
 
 

TAZMİNAT DAVALARINDA CEZA - HUKUK İLİŞKİSİ 
 

                                                   ÇELİK AHMET ÇELİK 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
 

CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ 
HUKUK MAHKEMESİNE ETKİSİ 

 
 
 I- GENEL OLARAK  
 
  Haksız eylemler çoğu kez ceza yasaları yönünden de bir “suç” oluşturur. Aynı eylem hakkında hem ceza 
davası ve hem hukuk davası açılmışsa, ayrı ayrı verilen kararlar birbirlerini ne ölçüde etkileyecektir. 
  Bilindiği gibi, Ceza hukuku suç oluşturan eylemin cezalandırılmasında kamu yararı arar. Özel hukuk ise 
haksız eylemin kişilere verdiği maddi ve manevi zararlarla uğraşır. Ceza hukukunda eylemin “kast” ve “taksir” 
öğeleri araştırılır. Tazminat davalarında ise “kusur” ve “sorumluluk” aranır. Bu nedenlerle, her iki hukuk düzeni 
birbirlerinden farklı hükümler içerirler ve farklı amaçlar güderler. Bununla birlikte çoğu yerde kesişirler ve 
birbirlerini etkilerler.1 
  Ceza mahkemesi kararlarının hukuk mahkemesine etkisi, B.K. m.53’te düzenlenmiş olup, bu maddede 
ceza-hukuk ilişkisinin tümü değil, yalnızca haksız eylemden doğan tazminat davaları yer almış bulunmaktadır. 
 
  Aşağıda, ceza mahkemesinin hukuk davalarına etkileri şu yönlerden incelenecektir : 

 
1. Kesin hüküm yönünden, 
2. Kesin kanıt olma yönünden, 
3. Zamanaşımı yönünden, 
4. Bekletici sorun olup olmayacağı yönünden, 
5. Ceza mahkemesindeki bilirkişi raporunun hukuk davasına etkisi yönünden. 

 
 
 II- KESİN HÜKÜM YÖNÜNDEN  
 
  Hukuk ve ceza davalarının konuları, tarafları ve amaçları farklı olduğundan, ceza mahkemesi kararları, 
hukuk davaları için (kural olarak) kesin hüküm oluşturmaz. Ancak (uygulamada pek başvurulmayan) bazı 
durumlarda, ceza mahkemesi kararı, hukuk mahkemesinde açılan davada “kesin hüküm” olabilir. Şöyle ki:  
 
 1- Ceza mahkemesinde tazminat istenmişse  
 
 a) Ceza mahkemesi, zarar görenin tazminat istemini hüküm altına almışsa, hukuk mahkemesinde aynı 
konuda yeniden dava açılamayacağından, ceza mahkemesi kararı kesin hüküm niteliği kazanır. 
 b) Eğer, ceza mahkemesinde yalnızca manevi tazminat istenmişse, verilecek karar yalnızca bu yönden kesin 
hüküm olur; hukuk mahkemesinde ayrıca maddi tazminat davası açılabilir. 
 c) Suçtan zarar gören, ceza mahkemesinde tazminat isterken fazlaya ilişkin hakkını saklı tutmuşsa, saklı  
tuttuğu bölüm için hukuk mahkemesinde dava açılabilir. 
 d) Ancak manevi tazminat bölünemeyeceğinden, ceza mahkemesinde bir miktar manevi tazminata 
hükmedilmişse bu kesin hüküm halini alır; artık  hukuk mahkemesinde ayrıca manevi tazminat istenemez. 
 e) Ceza mahkemesi tazminat istemini reddederse, bu ret kararı, aynı tazminat için aynı taraflar arasında 
açılan hukuk davasında kesin hüküm olarak ileri sürülebilir. (HMUK. m. 237) 
 f) Ceza mahkemesi, tazminat hakkında bir karar vermeyerek bu konuda hukuk mahkemesine 
başvurulabileceğine karar verirse (CMUK.m. 358/II), suçtan zarar gören hukuk mahkemesinde tazminat davası 
açabilecektir. 
 g) Ceza mahkemesi, tazminat istemi hakkında olumlu veya olumsuz hiç bir karar  vermemişse, bu durumda 
kesin hükümden söz edilemez ve suçtan zarar gören hukuk mahkemesinde tazminat davası açabilir. 
 
 2- Sahtecilik davası hakkındaki ceza mahkemesi kararının kesin hüküm oluşturması 
 
  Ceza mahkemesi bir senedin sahte olduğunu saptayarak, suç işleyenler hakkında mahkumiyet kararı 
verirse, bu karar hukuk mahkemesinde kesin hüküm oluşturur. Buna karşılık, sahtecilik davası aklama ile 
                                                   
1 İsmail Doğanay, Hukuk Hakimi Ceza Mahkemesinin Hangi Nevi Kararları ile Bağlıdır.,Yargıtay Dergisi, 1975, sayı :2, sayfa : 21-31 
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sonuçlanırsa, bu karar hukuk mahkemesinde kesin hüküm olmaz; senet borçlusu hukuk mahkemesinde sahtecilik 
davası açabilir. 
 
 3- Yaş düzeltme kararları 
 
  Yaş düzeltme hakkındaki ceza mahkemesi kararı (CMUK.m.255/IV), hukuk mahkemesinde kesin hüküm 
oluşturur ve hukuk mahkemesinde aynı kişinin yaşının düzeltilmesi için yeni bir dava açılamaz. Çünkü yaş düzeltme 
davaları ancak bir kez açılabilir. (Nüfus K.m. 46/3) 2 
 
 
 III- KESİN KANIT OLMA YÖNÜNDEN  
 
  B.K. 53. maddesine göre hukuk hakimi, ceza mahkemesinin kusura ve zarar tutarına ilişkin kararlarıyla  
bağlı değil ise de, yukarda sınırlı olarak sayılan kesin hüküm durumlarına uymak ve ceza davasının bazı 
kararlarını”kesin kanıt” olarak dikkate almak zorundadır. Ayrıca, ceza davasında toplanan kanıtlar, özellikle 
eylemin hukuka aykırılığını ve nedensellik bağını saptayan maddi olgular hukuk hakimini bağlayacaktır. 
  Ceza hakimi, CMUK. hükümlerinden aldığı yetkilerle kanıtları özgürce toplama ve doğrudan araştırma 
olanağından yararlanır. Oysa hukuk hakimi, tarafların istem ve savunmalarının dışına kolay kolay çıkamaz; 
istenmeyen ve ileri sürülmeyen bir hususu asla kendiliğinden dikkate alamaz ve onun araştırmasına girişemez. 
(HMUK. m.74 ve 75) 
 
  Hukuk hakiminin bu hareket kısıtlılığına karşılık, ceza hakiminin kanıt toplamadaki geniş olanakları, 
tazminat  davalarında kusur ve sorumluluk derecelerinin doğru saptanmasına, kuşkusuz, katkı sağlayacaktır. 
  Ceza mahkemesi kararlarının Hukuk mahkemesinde “kesin kanıt” sayılacağına ilişkin durumlar şunlardır 
: 

 
1. Kesin mahkumiyet kararları, 
2. Suçun sanık tarafından işlenmediğine ilişkin kesin aklama kararları, 
3. Eylemin hukuka aykırılığını ve nedensellik bağını saptayan maddi olgular. 

 
  Bunlar aşağıda “Hukuk hakiminin ceza mahkemesi karşısında durumu” ve “Hukuk hakimini bağlayan  
kararlar” bölümünde inceleneceğinden burada belirtmekle yetiniyoruz. 
 
 
 IV- ZAMANAŞIMI  YÖNÜNDEN 
 
  Tazminat davalarında (uzamış) ceza zamanaşımının uygulanabilmesi için, eylemi işleyen hakkında ceza 
kovuşturması yapılmış ve mahkumiyet kararı verilmiş olması koşul değildir.  Yalnızca cezalandırılabilir bir suç 
işlenmiş olması, başka bir deyişle, haksız eylemin aynı zamanda suç niteliği taşıması  ceza  zamanaşımının 
uygulanabilmesi için yeterlidir.  
 
  Eğer eylem hakkında ceza kovuşturması yapılmış, ceza davası açılmış ve bir karar verilmişse, ceza 
mahkemesinin kararı, hukuk mahkemesinde açılan tazminat davasını ne ölçüde etkileyecektir. Hukuk hakimi bu 
karara uyacak mıdır. 
 
  Genel bir anlatımla şunları söyleyebiliriz : 
 
 1) Eğer ceza mahkemesince, suçun işlendiği veya işlenmediği kesinlikle saptanmış ve buna göre 
mahkumiyet veya aklama kararı verilmişse, hukuk hakimi buna uyacaktır. 
 
 2) Buna karşılık kanıt yetersizliği nedeniyle aklama kararı verilmişse ya da çeşitli nedenlerle kamu davası 
düşürülmüşse, hukuk hakimi, ceza mahkemesinin bu kararları ile bağlı kalmayacak, sorumluluğu gerektiren eylemin 
işlenip işlenmediğini, suç niteliği taşıyıp taşımadığını özgürce araştıracaktır. Hukuk hakiminin bu yetkisi Borçlar 
Yasası m.53 hükmünden güç almakta olup, aşağıda incelenecektir. 
 
 
 V- BEKLETİCİ SORUN YÖNÜNDEN  
 
  Hukuk hâkimi ceza davasının sonuçlanmasını beklemeli midir ? Daha açık bir deyişle, ceza davası 
sürmekte iken, hukuk mahkemesinde açılan tazminat davasında, hâkim, ceza davasının sonuçlanmasını beklemeli 
midir? 

                                                   
2 Prof. Dr. B.Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6. Baskı, 2001, Cilt:V, sf.5103-5109 
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  Bu konuda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Şöyle ki: 
 
 1- Ceza davasının beklenmesi gerektiğine ilişkin görüşler 
 
 a) B.K. m.53 gereğince hukuk hakimi, ceza mahkemesinin mahkumiyet kararıyla veya suçun işlenmediğine 
ilişkin kesin aklama kararıyla bağlıdır. Öte yandan, gene B.K. m.53’e göre, olayın ne yolda meydana geldiğine 
ilişkin ceza hakiminin saptamaları da hukuk hakimini bağlar. Tüm bu nedenlerle ceza davasının sonucu beklenmeli 
ve çıkacak sonuca göre karar verilmelidir.  
 
 b) Ceza ve hukuk mahkemelerinin verecekleri kararlar arasında, aynı olay için, ayrı ayrı sonuçlar doğmasını 
önlemek, sonuç ve görüş birliğini  sağlamak için “bekletici sorun”un kabulünde zorunluk vardır.3 Çünkü, iki 
mahkeme kararı  arasındaki çok açık farklılıklar adalete olan güveni sarsabilir. 
 
 c) Hukuk mahkemesi, ceza davasının sonuçlanmasını “bekletici sorun” yapmayıp, bir karar verir ve bu karar 
kesinleşirse, daha sonra verilen ceza mahkemesi kararının farklı olması durumunda, taraflardan biri, Usulün 445/1. 
maddesi hükmüne dayanarak hukuk mahkemesinde yargılamanın iadesi yoluna başvurabilir.4 
 
 2- Ceza davasının “bekletici sorun” yapılamayacağına ilişkin  görüşler  
 
 a) Bekletici sorun, bir davada davalı tarafından ileri sürülen bir hususun, davayı gören mahkemenin görevi 
dışında kalması durumunda söz konusu olabilir.  Oysa, haksız eylem nedeniyle açılan tazminat davalarını çözmek 
bütünüyle hukuk yargıcının görevi içindedir. Kaldı ki, bir  “bekletici sorun” savı karşısında kalan dava yargıcının 
bile, görevi dışındaki bu savın mutlaka görevli mahkemede çözülmesini  bekleme yükümlülüğü yoktur. Kendisi de 
bir çok durumlarda  ileri sürülen hususu karara bağlayabilir.5   
 
 b) Hukuk mahkemesinin, ceza davasının sonuçlanmasını “bekletici sorun” yapmak zorunda olmadığı şu 
yönlerden de savunulmakta ve “Mademki iki mahkemenin konuları ve amaçları farklıdır, o halde beklemek 
gereksizdir” denilmektedir. 
 
  c) Kimilerine göre de, hukuk mahkemesindeki yargılama (ceza davasına oranla) daha ileri bir aşamada ise, 
hukuk mahkemesi, ceza davasının sonucunu beklemeden davayı sürdürmelidir. Örneğin, hukuk mahkemesi senetle 
ilgili sahtelik davasında bilirkişi incelemesi yaptırmış ise, ceza davasının sonuçlanmasını beklememelidir. 
 
 d) B.K. 53.maddesi gereğince hukuk hâkimi, ceza mahkemesinin mahkûmiyet kararıyla  bağlı ise de, maddi 
olayı tespit etmeyen aklama kararı hukuk hâkimini bağlamaz. Onun için hukuk hâkimi, topladığı delillerle maddi 
olayı sabit sayabilir.   
 
 3- Ortalama yol: 
   
  Tüm bu görüşlere karşı, B.K. 53. maddesinin anlam ve amacına uygun olacağına inandığımız ortalama bir 
yol öneriyoruz. Şöyle ki : 
 
 a) B.K.nun 53.maddesinde ceza mahkemesince verilen kararların hukuk hakimini bağlayacağına ilişkin açık 
bir hüküm olmadığı gibi, madde metninde açıkça belirtildiği üzere, hukuk hâkimi, kusurun varlığını ve derecesini 
belirlemede bütünüyle bağımsızdır ve bunun sonucu, ceza mahkemesindeki kusura ilişkin bilirkişi raporuyla bağlı 
değildir.  Ancak,hukuk hâkimi, ceza mahkemesinde toplanan delillerle, olayın ne yolda meydana geldiğine ve 
özellikle fiilin hukuka aykırılığına ilişkin maddi olguları  dikkate almak ve kesin kanıt kabûl etmek zorundadır. 
 
  İşte bu nedenlerle, ceza davası daha önce açılmış ve ileri bir aşamaya gelmiş ise, hukuk hâkimi, ceza 
davasının sonuçlanmasını ve hükmün kesinleşmesini beklememekle birlikte, kanıt toplama aşamasının 
tamamlanmasını beklemeli ve bunları tazminat davasında ileri sürülen kanıtlarla ve tanık anlatımlarıyla birleştirerek 
kusur incelemesi yaptırmalıdır.    
  
 b) Buna karşılık, hukuk mahkemesinde tazminat davası açılmış ve ileri bir aşamaya gelinmiş olup da, ceza 
kovuşturması uzamış ve henüz ceza davası açılmamışsa veya türlü nedenlerle açılması gecikecek ise, artık beklemek 
söz konusu olmamak gerekir. Çünkü, Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre,  haksız eylemin aynı zamanda 
cezalandırılabilir bir suç niteliğinde sayılması için ceza davası açılmış olması ve mahkumiyet kararı verilmiş 

                                                   
3 Yargıtay 4. HD. 19.4.1965, 4159-2061, M.R.Karahasan, Tazminat Davaları, 1973, sf.1002-1003 
4 Prof.Dr. B.Kuru, a.g.e., 6. baskı, C.V,2001, sf.5151, Dip not: 111 
5 Prof.Dr.Kenan Tunçomağ, Mahkeme Kararları  Kroniği, İHFM. 1962, sayı: 3-4, sf.844 
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bulunması şart  değildir.6 Ayrıca, aşağıda ayrı bir bölümde ele alınacağı üzere, hukuk hakiminin, eylemin suç 
niteliğini doğrudan araştırma yetkisi bulunmaktadır.  
 
 
 VI- CEZA  DAVASINDAKİ BİLİRKİŞİ RAPORUNUN 
                HUKUK DAVASINA ETKİSİ YÖNÜNDEN  
 
 1- Taraflar ceza davasındaki bilirkişi raporuna itiraz etmemişlerse 
 
  Taraflar, ceza dosyası içerisindeki bilirkişi raporuna karşı herhangi bir itirazda bulunmayarak o raporun 
içeriğini aynen kabul ederlerse, o zaman hukuk hakimi, HMUK. 74 ve 75. maddeleri hükümleri çerçevesinde, 
tarafların talep etmediği bir hususu, kendi kendine yeniden inceleme konusu yapamaz. 
 
 2- Taraflardan biri, ceza davasındaki bilirkişi raporuna itiraz etmişse 
 
   Taraflardan biri veya hepsi ceza mahkemesinde alınan kusur raporuna itiraz etmişlerse, hukuk hakimi, 
yeniden bilirkişi incelemesi istemlerini reddederek, ceza dosyasındaki bilirkişi raporunu “kesin delil” kabul 
edemez. Çünkü bu kabul şekli, hem B.K. 53. maddesine ve hem de HMUK. 283,284 ve 286. maddelerinde yer alan 
ilkelere aykırı bir uygulama şeklidir. Yargıtay HGK. 10.1.1975 gün E. 1971/T-406, K.1975/1 sayılı kararında açıkça 
belirtildiği üzere, ceza mahkemesinde alınan bilirkişi  raporu hukuk hakimini bağlamayacağı gibi (B.K. m.53), böyle 
bir rapora taraflardan birinin itirazı üzerine de, hukuk hakimi, yeni bir bilirkişi incelemesi yaptırmak 
zorundadır. Çünkü, ceza davasında yaptırılan bilirkişi incelemesi ile hukuk hakiminin yaptıracağı bilirkişi 
incelemesi, her iki dava türünün amaç ve ilkeleri bakımından birbirlerinden çok farklı bulunmaktadır. 
 
 3- Hukuk hâkiminin, ceza dosyasındaki bilirkişi raporu ile bağlı olmaması 
 
  Hukuk hakimini, kendisinin yaptırmadığı ve fakat başka bir amaçla ve başka bir görüş açısından 
yaptırılan inceleme sonunda elde edilen “kusur” ve derecesiyle bağlı saymak, hem yukarda değinilen yasa 
hükümlerine aykırı ve hem de tarafların haklarını ihlal edici bir görüşün ifadesidir. Aksi halde HMUK. 240. 
maddesinde yer alan (...hakim delilleri serbestçe takdir eder) hükmü ve bilirkişi incelemesi ile aynı kanunun 283. 
maddesinde yer alan (Hakim raporda eksik ve anlaşılmaz gördüğü yönleri tamamlatmak ve açıklatmak için 
bilirkişiye yeni sorular yöneltebilir. İki taraf dahi eksik ve anlaşılmaz yönler hakkında bilirkişiden açıklama 
alınmasını raporun kendilerine tebliği tarihinden başlayarak bir hafta içinde yargıçtan yazılı olarak isteyebilirler) ve 
onu izleyen 284. maddede yer alan (Gerçeğin ortaya çıkması için gerek görürse hakim önceki ve yeniden seçeceği 
bilirkişiler aracılığıyla yeniden inceleme yaptırabilir.) biçimindeki hükümlerine taban tabana zıt bir uygulama ortaya 
çıkmış olur. 7 
 
  Bu nedenlerle, ceza mahkemesindeki bilirkişi raporuyla bağlı kalmaksızın, hukuk hakimi, tarafların 
istemlerini ve varsa yeni kanıtları da dikkate alarak (kesin bir sonuç alınıncaya kadar) bir veya birkaç kez bilirkişi 
incelemesi yaptıracaktır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
 

HUKUK  HAKİMİNİN  CEZA MAHKEMESİ 
KARŞISINDA DURUMU 

 
 I- GENEL OLARAK  
 
  Borçlar Yasasının 53. maddesi, hukuk hakimine, ceza hukukunun sorumluluğa ilişkin kuralları ya da ceza 
mahkemesinin mahkumiyet veya beraat kararları karşısında geniş bir bağımsızlık tanımıştır. Madde metni şöyledir : 
 
                                                   
6 Bu konuda ayrıntılı açıklamalar ve Yargıtay kararlarından örnekler  “Tazminat ve Alacaklarda Zamanaşımı” kitabımızın 209-222 sayfalarında 
yer almıştır. 
7 ( İ. Doğanay, adıgeçen makale, Yargıtay Dergisi, 1975, sa: 2, sayfa : 31-35) 

www.Ta
zm

ina
tH

uk
uk

u.c
om

http://www.TazminatHukuku.com


 5 

  “Hakim, kusur bulunup bulunmadığına veya haksız eylemi işleyenin ayırtım gücüne sahip olup 
olmadığına karar vermek için, ceza hukukunun sorumluluk kurallarıyla bağlı olmadığı gibi, ceza mahkemesince 
verilen aklama (beraat) kararıyla da bağlı değildir. Bundan başka, ceza mahkemesinin kararı, kusurun 
değerlendirilmesi ve zarar tutarının saptanması konularında da  hukuk hakimini bağlamaz.” 
 
  Yasanın bu hükmüne göre , hukuk hakimi: 
 
 1) Ceza mahkemesinin sorumluluk kurallarıyla bağlı değildir. Bu nedenle: 
 
 a) Kusuru ve derecesini (gerekli buluyorsa) ceza mahkemesinden ayrı ve bağımsız olarak yeniden 
değerlendirebilecektir. 
 b) Haksız eylemi işleyenin ayırtım gücüne sahip olup olmadığını, ceza davasından ayrı ve Medeni  Yasa 
hükümlerine göre yeniden araştıracak ve değerlendirecektir. 
 
 2) Eylemin hukuka aykırı olup olmadığını, ceza mahkemesince verilen aklama (beraat) kararı ile bağlı 
olmaksızın yeniden araştırıp saptayacaktır. 
 
 3) Eylem ile zarar arasındaki nedensellik bağını, ceza hukuku kuralları dışında, özel hukuk ilkelerine göre 
yeniden belirleyecektir. 
 
 4) Davalının, haksız eylemi işleyen kişi olup olmadığı ve eylemin suç niteliği taşımadığı (ceza 
mahkemesince kesinlikle saptanmamışsa) hukuk hakimi yeni topladığı kanıtlarla birlikte değerlendirecek ve suç 
niteliği varsa bunu ortaya çıkaracaktır. 
 
 5) Ve nihayet zararı ve tutarını doğrudan belirleyecektir. 
 
 6) Ancak, hukuk hakimine B.K. 53. maddesi ile tanınan bu yetkiler sınırsız değildir. Bu nedenle, ceza 
mahkemesi kararları : 
 
 a) Hukuk Hakimini bağlayan kararlar,  
 b) Hukuk Hakimini bağlamayan kararlar  olarak ikiye ayrılmaktadır. 
 
  Aşağıda  bu ayrıma göre açıklamalar  yapılacak ve Yargıtay kararlarından örnekler verilecektir.  
 
 
 II- HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAYAN KARARLAR  
 
               Her ne kadar, Borçlar Yasasının 53. maddesi metninde, ceza mahkemesince verilen kararların hukuk 
hakimini bağlayacağına ilişkin açık bir hüküm yoksa da, bu maddenin genel yorumundan ve özellikle son 
cümlesinin karşı anlamından, ceza mahkemesince verilen mahkumiyet kararındaki eylemin hukuka aykırılığını ve 
nedensellik bağını saptayan maddi olay konusundaki  kabulünün hukuk hakimini de  bağlayacağı hem bilimsel, hem 
de kökleşmiş içtihatlarla benimsenmiş bulunmaktadır. Esasen HMUK. nun kesin kanıta ilişkin 295. maddesinin 
1.fıkrasının hükmü de Borçlar Yasasının 53. maddesi hükmünün bu biçimde yorumlanmasını gerektirmektedir.8 
 
   Ceza mahkemesinin, uyuşmazlık konusu bir olayın tesbitine, başka bir deyişle, olayın varlığı ve bu olayın 
sanık tarafından işlendiğine ilişkin maddi nedensellik ilgisini tesbit eden kesinleşmiş hükmü, hukuk mahkemesi 
yönünden de kesin hüküm demektir. Bunun nedeni, ceza yargılamasında ispat araçları bakımından, ceza hakiminin 
hukuktakinden çok daha elverişli bir durumda oluşudur. Bu nedenle, ceza mahkemesinin maddi nedensellik ilgisini 
tesbit eden kesinleşmiş hükmünün, hukuk hakimini bağlamasına, B.K. 53. maddesi de engel değildir.9 
    Ceza mahkemesinde, haksız eylemin öğelerinden eylem, nedensellik bağı ve hukuka aykırılık yönleri 
saptanmış ve bunlar kesinleşmişse, bu üç öğe bakımından ceza mahkemesinin mahkumiyet ya da beraat kararı 
hukuk hakimini bağlayacaktır.10 
 
  Sonuç olarak ceza hakimi, suçun işlendiğini veya işlenmediğini kesinlikle saptamışsa, bu hukuk hakimini 
bağlayacaktır.11 

                                                   
8 4.HD. 19.3.2001 gün 2000/12073 E. 2001/2587 sayılı kararı (YKD.2001/10-1509) – 11. HD.26.11.1984 gün 5785-5810 sayılı kararı 
(YKD.1985/3-379)- HGK.16.5.1973 gün E. 1970/4-577, K. 427 sayılı kararı (İKİD.1973/2305) – HGK.11.10.1989 gün E. 11/373 K,472 sayılı 
kararı (Uygur,a.g.e, sf.852) –HGK.11.12.1985 gün E.9/199-1054 (YKD.1987/6-821) – 4..HD. 4.2.1992, 12957/959 (YKD.1992/5-693), 
5.10.1987, 4123/7124 (YKD.1987/12-1770), 5.10.1982, 72112/8488 (Uygur,849), 264.1976,7635/4285 (YKD.1977/10-1377)- 11.HD. 
26.11.1984, 5785/5810- 13.HD. 31.5.1990,7987/3953 (YKD.1991/4-585)- 2. HD.29.9.1998,7363/9606 (YKD.1989/4-481) 
9 HGK.16.9.1981 gün E. 979/1-131, K. 1981/587 (YKD.1982/1-13) 
10 4. HD. 27.10.1981 gün 9167-11779 sayılı kararı (Yasa HD. 1981/12-1644,no:439) 
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  Şunu da ekleyelim ki, ceza mahkemesinde saptanan maddi olgularla ve buna bağlı kesin mahkumiyet 
kararı ile bağlı olan hukuk hakimi, B.K. nun 53. maddesi hükmünce kusurun derecesini belirleme yönünden Ceza 
Hukukunun sorumluluğa ilişkin hükümleri ile bağlı değildir. Çünkü hukuka aykırılık haksız eylemin objektif, kusur 
ise subjektif unsurunu oluşturur. Bu nedenle, hukuk hakimi ceza mahkemesinde belirlenen kusur oranı ile  bağlı 
olmaksızın, gerekli görüyorsa yeniden kusur incelemesi yaptırır. Şu kadar ki, ceza mahkemesinin mahkumiyet 
kararına rağmen davalının kusursuz olduğu sonucuna varamaz. 
 
  Bunun gibi, ceza mahkemesinde suç sabit görülmüşse ya da bunun tersi hukuka aykırılık bulunmadığı 
saptanarak aklama kararı verilmişse, hukuk hakimi bu kararları yok sayarak davanın kabulüne veya reddine karar 
veremez. Bunu, Yargıtay kararlarından birbirinin tersi iki örnekle açıklayalım: 
 
  Birinci örnek : Davalının, ceza mahkemesinde, davacının kişilik haklarına saldırıda bulunduğu saptanarak 
hükümlülüğüne karar verilmiş olması durumunda, hukuk davası yönünden de, davacının kişilik değerlerine saldırıda 
bulunulduğu kabul edilmeli ve uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmelidir.12  
 
  İlkinin tersi ikinci örnek : Ceza Mahkemesinin hukuka aykırılık bulunmadığı hususundaki kararı hukuk 
hakimini de bağlayıcı bir güç ve nitelik taşır. Ceza hakiminin, olayda TCK. nun 486.maddesindeki savunma 
hakkının aşılmadığı yolundaki kararı kesinleştikten sonra, hukuk hakiminin aynı olayı BK.49. maddesinin 
uygulanmasına olanak veren ağır kusurlu bir hareket olarak kabul etmesi doğru değildir.13 
 
  Ceza mahkemesinin hukuk hakimini bağlayan kararları, aşağıda birkaç bölümde ve Yargıtay 
kararlarından seçtiğimiz örneklerle daha bir açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. 
 
 
 1- Mahkumiyet kararları ile bağlılık  
 
  Ceza mahkemesinin mahkumiyet kararı ve o kararın dayanağı maddi vakıalar hukuk hakimini bağlar. 
Davalının ceza mahkemesinin kararıyla kesinleşen eylemlerinin vaki olmadığı, hukuk mahkemesinde tartışma 
konusu yapılamaz. Sadece bu eylemlerin ne oranda kusuru gerektirdiği incelenebilir. (10.HD.1.12.1981,5692/6273, 
Yasa HD. 1982/2-267,no:74) 
 
  Hukuk hakimi, ceza hakimini mahkumiyet kararına götüren olaylarla bağlıdır. O halde hukuk hakimi, 
artık olayların başka şekilde gerçekleştiğini benimseyemez ve zararın var olmadığını kabul edemez. (4. HD. 
5.10.1987, 4123-7124, YKD.1987/12-1770) 
 
  B.K. nun 53. maddesi uyarınca ceza mahkemesinin sabit saydığı olaylar üzerine verdiği ve kesinleşen 
mahkumiyet kararı hukuk hakimini bağlar. (4. HD.4.2.1992, 90/12957-92/959, YKD.1992/5-693) 
 
  Davalının eylemi suç niteliğinde olup, ceza mahkemesinde görevi kötüye kullanma suçu nedeniyle 
hüküm giymiştir. Bu durumda Borçlar Kanununun 60/2 ve Türk Ceza Kanununun 102/4. maddeleri uyarınca olayda 
uygulanması gereken zamanaşımı beş yıllık zamanaşımıdır. (4.HD.04.04.1996, 2547-2787, Yasa H.D. 1996/10-
1685, no:630) 
  Kamu davasında mahkum olan davalının davacının kişilik haklarına saldırdığı ortadaki bilgi ve 
belgelerden anlaşıldığına göre sorumluluğu yönünde hüküm kurulmalıdır. (HGK.29.11.2000, E. 4-1732, K. 1741, 
Yasa H.D. 2001/11-1387, no: 639) 
 
  Hukuk hakimi, ceza mahkemesinin belli bir olguyu saptayan mahkumiyet kararı ile bağlıdır. Bu nedenle, 
trafik kazasından kaynaklanan bir tazminat davasında, hukuk hakimi her ne kadar ceza dosyasındaki kusur oranı ile 
bağlı değil ise de, kesinleşen mahkumiyet kararı karşısında, davalının kusursuz olduğu kabul edilemez. 
(4.HD.5.2.2001, 2000/12024-2001/1003, YKD.2001/8-1334) 
 
  Ceza mahkemesince verilen hükümlülük kararındaki fiilin hukuka aykırılığı ve illiyet bağını belirleyen 
maddi olaylar konusundaki kabulü hukuk hakimini de bağlar. (4.HD. 19.3.2001, 2000/12073-2001/2587, 
YKD.2001/10-1509) 
 

                                                                                                                                                                    
11 T.Uygur,a.g.e.,sf.849-852- Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e,sf.711-716 – Karahasan,a.g.e, sf.438 v.d. – K. Oğuzman/T. Öz., Borçlar 
Hukuku, 2000, sf.530-533- S. Olgaç, Borçlar Hukuku, 1976, C.I.,sf.899-916-V. Tuhr, Borçlar Hukuku, sf.412-K. Tunçomağ, Borçlar Hukuku, 
C.I.,sf.530. 
12 4. HD. 12.4.2001 gün 2000/12669-2001/3722 sayılı kararı (YKD.2002/5-705) 
13 4.HD. 8.7.1982 gün 5856-7022 sayılı kararı (Yasa, 1982/10-1378,no:456) 
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  Yargılama sırasında sarfedilen sözlerin hakaret olduğu savıyla açılan ceza davası sonuçlanıp sanık 
mahkum olduktan sonra açılan manevi tazminat davasının, sözlerin savunma sınırında kaldığı gerekçesiyle reddi 
usule ve yasaya aykırıdır. (4. HD. 6.12.1988, 7505-10477, Yasa HD. 1989/2-263, no:137) 
 
  Bir ceza mahkemesinin, uyuşmazlık konusu bir olayın varlığı ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğine 
ilişkin maddi sebebiyet ilgisini tesbit eden kesinleşmiş hükmü, hukuk hakimini bağlar. (HGK. 16.9.1981, E. 1979/1-
131, K. 1981/587, YKD. 1982/1-13) 14  
 
 
 2- Suçun işlenmediğine ilişkin kesin aklama (beraat) kararı ile bağlılık  
 
  Sanığın eylemi işlemediğinin anlaşıldığını belirleyen veya bir takım olayların belli bir biçimde 
gerçekleştiğini tesbit eden beraat kararları hukuk yargıcını bağlar. Çünkü bu yoldaki karar hukuk yargıcı için kesin 
kanıt niteliğindedir. ( 4.HD. 28.11.1980, 11180-13789, Yasa H.D.1981/1-81, no:15) 
 
  Ceza hakiminin mahkumiyet kararı ile maddi vakıayı tesbit eden beraat kararı hukuk hakimini bağlar. 
(B.K.53) Bu hükmün amacı, adalete güveni sağlamak ve çelişik hükümlerin çıkmasını önlemek ve kesin hükmün 
toplum vicdanındaki haklılığının sarsılmasına engel olmaktır.(2.HD. 30.6.1986,6295-6584, YKD.1987/3-384) 
 
  Mahkumiyet veya beraate ilişkin olmasında ayrım yapılmaksızın ceza mahkemesince verilen ve 
kesinleşen kararda saptanan olaylar hukuk hakimini bağlar. (4.HD. 26.4.1976,75/7635-76/4285, YKD. 1977/10-
1376) 
  Davalı, dava konusu yazı nedeniyle yayın yoluyla hakaretten yargılandığı ceza mahkemesinde beraat 
ettiğine göre, davacı hakkındaki haber-yorumun, eleştiri mahiyetinde olduğunun kabulü ile hukuka aykırılık 
olgusunun yokluğu sonucuna varılmalıdır. (4. HD. 05.10.2000, 5218-8310, Yasa H.D. 2000/10-1352, no: 607) 
 
 
 3- Eylemin hukuka aykırılığını ve nedensellik bağını saptayan maddi olgularla bağlılık 
 
  B.K. nun 53. maddesi metninde ceza mahkemesince verilen kararların hukuk hakimini bağlayacağına dair 
açık bir hüküm yoksa da, bu maddenin genel yorumundan ve özellikle son cümlesinin karşı anlamından ceza 
mahkemesince verilen mahkumiyet kararındaki fiilin hukuka aykırılığını ve illiyet bağını saptayan maddi olay 
(vakıa) konusundaki kabulün hukuk hakimini de bağlaması anlamı çıkmaktadır. 11. HD. 26.11.1984,5785-5810, 
YKD. 1985/3-379 
 
  Kural olarak hukuk hakimi, ceza hakiminin kusur tesbitine ilişkin kararı ile bağlı değil ise de, ceza 
hakiminin tesbit ettiği maddi olgularla ve özellikle “fiilin hukuka aykırılığı” yolundaki kabulü ile bağlıdır. (4. HD. 
13.3.1980, 1279-3256, YKD.1982/1-29) 
 
  Ceza mahkemesinin kesinleşmiş kararında sabit saydığı olaylar hukuk hakimini bağlar. Hukuk 
Mahkemesi bunun hilafına bir inceleme sonucunu kabul edemez. B.K. 53. maddesi hükmü buna engeldir. 
(HGK.22.9.1965, E.172, K. 319 (YKD.1965/10-4055) 
 
  Bir olayın ne yolda meydana geldiği konusundaki ceza mahkemesi kararı, hukuk hakimini bağlar.(4.HD. 
24.12.1965, 1964/10321 E. 7791 K. (Yargıtay 4. Hukuk Dairesi İçtihatları, 1966, İBD.eki, sf.69) 
 
  Kural olarak hukuk hakimi, ceza hakiminin beraat kararı ile bağlı değildir. Ancak, ceza ilamının maddi 
olayları saptayan kısmı hukuk hakimini bağlar. (HGK. 11.12.1985, 9-199 E. 1054 K., YKD.1987/6-821) 
 
  Ceza mahkemesi kararı, fiili olaylar (vakıalar) yönünden hukuk hakimini bağlar. (15.HD.20.5.1987,1532-
2279, YKD. 1987/12-1803) 
 
  Ceza mahkemesince saptanan maddi olgular - kusur oranı hariç- hukuk hakimini 
bağlar.(10.HD.2.4.1990,89/9157-90/3084, Yasa H.D.1991/1-98, no:58) 
 
    Hukuk Mahkemeleri, ceza mahkemelerince verilen beraat kararları ile bağlı değil ise de, beraat kararıyla 
saptanıp kesinleşen maddi olguların hukuk mahkemelerini de bağlayacağı uygulamada ve öğretide kabul 
edilmektedir. (10.HD.31.5.1990, 4575-5223, YKD. 1990/11-1645) 
 
                                                   
14 Başka kararlar için bakınız : HGK. 22.9.1965, 172-319 (İKİD. 1965/10 – 4054) ; HGK. 23.1.1985, 83/10-372 E. 85/21 K. (YKD.1985/9-1286)-
4.HD.13.3.1980,1279-3256 (YKD.1982/1-29), 27.10.1981,9167-11779 (Yasa,1971/12-1644, no:439), 12.12.1989, 6461-9571 (Yasa, 1990/8-
1155, no:478), 11.11.1999, 9415-9746 (Yasa, 2000/10-1348, no:605) – 11.HD.26.11.1984, 5785-5810 (YKD.1985/3-379)- 15. HD. 20.5.1987, 
1532-2279, YKD. 1987/12-1808 
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  Hukuk hakimi, ceza mahkemesinde alınan kusur raporu ile bağlı değilse de, ceza mahkemesinin kabul 
ettiği ve kesinleşen olgularla bağlıdır. (21.HD.10.6.1997, 2846-3939, Yargı Dünyası, 1998/4-110) 
 
  B.K. nun 53. maddesine göre hukuk hakimi, ceza mahkemesinin saptadığı maddi olgularla bağlıdır. (19. 
HD. 6.2.1998, 7211-536, Yargı Dünyası, 1998/7-72) 
 
  Hukuk mahkemesi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değil ise de, ceza mahkemesinin kesinleşen 
kararı maddi olgular yönünden hukuk mahkemesini bağlar. (4. HD. 11.11.1999, 9415-9746, Yasa H.D. 2000/10-
1348, no:605) 
 
  Hukuk hakimi, ceza mahkemesince belirlenen kusur oranıyla bağlı değil ise de, saptanan ve kesinleşen 
maddi olgular hukuk hakimini de bağlar. (19.HD.2.3.2001, 2000/9165-2001/1679, YKD. 2002/7-1074) 
 
 
 III-HUKUK HAKİMİNİN CEZA MAHKEMESİ  
              KARARLARI KARŞISINDA BAĞIMSIZLIĞI  
 
  Borçlar Yasası’nın 53. maddesinde hukuk hakimine geniş bir bağımsızlık tanınmıştır. Ceza hakiminin, 
suçun işlendiğine ilişkin mahkumiyet veya işlenmediğine ilişkin kesin aklama (beraat) kararları ile bu kararlardaki 
eylemin hukuka aykırılığını ve nedensellik bağını saptayan maddi olgular dışında, hukuk hakimi, ceza mahkemesi 
kararlarıyla bağlı değildir. Yasa hükmüne göre bu bağımsızlık  ilkesi başlıca şu hususları kapsamaktadır : 
 
 1- Delil yetersizliğine dayanan aklama (beraat) kararı hukuk hakimini bağlamaz 
 
  Ceza mahkemesinde, suçun sanık tarafından işlenmediğinin saptanması nedeniyle verilen beraat  
kararının Hukuk Mahkemesine etkisi düşünülürse de, kesin delil bulunmaması nedeniyle beraat kararı verilmesi 
halinde bu nitelikteki kararın Hukuk Hakimini bağlayacağı söylenemez. (HGK. 30.1.1976, 1974/4-475 E. 1976/159 
K., YKD.1976/9-1266) 
 
  Ceza mahkemesinden verilen beraat kararı maddi vakıanın tesbitine ilişkin değildir. Davalı-sanık 
yargılandığı ceza davasında suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat ettirilmiştir. Ceza Mahkemesinin bu 
nitelikteki beraat kararı Hukuk Mahkemesini bağlamaz. (11.HD.22.4.1999, 1998/8330-1999/398, Yargı Dünyası, 
1999/10-81) 
 
  Hukuk hakimi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değildir. Üstelik beraat kararı suçun öğelerinin 
eksikliği  yüzünden verilmiştir. O nedenle kusura dayalı sorumluluğun öğelerinin gerçekleşip gerçekleşmediği 
araştırılarak oluşacak sonuç doğrultusunda hüküm kurulmalıdır. (4.HD. 25.10.1990, 1989/12558-1992/7848, Yasa 
H.D.1990/8-1152, no:689) 
 
  Hukuk hakimi ceza mahkemesinin kararıyla bağlı olmadığı gibi (B.K. m.53) olayla ilgili ceza 
mahkemesinin beraat kararı, kapsam bakımından hukuk hakimini bağlayıcı  nitelikte değildir. Cezadaki kusur 
kavramı (yalnız kasta dayalı) ile hukuktaki kusur kavramı (kast-ihmal) aynı nitelikte değildir. (4.HD.5.7.1983,6025-
6782) 
  Hukuk hakimi ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı olmadığı gibi, ceza mahkemesinin kusurun 
takdirine ilişkin kararı da hukuk hakimini bağlamaz. Ancak, ceza mahkemesi kararlarıyla bağlı olmamak, ceza 
dosyasındaki delilleri takdir etmesine ve ceza mahkemesi ile  aynı sonuca varmasına engel değildir. 
(4.HD.9.11.1978,11083-12660, Yasa Hukuk D. 1979/1-126) 
 
  Görevliler hakkında açılan ceza davalarının beraatle sonuçlandırılması, B.K. nun 53. maddesi gereğince 
hukuk hakimini bağlamaz. Çünkü hukuk hakimi, kusur olup olmadığı hakkında ceza hukukunun sorumluluğa ilişkin 
hükümleriyle bağlı değildir. (15. HD. 2.2.1995, 404-479, YKD. 1995/11-1788) 
 
 
 2- Kusurun kast çeşidini esas alan ceza mahkemesi beraat kararı hukuk hakimini bağlamaz 
 
  Bilindiği gibi kusur, kast ve ihmal olarak iki çeşittir. Hukuki sorumlulukta hem nicelik ve hem nitelik 
bakımından kusurun ihmal türü önemlidir. Zararlı sonucu istememekle birlikte bunun gerçekleşmemesi için gerekli 
dikkat ve özenin gösterilmemesi durumunda ihmalin var olduğu kabul edilir; dikkatsizlik ve özensizliğin varlığı, 
diğer unsurların bulunması koşuluyla, hukuki sorumluluk için yeterlidir. Bu nedenle, özellikle maddi olgu 
saptanmadan, kanıt yetersizliği nedeniyle verilen ve kusurun kast çeşidini esas alan ceza mahkemesi beraat kararı 
hukuk hakimini bağlamayacaktır. (B.K. m.53) (4.HD.31.3.1988, 59-3302,YKD. 1988/11-1504) 
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  Haksız eylem sorumluluğu kusura dayalı sorumluluk olup, bu kusur, kasdi ya da ihmali eylem sonucu 
meydana gelir. Davalılar, ceza yasasında düzenlenmiş kasdi suçlardan  olan zimmet ve görevi ihmal suçlarından 
mahkumiyetlerine yeter delil bulunmadığından beraat etmiş olmakla, hukuk mahkemesince olayda ihmal 
oluşturacak eylemler üzerinde durulmalıdır. Ceza mahkemesi davalıların kendi suçlarından beraat kararı verirken, 
belli bir maddi olguyu (eylemin davalılar tarafından işlenmediğini) saptamamıştır. Yeterli kanıt bulunmadığından 
beraat kararı verilmiş olmakla ceza mahkemesi kararı hukuk hakimini bağlamaz. (4. HD.28.3.1983, 1066-3329, 
YKD.1983/7-983) 
 
  Kamu davası sonunda davalının beraat etmiş olması hukuk hakimini bağlamaz. Çünkü ceza dosyası 
içeriğinden davalının eylemi işlemekte kastı bulunmadığından beraatine karar verildiği anlaşılmaktadır. (4. HD. 
26.3.1987, 1655-2257, Yasa 19888/2-232, no:114) 
 
 3- Eylemin hukuka aykırılığını belirlemede bağımsızlık  
 
  Ceza mahkemesince, eylemin hukuka aykırı olmadığı gerekçesiyle verilen beraat kararı hukuk hakimini 
bağlamaz. “Ceza hakiminin beraat kararı vermesi durumunda, hukuk hakiminin, eylemin hukuka aykırı olup 
olmadığını belirlemede de bağımsızlığı vardır. Ceza mahkemesinin topladığı deliller doğrudan doğruya mahkeme 
tarafından takdir edilerek, davalının hareketinin haksız eylem mahiyetinde olup olmadığının ve kusurlu bulunup 
bulunmadığının tayini gerekir.” (3. HD. 3.3.1959, 1455-1262) 15 
 
 4- Ceza mahkemesinin nedensellik bağının bulunmadığına ilişkin kararı hukuk hakimini bağlamaz 
  Ceza mahkemesinin nedensellik bağını saptayan kararı, hukuk hakimini bağlar ise de, nedensellik bağının 
bulunmadığına ilişkin kararı  hukuk hakimini bağlamaz. Ceza hukukunda benimsenen nedensellik bağı ile özel 
hukuktaki “uygun nedensellik bağı” kavramları aynı nitelikte değildir. Ceza hukukunda oldukça dar tutulurken, 
hukuki sorumlulukta kolaylaştırma ve olasılığı önemli  ölçüde artırma kavramlarıyla genişletilmiştir. Bu nedenledir 
ki, hukuk hakimi, ceza hakiminin nedensellik bağı bulunmadığına ilişkin kabulü ile bağlı değildir.16 
 
  Haksız eylemler, en önemli borç kaynaklarından biri olup, haksız eylemin unsurlarını : a) Eylem b) 
Hukuka aykırılık, c) Zarar, d)Kusur, e) Uygun nedensellik bağı oluşturur. Haksız eylem bir şeyi yapma biçiminde 
olabileceği gibi, yapmama biçiminde bir davranış da olabilir. 
 
  Eylem, nitelikçe olayların akışına ve genel yaşam deneylerine göre bir zarar oluşturmaya elverişli ise, o 
eylem ile zarar arasında “ uygun  nedensellik  bağı “ bulunduğundan söz edilir. Başka bir anlatımla, zararlı sonuç, 
oluş biçimine göre eyleme uygun ise, onun uygun sonucu olarak görülebiliyorsa, uygun nedensellik bağı var 
demektir. 
  Haksız eylemi işleyen kimse, uygun nedensellik bağı çerçevesine giren bütün zararlardan sorumludur. 
  Eylem ile zararlı sonuç arasında böyle bir bağın var olup olmadığı herşeyden önce mantık kurallarına 
göre belirlenir. Ancak mantık kuralları çerçevesinde nedensellik bağının kesin ve belirgin göründüğü her olayda 
eylemciyi o eylemin bütün sonuçlarından sorumlu tutmak her zaman adalet duygusuna uygun düşmeyebilir. O 
nedenle, sorumluluğun var olduğunu kabul edebilmek için, öğretide ve Türk ve İsviçre uygulamasında da kabul 
edildiği üzere, eylemin nitelikçe olayların doğal ve alışılmış akışına, yaşam denemelerine ve nesnel (objektif) 
olasılığa göre, oluşmuş zarar türünden bir zararı doğurmaya elverişli bulunması gerekir ki, buna “uygun 
nedensellik” denir. Eğer ortaya çıkan sonuç, yaşamın doğal akışına ve yaşam denemelerine göre beklenilmeyecek 
bir nitelikte ise, eylem ile sonuç arasında mantıksal açıdan bir nedensellik bulunsa bile, eylemi işleyen bu 
olağandışı, benzersiz ve nedensiz sonuçtan sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, zararın gerçekte başka bir 
biçimde oluştuğu kanıtlanırsa nedensellik bağı kesilmiş olur. Ceza mahkemesinin olayda uygun nedensellik bağı 
bulunmadığına ilişkin kararı hukuk hakimini bağlamaz.17  
 
 5- Ayırtım gücünün saptanması yönünden bağımsızlık  
 

                                                   
15 13.HD. 13.1.1986 gün 7196-7158 sayılı kararına göre :”Ceza mahkemesinin beraat kararı, senedin sahtelik sebebiyle hukuk mahkemesince 
iptaline karar verilmesine engel değildir. Sahtelik hususunda ceza mahkemesinin beraatine dair kararı hukuk mahkemesini bağlamaz. Bu nedenle 
mahkemenin sahtelik hususunda gerekli soruşturmayı yapması ve delilleri değerlendirmesi gerekir. (YKD. 1987/1-76) – HGK. 19.9.2001 gün E. 
2001/13-550, K. 2001/596 sayılı kararına göre de “Ceza mahkemesinin beraat kararı hukuk hakimini bağlamaz. Bu nedenle davalının sahtelik 
savunmasının her yönüyle incelenmesi ve bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekir.”  (Yargı Dünyası, 2001/12-10) 
16 M.R. Karahasan, Tazminat Davaları ve Yargılama Usulü, 1996, sf.441-443 
17 Turgut Uygur, Borçlar Kanunu, 1990, Cilt:I, sf.302. Yargıtay HGK. 28.11.2001 gün 2001/11-1103 E. 2001/1084 K. sayılı kararına göre :” 
Ceza mahkemesi nedensellik  bağı yönünden araştırma yapmadan delil yetersizliğinden beraat kararı vermişse, hukuk hakimi nedensellik  bağı 
bulunup bulunmadığını  araştırmalıdır. Kararın içeriğine göre :”Somut olayda, Ceza Mahkemesinde sanıkların et pişirmek için ızgara yaktıkları 
ateşle yangın arasında illiyet bağı yönünden araştırma yapılmadan delil yetersizliğinden beraat kararı verilmesine karşı  yerel mahkeme, ceza 
davasında olayla yangın arasında illiyet bağı yokluğundan dolayı beraat kararı verildiğinden söz ederek davayı reddetmiştir. Açıklanan bu durum 
karşısında, olayla yangın arasında illiyet bağı bulunup bulunmadığı yönünden hukuk hakimi tarafından araştırma yapılmalıdır. (Yargı Dünyası, 
2002/2- sayı :74, sf.22-24) 
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  Önce hemen belirtelim ki, ceza yeterliği olmayanlar hakkında uzamış (ceza) zamanaşımı uygulanır. 
Örneğin, yaşının küçüklüğü nedeniyle cezalandırılamayan kişinin işlemiş olduğu eylemin suç oluşturması 
durumunda, hukuk mahkemesinde açılan tazminat davasında uzamış (ceza) zamanaşımı uygulanır.18 
  Hukuk hakimi, haksız eylemi işleyenin ayırtım gücüne sahip olup olmadığını belirlemede Ceza Hukuku 
kurallarıyla bağlı değildir. Ceza yasaları, bir çok suçlar için yalnızca “kast” arar; savsamayı (ihmali) kural olarak 
kusur saymaz. Oysa Medeni Hukukta durum farklıdır. Öte yandan Ceza Hukuku esaslarına göre küçükler belli bir 
yaşa gelmedikçe ayırtım gücünden yoksun sayılır. Medeni Hukukta ise ayırtım gücünün belirlenmesinde yaşın 
önemi yoktur. Öyleyse hukuk hakiminin, kusuru ve ayırtım gücünü saptarken Ceza Hukuku ölçüleriyle hareket 
etmesi beklenemez. Böyle olunca, ceza mahkemesi bir kimseyi kusursuz ya  da ayırtım gücünden yoksun sayarak 
beraat kararı verirse, bu karar hukuk hakimini bağlamayacaktır.19 Bu husus Borçlar  Yasası 53. maddesi 1. 
fıkrasında çok açık biçimde belirtilmiş ve “Hakim, kusur bulunup bulunmadığına veya haksız eylemi işleyenin 
ayırtım gücüne sahip olup olmadığına karar vermek için, ceza hukukunun sorumluluk kurallarıyla bağlı değildir.” 
denilmiştir. 
 
  Borçlar Yasası 41. maddesine göre, hukuka aykırı ve kusurlu  bir eylemle bir zarar verilirse, giderim 
borcu doğmuş olur. Şu var ki, kusur için eylemi yapanda, ayırtım (temyiz) gücü aranır ki buna, kusur yeteneği denir. 
Tersi durumda, haksız eylem sorumluluğundan söz edilemez. Bununla birlikte eylemi yapana zararın yükletilmesi, 
hakkaniyet düşüncesiyle uygun görülmüş ve B.K. m. 54/1 ile bu sorumluluk düzenlenerek kusura dayanmayan bir 
sorumluluk durumu öngörülmüştür. Böylece, ayırtım gücünden yoksun olanların eylemlerinden doğan zarar 
giderimi borcunun kaynağı, hakkaniyet olmuştur. Demek ki, burada, hakkaniyet düşüncesine dayanan bir 
sorumluluk söz konusudur. Oysa BK. m. 54/2 ile bir başka durum, kusur sorumluluğu olarak düzenlenmiştir. 
 
  Eylemi yapanın ayırtım gücünden yoksun olup olmadığı, M.K. m.13’e göre belirlenmek gerekir. Yaşının 
küçüklüğü veya akıl hastalığı  ya da akıl zayıflığı veya sarhoşluk ve bunlara benzer nedenlerden biriyle akla uygun 
davranma gücünden yoksun olmayan kişi sezgin (mümeyyiz) sayılmıştır. Buna karşılık küçükler, akıl hastalığı ya da 
akıl zayıflığı olanlar, alkolikler ayırtım gücünden yoksundurlar. İşte Borçlar Yasası 54/1. maddesi anlamında 
sorumluluk için zararlandırıcı davranışın, ayırtım gücünden yoksun olanlar tarafından yapılması gerekir. 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IV- HUKUK HAKİMİNİN KUSUR ORANLARINI  
               BELİRLEMEDE BAĞIMSIZLIĞI  
 
  Borçlar Yasası 53. maddesi  ilk cümlesine göre :”Hakim, kusur bulunup bulunmadığına karar 
vermek için, ceza hukukunun sorumluluk kurallarıyla bağlı değildir.” 
 
  Madde metninden çıkan anlama göre, bağlı olunmayacak olan yalnızca “ceza hukukunun sorumluluk 
kuralları”dır. Yoksa, yukardaki bölümlerde incelendiği üzere, suçun işlendiğine ilişkin hükümlülük kararları, ceza 
mahkemesinde toplanan kanıtlar, hukuka aykırılık durumları, nedensellik bağı ve maddi olgular hukuk hakimini 
bağlayacaktır. Öyleyse hukuk hakiminin “kusur bulunup bulunmadığına” karar vermedeki bağımsızlığı, sınırsız bir 
bağımsızlık değildir. Eğer ceza mahkemesinde hükümlülük kararı verilmiş ve haksız eylemi işleyen belli bir oranda 
kusurlu bulunmuşsa, hukuk hakimi artık bunu büsbütün yok sayamayacak; yeniden kusur oranı belirlerken, ceza 
mahkemesinde toplanan kanıtları ve maddi olguları gözönünde bulunduracaktır. 
 
  Maddenin son cümlesine göre de: “Hukuk hâkimi, kusurun derecesini ve zararın kapsamını  
değerlendirmede tümüyle bağımsızdır.” 
 
  Maddenin ilk cümlesine göre “kusurun varlığını” araştırmada yetkileri sınırlı olan hukuk hakimi, 
maddenin ikinci cümlesine göre “kusurun derecesini ve zarar tutarını belirlemede”  tam bağımsız kılınmıştır. 
Maddenin ikinci cümlesinde “Ceza mahkemesinin kararı, kusurun değerlendirilmesi ve zarar tutarının saptanması 
konularında hukuk hakimini bağlamaz.” denilmiştir. Görüldüğü gibi, hukuk hakiminin kusurun varlığını ya da 
yokluğunu belirlemede yetkileri sınırlı ve ceza mahkemesinin saptamalarıyla bağlı; buna karşılık kusurun 
derecesini ve zararın kapsamını değerlendirme yönünden yetkileri sınırsız ve kararlarında bağımsızdır. Hukuk  
                                                   
18 T.Uygur, a.g.e., sf. 976’da 4. H.D. 17.11.1988 gün 6907-9827 sayılı kararı. 
19 S.S. Tekinay, Borçlar Hukuku, 1979, sf.546 
20 M.R. Karahasan, Sorumluluk Hukuku, 1995, sf.481-482 
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hakiminin bu yöne ilişkin yetkileri,  ayrı  ve bağımsız bir konu olduğundan aşağıda geniş bir biçimde ayrıca ele 
alacağız.  
 
 
 V- HUKUK HAKİMİNİN  EYLEMİN 
               SUÇ NİTELİĞİNİ ARAŞTIRMA İŞLEVİ  
 
 1) Eğer ortada ceza kararı yoksa, hukuk hakimi, haksız eylemin (aynı zamanda) suç niteliği bulunup 
bulunmadığını araştıracak ve ceza yasaları yönünden cezalandırılabilir nitelikte bir suç öğesi saptamışsa, uzamış 
(ceza) zamanaşımı sürelerini göz önünde bulunduracaktır.  
 
 2) Bunun gibi, ceza davası açılmış olup da, kanıt yetersizliğinden aklama kararı verilmişse, ceza hakiminin 
eylemi suç saymamış olmasına karşın, hukuk hakimi yargılama sırasında toplanan kanıtlara göre haksız eylemin 
(aynı zamanda) ceza yasaları  yönünden bir suç oluşturduğunu saptarsa, uzamış (ceza) zamanaşımını gözönünde 
bulundurması gerekecektir.  
 
 3)  Takibi şikayete bağlı suçlarda da, haksız eylemden zarar görenin ceza mahkemesine  başvurmadan 
doğrudan hukuk davası açması durumunda da , hukuk hakimi, eylemin suç niteliğini belirleyebilecek; koşulları 
varsa ve davalı zamanaşımını ileri sürmüşse, ceza zamanaşımı sürelerini dikkate alarak hüküm verecektir. Bir 
Yargıtay kararında denildiği gibi:” Tazminat davasına neden olan haksız eylemi  işleyen hakkında ceza 
kovuşturması yapılmamış ise, BK.nun 60. maddesine göre zamanaşımı sorununu inceleyen hukuk hakiminin, 
haksız eylemin gerçekten cezayı gerektirir nitelikte olup olmadığını, gerektiriyorsa eylemin ceza hukuku 
bakımından daha uzun zamanaşımına tabi kılınıp kılınmadığını araştırması ve eylem daha uzun zamanaşımına tabi 
kılınmışsa bu (uzamış) ceza zamanaşımı süresini uygulaması gerekir. “ (Yarg.4,HD.20.09.1979, 4725-9975, YKD. 
1980/8-1084) 
 
  Hukuk hakiminin, ceza mahkemesinden bağımsız olarak, eylemin suç niteliğini saptama işlevi yasal bir 
zorunluktur. HMUK.76. maddesine göre “Hakim, kendiliğinden Türk Yasaları gereğince karar verir.” Bu 
konuda “ceza kanunu-özel kanunlar” ayrımı yapılamaz. Genel olarak yasalar neyi gerektiriyorsa, onu yerine 
getirmek gerekir. 
 
  Burada şu soru akla geliyor : Ceza mahkemesinde kanıt yetersizliğinden aklama kararı verilmiş olup da, 
hukuk mahkemesindeki yeni kanıtlarla eylemin suç niteliği saptanmışsa, (ceza zamanaşımının uygulanmasının yanı 
sıra), eylemi işleyen kişi hakkında suç duyurusunda bulunulacak mıdır, yeniden ceza davası açılacak mıdır? Bizce 
bu bir görev ve yasal zorunluktur. 
 
  Yasalarımız, ceza hukuku ile medeni hukuk arasındaki ilişkiyi ve ceza mahkemesi kararları ile hukuk 
mahkemesi kararlarının birbirlerine etkilerini genel bir kural ile düzenlemiş değildir. Yer yer bazı yasa 
hükümlerinde bu etkiler yer almış olup, bunlardan en başta geleni Borçlar Yasası 53. maddesidir; bu bölümde 
incelediğimiz “hukuk hakiminin eylemin suç niteliğini doğrudan araştırma” yetkisi bu maddeden güç almaktadır. 
  Borçlar Yasasının 53. maddesine benzer bir hüküm  HMUK.315. maddesinde yer almaktadır. Buna göre, 
bir senedin sahte olmadığına ilişkin ceza mahkemesinde aklama kararı verilmiş olsa, hukuk mahkemesinde 
sahteliğinin saptanması durumunda senet iptal edilebilir. 
 
  Burada Borçlar Yasası 54. maddesinden de söz etmeliyiz. Bilindiği gibi TCK. 46. ve 54. maddelerine 
göre ehliyetsizlik veya yaş küçüklüğü  nedeniyle ceza verilemeyen kişiler, Borçlar Yasası 54. maddesine göre haksız 
eylemlerinden dolayı, hakkaniyet gerektiriyorsa, tazminat ödemekle yükümlü olurlar. Bu kişilerin ehliyetsiz ve 
küçük yaşta olmaları, eylemlerinin suç niteliğini ortadan kaldırmaz. 
 
 

 
ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM 

 
TAZMİNAT DAVALARINDA KUSUR İNCELEMESİ 

 
 
 I- HUKUK HÂKİMİNİN YETKİLERİ VE BUNUN SINIRLARI 
 
 1- Yasa hükmü 
 
  Borçlar Kanunu 53. maddesine göre:  
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  “Hâkim, kusur bulunup bulunmadığına karar vermek için, ceza hukukunun sorumluluk 
kurallarıyla bağlı değildir.”  (Maddenin ilk cümlesi) 
  “Bundan başka, ceza  hâkiminin  kusurun değerlendirilmesine ve zararın belirlenmesine ilişkin 
kararı da hukuk hâkimini bağlamaz.” (Maddenin son cümlesi) 
   
  Görüldüğü gibi, Borçlar Yasası 53. maddesinde haksız eylemin “kusur” öğesi konusunda hukuk hakimine 
tanınan yetkiler iki bölüm olup, bunlar : 
 
 1) Kusur bulunup bulunmadığını araştırma yetkisi,  
 2) Kusurun derecesini ve zararın tutarını belirleme yetkisidir. 
   
  Madde metninden çıkan anlama göre, bağlı olunmayacak olan yalnızca “ceza hukukunun sorumluluk 
kuralları”dır. Yoksa, suçun işlendiğine ilişkin hükümlülük kararları, ceza mahkemesinde toplanan kanıtlar, hukuka 
aykırılık durumları, nedensellik bağı ve maddi olgular hukuk hakimini bağlayacaktır. Öyleyse hukuk hakiminin 
“kusur bulunup bulunmadığına” karar vermedeki bağımsızlığı, sınırsız bir bağımsızlık değildir. Eğer ceza 
mahkemesinde hükümlülük kararı verilmiş ve haksız eylemi işleyen belli bir oranda kusurlu bulunmuşsa, hukuk 
hakimi artık bunu büsbütün yok sayamayacak; yeniden kusur oranı belirlerken, ceza mahkemesinde toplanan 
kanıtları ve maddi olguları gözönünde bulunduracaktır. 
  Maddenin ilk cümlesine göre “kusurun varlığını” araştırmada yetkileri sınırlı olan hukuk hakimi, 
maddenin ikinci cümlesine göre “kusurun derecesini ve zarar tutarını belirlemede”  tam bağımsız kılınmıştır. 
Maddenin ikinci cümlesinde “Ceza mahkemesinin kararı, kusurun değerlendirilmesi ve zarar tutarının saptanması 
konularında hukuk hakimini bağlamaz.” denilmiştir. Görüldüğü gibi, hukuk hakiminin kusurun varlığını ya da 
yokluğunu belirlemede yetkileri sınırlı ve ceza mahkemesinin saptamalarıyla bağlı; buna karşılık kusurun 
derecesini ve zararın kapsamını değerlendirme yönünden yetkileri sınırsız ve kararlarında bağımsızdır.  
   
 2- Bağımsızlığın  sınırları konusunda Yargıtay kararları  
 
  Hukuk hakimi, ceza mahkemesinin belli bir olguyu saptayan mahkumiyet kararı ile bağlıdır; her ne kadar 
ceza dosyasındaki kusur oranı ile bağlı değil ise de, kesinleşen mahkumiyet kararı karşısında, davalının kusursuz 
olduğunu kabul edemez. (4. HD. 5.2.2001, 2000/12024-2001/1003, YKD. 2001/8-1334) 
 
     Hukuk hakimi ceza mahkemesinin takdir ettiği kusur oranı ile bağlı değildir. Hukuk hakimi kusuru takdir 
ederken objektif kıstaslara dayanmak zorundadır. Bu nedenle ceza mahkemesinden ve hukuk mahkemesinden 
verilen raporlar arasındaki  yüzde yüz’lük belirgin fark giderilmeden karar verilmesi doğru değildir. 4.HD. 
11.10.1984, 6581-7456, Yasa, 1984/11-1634, no:879)                                                        
 
  Ceza hakiminin kusura ilişkin kararı hukuk hakimini bağlamaz ise de, ceza hakiminin kararına dayanak  
yaptığı bilirkişi raporu ve ceza kararı,  hukuk davasında önemli bir delil teşkil eder. Bu belgelerin aksi yöndeki 
bilirkişi mütalaası duraksamaya yer vermeyecek açıklıkta bir gerekçe taşımalıdır. (9. HD. 28.6.1983, 3840-5936, 
Yasa, 1984/12-1772, no:941) 
 
  B.K. 53. maddesi uyarınca, ceza mahkemesinin kesinleşen kararı dolayısıyla davalının kusurlu olduğu 
olgusu  hukuk hakimini  bağlarsa da, kusur oranı bağlamaz. ( 15.HD.10.5.1999, 91-1832, YKD.1999/10-1414) 
 
   Ceza mahkemesinin kesinleşen kararında, davacıların desteğinin de kusurlu bulunduğunun belirlendiği 
anlaşılmasına göre, hukuk mahkemesinin hükmüne esas tuttuğu bilirkişi raporundaki “ölenin kusura katılımının 
(müterafık kusurunun) bulunmadığına” ilişkin görüş dayanaksız olup, davacıların desteğinin de kusuru oranında 
tazminattan indirim yapılması gerekir. (4.HD. 6.6.1979, 3676-7528, Yasa, sf.1602, no:602) 
 
  B.K. 53. maddesine göre, hukuk hakimi, ceza mahkemesinin kesinleşen kararındaki kusur oranı ile bağlı 
değilse de, olayda 4/8 oranında kusurlu olduğu ceza ilamıyla kabul edilen davalıyı tümden kusursuz sayan yetersiz 
bilirkişi raporuna dayanılarak davanın reddi usul ve yasaya aykırıdır. Davalı, ceza mahkemesinde 4/8 oranında 
kusurlu görülerek hüküm giymiş ve hüküm de kesinleşmiştir. B.K. m.53 hükmünce, hukuk hakimi, kusur oranlarıyla 
bağlı değil ise de, ceza mahkemesince saptanarak kesinleşen ve hükümlülüğe esas alınan maddi olgularla bağlıdır. 
Böyle olunca da, mahkemece, ceza mahkemesinde saptanan maddi ve hukuki olgular dikkate alınmak suretiyle, 
davalının az oranda da olsa, bir miktar kusurlu kabul edilerek rücu alacağından sorumlu tutulması gerekir. (10. HD. 
17.5.1991, 4586-6489, İş ve Hukuk Der.,1992, sayı :224, sf.36-37) 
 
  Ceza hukukunda suçluluk için kural olarak kast arandığı halde, hukuki sorumluluk bakımından daha geniş 
olan kusur tanımı esas alınmıştır. Esasen Borçlar Kanunu 53. maddesinin düzenlenmesinde de bu fark etken 
olmuştur. Bu anlayış çerçevesinde hukuk mahkemesinin bağımsızlığı ilkesine yer verilmiştir. Ne var ki, bu ilkenin 
sınırsız olarak kabulü, mahkemelere duyulan güven duygusuyla bağdaşmayacak sonuçlara götürür. (Örneğin) Ceza 
mahkemesinde mahkum edilerek cezaevine konulan davalının, kusur yönünden daha geniş kriterler kabul edilmiş 
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hukuk mahkemesinde hiç kusursuz bulunması, toplumda yargı organlarına beslenen güven duygusuna ters düşer. 
Mahkemece yapılacak iş, ceza mahkemesinde tesbit edilen maddi olguları esas alarak kusur oranını bu konuda 
uzman bilirkişiler aracılığı ile saptamaktan ibarettir. (4. HD. 27.10.1981, 9167-11779, Yasa, 1981/12-1644) 
 
 
 
 II- HÂKİMİN KUSUR ORANLARINI  
      YENİDEN  DEĞERLENDİRMESİ 
 
 1- Yeniden kusur incelemesini gerektiren nedenler  
 
  Hukuk hakiminin, ceza mahkemesindeki kusur raporu ile yetinmeyip, gerektiğinde yeniden bilirkişi 
görevlendirmesi ve kusur oranlarını yeniden değerlendirmesi, B.K.m.53,c.1’deki “ceza hukukunun sorumluluk 
kurallarıyla bağlı olmama” ilkesi nedeniyledir. 
 
  Sorumluluğu belirlemede ceza hukukunun kuralları ile özel hukukun kuralları farklıdır. Şöyle ki: 
 
 a) Ceza hukukunda sorumluluk için kural olarak “kast” arandığı halde, hukuki sorumluluk için “kusur” 
tanımı esas alınmıştır.  
 
 b) Haksız eylem sorumluluğu, kusura dayalı sorumluluk olup, bu kusur, kasdi veya ihmali eylem sonucu 
meydana gelir.  
 
 c) Ceza yasaları bir çok suçlar için yalnızca “kast” arar; ihmali (savsamayı) kural olarak kusur saymaz.  
 
 d) Oysa özel hukukta kusurun ihmal türü önemlidir. Zararlı sonucu istememekle birlikte bunun 
gerçekleşmemesi için gerekli dikkat ve özenin gösterilmemesi durumunda ihmalin var olduğu kabul edilir; 
dikkatsizlik ve özensizliğin varlığı, diğer unsurların bulunması koşuluyla hukuki sorumluluk için yeterlidir. 
 
  İşte bu nedenlerle, hukuk hakimi, ceza mahkemesinde alınan kusur raporunu, hukuki sorumluluğa ilişkin 
kurallar yönünden eksik ve yetersiz bulursa, kusur dağılımında dengesizlik görürse, ceza mahkemesinde toplanan 
kanıtlara ek olarak B.K. m.53 çerçevesinde topladığı yeni kanıtlarla birlikte kusur derecelerini yeniden 
değerlendirecek, uzman bilirkişilerden alacağı raporlardan da yararlanarak zararı ve kapsamını belirleyecektir. 
 
 
 2- Kusur oranlarını yeniden belirlemeye  ilişkin  
               Yargıtay kararları 
 
  Kanıt yetersizliği nedeniyle verilen aklama kararı hukuk hakimini bağlamayacağından, ceza 
mahkemesindeki kanıtlar ceza mahkumiyeti için yeterli sayılmasalar bile, hukuk hakimi, B.K. m.53 uyarınca 
topladığı yeni kanıtlarla birlikte kusur derecelerini değerlendirecek, zararı ve kapsamını belirleyecektir. (4.HD. 
11.10.2001, 5007-9346, Yargı Dünyası, 2002/2-46) 
 
  Ceza Kanunu gereğince ihmal suçu cürüm olduğundan, eylemi işleyenin kastının bulunması şarttır. Oysa 
Özel Hukuk yönünden sorumluluk için “kast” dışındaki kusur durumları da diğer haksız eylem unsurları ile birlikte 
yeterlidir. Bu nedenle, hukuk hakimi, ceza yasalarının sorumluluğa ilişkin hükümleri ile bağlı  kalmaksızın B.K. 
m.53 uyarınca “kusur” olup olmadığını ve derecesini bağımsızca araştıracak, belirleyecektir. (11.HD. 9.5.1974,96-
1602, YKD.1977/9-1255) 
 
  Davalının eylemi işlemekte kastı bulunmadığından beraatine karar verilmişse, hukuk hakimi kusur 
bulunup bulunmadığını araştıracaktır. (4.HD.26.3.1987, 1655-2257, Yasa, 1988/2-232,no:114) 
 
  Ceza mahkemesi kararı, kusurun takdir ve zararın miktarını tayin hususunda hukuk hakimini bağlamaz. 
Ceza mahkemesince toplanmış bulunan deliller doğrudan doğruya mahkeme tarafından takdir olunmak lazımdır. 
(3.HD.3.3.1959, 1455-1262, Müstakar Hukuk İçtihatları, 1960, Ertürk/ Doğruer/ Tüzün, sf.209) 
 
  Ceza mahkemesinin kusura ilişkin aldığı rapor hukuk hakimini bağlamayacağı için, iş güvenliği 
konusunda uzman bilirkişiler aracılığıyla kusura ilişkin gerekli ve yeterli inceleme yapıldıktan sonra karar 
verilmelidir. (HGK.15.6.1994,94/9-288 E. 420 K., (KİD.1995/1, sayı : 409, sf.10809) 
 
  Ceza mahkemesinden alınan yetersiz bilirkişi raporları esas alınarak hukuk mahkemesince hüküm 
kurulamaz. Mahkeme, maddi olguları gözeterek kusur oranını belirlemelidir. Ceza mahkemesinde toplanan delillere 
göre (somut olayda) davalının orta şeritten gitmesi özde ağır kusur olarak nitelendirilse bile, trafik kazasına karışan 
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diğer aracın olaya sebebiyet verme şekli karşısında ağır kusur sayılamaz, hafif kusur söz konusu olur. Çünkü 
karşıdan gelen kamyon direksiyon  hakimiyetini kaybedecek şekilde tehlikeli durum yaratmadan kendi şeridinde 
gitmeseydi trafik kazası gerçekleşmeyecekti. (4.HD.23.12.1991, 12818-11229, Yasa, 1992/1- 120, no:20) 
 
  Hukuk hakimi, B.K.nun 53. maddesi uyarınca kusurun takdiri yönünden ceza mahkemesi kararı ile bağlı 
değildir. Hukuk hakimim, ceza mahkemesinin saptadığı hukuka aykırılık olgusu ile bağlı kalıp, tüm delilleri yeniden 
değerlendirerek (ceza mahkemesinde belirlenen kusur durumu delillere uygun düşmemekte ise) kusur oranını ayrıca 
belirler.  (YKD.1993/7-1044) (19.HD.19.3.1993, 92/4893-93/2199) 
 
 
 III- KUSUR ORANLARININ YENİDEN BELİRLENMESİNİ  
      GEREKTİREN DURUMLAR 
 
  Tazminat davalarında önemli olan zarar ile eylem arasındaki neden-sonuç ilişkisidir. Ceza 
mahkemelerinde ise eylemin ceza yasalarında yazılı kurallara aykırı olup olmadığı, ceza verilmesini gerektirir bir 
suç işlenip işlenmediği araştırılır. Bu yüzden ceza mahkemelerinde, zararı doğuran eylemin sonuca etkisi üzerinde 
fazlaca durulmamakta, kusur incelemesi eksik bırakılmakta ve zarar hesabında gözetilecek sorumluluk etkenleri 
yeterince değerlendirilmemektedir. 
 
  Ceza davalarında aranan kurallara aykırılık, zararın doğumu için doğrudan değil de dolaylı etken ise, 
tazminat davalarında ayrıca eylem ile zarar arasındaki nedensellik bağı, başka bir deyişle, eylemin zarar oluşumuna 
etki derecesi araştırılmalı ve kusur dağılımı buna göre yapılmalıdır. Örneğin, bir trafik olayında yan yoldan çıkan 
aracın ana yoldan geçene öncelik tanıması kuralına göre belirlenen kusur oranları, zararlı sonucu doğuran etkenler 
açısından yapılan bir değerlendirmede değişebilir ve farklı bir kusur dağılımı gerektirebilir. Ceza davasında yan 
yoldan çıkan araç sürücüsü kurallara aykırılık yönünden birinci derecede kusurlu sayılsa bile, eğer ana yoldan 
geçenin hız sınırını aşması yüzünden, araç hasarı ile atlatılabilecek  bir kaza, ölüm veya yaralanma ile 
sonuçlanmışsa, nedensellik bağı yönünden yapılacak bir değerlendirmede, ana yoldan geçen ve hızlı araç kullanan 
sürücüye daha fazla bir kusur yüklemek gerekecektir. Çünkü, ölüm ve yaralanmada ana etken aracın hız sınırını 
aşması durumudur. 
 
  Ceza hukukunun sorumluluk kurallarına göre hafif kusur olarak nitelenen bir eylem, zararın oluşumuna 
etkileri yönünden ağır kusur olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle hukuk hakimi B.K. m.53 uyarınca zararı ve 
kapsamını araştırırken ceza davasında alınan kusur raporunu  eksik ve yetersiz bulursa, eylemin,zararın  doğumuna 
ve büyüklüğüne etkilerini temel alarak yeniden bir kusur incelemesi yaptıracak ve kusur oranlarını yeniden 
belirleyecektir. 
 
  Bu genel açıklamalardan sonra, hukuk mahkemesinde kusur oranlarının yeniden belirlenmesini gerektiren 
durumları şöyle sıralayabiliriz: 
 
 1- Zararı doğuran “nedensellik bağı”nın ortaya çıkarılması gereği 
 
  Ceza mahkemesinde alınan kusur raporu eksik ve yetersiz ise, zararı doğuran etkenler yönünden yeniden 
kusur incelemesi yapılmak gerekecektir. Örneğin, bir trafik olayında sürücülerin kusur oranları, ceza mahkemesince, 
yalnızca kurallara aykırılık yönünden değerlendirilir. Oysa zararın oluşumu yönünden, trafik akışı, yol durumu, olay 
yerinin özellikleri, daha önce aynı yerde olan kazaların sıklık oranı araştırılmak gerekebilir. Böylece eylem ile zarar 
arasındaki, hukuki sorumluluk  yönünden belirlenmesi zorunlu nedensellik bağı ortaya çıkarılmış olur. Sonuçta da 
ceza davasındaki kusur dağılımı değişebilir. 
 
 2- Yeni kanıtların değerlendirilmesi gereği  
 
  Hukuk mahkemesinde yeni kanıtlar toplanmışsa, ceza dosyasındakilerle birlikte yeni bir kusur 
değerlendirmesi zorunlu olacaktır. 
  Şunu belirtelim ki, taraflar, ceza dosyasındaki maddi olgular dışında, hukuk mahkemesinde hiçbir kanıt 
sunmamış ve tanık dinletmemişlerse ve kusur dağılımına itirazlarının nedenlerini açıklamamışlarsa, yeniden kusur 
raporu alınması zaman kaybı olacaktır. Şu kadar ki, zararı doğuran ve tazminat ödemeyi gerektiren “nedensellik 
bağı” yeterince açıklığa kavuşmamışsa, bu yönde araştırma ve inceleme yapılması zorunlu olacaktır. 
 
 3- Kusur raporuna itirazların değerlendirilmesi gereği 
 
  Ancak, taraflardan biri veya her ikisi, ceza mahkemesindeki kusur raporuna itiraz etmişler  ise, hukuk 
hakiminin yeni bir kusur incelemesi yaptırması gerekecektir. 
 
 4- Ceza davasında taraf olmayanlar yönünden yeniden kusur belirleme gereği 
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  Ceza davasında taraf olmayan davalıların isteklerinin hukuk hakimince dikkate alınıp, yeni bir kusur 
rapor incelemesi yaptırılması gerekmektedir. Yargıtay görüşü bu yöndedir. 
 
 5- Raporlar arasındaki çelişkilerin giderilmesi gereği 
 
  Ceza mahkemesindeki kusur raporu ile hukuk hakiminin görevlendirdiği bilirkişinin raporu arasında 
çelişki varsa, bu çelişki giderilmeli; maddi olgular, varsa yeni kanıtlar, kusur dağılımını etkileyen olaylar ayrıntılı bir 
biçimde değerlendirilip yeni bir rapor düzenlenmeli ve hükme esas alınacak raporun gerekçeleri sağlam olmalıdır. 
  Ayrıca hukuk mahkemesinde birkaç kez bilirkişi incelemesi yaptırılmış olup da, raporlar arasında 
aykırılık olmuşsa, uyum sağlanıncaya ve çelişkiler giderilinceye kadar yeni raporlar alınmalıdır. 
 
 6-  Kusur oranlarının yeniden belirlenmesi gereğine ilişkin  
                Yargıtay kararları 
 
  Ceza mahkemesince alınan kusur raporu eksik olduğu gibi esasen ceza mahkemesince belirlenen kusur 
oranı hukuk hakimini bağlamayacağından, sözkonusu hemzemin geçidin yerleşim merkezine uzaklığı, trafik 
akışının yoğunluğu, anılan yerde trafik kazalarının sıklık oranı araştırılıp kusur oranları yeniden belirlenmek 
suretiyle hüküm kurulması gerekir. 19. HD. 02.12.1997,6346-10227) (Yasa, 1998/7-826, no:287)  
 
  Hukuk hakiminin tarafların kusuruna ilişkin tüm delillerini toplayıp  ceza mahkemesinin hukuk hakimini 
bağlayan “hukuka aykırılık olgusu” ile bağlı kalıp, kusura ilişkin olarak değerlendirmeye tabi tutması, bu esnada 
ceza mahkemesinde belirlenen kusur durumunun, dosya içeriği delillerle uyumlu bulunmaması durumunda kusur 
oranını ayrıca belirleyip, buna göre hüküm oluşturması gerekir. (19. HD. 19.03.1993, 92/4893-93/2199, YKD. 
1993/7-1044) 
  Davacının rapora itirazı gözardı edilerek Ceza mahkemesinde trafik polisi  tarafından düzenlenen kusur 
raporu (ayrıntılı ve gerekçeli olduğu görüşüyle) hükme dayanak kılınmıştır. Öncelikle B.K. 53. maddesi uyarınca 
hukuk hakimi kesinleşen ve ceza davasında saptanan  maddi olgularla bağlı olup kusur oranlarıyla bağlı değildir. 
Davacı Kurum, ceza mahkemesinde belirlenen kusur oranını kabul etmediğine ve yeniden kusur incelemesi 
yapılmasını istediğine göre, mahkemece bu istek gözetilerek davalının olayın oluşumunda kusurunun bulunup 
bulunmadığı, varsa oranının ne olduğu hususunda uzman bilirkişiler aracılığı ile inceleme yapılmalı, raporlar 
arasında çelişki doğduğu takdirde nedenleri açıklattırılarak bu çelişki giderilmeli ve sonucuna göre karar 
verilmelidir,  (HGK.14.11.2001, 2001/10-1023 E. 1020 K., Yargı Dünyası, 2002/2-12) 
 
  Hukuk hakimi ceza mahkemesinin takdir ettiği kusur oranı ile bağlı değildir. Hukuk hakimi kusuru takdir 
ederken objektif kıstaslara dayanmak zorundadır. Bu nedenle ceza mahkemesinden ve hukuk mahkemesinden 
verilen raporlar  arasındaki yüzde yüzlük belirgin fark giderilmeden karar verilmesi doğru değildir. 
  Somut olayda davalının kusur oranının tesbiti için alınmış iki rapor mevcuttur. Bunlardan birincisi Ceza 
Mahkemesince alınan ve İ.T.Ü. den seçilen üç kişilik bilirkişi kurulunca düzenlenen ve davalıyı 3/8 kusurlu gösteren 
rapordur. İkinci rapor ise Hukuk Mahkemesince görevlendirilen gene İ.T.Ü. den seçilmiş tek bilirkişi tarafından 
düzenlenen  ve davalıyı 6/8 kusurlu bulan rapordur. Gerçi B.K. m.53 hükmüne göre hukuk hakimi ceza 
mahkemesinin takdir ettiği kusur oranı ile bağlı değil ise de, hepsi de İ.T.Ü. öğretim görevlileri olan bilirkişilerden 
ceza mahkemesindeki raporu verenler üç kişi, hukuk mahkemesince görevlendirilen tek kişidir. Her iki raporda 
davalı sürücüye takdir edilen kusur oranları arasında yüzde yüze varan bir fark vardır. Raporlar arasındaki açık 
farkın giderilmesi için gerekli araştırma ve inceleme yaptırılmadan son rapordaki 6/8 kusur oranı esas alınarak karar 
verilmesi usul ve yasaya aykırı görülmüştür. Bu nedenle  kararın bozulması gerekmiştir. (4. HD. 11.10.1984, 6581-
7456, Yasa, 1984/11-1634,no:879) 
 
  Hukuk hakimi ceza mahkemesince yapılan tahkikatla bağlı bulunmadığına ve davalı taraf, ceza 
dosyasındaki bilirkişi raporuna itiraz ettiğine göre, yeni bilirkişi incelemesi yaptırılmasına gerek vardır. 
  Mahkeme, ceza dosyasındaki bilirkişi raporuna dayanmıştır. Davalı rapora itiraz ettiğine göre, bir defa da 
İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinden seçilecek üç kişilik bilirkişi kuruluna yeniden inceleme yaptırılması 
gerekirdi.” (HGK. 7.7.1976, 1975/11-89 E. 2477 K., İKİD.1977/2-5149) 
 
  Hukuk hakimi bilirkişinin düşüncesine başvurmak zorunda olduğu durumlarda, ceza dosyasındaki raporla 
yetinemez. Yeniden uzman bilirkişi raporu alması gerekir. 
  Mahkeme, ceza dosyasındaki bilirkişi kurulu raporuna dayanmıştır. Oysa davalı vekili bu rapora karşı 
koymuş ve hukuk mahkemesinde bilirkişi incelemesi yapılmasını istemiştir. Hukuk Mahkemesinin uyuşmazlığı 
çözmek için bilirkişinin düşüncesine başvurmak zorunda olduğu durumlarda bilirkişinin seçimi,  
incelemesi, rapor düzenlemesi ve buna itiraz edilmesi durumunda ne gibi kuralların uygulanacağı HMUK. nun 275 
ve sonraki maddeleriyle belli edilmiştir. Kusur ve birlikte kusurun saptanması için bilirkişilerden rapor almak 
zorunluğu bulunduğuna göre, Hukuk Mahkemesinde yukarda sözü edilen usul hükümlerinin uygulanması gerekir. 
Üstelik B.K. m.53 uyarınca da Hukuk Hakiminin bu konudaki  bağımsızlığı da gözden uzak tutulmamalıdır. 
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Öyleyse, yeniden uzman kişilerden bilirkişi kurulu oluşturulmalı, kusur ve birlikte kusurun belirlenmesi için bilirkişi 
kurulundan gerekçeli rapor alınmalı ve böylece varılacak sonuç çerçevesinde gereken karar verilmelidir. 
(HGK.282.1979, 1977/15-298 E. 189 K., İKİD. 1979/4-6837) 
 
  Kusur oranıyla ilgili raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi için kusur dağılımı yönünden yeni bir rapor 
alınarak sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.Uyuşmazlığa konu olay, davacı Latif yönetimindeki kamyonet ile 
davalılardan Ahmet’in kullandığı minibüsün karıştığı yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası dolayısıyla açılmış 
olan tazminat davasıdır.Ceza davasında alınan bilirkişi raporunda Latif’in 5/8 oranında, Ahmet’in 3/8 oranında 
kusurlu olduğu yolunda görüş belirtilmiş, bu kusur oranları esas alınarak ceza mahkemesince hüküm 
kurulmuştur.Tazminat davası sırasında  alınan bilirkişi raporunda ise, davalı Ahmet’in 8/8 oranında kusurlu olduğu 
yolunda görüş belirtilmiş ve mahkemece bu rapora itibar edilerek hüküm kurulmuştur. 
  B.K. 53. maddesine göre hukuk hakimi ceza mahkemesince belirlenen kusur oranıyla bağlı değil ise de, 
saptanan ve kesinleşen maddi olgular hukuk hakimini de bağlar. Ceza mahkemesinde alınan bilirkişi raporunda 5/8 
oranında kusurlu bulunan Latif’in, Hukuk dosyasında alınan bilirkişi raporuna göre kusursuz sayılması, saptanan 
maddi olgulara uygun düşmemektedir. Bu yönler dikkate alınıp ve raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi için 
kusur dağılımı yönünden yeni bir rapor alınarak oluşacak uygun sonuç çerçevesinde bir hüküm kurulması gerekir.  
(19.H.D. 2.3.2001, 2000/9165 E. 2001/1679 K., YKD. 2002/7-1074) 
 
 
 
(Cana Gelen Zararlarda Tazminatın Ölçüsü ve Kazanç Kavramı, 2006 Legal, sayfa: 593-611) 
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