesinde taraf 

menfaatlerini göz önünde tutması lazım gelmektedir. Diğer bir ifade ile tazminatın 

belirlenmesi bir cezalandırma vasfına sahip olmadığından, belirlenen tazminatın da ne zarar 

veren nezdinde yıkıma sebep olması ne de zarar gören nezdinde mağduriyete sebep olması 

gerekir.  

Saygılarımla... 

 

 

İşbu çalışma bahsi geçen konu hakkında genel bir bilgilendirme sağlaması amacıyla hazırlanmış olup, 
hiçbir şekilde tam ve bağlayıcı hukuki mütalaa mahiyetinde değildir. Yukarıdaki metin ve açıklamalar 
her olayın somut özelliklerine göre farklılık arz edebilir. Lütfen özel durumunuz için profesyonel 
destek talep ediniz.  

 
 
           
  


