
 
 
 

TAZMİNAT DAVALARINDA KAZANÇ KAVRAMI 
VE  KAZANÇLARIN ARAŞTIRILMASI 

 
 
                  ÇELİK AHMET ÇELİK 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
 

KAZANÇ KAVRAMI 
 
 
 I- TAZMİNATIN  ÖLÇÜSÜ OLAN  “KAZANÇ” NEDİR ? 
 
  Ölüm ve yaralanma nedeniyle maddi tazminatın “parasal” değerlendirmesi, ölen 
veya yaralanan kişilerin “kazanç”ları üzerinden yapılmaktadır. Maddi tazminatın ölçüsü olan 
bu kazançlar ne tür kazançlardır? Malvarlığı eksilmesi olarak tanımlanan maddi zararda 
eksilen nedir? Haksız eylem neyi ne kadar eksiltmektedir? 
 
  Öncelikle şunu belirtelim ki, haksız eylem ile eksilen malvarlığı ve kazanç arasında 
nedensellik bağı kurulamıyorsa, daha açık bir deyişle, kişilerin malvarlıklarındaki  ve 
kazançlarındaki eksilme haksız eylemin sonucu değilse, ya da haksız eylem malvarlıklarında 
ve kazançlarda bir eksilmeye neden olmamışsa, bir tazminattan söz edilemeyecektir. 
Örneğin,kişilerin önceden biriktirilip gelire dönüşmüş malvarlıkları, miras,faiz, sigorta 
gelirleri, emekli aylıkları haksız eylemden etkilenmemiş ve eksilmemişse, bunlar tazminat 
hesabının konusu ve ölçüsü olamayacaklardır. 
 
  Aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacağı ve tanımlanacağı üzere, tazminat hesabının 
ölçüsü olan kazançlar, kişilerin beden ve beyin gücüyle elde etmekte oldukları veya 
ilerde elde edecekleri kazançlardır. Tazminat hukukunda kazanç kavramının ne anlama 
geldiği konusuna girmeden önce, kazanç, ücret, gelir kavramlarını  tanımlamaya ve 
aralarındaki farkları belirtmeye çalışacağız.             

 
 II- KAVRAMLAR VE TANIMLAR 
 
  Çoğu Yargıtay kararlarında, öğretide ve sorumluluk hukukuna ilişkin tüm kitaplarda 
“kazanç” yerine “gelir” denilmesinin yanlış bir söyleyiş olduğu kanısındayız. Kimi yerde 
kullanılan “ücret” bir işverene bağlı olarak çalışanların emeklerinin karşılığı olup, anlamı dar 
ve sınırlıdır. Oysa “kazanç” tüm meslek dallarını kapsadığı gibi, durağan edinimin değil, etkin 
çalışma gücünün ürünüdür. Daha açık deyişle, kazanç, oturarak değil, beyin ve beden 
gücüyle iş üretilerek elde edilen parasal bir değerdir. 
 
  Konuyu açıklığa kavuşturmak  ve doğru kavramı seçmek için işe sözlük 
anlamlarından başlamak istiyoruz. 
 
  GELİR : Bir kimseye belli zamanlarda  belli yerlerden süreli olarak gelen para (irat, 
varidat, akar,rant). Eski dilde kullanılan “İrat: Gelir getiren yapı, durağan gelir” demektir. 
“Varidat”  iradın çoğulu olup  “gelirler” anlamındadır.  “Akar: Kiraya verilerek gelir getiren 
ev, dükkan gibi mülk, mallar” demektir. Batı dillerinden dilimize girip yerleşen  “Rant 
(rente): Gelir, düzenli gelir, irat” karşılığıdır. Rantiye (rentier) ise “gelirleri olan kimse, 
geliriyle geçinen kimse”dir. 
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           Gelir türleri şunlar olabilir: 1.Kira gelirleri,2.Faizler,3.Anonim şirket kar 
payları,4.Hazine bonosu,tahvil,yatırım fonu ve benzeri değerli kağıtların getirileri, 5.Yaşam 
sigortası gelirleri, 6.Emekli aylıkları...Bunların hemen tamamı çalışmadan (beyin ve beden 
gücü harcamadan) kişinin malvarlığına eklendiğinden, haksız eylem ve kaza sonrasında da 
kesilmeyecek; kişi iş görememe (mesleğini sürdürememe) durumuna girdikten sonra da bu 
gelirlerden yararlanabilecek; ölümlü olaylarda bunlar mirasçılara geçecektir. Bu nedenlerle, 
yukarda sayılan gelirlerin maddi tazminat hesabı dışında tutulmaları ve bunun sonucu olarak  
zarardan indirim konusu yapılmamaları gerekir. Mirasçı olmayan kişilerin bu tür gelirlerden 
yoksun kalmaları ayrık  durumları oluşturur ve “kazanç” ögesine katılmaları  uzak 
olasılıklardandır. Öte yandan  destekten yoksunluk tazminatı, mirasçılık sıfatından ayrı  ve 
bağımsız bir hak olup, haksız eylemle ölenin bedensel varlığından yoksun kalınması  ile 
mirasçılara ölenden mal ve gelir kalması arasında nedensellik bağı bulunmadığından, miras 
gelirlerinin tazminat hesabında gözetilmesi ve zarar tutarından  indirilmesi düşüncesi son 
derece yanlış ve haksız bir uygulamadır.    
 
  Görüldüğü gibi, çalışmadan ve emek harcamadan elde edilebilme özellikleri 
nedeniyle “gelir”lerin haksız eylem ve kaza sonrası “maddi zarar”ın oluşmasına hemen hiç 
katkıları bulunmamakta; bu yüzden (kural olarak ve genellikle) “kazanç” ögesine katılmayıp, 
maddi tazminat hesaplamalarında dikkate alınmamaları  gerekmektedir. 
 
  ÜCRET : Emeğe karşı verilen para, gündelik, aylık, maaş; bir işverene, bir kuruma, 
bir tüzelkişiye bağlı olarak çalışanların günlük, haftalık, aylık biçiminde aldıkları paradır. 
Kimi zaman bağımsız olarak yapılan  işin bedeli de “ücret” olarak adlandırılmaktadır. 
Hekimin, avukatın, mimarın, ressamın, müzisyenin ve her türlü eser sahibinin ücretleri gibi. 
 
  Ücret, bedensel veya beyinsel çalışmanın ürünü olmakla maddi zararın asıl ve temel 
ögesi ise de, daha geniş anlamda kullanılan “kazanç”ın bir parçasıdır; ancak tüm meslek 
dallarını kapsamamaktadır. Bu nedenle, aşağıda tanımlanacak olan “kazanç” kavramını 
yeğliyoruz ve tazminat hukukunda bu kavramın benimsenmesini ve kullanılmasını 
öneriyoruz. 
 
  KAZANÇ: Çalışılarak elde edilen parasal değerdir.  Sözlük anlamı kısaca bu ise de, 
her türlü meslek dalını ve her tür çalışmayı içine alan bir yönü vardır. Örneğin, uğraş alanı ne 
olursa olsun her türden bağımsız girişimcinin aklını ve bedenini kullanarak elde ettiği parasal 
değerler “gelir” ve “ücret” ten daha geniş bir anlamı içeren “kazanç”tır, kazanılmış şeydir. 
Paranın çoğaltılması, malvarlığının artırılması düzenli ya da  aralıklı bir çabanın ürünü ise  ve 
bu çaba kaza veya haksız eylem türünden bir olayla kesintiye uğratılıyorsa, kazanç 
yoksunluğu “maddi zararı” oluşturacak, böylece kişinin veya ölenin haksahiplerinin tazminat 
isteme hakları doğacaktır. 
 
  Yukarda açıkladığımız gibi “gelir”lerde çoğu kez olay sonrası kesintiye uğrama söz 
konusu olmadığından, “ücret”in ise bağımlı çalışanların kazanımlarını  belirtmek gibi dar bir 
anlamı bulunduğundan, tüm uğraş alanlarını ve tüm meslek dallarını kapsayan “kazanç” 
kavramı, tazminat hukukundaki zarar ögesinin en doğru söylenişi olarak ortaya çıkmaktadır. 
 
  Bu genel açıklamalardan sonra, tazminat hukukunda “kazanç” kavramını 
tanımlamaya çalışacağız.        
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 III- TAZMİNAT HUKUKUNDA KAZANÇ 1  
   
  A) TANIM 
 
  Tazminat hukuku yönünden kazanç, çalışılarak beyin ve beden gücü ile elde 
edilen parasal değerdir; yapılan bir işin, harcanan bir emeğin, üretilen bir malın, yaratılan bir 
değerin karşılığıdır. Bu yönü ile “gelir”den farklıdır. Gelir (irat,akar,rant) malvarlığından, 
birikmiş paradan, sigortadan, sosyal güvenlik kurumlarından ya da herhangi bir nedenle 
üçüncü kişi veya kurumlardan düzenli aralıklarla ya da belli belirsiz zamanlarda gelen paradır. 
Gelir, geçmişte emek karşılığı edinilmiş bir değer olsa bile, artık kazanç kavramının dışına 
çıkmış, çalışılmadan kazanılan bir para olmuştur. Kazanç ise sürekli çalışmanın, eylemsel 
(aktif) çabanın, harcanan gücün ürünü olup, kişinin bedensel varlığına sıkı sıkıya bağlı ve bu 
varlığın ortadan kalkması  ya da işgöremez duruma düşmesi ile büsbütün kesintiye uğrayan, 
duran ya da işgöremezlik oranına göre daha fazla çaba (güç, efor) harcanarak elde edilebilen 
bir değerdir. 
 
 B)  KAZANÇ KAYBI KAVRAMI      
 
  Haksız eylem sonucu ölen veya beden gücü  eksiltilen bir kimsenin “parasal değer 
üretme” işlevinin durdurulması veya azaltılması tazminat hukuku yönünden “kazanç 
kaybı”dır. 
  Kazanç kaybı kavramı, yalnızca  haksız eylem öncesinde elde edilmekte olan 
“parasal değer”le sınırlı değildir. Yakın veya uzak gelecekte elde edilmesi beklenen kazançlar 
da zarar hesabında gözetilecek  parasal değerlerdendir. Öğretideki tanımlamalara göre de, 
yalnız kazanç kaybı değil, “kazanç olasılığının kaybı” da zarar kapsamındadır.2 Haksız 
eylemden önce kazanç getirici bir çalışması  olmasa bile kişisel nitelikleri, özel yetenekleri, 
toplum içindeki işlevi ve aile içi ilişkileri çerçevesinde bir kimsenin yakınlarına  yardım ve 
hizmet  ederek  sağladığı yararlar bir “kazanç kaybı” gibi değerlendirilecek ve bu yararların 
eksilmesi oranında bir  “zarar” hesabı ortaya çıkarılacaktır. Bunun gibi, kişinin, başkalarının 
yardımına gereksinmeden kendine hizmet  edebilme, kendi kendine yetme, günlük 
yaşamını kolayca sürdürebilme gücünün haksız eylemle  geçici veya kalıcı biçimde 
eksiltilmesi  de bir “kazanç kaybı” gibi ele alınıp bir “zarar” hesabı yapılacaktır.        
   
  Öte yandan bedensel zarara uğrayan (beden gücü eksiltilen) bir kimsenin 
kazançlarında bir azalma olmasa bile, Yargıtay kararlarıyla benimsendiği üzere, aynı 
kazancı elde etmek için  sakatlığı oranında daha fazla güç (efor) harcayacağı  görüşüyle, 
bu dahi  “kazanç kaybı” olarak nitelenmekte; gerçek veya varsayımsal (gelecekte elde 
edilmesi olası) kazanç kayıpları sakatlık oranı üzerinden hesaplanıp tazminat olarak 
ödenmektedir.3 Bu uygulama çerçevesinde, henüz çalışma yaşına gelmemiş çocukların 
                                                   
1  Bize göre “kazanç” tazminatın “parasal” değerlendirmesinde yalnızca bir ölçü olup, haksız eylemden zarar 
görenlerin bir kazançları olmasa dahi mutlaka bir zarar  hesabı yapılmalıdır. İlerde ayrıntılı olarak değineceğimiz 
üzere, tazminat olarak ödenecek para, “kazanç kaybı” veya “malvarlığı eksilmesi”nin karşılığı olarak 
düşünülmemeli; ölümle yitirilen ve yaralanma ile beden gücü eksiltilen “insan” için,  ülkenin içinde bulunduğu 
ekonomik koşulların ve ulusal gelir düzeyinin elverdiği ölçüde ve en azından asgari ücret ölçü alınarak 
saptanmış bir “bedel” olarak algılanmalıdır. (Turabi Tural, Tazminat ve Hesaplanması,1999)  
2  Deschenaux/Tercier, Sorumluluk Hukuku, sf.191 
3  Yarg. 4:HD. 19.04.1982 gün 3059  sayılı kararına göre: “Kişinin kalıcı sakatlığı nedeniyle oluşan beden gücü 
kaybı sonucu gelirinde ve dolayısıyla malvarlığında bir eksilme meydana gelmemiş olsa dahi tazminat gerekir. 
(YKD. 1982/12-1646 – Bu konuda Yargıtay kararlarından seçtiğimiz başka örnekler : 4. HD. 18.12.1974 gün 
5619-17011 sayılı kararı : Beden gücünün belli oranda yitirilmesi durumunda, fazla efor yüzünden tazminat 
gerekir. - HGK.03.05.1974 gün 1972/9-165 E. 480 K.: Beden gücünün eksilmesi nedeniyle, davacının aynı işi 
yürütmesi için daha fazla çaba sarfedip etmeyeceğinin incelenmesi gerekir.- HGK.27.03.1974 gün 1972/9-620 E. 
1974/280 K.: Meslek hastalığına yakalanan işçi aynı işte çalışsa bile, öbür işçilerden daha çok çaba harcayacağı 
asıldır. - 9.HD.09.12.1971 gün 19946-24125 sayılı kararı : Davacının maluliyet oranına göre sarfına mecbur 
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gelecekte elde etmeleri olası (varsayımsal) kazançlar, ölüm halinde  (genellikle) anne 
babalarının destek tazminatının hesabında ve bedensel zarara uğramaları durumunda 
işgöremezlik tazminatının  hesabında ölçü olabilmektedirler.4 
 
  Şunu önemle vurgulayalım ki, aslında tazminat olarak ödenen para, sanıldığı  veya  
söylendiği gibi “malvarlığı eksilmesinin veya kazanç kaybının” karşılığı olmayıp, ölümle 
yitirilen “insan”ın yakınlarına veya yaralanma ile beden gücü eksiltilen “insan”ın kendisine 
(hukukun ve koşulların elverdiğince, tarafların sosyal ve ekonomik düzeyleri de gözetilerek)  
bir “bedel” ödenmesidir. Bunun “kazanç” ve “kazanç kaybı” adı altında “parasal” 
değerlendirmesi, “zarar” hesabına bir çözüm ve bir ölçü bulma zorunluluğundan  
kaynaklanmaktadır. Başka bir deyişle,  tazminat davalarında kazanç,  “zarar” hesabının 
yalnızca unsurlarından biridir.  Bu hesaplamanın bir formüle bağlanması  ve parasal bir değer 
olarak  ortaya çıkarılması  gerektiğinden “kazanç kaybı” veya “kazanç eksilmesi” ya da 
“kazanç olasılığının kaybı” adları altında bir değerlendirme yapılmaktadır.5 
  
  Son zamanlarda gelişen ve değişen görüşler, belli bir işi ve kazancı olmayan kişiler 
için de (kazanç elde ediyorlarmış gibi) maddi zarar hesabı  yapılabileceği yönündedir. Bu 
yaklaşımla, can zararlarının değerlendirilmesinde,  “malvarlığı eksilmesi”  anlayışının 
bırakılmakta olduğu  ve  “insanın değeri” kavramının öne çıkarılmaya çalışıldığı  söylenebilir.  
Örneğin, Yargıtay’ın çeşitli kararlarında belirtildiği üzere, ev kadınları, ayrıca bir iş ve 
kazançları olmasa bile, kendi ev işlerini yaparak aile bütçesine katkıda bulunurlar, aile 
bütçesinde tasarruf (birikim) sağlarlar; bu tür işleri yaşam boyu yaparlar.  Eğer bir kadın 
haksız eylem sonucu ölmüşse, onun yakınları ev hizmetlerinden yoksun kaldıklarından destek 
tazminatı isteyebilirler.  Ev kadını bedensel zarara uğramışsa, günlük işlerini yaparken 
sakatlığı oranında zorlanacağından, fazladan harcayacağı beden gücünün karşılığı olarak 
tazminat isteme hakkı bulunduğu kabul edilmektedir.6 
 
  Ev kadınları yönünden Yargıtay kararlarıyla benimsenen tazminat isteme hakkının, 
Yeni Medeni  Yasa’nın  186/3 ve 196/2. maddeleri  gereği emeklilik çağındaki yaşlı erkekler 
için de geçerli olacağı, onlar yönünden de (kendilerine ve yakınlarına beden ve beyin gücüyle 
                                                                                                                                                               
olduğu fazla çabasını isteme hakkı vardır. - 10.HD. 04.02.1977 gün 5614-730 sayılı kararı :İşçi, yitirilen beden 
gücü oranında fazla bir efor sarfedip gücünü zorlayarak işini fazla çaba ile görebileceğinden, bu yolda beliren 
zararını dahi isteyebilir. -  4.HD.30.05.1974 gün 4736-2900 sayılı kararı :Davacının eski görevinde kalsa dahi bu 
görevini yaparken, olaydan önce sarfettiği beden gücüne göre, kaybı oranında daha fazla bir güç harcayarak eski 
işini yürütebilmesinin sözkonusu olduğu durumlarda tazminat isteme hakkı vardır. -  4.HD.10.04.1980 gün 
2305-4710 sayılı kararı :Davacının olay sonunda beden gücünü kaybetmesine karşılık gelirinde bir azalma 
olmamışsa da, fazla bir gayret, güç (efor) göstereceğine göre öteki itirazların reddi gerekir. -  (Kararların büyük 
bölümü M.R. Karahasan, Maddi ve Manevi Tazminat, 1996, sf. 673-677’den alınmış olup, sonuncu karar YKD. 
1981/1-35’de yayınlanmıştır.) 
 
4 Küçük çocukların ilerde anne ve babalarına maddi destek sağlayacakları varsayımına dayanılarak tazminat 
hesabı yapılmak gerekeceğine ilişkin  karar  örnekleri:  4.HD. 2.2.1999, 98/7177-99/501 (YKD.1999/6-773); 
19.HD. 06.10.1992, 2629-4737 (YKD.1993/2-249);  4.HD.11.10.2002, 9479-9393 (İBD.2003/2- 443)   
 
5 Turabi Tural, Tazminat ve Hesaplanması, sf.14 “Tazminat olarak ödetilen şey, yitirilen ve yerine konulamayan 
beden parçasının “ederi”dir.  Kazanç, bu “eder”in saptanması sırasında kullanılan hesap unsurlarından sadece 
biridir.”   
 
6 Ev kadınlarının kendi ev hizmetlerini yaşam boyu yapacaklarına;  haksız eylem sonucu sakat kalmaları 
durumunda, ev işlerini yaparken sakatlıkları oranında daha fazla güç (efor) harcayacaklarından, bunun karşılığı 
bir maddi tazminat ödenmesi gerekeceğine; ev kadını ölmüşse, eşinin onun ev hizmetlerinden yoksun kalacak 
olması nedeniyle asgari ücretten destek tazminatı  hesaplanacağına ilişkin Yargıtay kararlarından örnekler: 
19.HD. 14.10.1993, 605-6582 (İBD.2001/Eylül,sayı:3,sf.939); 11.HD. 27.06.1996, 3356-4735  ve 
19.HD.31.05.1995, 9854-4744 (G.Eriş, Kara Taşıma Hukuku,1996,sf.722,no:253 ve sf.677,no:145);  
4.HD.22.09.1987, 5548-6726;   4.HD. 13.04.1976, 3029-3914;  4.HD. 03.10.1966, 4939-8581 (M.R.Karahasan, 
Maddi ve Manevi Tazminat, sf. 719-726-727) ;   4.HD.14.05.1998, 323-3373 (Yasa  Hukuk Der. 1996/1-
61,no:23);  15.HD. 20.10.1975, 3787-4103 (YKD. 1976/6-879)      

www.Ta
zm

ina
tH

uk
uk

u.c
om

http://www.TazminatHukuku.com


 5

katkıları dikkate alınarak) destek veya işgöremezlik tazminatı hesaplanması gerekeceği 
görüşündeyiz.7          
  Bu konuda daha da ileri giderek diyoruz ki, başta okul çağındaki çocuklar olmak 
üzere, her aile bireyinin birbirlerine bedensel desteği kabul olunmalı;  yaş sınırlaması  bir 
yana bırakılarak, işgörebilirlik çağında olsun olmasın haksız eyleme uğrayan her “insan” 
için (eğer bir işi ve kazancı yoksa asgari ücretten) maddi tazminat  hesaplanmalıdır. 8

  
 
 C)  KAZANÇ  TÜRLERİ        
 
  Tazminat  davalarında  ölüm nedeniyle destek tazminatının  ve bedensel zararlarda 
geçici veya sürekli işgöremezlik tazminatının hesaplanmasında “kazanç” ögesinin nasıl 
araştırılıp saptanacağına ilişkin açıklamalara  girmeden önce, kazanç türlerini konularına göre 
şöyle bölümlendireceğiz.  
 
 1- Gerçek kazanç 
 
  Tazminat davalarında  zarar hesabı yapılırken belgelere yansıyan ve ücret 
bordrolarında ya da  vergi bildirimlerinde düşük gösterilen kazançlar değil, gerçek kazançlar 
dikkate alınacaktır. Çünkü : 
 
 a) Gerçek zarar, yoksun kalınan gerçek kazançtır. Belgelerde eksik ya da düşük 
gösterilen kazançların tazminat hesabına esas alınması, haksız eylemi yapan veya tazminat 
sorumlusu olan kişileri ödüllendirmek olur ki, bu, zarar ve tazminat kavramları ile 
bağdaşmaz. 
 

                                                   
 
7 İleri yaş değerlendirmesinin gerçekçi bir uygulaması olan “ev kadınlarının kendi ev hizmetlerini yaşam boyu 
yapacaklarına” ve buna bağlı olarak geçici veya sürekli işgücü kaybına uğrayan “ev kadınları” yönünden 
“yaşam boyu” maddi zarar hesabı yapılacağına ilişkin Yargıtay kararlarının yasal dayanağı, eski Medeni 
Kanun’un 152-153. maddeleri idi. Bunlardan 153. maddede “Eve kadın bakar.” denilmekteydi. 152. maddede ise 
“Evin geçimini ve her türlü gereksinimlerini sağlamak kocanın görevidir.” denilmesine karşın, kadının ev 
hizmetlerinin yaşam boyu süreceğini kabul eden Yargıtay, her nedense, erkekler yönünden böyle bir 
değerlendirmeyi benimsememişti.  Bugün Yeni Medeni Yasa ile durum değişmiş, kadın ve erkek eşitliği kabul 
edilmiştir. Yeni Medeni Yasa’nın 186. maddesi 3. fıkrasında “Eşler birliğin giderlerine güçleri oranında 
emek ve malvarlıkları ile katılırlar.” denilmiş; 196. maddesi 2. fıkrasında “Eşin ev işlerini görmesi, 
çocuklara bakması, diğer eşin işinde karşılıksız çalışması” konularında cinsiyet farkı gözetilmemiştir. 
Yeni yasanın bu hükümlerine göre, ailenin “ev hizmetleri” yönünden kadın-erkek ayrımı ortadan kalkmış 
bulunmakla, Yargıtay’ın yukarda belirtilen kararlarındaki “ev hizmetlerinin yaşam boyu yapılacağı” 
görüşünün yalnız kadınlar için değil, erkekler için de uygulanması Yeni Medeni Yasa’nın eşitlik ilkesine uygun 
düşecektir. Yeni Yasanın eşitlik ilkesi, çağdaş yaşam koşullarına ve gerçeklere de uygun düşmektedir. Kadın 
nasıl ki yaşam boyu ev hizmetlerini yapıyorsa, emeklilik dönemindeki bir erkek de çarşı-pazar alışverişine 
giderek, ev içi onarımlarını yaparak, elektrik, su, telefon, emlak vergisi faturalarını ilgili yerlere ödemeye 
giderek, arabası varsa ailenin şoförlüğünü yaparak, eşi hastalandığında ona hizmet ederek; kısaca söylemek 
gerekirse bedensel faaliyetiyle erkek, karısının maddi desteği olabilmektedir. İşte, aile bütçesine yapılan bu 
maddi katkılar nedeniyledir ki, geçici veya sürekli işgücü kaybına uğrayan “ileri yaştaki” erkekler için de 
(asgari ücretten) yaşam boyu maddi zarar (işgöremezlik zararı) hesaplanmalıdır. Bunun gibi, yaşlı kişi 
ölürse, onun ev hizmetlerine  bedensel  katkısından yoksun kalanlar “destek zararı” isteyebilmelidirler. 
  
8 Bu konudaki görüşlerimizi destekler nitelikte, yıllar önce verilmiş şu iki Yargıtay kararındaki ilkeler, dileriz ki  
günümüzde de sürdürülsün. Kararlar özetle şöyledir:   15. HD.26.12.1975 gün  4177-5185  sayılı kararında: 
“Desteğin yardımının yalnızca parasal nitelikte bulunmasında zorunluk yoktur. Eylemli ve düzenli olarak yapılan 
hizmet edimleri de bir kimsenin destek sayılması için yeterlidir.” (YKD.1976/7-1029) denilmesi ve 4.HD. 
02.12.1988 gün 6744-10354  sayılı kararında: “Yalnızca maddi yardım değil, aynı zamanda hizmet etmek 
suretiyle de destek olunabilir. (Yasa HD. 1989/1-79, no:33) açıklamaları yapılması  karşısında, Ev hizmetlerine 
“bedensel” katkısı olan her aile bireyi için de ev kadınınınkilere benzer maddi tazminat hesabı yapılması 
gerektiğini savunmanın “ içtihada” uygun olduğunu düşünüyoruz.        
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 b) Tazminat davalarında yargıç, tarafların yeterli derecede kanıt gösterememesi 
durumunda (BK.42/1), zararı ve kapsamını doğrudan araştırmakla yükümlü olduğundan 
(BK.42/2), işverenlerin gerçek ücretleri bordrolara yansıtmamaları veya vergi yükümlülerinin 
gelirlerini düşük göstermeleri ya da vergisiz kayıt dışı kazanç elde  edilmesi yargıyı 
ilgilendirmez, yargıcı bağlamaz. 
  
 c) Yıllardan beri ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik dengesizlikler, para değerinde 
önlenemeyen düşüşler, ani batıp çıkışlar, her an işlerin bozulması kaygısı ve tedirgin bir 
bekleyiş içinde işlerini sürdürmeye çalışan sanayi ve ticaret çevreleri, önlem alma gereği 
duyarak kazançlarının önemli bir bölümünü gizlemekte ve yedek akça olarak saklamakta; öte 
yandan kayıt dışı haksız kazançları izlemek yerine, yanlış ve haksız vergi politikalarıyla 
yükümlülerin sırtına binen, onları yıldıran ve bezdiren hükümetler yüzünden “gerçek 
kazançlar” defter ve kayıtlara ve vergi bildirimlerine yansımamaktadır.  
 
 d) Vergi yükümlülerinin içinde bulundukları koşulları doğru değerlendiren Yargıtay, 
tazminat hesabına esas kazançların belirlenmesinde vergi bildirimlerini ve ticari defterleri 
geçerli belgelerden saymamaktadır. 9 
 
 e) Bir işverene bağlı olarak çalışan ücretlilerin “gerçek kazançları” da genellikle 
bordrolara yansımadığından, önkoşulsuz imzalansa dahi, eğer nitelikli işçi ise, Yargıtay 
kararlarına göre, gerçek ücretinin ne olabileceğinin araştırılması gerekmektedir. 10 
 
  Gerçek kazançların araştırılacağına ilişkin  
  Yargıtay kararlarından örnekler: 
   
  (Özet)Tazminatının hesaplanmasında, gerçek ücretin esas alınması koşuldur. Öte 
yandan, gerçek ücretin ise, işçinin kıdemi ve yaptığı işin özelliği ve niteliğine göre işçiye 
ödenmesi gereken ücret olduğu, işyeri veya sigorta kayıtlarına geçmiş ücret olmadığı 
Yargıtay’ın yerleşmiş görüşlerindendir.  
  (21.HD.27.06.2000, 3995-5128)  (YKD.2001/3-413) 
   
  (Özet) Davacının ücretiyle ilgili gerçek durumun ortaya çıkarılabilmesi için ilgili 
meslek örgütünden davacının kıdemi, eğitimi, çalışma tarihleri ve görevinin muhasebe 
müdürlüğü olduğu bildirilerek ücret araştırması  yapılmalıdır.   
  (9.HD.24.02.2004,  2003/11432-2004/3116)   (Legal, 2004/3-1042)     
        
  (Özet) İmzalı bordrolar gerçeği yansıtmıyorsa,  meslek  kuruluşundan gerçek 
ücret araştırılmalıdır.  Davacı tarafından imzalanan ve imzası inkar edilmeyen bordrolarda 
davacının ücreti asgari ücret olarak gösterilmiştir. İşyerinde inşaat ustası olarak çalışan 
davacının çalışma süresi, yaptığı iş tanık beyanları ile birlikte değerlendirildiğinde 
bordroların gerçeği yansıtmadığı kuşkusu doğmaktadır. Bu nedenle davacının çalışma 
süresi, yaptığı iş, çalışma tarihleri açıklanarak meslek kuruluşundan alabileceği  ücret 
sorulmalı ve sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.  
  (9.HD.27.10.2004,  8503-24277)   

                                                   
 
9 Bu konuda Yargıtay kararlarından birkaç örnek : 11. HD. 27.06.1986, 3111-3213 ( Yasa HD. 1986/8-1106, 
no:374) -11.HD.09.02.1984, 306-653 (İKİD1984/7-2723) – 4.HD.29.05.1989, 662-4892 (YKD.1989/11-1554)  
 
10  Bu konuda Yargıtay kararları sayılamayacak kadar çoktur. İlerde bunlara geniş yer ayıracağız. Şimdilik birkaç 
örnek verilim : 9.HD. 28.01.1999, 98/17509-99/1065 ( İBD. 1999/3-777) – 9.HD.14.03.1988, 873-2968 
(YKD.1989/11-1554)  -  9.HD.14.05.1997 , 4925-8984 (YKD.1998/7-999)  -  21.HD.27.06.2000, 3995-5128 ( 
YKD.2001/3-413) 
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  (Özet)Ücret bordrolarının önkoşulsuz imzalanmış olması, bordrolardaki ücretin 
gerçek ödenen ücret olduğunu kabul etmek için yeterli değildir. İşçinin yaptığı işin 
niteliğini, hizmet süresini, iş deneyimini ve işyerinin özelliklerini göz önünde tutan bir 
incelemeyle gerçek ücretinin saptanması gerekir.  
  (9.HD.14.03.1988, 873-2968)   (YKD.1989/2-221) 
 
  (Özet) İşçi ücretlerinin bordrolarda gösterilen ücretler olmadığı ve daha yüksek 
miktarlar olarak ödendiği saptanmışsa, işçilik alacaklarının gerçek ücret üzerinden 
hesaplanıp ödettirilmesine karar verilmesi gerekir.  
  (HGK.25.12.1987,  9-523 E. 1106 K.) 11 
 
  (Özet) Davacı işçi uzun süreden beri aynı işyerinde ustabaşı olarak çalıştığına göre, 
ücret ve tazminat hesaplarının asgari ücret üzerinden yapılması isabetsizdir. Asgari ücret 
üzerinden düzenlenen bordrolarda davacının imzasının bulunmasının, nitelikli işçiler 
açısından bağlayıcılığı söz konusu olamaz.  
  (9.HD.03.10.2000,  8614-13106)  (Yasa H.D.2001/1-163,no:71) 
 
  (Özet) Ustalık isteyen bir işde asgari ücretin üstünde bir ücretle çalışan işçinin 
tazminatı ve ücret alacağının asgari ücret üzerinden değil, gerçek ücreti üzerinden 
hesaplanması gerekir. 
   (9.HD.22.10.1987,  8912-9447)  (İş ve Hukuk,1988/189-24,no:1983)   
   
  (Özet) Vasıflı işçinin yaşı, yaptığı işin niteliği ve kıdemi nazara alındığında, 
asgari ücretle çalışması hayatın olağan akışına ve yaşam deneyimlerine uygun 
olmayacağından, bordrodaki ücretin gerçek ücreti yansıttığı söylenemez. Emsalinin aldığı 
ücretin ilgili meslek kuruluşlarından saptanarak buna göre tazminatın hesaplanması gerekir.  
  (21.HD.29.09.1998, 5889-6025)12 
  
  (Özet) İşçinin gerçek ücretinin bordrolara yansımadığı anlaşıldığı takdirde, 
gerçek ücretinin tespiti yoluna gidilerek, işçinin hakları buna göre hesap edilmelidir.  
  (9.HD.17.09.1987, 7164-8103)13 
 
  (Özet) Ustabaşı gibi  nitelikli bir işçinin asgari ücretle çalıştığının kabulü  Yargıtay 
uygulamaları yönünden doğru değildir. İmzalı bordroların genelde davacıyı bağlayacağı 
tartışmasızdır. Ancak, somut olayda olduğu gibi, her zaman kabulü de gerçeklere aykırılık 
oluşturur.  
  (9.HD.28.01.1999, 17509-1065) (İBD.1999/3-777) 
 
  (Özet)İşyerinde  vasıflı işçi olarak çalıştığı anlaşılan davacının ücreti saptanırken, yaş 
ve kıdem olguları da gözetilerek, aynı işyerinde çalışan vasıflı işçilerin ücretlerine göre 
değerlendirme yapılmalıdır. 
  (21.HD. 23.03.1999, 170-1983) (İBD.1999/2-503) 
 
  (Özet) Davacının otuzaltı yaşında ve usta enjeksiyon işçisi olmasına karşın, yaşamın 
olağan akışına ters düşecek şekilde asgari ücretten hesaplama yapılması usul ve yasaya 
aykırıdır.  
  (21.HD. 20.04.2000, 2793-3117)14  
   

                                                   
11  Temiz/Egemen,age.,sf.322 
12 Ankara 9.İş Mah.1998/1050-396 
13  S.Temiz/E.Egemen,İş Hukuku Örnek Kararlar, sf.308 
14  B.Çekmece As.Huk.(İş) Mah.1999/499-1318 
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  (Özet) Vergi kamu düzeni ile ilgili olup, davacının gelirini düşük göstermesi veya 
gerçeğe aykırı beyanname vermesi vergi mevzuatını ilgilendirir; kazanç kaybının 
hesaplanmasında esas alınamaz. Davacının kazanç kaybı yönünden gerçek zararı 
saptanarak ona göre hüküm kurulması gerekir.  
  (11.HD.27.06.1986, 3111-3213) (Yasa H.D.1986/8-1106,no:374) 
 
  (Özet) Davacıların vergi yükümlüsü olarak tuttukları defterler ve vergi 
beyannamelerinde gösterdikleri kazançların zarar hesabında esas alınması  ve davacıların 
oradaki beyanlarıyla bağlı sayılarak zararın hesabı, tazminat hukuku ilkeleriyle 
bağdaştırılamaz. Mahkemece yapılacak iş, davacıların gerçek kazançlarına ait delillerini 
toplayıp sonucuna göre bir karar vermekten ibarettir. 
   (HGK.21.03.1990, 4-67 E. 197 K.)15 
 
  (Özet) Vergi mevzuatını ilgilendiren belgelerdeki açıklamalar, zarar hesabında 
gözetilebilecek kanıt olabilir, ancak  bağlayıcı nitelikte kabul edilemez. Mahkemece yapılacak 
iş, davacıların gerçek kazanç kayıplarına ait delillerini toplayıp sonucuna göre karar 
vermekten ibarettir.  
  (4.HD.29.05.1989, 662-4892)   (YKD.1989/11-1554) 
  
  (Özet)Kazanç kaybının tespitinde, davacının vergi beyannamesi esas alınamaz. 
İşten kalma nedeniyle gerçek zararın neden ibaret olduğu araştırılarak,  kusurlu olan kişinin 
gerçek zarardan sorumlu tutulması gerekir.  
  (11.HD.09.02.1984,  306-653)  (İKİD.1984/7-2723) 
  
  (Özet) Mahkemece zararın hesaplanmasında gözönünde tutulacak kazanç, vergi 
kayıtlarıyla bağlı kalmaksızın, tanık ifadeleri  de gözönünde tutularak tayin ve tespit 
edilmelidir.  
  Mahkemece, asgari ücret üzerinden yapılan gelir hesabı dikkate alınarak, davacıların 
destekten yoksun kaldıkları zarara hükmedildiği anlaşılmaktadır. Oysa dinlenen tanıklar 
ölenin sağlığında seyyar satıcılık yaptığını belirterek gerçeğe yakın geliri hususunda beyanda 
bulunmuşlardır. Mahkemece bu yönler dikkate alınarak, davacıların destek zararları 
konusunda bilirkişiden ek rapor alınması gerekirken, bu yönün düşünülmemiş olması doğru 
görülmemiştir.  
  (19.HD.09.03.1995, 94/7459-95/2055) 16 
  
  (Özet)Vizite kağıdında usta olduğu yazılı olan işçinin gerçek ücreti 
saptanmalıdır. Usta olan vasıflı işçinin asgari ücretten çalışması hayatın olağan akışına 
uygun olmayacağından, gerçek  ücretinin saptanması ve buna göre karar verilmesi gerekir.  
  (21.HD. 29.09.1998, 6320-6032)17 
  
  (Özet)Yaş, kıdem ve yapılan işe göre gerçek ücret saptanmalıdır. Davacının  olay 
tarihindeki yaşı, mesleki kıdemi ve özellikle yaptığı iş dikkate alındığında bordrolardaki 
ücretin günün koşullarına uygun olduğunun kabulüne olanak yoktur.  
  (21.HD.19.11,1996,5673-6384)  (Yargı Dünyası,1997/4-92) 
 
   (Özet) Davacının olay tarihindeki yaşı, mesleki kıdemi, yaptığı işin niteliği 
dikkate alındığında bordrodaki ücretin günün koşullarına uygun olmadığı, asgari ücret 
karşılığında işyerinde çalışmasının hayatın olağan akışına ve yaşam deneyimlerine uygun 
düşmediğinin kabulü gerekir.  (21.HD.29.02.2000, 577-1678) 

                                                   
15  T.Uygur,Borçlar Hukuku, C.I,sf.362-363 
16  İzmir 1.As.Huk.Mah.1995/447 
17  Ankara 6.İş Mah. 1998/3881-539 
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  (Özet) Gerçeği yansıtmayan ücret bordroları geçerli sayılamaz. Garson olarak 
çalıştığı  işyerinin niteliği, hizmet süresi ve dinlenen tanıkların birbirini tamamlayan ifadeleri 
karşısında, davacının asgari ücretle çalıştığını gösteren ücret bordrolarının gerçeği 
yansıtmadığının kabulü ile ona göre hüküm kurulması gerekirken aksine karar verilmesi 
doğru değildir.  
  (9.HD.04.05.1993, 559-7462)  (İş ve Hukuk, 1993/237-29,no:2539) 
   
  (Özet) Tazminatın hesaplanmasında gerçek ücretin esas alınması koşuldur. 
Gerçek ücretin ise, işçinin kıdemi, yaptığı işin özelliği ve niteliğine göre işçiye ödenmesi 
gereken ücret olduğu, işyeri veya sigorta kayıtlarına geçmiş ücret olmadığı Yargıtay’ın 
yerleşmiş görüşlerindendir.  
  (21.HD.26.09.2000, 5270-6115) 
 
   (Özet) Sigortalının tazminatının hesaplanmasında, gerçek ücretin esas alınması 
koşuldur. Gerçek ücretin ise, işçinin kıdemi, yaptığı işin özelliği ve niteliğine göre işçiye 
ödenmesi gereken ücret olduğu, işyeri veya sigorta kayıtlarına geçmiş ücret olmadığı 
Yargıtay’ın yerleşmiş görüşlerindendir. Davacı işçinin inşaat ustası olduğu, inşaat ustasının da 
asgari ücretle çalışmasının hayatın olağan akışına ve yaşam deneyimlerine uygun 
düşmeyeceği ,giderek, sigorta müfettişinin asgari ücret üzerinden yapmış olduğu saptamanın 
gerçeği yansıtmadığı açık seçiktir. Yapılacak iş, inşaat ustası için  meslek kuruluşundan 
bildirilen ücret esas alınarak tazminatı hesaplamak ve sonucuna göre bir karar vermektir.  
  (21.HD.06.10.2003, 7157-7456) (Yargı Dünyası, Kararlar,2004/1-255) 
 
 
 2- Varsayımsal kazanç      
 
  Geleceğe yönelik tazminat hesapları varsayıma dayanır; olasılıklara göre bir sonuca 
varmaya çalışılır. Haksız eylemden zarar gördüğü sırada bir işi, mesleği ve kazancı 
bulunmayanların maddi kayıpları olasılıklara ve varsayımlara dayanılarak hesaplanır. Bunun 
için yaşam deneyimlerinden yararlanılır. Ekonomik değişimler, yıllar içinde paranın alım 
gücündeki düşüş  ya da artışlar, toplumdaki gelir düzeyleri, meslekler arasında ulusal gelirin 
paylaşım oranları gözlemlenir. Böylece gelecekteki ücret ve kazanç artışlarının ne olabileceği 
kestirilmeye çalışılır ve belirlenecek ortalama bir artış oranı üzerinden, hesaplama tarihinde 
bilinen ve belli olan ücret (kazanç) unsurlarının gelecek yıllardaki artışları (varsayımsal 
olarak) hesaplanır.18 

                                                   
 
18  Geleceğe yönelik hesaplamalarda zorunlu olarak varsayımlara dayanmak gerekmektedir. Bunun için, hüküm 
tarihine en yakın bir tarihte bilinen ücret (kazanç) unsurları birim alınarak, her yıl için belli bir oranda artırım ve 
peşin ödeme nedeniyle iskonto yapılacaktır. Artırım veya iskonto oranları  konusunda ortak bir görüş 
oluşturulması zorunludur. Geçmiş yıllarda bu oran %5 iken, 1984 yılından sonra Yargıtay kararlarıyla %10 oranı 
uygulanmaya başlanmıştır. Bunun ne derece doğru olduğu tartışılmamış ve gerekçelendirilmemiştir. O dönem 
Yargıtay kararlarında yer alan açıklamalara göre “Ücret artışlarıyla iskonto ayrı kavramlardır ve birbirleriyle 
kesin bağlantılı değillerdir. Ne var ki, her ikisinin de enflasyon miktarıyla ilgili olduğu bilimsel bir gerçektir. 
Hesaplamalar varsayımlara dayansa dahi, gerçeğe en yakın olması, gerçek olguların göz önünde tutulması 
gerekir (...) Bunun için yapılacak iş, Türkiye genelinde gerek geçmiş, gerek şimdiki, gerekse gelecekteki ücret 
artışları ve iskonto haddi hususunda bu konuda yetkili mercilerden (örneğin Devlet İstatistik Enstitüsü, T.C. 
Merkez Bankası, Devlet Planlama Teşkilatı gibi) gerekli bilgileri aldıktan sonra ve iskonto haddinin ücret artışını 
hiçbir zaman geçmeyeceği hususu da dikkate alınarak, bu verilerle birlikte (hesaplama yaptırılarak) sonucuna 
göre bir karar vermektir.” ( Y. 4. HD. 27.11.1984, 7883-8795, YKD. 1985/3-347) – Gelecek yıllardaki kazancın 
hesaplanmasında, işçi ücretleri yönünden “ekonomik konjonktür, iş hayatındaki toplu sözleşme ve pazarlık 
düzeni, işçinin zamanla uzmanlaşma ve meslekte ilerleme olasılığı, işçi ücretlerinin henüz uluslararası normların 
altında olması, ülke gerçekleri, ulusal gelirdeki artışlar ve bu artışlardan çalışanlara ayrılabilen pay oranları gibi 
unsurlar göz önünde tutulmalıdır.” (Y. 10. HD. 01.12.1987, 6344-6665)      
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  Örneğin, küçük yaştaki ve okul çağındaki çocukların olay sırasındaki  durumlarına, 
öğrenim düzeylerine, ilerde katılmaları olası meslek dalına, kanıtlanabilen veya görünen 
yeteneklerine, toplum içindeki konumlarına göre gelecekte elde etmeleri olası kazançlar 
“varsayımsal” kazançlardır. 19 
 
 3- Benzer (eşdeğer) kazançlar 
 
  Haksız eyleme uğrayan kişinin gerçek kazancı belgelerle veya tanık anlatımlarıyla 
saptanamıyorsa, ücret bordroları veya yasal defterler ya da vergi kayıtları gerçeği 
yansıtmıyorsa, tanıkların anlatımları birbirini tutmuyorsa, o zaman aynı işi yapan ve aynı 
deneyim düzeyinde olan kişilerin ve meslek  dallarının kazançları örnek alınacak; tazminat 
hesapları bu benzer (eşdeğer) kazançlara göre yapılacaktır.20 
 
    Benzer kazançların belirlenmesinde, önce en yakın kaynaklara başvurulacaktır. 
Örneğin, çalışılan  işyerinden veya benzer işyerlerinden  aynı işi yapan  işçilere ne kadar bir 
ücret ödendiği sorulacak; eğer bildirilen ücretler gerçek anlamda işçinin emeğinin ve 
ustalığının karşılığı olmayıp da bordrolara yansıyan ücretler ise, bunlar geçersiz sayılacaktır. 
Benzer (eşdeğer) ücretler hiçbir türlü saptanamıyorsa, o zaman ticaret veya esnaf odalarından 
ya da  meslek kuruluşlarından bilgi istenecek; haksız eylemden zarar gören kişinin meslekteki 
eskilik süresi, yaşı, öğrenim düzeyi ve tüm nitelikleri belirtilerek  olay tarihinde ve ondan 
sonraki yıllarda alabileceği  ücretlerin  (elde edebileceği kazançların)  ne miktar olabileceği  
sorulacaktır. 21   
 
 4- Tasarruf edilen (biriktirilen) kazançlar 
 
  Ev kadınları ev hizmetlerini yaparak aile bütçesinde tasarruf sağlarlar. Emeklilik 
çağında ve ileri yaştaki erkekler de, ek kazançları olmasa bile, çarşı-pazar alışverişlerine 
giderek, ev içi onarımlarını yaparak, elektrik, su, telefon, emlak vergisi faturalarını ilgili 
yerlere ödemeye giderek, arabası varsa ailenin şoförlüğünü yaparak, eşi hastalandığında ona 
hizmet ederek ya da ev işlerinin bir bölümünü paylaşarak aile bütçesine katkıda bulunurlar; 
onlar da giderlerden tasarruf sağlarlar. Böyle bir değerlendirme, Yeni Medeni Yasa’nın 186. 
maddesinin 3. fıkrasındaki “Eşler birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları 
ile katılırlar” hükmüne, 196. maddenin 2. fıkrasındaki eşitlik ilkesine uygun düşmektedir. 

                                                   
19  Halen uygulama şöyledir : Örneğin, kaza tarihinde (8) yaşında çalışma yaşamına atılacağı ve en az asgari 
ücret düzeyinde ücret alacağ varsayılan çocuğun, kaza tarihinden (10) yıl sonra ve geleceğe yönelik kazanç 
kayıpları hesaplanırken, hüküm tarihine en yakın ve bilirkişi hesap raporunun düzenlendiği tarihte belli olan ve 
yürürlükte bulunan asgari ücret her yıl için %10 oranında artırılarak (10) yıl sonraki ulaşım değeri bulunmakta; 
bu varsayımsal kazanç unsuru üzerinden hesaplanan maddi tazminat tutarı (on yıl önceden alınacak olması 
nedeniyle), bu kez geriye doğru her yıl için %10 iskonto edilmekte, böylece tazminatın peşin değeri 
bulunmaktadır. 
20  Benzer kazançlar konusunda birkaç karar örneği: 9.HD.27.02.1990 gün 11551-2008 sayılı kararına göre: “İş 
kazasında maluliyeti tespit edilen davacının maddi zararı, benzer işyerlerinde çalışan aynı nitelikteki bir işçinin 
almakta olduğu ücretler, yıllara göre ve gerçeğe uygun bir şekilde saptanarak hesaplanmalıdır.” -  9.HD. 
29.12.1987 gün 10968-11916 sayılı kararına göre: “Davalıya ait işyerinde veya benzer başka işyerlerinde çalışan 
ve aynı işi yapan bir işçinin almakta olduğu veya alabileceği ücret tespit edilmek ve buna kıyasen davacının 
ücreti belirlenmek ve rapor tarihine kadar kesinleşen ücret  üzerinden, rapor tarihinden sonrası  için de 
belirlenecek ücret esas alınmak suretiyle hesaplama yapılmalıdır. – 21.HD. 23.03.1999 gün  170-1983 sayılı 
kararında da: İşyerinde vasıflı işçi olarak çalıştığı anlaşılan davacının ücreti saptanırken yaşı, kıdemi ve yaptığı 
iş dikkate alınarak, aynı işyerinde vasıflı işçilere ödenen  emsal ücret saptanmalı, buna göre gerçek ücretin 
belirlenmesinden sonra tazminat hesaplanmalıdır.”denilmiştir. (İBD.1999/503)   
21 Ticaret odasından veya meslek kuruluşlarından “benzer” veya “eşdeğer” kazançların sorulacağına ilişkin karar 
örnekleri ise pek çoktur. Örneğin 9. HD. 14.05.1997, 4925-8984 (YKD.1998/7-999) -  9.HD.15.09.1998, 10223-
13047 ( İBİD.1998/1021) – 9.HD.01.02.1999, 98/18841-99/1158 (İBİD.1999/463) -  21.HD.21.01.1997, 162-86 
( Yargı Dünyası 1997/4-94)– 9.HD.23.03.1999, 170-1983 (İBİD.1999/503)- 21 .HD.27.06.2000, 3995-5128 ( 
YKD. 2001/3-413)  -  21.HD.19.11.1996, 5673-6384 (Yargı Dünyası 1997/4-92)  
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  İşte ev kadınlarının ve ileri yaştaki erkeklerin bedensel faaliyetleriyle aile bütçesine 
sağladıkları bu katkılar “tasarruf edilen kazanç” niteliğinde olup, haksız eylem ve kaza sonucu 
ölümlerinde sağ kalan eşin destekten yoksunluğu “tasarruf edilen kazanç”tan yoksunluk 
olarak değerlendirilecektir. Eğer bu kişiler  yaralanmışlarsa, bir süre günlük işlerini 
yapamamaları ya da sakatlık  durumunda beden gücü kayıpları nedeniyle maddi zarara 
uğradıkları kabul edilerek  “tasarruf edilen” kazançlarda eksilmenin karşılığı olarak maddi 
tazminat ödenecektir.22 
 
  Bizce, yalnız ev kadınları ve bir işi olmayan yaşlı erkekler değil, ailenin tüm bireyleri 
bedensel faaliyetleriyle birbirlerine maddi destek olurlar. Ayrıca bütün insanlar (bir iş ve 
uğraşları olmasa dahi) kendi günlük yaşamlarında beden gücü kayıpları oranında zarar 
görürler. Bu zararın,  kazanç getiren “makine insan” la sınırlı tutulması yanlıştır. Haksız 
eylemden zarar gören kişinin bir işi ve kazancı olmadığı gerekçesiyle tazminat almaktan 
yoksun bırakılması ve sırf bu yüzden haksız eylem sorumlularının tazminat ödemekten 
kurtarılması hukuk mantığına ve adalet anlayışına aykırıdır. Yalnızca haksız eylemden zarar 
görmüş olmak  tazminat ödenmesi  için yeterli bir neden sayılmalıdır. Giderilmesi gereken 
zarar ve ödenmesi gereken tazminat “malvarlığı” ya da “kazanç” eksilmesinin giderilmesi  
olarak düşünülmemelidir. Böyle bir anlayış, çağdaş “insanın değeri-insan hakları” 
kavramlarına ters düşmektedir. Artık eski görüşler, eski ilkeler bir yana bırakılmalı; yargı, 
çağın gereklerine uygun biçimde kendini yenilemelidir.    
 
  Bu bağlamda, aile bireylerinin birbirlerine destekliklerini ve bedensel zarara uğrayan 
kişilerin günlük yaşamlarında kendi  gereksinmelerini gidermede  karşılaşacakları zorlukları 
maddi zarar olarak değerlendirmenin gerekliliğine inanıyoruz. Yargıtay’ın yeni kararlarından 
birinde   “Küçük çocuğuna kaza sonucunda ölen annesinin baktığını ve ölüm sebebiyle destek 
kaybına uğradığını ileri süren evladın tazminat talebi kabul edilmelidir.” denilmesine göre, 
tüm aile bireylerinin ayrım gözetilmeksizin birbirlerine destek sağladıkları yönündeki 
görüşlerimizin doğruluğu bu kararla onaylanmış sayılmalıdır. Kararda açıklandığı biçimde, 
yaşlı kişilerin torunlarına bakmaları da “tasarruf edilen kazanç” niteliğinde kabul edilmeli ve 
bir zarar hesabının konusu olabilmelidir.23 Bunun gibi,  henüz çalışma yaşına gelmemiş küçük 
yaştaki ve okul çağındaki çocukların da  anne ve babalarına yardımcı oldukları  ve bu 
yardımlarıyla aile bütçesinde “tasarruf” sağladıkları kabul edilmeli; gerek ölümlerinde ve 
gerekse beden gücü kayıplarında bu tür  faaliyetler (yaş sınırına bağlı kalınmaksızın)   maddi 
tazminatın konusu olabilmelidirler.24   
 
 5- Beklenen, ancak elde edilemeyen kazançlar 
 
  Kuşkusuz ölüm ve tam işgöremezlik durumlarında yitirilen kazanç sözkonusu ise de, 
burada  anlatılmak ve tanımlanmak istenen daha başka şeylerdir. Örneğin, kıdem 
tazminatından ya da emeklilik ikramiyesinden yoksun kalınması; bedensel  eksilme veya 
bellek yitimi gibi nedenlerle mesleğin yapılamaması  ya da meslekte ilerleme olanaklarının 
ortadan kalkması, aynı nedenlerle okulun yarıda bırakılması;  sakatlık derecesi 
saptanamamakla birlikte bazı özel yeteneklerin  geriye gelememesi, örneğin bir sporcunun 
futbol oynama  becerisini bir  daha tutturamayıp bu tür  kazanç ve transfer ücreti olanaklarını 
                                                   
22  Bakınız:Yukarda Birinci Bölüm I/4-d’deki  örnekleri verilen Yargıtay kararları. 
23 Yarg. 4. HD. 18.04.2000 gün 1691-3562 sayılı kararı (İBD.2001/Haziran, sf.580)  - Bundan yirmibeş yıl önce 
de 15.HD.nin 02.07.1975 gün 2313-3366 sayılı kararında  aynı görüş yer almış ve  torununa bakan annenin 
ölümü üzerine evli kızının  destek tazminatı isteyebileceği kabul edilerek “Ölenin, davacının çocuğuna bakması 
yoluyla yaptığı hizmet edimleri destek sayılmasını gerektirir “ denilmiştir.  (YKD.1976/9-1346 
24 Bu konuda Yargıtay’ın şu iki kararı görüşlerimizi destekler niteliktedir: 15.HD.26.12.1975 gün 4177-5185 
sayılı kararına göre: “Desteğin yardımının yalnızca parasal nitelikte bulunmasında zorunluk yoktur. Eylemli ve 
düzenli olarak yapılan hizmet edimleri de bir kimsenin destek sayılması için yeterlidir. (YKD.1976/7-1029)  -  
4.HD.02.12.1988 gün 6744-10354 sayılı kararına  göre de: “Yalnızca maddi yardım değil, aynı zamanda hizmet 
etmek suretiyle de destek olunabilir.” (Yasa H.D.1989/1-79,no:33)  
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yitirmesi; bunun gibi güzel sanatlarla uğraşan  kimselerin resim yapma, müzikle uğraşma, 
şarkı söyleme yeteneklerini yitirmeleri; yüz ve vücut güzelliği gerektiren mankenlik, 
balerinlik, dansözlük, sinema veya tiyatro oyunculuğu, televizyon sunuculuğu gibi 
mesleklerin bedensel bozukluklar, yüzde ve bedende kalıcı izler sonucu bir daha 
yapılamayacak veya eskisi kadar verim alınamayacak olması gibi durumlarda ekonomik  
gelecek sarsılmış ve  ilerde elde edilmesi olası yüksek kazançlardan yoksun kalınmış 
olunacaktır. 
  Beklenen, ancak elde edilemeyen kazanç konusunda şu türden somut örnekler 
verilebilir:     
 
 a) Geçirdiği kaza nedeniyle ihaleye katılamayan iş adamının veya meslek sınavına 
giremeyen bir gencin uğradıkları kayıplar; 
 
 b) Bedensel zarara uğradıktan sonra, büsbütün iyileşse ve kalıcı bir sakatlığı oluşmasa 
bile, futbol yaşamı  sona eren profesyonel oyuncunun transfer ücretlerinden yoksun kalması;25 
 
 c) Gene beden gücünde bir eksilme olmasa bile, geçirdiği kaza sonrasında erken 
emekliye sevk edilen bir subayın veya polisin daha fazla ikramiye ve daha fazla  emekli 
aylığından yoksun kalmaları;26 
 
 d) Bir iş anlaşması yapmak üzere iken, geçirdiği kaza sonucu yüzünde veya bedeninde 
kalıcı iz oluşan bir mankenin, televizyon sunucusunun, sinema veya tiyatro oyuncusunun ya 
da dansçının iş olanaklarını yitirmeleri yüzünden kazanç kaybına uğramaları. 
 
  Bütün bu örneklerde beklenen, ancak haksız eylemle bedensel zarara uğrama 
nedeniyle kaçırılan fırsatlar, elde edilemeyen  (yitirilen) kazançlar söz konusudur. 
 
 6- Yabancı para türünden kazançlar 
 
  Son çeyrek yüzyılda ülkemize gelen yabancı şirketlerin sayısındaki artışlar, ülkemiz 
girişimcilerinin yurt dışında aldıkları işler, ard arda kurulan çok uluslu ortaklıklar, alacak borç 
ilişkilerinde ve çalışanlara ödenen ücretlerde “yabancı para” kullanımını yaygınlaştırmış; 
değişen koşullara ve gereksinimlere uyum sağlamak amacıyla yeni yasal düzenlemeler 
yapılması zorunlu  hale gelmiş; bu konuda iki yasa değişikliği  yapılmıştır: 
                                                   
 
25 Yargıya yansıyan somut bir olayda, ayağından yaralanan futbol oyuncusu genç için Adli  Tıp Kurumu 
tarafından verilen raporda : “Ayağındaki rahatsızlığın tama yakın iyileştiği, yürüme fonksiyonlarını engelleyecek 
bir durumu bulunmadığından sürekli maluliyet derecesi belirlenmesine gerek olmadığı; ancak çok seri ve 
koordineli hareketler gerektiren futbol oyununu oynamasında engel oluşturacağı” sonucuna varılmış; 
Mahkemece görüşüne başvurulan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’ndan gönderilen yanıtta: “ Ortalama 
bir futbolcunun profesyonel olarak on yıl futbol oynayabileceği, birer yıllık sözleşme imzalaması durumunda on 
kez, ikişer yıllık sözleşme imzalaması durumunda ise beş kez transfer yapma şansı bulunduğu; transfer 
ücretlerinin kulüp ile futbolcu arasında serbestçe kararlaştırıldığı; ancak Profesyonel Futbol Talimatı’nın 8/a 
maddesi gereğince, bütün profesyonellik sözleşmelerinde belirlenecek olan transfer ücretlerinin asgari ücretin 
brüt tutarından az olmayacağı, ayrıca bütün profesyonel futbolcuların sözleşmeleri süresince en az asgari ücret 
üzerinden olmak üzere aylık olarak maaşlarını almaları gerektiği” açıklaması yapılmış; Bu bilgilere göre, futbol 
yaşamı sona eren davacı için, gelecekte elde etmesi olası kazançlarını yitirmekten dolayı bir zarar hesabı 
yapılması gerekmiştir.  (Kadıköy 4. Asliye Hukuk Mah. 1994/259 esas no.lu dosyasından alınan bu örnekte, Adli 
Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’nun raporu 10.07.1995 gün 5349 sayılıdır. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yazısı 
22.03.1996 gün 354-3650 sayılıdır. Davacı olay tarihinde (22) yaşında olup, (10) yıl süre ile (32) yaşına kadar 
futbol oynayabileceği varsayılmıştır. Futbolculuk mesleğinden kazançları ile normal yaşam süresince elde 
edeceği kazançlar ayrı tutulmuştur.) 
26 Yargıtay 4.HD. 29.9.1977 gün 7403-8952 sayılı kararına göre : “Bedensel ve ruhsal tamlığın bozulması 
sonucu erken emekliye sevkedilen kişi, ekonomik geleceğinin sarsılması nedeniyle, bu erken emeklilikten dolayı 
yoksun kaldığı yararlarını isteyebilir. (...) Erken emeklilik nedeniyle emekli maaşı ve ikramiye farkının 
hesaplanmasında o döneme ilişkin ödentiler gözönünde bulundurulmalıdır. (YKD. 1979/3-339) 
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 a) Borçlar Kanunu 83. maddesi 2. fıkrasında “ Sözleşme, ödeme yerinde yasal sürüm 
değeri saptanmamış (yabancı) bir para üzerinden yapılmışsa, sözleşmenin aynen yerine 
getirilmesi kararlaştırılmamışsa, borç, ödeme günündeki sürüm değeri üzerinden memleket 
parası ile ödenebilir" denilmiş iken, yaygınlaşan yabancı para kullanımına kolaylık sağlamak 
ve anlaşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla, 14.11.1990 gün 3678 sayılı yasa ile B.K.83. 
maddesine eklenen 3.fıkra ile “Yabancı para borcunun vadesinde ödenmemesi halinde, 
alacaklı, bu borcu vade veya fiili ödeme günündeki  rayice göre Türk parası ile 
ödenmesini isteyebilir” hükmü getirilmiştir.  
   
  Borçlar Kanunu 83.maddesine 3.fıkra eklenmeden önce de, 1983 yılından sonra Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’ndaki düzenlemelerle yabancı para ile alış veriş 
yapmanın serbest bırakılmış olması nedeniyle , işçi ücretleri de yabancı para olarak ödenmeye 
başlanmış; buna koşut olarak mahkemelerin yabancı para üzerinden verdikleri kararlar 
Yargıtay’ca onanmakla değişime uyum sağlanmıştır.  
 
 b) 1475 sayılı (eski) İş Kanunu 26. maddesinin 2.fıkrasında “İşçi ücreti Türk parası ile 
ödenir.” biçimindeki  kesin emredici hükme karşın, Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nce  verilen 
kararlarda, işçi ücretlerinin “yabancı para” olarak ödenmesi kararlaştırılmışsa, dava konusu 
alacakların yabancı para olarak “aynen” veya fiili ödeme günündeki efektif kur üzerinden 
Türk parası karşılığının ödeneceği  görüşü benimsenmiştir. 27 
 
  4857 sayılı (yeni) İş Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 10.06.2003 tarihinden önce 
oluşturulan Yargıtay kararları, ülkenin değişen koşullarına çözüm getiren  öncü işlevi görmüş; 
yeni yasanın 32. maddesi hükmü  ile sorunlar ve duraksamalar ortadan kalkmıştır. 4857 sayılı 
İş Kanunu’nun 32.maddesi 2.fıkrası aynen şöyledir: 
 
  “Ücret, kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka 
hesabına ödenir. Ücret yabancı para olarak kararlaştırılmış ise, ödeme günündeki rayice 
göre Türk parası ile ödenebilir.”  
 
  Buradaki “ödenebilir” sözcüğü ile önceki yasadaki emredici hüküm ortadan kalkmış, 
işçi ile işveren arasındaki sözleşmelere özgürlük tanınmıştır. Buna göre, taraflar işçinin 
ücretini “yabancı para” olarak kararlaştırmışlarsa, ya da ödemeler “yabancı para” olarak 
yapılıyorsa, bir dava açıldığında işçinin ücret alacağı, istek halinde Türk parası olarak değil, 
yabancı para olarak  “aynen” hüküm altına alınabilecektir.   
                                                   
27 Yarg.9.HD. 03.04.1995, 1994/19016-1995/10963 (YKD.1995/9-1400 – Ayrıca Kazancı Yazılım’dan 
aldığımız şu kararlar: 
9.HD.09.07.1998, 10203-12403 “Davacı, dava dilekçesindeki açıklamalardan “yabancı para” üzerinden hüküm 
kurulmasını istemiş olmasına karşın, mahkeme Türk lirası üzerinden ve dava tarihindeki kura göre karar 
vermiştir. Dava Borçlar Yasası 83. Maddesinin 14.11.1990 gün 3678 sayılı yasayla değiştirilmesinden sonra 
açılmış olduğuna göre  “yabancı para” üzerinden hüküm kurulup, yabancı paraya uygulanan faiz ile birlikte 
tahsiline karar verilmelidir.” -  9.HD.26.01.1999, 1998/18387-1999/632 “Davacının icra  takibine giriştiği 
tarihteki Alman Markı’nın efektif satış kuru araştırılarak bu miktarın karşılığı  DM.nın gerçekleşen ücret alacağı 
olan 16.915 DM.’dan mahsubu ile kalan miktara karar verilmelidir.”  -  9.HD. 20.04.1999, 3420-7476  “Davacı 
işçinin Tır şoförü olarak ayda ya da belli bir sürede ne kadar yani kaç sefer yurt dışına çıkış yaptığı  ve her bir 
seferide ne kadar Alman Markı ödeme yapıldığı belirlenerek, bunun günlük ve saat başına düşen miktarı 
bulunmak suretiyle sonuca gidilmelidir.”  -  9.HD. 22.03.2000, 503-3196 “Hüküm altına alınan alacak Amerikan 
Doları üzerinden kabul edildiğine göre, bu dövize uygulanacak faizin 3095 sayılı yasa hükümleri dikkate 
alınarak, döviz  üzerinden  faiz yürütülmesi gerekir.” – 9.HD.24.04.1995, 1994/564-1995/13960 “Taraflar 
arasında bağıtlanan  hizmet sözleşmesinde çalışma karşılığının Libya Dinarı olarak ödeneceği kararlaştırılmış 
olmasına göre, davacı sözleşmede kararlaştırılan Libya Dinarı yabancı para borcu olarak isteyebilir. Bu durumda 
mahkemece yapılacak iş, davacının isteğinin Libya Dinarı olduğu kabul edilerek buna göre alacak miktarını 
saptamak ve hak edilen alacaklara Libya Dinarı olarak “aynen” veya fiili ödeme günündeki efektif kur üzerinden 
Türk lirası karşılığının davalıdan tahsiline karar vermektir.”   
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  Konuyu, tazminat davaları yönünden ele aldığımızda uygulama şöyle olacaktır:  
Yerli veya yabancı işverenden “yabancı para” türünden ücret alan bir işçi veya yaptığı işlerin 
karşılığını “yabancı para” olarak  alan bir girişimci, tüccar veya sanayici ya da bağımsız 
çalışan herhangi bir meslek veya eser sahibi, eğer hukuka aykırı  bir eylemden zarar 
görmüşlerse, açtıkları davada tazminatın “kazanç” öğesi  “yabancı para” türünden 
hesaplanabilecek; yabancı para olarak “aynen” hüküm altına alınabilecektir. 28 
 
 7- Yasa dışı ve ahlaka aykırı kazançlar 
 
  Borçlar Yasası’nın 19/2. ve 20/1. maddelerine göre, yasanın emredici hükümlerine, 
kamu düzenine ve ahlaka aykırı sözleşmeler geçersiz ise de, tazminat hukuku yönünden, 
yasa dışı yollardan ve ahlaka aykırı biçimde elde edilen kazançların destek tazminatı veya 
işgöremezlik tazminatı hesabında dikkate alınıp alınamayacağının tartışılması gerektiğini 
düşünüyoruz. 
  Kaçakçılık, tetikçilik, hırsızlık, dolandırıcılık, kadın ve uyuşturucu ticareti gibi işler 
yaparak kazanç elde edip eşinin, çocuklarının, kendisinin ve başka yakınlarının geçimini 
sağlayan  kişilerin yaptıkları bütün bu işler yasalara ve ahlaka aykırı ise de, bu gibi kimselerin 
hukuka aykırı bir eylem ve kaza sonucu ölümlerinde destekten yoksun kalan yakınlarının, 
yaralanıp sakat kalmışlarsa kendilerinin, haksız eylem sorumlularından  tazminat 
isteyemeyecekleri gibi bir sonuca varılması da doğru değildir. Ancak şu var ki, destek 
tazminatı  veya işgöremezlik tazminatı hesaplanırken, yasa dışı ve ahlaka aykırı yollardan 
sağlanan kazançlar tazminatın ölçüsü olamaz. Bu gibi durumlarda yasal asgari ücretler 
üzerinden tazminat hesaplamakla yetinilmelidir. 
 
  Yasa dışı yollardan elde edilen kazançların tazminat hesabının ölçüsü olamayacağına 
ilişkin görüşlerimiz kesin ise de, salt “ahlaka aykırılık” kavramı üzerinde biraz durmak  
gerektiğini düşünüyoruz. Şöyle ki: Ahlaka aykırılık her çağa ve her topluma göre değişen bir 
değer yargısıdır. Bir dönemde ahlaka aykırı sayılan  bir davranış veya kazanç getirici iş, bir 
başka dönemde  toplumun hoşgördüğü ve yaşam koşullarına uygun bulduğu bir anlayışa 
dönüşebilir.  Örneğin, bir dönemde eskilerin deyimiyle  müstehcen (açık saçık) sayılan dergi, 
kitap gibi yayınlar, resim ve fotoğraflar, sinema filmleri, bir dönem sonra ahlaka aykırı 
bulunmaz olmuştur. Eskiden ayıplanan mankenlik ve dansözlük  gibi meslekler, bir zaman 
sonra, ahlaka aykırı sayılmak  şöyle dursun,  toplumun  gözbebeği ve özenilir mesleklere 
dönüşmüştür.     
  Kadınlığını satarak kazanç elde edenlere gelince:  Bunları devletin izni ve denetimi 
altında çalışan “genelev kadınları” ve “izinsiz çalışan fahişeler” olarak ikiye ayırmak 
gerekmektedir. 
  506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası’na 29.06.1978 gün 2167 sayılı yasa ile eklenen  
Ek Madde:13’e göre “1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda belirtilen genel kadınlar bu 
kanun hükümlerine tabidirler.” Yani sigorta kapsamında işçidirler.  
                                                   
28 Yarg. 4.HD. 01.11.1999, 8908-9223 “Trafik kazası yaralanarak  % 50 sakat kalan davacı,  Almanya’da 
çalışmakta olup bu kaza nedeniyle kazanç kaybına uğramıştır. Davacı Almanya’da çalışıp ücretini Alman Markı 
olarak aldığına göre, zarar da bu para birimine göre oluşmuştur.  O halde davacının Alman Markı olarak 
gerçekleşen zararının ödeme günündeki kur üzerinden Türk parası karşılığına hükmedilmesi ve ayrıca bu para 
birimine devlet bankalarınca uygulanan oranda faiz yürütülmesi gerekir.” (Yasa H.D.2000/2-256,no:092) -  
21.HD.25.01.2001, 2000/9420-2001/220  “Davacıların murisinin yurt dışında elektrik nakil hattı montaj işinde 
çalışırken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği ve bundan dolayı haksahiplerinin destekten yoksun 
kalma tazminatı isteminde bulundukları, davacıların miras bırakanının yurt dışına giderken imzaladığı 
sözleşmedeki ücretinin 400 ABD. Doları olduğu uyuşmazlık konusu değildir. Uyuşmazlık, gerçek ücretin 
tespitine yöneliktir. (...) Yapılacak iş, işçinin yurt dışında kalacağı ve çalışacağı süre, emsal işçilerin durumuna 
ve yabancı ülkede iş alan işverenin taahhüt ettiği işi bitirme süresi gibi unsurlardan yararlanarak tespit etmek ve 
tespit edilen süredeki kazanç kaybının, yurt dışında aldığı ücret gözönünde tutularak hesaplamak , yurt içindeki 
kazanç kaybının ise yurt içinde emsal işi yapan işçilerin aldığı ücret, ilgili kuruluşlardan sorulmak suretiyle 
belirlemek ve buna göre aktif dönem zararını hesaplamaktan ibarettir.” (İntegra Yazılım)            
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  Ek madde:13’ün 2. fıkrasına göre de, genel kadınları çalıştıran “genelev patronları” 
bu kanuna göre işveren sayılırlar.   
  Her ne kadar  toplumun kimi kesimlerince genelev patronluğu ve genelev  kadınlığı 
genel ahlaka ve insan onuruna  aykırı bulunmakta ise de, kimi çevreler, bir çok  tehlikeli 
hastalıklara yol açan gizli  fuhuş yerine, devletin gözetimi ve sağlık denetimi altında erkekleri 
cinsel yaşama alıştırdığına ve haksız cinsel saldırıları önlediğine inandıkları genelevleri 
topluma yararlı kurumlar olarak görmektedirler. İnsanlık tarihinin  çok eski dönemlerinden 
beri genelevler ve genelev kadınları, devletin izni ve denetimi altında çalışmaları koşuluyla 
hoşgörü ile karşılanmış ve yasalara, toplum  düzenine uygun bir meslek sayılmıştır. Hatta en 
eski  çağlarda tapınaklarda bu tür gereksinimleri gideren kadınlara  kutsal bir nitelik verilmiş, 
saygı duyulmuştur. Genelev kadınlığına dünyanın en eski  mesleği denilmesi de bu yüzdendir.  
 
  Bilim çevrelerine göre de, genelev kadınları devletin izniyle ve onun denetimi altında 
bir mesleği sürdürdükleri için, faaliyetleri ahlaka aykırı sayılamaz. Çünkü hukuka uygunluk 
koşulunun gerçekleştiği durumlarda ahlaka aykırılığın tartışma konusu yapılmaması gerekir. 
Genelev kadını ile genelev işleteni arasında yapılan hizmet sözleşmesi geçerli olup, bunların 
sigorta kapsamına da alınmalarıyla kendine özgü bir iş ve kazanç alanının varlığı kabul 
olunmuştur.29  Yargıtay’ın 14.01.1948 gün 30/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında, genelev 
olarak  kullanılmak üzere taşınmaz kiralanmasına ilişkin sözleşme, genelev açmak için 
hükümetten izin alınmışsa geçerli sayılmıştır. Yargıtay  4.Hukuk Dairesi’nin 28.12.1959 gün 
1957/10681-1959/1331 sayılı kararında “genelev işletme ortaklığına ilişkin sözleşme” ahlaka 
aykırı görülüp geçersiz sayılmış iken, Yargıtay 13.Hukuk Dairesi’nin 13.12.1976 gün 2884-
8294 sayılı kararında “hükümetin izni ile genelev işletilebileceğine  göre, eğer bu izin varsa, 
genelev ortaklığından doğan hakların istenmesine bir engel bulunmadığı ve bu durumda 
ahlaka aykırılığın ileri sürülemeyeceği” sonucuna varılmıştır. (YKD.1977/8-1118)   
 
  Yukardaki açıklamaları  tazminat hukuku açısından ele alarak diyebiliriz ki, eğer bir 
genelev kadını  bir haksız eylem  sonucu sakat kalmışsa ve hele cinsel organını kullanmaktan 
yoksun bırakılmışsa, sakatlığı oranında tazminat isteyebilecektir ve bu tazminatın ölçüsü, 
genelevdeki çalışmalarından elde ettiği aylık veya yıllık “gerçek kazançlar” olacaktır. Eğer 
genelev kadını haksız eylem sonucu ölmüş olup da, kazançlarından pay ayırarak maddi destek 
sağladığı kişiler varsa, onlar  da destek tazminatı isterken  yoksun kaldıkları  bu gerçek 
kazançlara dayanacaklardır. Bunun gibi, bir genelev patronu  ölmüşse, onun desteğinden 
yoksun kalanların tazminatının hesaplanmasında genelev işletmeciliğine bedensel katkısından 
elde ettiği kazançlar ölçü alınabilecektir. 
 
  Devletin izni, denetimi ve gözetimi altında çalışan genel kadınların ve genelev 
işletmecilerinin (yasal) kazançları hakkındaki bu açıklamalardan sonra, bir parça da izinsiz ve 
gizlice para karşılığı cinsel ilişkiye giren, fuhuş yapan, halkımızın deyimiyle orospuluk eden  
kadınlardan ve onları pazarlayan kişilerden (kadın tellallarından) söz etmek istiyoruz. Eğer bu 
gibi kişiler bir haksız eylem sonucu sakat kalmışlarsa  kendileri, ölmüşlerse yakınları bir 
tazminat davası açarlarsa, yasa dışı yoldan ve ahlaka aykırı biçimde elde ettikleri kazançlar  
tazminat hesabında dikkate alınacak mıdır ? Bu soruya elbette ki hayır yanıtını vereceğiz. 
Ancak, bu kişilerin haksız eylemden zarar görmeleri nedeniyle dava açamayacakları ve 
sorumlulardan tazminat isteyemeyecekleri anlamı çıkarılmamalıdır. Bunlar da, bunların 
desteğinden yoksun kalanlar da  herkes gibi dava  açabileceklerdir. Ne var ki, tazminat hesabı, 
yasa dışı ve ahlaka aykırı kazançlarına göre değil, yasal asgari ücretlere göre yapılacaktır. 30      

                                                   
29 Prof.Dr.Kenan Tunçomağ, Sosyal Sigortalar, 1987,sf.123-125 
30 İncelediğimiz bir olayda, iki ve dört yaşında iki kız çocuğu olan dul kadın, çocuklarına bakabilmek ve 
geçimini sağlayabilmek için gizlice erkeklerle buluşmaya başlamış; bu buluşmalardan birinde trafik kazası 
geçirerek yaşamını yitirmiştir. Desteğinden yoksun kalan iki küçük çocuk adına  açılan davada, ölen annenin 
fuhuş yaptığı (yasa dışı ve ahlaka aykırı kazanç elde ettiği) ceza dosyasındaki belgelerle açıkça belli olmasına 
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 8- Kayıtdışı (vergisiz) kazançlar 
 
  Evlere temizliğe  giden ya da çocuk veya hasta bakıcılığı yapan kadınların, bir 
işverene bağlı olmaksızın çeşitli yerlerde ayaküstü işler yapanların, çarşı-pazar hamallarının, 
ayakkabı boyacılarının, taksi ve dolmuş duraklarında kahya denilen çığırtkanların, 
otomobillerin park ettiği yerlerde (değnekçilik) gözetleyicilik yapanların, belediyeden ruhsat 
almaksızın ve vergi  kaydı yaptırmaksızın işportacılık, gezgin pazarlamacılık, el arabası ile 
sebze ve meyve satıcılığı  gibi işler yapanların, eskicilerin ve hurdacıların, çöp toplayıcılarının 
kazançlarını  “kayıtdışı” olarak adlandırıyoruz. 
 
  Bu gibi kişilerin vergi kaydı yaptırmamaları, vergi vermemeleri, bir meslek odasına 
üye olmamaları ve çalışma izni almamaları  kamu düzeni ile ilgili olup, tazminat davalarında 
“gerçek” kazançlarının araştırılmasına engel değildir.31 Gerçek kazanç, yukarda sayılan 
benzer işlerde, yıllara ve yöre koşullarına göre elde edilmesi olası kazançlardır. Bunların 
saptanmasında, herhangi bir kayıt da bulunmadığına göre, tanık anlatımlarından ve meslek 
odalarının görüşlerinden yararlanılacaktır. Bir Yargıtay kararında denildiği gibi: “Haksız  
eylem sonucu ölen kişinin pazarlarda çorap, çatal kaşık gibi şeyler sattığı tanıklarca 
açıklanmış bulunmakla, gerek yerel esnaf  derneğinden ve ilgili meslek kuruluşlarından bilgi 
alınması, gerekse mahkemece uygun görülecek yöntemlerle ölenin günlük gelirinin gerçeğe 
uygun biçimde araştırılması, bu yoldan  gerçeğe yakın bir miktar  saptanamaması durumunda 
asgari ücret üzerinden hesaplama yaptırılması gerekir.” 32 
   
  Bugün ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve işsizlik sorunları dikkate 
alındığında, geçinmek için sağda solda çeşitli işler yapan, ancak çalışma izni olmayan ve 
vergi vermeyen kişileri, bir yaşam gerçeği olarak,  anlayışla karşılamak zorundayız.  Bunların 
kazançlarını, vergi ödemiyorlar diyerek, yasa dışı veya ahlaka aykırı sayamayız. Bir tazminat 
davasında, haksız eylem sonucu yaralanan veya ölen kişilerle ilgili kazançların 
belirlenmesinde yargıdan  vergi denetmenliği yapması istenemez, beklenemez.   
 
  Açıkladığımız bu nedenlerle, haksız eylemden zarar gören kişilerin açtıkları tazminat 
davalarında, kayıt dışı kazanç elde edenlerin “gerçek kazançları” yöntemince araştırılmalıdır. 
Bu tür kazançları belirsiz ,düzensiz ve süreksiz sayarak  asgari ücretten hesaplama yapılması 
doğru değildir. Örneğin, evlere temizliğe giden kadınların asgari ücretlerin bir hayli üzerinde 
kazanç elde ettikleri bilinmektedir. Temizlikçi (gündelikçi) ücreti denilen bu tür kazançların 
yörelere ve yıllara göre miktarları az çok herkesçe bilinir. Burada tanık anlatımlarıyla açıklığa 
kavuşturulması gereken husus, kazancı araştırılacak kişinin haftada kaç gün evlere temizliğe 
gittiğinin belirlenmesidir. 
 
  Gezgin satıcılar, işportacılar, dolmuş çığırtkanları, eskiciler ve benzerlerinin gerçek 
kazançlarının saptanmasında da öncelikle tanık anlatımlarından, yöre koşullarıyla ilgili 
bilgilerden ve ilgili meslek odalarının görüşlerinden yararlanılacak;  en son uzman bilirkişinin 
                                                                                                                                                               
karşın, çocukları için destek tazminatı istemi kabul olunmuştur. Ancak ne var ki, tazminat hesabı fuhuştan elde 
ettiği kazançlara göre değil, asgari ücretler üzerinden yapılmıştır. (Kadıköy 1.Asliye Hukuk Mah.2003/1470 esas 
no.lu dosyası) 
31 Yarg.19.HD.09.03.1995 gün  94/7459-95/2055 sayılı kararında denildiği gibi “Mahkemece zararın 
hesaplanmasında göz önünde tutulacak kazanç, vergi kayıtlarıyla bağlı kalmaksızın, tanık ifadeleri de gözetilerek 
tayin ve tespit edilmelidir. Asgari ücret üzerinden hesaplama yapılması doğru değildir.” (Ergun 
Orhunöz,Tazminat Davalarında Uygulama Sorunları,1996, sf.150, İzmir 1.A.Huk.Mah.1995/447 esas no.lu 
dosyasından alınmıştır.) - Yarg.11.HD.27.06.1986 gün  3111-3213 sayılı kararına göre de” Vergi kamu düzeni 
ile ilgili olup, kazanç kaybı yönünden gerçek zararın araştırılması gerekir.” (Yasa  H.D.1986/8-1106,no:374) 
32 Yarg.11.HD.16.11.1992 gün 4952-10585 sayılı kararı.(Ankara 1.As.Tic.Mah.90/365-92/358)  -  Gene 
11.HD.15.09.1997 gün 5250-5758 sayılı kararında da: “Kaza sonucu sakatlandıktan sonra seyyar satıcılık yaptığı 
ve olay tarihinde de bu işle uğraştığı  anlaşılan davacının istemi ile ilgili  tazminat hesabının, seyyar satıcılık 
esaslarına göre belirlenmesinin yerinde olacağı, seyyar satıcıların zaman zaman farklı ürünler satmalarının  
durumu değiştirmeyeceği”  açıklaması yapılmıştır.       
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değerlendirmeleriyle bir sonuca varılmaya çalışılacak; bütün bunlar yapılmadan asgari 
ücretler üzerinden hesaplama yapılması doğru olmayacaktır.   
 
 9- Artırımlı kazanç belirlemesi 
 
  Olay tarihinde belli olan kazancın, rapor (hüküm) tarihine kadar olan dönemdeki 
tutarları ya  da eşdeğerleri (benzer kazançlar) saptanamıyorsa; olay tarihinde bilinen kazanç, 
aynı tarihte yürürlükte olan yasal asgari ücrete bölünerek bulunacak katsayı, rapor (hüküm) 
tarihine kadar  belli olan yasal asgari ücretlerle çarpılarak tazminat hesabına esas  bilinen 
(işlemiş) dönem kazançları ortaya çıkarılacaktır. Buna “artırımlı kazanç hesabı”  ya da “asgari 
ücret karşılaştırması“ denilmektedir. Tazminat hesaplarında bu yönteme sıkça 
başvurulmaktadır.33   
 
  Bu konuda Yargıtay  kararlarında şu türden açıklamalar yapılmıştır: 
 
  Tazminatın saptanmasında işçinin belli olan net ücreti  ile asgari ücret kıyaslanarak, 
asgari ücretin üzerindeki oran belirlenmek suretiyle zarar ve tazminat hesabı yapılmalıdır.  
  (21.HD.09.12.1996, 6011-6822) (Yargı Dünyası, 1997/2-134) 
 
  Sigortalının, olay tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretin üzerinde kazancı 
olduğu anlaşılmasına göre, hüküm tarihine kadar yürürlükte bulunan asgari ücret 
miktarlarının da “artırımlı” olarak alınması (kaza tarihindeki ücretin o tarihte yürürlükte 
bulunan asgari ücretten fazlalığı oranında  artırılması) gerekir.  
  (10.HD.07.03.1989, 385-2104) 
 
  Sigortalı işçinin kaza tarihindeki ücreti, hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde 
belirlendikten sonra, o tarihte yürürlükte bulunan asgari ücrete fazlalığı oranında, hüküm 
tarihinden önce yürürlüğe girmiş tüm asgari ücretlerin “artırımlı” olarak  alınması gerekir.   
  (10.HD.04.03.1997, 1759-1644) 
 
  Zararın tespiti aşamasında, sigortalının iş kazasının vuku bulduğu tarihteki fiili 
ücretinin, yine o tarihte yürürlükte bulunan asgari ücrete fazlalığı oranında, hüküm tarihinden 
önce yürürlüğe giren tüm asgari ücretlerin de aynı oranda “artırımlı” olarak alınması gerekir.  
  (10.HD.09.03.1999, 1341-1636) (YKD.1995/7-1064)          

                                                   
33 Bu konuda şöyle bir hesaplama örneği verebiliriz: Diyelim ki, iş veya trafik kazasının meydana geldiği 
26.04.2001  tarihinde zarar gören kişinin kesin olarak saptanabilen (gerçek)  kazancı  aylık net 250.000.000 
TL.olsun. Aynı tarihte yürürlükte olan  yasal asgari ücretin brüt tutarı  167.940.000 TL. ve net tutarı 122.186.000 
TL.dır. Buna göre, zarar görenin olay tarihindeki net ücreti, aynı tarihte yürürlükte bulunan asgari ücretin net 
tutarına bölünerek bulunacak katsayı, rapor (hüküm) tarihine kadar yürürlüğe giren tüm asgari ücretlere 
uygulanacaktır. Bu uygulama, Yargıtay’ın yerleşik kararlarında sıkça vurgulanan “gerçek belli iken varsayımlara 
dayanılamaz” ilkesinin de bir gereğidir. Bu açıklamalara göre işlem şöyle olacaktır:  250.000.000 / 122.186.000 
= 2.046 katsayısı,  bilirkişi hesap raporunun  düzenlenmekte olduğu  tarihe kadar yürürlüğe girmiş bulunan tüm 
asgari ücretlerin net tutarlarına uygulanacak, böylece tazminat hesabına esas işlemiş dönem kazançları 
belirlenecek; en son yürürlüğe giren asgari ücretin net tutarının 2.046 katı da işleyecek dönem başındaki 
(gelecekteki) olası kazanç artışlarının hesabında birim olarak alınacaktır. Diyelim  ki, bilirkişi hesap raporunun 
düzenlendiği tarih 26.12.2003 olsun. Bu tarihe kadar yürürlüğe girmiş olan tüm asgari ücretlerin net tutarları  
2.046 oranında artırılıp işlemiş dönem kazançları hesaplandıktan sonra, 26.12.2003 tarihinde  306.000.000 TL. 
brüt ve   225.999.000 TL. net olan en son bilinen asgari ücretin 2.046  katı alınarak işleyecek dönem başındaki 
kazanç unsuru bulunacak  ve bunun yıllık tutarı üzerinden (halen Yargıtay’ca  benimsenen) %10 oranı üzerinden 
artırım ve iskonto işlemiyle  işleyecek dönem zarar hesabına esas kazançlar saptanacaktır. Verdiğimiz somut 
örneğe göre: 225.999.000 x 2.046 = 462.394.000 TL. en son aylık kazanç birimi olacak; bunun yıllık tutarı olan 
462.394.000  x 12 = 5.548.728.000 TL. her yıl için ayrı ayrı % 10 oranında artırılarak ve aynı oranda iskonto 
edilerek işleyecek dönem zarar hesabına esas kazançlar belirlenecektir.     
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  Sigortalının olay tarihindeki kazancının işyeri kayıtlarına göre belirlenmesi ve 
yürürlükteki “asgari ücretten fazlalığı oranında”, hüküm tarihinden önce yürürlüğe giren tüm 
asgari ücretlerin de  aynı oranda “artırılması” gerekir.  
  (10.HD.31.01.1995, 94/14853-95/795)  
 
  Zararın tespiti aşamasında, sigortalının kaza tarihindeki kazancının, yürürlükteki  
asgari ücretin üzerinde bulunması karşısında, karar tarihinden önce yürürlüğe giren tüm asgari 
ücretlerin de “aynı oranda artırımlı” biçimde alınması gerekir.   
  (10.HD.10.10.1995, 5368-7988)  
 
  Davacının ücreti, ikramiyesi ve diğer hakları ücret bordrosunda belli olduğuna göre, 
belli olan bu ücret ile asgari ücret “kıyaslanarak” asgari ücretin üzerindeki “oran” belirlenmek 
suretiyle zarar ve tazminat hesabı yaptırılmalıdır.  
  (21.HD.09.12.1996, 6011-6822) 34 
 
 10-İşlemiş - işleyecek kazançlar ayrımı 
 
  Tazminat hesapları, Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre, hüküm tarihine en yakın 
tarihte belli olan “kazanç”unsurlarına göre yapılır. Bunun için “gerçek belli iken varsayımlara 
dayanılamaz.” denilir.35 
 
  Bu hesaplama yönteminde şöyle bir ayrım yapılır: 
 
 a) İşlemiş (bilinen) dönem kazançları: 
  Olay tarihi ile rapor (hüküm) tarihi arasında belirlenebilen kazançlar bilinen (işlemiş) 
dönem kazançlarıdır. Bunlar için artırım ve iskonto söz konusu olmaz. 
 
 b) İşleyecek (bilinmeyen) dönem kazançları: 
  Rapor (hüküm) tarihinden sonraki dönem için bilinen  en son “kazanç” unsuru birim 
alınarak, belli bir oranda, geleceğe yönelik ve zarar süresine göre artırım ve iskonto işlemi 
yapılır.  Bu işlemle, gelecekteki  (işleyecek dönemdeki)  zararın önceden ödenecek olması 
nedeniyle tazminatın peşin değeri ortaya çıkarılmaya çalışılır.  
 
  Geleceğe yönelik hesaplar, zorunlu olarak varsayımlara dayandırılmaktadır. Ülkenin 
içinde bulunduğu koşullar, ulusal gelirdeki artış ve düşüşler, ekonomik değişimler, üretim ve 
tüketim ilişkileri, iç-dış alım satım dengeleri, iş yaşamındaki dalgalanmalar, ulusal paranın 
yabancı paralar karşısında değer yitirişi, çalışanların kazanç düzeyleri bugünden yarına  
kesinlikle bilinemeyeceğinden, bilim çevrelerinin ve uzmanların geleceğe yönelik 
kestirimlerine (tahminlerine) göre, az-çok gerçeğe yakın saptanabilen bir oran  üzerinden 
geleceğe yönelik (varsayımsal) değerlendirmeler yapmak zorunda kalınmaktadır. Öte yandan, 
haksız eylemden zarar gören kişinin yaptığı işe, yaşına, öğrenim düzeyine, meslekteki 
eskiliğine veya meslekte ilerleme olasılığına, bağlı bulunduğu iş koluna, çalıştığı yerleşim 
                                                   
34 İstanbul 7.İş Mah.1996/361-536 
35  Tazminat hesaplarında, rapor (hüküm) tarihindeki en son verilerin  gözetileceği  konusunda karar örnekleri: 
 21.HD.03.07.2000, 5242-5294 “Tazminat miktarı, en son veriler nazara alınarak hesaplanmalıdır.”  -  
21.HD.27.10.1998, 7035-7155 “Tazminat, hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan veriler nazara alınarak  
hesaplanmalıdır.” – 21.HD.27.01.2000, 9453-251 “Tazminatın,hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan veriler 
nazara alınmak suretiyle hesaplanması gerektiği Yargıtay’ın yerleşik görüşlerindendir.” – 4.HD.18.04.1996, 
2280-3274 “Destek tazminatında gerçek gelir, yani zarar,  hüküm gününe en yakın günde olması gereken değere 
göre  saptanır.” – 21.HD.14.05.2002, 2446-4368 “ Hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan veriler gözönünde 
tutularak davacının zararını belirlemek gerekir.” - 4.HD.31.10.1983, 7133-9037 “Destekten yoksun kalma 
tazminatı ileriye dönük bir hesaplama olduğu için, zorunlu olarak bazı varsayımlara dayanmak gerekmektedir. 
Ne var ki, gerçekler belli iken varsayıma gidilemeyeceği, varsayımların ise gerçeğe en yakın olması gerektiği 
hukukun ana kurallarındandır.” 
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bölgesinin ekonomik koşullarına göre  almakta olduğu ücretin veya henüz çalışma yaşamına 
atılmamışsa ya da olay sırasında bir işi ve kazancı yoksa  çalışmaya başladığında alabileceği 
ücretin;  bağımsız çalışan bir kimse ise, iş yapma-yaratma koşullarına göre  ilerde elde 
edebileceği kazançların  ne kadar ve hangi düzeyde olacağı bugünden bilinemeyeceğinden, bu 
yönden de varsayımlara dayanılması  gerekmektedir.  
 
  İşte bütün bu nedenlerle, olay tarihinden rapor (hüküm) tarihine kadar olan 
ücretler (kazançlar) gerçeğe en yakın biçimde saptanarak “bilinen dönem kazançları” 
hesaplandıktan sonra, rapor (hüküm) tarihine göre belirlenen en son ücret (kazanç) unsuru 
birim alınarak, bilimsel verilerle saptanan veya ortak bir görüş çerçevesinde kabul edilen bir 
"kazanç artış oranı” üzerinden  geleceğe yönelik  “bilinmeyen dönem kazançları” 
hesaplanmakta; belirlenen bu kazançlara göre, o güne kadar “işlemiş dönem” zararları  
“bilinen” dönem kazançları üzerinden ve “işleyecek dönem” zararları  geleceğe yönelik 
olarak belli bir oranda artırılan “bilinmeyen dönem kazançları” üzerinden  
hesaplanmaktadır. 36         
 
  Bu konuda Yargıtay kararlarındaki tanımlamalardan birkaç örnek vermek istiyoruz: 
 
  İşçinin günlük net geliri tespit edilerek bilinen dönemdeki kazancı mevcut veriler 
nazara alınarak artırma ve  iskonto işlemi yapılmadan hesaplanacağı; bilinmeyen dönemdeki 
kazancının ise her yıl için ayrı ayrı %10 artırılıp %10 iskontoya tabi tutulacağı  Yargıtay’ın 
oturmuş ve yerleşmiş görüşlerindendir.   
  (21.HD.28.03.1995, 905-1093) (YKD.1995/6-948) 
 
  Maddi zarar hesaplarının rapor tarihine kadar bilinen ücretlere göre, rapor tarihinden 
itibaren bilinmeyen dönemler için ise, bilinen ücretin yıllık %10 artırımı suretiyle yapılması 
gerekir.  (9.HD.12.06.1990, 5321-7204) 
 
  Rapor tanzim tarihine kadar gerçekleşen zararın bilinen veriler nazara alınarak ve 
iskontoya tabi tutulmadan belirlenmesi, rapor tanzim tarihinden sonraki zararın da bilinen en 
son gelir nazara alınıp her yıl %10 oranında artırılmak ve %10 oranında iskonto edilmek 
suretiyle hesaplanması gerekir.  (4.HD.19.09.1999, 4701-8714) 
 
  Destekten yoksun kalma veya işgücü kaybı tazminatlarının hesabında bilirkişi 
raporunun düzenlendiği tarihe en yakın bilinen ücretlerin (veya emsal ücretlerin) esas 
alınması gerekir. Hesap bilirkişisi raporunda, bilinmeyen dönem için  %10 artış 
uygulanmalıdır.  (4.HD. 20.10.1997, 5737-9861) (İBD.1999, sf.1065) 
 
  Yapılacak iş, hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan ücretteki artış miktarı nazara 
alınarak yeniden haksahiplerinin tazminatını belirlemek ve belirlenen bu zarardan en son 
katsayı ile hak sahiplerinin gelirlerinde yapılan artışlar indirilmek ve bozma ilamı öncesi 
hesap raporunda belirlenen ve hükmedilen miktarı geçmemek üzere karar vermekten ibarettir.   
  (21.HD.26.05.1998, 3699-3860) 
   
  Haksahiplerinin işverenden isteyebileceği tazminat miktarı en son veriler nazara 
alınmak suretiyle hesaplanmalı ve bu hesap sonucundan hak sahiplerine bağlanan gelirlerin 
peşin sermaye değeri indirilmelidir. (21.HD.03.07.2000, 5242-5294) 
 
                                                   
 
36 Geleceğe yönelik hesaplamalarda, kazanç artış oranı, önceleri SSK. Peşin değer hesaplamalarına koşut olarak  
%5 iken, 1980’li yıllarda Yargıtay kararlarıyla %10 yapılmıştır. Halen %10 oranı üzerinden kazanç artırımı ve 
gene %10 oranı üzerinden iskonto ‘peşin değer) hesabı yapılmaktadır. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi %5 
artırım değerini değiştirmemiştir.    
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  İşçinin tazminatının belirlenmesinde esas alınacak ücretin  hüküm tarihine en yakın 
tarihte belli olan verilerin esas alınması suretiyle hesaplanması gerektiği Yargıtay’ın yerleşik 
görüşleri gereğidir. (21.HD.24.01.2000,  1999/9461-2000/33) 
   
  Bedensel zarar, hüküm tarihine en yakın veriler gözetilerek hesaplanmalıdır. 
  Gerek ölümler nedeniyle destek kaybı zararı ve gerekse beden gücü kaybı zararının 
hesaplanmasında rapor düzenleme tarihine kadar gerçekleşen zararın bilinen veriler 
gözetilerek ve iskontoya tabi tutulmadan somut olarak,  rapor düzenleme tarihinden sonraki 
zararın da bilinen son gelir esas alınıp her yıl %10 oranında artırılmak ve iskonto edilmek 
suretiyle hesaplanması gerekir. (HGK. 01.11.1995, E.1995/9-679  K.1995/898) (Yasa,1996/7-
1097,no:404)  
 
  Dava, iş kazası sonucu ölen işçinin haksahiplerinin uğramış olduğu zararların 
giderilmesi istemine ilişkindir, Davada uyuşmazlık tazminatın belirlenmesi noktasında 
toplanmaktadır. Tazminatın miktarı ise işçinin olay tarihindeki bakiye ömrü esas alınarak 
aktif ve pasif dönemde elde edeceği kazançlar toplamından oluştuğu söz götürmez. Başka bir 
anlatımla, işçinin günlük net geliri tespit edilerek bilinen dönemdeki kazancı mevcut veriler 
nazara alınarak iskontolama ve artırma işlemi yapılmadan hesaplanacağı, bilinmeyen 
dönemdeki kazancının ise, yıllık ak %10 artırılıp %10 ıskontoya tabi tutulacağı Yargıtay’ın 
oturmuş ve yerleşmiş görüşlerindendir.  (21.HD. 14.10.1997, 5076-6413)    
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İKİNCİ  BÖLÜM 

 
KAZANÇLARIN  ARAŞTIRILMASI 

 
 
  I- KAZANÇ ARAŞTIRMASININ ÖNEMİ 
 
  Zarar hesabının ölçüsü “kazançlar” olduğuna göre, ölen veya yaralanan kişilerin 
kazanç düzeyleri tazminat tutarlarını etkileyecektir. Kazançlar yüksekse tazminat fazla 
çıkacak, kazançlar düşükse tazminat az olacaktır. Bu nedenle, kazançların olabildiğince 
kanıtlanması, eğer belgeler yeterli değilse, değişik kanıtlama yollarına başvurulması 
gerekmektedir. Kişinin yaptığı işe ve mesleğine göre kazancı yüksek olup da bu kazançlar 
belgelere yansıtılmamışsa, işverenler mahkemelere doğru bilgi vermekten kaçınıyorlarsa, ya 
da türlü nedenlerle gerçek kazançlar belgelenemiyorsa, tanıklar da yeterli açıklamalar 
yapamıyorlarsa, özetle kişilerin gerçek kazançları  kanıtlayamıyorlarsa  (B.K.m.42/1), bu gibi 
durumlarda, yargıç, gerçek kazançları doğrudan araştıracak; örneğin ilgili meslek 
kuruluşlarından bilgi isteyecek, Savcılık kanalıyla soruşturma yaptıracak, gerekiyorsa 
tanıkları yeniden çağırıp sorgulayacaktır. (B.K.m.42/2)    
 
    Doğrudan araştırmalardan da bir sonuç alınamıyorsa ya da kişilerin belirli bir 
kazançları yoksa, o zaman tazminat hesapları asgari ücretler üzerinden yapılacaktır. Ancak, 
kişinin  ilerde yüksek bir kazanç  elde edeceği şimdiden belli ise, mahkemece, ilgili meslek 
kuruluşlarından alınacak bilgiler çerçevesinde değerlendirme yapılacak; örneğin, yüksek 
öğrenim yapan bir gencin okulunu bitirdiğinde alabileceği kazanca göre tazminat 
hesaplatılacaktır.  
 
  Görüldüğü gibi, tazminat hesaplarının (kusur, zarar süresi, sakatlık derecesi, zarar 
görenlerin veya ölen ile onun desteğinden yoksun kalanların yaşları, yaşam  ve çalışma 
süreleri, destek payları gibi) hesap unsurları  arasında  “kazançlar” birinci sırada ve en 
önemli hesap unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, haksız eylem sonucu ölen, 
yaralanan, sakat kalan, ruhsal sarsıntıya uğrayan kişilerin olay öncesindeki veya gelecekteki 
kazançlarının  özenle ve titizlikle araştırılması ve saptanması büyük önem taşımaktadır. 
 
 II- KAZANÇLARI ARAŞTIRILACAK KİŞİLER 
 
  Haksız eylemden zarar görenler ile kazançları araştırılacak olanlar her zaman aynı 
kişiler değillerdir. Yaralanmalarda zarar gören yaralanan kişinin kendisi ise de, ölümlü 
olaylarda zarar görenler ölenin desteğinden yoksun kalanlardır. Buna göre: 
 
 1- Ölümlü olaylarda, kazançları araştırılacak olan, ( destekten yoksun kalan 
davacılar değil) ölen kişidir.  
  Çünkü  ölenin (desteğin) yardımlarından yoksunluk söz konusudur. Uygulamada , 
ölenin değil de, destekten yoksun kaldığını  ileri süren davacıların kazançlarının araştırılması 
gibi bir yanlışa düşülmekte; onların, hiç gerekli olmadığı halde meslek belgeleri, vergi 
kayıtları, ticari defterleri istenmekte; emekli ya da dul-yetim aylıkları ve malvarlıkları 
soruşturulmakta; destek tazminatı hesabında hiçbir işlevi ve yararı olmayan bu gereksiz belge 
ve bilgilerin  toplanması beklenerek boş yere  zaman harcanmakta, davalar gereksiz yere 
uzatılmaktadır.  Oysa, davacıların varlıklı olup olmadıklarını  araştırmanın bir gereği ve yararı  
yoktur. Bir Yargıtay kararında denildiği gibi: “Davacıların maddi durumlarının ve gelirlerinin 
pek fazla ve yeterli  derecede bulunması ve ölenin gelir ve yardımına muhtaç olmamaları, 
destekten yoksun kalma tazminatı istemelerine  engel değildir. Nitekim destekten yoksun 
kalma, yalnız parasal yardım olarak düşünülemez. Evladın bayram günlerinde anne ve 
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babasını ziyareti, evde ailesine yardımcı olması, her türlü hastalık ve sıkıntılarında yardıma 
koşması maddi destek kapsamında kabul edilmelidir."37 Bir başka karara göre de: “Destekten 
yoksunluk tazminatına hükmedebilmek için davacının yardıma muhtaç durumda bulunması 
şart değildir. Yakınını kaybeden bir kimsenin destekten yoksunluk tazminatı 
isteyemeyeceğinin kabulü  Borçlar Kanunu’nun 45.maddesi 2.fıkrası hükmünün amacına 
aykırı düşer.”38 
  Haksız eylem sonucu  (annesi, babası, eşi, çocuğu gibi) bir yakınını  yitiren kimseye 
“Sen varlıklısın, ölenin desteğine  gereksinmen yok, o halde tazminat isteyemezsin.” 
denilmesi  haksızlık ve insafsızlık olur.  Bir kimse ne kadar varlıklı olursa olsun, her zaman 
için yakınlarının bedensel varlığına dayanmak, ondan maddi ve manevi güç almak ister. Ölen 
kişi hangi yaşta olursa olsun beden gücüyle olmasa bile beyin gücüyle yakınlarının desteğidir. 
Öte yandan ölenden kalan malvarlıklarının, şirket kar paylarının, kira gelirlerinin mirasçıları 
zenginleştirdiği ileri sürülerek  artık destekten yoksun kalma tazminatı isteyemeyecekleri gibi 
bir sonuca varılması da yanlıştır. Malvarlıkları durdukları yerde çoğalmazlar, şirketler 
kendiliklerinden kar payı vermezler, kira getiren mülklerle uğraşmak gerekir. Bütün bunlar 
ölenin bedensel varlığıyla  birikip çoğalan değerlerdir ;  onun beyin ve beden gücüyle 
yönetilir ve kazanç getirirler. Aslında destek tazminatının konusu da  ölenin birikmiş 
malvarlıkları  ve  kendiliğinden gelen gelirler değil, onun çalışarak veya yöneterek elde 
ettiği kazançlardır.  
  O halde, kazançları araştırılacak olan destektir, yani ölen kişidir.  Desteğin 
ölmeden önce bir işi ve kazancı bulunmasa bile, yakınlarıyla olan ilişkilerine, yaşına, öğrenim 
derecesine, mesleğine veya ilerde seçeceği meslek dalına göre tüm olasılıklar ve varsayımlar 
gözetilerek  tazminat hesabına esas bir “kazanç” unsuru saptanacaktır.   
 
 2- Yaralanmalarda ve sakatlanmalarda kazançları araştırılacak olan, zarar gören 
kişinin kendisidir.    
  Bedensel zarara uğrayan, aynı zamanda davacı olan kişidir. Bu nedenle doğrudan 
onun kazanç durumu araştırılacaktır. Zarar gören küçükse, onun adına dava açan kişinin 
(örneğin babasının) kazançlarının araştırılması da bir başka yanlışlıktır. Zarar gören küçük 
çocukların ya da henüz ilköğretim çağındakilerin  gelecekte hangi mesleği seçecekleri 
önceden bilinemeyeceğinden, en erken onsekiz yaşında başlayacak çalışma yaşamları için 
asgari ücretlerin gelecekteki ulaşım değerleri üzerinden  tazminat hesaplanacaktır. Bu gibi 
durumlarda, beden gücü kaybına uğrayan çocuklar için kazanç araştırması gereksizdir.39  
Buna karşılık üniversite ve yüksek okulda okumakta olan gençlerin, okulu bitirince  
yapacakları iş belli olduğundan, meslek kuruluşlarından  bilgi istenecek; mesleğe başlayışta 
ne kadar bir ücret  alabilecekleri sorulacak ve bildirilen ücretin geleceğe yönelik ulaşım değeri 
üzerinden  tazminat hesaplanacaktır. 
 
  Bedensel zarara uğrayan kişinin yaşına, işine, uğraşına, öğrenim düzeyine,meslekte 
ilerlemesine göre, olay öncesindeki kazançları ile rapor tarihine kadar  elde ettiği veya elde 
etmesi olası kazançları  araştırılırken, beden gücü kaybı nedeniyle kazançlarında bir azalma 
olup olmadığına bakılmayacaktır. Kazançlarında bir eksilme olmasa bile, aynı kazancı elde 
etmek için sakatlığı oranında fazladan güç (efor) harcayacağı görüşü çerçevesinde, rapor 
(hüküm) tarihine kadar olan tüm kazançları veya kazanç olasılıkları hesaplamada 
                                                   
37 Yarg.19.HD.06.10.1992 gün 2629-4737 sayılı kararı. (YKD.1993/2-249) -  Benzer bir karar da  
11.HD.18.05.1974 gün 1820-1686 sayılı kararı olup, “Evladın, ihtiyacı olmasa dahi ana ve babasına yardım 
yapması hayatın alışılmış gereklerine göre doğal ve ahlaki bir ödevdir. Bu nedenle bir kimsenin ana ve babasına 
kazanç sağlayamayacağı bir tarih var sayılarak o tarihe kadar ölenin yardım yapmayacağının kabulü 
isabetsizdir." denilmiştir. (YKD. 1975/12-53) 
38 Yarg.11.HD.06.12.1974 gün 3301-3477 sayılı kararı. (YKD.1976/3-346) 
39  Çocuklar için asgari ücretler üzerinden tazminat hesabı yapılırken, rapor tarihinde yürürlükte olan asgari 
ücretin, çocuğun en erken onsekiz yaşına gelip çalışmaya ve kazanç elde etmeye başlayacağı (n) yıl sonraki 
ulaşım değeri (halen %10 olan artış katsayısına göre) belirlenmekte; daha sonra hesaplanan zarar tutarı (n) yıl 
önceden peşin olarak alınacağından aynı oranda iskonto edilmektedir. 
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gözetilecektir. Eğer çalışmıyorsa, aynı  veya benzer işleri yapan kişilerin aldığı “eşdeğer”  
kazançlar saptanacaktır. Ayrıca, önemli olanın kazanç kaybı değil, kazanç olasılığının kaybı  
olduğu anlayışı içerisinde, tazminat hesabı için gerekli olan kazanç unsuru, zarar görenin  
kişisel özelliklerine ve mesleğine en uygun kaynaklardan sorulup saptanacaktır.40           
 
 III-ARAŞTIRILACAK KAZANÇLAR 
 
 1- Ölümlü olaylarda 
 
 a) Ölümle yokedilen veya bedensel zararla eksiltilen “çalışma gücü”nün ürünü olan 
“eylemsel kazançlar” araştırılacaktır. Çünkü haksız eylemle kesilen ya da azalan kazançlar, bu 
tür kazançlardır. Can zararlarını, genel zarar tanımı içine sokarak   “malvarlığı eksilmesi” 
olarak  görmek ve değerlendirmek yanlıştır. İnsan bedeninin ortadan kaldırılması veya sakat 
bırakılması ile daha önce edinilmiş malvarlıkları  arasında bir bağlantı, bir neden-sonuç 
ilişkisi kurulamaz. 
 
  Başlangıçta, kavramları tanımlarken belirttiğimiz gibi, “gelir” birikimlerin, “kazanç” 
eylemsel çalışmaların ürünüdür. Gelir ve malvarlığı, daha önceki çalışmaların sağladığı bir 
kazanç birikimi olsa bile , artık onlar “kazanılan” olmaktan çıkmış, malvarlığına katılmış; 
birikimler gelire (irat, rant) dönüşmüştür. Uzun bir çalışma yaşamı sonrasında bağlanan 
yaşlılık ya da işgöremezlik aylıkları da artık  günü gününe harcanan emeğin  ürünü 
değillerdir. Gelirler, ölümle kesilmedikleri ya da beden gücü kaybı ile azalmadıkları   için  
zarar kavramı içinde yer almazlar. Zarar, bedenin ortadan kaldırılması veya çalışma gücünün 
eksiltilmesi ile  doğar. Bunun sonucu kişinin  bedensel ve beyinsel  işlevi durur veya azalır. 
İşte kazanç  bu işlevin ürünü olduğundan tazminat hesabının  unsuru olur. Araştırılacak 
kazançlar da, ölenin yokedilen varlığının  bedelini  veya beden gücü eksilen kişinin 
kazanç elde etme  zorluklarının karşılığını hesaplamada gerekli olan parasal 
değerlerdir.    
    
 b) Şunu önemle vurgulayalım ki, haksız eylem sonucu ölen (öldürülen) kişiden kalan 
malvarlığı (miras payı)  hak sahiplerini zenginleştirmiş olsa bile, bu tür malvarlıkları, ölen 
kişinin çalışarak beden veya beyin gücüyle elde etmekte olduğu kazançlardan değildir. 
Haksız eylemle ortadan kaldırılan beden varlığı ile miras payı arasında “nedensellik 
bağı” kurulması yanlıştır. Çünkü, haksız ölümle yoksun kalınan, miras payı değil, ölenin 
eylemsel çalışmasıyla sağladığı kazançlardır. Ölenin bedensel çalışması olmasa bile, 
malvarlığı kendiliğinden gelir getirmez; onun yönetilmesi gerekir. Bu da beyin gücünü, 
bilgiyi, deneyimi  gerektirir. Örneğin, bir şirketin işletilmesi, kiraya verilen mülklerin 
izlenmesi, paraların kazançlı işlere yatırılması, birikimlerin  değerlendirilmesi gerekir. 
İşletme,fabrika, çiftlik gibi yerlerin sahibi olan bir iş adamı, yaşlandığı için işlerin yönetimini 
çocuklarına bırakmış olsa dahi, bilgisi, görgüsü, deneyimleri ve özellikle yaratıcı gücü ile 
yararlı olmayı sürdürecek; kimi zaman uzaktan,kimi zaman  yakından çocuklarının 
çalışmalarını denetleyecek, onları  yönlendirecektir. İşte, malvarlığı dışında, ölenin bütün bu 
türden bedensel ve beyinsel katkıları destekten yoksunluktur; bu yoksunluğun “parasal” 
değerlendirmesi için gerekli  olan “kazanç” unsuru araştırılacak ve tazminat hesabına birim 
alınacaktır. Örneğin, işletmenin büyüklüğü, çalışma alanı, iş yaratma, üretim ve pazarlama 
gücü  belirtilerek meslek kuruluşundan  (ticaret ve sanayi odasından)  işletmeye danışman 
olarak maddi katkı sağlayan kişinin aylık ortalama net kazançlarının ne olabileceği sorulacak 
ve bildirilen kazanç unsuru üzerinden destek tazminatı hesaplanacaktır.                
 
 c) Geçmişte, destek tazminatı ile miras payı arasında bağlantı kurularak (malvarlığı 
eksilmesi anlayışından kaynaklanan) çok  önemli yanlışlıklar ve haksızlıklar yapıldığını 

                                                   
40  Bakınız: Yukarda  “Kazanç kaybı kavramı “ başlıklı bölüm ve bununla ilgili Yargıtay kararları.  
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düşünüyoruz.  Örneğin, ölenin yakınlarına miras geliri veya şirket kar payı kalmışsa, bunların 
hesaplanacak tazminat tutarından indirileceği; eğer bu gelirler destekten yoksun kaldıklarını 
ileri sürenlerin sosyal ve ekonomik düzeylerini korumakta ise tazminat istenemeyeceği  gibi, 
anlaşılması güç ve haksız  eylem sorumlularını tazminat ödemekten kurtaran haksız ve 
adaletsiz  durumlar yaratılmıştır. Oysa, destekten yoksun kalma tazminatı ile ölenin mirası 
arasında bir bağ kurulamayacağı, mirasçı olmayanlar ile mirası reddetmiş olanların 
dahi destek tazminatı isteyebilecekleri  aynı çevrelerce benimsenen görüşlerdendir ve bu 
görüşler öncekilerle çelişmektedir. 41 
 
 d) Öte yandan, miras olarak hak sahiplerine kalan malvarlığının, işletilen 
ticarethanenin, fabrikanın, ekilip dikilen arazinin, gelir getiren binaların, kar payı veren bir 
şirketin, bankaya veya değerli kağıtlara yatırılan paraların mutlaka bir yöneteni vardır ve bu 
gelirler o kişinin beyinsel ve bedensel çabalarının ürünüdür. Eğer o kişi ölmüşse, onun 
çalışma ve yaratma gücünden yoksun kalınmış demektir. Ondan kalan malvarlıklarının  
kendiliğinden gelir getirmesi düşünülemez; murisin yerini mutlaka biri almak ve  yönetimi 
üstlenmek zorundadır. Ancak bu kişinin miras bırakandan daha verimli işler yapacağının, 
gelir düzeyinin aynı kalacağının güvencesini kimse veremez. Bütün bunların ötesinde, haksız 
eylem sonucu ölümle ortadan kalkan beden varlığı ile miras gelirleri arasında bir bağlantı  
(neden-sonuç ilişkisi) kurmak doğru değildir. Çünkü, destekten yoksun kalma tazminatının 
konusu, desteğini yitiren kimse ile desteğin yaşamaları olası süre içerisinde, ölen desteğin 
çalışarak sağlayabileceği kazançlardan ayırarak yapabileceği yardım tutarının peşin ve 
toptan ödetilmesidir.            
    
  Yukarda “Birinci Bölüm”de “Destekten yoksun kalma tazminatında yoksun kalınan 
nedir?” başlığı altında yaptığımız açıklamalarda ve Yargıtay kararlarından verdiğimiz 
örneklerde, kendiliğinden gelir getirmesi olanaksız malvarlıklarının  ölen tarafından 
yönetildiğinin ve  miras bırakanın ölümü ile onun bu “yönetme” işlevinden (beden ve beyin 
gücünden) yoksun kalındığının  gözardı edildiğini vurgulamış  ve  destek zararının miras 
geliri ile karşılanmış  sayılması  gibi bir sonuca varılmasının yanlışlığını ayrıntılarıyla 
belirtmiştik. Burada yinelemiyoruz ve miras gelirlerinin tazminat hesabına katılmayacağını ve 
bunun için de denkleştirme adı altında bir indirim gerekmeyeceğini bir kez daha belirtmekle 
yetiniyoruz.42 
 
 e) Öğretide ve Yargıtay’ın eski kararlarında, mirasın veya miras gelirlerinin destek 
tazminatı hesabında gözetileceği ve denkleştirme adı altında bir takım indirimler yapılması 
                                                   
41  Destekten yoksun kalma tazminatının mirasçılık sıfatından ayrı ve bağımsız bir hak olduğu  
(Yarg.HGK.25.05.1984, E.1982/9-301- K.619, YKD.1986/5-629); destekten yoksun kalma tazminatı ile ölenin 
mirası arasında herhangi bir ilgi kurulamayacağı (4.HD.12.12.1957, 7163-7371), destekten yoksun kalma 
tazminatının miras hukukundan tüm bağımsız nitelikte olduğu (4.HD.27.06.1968,5516) (S.Olgaç, Borçlar 
K.1976,sf.715 vd.), destek kavramının mirasçılıkla ilgisi bulunmadığı (4.HD.16.09.1980, 7095-9564, Yasa 
H.D.1980/10-1442.no:546) biçimindeki açıklamalara ve  mirası reddeden kişinin dahi destekten yoksun kalma 
tazminatı isteyebileceğinin  (4.HD.18.10.1973, 10302-8845 ve 4.HD.21.05.1992,3944-6778) kabul edilmesine 
karşın, haksız eylem sonucu yakınlarını yitiren kişileri haksızlığa uğratan ve buna karşılık tazminat sorumlularını  
kesinlikle ödüllendiren şu kararlar son derece yanlış bir anlayışın ürünüdür:  Örneğin, 4.HD.16.11.1963 gün 
8337-10030 sayılı  “destekten yoksun kalan kimselerin sosyal ve ekonomik yaşayış seviyelerinin, olaydan 
sonraki devrede miras geliri ile karşılanmış bulunması durumunda, artık B.K.45.maddesine göre  dava hakları 
olamayacağına ve destekten yoksunluk tazminatına hükmedilemeyeceğine” ilişkin kararı; gene 4.HD.22.10.1963 
gün 15098-9362 sayılı  “Tereke ile malvarlıklarında bir artma meydana gelmişse, bu gelir artışının destek 
zararından indirilmesi gerekeceğine” ilişkin kararı;  15.HD.15.09.1974 gün 710-748 sayılı “miras gelirinin 
destek tazminatından indirileceğine, eğer miras geliri destek zararını karşılamışsa artık tazminat 
istenemeyeceğine” ilişkin kararı ; (Bkz: M.R.Karahasan, Maddi ve Manevi Tazminat,1996,sf.745-749) – 11.HD. 
01.12.1975 gün 5524-6910 sayılı “miras nedeniyle yardıma gereksinme durumu ortadan kalkarsa  zarar 
oluşmayacağına ve tazminat ödenmesi gerekmeyeceğine” ilişkin kararı (YKD.1978/5-741), bütün bu kararlar 
son derece yanlış ve haksız olup, bu kararlarla  yargı, tazminat sorumlularını  düpedüz korumuş ve kollamıştır.    
  
42  Bakınız: Yukarda “Birinci Bölüm -III/6-b’de yer alan ve eleştirilen Yargıtay kararları. 
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gerekeceği biçiminde, yaşam gerçekleriyle bağdaşmayan ve can zararlarının hesaplanmasında 
haksızlıklara yol açan yanlış kararlara, günümüzde pek rastlanmamakta oluşu, adil 
yargılamada epey yol alındığını göstermektedir. Aşağıda vereceğimiz, çok yeni tarihli karar 
örneklerinde doğru saptamalar yapıldığı; ölenin “çalışarak” beden ve beyin gücüyle elde 
ettiği kazançların destek tazminatının hesap unsurunu oluşturduğu gözlemlenecektir: 
 
  4.HD.14.02.2002 gün 2001/10851 – 2002/1841 sayılı kararında çok doğru ve yerinde 
bir saptama yapılarak: “Desteğin ölümü ile aile şirketi niteliğindeki servis şirketinin 
işleyişinde onun bedeni ve fikri katkısı ile sağladığı gelir (kazanç) ortadan kalkmış, servis 
şirketi faaliyetine devam ettiğinden kazanç tamamen ortadan kalkmamıştır. Bu nedenle 
şirketin işleyişine desteğin fikri ve bedeni katkısı gözetilerek desteğin kazancının 
belirlenmesi gerekir.” denilmiştir. 43 
 
  4.HD.06.12.2001 gün 11942-12312 sayılı kararında “Desteğin, bir şirkette pay sahibi 
bulunduğu, destek yerine başka bir kişinin çalıştırılması durumuna göre destekten yoksun 
kalma tazminatı hesaplanacağı” açıklanmıştır. 44  
 
           4.HD.15.01.2002 gün 12625-364 sayılı kararına göre: “Çiftçilik ve besicilik yapan 
desteğin  bu işlerden elde ettiği gelirlere göre değil, onun salt bu işleri yapmasından dolayı 
kişisel  katkısı belirlenip tazminat hesabının bunun üzerinden yapılması gerekir.”45 
 
          4.HD. 13.06.2002 gün 4903-7347 sayılı kararına göre de: “Nakliyeci desteğin  
çalışabilir durumda olan kamyonunun geliri ayrıca hesaba katılmaz. Desteğin bedeni ve fikri 
çalışması sonucu elde ettiği geliri kuşkuya yer bırakmayacak biçimde belirlenerek destekten 
yoksun kalma tazminatı hesaplanmalıdır.” 46 
 
          4.H.D. 01.06.2000 gün 3098-5316 sayılı kararında açıklandığı üzere:” Trafik 
kazasında ölen desteğin beslediği sekiz adet hayvan ve ekip biçtiği üçyüz dönüm araziden 
elde ettiği gelir ile ailesinin geçimini sağladığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, davacıların 
yoksun kaldıkları destekten yoksun kalma tazminatı, desteğin ölümü  nedeniyle bu arazi ve 
hayvanlardan benzer şekilde gelir elde etmenin  davacılara getireceği yük, diğer bir 
anlatımla, bu geliri elde etmek için desteğin yaptığı işlerin bir başkası tarafından 
yapılmasının davacılara neye mal olacağı uzman bilirkişiye hesaplatılmalı, bulunacak 
miktar destek geliri kabul edilerek, buna göre destekten yoksun kalma tazminatı 
belirlenmelidir. Yerel mahkemece, desteğin hayvancılık ve araziden elde ettiği gelirin 
tümünün destek geliri olarak kabul edilmesi suretiyle destekten yoksun kalma zararının 
hesaplanmış olması usul ve yasaya uygun olmadığından kararın bozulması gerekmiştir.” 47 
 
  HGK.25.05.1984 gün 1982/9-301 E.1984/ 619 K. sayılı kararında:”Destekten yoksun 
kalma ödencesi, desteğini yitiren kimse ile desteğin yaşamaları olası süre içerisinde, ölen 
desteğin çalışarak sağlayabileceği kazancından ayırarak yapabileceği yardım tutarının  
peşin ve toptan ödetilmesidir.” denilmiştir. (YKD.1986/5-629) 
 
 f) Destek tazminatının hesabında, ölenin beden ve beyin gücüyle “çalışarak” elde 
ettiği kazançlardan yoksun kalındığına, ölenin “gelir”lerinin hesaplama dışı 
bırakılacağına ve bunların destekten yoksunluk tazminatından indirilmeyeceğine ilişkin 
karar örnekleri de şöyledir: 
 
                                                   
43  Bu karar Fatih 1.Asliye Hukuk Mah.1999/393 E. 2001/502 sayılı dosyasından alınmıştır. 
44  Ankara 3.Asliye Hukuk Mah.2001/117-445 sayılı dosyasından alınmıştır. 
45  Hasan Tahsin Gökcan, Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Davaları, 2003, sf.248 
46  Gökcan, age,sf.246 
47  Gökcan, age.,sf.252 
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    4.HD.23.05.1989 gün 1308-4696 sayılı kararına göre: “Sosyal Sigortalar Kurumu 
emeklisi iken trafik olayına maruz kalıp yaşamını yitirene bağlanan aylık, destekten 
yoksunluk tazminatından mahsup edilmez. Çünkü her iki olgu arasında yasal bağlantı 
bulunmadığı gibi, nedensellik bağı da yoktur. Eğer ödemede bulunan Kurum zarar görenin, 
zarar verene karşı olan hakları ölçüsünde ödeme yaparak yasa hükmü gereğince halef 
olmaktaysa, zarar görene çift ödeme yapılmaması ve dolayısıyla zarar verenin çift ödemede 
bulunmaması için Kurumun yaptığı ödemeler,zarar verenin zarar görene borçlu olduğu 
tazminat tutarından indirilecektir.” (Yasa H.D.1989/9-1232,no:522) 
 
  HGK.28.11.1979 gün 77/4-1110 E.79/1395 K.sayılı kararına göre:”Olayda SSK.’ca 
davacı eşe, yalnızca ölüm sigortası dalından dul aylığı bağlanmıştır. Bu ise, belirli bir süre 
sigortalı olmanın ve prim ödemiş bulunmanın sonucudur. Destek kocanın ölümüne yol açan 
haksız eylemin doğurduğu zararla, Kurumun bu vesile ile sağladığı yarar arasında uygun 
“nedensellik bağı”nın bulunmaması, hukuki dayanaklarının ayrı oluşu bir arada tutulduğunda, 
ölüm sigortasından davacı eşe Kurum’ca bağlanan dul aylığının, haksız eylemin yol açtığı 
zarardan düşülmesi gerekmez.” (YKD.1980/7-938) 
 
  11.HD. 27.04.1982 gün 1762-1988 sayılı kararına göre: “Sosyal Sigortalar 
Kurumu’nun ölenin eş ve çocuklarına bağladığı dul ve yetim maaşlarının peşin sermaye 
değerinin, destekten yoksun kalma tazminatından tenkisinin gerekmeyeceği, Yargıtay’ın 
kökleşmiş içtihatlarına göre kabul edilmiş bulunmaktadır. Dava konusu olayda, Sosyal 
Sigortalar Kurumu’nca davacılara bağlanan dul ve yetim maaşlarının ölüm sigortasından 
bağlandığı anlaşıldığından,bu gelirlerin peşin sermaye değerlerinin destekten yoksun kalma 
tazminatından indirilmesi gerekmemektedir.” (YKD.1982/7-954) 
 
  Yargıtay İçtihadı Birleştirme BGK. 06.03.1978 gün ve 1/3 sayılı kararına göre: 
“Ölenin, bakmakta olduğu veya ilerde bakacağı sayılan kişilerin yoksun kaldıkları zararın, 
diğer deyişle destekten yoksun kalma tazminatının saptanmasında, T.C. Emekli Sandığı’nca 
bağlanan gelirlerin indirilmesi gerekmez.” (YKD.1978/5-667) 
 
  Bu kararlardan anlaşılacağı üzere, iş kazaları nedeniyle Sosyal Sigortalar 
Kurumu’nun veya Bağ-Kur’un  bağladığı  gelirler dışında, belli bir süre prim ödemiş olmanın 
sonucu olarak bağlanan yaşlılık, malullük, dul ve yetim aylıkları, tazminat tutarlarından 
indirilmeyecektir. Çünkü bunların, haksız eylemin yol açtığı zararlarla bir bağlantısı, 
aralarında bir “nedensellik bağı” yoktur. Bu tür gelirlerin zarar hesabında gözetilmeyeceği 
kabul edildiğine göre, miras gelirleri için de aynı uygulamanın geçerli kılınması bir 
zorunluluktur; çünkü miras gelirleri ile haksız eylemden kaynaklanan zararlar arasında, sosyal 
güvenlik gelirlerinde olduğu gibi, bir bağlantı, bir “nedensellik bağı” bulunmamaktadır. 
 
  Nasıl ki, beden gücü eksilen bir kimsenin kazançlarında bir azalma olmasa bile, aynı 
kazancı elde ederken beden gücü kaybı oranında daha fazla güç (çaba) harcamak zorunda 
olduğu kabul edilerek “kazanç kaybı” hesaplanacağı görüşü yerleşip benimsenmişse; nasıl ki, 
asıl olan “kazanç kaybı değil, kazanç olasılığının kaybı"”denebiliyorsa, ölen kişinin eylemsel 
çalışma gücünden yoksun kalınması da aynı anlayış çerçevesinde ele alınıp 
değerlendirilmeli; artık çağdaş “insanın değeri-insan hakları” kavramlarının çok gerilerinde 
kalmış olan “bakım gücü - bakım ihtiyacı” türünden yanlış tanımlamalar ya da “bakım 
ihtiyacının miras geliriyle karşılanmış olması nedeniyle artık destek tazminatı 
istenemeyeceği” gibi haksız ve insafsız görüşler bırakılmalı, belleklerden silinmelidir. Çünkü 
günümüzde giderilecek olan zarar “malvarlığındaki eksilme” değil, haksız eylemle  öldürülüp 
yokedilen “insan”ın varlığıdır. Yakınlara destekten yoksunluk adı altında ödenen tazminat 
aslında yitirilen “can” ın simgesel bedelidir. İnsanın değeri ölçülemeyeceği içindir ki, bu 
hesaplamalar için bir takım formüller aranmış; bu formüller içerisinde “kazanç” unsuru da yer 
almıştır.  

www.Ta
zm

ina
tH

uk
uk

u.c
om

http://www.TazminatHukuku.com


 27

 
 g) Buraya kadar yaptığımız açıklamalardan ve değerlendirmelerden sonuçlar çıkarmaya 
çalışarak,  ölümlü olaylarda araştırılacak kazançları şöyle bölümlendirebiliriz: 

 
  aa)Araştırılacak kazançlar, ölenin kazançlarıdır. Destekten yoksun kalan davacıların 
malvarlıklarının ve gelir kaynaklarının araştırılmasına gerek yoktur. Çünkü, Yargıtay’ın 
yerleşik kararında da belirtildiği üzere: “Davacıların maddi durumlarının ve gelirlerinin pek 
fazla ve yeterli derecede bulunması ve ölenin gelir ve yardımına muhtaç olmamaları, 
destekten yoksun kalma tazminatı istemelerine engel değildir." ”19.HD. 06.10.1992,  2629-
4737, YKD. 1993/2-248)  “Destekten yoksun kalma tazminatına hükmedebilmek için 
davacının yardıma muhtaç durumda olması zorunlu (şart) değildir.” (11.HD. 06.12.1974, 
3301-3477, YKD.1976/3-346) 
 
 bb)Haksız eylemle yokedilen ölenin malvarlığı ve gelirleri değil, onun “insan” olarak 
varlığı ve çalışma gücü olduğundan, bu gücün sağlığında çalışarak elde ettiği veya eğer 
yaşasaydı ilerde işinde ve mesleğinde ilerleme derecesine göre elde edebileceği kazançlar 
araştırılacak ve destekten yoksunluk hesapları bu kazançlara göre değerlendirilecektir. 
 
 cc)Haksız eylemin neden olduğu zararlar  ile ölenin mirası ya da gelirleri arasında  bir 
bağlantı kurulamayacağından ve arada “nedensellik bağı” bulunmadığından, bunlar tazminat 
hesabında gözetilmeyecek; yalnızca ölenin beyin ve beden gücüyle “çalışarak” sağladığı ya 
da ilerde sağlayabileceği kazançlar araştırılıp saptanacaktır. 
 
 dd)Eğer ölenden ticarethane, şirket, fabrika, atölye, çiftlik, taşınmaz gelirleri gibi 
yönetilmeyi ve sürekli izlenmeyi gerektiren iş ve işyerleri kalmışsa, bunlar hak sahiplerini 
zenginleştirmiş olsa bile, bunlar miras ve miras geliri olarak tazminat hesabına katılmayacak; 
tazminatın kazanç unsuru, ölenin çalışma gücünden yoksunluğun derecesine göre 
belirlenecektir. Ölenin sağlığında yaptığı işleri bir başkası üstlenmişse, bu kişi yakınlardan 
biri olup da kendisine bir ücret ödenmese dahi, ödenmesi gereken ücret ilgili meslek 
kuruluşlarından veya ticaret odasından sorularak tazminat hesabı buna göre yapılacaktır.   
 
 ee)Ölen kişi,olay öncesinde çalışıp kazanç elde eden biri olmasa dahi, eğer 
ölmeseydi, genç ise her an durumuna uygun bir iş  bulup çalışabileceği olasılığına göre; yaşlı 
ve emeklilik çağında bir kimse ise, bilgi birikimleri ve deneyimleri ile yakınlarına her an 
yardım ederek maddi destek olacağı  görüşüyle; okul çağında bir çocuk ise ilerde çalışma 
yaşamına atıldığında  yakınlarına  maddi destek sağlayacağı varsayımıyla elde 
edebilecekleri kazançlar araştırılacaktır.       
 
 ff)Yargıtay kararlarında benimsendiği üzere, yalnız maddi yardım değil, hizmet ederek 
de destek olunabileceğinden, ölen desteğin düzenli hizmetlerinin de parasal 
değerlendirmesi yapılmalı, bunun için hesaplamaya esas bir kazanç birimi belirlenmelidir. 48 
 
 gg)Ölenin işi, uğraşı, öğrenim derecesi, meslekte eskiliği ve ilerleme olasılıkları, 
bilgi birikimi, deneyimleri belgelerle, tanık anlatımlarıyla ve başka bilgilerle saptandıktan 
sonra, bir işverene bağlı olarak çalışıyorsa işyeri koşullarına göre; bağımsız çalışan bir kimse 
ise işinin niteliğine, işin ve işyerinin büyüklüğüne, üretim ve pazarlama verimine göre  (vergi 
bildirimlerine,  ücret bordrolarına, yasaca tutulması zorunlu defter ve kayıtlara bakılmaksızın) 
gerçek kazançlarının ne olduğu araştırılacaktır.        
 
 
 

                                                   
48  Bakınız yukarda: Birinci Bölüm  III/4/e’deki açıklamalar ve Yargıtay kararları. 
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 2- Çalışma gücünün kaybı veya azalmasında 
 
 a) Geçici veya sürekli işgöremezlik kaybına uğrayan kişinin, olaydan önce ve olay 
sonrasında yaptığı iş ve uğraşa göre, çalışamamaktan dolayı  kazanç kayıplarının ne olduğu 
araştırılacaktır. 
 
 b) Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre, beden gücünü belli bir oranda yitiren kişinin 
kazançlarında bir azalma olmasa bile, aynı kazancı elde etmek için daha fazla güç (efor) 
harcayacağı, bu nedenle tazminat isteme hakkı bulunduğu kabul edildiğinden, eğer gerçek 
kazançları belgelere yansımışsa belgelere bakılarak, belgeler gerçek kazançları yansıtmıyorsa, 
gerçek kazançlar nesnel ölçüler içerisinde araştırılıp saptanarak tazminat hesabı yapılacaktır. 
49    
 
 c) Öğretide tanımlandığı ve Yargıtay kararlarıyla da benimsendiği üzere, yalnız kazanç 
kaybı değil, kazanç olasılığının kaybı da zarar kapsamında sayıldığından, olaydan önce bir 
işi ve kazancı bulunmayan bir kimsenin, yakın zamanda veya ilerde bir işe girip çalışacağı 
dikkate alınarak, kişisel özelliklerine,öğrenim düzeyine, meslek dalına, içinde bulunduğu 
toplum koşullarına göre bir değerlendirme yapılıp, çalıştığında alabileceği ücret ve 
sağlayabileceği kazançlar saptanacak; zarar süresine ve işgöremezlik derecesine göre bir 
kazanç hesabı yapılacaktır. 
 
 d) Kazanç kaybı kavramı,yalnızca haksız eylem öncesinde kazanılmakta olan paralarla 
sınırlı olmayıp, yakın veya uzak gelecekte elde edilmesi beklenen kazançlar da zarar 
hesabında gözetileceğinden, kişinin mesleki ilerlemesi ve gelişmesi sonucu elde edeceği 
parasal değerler, eğer beden gücü kaybı nedeniyle artık elde edilemeyecekse, bunlar dahi 
“kazanç” kavramı çerçevesinde saptanıp, zarar hesabına katılacaklardır. 50 
 
 e) Eğer kişi beden gücü kaybı nedeniyle meslek değiştirmişse ve yeni mesleği 
öncekine oranla daha az kazanç getiriyorsa, sakatlığı oranında fazla güç harcaması da içinde 
olmak üzere bir zarar hesabı yapılacak; bunun için her iki mesleğin dönem kazançları ayrı 
ayrı belirlenecektir. 
 
 f) Küçük çocuklar için beden zararının hesabı asgari ücretten yapılacak ise de, 
öğrenim çağındaki bir gencin ilerde seçeceği veya katılacağı meslek dalı belli olmuşsa,  
mesleğe başlayışta alacağı ücretlerin ne olabileceği ilgili meslek kuruluşlarından veya ticaret 
odalarından sorulduktan sonra, tazminat hesapları bildirilen kazançlara göre yapılmalıdır. 
                
 IV- KAZANÇ BELİRLEME DÖNEMLERİ 
 
   Maddi tazminat hesabına esas kazançlar, yalnızca “olay günündeki kazançlar” değil, 
olay gününden başlayarak hüküm gününe en yakın güne kadar bilinen ve bilinmesi 
gereken bütün gerçek veya eşdeğer ya da olası kazançlardır. Başka bir deyişle, hesaplamada 
en son veriler  gözetilecektir. Çünkü “gerçek belli iken varsayımlara dayanılamaz.” Bu 
nedenlerle, olay gününden başlayarak, hüküm verilinceye kadar geçen zaman diliminde, 
yıllara göre değişen tüm (gerçek,eşdeğer,benzer,varsayımsal ve olası) kazançlar araştırılacak, 
saptanacak ve hesaplamalar tüm bu değişen kazançlara göre yapılacaktır51 
                                                   
49  Bakınız yukarda : Birinci Bölüm  II/2’de “Çalışma gücü (efor) kaybı” başlığı altındaki açıklamalar. 
50  Bakınız yukarda : Kazanç türleri bölümü ve dip notlardaki Yargıtay kararları. 
51 Örneğin, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 17.05.2000 gün ve 9-889 E. 904 sayılı kararında: “Gerek ölüm 
nedeniyle destek kaybı zararının, gerek beden gücü kaybı zararının hesaplanmasında rapor düzenleme tarihine 
kadar gerçekleşen zararın bilinen veriler  gözetilerek iskontoya tabi tutulmadan somut olarak; rapor düzenleme 
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  Haksız eylem sonucu ölüm veya yaralanma durumuna göre, dönem kazançlarının 
belirlenmesi farklı olacaktır. 
 
 1- Ölümlü olaylarda 
 
 a) Ölen kişinin,olay öncesindeki kazançları bilinebiliyorsa,eğer ölüm  olmasaydı, 
yapılan işe ve mesleğe göre bu kazançlar geleceğe yönelik ne miktarda artacaksa, bu artışlar 
saptanacaktır. Bunun çeşitli yolları vardır. Öncelikle ölenin çalıştığı işyerinden, eğer 
yaşasaydı, mesleğinde ilerleme durumuna ve  ücretlerdeki artış oranına göre,  ölüm gününden 
başlayarak  hüküm gününe kadar dönem kazançlarının ne olabileceği sorulacaktır.52 
 
 b) Kimi işyerleri, gerçek kazançları bildirmekten kaçındıklarından ya da gerçek 
kazançlar ücret bordrolarına yansıtılmadığından, bu gibi durumlarda ilgili meslek 
kuruluşlarından iş kollarına göre eşdeğer kazançları bildirmeleri istenecek; bu kazançlar ölüm 
günü ile hüküm günü arasındaki tüm artışları kapsayacaktır53. 
 
 c) Ölen kişi bağımsız çalışan biri ise, genellikle vergi bildirimleri gerçek kazançları 
yansıtmadığından ya da ölüm gününden hüküm gününe kadar değişen ekonomik koşullara 
göre ne miktar kazanç elde edebileceği kestirilemeyeceğinden, bağlı  bulunduğu meslek 
kuruluşundan  “ölüm günü” ile “hüküm günü” arasındaki olası kazançlar sorulacaktır.54 
 
 d) Eğer ölen kişi, olay öncesinde çalışan ve kazanç elde eden biri değilse, eğer 
yaşasaydı her an bir iş bulup çalışmaya başlayacakmış gibi, gene “olay günü” ile “hüküm 

                                                                                                                                                               
tarihinden sonraki zarar da bilinen son gelir gözetilip her yıl %10 oranında artırılmak ve iskonto edilmek 
suretiyle hesaplanmalıdır. Olay tarihi ile hüküm tarihi arasındaki sürede zararın somut olarak gerçekleşmiş 
bulunması ; hüküm tarihinden sonraki geleceğe yönelik dönem zararının ise varsayımlara dayanması, tazminat 
hesabının bu iki dönem için ayrı ayrı  yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Olay tarihi ile hüküm (veya hüküm 
tarihine olabildiğince en yakın tarihte alınacak rapor) tarihi arasındaki dönem zararı somut olarak gerçekleşmiş 
bulunduğundan iskonto sözkonusu olamaz.” denilmiştir.  (Yasa H.D.2001/1-149,no:59) – Aynı konuda ve aynı 
biçimde HGK.01.11.1997 gün 9-679 E. 898 K. sayılı kararı .(Yasa H.D.1996/7-1097, no:404)   
      9.HD. 26.09.1994 gün 7912-12639 sayılı kararında  dönem  açıklaması şöyle yapılmıştır:”Olay tarihi ile 
hüküm tarihi arasındaki sürede zararın somut olarak gerçekleşmiş olması, hüküm tarihinden sonraki  geleceğe 
yönelik dönem zararının ise varsayımlara dayanması, tazminat hesabının bu iki dönem için ayrı ayrı yapılmasını 
zorunlu kılmaktadır.” 
      
52 Bu konuda 4.HD.18.04.1996 gün 2280-3274 sayılı  kararında kısaca: “Desteğin gerçek geliri, hüküm gününe 
en yakın gündeki olması gereken değere göre saptanır.” denilmiştir. (G.Eriş,Kara Taşıma 
Hukuku,1996,sf.711,no:223) 
   21.HD.21.01.1997 gün 162-86 sayılı kararı da gene kısaca şöyledir: “Maddi tazminat hesapları yapılırken, 
rapor tarihinde bilinen en son ücretlerin esas alınması gerekir.” (Yargı Dünyası, 1997/4-94) 
 
53 Bu konuda ilerde geniş açıklamalar yapılacak,Yargıtay kararlarından çok sayıda örnekler verilecektir. Şimdilik  
şu üç kararı özetliyoruz: 9.HD.01.02.1999, 98/18841-99/1158 “Nitelikli olmayan işçiler açısından imzalı 
bordroların bağlayıcılığı kabul edilmekte ise de, nitelikte işçiler için bu bağlayıcılıktan söz edilemez. Bu konuda 
ilgili meslek kuruluşundan bilgi alınarak çözüm sağlanmalıdır. (İBD.1999/2-463)  -  9.HD.03.10.2000, 8614-
13106 “Davacı  işçi uzun süreden beri aynı işyerinde ustabaşı olarak çalıştığına göre, ücret ve tazminat 
hesaplarının asgari ücret üzerinden yapılması isabetsizdir. Asgari ücret üzerinden düzenlenen bordrolarda 
davacının imzasının bulunmasının, nitelikli işçiler açısından bağlayıcılığı söz konusu olamaz.  (Yasa 
H.D.2001/1-163,no:71)  -  9.HD.15.09.1998, 10223-13047 “Davacı vasıflı işçi olduğundan, asgari ücret 
üzerinden düzenlenen bordroların esas alınması doğru değildir. Davacının ücreti, ilgili meslek kuruluşlarından 
sorulup alınacak yanıta göre alacağının belirlenmesi  ve oluşan sonuca göre hüküm kurulması gerekir.” (Yasa 
H.D.1999/4-548,no:273) 
 
54 Bu konuda 11.HD.27.06.1986 gün 3111-3213 sayılı kararında: “Vergi kamu düzeni ile ilgili olup, davacının 
gelirini düşük göstermesi veya gerçeğe aykırı beyanname vermesi vergi mevzuatını ilgilendirir, kazanç kaybının 
hesaplanmasında dikkate alınamaz.” (Yasa H.D. 1986/1106,no:374) 
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günü” arasındaki “olası” kazançlar  araştırılacak, gene ilgili meslek kuruluşlarından bilgi 
istenecektir. 
 
 e) Ölen kişi, henüz çalışma yaşında biri değilse, olay günündeki  asgari ücret değil de, 
hüküm gününe en yakın günde yürürlükte bulunan  asgari ücretin gelecekteki ulaşım değeri 
üzerinden tazminat hesaplanacaktır. 55     
 
 f) Eğer ölen kişi öğrenim çağında ve mesleği şimdiden belli ise, gene ilgili meslek 
kuruluşlarından ilk işe başlayışta alınabilecek ücretler sorulacak ve bunun okul bitim 
tarihindeki ulaşım değeri üzerinden tazminat hesaplanacaktı.56 
 
 
 2- Yaralanmalı olaylarda  
 
 a)  Olay öncesindeki kazanç belli ise, geçici işgöremezlik durumunda iyileşme gününe 
kadar olan kazanç kayıpları hesaplanacaktır. Sürekli işgöremezlik ( kalıcı sakatlık) 
durumunda , olay günü ile hüküm günü arasındaki kazançlar “işlemiş zarar” hesabının ve 
hüküm gününe en yakın günde belli olan en son  kazanç ise  ileriye dönük olarak  “işleyecek 
zarar” hesabının unsurunu oluşturacaklardır. 
 
 b) Yaralanan kişi,bir işyerine ve işverene bağlı olarak çalışan biri ise, gerçek kazançları 
bildirmeleri koşuluyla işyerinden; işyeri doğru bilgi vermekten kaçınıyorsa ya da ücret 
bordroları gerçeği yansıtmıyorsa, iş kolunun bağlı  olduğu meslek kuruluşundan olay günü ile 
hüküm günü arasındaki eşdeğer kazançlar sorulacaktır.  
 
 c) Yaralanan ve sakat kalan kişinin kazançlarında bir eksilme olmasa bile, güç kaybının 
karşılığı tazminat olarak istenebileceğinden, gene olay günü ile hüküm günü arasında  elde 
etmekte olduğu "gerçek” kazançlar saptanacak; zarar, bu gerçek kazançlara göre 
hesaplanacaktır.  
 
 d) Bağımsız çalışan kişilerin gerçek kazançları belgelere yansımıyorsa, meslek 
kuruluşlarından veya ticaret odalarından olay gününden başlayarak hüküm gününe kadar, 
yıllara ve dönemlere göre ne kadar kazanç elde edebilecekleri sorulacaktır. 
 
 e) Yaralanan veya sakat kalan kişi henüz çalışma yaşında değilse ya da öğrenim 
çağında ise, duruma göre gelecekteki kazançların ulaşım değerleri saptanacak  ve 
hesaplanacaktır. 
 
  Sonuç olarak, ölümlü olaylarda ölen kişilerin ve yaralanmalarda geçici veya sürekli 
işgücü kaybına uğrayan kişilerin, “olay günü” ile “rapor günü” ya da “hüküm gününe en 
yakın gün” arasındaki  kazançları araştırılıp saptanacak; tazminat hesapları “işlemiş dönem 
zararı” ve işleyecek dönem zararı” ayrımına göre bu kazançlar üzerinden değerlendirilecektir. 
 
 
 
                                                   
 
55 Şöyle bir örnek verilebilir: 24.05.2000  olay tarihinde  8 yaşında olan bir  çocuk, en erken 18 yaşına gireceği 
10 yıl sonra çalışma yaşamına atılacağına göre, tazminat hesabına esas ücret, olay tarihinden 10 yıl sonraki 
asgari ücretin ulaşım değeri değil, aradan dört yıl geçtikten sonra, sözgelimi, hesap raporunun düzenlendiği 
10.06.2004 tarihinden 6 yol sonraki asgari ücretin ulaşım değeri  olacaktır.    
 
56 Bu konuda bir örnek: 11.HD.27.09.1993 gün 6543-5906 sayılı kararına göre:”Davacıların ölen kızının 
üniversite öğrencisi olmasına göre, bu öğretim durumu gözönüne alınarak zarar hesabı gerekirken, asgari ücret 
üzerinden hesap yapılması doğru değildir.” (G.Eriş, a.g.e.,sf.625,no:42)  
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 3- Olay gününden hüküm gününe en yakın güne kadar belirlenebilen tüm 
kazançların hesaplamada gözetileceğine ilişkin Yargıtay kararlarından örnekler: 
 
  Beden tamlığına karşı işlenen haksız fiillerde zararın gerçek miktar ve şümulü 
zamanla daha iyi anlaşılabileceğinden, mümkün olduğu kadar geç  bir tarihin esas alınması 
gerekir.  Borçlar Kanunu’nun 45/2. maddesinde  cismani zararın hangi tarih esas alınarak 
hesaplanacağı hakkında yeterli açıklık bulunmakta, cismani zararın hüküm tarihindeki 
duruma göre hesaplanması kabul edilmektedir. Bu itibarla, hüküm tarihine en yakın 
verilerin nazara alınarak , rapor tanzim tarihine kadar gerçekleşen zararın somut olarak 
hesaplanması gerekir. Bu husus “gerçek belli iken varsayıma gidilemez” ilkesinin de 
gereğidir.  
  Gerek ölümler nedeniyle destek kaybı zararı, gerekse beden gücü kaybı  zararının 
hesaplanmasında, rapor tanzim tarihine kadar gerçekleşen zararın bilinen veriler nazara 
alınarak ve iskontoya tabi tutulmadan somut olarak, rapor tanzim tarihinden sonraki zarar da 
bilinen son gelir nazara alınıp her yıl %10 oranında  artırılmak ve iskonto edilmek suretiyle 
hesaplanmalıdır. (HGK.28.06.1995, E.1994/9-628  K.1995/694) 
 
  Borçlar Kanunu  46/2.maddesinde cismani zararın hangi tarih esas alınarak 
hesaplanacağı hakkında yeterli açıklık bulunmakta, cismani zararın hüküm tarihindeki 
duruma göre hesaplanması kabul edilmektedir. Bu nedenle, bilirkişinin hüküm tarihine en 
yakın verileri nazara alarak rapor tanzim tarihine kadar gerçekleşen zararı somut olarak 
hesaplamış  olması anılan maddeye ve “gerçek belli iken varsayıma gidilemez” ilkesine 
uygundur. (HGK. 15.05.1991, E.1991/9-102  K. 267) 
 
  Gerek ölümler nedeniyle destek kaybı zararı ve gerek beden gücü kaybı zararının 
hesaplanmasında, rapor düzenleme tarihine kadar gerçekleşen zararın bilinen veriler 
gözetilerek ve iskonto edilmeden somut olarak; rapor düzenleme tarihinden sonraki zararın da 
bilinen son gelir (kazanç) esas alınıp %10 oranında artırılmak ve iskonto edilmek suretiyle 
hesaplanmalıdır. (HGK.17.05.2000, E.9-889-K.904)   
 
  Maddi  zarar hesaplarının rapor tarihine kadar bilinen ücretlere göre, rapor 
tarihinden itibaren bilinmeyen dönemler için ise, en son bilinen ücretin yıllık % 10 artırımı 
suretiyle yapılması gerekir. Olay tarihi ile rapor tarihi arasında işyeri uygulamasında murisin 
ücretinde normal olarak ne miktar artış olabileceği araştırılıp tespit olunarak, zarar hesapları 
ona göre yapılmalıdır. (9.HD. 12.06.1990, 5321-7204) 
 
  Trafik kazası sonucu  % 56 oranında meslekte kazanma gücünü yitiren davacının bu 
yüzden uğrayacağı kazanç kaybı, rapor düzenleme tarihine kadar gerçekleşen zararın bilinen 
veriler nazara alınarak ve iskontoya  tabi tutulmadan belirlenmesi, rapor düzenleme 
tarihinden sonraki zarar da bilinen son gelir nazara alınıp her yıl %10 oranında artırılmak ve 
%10 oranında iskonto edilmek  suretiyle hesaplanmalıdır. (4.HD. 19.09.1999, 4701-8714). 
 
  Destek tazminatında gerçek gelir, yani zarar, hüküm gününe en yakın gündeki 
olması gereken değere göre saptanır. (4.HD. 18.04.1996, 2280-3274) 
 
  Davacı Kurumun rücu alacağının tesbiti aşamasında, rapor tarihinden sonra, ancak 
hüküm tarihinden önce yürürlüğe giren asgari ücret artışlarının gözetilmemesi hatalıdır.  
  (10.HD.10.09.1996, 7580-6635) 
 
  Yargıtay bozma kararında açıkça vurgulandığı üzere, hak sahiplerinin işverenden 
isteyebileceği tazminat miktarı en son veriler nazara alınmak suretiyle hesaplanmalıdır. Oysa 
bozmadan önceki hak sahiplerinin belirlenen tazminatından SSK’ca bildirilen peşin sermaye 
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değerinin indirildiği ortadadır. Yapılacak iş, hak sahiplerinin gelirleri en son veriler nazara 
alınarak hesaplanmak ve hesaplanan tazminattan yine SSK’ca bildirilen peşin sermaye 
değerinin belirlenen tazminattan indirilerek sonucuna göre karar vermektir.  
  (21.HD.03.07.2000, 5242-5294)  
 
  Zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan sigortalının tazminatına esas ücreti, 
hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan veriler nazara alınarak hesaplanması gerektiği 
Yargıtay’ın oturmuş ve yerleşmiş görüşlerindendir.  
  (21.HD. 27.10.1998, 7035-7155) 
 
  Destekten yoksun kalma (veya işgücü kaybı) tazminatlarının hesabında bilirkişi 
raporunun düzenlendiği tarihe en yakın bilinen ücretlerin (veya emsal ücretlerin) esas 
alınması gerekir (4.HD. 20.10.1997, 5737-9861)   
 
  Sosyal Sigortalar Kurumu’nca karşılanmayan maddi ve manevi tazminatın 
işverenden istenmesi durumunda, maddi tazminat, yeni veriler ve asgari ücretteki artışlar 
gözönünde tutularak yeniden saptanmalı; Kurumun hak sahiplerine bağladığı  peşin sermaye 
değeri, belirlenen zarardan indirilmelidir. (21.HD.22.01.1997, 7224-187)   
 
  Hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan ücretteki artış miktarı nazara alınarak 
yeniden haksahiplerinin tazminatı belirlenmeli; belirlenen bu zarardan en son katsayı ile 
haksahiplerinin gelirlerinde yapılan artışlar indirilmeli ve bozma kararı öncesi hesap 
raporunda belirlenen ve hükmedilen miktarı geçmemek üzere karar verilmelidir.  (21.HD. 
26.05.1998, 3699-3860) 
 
 
 V- KAZANÇ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 
 
  1. Önce kişilerin işi, uğraşı, mesleği, öğrenim düzeyi, yaşı, kıdemi gibi kimliğini ve 
kişiliğini ortaya çıkaran  bilgiler derlenmelidir. Yapılan iş ve meslekle ilgili olarak diploma, 
ruhsatname, ehliyetname, uzmanlık, ustalık, kalfalık, teknisyenlik belgeleri, ticaret sicili, 
meslek odası üyelik belgesi, öğrenci belgeleri mahkemeye sunulmalıdır.   
 
  2. Kazançları kanıtlamada işe yarayabilecek  (varsa) ücret bordroları, ödeme belgeleri, 
vergi ve sigorta bildirimleri, yasal defterler, bireysel veya toplu iş sözleşmeleri, vizite 
kağıtları sunulmalı veya ilgili yerlerden istenmeli; belgeler gerçek kazançları yansıtmıyorlarsa 
nedenleri açıklanmalı ve her türlü yoldan kanıtlanmalıdır.  
 
 3. Tanık dinletilerek  yapılan iş ve meslek ile kazançlar hakkında bildiklerini 
açıklamaları istenmelidir. 
 
 4. Savcılık, karakol, muhtarlıklar kanalıyla ölen ya da yaralanan kişilerin işi, mesleği ve 
kazançları hakkında araştırma yaptırılmalıdır. 
 
 5. Kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi istenmelidir. Devlet İstatistik Enstitüsü  (DİE), 
T.C. Merkez Bankası, Devlet Personel Dairesi, T.C. Emekli Sandığı gibi kuruluşlardan 
istatistik bilgileri, para değeri, barem cetvelleri, ulusal gelir düzeyi, hayat standardı temel 
göstergeleri, yeniden değerleme oranları  ve genel kazanç düzeylerini belirlemede işe 
yarayabilecek  çeşitli bilgiler istenmeli ve bilirkişi incelemesinde doğru bir sonuca 
varılmasına  yardımcı olunmalıdır. 
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 6. Sosyal güvenlik kurumlarının  (SSK. ve Bağ-Kur ile Özel Emeklilik Sandıkları) 
tuttukları kayıtlardan, iş kazaları tahkikat raporlarından, işyerlerini denetleyen müfettişlerin 
raporlarından yararlanılmalıdır.       
 
 7. Meslek kuruluşlarından, ticaret ve sanayi odalarından, sendikalardan ve kamuya 
yararlı derneklerden kazançlar hakkında bilgi istenmelidir.   
 
 8. Tüm belge ve bilgilerin derlenmesinden sonra uzman bilirkişinin görüşü 
alınmalıdır.57 
 
  Bundan sonraki bölümde, yukardaki sıraya göre ayrıntılara girilecek ve Yargıtay 
kararlarından örneklerle gerekli açıklamalar yapılacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
57 Kazanç araştırmasının nasıl yapılması gerektiği konusunda Yargıtay 19.Hukuk Dairesi’nin 15.11.1993 gün 
908-7669 sayılı kararı ilginç örnektir. Bu kararda şöyle denilmiştir:”Destekten yoksun kalma zararının 
hesabında, ölenin gerçek gelirinin esas alınması ve bunun tespiti için yeterli araştırma yapılması gerekmektedir. 
Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda kabul olunan gelir miktarı sadece iki tanığın soyut ve yetersiz 
anlatımlarına dayandırılmış olup, durumun araştırılması zabıtadan istendiği halde, zabıtaca verilen cevap bu 
konuda bilgi içermemektedir. Ölen kişinin İstanbul’da serbest pazarlamacılık yapan bir kimse olduğu 
bildirildiğine göre, taraflardan murisin işinin nitelik ve genişliği hakkındaki delilleri sorulup tümünün 
yöntemince toplanması, bu arada vergiye kayıtlı ise kaydın bulunduğu yerden murisin verdiği vergi 
beyannamelerinin getirtilip incelenmesi, bunun dışında herhangi bir meslek kuruluşunda kaydı varsa bu 
kayıtların getirtilmesi, işin niteliğinin açıkça belirlenmesinden sonra ilgili merciler ve  kuruluşlardan bu alandaki 
emsal kazanç ortalamalarının sorulması, ölenin sürekli ve sabit bir gelire sahip olmadığı anlaşıldığında asgari 
ücret miktarının ilgili kuruluşlardan sorulması gibi araştırma işlemlerinin tamamlanmasından sonra, ölenin 
belirlenecek gerçek gelirine göre (davacıların) destekten yoksunluk zararı miktarının bilirkişiye yeniden 
hesaplatılması gerekir iken eksik incelemeyle hüküm kurulması yerinde değildir.”  (YKD.1994/8-1317) 
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                                    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

KAZANÇLARLA İLGİLİ KANITLARIN TOPLANMASI 
 

 I- GENEL OLARAK  
 
  Açılan bir davada, genel kural, davacının davasını kanıtlamasıdır. (B.K.42/1) Ancak, 
haksız eylemden kaynaklanan tazminat davalarının özellikleri gereği, zararın gerçek tutarının 
kanıtlanmasında yetersiz kalınması durumunda, yargıç, yaşam gerçeklerini ve olayların 
akışını gözönünde tutarak doğrudan araştırma yapmakla, zararı ve kapsamını gerçeğe en 
yakın biçimde saptamakla yükümlüdür. (B.K. 42/2) 
 
  Tazminat davalarında zarar tutarını belirlemede en etkin unsurlardan biri ve belki de 
birincisi olan kazançlarla ilgili kanıtların toplanmasında, öncelikle ölen veya yaralanan kişinin 
kimliğini ve tüm özelliklerini ortaya çıkaracak bilgilerin  derlenmesi gerekmektedir: Yaptığı 
veya ilerde yapacağı iş, yaşı, öğrenim düzeyi, toplum içindeki yeri, ilişkileri, meslekteki 
başarısı ve yükselme olanakları, uzmanlık ve ustalık derecesi, özel yetenekleri, gelecekte 
ulaşabileceği yerler ve benzeri tüm bilgiler türlü yollarla araştırılacak ve kanıtlanacaktır. 
  Kanıtlamada en başta belgelere yer verilmelidir. Belgeler, kazanç ve dolayısıyla 
zarar hesabında gözetilecek kanıt olabilir, ancak bağlayıcı nitelikte kabul edilmemelidir.58 
Başka bir deyişle, belgeler  iş ve kazanç belirlemesi için tek kanıt değildir; doğru olup 
olmadıkları çeşitli kaynaklardan denetlenmelidir. Örneğin, aşağıda ayrı ayrı ele alacağımız 
üzere, ücret bordrolarının ve vergi bildirimlerinin gerçek kazançları yansıtmaması durumunda 
bunlarla bağlı kalınmamalı; tanık dinlenmeli, Savcılık, karakol  ve muhtarlık kanalıyla çok 
yönlü araştırma yaptırılmalı; ilgili meslek kuruluşlarından kişinin bildirilen niteliklerine ve 
dönemlere göre kazançlarının ne olabileceği sorulmalı; en son bilirkişi görüşünden 
yararlanılmalıdır. Yargıtay’ın yerleşik görüşleri bu yönde olup ilerdeki bölümlerde çok sayıda 
karar örnekleri verilecektir.      
 
 II- YAPILAN İŞ VE MESLEKLE  İLGİLİ BİLGİLERİN DERLENMESİ 
 
 1- Açıklamalar 
 
   Önce kişinin işi, uğraşı,mesleği, öğrenim düzeyi, yaşı, meslekte eskiliği ve ilerlemesi 
(deyim yerindeyse) tanımlanmalı; olabildiğince belgelenmelidir. Belgeler yeterli olmazsa 
veya belge yoksa, tanık dinletilerek yapılan  işin ne olduğu, geçim kaynaklarının nasıl, 
nereden ve ne yoldan sağlandığı  açıklatılmalıdır. 
   Belgeler diploma, sertifika, ruhsatname, ehliyetname, uzmanlık, ustalık, kalfalık, 
teknisyenlik belgeleri, bonservisler;  meslek odası, sendika,  ticaret sicili, vergi dairesi ve 
sigorta kayıtları; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile özel kesimde bir işyerine ve 
işverene bağlı olarak çalışanlar için çalıştıkları yerlerden alınacak belgeler, işyeri ve sigorta  
kayıtları, ücret bordroları, vizite kağıtları;  öğrenciler için okullarından istenecek bilgiler, 
kimlikleri, üniversite sınav giriş kağıtları, özel dershane ve kurs bitirme belgeleri  ve akla 
gelebilecek  tüm belgeler  olabilir. 
 
    Belgesi olmayan kişilerin yaptıkları işleri kanıtlamak için her türlü yola 
başvurulabilir. Bir kimsenin çalışma belgesi almaksızın ve vergi kaydı açtırmaksızın  bir 
takım  işler yapması olanaklıdır. Çalışma izni alınmamış olması ve vergiden kaçılması, 
devletin ilgili kuruluşlarını (belediye,maliye) ilgilendirir; kişilerin kaçak çalışmaları ve vergi 

                                                   
58 Örneğin, 4.HD. 29.05.1989 gün 662-4892 sayılı kararına göre:” Belgelerdeki açıklamalar, zarar hesabında 
gözetilebilecek kanıt olabilir, ancak bağlayıcı nitelikte kabul edilemez.” (YKD.1989/11-1554) 
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ödememeleri yargıyı ilgilendirmez. Çünkü, yargıç, açılan bir tazminat davasında B.K.m.42/2 
hükmüne göre zararı ve kapsamını araştırmakla yükümlüdür. Bunun için de gerçek kazancın 
araştırılması ve  bilinmesi zorunludur.  
 
   Hiçbir kayıt yaptırmadan, ruhsatname ve çalışma belgesi  almadan seyyar satıcılık, 
pazarcılık, tamircilik, hurdacılık yapanlar; sürücü belgesi ve çalışma karnesi olmadığı  halde 
taksi, minibüs, kamyon gibi taşıtlarda çalışanlar; inşaat işçiliği, hamallık, ayakkabı boyacılığı, 
otopark değnekçiliği, dolmuş kahyalığı gibi geçimini sağlamak için ne iş bulurlarsa onu 
yapanlar, evlere temizliğe giden kadınlar, tüm bu saydıklarımız ve bu türden akla gelebilen 
kişiler, yaptıkları işleri ve kazançlarını tanık dinleterek kanıtlayabileceklerdir.         
 
 2- Yapılan iş ve mesleğin araştırılmasına ilişkin Yargıtay  kararları: 
 
  Kazanç belirlemesinde öncelikle yapılan işin ve mesleğin araştırılması gerekeceğine 
ilişkin Yargıtay kararlarından aşağıdaki örnekleri verebiliriz: 
 
  Maddi tazminat  hesabına esas olan ücret saptanırken davacının gerçek iş pozisyonu 
araştırılmalıdır.  (21.HD.10.03.1998, 474-1667) 
 
  Destekten yoksunluk tazminatı belirlenirken, destek olan şahsın mesleki belgeleri 
iyice araştırılarak, normal ücreti dışında ek bir gelir sağlayıp sağlamayacağı saptanmalıdır.  
  (11.HD.27.04.1989, 1988/5361-1989/2636) 
 
     Destekten yoksun kalma tazminatının hesabında ilke olarak desteğin işi belirlenmeli; 
ölüm tarihindeki net ücreti baz alınarak ve sürekli bir  iş sahibi ise emsalleri gözönünde 
tutularak rapor tarihine kadar işlemiş dönem tazminatı hesaplanmalıdır.   
  (4.HD.20.10.1999, 8641-8792) 
 
  Ölenin mesleği, formasyonu ve buna ilişkin davacılar tarafından getirilen belgeler 
gözönünde tutularak kazancının belli sürelerde artacağı düşünülmek suretiyle destekten 
yoksun kalma tazminatı hesap ettirilmelidir.  
  (11.HD. 18.05.1974, 1820-1686) 
 
  Murisin tacir olduğunun araştırılması ve artan ücretlere göre bilirkişi incelemesi 
yaptırılması gerekir.  (11.HD.26.09.1996, 4375-6058) 
 
  Murisin pazarlarda çorap, çatal, kaşık gibi emtia sattığı şahitlerce ifade edildiğinden, 
gerek mahalli esnaf derneği ve ilgili meslek kuruluşlarından bilgi alınmalı, gerekse 
mahkemece uygun görülecek usullerle murisin günlük geliri  gerçeğe uygun şekilde tesbit 
edilmelidir.  (11.HD.16.11.1992, 4952-10585) 
 
  Davacı işçinin pres ustası olduğu ve pres ustasının asgari ücretle çalışmayacağı kabul 
edilerek, davacının kıdemi, yaşı, yaptığı işin niteliği gözönünde tutularak, gerçek ücretin 
saptanması gerekir. (21.HD.28.09.2000, 6179-6209) 
 
  Uzun yıllar aynı işyerinde çalışan ve iki yabancı dil bilen davacının ücretinin gerçeğe 
uygun olarak belirlenebilmesi için  ilgili meslek kuruluşundan bilgi istenmelidir.   
  (9.HD.02.10.2001, 11421-15334) 
 
  Uzman işçi olarak yurt dışına gönderildiği anlaşılan davacının asgari ücretle 
çalışması hayatın olağan akışına uygun değildir. Davacının uzmanlık konusu ve çalışma şekli 
açıklanarak alabileceği ücretin ne olabileceği  meslek kuruluşlarından sorulmalıdır.   
  (9.HD.01.11.2001, 12919-16880) 
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  Davacının yaptığı iş ile yaşı ve tecrübesi dikkate alınarak, gerçek ücretinin ne 
olabileceği  (meslek kuruluşu ve ticaret odası gibi) ilgili kuruluşlardan sorulmalı  ve ücret 
konusunda toplanan deliller de değerlendirilmek suretiyle gerçek ücreti belirlenmeli  ve 
tazminat hesabı buna göre yapılmalıdır.  
  (9.HD.21.01.1993, 5968-787) 
 
  Ölenin açık öğretim kurumuna devam ettiği ve okula devam zorunluluğu 
bulunmaması nedeniyle babasına ait parçacı dükkanında çalıştığı toplanan delillerden 
anlaşılmaktadır. Bu durumda ailesinin sosyal ve ekonomik durumu da gözönünde 
bulundurulduğunda yüksek tahsilini tamamlayacağı ve gördüğü öğrenime uygun bir kurumda 
görev alacağı ve serbest olarak çalışarak hayatını kazanacağı  kabul edilmelidir. O takdirde 
ise, öğrenimini tamamladıktan sonraki hayat süreci içinde asgari ücretin üzerinde bir gelire 
sahip olacaktır. Bu husus gözden kaçırılarak, davacılara destek olacağı sürede asgari ücret 
düzeyinde bir kazancı olacağı yolundaki yanılgıya dayalı bilirkişi raporuna itibar edilmesinde 
isabet görülmemiştir.  (19.HD.01.02.1996, 7311-857)  
 
  Davacının meslek lisesi mezunu olduğu, hemen usta sıfatı kazanamayacağı, belli bir 
deneyim sürecinden sonra bu aşamaya gelebileceği hakkındaki yaşam gerçeği gözetilerek, 
gerektiğinde ilgili meslek kuruluşlarından de  kalfalık döneminin olağan süresi saptandıktan 
sonra, davacının maddi zararının kalfalık ve ustalık dönemlerindeki olası gelirlerine göre 
tazminat hesaplattırılmalıdır.  (11.HD.15.11.2001,6484-9025)  
 
  Davacının  kendi nam ve hesabına olan tarımsal faaliyetinin niteliği saptandıktan 
sonra, bilinen aktif dönem kazancının emsalleri gözönünde tutularak tazminat 
hesaplanmalıdır.  (10.HD.24.09.1996, 5209-7442) 
 
      Davacı kendi beyanı ile trenlerde çikolata sattığını bildirdiğine göre, o tarihte fiilen 
ne işle iştigal ettiğinin tesbiti yapılarak o iş kolundaki gelire göre zararın hesabı yapılmalıdır.   
  (11.HD.05.12.1996, 8067-8542) 
 
  Desteğin, Vergi Dairesine kayıtlı vergi yükümlüsü olduğu ve ticari iş yaptığı 
açıklanmasına, ticari işine ilişkin fatura örnekleri ile vergi dairesi tahakkuk fişinin dilekçeye 
eklenmiş bulunmasına göre, ölmeden önceki geliri tam tespit edilerek, destekten yoksun 
kalma tazminatının bu gelir üzerinden yapılması gerekir.  
  (4.HD.19.12.2002, 13274-14352) 
 
  Davacının  kızının ODTÜ kimya bölümünde öğrenci olmasına göre, ölen kızın okulu 
bitirmesi durumunda gelirinin yüksek olacağı gözönüne alınarak, tazminatın buna göre 
hesaplanması gerekir. (11.HD.27.09.1993, 6543-5906)   
 
 
 III- İŞ VE MESLEKLE İLGİLİ  BELGELER 
 
  Yapılan işin ve mesleğin kanıtlanmasından sonra, bağlayıcı olmamak koşuluyla 
“kazanç belgeleri” toplanmalıdır. Yargıtay kararlarında denildiği gibi, belgeler, zarar 
hesabında gözetilebilecek kanıt olabilir, ancak bağlayıcı nitelikte kabul edilemez. 
Örneğin, vergi bildirimleri veya ücret bordroları gerçek  kazançları yansıtmıyorsa, zarar 
hesabında dikkate alınmazlar. Kişinin yaptığı işe ve niteliklerine göre gerçek kazançlarının ne 
olabileceği araştırılıp saptanmalı; tazminat, bu gerçek kazançlara göre hesaplanmalıdır. 
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  Kazanç belgelerini yapılan işe ve çalışma koşullarına göre şöyle bölümlendirebiliriz: 
 
 1- Ticari defter ve kayıtlar ile  vergi bildirimleri 
  Tüccar, sanayici  ve her türlü girişimciler  yönünden, ticaret sicili ve vergi kayıtları, 
ortaklık belgeleri, şirket ana sözleşmelerinde yönetici ortaklığa ilişkin hükümler ile  
yönetimde görev alan ortaklara ve üst düzey yöneticilere ödenecek ücretlerle ilgili  şirket 
kararları, her türlü  yasal defterler ve ticari kayıtlar, faturalar makbuzlar, emtia giriş çıkış 
belgeleri, sevk irsaliyeleri, banka ve kasa hareketleri vb. 
 
 2- Serbest meslek kazanç belgeleri ve vergi bildirimleri 
  Bağımsız çalışanlar yönünden: serbest meslek defterleri, gelir gider makbuzları,vergi 
kayıtları, iş bağlantıları, ihaleler, eser sözleşmeleri vb. 
  
 3- Ücret bordroları ve  çeşitli ödeme  belgeleri 
  Bir işyerine ve işverene bağlı olarak çalışanlar yönünden ücret bordroları, hesap 
pusulaları, çeşitli ödeme belgeleri, vizite kağıtları, vb.   
 
 4- Bireysel iş (hizmet) sözleşmeleri 
  İşçi ile işveren arasında (yazılı) iş sözleşmesi yapılmışsa ve bu sözleşmede bir ücret 
kararlaştırılmışsa, kararlaştırılan bu ücret ve sonraki artış oranları tazminat davasında kesin 
kanıt olur. Bir yıllık veya birkaç yıllık belirli süreli sözleşme, sonradan belirsiz süreli 
sözleşmeye dönüşmüşse, o zaman ücret artışlarının ayrı bir yöntemle araştırılması 
gerekecektir. Elbette bu araştırma, gerçek ücretlerin bordrolarda gösterilmemesi durumunda 
sözkonusu olacaktır. Bu araştırmanın nasıl yapılacağı konusunda yukarda kısa bilgiler 
verilmiş olup, ilerleyen bölümlerde ayrıntılar gösterilecektir.  
 
 5- Toplu İş Sözleşmeleri 
  Toplu İş Sözleşmelerinde kararlaştırılan ücretler,  tazminat hesaplarında kazançları 
gösteren kesin belge niteliğindedir. Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre “Toplu İş 
Sözleşmeleri kamu düzeni ile ilgili ve uygulanması zorunlu” belgelerden olduğundan, 
yargılamanın her aşamasında yargıç tarafından dikkate alınmak zorundadır. Taraflarca bir 
istek olmasa dahi, eğer hüküm tarihine kadar yeni bir Toplu İş Sözleşmesi  yürürlüğe 
girmişse, bu yeni sözleşmedeki ücretler için yeni bir hesap raporu düzenletilecektir. 
 
 6- Sigorta kayıtları 
  Sigortaya  verilen belgeler, bildirgeler de kazanç belirleme yönünden kanıt olabilir 
ise de, işçinin almakta olduğu ücretler ile sigorta primine esas kazançlar her zaman ve hatta 
çoğu kez aynı olmamaktadır. Uzun yıllardan beri asgari ücretler, prime esas taban ücretlerin 
bir hayli altında belirlenmektedir. Öte yandan çoğu işverenler, nitelikli işçilere ve hatta üst 
yönetici konumundaki personeline yüksek bir ücret ödemelerine karşın, ücret bordrolarını 
asgari ücretten düzenlemekte,  sigorta primlerini taban matrahtan  ödemektedirler. Bütün bu 
bilinen ve görülen uygulamalar karşısında, sigorta kayıtlarına geçen ücretleri “gerçek ücret” 
saymak ve buna göre tazminat hesaplamak  doğru olmayacaktır. 
 
 7- Müfettiş raporları 
  İş ve Çalışma yaşamını denetlemekle görevli İş Müfettişleri ile işyerindeki 
uygulamaları ve iş kazalarını incelemekle görevli  Sigorta Müfettişlerinin raporlarında yer 
alan kazançlarla ilgili bilgiler de 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 130/2.maddesine ve 
1475 sayılı (eski) İş Kanunu’nun 89. maddesi ile 4857  sayılı (yeni) İş Kanunu’nun  
92.maddesine göre  “aksi sabit oluncaya kadar geçerli belge” niteliğindedir. 
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 8- İş ve eser sözleşmeleri 
      Taraflar arasında bir işin yapılmasına, bir eserin meydana getirilmesine, bir alım 
satım veya üretim ya da taşıma ilişkisi kurulmasına ilişkin  süresiz  veya süreli sözleşmelerde 
kararlaştırılan ücretler de tazminat hesaplarında kanıt olabilir.                       
 
 9- Asgari  Ücret Tespit Komisyonu kararları 
  Taraflar arasında önceden kararlaştırılmış bir ücret yoksa, işçi henüz deneyim 
edinmemiş niteliksiz bir işçi ise, kazanç hesapları  “yasal asgari ücretler” üzerinden 
yapılacaktır. Asgari ücretin altında bir ücret  geçerli değildir. Çünkü asgari ücrete ilişkin 
kararlar, kamu düzeni ile ilgili ve uyulması zorunludur. Asgari ücretin uygulanmaması cezai 
yaptırımı gerektirir. Bu nedenlerle, tazminat hesaplarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
kararları resmi  ve kesin belge niteliğindedir. 1475 sayılı (eski) İş Kanunu’nun 33.maddesine 
ve 4857 sayılı (yeni) İş Kanunu’nun 39.maddesine göre “İş sözleşmesi ile çalışan ve bu 
Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının 
düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir.”  Yasa gereği belirlenen 
asgari ücretleri uygulamayan işverenler hakkında 1475 sayılı (eski) yasanın 99.maddesine ve 
4857 sayılı (yeni) yasanın  102.maddesine göre  ceza uygulanır.    
  
 IV-BELGELER  VE  KANIT OLMA DEĞERLERİ 
 
  Yapılan işe, mesleğin özelliklerine, işyerinin büyüklüğüne, iş ve kazanç olanaklarına 
göre belgeler “gerçek kazanç”ları yansıtmıyorlarsa, örneğin, vergi bildirimlerinde veya 
ücret bordrolarında yer alan kazançlar “gerçek kazançlar” değilse, zarar hesabında dikkate 
alınmazlar. Yargıtay kararlarında denildiği gibi, belgeler, zarar hesabında gözetilebilecek 
kanıt olabilir, ancak bağlayıcı nitelikte kabul edilemez. Kişinin yaptığı işe ve niteliklerine 
göre gerçek kazançlarının ne olabileceği araştırılıp saptanmalı; tazminat hesapları buna göre 
yapılmalıdır. 
  Tazminat davalarında zarar hesabı yapılırken belgelere yansıyan ve ücret 
bordrolarında ya da vergi bildirimlerinde düşük gösterilen kazançlar değil, gerçek 
kazançlar dikkate alınacak ve araştırılacaktır. Çünkü  gerçek zarar, yoksun kalınan gerçek 
kazançtır. Belgelerde eksik ya da düşük gösterilen kazançların tazminat hesabına esas 
alınması, haksız eylemi işleyen veya tazminat sorumlusu olan kişileri ödüllendirmek olur ki, 
bu, zarar ve tazminat kavramlarıyla bağdaşmaz. Öte yandan yargıç, tarafların yeterli derecede 
kanıt gösterememeleri  durumunda (B.K. 42/1), zararı ve kapsamını doğrudan araştırmakla 
yükümlü bulunduğundan (B.K.42/2), işverenlerin gerçek ücretleri bordrolara yansıtmamaları 
veya vergi yükümlülerinin gelirlerini düşük göstermeleri yargıyı ilgilendirmez ve bağlamaz. 
   
  Aşağıda, türlerine göre belgelerin kanıt olma değerlerini,  Yargıtay kararlarından 
örnekler vererek açıklayacağız.   
 
 1- TÜCCARLARIN, SANAYİCİLERİN, SERBEST MESLEK SAHİPLERİNİN  
DEFTER VE KAYITLARI   İLE  VERGİ  BİLDİRİMLERİ 
 
  Ticari defter ve kayıtlar ile serbest meslek kazanç belgeleri ve  vergi 
bildirimleri, çoğu kez gerçek kazançları yansıtmamaktadır. 
 
  Tüccar, sanayici  ve her türlü girişimcilerin gerek yasa gereği ve gerekse işin 
yürütümü ile ilgili olarak tuttukları defter ve kayıtlar, ticaret sicili ve vergi kayıtları, ortaklık 
belgeleri, şirket ana sözleşmelerinde yönetici ortaklığa ilişkin hükümler ile  yönetimde görev 
alan ortaklara ve üst düzey yöneticilere ödenecek ücretlerle ilgili  şirket kararları, her türlü  
yasal defterler ve ticari kayıtlar, faturalar makbuzlar, emtia giriş çıkış belgeleri, sevk 
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irsaliyeleri, banka ve kasa hareketleri ve benzerleri  yapılan iş ve faaliyet alanı yönünden kanıt 
olabilirse de, çoğu kez gerçek kazançları yansıtmada işe yaramamaktadır.    
 
  Bağımsız çalışanlar yönünden de serbest meslek defterleri, gelir gider 
makbuzları,vergi kayıtları, iş bağlantıları, ihaleler, eser sözleşmeleri ve benzerleri yalnızca 
yapılan işin ve mesleğin kanıtı olabilir ise de, gerçek kazançların  ayrıca araştırılması 
gerekmektedir. 
  Yargıtay kararlarında da çok doğru ve yerinde bir saptamayla, ticari  veya serbest 
meslek defterleri ile vergi bildirimlerinin  yapılan iş ve meslek yönünden kanıt değeri 
taşımakla birlikte, çoğu kez  gerçek kazançları yansıtmadığı görüşü  egemendir. “Davacının 
gelirini düşük göstermesi veya gerçeğe aykırı beyanname vermesi vergi mevzuatını 
ilgilendirir, kazanç kaybının hesabında dikkate alınmaz.” denilmektedir. 
 
  Yıllardan beri ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik dengesizlikler, para değerinde 
önlenemeyen düşüşler; ani batıp çıkışlar, her an işlerin bozulması kaygısı ve tedirgin bir 
bekleyiş içinde işlerini sürdürmeye çalışan sanayi ve ticaret çevreleri önlem alma gereği 
duyarak kazançlarının önemli bir bölümünü gizlemekte ve yedek akça olarak saklamakta; öte 
yandan kayıt dışı haksız kazançları izlemek yerine, yanlış ve haksız vergi politikaları ile 
yükümlülerin sırtına binen, onları yıldıran ve bezdiren hükümetler yüzünden “gerçek 
kazançlar” defter ve kayıtlara ve vergi bildirimlerine yansımamaktadır. Onları suçlamak kolay 
bir yoldur, ancak  olayları ve gerçekleri, biraz da, çizdiğimiz tablo içerinde görmek 
gerekmektedir. Vergi yükümlülerinin içinde bulundukları koşulları doğru değerlendiren 
Yargıtay, tazminat hesabına esas kazançların  belirlenmesinde vergi bildirimlerini ve ticari 
defterleri geçerli belgelerden saymamaktadır.   
 
  Bu konuda Yargıtay kararlarından seçtiğimiz örnekler şöyledir: 
 
  Vergi kamu düzeni ile ilgili olup, davacının gelirini düşük göstermesi veya 
gerçeğe aykırı beyanname vermesi vergi mevzuatını ilgilendirir, kazanç kaybının 
hesabında dikkate alınmaz. 
  Mahkemece, her ne kadar vergi beyanı esas alınmak suretiyle yazılı olduğu şekilde 
hüküm tesis edilmiş ise de, vergi kamu düzeni ile ilgili olup, davacının gelirini düşük 
göstermesi veya gerçeğe aykırı beyanname vermesi vergi mevzuatını ilgilendirir; kazanç 
kaybının hesaplanmasında esas alınamaz. Yerleşmiş Yargıtay İçtihatları da bu doğrultudadır. 
Bu durumda, mahkemece BK’nun 43.maddesi de gözetilmek suretiyle davacının kazanç kaybı 
yönünden gerçek zararının saptanarak  ona göre hüküm kurulması gerekir.  
  (11.HD.27.06.1986, 3111-3213) (Yasa H.D.1986/8-1106,no:374) 
 
    Davacıların vergi yükümlüsü olarak tuttukları defterler ve vergi 
beyannamelerinde gösterdikleri kazançların zarar hesabında esas alınması  ve 
davacıların oradaki beyanlarıyla bağlı sayılarak zararın hesabı, tazminat hukuku 
ilkeleriyle bağdaştırılamaz. 
  Mahkemece, davacıların defter ve vergi beyannameleri incelenerek ve ticari 
defterlerine yansıtılan kazançlar esas alınarak kazanç kaybı ile faizinin tahsiline ve fazla 
istemin reddine karar verilmiştir. Oysa, davacıların vergi yükümlüsü olarak tuttukları defter 
ve verdikleri vergi beyannamelerinde gösterdikleri kazançların zarar hesabına esas alınması 
ve davacıların oradaki beyanlarıyla bağlı sayılarak zararın hesabı, tazminat hukuku ilkeleriyle 
bağdaştırılamaz. Kazanç vergisine ilişkin bu belgeler, üçüncü kişi durumundaki Vergi 
Dairesine karşı hazırlanmıştır. Hal böyle olunca, vergi mevzuatını ilgilendiren bu belgelerdeki 
açıklamalar, zarar hesabında gözetilebilecek delil olabilir, ancak bağlayıcı nitelikte kabul 
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edilemez. Mahkemece yapılacak iş, davacıların gerçek kazançlarına ait delillerini toplayıp 
sonucuna göre bir karar vermekten ibarettir. (HGK. 21.03.1990, 4-67 E. 197 K.)59 
 
    Vergi mevzuatını ilgilendiren belgelerdeki açıklamalar, zarar hesabında 
gözetilebilecek kanıt olabilir, ancak  bağlayıcı nitelikte kabul edilemez.   
  Davacıların vergi yükümlüsü olarak tuttukları defter ve verdikleri  vergi 
beyannamelerinde gösterdikleri kazançların  zarar hesabında esas alınması ve davacıların 
oradaki beyanlarıyla bağlı sayılarak zararın hesabı, tazminat hukuku ilkeleriyle 
bağdaştırılamaz. Kazanç vergisine ilişkin bu belgeler, Vergi Dairesine karşı hazırlanmış olup, 
vergi daireleri üçüncü kişi durumundadır. Hal böyle olunca, vergi mevzuatını ilgilendiren bu 
belgelerdeki açıklamalar, zarar hesabında gözetilebilecek delil olabilir, ancak bağlayıcı 
nitelikte kabul edilemez. 
  Açıklanan esaslar gözetilmeksizin yukarda yazılı olduğu şekilde kazanç kaybına 
ilişkin bilirkişi raporuna göre kazanç kaybı  hakkında hüküm kurulmuş olması bozmayı 
gerektirmiştir. Mahkemece yapılacak iş, davacıların gerçek kazanç kayıplarına ait 
delillerini toplayıp sonucuna göre karar vermekten ibarettir.  
  (4.HD.29.05.1989, 662-4892) (YKD.1989/11-1554) 
 
  Kazanç kaybının tespitinde, davacının vergi beyannamesinin esas alınması 
isabetsizdir.  
  Davacı, davalıya ait kamyonun tam kusurlu olarak çarpması sonucu, kamyonunda 
meydana gelen hasar ve zarar bedelini faiziyle birlikte istemiştir. Mahkemece alınan bilirkişi 
raporu ve davalının yıllık vergi beyanı esas alınarak  tazminata hükmedilmiştir. Davacı, hasar 
bedeli ile birlikte kazanç kaybı sebebiyle uğradığı zararın dahi hüküm altına alınmasını dava 
etmiş olmasına göre, mahkemece aracın cinsi, modeli, tonajı vs. özellikleri gözönünde 
tutularak işten kalma nedeniyle uğranılan gerçek zararın neden ibaret olduğunun tesbitinde 
zorunluluk vardır. Zira kusurlu davranışı ile zarara sebebiyet veren kimse haksız fiilin diğer 
öğelerinin de mevcut olması halinde karşı tarafın bu yüzden uğradığı zararın tamamını 
ödemekle yükümlüdür. Bu zarar, malvarlığının eksilmesi şeklinde gerçekleşebileceği gibi, 
malvarlığının çoğalmasına engel olunması şeklinde de gerçekleşebilir. Fakat her halde 
kusurlu olan kişinin gerçek zarardan sorumlu tutulması gerekir.     
  İnceleme konusu olan bu davada, hasar gören aracın yirmi gün  devam edecek 
onarım süresi içerisinde işletilemeyeceği ve bu yüzden davacının kazanç kaybı olacağı 
bilirkişi aracılığıyla tespit edilmiş bulunmasına göre, gerçeği yansıtan bu rapordaki miktar 
esas alınmayarak vergi beyannamesindeki miktar üzerinden karar verilmesi doğru 
değildir. Yukardan beri açıklanan hususlar bozma sebebi sayıldığından , davacı vekilinin 
temyiz isteminin kabulü gerekmiştir.   
  (11.HD.09.02.1984, 306-653) (İKİD.1984/7-2723) 
 
  Mahkemece zararın hesaplanmasında gözönünde tutulacak kazanç, vergi 
kayıtlarıyla bağlı kalmaksızın, tanık ifadeleri  de gözönünde tutularak tayın ve tespit 
edilmelidir.  
  Mahkemece, olayda hayatını kaybeden Ali Çakaldere’nin bilirkişi tarafından asgari 
ücret üzerinden yapılan gelir hesabı dikkate alınarak, davacıların destekten yoksun kaldıkları 
zarara hükmedildiği anlaşılmaktadır. Oysa dinlenen tanıklar ölenin sağlığında seyyar satıcılık 
yaptığını belirterek gerçeğe yakın geliri hususunda beyanda bulunmuşlardır. Mahkemece bu 
yönler dikkate alınarak, olayda hayatını kaybeden Ali Çakaldere’nin kaybından dolayı 
davacıların destek zararları konusunda bilirkişiden ek rapor alınması gerekirken, bu yönün 
düşünülmemiş olması doğru görülmemiştir.  
  (19.HD.09.03.1995, 94/7459-95/2055)60 

                                                   
59  T.Uygur,Borçlar Hukuku, C.I,sf.362-363 
60  İzmir 1.As.Huk.Mah.1995/447 
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 2- ÇALIŞANLARIN ÜCRET BORDROLARI  
  VE ÇEŞİTLİ ÖDEME BELGELERİ 
 
    Ücret bordroları gerçek kazançları yansıtmıyorsa, önkoşulsuz imzalanmış 
olsalar dahi geçerli değildirler: 
  Bir işyerine ve işverene bağlı olarak çalışanların kazançlarını gösteren belgeler, ücret 
bordroları, hesap pusulaları ve çeşitli ödeme belgeleridir. Bunların kanıt olabilmesi için 
işçinin yaptığı işe, ustalık ve uzmanlık derecesine, öğrenim düzeyine, yaşına, hizmet süresine, 
işyerindeki konumuna göre gerçekte aldığı veya alması gereken ücretin belgelere yansımış 
olması, belgelerin gerçek ücretleri göstermesi gerekir.   
 
  İşverenlerin işçiler için tuttukları  kayıtlar ve ücret bordroları için de, vergi 
bildirimleriyle ilgili görüşlere benzer şeyler söylenebilir. Çoğu kez işçiye ödenen gerçek 
ücretler ile bordrolarda yer alan ücretler farklı olmaktadır. Yargıtay kararlarına göre, 
nitelikli işçiler açısından, ücret bordroları koşulsuz imzalanmış olsa dahi, gerçek 
kazançları yansıtmıyorsa geçerli değildir; bu gibi durumlarda işçinin yaptığı işe, ustalık 
derecesine, kıdemine göre gerçek kazançların araştırılması gerekmektedir. 
 
   Günümüzde bir çok özel işyerleri, ağırlıklı olarak asgari ücretler üzerinden 
bordro düzenlemekte; bu bordrolarda nitelikli-niteliksiz, eski-yeni işçi ayrımı 
yapılmamakta, hepsi için aynı ücret (asgari ücret) gösterilmektedir. O kadar ki, bir 
genel müdürün, üst düzey bir yöneticinin ücretleri bile bordrolarda asgari ücret olarak 
yer alabilmektedir. Bu gibi durumlarda yapılacak iş, Yargıtay kararlarına göre, gereksiz 
araştırmalarla vakit  yitirmeksizin ilgili meslek kuruluşlarına başvurmak; işyeri koşullarına,  
işçinin veya yöneticinin yaptığı işe, uzmanlık veya ustalığına göre ne kadar bir ücret 
alabileceğini sormak, dönemlere göre bu ücretlerin artışlarını da gösteren  bir liste düzenlenip 
gönderilmesini istemektir.       
 
  Bu konuda Yargıtay kararlarından seçtiğimiz örnekler şöyledir: 
 
 A) NİTELİKLİ İŞÇİLER YÖNÜNDEN, ÜCRET BORDROLARI ÖNKOŞULSUZ 
İMZALANMIŞ OLSA DAHİ, GERÇEK KAZANÇLARI YANBITMIYORSA, 
GEÇERLİ OLMAYACAĞINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI   
 
  Ücret bordrolarının önkoşulsuz imzalanmış olması, bordrolardaki ücretin 
gerçek ödenen ücret olduğunu kabul etmek için yeterli değildir. Mahkemenin, işçinin bu 
yöndeki istemini dikkate alarak, işçinin  yaptığı işin niteliğini, hizmet süresini, iş deneyimini 
ve işyerinin özelliklerini göz önünde tutan bir incelemeyle gerçek ücreti saptaması gerekir.  
  (9.HD.14.03.1988, 873-2968) (YKD.1989/2-221) 
 
  İşçi ücretlerinin bordrolarda gösterilen ücretler olmadığı ve daha yüksek 
miktarlar olarak ödendiği saptanmışsa, işçilik alacaklarına ilişkin hakların da, bu gerçek ücret 
üzerinden hesaplanıp ödettirilmesine karar verilmesi gerekir.  
  (HGK.25.12.1987, 9-523 E. 1106 K.) 61 
 
  Usta işçinin gerçek ücretinin araştırılması gerekir. 
  Ustalık isteyen bir işde asgari ücretin üstünde bir ücretle çalışan işçinin tazminatı ve 
ücret alacağının asgari ücret üzerinden değil, gerçek ücreti üzerinden hesaplanması gerekir.  
  (9.HD.22.10.1987,  8912-9447) (İş ve Hukuk,1988/189-24,no:1983)   
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  Nitelikli işler açısından, imzalı dahi olsa, ücret bordroları bağlayıcı değildir.  
  Davacı işçi uzun süreden beri aynı işyerinde ustabaşı olarak çalıştığına göre, ücret 
ve tazminat hesaplarının asgari ücret üzerinden yapılması isabetsizdir. Asgari ücret üzerinden 
düzenlenen bordrolarda davacının imzasının bulunmasının, nitelikli işçiler açısından 
bağlayıcılığı söz konusu olamaz.  
  (9.HD. 03.10.2000, 8614-13106, no: 71) (Yasa H.D.2001/1-163,no:71) 
 
  İşçinin yaptığı işe ve kıdemine göre, bordrolara yansımayan gerçek ücreti 
araştırılmalıdır. 
  Zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan işçinin vasıflı işçi olduğu dosya 
içerisinden anlaşılmaktadır. Öte yandan işçinin yaşı, yaptığı işin niteliği ve kıdemi nazara 
alındığında, asgari ücretle çalışması hayatın olağan akışına ve yaşam deneyimlerine uygun 
olmayacağından, bordrodaki ücretin gerçek ücreti yansıttığı söylenemez. Hal böyle olunca 
davacının yaptığı iş, kıdemi ve yaşı nazara alınarak emsalinin aldığı ücretin ilgili meslek 
kuruluşlarından saptanarak buna göre tazminatın hesaplanması gerekir. Mahkemece bu maddi 
ve hukuki olgular gözönünde tutulmaksızın  ücret bordrolarındaki ücretin esas alınması 
suretiyle tazminatın hesaplanması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.  
  (21.HD.29.09.1998, 5889-6025)62 
 
  Nitelikli olmayan işçiler açısından imzalı bordroların davacıyı bağlayıcılığı kabul 
edilmekte ise de, nitelikli işçiler  için bu bağlayıcılıktan söz edilemez.  
  (9.HD.01.02.1999, 18841-1158) (İBD.1999/2-463) 
 
  Ustabaşının asgari ücretle çalıştığının  kabulü doğru değildir. 
    Ustabaşı gibi  nitelikli bir işçinin asgari ücretle çalıştığının kabulü  Yargıtay 
uygulamaları yönünden doğru değildir. İmzalı bordroların genelde davacıyı bağlayacağı 
tartışmasızdır. Ancak, somut olayda olduğu gibi, her zaman kabulü de gerçeklere aykırılık 
oluşturur.  
  (9.HD.28.01.1999, 17509-1065) (İBD.1999/3-777) 
 
   Yaş ve kıdem olguları gözetilerek vasıflı işçinin ücreti araştırılmalıdır. 
   İşyerinde  vasıflı işçi olarak çalıştığı anlaşılan davacının ücreti saptanırken, yaş ve 
kıdem olguları da gözetilerek, aynı işyerinde çalışan vasıflı işçilerin ücretlerine göre 
değerlendirme yapılmalıdır.  
  (21.HD. 23.03.1999, 170-1983) (İBD.1999/2-503) 
 
  Usta işçinin  tazminatının asgari ücretten hesaplanması doğru değildir. 
  Davacının otuzaltı yaşında ve usta enjeksiyon işçisi olmasına karşın, yaşamın olağan 
akışına ters düşecek şekilde asgari ücretten hesaplama yapılması usul ve yasaya aykırıdır.  
  (21.HD. 20.04.2000, 2793-3117)63  
 
  İşçinin gerçek ücretinin bordrolara yansımadığı anlaşıldığı takdirde, gerçek 
ücretinin tespiti yoluna gidilerek, işçinin hakları buna göre hesap edilmelidir.  
  (9.HD.17.09.1987, 7164-8103)64 
 
  Yaş, kıdem ve yapılan işe göre gerçek ücret saptanmalıdır.  
  Davacının  olay tarihindeki yaşı, mesleki kıdemi ve özellikle yaptığı iş dikkate 
alındığında bordrolardaki ücretin günün koşullarına uygun olduğunun kabulüne olanak 
yoktur. (21.HD. 19.11,1996, 5673-6384) (Yargı Dünyası,1997/4-92) 

                                                   
62 Ankara 9.İş Mah.1998/1050-396 
63  B.Çekmece As.Huk.(İş) Mah.1999/499-1318 
64  S.Temiz/E.Egemen,İş Hukuku Örnek Kararlar, sf.308 
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  Bordrolarda asgari ücretli olarak çalışmış görünmesine rağmen, tanıklar aksini 
açıklamışlarsa, öncelikle nitelikli veya niteliksiz işçi grubundan hangisine girdiği, yaptığı iş 
ile ünvanı itibariyle asgari ücretle çalışıp çalışmayacağı değerlendirilmeli,gerekirse meslek 
kuruluşundan kıdemi, iş ve ünvanına göre ne kadar ücret alabileceği sorularak sonucuna göre 
karar verilmelidir.  
  (9.HD.14.05.1997, 4925-8984) (YKD.1998/7-999) 
 
  Kalıpçı ustasının asgari ücretle çalışmayacağı  kabul edilerek, meslek kuruluşu 
tarafından bildirilen ücret esas alınarak tazminat hesaplanmalıdır.  
  Zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan sigortalının tazminatının hesaplanmasında, 
gerçek ücretin esas alınması koşuldur. Öte yandan, gerçek ücretin ise, işçinin kıdemi ve 
yaptığı işin özelliği ve niteliğine göre işçiye ödenmesi gereken ücret olduğu, işyeri veya 
sigorta kayıtlarına geçmiş ücret olmadığı Yargıtay’ın yerleşmiş görüşlerindendir.  
  Somut olayda, davacı işçinin kalıpçı ustası olduğu, kalıpçı ustasının da asgari ücretle 
çalışmasının hayatın olağan akışına ve yaşam deneyimlerine uygun düşmeyeceği, giderek, 
sigorta müfettişinin asgari ücret üzerinden yapmış olduğu saptamanın gerçeği yansıtmadığı 
açık seçiktir.Yapılacak iş, davacı işçinin kalıpçı ustası olduğu ve kalıpçı ustasının da  asgari 
ücretle çalışmayacağı kabul edilerek, meslek kuruluşu tarafından bildirilen ücret esas alınarak 
tazminatı yeniden hesaplamak  ve Kurum tarafından hüküm tarihine en yakın tarihe göre 
hesaplanan peşin sermaye değerini zarardan indirmek  ve sonucuna göre karar vermekten 
ibarettir. Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde 
hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.   
  (21.HD.27.06.2000, 3995-5128) (YKD.2001/3-413) 
 
  İşçinin kıdemi, yaptığı iş ve işyerinin özelliklerine göre gerçek ücreti 
saptanmalıdır. 
  Ücretin uyuşmazlık konusu olması durumunda, işçinin gerçek ücretinin 
saptanabilmesi için fesih ve diğer işçilik haklarının gerçekleştiği tarihteki ücretin  ne miktarda 
olabileceği, davacının kıdemi, yaptığı iş ve işyerinin özellikleri gözetilerek ilgili meslek 
kuruluşundan sorulmalıdır. Uzun yıllar kalfa olarak çalışan işçinin asgari ücretle çalıştığının 
kabulü olanaksızdır. (9.HD. 14.04.1997, 1666-7407) (Yasa H.D.1998/4-685, no:234) 
 
  Vizite kağıdında usta olduğu yazılı olan işçinin gerçek ücreti saptanmalıdır. 
  Davacının vizite kağıdında usta olduğu yazılı bulunmasına göre, usta olan vasıflı 
işçinin asgari ücretten çalışması hayatın olağan akışına uygun olmayacağından, gerçek  
ücretinin saptanmasında ve buna göre karar verilmesinde bir yanlışlık bulunmamaktadır.  
  (21.HD. 29.09.1998, 6320-6032) 65 
   
  Oniki yıllık  kalifiye işçinin asgari ücretle çalıştığı düşünülemez. 
  Davacı, işyerinde birinci sınıf kalifiye eleman olarak çalışmış bulunmaktadır. 
Yargılama sırasında dinlenen davacı tanıkları davacının haftalık ücreti hakkında bilgi 
vermişlerdir. Davalı işveren davacının asgari ücretle çalıştığını ileri sürmüş ise de herhangi 
bir bordro ibraz etmemiştir. Davacının oniki yıllık bir işçi olmasına ve pozisyonuna göre, 
asgari ücretle çalıştığı düşünülemez. Bu durumda, tanıklarca bildirilen  haftalık ücretin 
miktarı gözönünde tutulmak suretiyle tüm alacaklarının hesap edilmesi gerekir.  
  (9.HD. 25.12.1996, 17124-24187)66 
 
  Mobilya ustasının asgari ücretle çalıştığı kabul edilemez. 
   Mahkemece, bordro ve Bölge Çalışma Müdürlüğü raporuna itibar edilerek asgari 
ücret üzerinden tespit edilen tazminat ve işçi alacakları hüküm altına alınmıştır. Dosyadaki 
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belge ve bilgilere göre, davacı işçinin davalıya ait işyerinde  beş yıl kadar mobilya ustası 
olarak çalıştığı anlaşılmakta olup, dairemizin kararlılık kazanmış uygulamasına göre bu tür 
nitelikli  işçilerin asgari ücretle çalıştığının kabulü hayatın olağan akışına aykırıdır. Mobilya 
ustalığı nitelik ve tecrübeyi gerektirdiği gibi davacı beş yıldan beri  de davalı işyerinde 
çalıştığından, sağlıklı bir çözüme ulaşılması için çalışma süresi ve görev ünvanından söz 
edilerek davacı gibi bir işçinin ücretinin ne olabileceği ilgili meslek odasından sorulmalı ve 
sonucuna göre belirlenecek tazminat ve işçilik hakları hüküm altına alınmalıdır.  
  (9.HD. 07.02.2002, 2001/16915 – 2002/2457) 67    
 
  Gerçeği yansıtmayan ücret bordroları geçerli sayılamaz. 
  Garson olarak çalıştığı  işyerinin niteliği, hizmet süresi ve dinlenen tanıkların 
birbirini tamamlayan ifadeleri karşısında, davacının asgari ücretle çalıştığını gösteren ücret 
bordrolarının gerçeği yansıtmadığının kabulü ile ona göre hüküm kurulması gerekirken 
aksine karar verilmesi doğru değildir. 
   (9.HD.04.05.1993, 559-7462) (İş ve Hukuk, 1993/237-29,no:2539) 
 
  Yaş, kıdem ve işin niteliği  dikkate alınarak ücret saptanmalıdır.    
  Zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan sigortalı işçinin olay tarihindeki yaşı, 
mesleki kıdemi, yaptığı işin niteliği dikkate alındığında bordrodaki ücretin günün 
koşullarına uygun olmadığı, başka bir anlatımla, davacının asgari ücret karşılığında 
işyerinde çalışmasının hayatın olağan akışına ve yaşam deneyimlerine uygun düşmediğinin 
kabulü gerekir.  
  (21.HD.29.02.2000, 577-1678) 
 
  Tazminatın hesaplanmasında gerçek ücret esas alınmalıdır. 
  Zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan sigortalının tazminatının 
hesaplanmasında gerçek ücretin esas alınması koşuldur. Gerçek ücretin ise, işçinin 
kıdemi, yaptığı işin özelliği ve niteliğine göre işçiye ödenmesi gereken ücret olduğu, işyeri 
veya sigorta kayıtlarına geçmiş ücret olmadığı Yargıtay’ın yerleşmiş görüşlerindendir.  
  (21.HD.26.09.2000, 5270-6115) 
 
  Gerçek ücret, işçinin kıdemi ve yaptığı işin özelliğine göre ödenmesi gereken 
ücrettir.  
  Zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan sigortalının tazminatının hesaplanmasında, 
gerçek ücretin esas alınması koşuldur. Gerçek ücretin ise, işçinin kıdemi, yaptığı işin özelliği 
ve niteliğine göre işçiye ödenmesi gereken ücret olduğu, işyeri veya sigorta kayıtlarına 
geçmiş ücret olmadığı Yargıtay’ın yerleşmiş görüşlerindendir. Somut olayda, davacı işçinin 
inşaat ustası olduğu, inşaat ustasının da asgari ücretle çalışmasının hayatın olağan akışına ve 
yaşam deneyimlerine uygun düşmeyeceği , giderek, sigorta müfettişinin asgari ücret 
üzerinden yapmış olduğu saptamanın gerçeği yansıtmadığı açık seçiktir. Yapılacak iş, inşaat 
ustası için  meslek kuruluşundan bildirilen ücret esas alınarak tazminatı hesaplamak ve 
Kurum tarafından hüküm tarihine en yakın tarihe göre hesaplanan peşin sermaye değerini 
zarardan indirmek ve sonucuna göre bir karar vermektir.  
  (21.HD. 06.10.2003, 7157-7456)    
 
  Vasıflı işçinin asgari ücretle çalışmasının hayatın olağan akışına ve yaşam 
deneyimlerine uygun düşmeyeceği açık seçiktir. Sigortalının tazminatının hesaplanmasında 
gerçek ücretin esas alınması koşuldur. Gerçek ücretin ise, işçinin kıdemi, yaptığı işin özelliği 
ve niteliğine göre işçiye ödenmesi gereken ücret  olduğu, işyeri veya sigorta kayıtlarına 
geçmiş ücret  olmadığı Yargıtay’ın yerleşmiş görüşlerindendir. Somut olayda, davacı işçinin 
vasıflı boyacı ustası olduğu ve boyacı ustasının da asgari ücretle çalışmayacağı kabul 

                                                   
67  Doç.Dr.Cevdet İlhan Günay, Şerhli İş Kanunu,2003,sf.440 
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edilerek, meslek kuruluşlarından sorularak bildirilen ücretin esas alınması ve tazminatın buna 
göre hesaplanması gerekir.  
  (21.HD. 20.03.2001, 1005-2091) 
 
  İmzalı bordrolar gerçeği yansıtmıyorsa, ücret araştırılmalıdır.  
  Davacı tarafından imzalanan ve imzası inkar edilmeyen bordrolarda davacının ücreti 
asgari ücret olarak gösterilmiş, mahkemece buna değer verilerek hüküm kurulmuştur. 
İşyerinde inşaat ustası olarak çalışan davacının çalışma süresi, yaptığı iş tanık beyanları ile 
birlikte değerlendirildiğinde bordroların gerçeği yansıtmadığı kuşkusu doğmaktadır. Bu 
nedenle davacının çalışma süresi , yaptığı iş, çalışma tarihleri açıklanarak meslek 
kuruluşundan alabileceği  ücret sorulmalı, alınan cevap  tüm delillerle birlikte 
değerlendirilerek  ücret belirlenmeli, gerekirse bilirkişiden yeniden rapor alınmalı ve 
sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.  
  (9.HD.27.10.2004, 8503-24277) 
 
 
 B) NİTELİKSİZ İŞÇİLER YÖNÜNDEN, AKSİ KANITLANMADIKÇA, İMZALI 
ÜCRET BORDROLARININ BAĞLAYICI OLACAĞINA İLİŞKİN KARARLAR 
 
  Bordroda ücret belli ise, varsayıma dayanılamaz. 
  Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının usta olduğuna ilişkin bir kanıt 
bulunmamaktadır. Ayrıca, davacının kendisi, düz işçi olduğu yolunda açıklamalar yapmıştır. 
Esasen ücreti de bordro ile belirlenmiştir. Ücretin gerçek olarak saptandığı durumlarda ise, 
artık farazi saptamalara gidilemez. Mahkemenin, Ticaret Odasından ücret belirlemesi ve 
dosyadaki bilgilere ters düşecek nitelikte ücret kabulü ve buna dayalı maddi zarar hesabı 
yaptırması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.   
  (21.HD.10.03.1998, 474-1667) (İBD.1999/2-577)   
 
  Vasıfsız işçinin ücreti bordroda belli ise, ücret araştırmasına gerek yoktur. 
  İşçinin vasıfsız işçi olduğu, ücretinin de bordroda belirtildiği açıkça vurgulanmış 
olmasına karşın, işçinin usta olduğu kabul edilerek buna göre ücret araştırması yapılması ve 
ticaret odasının bildirdiği ücretin baz alınarak tazminatın hesaplanması doğru değildir.  
  (21.HD. 14.09.1999, 3962-5688) 
 
  Düz işçinin ücreti belli ise, araştırmaya gerek yoktur. 
  Hesap bilirkişisinin raporunda maddi tazminatın belirlenmesine esas olarak kabul 
edilen ücret, sıva kalıp ustası için kabul edilen kazanca ilişkindir. Oysa, davacı murisinin 
gördüğü işin niteliğine göre düz işçi olduğu ve kalıp ustasına yardım ettiği, bunun sonucu, 
açıkca düz işçilere ilişkin ve tespit davasındaki ücretler göz önünde tutularak zararın 
belirlenmesi gerektiği açıktır. Mahkemece, davacının  murisinin işyerinde gördüğü işin ve 
ücretinin hatalı değerlendirilerek, sıva-kalıp ustalarına ödenen emsal ücretin esas alınması 
suretiyle maddi tazminatın hesaplanması doğru olmamıştır.   
  (21.HD. 21.05.2002, 2618-4666)       
 
  Niteliksiz işçiler yönünden imzalı bordro bağlayıcıdır.  
  Nitelikli olmayan işçiler açısından, imzalı bordroların bağlayıcılığı kabul 
edilmektedir. (9.HD. 01.02.1999, 18841-1158) 
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 C) İMZALI BORDROLARIN BAĞLAYICI OLDUĞU DURUMLARA İLİŞKİN 
  KARAR ÖRNEKLERİ 
 
  Asgari ücretin çok üzerindeki imzalı  bordrolar esas alınmalıdır. 
  Bordrolarda gösterilen aylık net ücretin, o tarihlerde yürürlükte olan asgari ücretin de 
çok üzerinde olduğu dikkate alınınca, bordro içeriğinin gerçeğe uygun olduğunun kabulü 
doğru olur. (9.HD.25.05.1999, 8186-9381, Yasa H.D.2000/3-446, no: 186)  
 
  İmza ile kabul edilmiş olan bordrolar esas alınmalıdır. 
  Davacı işçiye ödenen ücretler kayıtlara dayalı belli edilmiş ve bu yönde 
uyuşmazlığın bulunmadığı durumlarda, imza ile kabul edilmiş bordroda gözüken 
ücretlerin esas alınması zorunludur. (21.HD.18.02.1997, 1996/7331- 1997/873)  
 
  Aksi kanıtlanamayan ücret bordrolarına göre zarar hesabı yapılmalıdır. 
  Davacının bilinen ve işyerinde aldığı ücrete göre zarar hesabının yapılması gerekir. 
Gerçek ücret belli iken varsayımlara gidilemez. Dava konusu olayda, davacının, aksi 
kanıtlanamayan ücret bordroları, işyeri kayıtları ve sigorta müfettişi raporuyla aylık ücreti 
bellidir. Bu belirleme ortada iken, mahkemenin tanık beyanları ve Ticaret Odası kayıtlarını 
esas alarak zararı hesaplatması usul ve yasaya aykırıdır.  
  (21.HD.10.06.1997, 2846-3939) (Yargı Dünyası, 1997/110) 
 
  İtiraza uğramayan bordrolardaki ücretlere göre zarar hesaplanmalıdır. 
  İş kazası sonucu sürekli beden gücü kaybına uğrayan işçilerin maddi zarar hesapları 
yapılırken, günlük kazanca esas olarak, bilinen kayıtlarda gözüken gerçek kazançlarının 
dikkate alınması zorunludur. Hata veya sahteliğine ilişkin açık itirazın bulunmadığı, işveren 
veya Kurum kayıtlarına geçmiş, bordrolarda gözüken ücretler yerine, varsayıma dayalı 
ücretler esas alınamaz. Dava konusu olayda, davacının ücret ve kazançlarına ilişkin belgeler 
dosyasına konulmuştur. Bu miktarlara herhangi bir itirazın olmadığı gözetilmeksizin, 
doğrudan Ticaret  Odası’ndan  emsal ücretlerin sorularak, buna dayalı hesap raporu  
düzenlenmesi usul ve yasaya aykırıdır.  
  (HGK. 25.06.1997, 21-380 E. 612 K.) (Yargı Dünyası, 1997/12)    
 
  İmzalı bordrolara göre hüküm kurulmalıdır. 
  Dosya içerisinde bulunan aylık ücret bordrolarında davacının adı karşısında aylık net 
ücret belirtilmiş olup, davacının da imzası yer almaktadır. Bu yazılı belge bir tarafa 
bırakılarak bilirkişinin vasıflı bir dokuma işçisinin asgari ücretin iki katı üzerinden ücret 
alabileceği varsayımından hareketle düzenlediği raporun esas alınarak isteklerin hüküm altına 
alınması hatalıdır. (9.HD. 19.11.1996, 13683-21420) 
 
  İmzanın davacıya ait olup olmadığı araştırılarak hüküm kurulmalıdır. 
  Dosya içinde bulunan işyeri ücret bordrolarında davacının giydirilmiş ücreti 
gösterilmiştir. Davacının adı karşısındaki imzanın kendisine ait olup olmadığının araştırılarak, 
kendisine ait olduğu takdirde bordrodaki ücret üzerinden tazminatının hüküm altına alınması 
gerekir. (9.HD.08.10.1996, 8920-19079)  
 
  Müfettiş raporu ve işçinin beyanıyla doğrulanan imzalı bordrolardaki ücretler 
dikkate alınarak tazminat hesaplanmalıdır.  
  Zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan işçinin işyerinde beton karma, hafriyat, 
malzeme taşıma işinde çalıştığı dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Öte yandan, sigortalıya 
bağlanan gelirin  peşin sermaye değerine esas alınan ücretin işyeri kayıtları incelenmek 
suretiyle müfettiş tarafından saptandığı, müfettiş raporunun, davacının da imzasını içeren 
ücret bordrolarınca doğrulandığı ortadadır. Bu nedenle, davacının ücreti belli iken 
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varsayıma  dayanılarak ve özellikle işçinin yaptığı iş beton karma, hafriyat ve malzeme taşıma 
işi olduğu halde, elektrikçi olarak meslek kuruluşundan ücretinin sorulması ve buna göre 
tazminatın hesaplanması usul ve yasaya aykırıdır. Yapılacak iş, davacının sigorta müfettişine 
verdiği beyanı ve bordrolardaki ücret dikkate alınarak tazminatın hesaplanmasıdır.  
  (21.HD. 12.11.1998, 7234-7660)    
 
  Davacının bordro ve işveren kayıtlarına geçmiş ücretleri esas alınmalıdır. 
  Maddi tazminat hesapları yapılırken, davacının bordro ve işveren kayıtlarına 
geçmiş, bilinen ücretlerinin esas alınması gerekir. Dava konusu olayda, ücretlerin 
bilinmesine karşın, araştırmaya gidilerek Ticaret Odası’ndan ücret sorulup buna göre zararın 
hesaplanması usul ve yasaya aykırıdır.  (21.HD. 29.02.2000, 478-1674) 
 
  Bordrolarda ücret belli iken, ücret araştırması yapılamaz. 
  Davacının maddi zararının saptanmasında esas alınan hesap bilirkişisi raporunda, 
davacının ücreti Sosyal Sigortalar Kurumu gelir bağlama kararı, vizite kağıdı ve ücret 
bordrolarında belli iken, bilinen ücret yerine davacının gördüğü iş ile ilgili olmayan Madeni 
Eşya Sanayicileri Esnaf Odası’ndan alınan ücretin esas alınması ve gerçek kazanç yerine 
değişik bir ücretin kabulü usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.  
  (21.HD.06.02.1996, 7718-534) 
   
  Muhasebe sorumlusu işçinin imzasını taşıyan avans belgelerindeki ücret esas 
alınmalıdır.  
  Hüküm altına alınan tazminat ve alacaklar davacı tanıklarının anlatımlarına itibar 
edilerek hesaplanmıştır. Ancak davacı muhasebe sorumlusu eleman olarak işyerinde çalışmış 
olup kendisinin imzasını taşıyan avans belgeleri ve banka dekontları mevcuttur. Bu 
belgelerdeki aylık miktarlar esas alınarak hesaplamalar yapılmalı ve belirlenecek miktarlar 
kabul edilmelidir. (9.HD.04.04.2002, E.2001/19838 - K.2002/5813)  
 
  Asgari ücretin iki katı ücret alan niteliksiz işçinin ücretinin belirlenmesinde 
imzalı bordrolar esas alınmalıdır. 
  Taraflar arasında davacının son aylık ücretinin miktarı konusunda uyuşmazlık 
mevcuttur. Davacı işçi 145.000.000.TL net ücret aldığını ileri sürerken, davalı ise, imzalı 
bordrolarda yazılı olan brüt 85.582.000 Tl. rakamının esas alınması gerektiğini savunmuştur. 
Davalının kabul ettiği miktar dönem asgari ücret tutarının yaklaşık iki katı olup, 
davacının davalıya ait işyerinde vasıflı bir eleman olarak çalıştığına dair dosyada her 
hangi bir bilgi ve belgede bulunmamaktadır. Mahkemece kabul edilen ücreti ise brüt 
olarak asgari ücretin yaklaşık 5 katı tutan olup, somut olayda imzalı bordroya itibar 
edilmesi gerekirdi. Bu konuda yazılı belge karşısında davacı tanıklarının soyut 
anlatımlarına itibar edilmesi doğru olmamıştır. Mahkemece davacının bordrodaki ücreti 
esas alınmak suretiyle karar verilmelidir.  (9.HD.22.05.2001, 2000/3071 - 2001/8686) 
 
   Davacı işçinin imzasını taşıyan bordrolardaki ücreti, asgari ücret olarak 
gösterilmiş olup,  kanıtlanmayan daha yüksek ücret üzerinden hesap yapılması 
hatalıdır.       
  Davacının son aylık ücretinin miktarı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık  
mevcuttur. Davacı işçi altmışmilyon net ücret aldığını ileri sürerken, davalı işveren asgari 
ücretten ödeme yapıldığını savunmuştur. Dosya içerisinde davacının imzasını taşıyan ücret 
bordrolarında ücreti asgari ücret olarak gösterilmiştir. Mahkemece bu konuda dinlenen her iki 
taraf tanıkları da davacının asgari ücretle çalıştığını açıklamışlardır. Bilirkişi tarafından 
düzenlenen ek raporda hak kazanılan kıdem tazminatı ile hafta tatili alacağı asgari ücrete göre 
hesaplanmış olup, mahkemece anılan ek rapora göre karar verilmesi gerekirken, 
kanıtlanamayan daha yüksek ücret üzerinden yapılan hesaba itibar edilmesi hatalıdır.  
  (9.HD.08.04.2001, 2000/2301 – 2001/7973) 
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  İmzalı bordrolar, Ticaret Odasınca da doğrulanmış olmakla, bordrolardaki 
ücretler üzerinden hesaplama yapılmalıdır.      
  Davacı işçinin fesih tarihinde aylık ücreti taraflar arasında uyuşmazlık konusu 
oluşturmaktadır. Mahkemece davacı tanıkların soyut anlatımlarına dayanılarak onların 
belirttiği ücret üzerinden tazminat ve haklar hesaplanmış ise de davacı işçinin imzasını da 
taşıyan ücret bordrosunda aylık ücretin 95 milyon olduğu gösterildiği gibi İstanbul Ticaret 
Odasından mahkemeye gönderilen cevabı yazıda da bu bordroyu teyit eder şekilde asgari 
ücret üzerinden ödeme yapılması gerektiği açıklanmıştır. Bu durumda bordroya itibar edilerek 
hesaplanmalar yapılmalıdır.  (9.HD.10.04.2002,  2001/20126 – 2002/6125)  
 
 D) İMZASIZ BORDROLARIN KANIT OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN  
  KARAR ÖRNEKLERİ 
 
  Pres ustasının ücretinin saptanmasında, imzasız bordrolar esas alınamaz. 
  Davacı işçinin pres ustası olduğu ve pres ustasının da asgari ücretle çalışmayacağı 
kabul edilerek, davacının kıdemi, yaşı, yaptığı işin niteliği gözönünde tutularak gerçek 
ücretinin saptanması gerekir. İşyerinde bulunan imzasız bordrolardaki ücretin esas alınması 
suretiyle hesaplama yapılması doğru değildir.  
  (21.HD.28.09.2000, 6179-6209) (Yasa HD.2001/6-816,no:365)  
 
  İşyerinde veteriner hekim ve teknik müdür olarak çalışan davacının ücretinin 
saptanmasında, imzasız bordroların delil özelliği yoktur.  
  Davacının veteriner hekim ve teknik müdür olarak davalı şirkette çalıştığına ilişkin 
taraflar arasında anlaşmazlık yoktur. Uyuşmazlık ücret miktarı üzerinde toplanmaktadır. 
Dosya içerisindeki ücret bordroları imzasız olup, delil özelliği yoktur. İşverenin Sosyal 
Sigortalar Kurumu’na verdiği prim tahakkuk cetveli ise işverenin tek taraflı tuttuğu bir 
belgedir. Taraflar arasında imza altına alınmış bulunan Teknik Personel İmza Sözleşmesi  
fesihten çok önceki bir tarihte düzenlenmiştir. Belediye Başkanlığı’nın yazısında  ise fesih 
tarihinde 657 sayılı yasaya tabi olarak çalışan veterinerlerin aylık net ücreti belirtilmiştir. 
Davacı tanıkları davacının net ücreti hakkında bilgi vermişlerdir. Bu değer aynı zamanda 
davacının dava dilekçesinde bildirdiği miktardır. Davalı tanıkları ise halen çalışan işçilerdir. 
Dört yılı aşkın süredir ve işyerinde veteriner hekim ve aynı zamanda teknik müdür olarak 
çalışan davacının asgari ücretle çalışması hayatın olağan akışına uygun değildir. Mahkemece, 
dosya içerisinde bulunan ek raporda belirtilen ücret üzerinden tazminata hükmetmek 
gerekirken, aksi düşünce ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı 
gerektirmiştir.  (9.HD.23.101997, 17232-18035) (Madenci Der.,1998/2-31)    
 
  Bordrodaki imza davacıya ait  değilse, ücret alacağının reddedilmesi hatalıdır.   
  Mahkemece görüşüne başvurulan bilirkişi yaptığı inceleme sonunda ücret 
bordrolarındaki imzaların davacı işçiye ait olmadığı sonucuna varmıştır. Buna göre ücret 
alacağının reddedilmesi hatalıdır. Bordro ile ücretlerin ödendiği kanıtlanmadığından ücret 
hesabı yapılarak belirlenecek miktar hüküm altına alınmalıdır.  
  (9.HD.21.01.2002, E.2001/16327-K.2002/388) 
 
  Bordrodaki imzaların işçiye ait olup olmadığı belirlenmelidir.  
  Davacı işçinin kırkdört günlük ücretinin ödenip ödenmediği konusunda uyuşmazlık 
vardır. Davalı işveren ücretin ödendiğini savunarak bordro fotokopileri ibraz etmiştir. Davacı 
taraf bordrolardaki imzaların kendisine ait olmadığını ileri sürdüğüne göre bordro asılları 
celbedilip inceleme yapılarak imzanın davacıya ait olup olmadığı sorunu çözümlenmelidir. 
Çıplak gözle dahi imzanın davacıya ait olmadığının kabulü yolundaki mahkemenin gerekçesi 
isabetli değildir. Ücret bordroları asılları getirtilerek açıklandığı şekilde araştırma ve inceleme 
yapılmalıdır. O halde karar bu yönden bozulmalıdır.  
  (9.HD.24.01.2002, E.2001/16246-K.2002/723)   
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   İki yabancı dil bilen davacının ücreti belirlenirken, imzasız bordrolara göre 
hüküm verilemez.  
  Hüküm altına alınan alacaklara baz teşkil eden ücret, taraflar arasında uyuşmazlık 
konusunu oluşturmaktadır. Dosya içeriğine göre davacı uzun süre işyerinde çalıştığı gibi, iki 
yabancı dil de bilmektedir. Mahkemece ücret bordroları esas alınarak sonuca gidilmiş ise de 
bunların bir çoğu davacı işçinin imzasını taşımamaktadır. Ayrıca ücretinde gerçek durumu 
yansıtıp yansıtmadığı konusunda şüphe uyanmaktadır. Ücretin gerçeğe uygun olarak 
belirlenebilmesi için böyle durumlarda Dairemizin kararlılık kazanmış uygulaması uyarınca; 
Davacının yaptığı iş, kıdemi ve bildiği yabancı dil de belirtilerek ne kadar ücret alabileceği 
ilgili meslek kuruluşundan sorulmalı ve gelecek olan cevap bütün dosya içeriği ile bir 
değerlendirmeye tabi tutularak hasıl olacak sonuca göre hüküm kurulmalıdır.  
  (9.HD.02.10.2001, 11421 – 15334) 
 
  Asgari ücret üzerinden düzenlenen bordrolarda işçinin imzası bulunmadığına 
göre, bir aşçının alabileceği ücret meslek kuruluşundan sorulmalıdır.   
  Lokanta işyerinde çalışmış olan davacı işçinin ücreti  taraflar arasında uyuşmazlık  
konusudur. Davacı haftalık 3.5 milyon TL aldığını ileri sürmüş, gösterdiği tanıklar da bunu 
doğrulamışlarsa da tanıklar işyerinde çalışmamaktadırlar. Belirtmek gerekir ki bir aşçının 
İstanbul'daki işyerinde asgari ücretle çalışması da kabul edilemez. Dosyaya ibraz edilen 
davacının asgari ücretle çalıştığını gösteren bordroda davacının imzası 
bulunmamaktadır. Bu durumda gerçek ücretin belirlenebilmesi için davalıya ait işyerinde 
bir aşçının ücretinin ne olabileceğinin davalı işverenin bağlı olduğu meslek kuruluşundan 
sorularak neticesine göre bir karar verilmelidir.  
  (9.HD.17.03.1997, 1996/21937 – 1997/5133) 
 
 3- SİGORTA KAYITLARI  
 
  Sosyal Sigortalar Kurumu’na verilmek üzere işveren tarafından düzenlenen ve prime 
esas kazançları gösteren  belgeler, prim bordroları ve vizite kağıtlarıdır. Bu belgelerdeki 
kazançlar ile işçinin gerçek ücretleri, çoğu kez aynı değildir. Bu nedenle, sigorta 
kayıtlarındaki kazanç unsurlarına göre tazminat hesaplanması doğru sonuç vermez.  Prime 
esas kazançlar tazminat hesabının ölçüsü olamaz. 
  
  Sigorta kayıtları  genellikle gerçek kazançları yansıtmamakta; prim matrahları ile 
işçi ücretleri farklı olabilmektedir. Hele uzun bir süreden beri prim taban matrahlarının 
asgari ücretlerin bir hayli üzerinde saptanması, tavan matrahının da aşırı yüksekliği, 
işverenleri farklı bordrolar düzenlemeye itmektedir. Bu açıdan vizite kağıtlarına yazılan 
prime esas kazançlar da işçiye ödenen gerçek ücretler değildir. Sigorta müfettişlerinin 
kaza araştırması veya işyeri denetlemesi sonrasında düzenledikleri raporlarda yer alan prime 
esas  kazançlar da işçinin aldığı gerçek ücretleri yansıtmamaktadır.   
 
  İşyerlerinde genel müdür, üst düzey yönetici, mühendis, muhasebeci, teknisyen, 
formen, uzman, usta konumunda olan ve yüksek ücret alan kişilerin sigorta primine esas 
ücretleri de tazminat hesabının ölçüsü olamaz. Çünkü sigorta prim bordrolarındaki prime esas 
kazançlar  “tavan ücret” ile sınırlıdır. Bu gibi yüksek  ücret alan kişilerin gerçek kazançlarının 
araştırılması ve tazminat hesaplarının buna göre yapılması gerekir.  
 
  Öte yandan çoğu işverenler, nitelikli işçilere ve hatta üst yönetici konumundaki 
personeline yüksek bir ücret ödemelerine karşın, ücret bordrolarını asgari ücretten 
düzenlemekte,  sigorta primlerini taban matrahtan  ödemektedirler. Bütün bu bilinen ve 
görülen uygulamalar karşısında, sigorta kayıtlarına geçen prime esas kazançları  “gerçek 
ücret” saymak ve buna göre tazminat hesaplamak  doğru  değildir. 
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  Ayrıca, eğer işyerinde günlük normal ücret dışında, (ikramiye, yemek, giyim, 
yakacak ve benzeri) parayla ölçülebilen başka ödemeler ve sosyal yardımlar da varsa, 
tazminat hesabı, bunların tümü üzerinden yapılacağından, sigorta primine esas kazançlar ile 
işçinin  aylık ortalama kazançları arasında önemli farklar olacaktır. Bu yönden  de, tazminat 
hesaplarının, sigorta primine esas kazançlar üzerinden yapılması doğru değildir.  
 
  Özellikle yasal asgari ücretler ile yıllar boyunca bunların çok üzerinde saptanan prim 
taban matrahları karşılaştırıldığında aradaki fark görülecek; bu yönden de sigorta primine esas 
kazançların tazminat hesabının ölçüsü olamayacağı gerçeği bir kez daha  anlaşılacaktır. 68       
 
  Bu konuda Yargıtay kararlarından şu örnekleri verebiliriz:   
 
  SSK.primine esas kazanç, aylık ücret miktarı olarak kabul edilemez. 
  İşyerinde temizlik işçisi olarak çalışan davacı işçinin aylık brüt ücreti 210.000.000 
TL. olarak kabul edilmiş ise de, işyeri kayıtlarına ve özellikle davacının imzasını taşıyan ücret 
bordrolarına göre aylık brüt ücretinin  167.940.000 TL. olduğu anlaşılmaktadır. Temizlik 
işinden başka ek bir iş yapmadığı anlaşılan davacı daha yüksek ücret aldığını kanıtlamış 
olmadığı gibi, SSK. primine esas kazancın aylık ücret miktarı olarak kabulü olanağı da 
bulunmamaktadır. Dava konusu işçilik alacaklarının gerçek ücret üzerinden hesaplanmamış 
olması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.  (9.HD.10.06.2003, 519-10511)69 
 
  Sigorta prim bordrolarında gösterilen ücretlere itibar edilemez. 
  Taraflar arasındaki uyuşmazlık ücretin miktarı ile ilgilidir. Davacının sekiz buçuk yıl 
gibi uzun bir süre lüks otel işyerinde aşçı olarak çalıştığı anlaşılmaktadır. Ücret bordroları 
dosyada mevcut olmadığı gibi davacının imza karşılığında ücretlerini alıp almadığı da belli 
değildir. Sigorta prim bordrolarında gösterilen ücretlere itibar edilemez. Zira bu belgeler 
işveren tarafından düzenlenerek imzalanmaktadır. Bu durumda mahkemece yapılacak iş, 

                                                   
68 Bu  konuda son beş yıla ait şöyle bir tablo verebiliriz: 
    Dönemler                            Sigorta primi taban matrahı                   Aynı dönemde asgari ücretler                          
    01.10.1998-01.01.1999                70.098.750                               47.839.500  Brüt    34.573.946 Net 
    01.01.1999-01.07.1999                93.366.000                               78.075.000    “        58.948.000  “ 
    01.07.1999-01.01.2000              113.700.000                               93.600.000    “        70.222.320  “  
    01.01.2000-01.04.2000              120.000.000                             109.800.000    “         82.417.500 “ 
    01.04.2000-01.01.2001              150.000.000                             118.800.000    “         88.942.500 “ 
    01.01.2001-01.04.2001              150.000.000                             139.950.000    “       102.369.600 “ 
    01.04.2001-01.07.2001              210.000.000                             146.947.500    “       107.323.830 “ 
    01.07.2001-01.01.2002              210.000.000                             167.940.000    “       122.186.000 “ 
    01.01.2002-01.04.2002              210.000.000                             222.000.750    “       163.563.536 “ 
    01.04.2002-01.07.2002              277.872.000                             222.000.875    “       163.563.536 “ 
    01.07.2002-01.01.2003              327.583.290                             250.875.000    “       184.251.937 “ 
    01.01.2003-01.04.2003              327.583.290                             306.000.000    “       225.999.000 “ 
    01.04.2003-01.07.2003              393.099.960                             306.000.000    “       225.999.000 “ 
    01.07.2003-01.01.2004              458.015.820                             423.000.000    “       306.079.500 “     
     
          Görüldüğü gibi, uzun yıllardan beri  sigorta primine esas taban kazançlar, asgari ücretlerin bir hayli 
üzerindedir. Bunun bilinmesi ve ona göre değerlendirme yapılması gerekirken, bazı bilirkişi raporlarında  sigorta 
primine esas kazançların işçinin gerçek ücreti imiş gibi hesaplama yapıldığını, bu konuda yeterli bilgisi olmayan 
davacı vekillerinin buna itiraz etmediklerini, SSK. rücu davalarında bu konuda bilgi sahibi olması gereken SSK. 
Avukatlarının  yargıcı bilgilendirmeleri gerekirken suskun kaldıklarını, Yargıtay’ın da bu gibi kararları onadığını 
gözlemlemiş bulunuyoruz. Örneğin, incelediğimiz bir dosyada, henüz  ondokuz yaşındaki üç aylık niteliksiz 
işçinin ücretinin “asgari ücret” olduğu açıkça  belli iken, bilirkişi,  1998 yılında  70.098.750 TL. prime esas 
kazancı  gerçek kazanç gibi algılayıp, bunu aynı tarihte yürürlükte olan 47.839.500 TL. asgari ücretle 
kıyaslayarak (1.465) katsayısını bulmuş; bunu sonraki yılların asgari ücretlerine uygulayıp elde ettiği yüksek 
kazançlarla tazminat hesaplamıştır. Ne yazık ki bu haksız durumun kimse farkına varmamış, kimse itiraz 
etmemiş veya uyarmamıştır.                          
69 C.İlhan Günay, Şerhli İş Kanunu, Ağustos/2003, sf.426   (Bakınız: Yukarda prim taban ücreti ile asgari ücret 
karşılaştırma tablosundaki  01.07.2001-01.01.2002 arası rakamlar.) 
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işverenin mensup olduğu meslek kuruluşundan sorularak davacı gibi kıdemli bir aşçının ne 
kadar ücret alabileceğinin belirlenmesi gerekir.  (9.HD.24.11.1998, 13630-16619)   
 
  İşçinin gerçek ücreti, işyeri ve sigorta kayıtlarına geçmiş ücret değildir. 
  Sigortalı işçinin tazminatının hesaplanmasında, gerçek ücretinin esas alınması 
koşuldur. Gerçek ücret ise, , işçinin kıdemi, yaptığı işin özelliği ve niteliğine göre işçiye 
ödenmesi gereken ücret olduğu, işyeri veya sigorta kayıtlarına geçmiş ücret olmadığı 
Yargıtay’ın yerleşmiş görüşlerindendir. Somut olayda, davacı işçinin inşaat ustası olduğu, 
inşaat ustasının da asgari ücretle çalışmasının hayatın olağan akışına ve yaşam deneyimlerine 
uygun düşmeyeceği , giderek, sigorta müfettişinin asgari ücret üzerinden yapmış olduğu 
saptamanın gerçeği yansıtmadığı açık seçiktir. Yapılacak iş, inşaat ustası için  meslek 
kuruluşundan bildirilen ücret esas alınarak tazminatı hesaplamak ve Kurum tarafından hüküm 
tarihine en yakın tarihe göre hesaplanan peşin sermaye değerini zarardan indirmek ve 
sonucuna göre bir karar vermektir.  
  (21.HD.06.10.2003, 7157-7456)  (Yargı Dünyası, Kararlar,2004/1-255)  
   
  İşçinin ücretinin Sigortadan değil, işyerinden sorulması gerekir. 
  İş kazasında ölen işçinin desteğinden yoksun kalan davacılar için maddi ve manevi 
tazminat istenmiştir. Davalı vekili, bilirkişi raporuna karşı, gündeliğin Kurumun gelir 
bağlama kâğıdına göre tespit edilmesinin doğru olmadığını ve gündeliğin işyerinden 
sorulması gerektiğini ileri sürmüştür. Gerçekten bilirkişinin ölen işçinin kaza tarihindeki 
gündeliğini Kurumun gelir bağlama dosyasından tespit ettiği anlaşılmaktadır. Oysa, Sigorta 
Kurumunca bulunan günlük kazanç, her zaman kazalının kaza anındaki net gündeliği 
olmayabilir. O halde kazalının günlük kazancı, kaza anında almakta olduğu gündelik ile buna 
katılması gereken para  ve sosyal yardımlar ve kazalıya yapılan ek ödemeler üzerinden 
hesaplanmalıdır. Bu yön üzerinde gereği gibi durulmayarak günlük kazancın hesabında 
Sigorta Kurumunun bulduğu para miktarının esas alınması  ve buna  göre yapılan hesap 
sonucu düzenlenen rapora dayanılarak karar verilmesi yasaya aykırıdır.  
  (9.HD.25.06.1965, 3129-5666)  (İş ve Sigorta,1965/11-15)     
 
  İşverence Kuruma verilen prim bordrolarındaki ücrete göre hesaplama 
yapılamaz.     
  Davacının torna ustası gibi vasıflı bir eleman olduğu tartışmasızdır. Böyle bir 
elemanın asgari ücretle çalıştığının kabulü gerçekle bağdaşmaz. Davacının yaptığı iş, 
işyerinin özelliği ve hizmet süresi gözönüne alınarak ilgili meslek kuruluşlarından davacının 
gerçek ücreti belirlenip bu ücretin hesaplara yansıtılması gerekirken, işverence Sosyal 
Sigortalar Kurumuna verilen tek yanlı prim bordrolarındaki ücrete değer verilmesi hatalı 
olduğundan kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.  
  (9.HD.15.09.1998, 10223-13047)  (İBD.1998/4-1021)  
 
 
 4- MÜFETTİŞ RAPORLARININ GEÇERLİĞİ 
 
  İş ve Çalışma yaşamını denetlemekle görevli İş Müfettişleri ile işyerindeki 
uygulamaları ve iş kazalarını incelemekle görevli Sosyal Sigortalar Kurumu Müfettişlerinin 
raporlarında yer alan kazançlarla ilgili bilgiler de 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 
130/2.maddesine ve 1475 sayılı (eski) İş Kanunu’nun 89. maddesi ile 4857  sayılı (yeni) İş 
Kanunu’nun  92.maddesine göre  “aksi sabit oluncaya kadar geçerli belgeler” niteliğindedir 
  İşyerlerini denetleyen müfettişlerin raporlarında işçinin ücretleri yer alabilmektedir. 
Bunların tazminat hesabına esas kazançlar yönünden kanıt olma değerleri, ancak gerçek ücret 
ile prime esas kazanç arasında fark bulunmaması durumunda  olanaklıdır. Ancak ne var ki, 
çoğu kez müfettiş raporlarında prime esas kazançlara yer verilmekte, gerçek kazançlar 
saptanmamaktadır.  
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  Yargıtay görüşleri genellikle, prim bordroları, vizite kağıtları ve müfettiş raporlarının 
gerçek kazançları yansıtmadığı yönündedir. Her ne kadar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu’nun 130/2. maddesine ve 1475 sayılı (eski) İş Kanunu’nun 89. maddesi ile 4857  
sayılı (yeni) İş Kanunu’nun  92.maddesine göre, sigorta müfettişlerinin raporları resmi nitelik 
taşımakta ise de, Yargıtay kararlarında sıkça yinelendiği üzere “müfettiş raporları aksi sabit 
oluncaya kadar geçerli belgelerdendir.”  Bunun anlamı her zaman ve her türlü kanıtla 
müfettiş raporlarının geçersizliğinin kanıtlanabileceğidir. 
 
  Bu konuda Yargıtay karar örnekleri şöyledir: 
  
  Zararlandırıcı sigorta olayına uğrayan işçinin ücreti, vizite kağıdı ve onu esas 
alan müfettiş raporu ile belirlenemez. İbraz edilen bordroda işçinin imzası bulunmadığına 
göre, bu durumda mahkemece ücret araştırması yapılıp elde edilen miktarın tazminat hesabına 
esas alınarak hüküm kurulması gerekir.  
  (HGK.28.06.2000, 21-1060 E. 1080 K. (Yasa HD.2000/7-889,no:382) 
 
  Gerçek ücret, sigorta kayıtlarına geçmiş ücret değildir. 
  Zararlandırıcı sigorta olayına  uğrayan sigortalının tazminatının hesabında, gerçek 
ücretinin esas alınması koşuldur. Gerçek ücretin ise, işçinin kıdemi ve yaptığı işin özelliği  
ve niteliğine göre işçiye ödenmesi gereken ücret olduğu, işyeri ve sigorta kayıtlarına geçmiş 
ücret olmadığı Yargıtay’ın yerleşmiş görüşlerindendir. Somut olayda, davacı işçinin 
Endüstri Meslek  Lisesi Elektrik bölümü mezunu elektrik tesisat işçisi olup, bu nitelikte bir 
işçinin asgari ücretle çalışmasının hayatın olağan akışına ve yaşam deneyimlerine uygun 
düşmeyeceği, giderek, Sigorta Müfettişinin asgari ücret üzerinden yapmış olduğu 
saptamanın gerçeği yansıtmadığı açık seçiktir.  (21.HD.26.09.2000, 5270-6115) 
 
  Müfettiş tarafından tutulan tutanaklar, 506 sayılı yasanın 130/2 ve 1475 sayılı 
yasanın 89.maddeleri gereğince, aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir.  
  Zararlandırıcı sigorta olayına uğrayan işçinin beton döküm işçisi olduğu, beton ustası 
olmadığı, asgari ücret aldığı, ücretin ise işyeri kayıtları incelenmek suretiyle belirlendiği, 
Müfettiş raporu ve eklerinin içeriğinden anlaşılmaktadır. Öte yandan, müfettiş tarafından 
tutulan tutanaklar, 506 sayılı yasanın 130/2 ve 1475 sayılı yasanın 89.maddeleri 
gereğince, aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. Somut olayda, müfettiş tutanağının aksinin 
sabit olmadığı açıktır. Hal böyle olunca, giderek işçinin gerçek ücreti yöntemince saptanmış 
ve belli iken varsayıma dayalı ücret tespitine gidilemeyeceği  ortadadır. Mahkemece, bu 
maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmaksızın ve özellikle gerçek belli iken varsayıma 
dayanılmak suretiyle , işçinin kalıpçı ustası olduğundan söz edilerek, Ticaret Odasının 
bildirdiği ücret üzerinden tazminatın hesaplanması usul ve yasaya aykırı olup bozma 
nedenidir. (21.HD. 21.09.1999, 5155-5960)       
 
  Aksi kanıtlanmamışsa, müfettiş raporu geçerlidir. 
  Müfettiş raporunda işçinin ücreti, sürekli işgöremezlik gelirine esas olmak üzere 
dayanağı gösterilerek saptandığı açıktır. Müfettiş raporu, 506 sayılı yasanın 130/2. maddesi 
gereğince aksi sabit oluncaya kadar geçerli belgelerdendir. Dosya içeriğine göre raporun 
aksinin kanıtlanmadığı ortadadır. Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözönünde 
tutulmaksızın hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.  
  (21.HD.24.09.1996, 3960-4908) 
 
  Müfettiş raporu esas alınmakla birlikte, gerçek ücret araştırılmalıdır.  
  Maddi tazminat davalarına ilişkin hesap raporlarının düzenlenmesinde, işçinin 
ücretinin olabildiğince  gerçeği yansıtması, mevcut kayıt ve belgelere uygun olması gerekir. 
Başka bir anlatımla, gerçeğin belli olması durumlarında, varsayımlara dayanılarak sonuca 
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gidilemez. Dava konusu olayda, işçinin ücreti, işverence 90.405 lira olarak bildirilmiş; buna 
karşılık Sosyal Sigorta Müfettiş raporunda, son onbir günlük ücretinin 1.605.075 lira 
olduğu saptanmıştır. Mahkemece, bu çelişki giderilmeden ve gerçek ücret belirlenmeden 
varsayıma dayalı doğrudan Ticaret odasından gelen yazının esas alınması ve buna dayalı 
hesap raporuna göre sonuca gidilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.  
  (21.HD.18.02.1997, 163-876) (Yargı Dünyası,1997/3-129)    
 
  Müfettiş raporuna itiraz edilmemişse, rapordaki ücret esas alınmalıdır. 
  Davacının maddi zarar hesabına esas olarak düzenlenen hesap raporunda bilinen 
gerçek ücret veya kazancının gözönünde tutulması gerekir. Dava konusu olayda davacının 
aylık kazancı, ücret bordroları ve SSK. Müfettişince düzenlenen raporda belirtilmiştir. Bu 
olgulara herhangi bir itirazda bulunulmamasına karşın, davacı ücreti olarak, olayla ilgisi 
bulunmayan  TKİ. Ege Linyitleri İşletmesinde uygulanan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinin 
esas alınması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.  (21.HD.17.11.1998, 6171-7854) 
 
    Müfettiş raporundaki ücret yerine, neden ve dayanakları gösterilmeden inşaat 
odasından bildirilen ücretin esas alınması doğru değildir.  
   Maddi zarar hesaplarında olabildiğince gerçek ve bilinen ücret dikkate alınarak 
sonuca gidilmelidir. Dava konusu olayda davacının SSK. Müfettişince ve işyeri kayıtlarına 
göre saptanan ücreti mevcuttur. Bu ücret yerine, neden ve dayanakları gösterilmeden inşaat 
odasından gelen ücretin esas alınması usul ve yasaya aykırıdır.  
  (21.HD.02.03.2000, 1562-1845) 
 
  Müfettişin belirlediği ücretler yerine, işyeri ile ilgisi olmayan Sendikanın 
bildirdiği ücretler esas alınamaz.  
  İşçinin yaşı ve mesleki kıdemine göre SSK. Müfettişince saptanan ücretler yerine, 
sendikadan bildirilen ücretlerin esas alınması doğru değildir. Dava iş kazası sonucu meslekte 
kazanma güç kaybına uğrayan işçinin maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. İşçinin 
yaşı, mesleki kıdemi ve tecrübesi ile dosyadaki bilgi ve belgeler dikkate alındığında, 
davacının SSK. Müfettişince belirlenen ve asgari ücretin 1,5 katı tutarındaki ücretle 
çalıştığı belli olmasına rağmen, olay yeri ile ilgisi olmayan İstanbul’daki Türkiye Liman 
Döküm ve Gemi Sanayi İşçileri Sendikası’nca bildirilen emsal ücretlere göre tazminatın 
belirlendiği hesap raporunun hükme esas alınması usul ve yasaya aykırı olup bozma 
nedenidir. (21.HD. 14.05.2002, 2567-4372) 
 
  Müfettiş raporu, davacının imzasını içeren ücret bordrolarıyla doğrulanmış 
olmasına göre, meslek kuruluşundan ücretin sorulması doğru değildir.  
  Sigortalıya bağlanan gelirin  peşin sermaye değerine esas alınan ücretin işyeri 
kayıtları incelenmek suretiyle müfettiş tarafından saptandığı, müfettiş raporunun, davacının 
da imzasını içeren ücret bordrolarınca doğrulandığı ortadadır. Bu nedenle, davacının ücreti 
belli iken varsayıma  dayanılarak ve özellikle işçinin yaptığı iş beton karma, hafriyat ve 
malzeme taşıma işi olduğu halde, elektrikçi olarak meslek kuruluşundan ücretinin sorulması 
ve buna göre tazminatın hesaplanması usul ve yasaya aykırıdır. Yapılacak iş, davacının 
sigorta müfettişine verdiği beyanı ve bordrolardaki ücret dikkate alınarak tazminatın 
hesaplanmasıdır.  (21.HD. 12.11.1998, 7234-7660)    
 
  Aksi kanıtlanmayan müfettiş raporu geçerli sayılmalıdır. 
  İşçinin olay tarihindeki  ücreti, müfettiş raporu ve eklerinden açıkça anlaşılmaktadır. 
Sigorta müfettişleri tarafından düzenlenen tutanaklar, İş Yasası’nın 89 ve 506 sayılı 
yasanın 130/2. maddeleri uyarınca aksi sabit oluncaya kadar geçerli belgelerdendir. 
Somut olayda, yukarda sözü geçen tutanağın aksinin kanıtlanmadığı açıktır. Hal böyle olunca, 
tazminatın hesaplanmasında, tutanaktaki ücretin dikkate alınması gerekir.  
  (21.HD.24.09.1998, 5758-5826) 
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 5- BİREYSEL İŞ (HİZMET) SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERLİĞİ 
 
  Bilindiği gibi, iş (hizmet) sözleşmelerinin  yazılı olması koşul değildir. Ancak yanlar 
arasında bir sözleşme imzalanmış ve bu sözleşmede belli bir ücret kararlaştırılmışsa, tazminat 
hesabı belirlenen bu ücret üzerinden  yapılmak gerekecektir. Sözleşme, belirli süreli ise, 
ücretin saptanmasında sorun çıkmayacaktır. Buna karşılık, sözleşmede belirlenen süre 
aşılarak  çalışma sürdürülmüş; aradan bir veya birkaç yıl geçmiş ise, artık ücretin artmayıp 
aynı kaldığı söylenemez. Bu durumda, işçinin aldığı gerçek ücretin ne olduğu araştırılmak 
gerekecek;  işyerindeki konumuna, yaptığı işe, ustalık veya uzmanlık derecesine göre aldığı 
veya alması gereken ücretin ne kadar olması gerektiği  üzerinde durulacak; taraflar arasında 
bu konuda  uyuşmazlık varsa ve  ücret bordroları da gerçeği yansıtmıyorsa, ilgili meslek 
kuruluşundan işçinin gerçek ücretinin ne olması gerektiği sorulacak, bildirilen ücrete göre 
tazminat hesaplanacaktır.      
 
  BİREYSEL İŞ SÖZLEŞMELERİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 
 
  Taraflar arasındaki özel hizmet sözleşmesinde kabul edilen ve bu sözleşme 
hükümlerine göre davacıya ödenen en son ücret üzerinden hesaplama yapılmalıdır.   
  Taraflar arasında ücretin ne şekilde artırılacağını gösteren özel bir hizmet 
sözleşmesi bulunmaktadır.  Davacının ücretine yapılacak zam yönünden, kapsam dışı 
personel olan seksiyon müdürleri emsal gösterilmiştir. Davacının kapsam dışı personel olduğu 
ve onlara sağlanan tüm haklardan yararlanacağı yönünde bir hüküm yoktur. Bu nedenle, 
alacaklarının giydirilmiş ücretten hesaplanması hatalıdır. Taraflar arasındaki özel hizmet 
sözleşmesinde kabul edilen ve .bu sözleşme hükümlerine göre davacıya ödenen en son ücret 
üzerinden hesaplama yapılmalıdır.   (9.HD. 18.09.2002, 2984-15977)   
 
  Uyuşmazlığın yazılı hizmet sözleşmesine göre çözümlenmesi gerekir. 
   Uyuşmazlık davacının ücreti konusundadır. Dosyaya davacı tarafından ibraz edilen 
ve işverenin imzasını taşıyan hizmet sözleşmesi fotokopisinde davacının aylık ücretinin 
3.500 DM. olduğu yazılıdır. İşverenden bu sözleşmenin aslı istenmeli, sözleşmenin ibraz 
edilmemesi halinde bu sözleşmeye değer verilmeli, dava konusu alacak 3.500 DM. aylık 
ücrete göre belirlenmelidir. Sözleşmenin ibrazı halinde de sözleşme aslında ücret kısmının 
boş olması durumunda şimdiki gibi karar verilmelidir.  
  (9.HD.07.02.2001, 2000/18298-2001/1892) 
 
  Taraflar arasındaki hizmet sözleşmesine göre hüküm kurulmalıdır. 
  Taraflar arasında bağıtlanan hizmet sözleşmesinde çalışma karşılığının Libya Dinarı 
olarak ödeneceği kararlaştırılmış, hiç bir surette Amerikan Dolarından söz edilmemiştir. Buna 
rağmen, dava konusu isteklerin Amerikan Doları olarak talep edilmesi ve mahkemece de buna 
göre hüküm kurulması doğru değildir. Davacı, sözleşmede kararlaştırılan Libya Dinarını 
yabancı para borcu olarak isteyebilir. Bu durumda mahkemece yapılacak iş, davacının 
isteğinin Libya Dinarı olduğu kabul edilerek buna göre alacak miktarlarını saptamak ve 
istekler aşılmamak suretiyle hak edilen dava konusu alacaklara Libya Dinarı olarak aynen 
veya fiili ödeme tarihindeki efektif kur üzerinden Türk Lirası karşılığının davalılardan 
tahsiline karar vermekten ibarettir.  (9.HD.24.04.1995, 1994/564 – 1995/13960)  
 
  Yazılı hizmet sözleşmesinin belirsiz süreliye dönüşmesinden sonra eşit işe eşit 
ücret kuralının uygulanması.  
  Davacı işçi, bir yıllık süreli yazılı sözleşme ile işe alınmış, sonra da sürenin 
hitamında çalışmasını sürdürerek ikinci yılı da doldurmuş bulunduğuna göre, sözleşmesi 
üçüncü yılın başından itibaren belirsiz süreli bir nitelik kazanmıştır. Bu konuda taraflar 
arasında bir uyuşmazlık da bulunmamaktadır. Uyuşmazlık konusu, hizmet sözleşmesi belirsiz 
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süreli niteliği kazanan işçinin, belirsiz süreli sözleşmelerle işe alınan ve çalıştırılan işçilerin 
işverenle yaptıkları sözleşmelerde onlar için öngörülen ikramiye yakacak ve lojman gider gibi 
alacak ve yardımlardan yararlanması gerekip gerekmediğine ilişkindir. Mahkemece 
davacının, belirsiz süreli sözleşmelerle çalıştırılanların sözleşmelerindeki bu alacaklardan 
yararlandırması gerekeceği düşünülerek hüküm kurulmuştur. Ancak bu sonuca gidebilmek 
için öncelikle işyerinde kaç işçinin çalıştığı, bu işçilerden hangilerinin belirsiz süreli 
sözleşmelerle çalıştırıldıkları, görev yaptıkları yerler ve yaptıkları işler ve işe alındıkları 
tarihler bir taraftan; belirli süreli sözleşmelerle işe alınan işçilerden sözleşmeleri belirsiz süreli 
nitelik kazananların sayıları, yaptıkları işler, çalıştıkları yerler ve işe alındıkları tarihler diğer 
taraftan tespit edilerek, bunlar arasında bir karşılaştırma ve değerlendirme yapılmalıdır. Bu 
araştırma ve inceleme için gerektiği taktirde bir bilirkişi aracılığıyla bu konular açıklığa 
kavuşturulabilir. Bu inceleme sonucunda aynı işi yapan, aynı kıdemi olan, aynı yerde çalışan 
süresi belirsiz sözleşmeli işçilere ikramiye, yakacak ve diğer haklar ödendiği halde sonradan 
sözleşmeleri belirsiz nitelik kazanan işçilere ödenmediği, bir başka anlatımla eşit işe eşit ücret 
ilkesine uyulmadığı sonucuna varıldığı taktirde şimdiki gibi istek hüküm altına alınmalı aksi 
halde reddedilmelidir. (9.HD. 23.11.2000,  12061-17190) 
 
 
 6- TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ 
 
 a) Belge niteliği 
 
  Toplu İş Sözleşmelerinde kararlaştırılan ücretler,  tazminat hesaplarında kazançları 
gösteren kesin belge niteliğindedir. Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre “Toplu İş 
Sözleşmeleri kamu düzeni ile ilgili ve uygulanması zorunlu” belgelerden olduğundan, 
yargılamanın her aşamasında yargıç tarafından dikkate alınmak zorundadır. Taraflarca bir 
istek olmasa dahi, eğer hüküm tarihine kadar yeni bir Toplu İş Sözleşmesi  yürürlüğe 
girmişse, bu yeni sözleşmedeki ücretler için yeni bir hesap raporu düzenletilecektir. 
 
 b) Toplu İş Sözleşmelerine göre ücretin belirlenmesi 
 
  İşyerinde  Toplu İş Sözleşmesi uygulanıyorsa, iş kazasına veya meslek hastalığına 
uğrayan işçi de sendika üyesi veya sözleşmelerden yararlanma hakkı olan biri ise, bu durumda 
tazminat hesabında Toplu İş Sözleşmesi’nde kararlaştırılan ücretler gözetilecektir. Bu konuda 
şu ayrıntıların gözönünde bulundurulması gerekmektedir:  
 
 aa)Tazminat hesaplarında, olay gününden başlanarak, hesap raporunun düzenlendiği 
(hüküm gününe en yakın) güne kadar belli olan en son ücret unsurları gözönünde 
tutulacağından, kaza veya meslek hastalığı sonucu işçi ölmüş veya  işten ayrılmış bulunsa 
bile, en son yürürlüğe giren Toplu İş Sözleşmesindeki ücret unsurlarının (normal ücret, 
ikramiye, yemek, giyecek, yakacak paraları, aile ve çocuk yardımı, bayram ve izin harçlığı 
gibi sosyal yardımların) tamamı  üzerinden tazminat hesaplanacaktır.   
 
 bb)Toplu İş Sözleşmeleri (asgari ücretler gibi) kamu düzeni ile ilgili olduğundan 
uyulması zorunludur. Kamu düzeni ile ilgili konularda usuli kazanılmış haktan söz edilemez. 
Bu nedenle, davacı veya vekili  bilirkişi hesap raporuna itiraz etmemiş olsalar dahi, hüküm 
tarihine kadar yürürlüğe giren tüm Toplu İş Sözleşmeleri hesaplamada gözetilmek zorundadır. 
 
 cc) Gene kamu düzeni gereği, (davacı veya vekili mahkemenin kararını temyiz etmemiş 
olsalar  bile)  bozmadan sonraki yargılama aşamasında da (asgari ücret artışlarında olduğu) 
hüküm gününe kadar  yürürlüğe girmiş olan yeni Toplu İş Sözleşmelerindeki ücret unsurları 
üzerinden tazminat hesabı yapılacaktır. 
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  TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 
 
  Hüküm tarihine en yakın tarihte yürürlüğe giren Toplu İş Sözleşmesindeki 
ücretler üzerinden tazminat hesaplanmalıdır.  
  Tazminatın belirlenmesinde, hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan verilerin 
nazara alınması gerektiği Yargıtay’ın oturmuş ve yerleşmiş görüşlerindendir. Bu nedenle, 
hüküm tarihine en yakın tarihte yürürlüğe giren yeni Toplu İş Sözleşmesi hükümleri ile 
asgari ücreti gözönünde tutmak, bu hususlar kamu düzenine ilişkin olduğundan, hakimin 
görevi gereği olduğu tartışmasızdır.   
  (21.HD.28.11.2000,  8538-8519)    
 
  Bozmadan sonra yürürlüğe giren yeni Toplu İş Sözleşmesindeki ücret 
artışlarına göre tazminat hesabı yeniden yapılmalıdır.  
  Bozmadan sonra yürürlüğe girmiş yeni Toplu İş Sözleşmesinde ücret ve haklarda 
artış varsa, maddi zarar hesaplanırken, anılan toplu iş sözleşmesi hükümleri de gözönünde 
tutulmalıdır.  (9.HD.16.10.1979, 7779-12866)  (YKD.1980/2-236) 
 
  Son Toplu İş Sözleşmesindeki ücret zamları dikkate alınmalıdır.  
  Son Toplu İş Sözleşmesinde zam miktarının ne suretle saptanacağı açıklanmış ve bu 
döneme ait enflasyon oranları DİE tarafından duyurulmakla bilinir halde olduğundan, bilinen 
dönem kazancının hesaplanmasında, gerçek belli iken varsayıma gidilemeyeceği ilkesi 
karşısında, bir önceki dönem toplu iş sözleşmesindeki zam miktarının yansıtılması suretiyle 
tazminatın belirlenmesi doğru değildir.  
  (21.HD.14.10.1997, 5076-6413)  (YKD.1998/9-1365)    
 
  İşçinin ilerde alacağı ücretler, önceden Toplu İş Sözleşmesi ile saptanmışsa, bu 
ücretlerin de esas alınması gerekir.   
  Bilinen ücretlerin ileriye ilişkin olması nedeniyle, bu ücretlerin esas alınarak 
hesaplanan yıllık kazanca rapor tarihine göre iskonto uygulamak da, sermayeleştirme 
işleminin doğal sonucudur. Şu duruma göre, bilinen tüm ücretlerin hesap raporuna 
yansıtılması, ancak iskontolama işleminin rapor tarihine göre yapılması gerekir.  
  (21.HD. 04.12.1995, 7391-7245)  
 
  Bozmadan sonra yürürlüğe giren Toplu İş Sözleşmesindeki ücret artışlarının 
hesaplamada gözetilmesi kamu düzeni gereğidir. 
  Toplu İş Sözleşmelerinin uygulanması kamu düzeni ile ilgili olduğundan, bir istek 
olmasa dahi, bozmadan sonra yürürlüğe giren Toplu İş Sözleşmelerindeki ücret artışlarının 
hesaplamada gözönünde tutulması gerekir. Asgari ücretin ve toplu iş sözleşmelerinin 
uygulanması kamu düzeniyle ilgili olduğundan, bir talep olmasa dahi, resen gözönünde 
tutulması zorunludur. Öte yandan, kamu düzeni ile ilgili konularda usuli kazanılmış 
haktan söz edilemez. Bu nedenle, bozmadan sonra işçi ücretlerinde artma olmuş ise, bu 
artışların da hesapta gözönünde tutulması gereklidir. Zira, bozmadan sonra meydana gelecek 
artışları davacı önceden bilme olanağına sahip olmadığından, davacının kararı temyiz 
etmemesi, karşı taraf yararına usuli kazanılmış hak doğurmaz. Ancak yapılacak hesapta bir 
maddi tazminat ödemesi gerektiği sonucuna varılırsa, önceki kararı davacı temyiz 
etmediğinden, maddi tazminat, bozmadan önceki miktarı geçemez. Başka bir anlatımla, 
bozmadan önceki kararla hüküm altına alınan miktar aşılmamış olmadıkça, davalı yararına 
usuli kazanılmış haktan söz edilemez.   
  (21.HD.25.05.2000, 4100-4206)    
 
 
 

www.Ta
zm

ina
tH

uk
uk

u.c
om

http://www.TazminatHukuku.com


 57

 
  Bilinen dönem kazançlarının en son Toplu İş Sözleşmesine göre hesaplanması 
gerekir.  
  Davacı Kurumun rücu alacağının tavanını oluşturan miktarın belirlenmesinde, 
zararın tespiti aşamasında sigortalının bilinen dönemdeki kazancının Toplu İş Sözleşmesi 
hükümlerine göre saptanması gerekir.   (10.HD.06.06.1995, 4718-5232) 
 
  Gerçek ücretin saptanmasında Toplu İş Sözleşmesi dikkate alınmalıdır. 
  Zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan işçinin Toplu İş Sözleşmesine tabi  
olmasına ve ücretinin de işyeri kayıtları ile bordrolarda açıkça belli olmasına göre, yapılacak 
iş, Toplu İş Sözleşmeleri, işyeri kayıtları ve bordrolar getirtilerek gerçek ücretini saptamak ve 
sonucuna göre karar vermektir. (21.HD.07.11.2000, 7715-7642)  
 
  Ölümlü kaza tarihinden sonra ve hüküm tarihine yakın tarihte yürürlüğe giren 
Toplu İş Sözleşmesi esas alınarak, tazminat hesabı yapılmalıdır. 
  01.02.1994 tarihinde uğradığı iş kazası sonucu ölen  sigortalının çalıştığı yer 
itibariyle çalışmasını sürdürebilseydi, yararlanacak olduğu Toplu İş Sözleşmelerinin 
31.12.1999 tarihine kadar getirdiği düzenleme ve haklar esas alınmış olmasına karşın, anılan 
tarih sonrasındaki ücretin tespitinde 1999 yılı sonu itibariyle belli olan ücretin, asgari ücrete 
oranı esas alınarak kalan dönem için hesaplama yapılması  gerekirken, kazanın gerçekleştiği 
tarihte fiilen alınan ücretin asgari ücrete oranının esas alınması usul ve yasaya aykırıdır.  
  (21.HD. 04.06.2002,  3799-5328) (İBD.2005/2-595)  
 
 7- İŞ VE ESER SÖZLEŞMELERİ 
 
     Taraflar arasında bir işin yapılmasına, bir eserin meydana getirilmesine, bir alım 
satım veya üretim ya da taşıma ilişkisi kurulmasına ilişkin  süresiz  veya süreli sözleşmelerde 
kararlaştırılan ücretler de tazminat hesaplarında kanıt olabilir. 
 
 8- BANKA KREDİ KARTLARI İÇİN  (İŞVERENLER TARAFINDAN)  İŞÇİYE 
VERİLEN BELGELER 
 
     Son yıllarda yoğun biçimde yaşamımıza giren “banka kredi kartları” uygulaması ile 
işçi ile işveren arasında yeni tip bir belge türü ortaya çıkmıştır. Bu belge, işçinin kolaylıkla 
kredi kartı  alabilmesi  için ilgili bankaya verilmek  üzere  “ücret yüksek gösterilerek” 
düzenlenmiş bir belgedir. Bunun gerçek kazancı yansıtmadığı açıkça belli iken, işverene karşı 
açılan davalarda işçinin, bu belgeye dayanarak ücretinin yüksek olduğunu ileri sürdüğüne 
sıkça tanık olmaktayız. Bu, doğru bir davranış değildir. “Kimse kendi danışığından 
yararlanamaz” genel bir hukuk ilkesidir.           
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 V-  MESLEK KURULUŞLARINDAN BİLGİ  İSTENMESİ 
  
 1-  Ticaret Odası veya meslek kuruluşlarından  hangi durumlarda bilgi 
istenecektir 
      Yargıtay, kazanç belirleme konusunda en fazla meslek kuruluşlarına güvenmektedir. 
Çoğu kararlarda bu yola başvurulması öngörülmektedir. Yargıtay kararlarına göre, şu 
durumlarda meslek kuruluşlarından bilgi istenmelidir: 
 
 a) Vergi bildirimleri ve ticari defterlerin gerçek kazançları yansıtmadığı 
durumlarda:  
  Ölenin veya yaralanan kişilerin (olay tarihinden rapor tarihine kadar geçen sürede)  
ne kadar bir kazanç elde etme olasılıkları bulunduğu ilgili meslek kuruluşundan sorulacaktır. 
 
 b) Ücret bordrolarında gerçek kazançların gösterilmemesi durumunda:  
 
  Nitelikli işçiler açısından aldıkları ücretlerin bordrolara yansıtılmamış bulunması, 
imzalı veya  imzasız bordroların tartışmalı olması  gibi durumlarda, başka kanıtlarla sonuca 
varılamazsa, kişinin yaptığı işe, niteliklerine, kıdemine, ustalık veya uzmanlığına, işyeri 
koşullarına ve iş koluna göre ne kadar bir ücret alması gerektiği ilgili meslek kuruluşundan  
sorulacak ve zarar hesabı buna göre yapılacaktır. 
 
 c) Kazançların değişik yollardan saptanamaması durumunda:  
 
  Kişinin mesleği, çalışma alanı, yaptığı iş belli olup da gerçek kazancı başka 
yollardan belirlenemiyorsa veya mesleği şimdiden belli ise de henüz çalışma yaşamına 
atılmamışsa ya da işçinin olay tarihindeki kazancı belli olmakla birlikte, çalışma yaşamının 
ölüm veya sakatlık nedeniyle sona ermesi yüzünden hüküm tarihine kadar olan kazançları 
saptanamıyorsa, bu gibi durumlarda da meslek kuruluşunun bilgisine başvurulacaktır. 
 
 2- Ticaret odası veya meslek kuruluşlarının verdikleri bilgiler  
  ne derece sağlıklıdır ?  
 
  Yargıtay kararlarında, meslek kuruluşlarından bilgi isteneceğinden söz edilmekte ise 
de, uygulamada bilgi veren meslek kuruluşları değil, yalnızca ticaret odaları  olmaktadır. 
Meslek Odaları kazanç açıklamaktan ısrarla kaçınmaktadırlar. Bunun nedeni, vergi 
denetiminden duyulan korkudur. Oysa, mahkemelerin istediği bilgilerin vergiyle ve sigortayla 
bir ilgisi bulunmadığını bu çevrelerin bilmesi gerekir. Karşılaştığımız birkaç olayda, her 
nasılsa, mahkemeye yanıt gönderen meslek odaları, hiç de gerçekçi olmayan bir davranışla, 
asgari ücretlere yakın rakamlar bildirmişlerdir. Böylesi durumlarda, yani meslek 
kuruluşlarının gerçek kazançları bildirmekten çekindiklerinin açıkça belli olduğu durumlarda, 
bizce başka araştırma yöntemlerine baş vurulmalıdır. Bunların neler olabileceğini yukarda 
belirttik. 
 
 3- Kazanç araştırmasında daha sağlıklı yöntemlere başvurulması gereği 
 
  Ticaret odaları ve meslek kuruluşlarının verdikleri bilgilerin gerçekleri yansıtmadığı 
durumlarda başka  ve değişik yöntemlere başvurma gereği her geçen gün daha da önem 
kazanmaktadır. Bizim önerebileceğimiz değişik yöntemlerin başında, daha sağlıklı olduğuna 
inandığımız kamu kurum ve kuruluşlarında memurlara, sözleşmeli personele ve kamu kesimi 
işçilerine ödenen benzer (emsal) ücretlerin temel birim alınmasıdır. Bunun ötesinde özlenen 
ve gerekli olan Devlet İstatistik Enstitüsü’nün, Devlet Personel Dairesi’nin, Türkiye Odalar 

www.Ta
zm

ina
tH

uk
uk

u.c
om

http://www.TazminatHukuku.com


 59

Birliği’nin, İşçi Konfederasyonlarının ve benzer kurumların ülke genelinde çalışanların ücret 
ve kazanç düzeylerine ilişkin bilgileri derlemeleri, bu bilgileri bilgisayar ortamlarına 
taşımalarıdır.    
 
 4- Bilgi istenirken dikkat  edilecek hususlar 
 
 a) Ticaret Odasından veya ilgili meslek kuruluşlarından kazançlar konusunda bilgi 
istenirken, kişinin işi, yaşı, mesleği, öğrenim düzeyi, ustalık veya uzmanlık derecesi, kaç 
yıldan beri bu işi yaptığı, işyerindeki görevi ve konumu, işin ve işyerinin özellikleri  
açıklanarak, verilen bilgilere göre kazanç düzeyinin ne olabileceği sorulmalıdır.  
 
 b) Özel işyeri sahiplerinin, ticaret  ve sanayi şirketleri ortaklarının, serbest meslek 
çalışanlarının kazançları sorulurken işyerinin kuruluş tarihinin, işyeri büyüklüğünün, 
kazançları sorulan kişinin yaşının, işyeri deneyiminin, öğrenim düzeyinin  belirtilmesi 
gerekir.  
 c) Sorulacak kazançlar olay tarihinden hüküm tarihine en yakın bir tarihe kadar olan 
(emsal) kazançlar olmalıdır. 
 
  İLGİLİ MESLEK KURULUŞLARINDAN  
  KAZANÇLARIN SORULACAĞINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 
 
  Nitelikli işçinin yaptığı iş, kıdemi ve yaşı nazara alınarak ilgili meslek 
kuruluşlarından ne kadar ücret alabileceği sorulmalıdır. 
  Zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan işçinin vasıflı işçi olduğu dosya 
içerisinden anlaşılmaktadır. Öte yandan işçinin yaşı, yaptığı işin niteliği ve kıdemi nazara 
alındığında asgari ücretle çalışması hayatın olağan akışına ve yaşam deneyimlerine uygun 
olmayacağından ücret bordrosundaki gerçeği yansıttığı söylenemez. Hal böyle olunca 
davacının yaptığı iş, kıdemi ve yaşı nazara alınarak emsalinin aldığı ücretin ilgili meslek 
kuruluşlarından saptanarak buna göre tazminatın saptanması gerekir.  
  (21.HD.29.09.1998, 5889-6025) 
 
  Hesaplamada ilgili meslek kuruluşlarının verileri dikkate alınmalıdır. 
  Davacının maddi zarar hesabı yapılırken gördüğü işe uygun gerçek ücret ve 
kazançları bildirebilecek ilgili meslek kuruluşlarının verileri esas alınmalıdır.  
  (21.HD. 27.04.1999, 2981-2837) 
 
  Meslek kuruluşundan veya ticaret odasından ücret sorulmalıdır. 
  Tazminat hesabında sigortalının günlük ücreti meslek kuruluşlarından veya ticaret 
sanayi odasından sorulup bildirilen ücretin dikkate alınması gerekir.  
  (21.HD.07.11.2000, 6198-7638) 
 
  İşin niteliğine göre ücretin meslek kuruluşundan sorulması gerekir.  
  Zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan işçinin yaşı, kıdemi, yaptığı işin niteliği 
gözönünde tutularak ücretin meslek kuruluşundan sorulup saptanması yerine Belediyeden 
sorulması yerinde değildir. (21.HD.21.05.1996, 1481-2893) 
 
  İşçinin yaptığı işin karşılığı olan ücret meslek kuruluşundan sorulmalıdır. 
  İnşaat işinde çalışan davacının yaptığı işin karşılığı olarak alması gereken ücret, ilgili 
meslek kuruluşlarından sorulmak suretiyle tesbiti ve davacının dava dilekçesinde belirttiği 
ücret de aşılmamak suretiyle tesbit edilecek ücret üzerinden maddi tazminatın hesabı 
gerekirken, bordrolardaki asgari ücrete göre hesap yapılarak hüküm kurulmuş olması doğru 
değildir.  (9.HD.09.06.1992, 669-6306) 
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  İşçinin gerçek ücreti  ticaret odası veya meslek kuruluşundan sorulmalıdır. 
  Davacının yaptığı iş ile yaşı ve tecrübesi dikkate alınarak gerçek ücretinin ne 
olabileceği (meslek kuruluşu ve ticaret odası gibi) ilgili kuruluşlardan sorulmalı ve ücret 
konusunda toplanan tüm deliller değerlendirilmek suretiyle gerçek ücreti belirlenmeli ve 
tazminat hesabı buna göre yapılmalıdır.  
  (9. HD.21.01.1993, 1992/5968-1993/787) 
 
  İşçinin alabileceği ücret meslek  kuruluşundan sorulmalıdır. 
  Arada yazılı bir sözleşme bulunmadığına ve tanıklar da çelişkili bilgiler verdiklerine 
göre, işçinin alabileceği ücretin ilgili meslek kuruluşundan sorularak açıklığa 
kavuşturulması gerekir.  
  (9.HD.25.05.2001, 6224-8839) (İBD.2002/3-824) 
 
  Gerçeğe uygun ücret ilgili meslek kuruluşundan sorulmalıdır. 
  Uzun yıllar aynı işyerinde çalışan ve iki yabancı dil bilen davacının ücretinin 
gerçeğe uygun belirlenebilmesi için ilgili meslek kuruluşundan bilgi istenmelidir.  
  (9.HD.02.10.2001, 11421-15334) (İBD.2002/3-825) 
 
  Uzmanlık konusuna göre ücretin meslek kuruluşundan  sorulması gerekir. 
  Uzman işçi olarak yurt dışına gönderildiği anlaşılan davacının asgari ücretle 
çalışması hayatın olağan akışına uygun değildir. Davacının uzmanlık konusu ve çalışma şekli 
açıklanarak, alabileceği ücretin ilgili meslek kuruluşundan sorularak saptanması gerekir.  
  (9. HD.01.11.2001, 12919-16880) (İBD.2002/3-826) 
 
  Kalıpçı ustasının ücreti meslek kuruluşundan sorulmalıdır. 
  Sigortalının tazminatının hesaplanmasında gerçek ücretin esas alınması koşuldur. 
Gerçek ücretin ise, işçinin kıdemi, yaptığı işin özelliği ve niteliğine göre işçiye ödenmesi 
gereken ücret olduğu, işyeri ve sigorta kayıtlarına geçmiş ücret olmadığı Yargıtay’ın 
yerleşmiş görüşlerindendir. Somut olayda, davacı işçinin kalıpçı ustası olduğu, kalıpçı 
ustasının da asgari ücretle çalışmasının hayatın olağan akışına ve yaşam deneyimlerine uygun 
düşmeyeceği; giderek, sigorta müfettişinin asgari ücret üzerinden yapmış olduğu saptamanın 
gerçeği yansıtmadığı açık-seçiktir. Yapılacak iş, davacı işçinin kalıpçı ustası olduğu ve kalıpçı 
ustasının asgari ücretle çalışmayacağı kabul edilerek, meslek kuruluşu tarafından bildirilen 
ücret esas alınarak tazminatı yeniden hesaplamaktır. 
  (21.HD.27.06.2000, 3995-5128) (YKD.2001/3-413) 
 
  İşçinin kıdemine, iş ve işyerine göre gerçek ücreti  meslek kuruluşundan 
saptanmalıdır. 
  Ücretin uyuşmazlık konusu olması durumunda, işçinin gerçek ücretinin 
saptanabilmesi için fesih ve diğer işçilik haklarının gerçekleştiği tarihteki ücretin  ne miktarda 
olabileceği, davacının kıdemi, yaptığı iş ve işyerinin özellikleri gözetilerek ilgili meslek 
kuruluşundan sorulmalıdır. Uzun yıllar kalfa olarak çalışan işçinin asgari ücretle çalıştığının 
kabulü olanaksızdır.  
  (9.HD.14.04.1997, 1666-7407) (Yasa H.D.1998/4-685, no:234) 
 
  İşçinin iş ve ünvanına  göre meslek kuruluşundan ne kadar ücret alabileceği 
sorulmalıdır. 
  Bordrolarda asgari ücretli olarak çalışmış görünmesine rağmen, tanıklar aksini 
açıklamışlarsa, öncelikle nitelikli veya niteliksiz işçi grubundan hangisine girdiği, yaptığı iş 
ile ünvanı itibariyle asgari ücretle çalışıp çalışmayacağı değerlendirilmeli,gerekirse meslek 
kuruluşundan kıdemi, iş ve ünvanına göre ne kadar ücret alabileceği sorularak sonucuna göre 
karar verilmelidir.  
  (9.HD.14.05.1997, 4925-8984) (YKD.1998/7-999) 
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  Mobilya ustasının alabileceği ücret meslek odasından sorulmalıdır. 
   Mahkemece, bordro ve Bölge Çalışma Müdürlüğü raporuna itibar edilerek asgari 
ücret üzerinden tespit edilen tazminat ve işçi alacakları hüküm altına alınmıştır. Dosyadaki 
belge ve bilgilere göre, davacı işçinin davalıya ait işyerinde  beş yıl kadar mobilya ustası 
olarak çalıştığı anlaşılmakta olup, dairemizin kararlılık kazanmış uygulamasına göre bu tür 
nitelikli  işçilerin asgari ücretle çalıştığının kabulü hayatın olağan akışına aykırıdır. Mobilya 
ustalığı nitelik ve tecrübeyi gerektirdiği gibi davacı beş yıldan beri  de davalı işyerinde 
çalıştığından, sağlıklı bir çözüme ulaşılması için çalışma süresi ve görev ünvanından söz 
edilerek davacı gibi bir işçinin ücretinin ne olabileceği ilgili meslek odasından sorulmalı ve 
sonucuna göre belirlenecek tazminat ve işçilik hakları hüküm altına alınmalıdır.  
  (9.HD. 07.02.2002, 2001/16915 – 2002/2457)    
 
  Davacının alması gereken ücret meslek kuruluşundan sorulmalıdır. 
  Hüküm tarihine en yakın tarihe kadar olan sürede davacının alması gereken ücret 
meslek kuruluşundan sorulmak suretiyle tesbit edilmesi ve buna göre tazminatın 
hesaplanması zorunludur.  (21.HD.31.05.2001, 3989-4326) 
 
  Ticaret Odasından bildirilen ücrete göre tazminat hesaplanmalıdır. 
  Davacının maddi tazminat hesabı yapılırken, rapor  tarihinde bilinen en son 
ücretlerin esas alınması gerekir. Dosya içerisinde davacının maddi tazminat hesabına esas 
ücreti Ticaret Odası Başkanlığından bildirilmesine karşın, bu ücretin gözönünde 
tutulmaması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. 
   (21.HD.21.01.1997, 162-86) (Yargı D.1997/4-94) 
 
  Ücret konusunda meslek kuruluşundan bilgi  alınmalıdır. 
  Davacının işyeri ve kurum kayıtlarında gözüken aylık kazancını belirlemek 
gerektiğinde, bu konuyu bilmesi gereken işyeri çalışanları beyanlarına başvurmak, meslek 
kuruluşundan bilgi almak ve sonucuna göre karar vermek gerekir.   
  (21.HD.04.05.2000, 3511-3605) 
 
  Ağır vasıta şoförünün ücreti ilgili meslek odasından  saptanmalıdır. 
  İlgili meslek odasından davacının yaptığı iş ve hizmet süresi de belirtilmek suretiyle 
alabileceği ücret belirlenmelidir. Davacının ağır vasıta şoförü olarak davalı şirkette çalıştığı 
ve asgari ücretin üzerinde ücret aldığı iddia edildiğine göre, ilgili meslek odasından davacının 
yaptığı iş ve hizmet süresi de belirtilmek  suretiyle alabileceği ücret saptanarak sonucuna göre 
hüküm kurulması gerekirken asgari ücret üzerinden hesap yapılarak tazminat ve alacaklara 
karar verilmesi hatalıdır.  (9.HD.16.06.2003, 457-11309) 
   
  Gerçek ücret, işçinin kıdemi ve yaptığı işin özelliğine göre ödenmesi gereken 
ücrettir.  
  Zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan sigortalının tazminatının hesaplanmasında, 
gerçek ücretin esas alınması koşuldur. Gerçek ücretin ise, işçinin kıdemi, yaptığı işin özelliği 
ve niteliğine göre işçiye ödenmesi gereken ücret olduğu, işyeri veya sigorta kayıtlarına 
geçmiş ücret olmadığı Yargıtay’ın yerleşmiş görüşlerindendir. Somut olayda, davacı işçinin 
inşaat ustası olduğu, inşaat ustasının da asgari ücretle çalışmasının hayatın olağan akışına ve 
yaşam deneyimlerine uygun düşmeyeceği , giderek, sigorta müfettişinin asgari ücret 
üzerinden yapmış olduğu saptamanın gerçeği yansıtmadığı açık seçiktir. Yapılacak iş, inşaat 
ustası için  meslek kuruluşundan bildirilen ücret esas alınarak tazminatı hesaplamak ve 
Kurum tarafından hüküm tarihine en yakın tarihe göre hesaplanan peşin sermaye değerini 
zarardan indirmek ve sonucuna göre bir karar vermektir.  
  (21.HD. 06.10.2003, 7157-7456)    
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  Boyacı ustası asgari ücretle çalışmayacağından, gerçek ücreti ilgili  meslek 
kuruluşundan sorulmalıdır. 
  Vasıflı işçinin asgari ücretle çalışmasının hayatın olağan akışına ve yaşam 
deneyimlerine uygun düşmeyeceği açık seçiktir. Sigortalının tazminatının hesaplanmasında 
gerçek ücretin esas alınması koşuldur. Gerçek ücretin ise, işçinin kıdemi, yaptığı işin özelliği 
ve niteliğine göre işçiye ödenmesi gereken ücret  olduğu, işyeri veya sigorta kayıtlarına 
geçmiş ücret  olmadığı Yargıtay’ın yerleşmiş görüşlerindendir. Somut olayda, davacı işçinin 
vasıflı boyacı ustası olduğu ve boyacı ustasının da asgari ücretle çalışmayacağı kabul 
edilerek, meslek kuruluşlarından sorularak bildirilen ücretin esas alınması ve tazminatın buna 
göre hesaplanması gerekir.  (21.HD. 20.03.2001, 1005-2091) 
 
  Yurtdışında çalışan bir şantiye şefinin  ne kadar ücret alabileceği Ticaret 
Odasından sorularak değerlendirme yapılmalıdır.  
  Davacı işçinin Arnavutluk’taki işyerinde şantiye şefi olarak çalıştığı dosya içindeki 
bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Ne var ki, davacının aylık ücretinin miktarı tartışmalı 
olup, bu konuda dosyada bulunan delillerden yola çıkılarak sağlıklı bir çözüme ulaşma imkanı 
bulunmamaktadır. Ücretin miktarını gösteren işverence düzenlenmiş bir belge bulunmadığı 
gibi, bu konuda yazılı bir sözleşme de mevcut değildir. Her ne kadar, davalı işverenin 
muhasebecisi olarak çalıştığı ileri sürülen bir işçinin imzasını taşıyan belgede aylık ücretinin 
3500 Amerikan Doları olduğu yazılı ise de, belirtilen kişi bu belgenin tamamen davacının 
isteği üzerine düzenlendiğini bir dilekçe ile bildirmiş, öte yandan duruşmadaki beyanında ise 
belgenin, şirketin Türkiye’deki yetkililerine gönderilmek üzere hazırlandığını açıklamıştır. 
Aynı zamanda bu şahsın davalı işveren ile davasının bulunduğu da dikkate alındığında,  aylık 
ücretin 3500 Amerikan Doları olduğunun kabulü hatalıdır. Mahkemece, yurtdışında çalışan 
bir şantiye şefinin belirtilen tarihlerde ne kadar ücret alabileceği Ticaret Odasından 
sorularak, alınacak olan yazı, dosya içindeki bilgi ve belgelerle birlikte yeniden bir 
değerlendirmeye tabu tutulmak suretiyle sonuca gidilmelidir.   
  (9.HD.11.06.2002, 2934-9698)     
 
  Kalifiye ve kıdemli işçinin alabileceği ücret meslek kuruluşundan sorulmalıdır. 
  Tanık ifadesi ve bordronun çelişkili olması nedeniyle kalifiye ve kıdemli işçinin 
alabileceği ücret meslek kuruluşundan sorulmalıdır. Davacı tanığı davacının ücretinin haftada 
net 35.000.000 TL. olduğunu söylemiş, davalı tanığı da kendi ücreti ile bordro arasında fark 
bulunduğunu anlatır şekilde beyanda bulunmuştur. Bu hususlar gözardı edilerek bordroya 
itibar edilmesi hatalıdır. Davacının yaptığı iş dikkate alınarak hizmet süresi ve kıdemi de 
gözetilmek suretiyle  ilgili meslek  kuruluşundan alabileceği ücret sorularak sonucuna 
göre karar verilmelidir.  (9.HD.01.05.2002,  E.2001/20831-K.2002/6967) 
   
  İmzalı bordrolar gerçeği yansıtmıyorsa,  meslek  kuruluşundan gerçek ücret 
araştırılmalıdır.   
  Davacı tarafından imzalanan ve imzası inkar edilmeyen bordrolarda davacının ücreti 
asgari ücret olarak gösterilmiş, mahkemece buna değer verilerek hüküm kurulmuştur. 
İşyerinde inşaat ustası olarak çalışan davacının çalışma süresi, yaptığı iş tanık beyanları ile 
birlikte değerlendirildiğinde bordroların gerçeği yansıtmadığı kuşkusu doğmaktadır. Bu 
nedenle davacının çalışma süresi, yaptığı iş, çalışma tarihleri açıklanarak ilgili meslek 
kuruluşundan alabileceği ücret sorulmalı, alınan cevap  tüm delillerle birlikte 
değerlendirilerek  ücret belirlenmeli, gerekirse bilirkişiden yeniden rapor alınmalı ve 
sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.  (9.HD.27.10.2004, 8503-24277)   
     
  Aşçının ücreti meslek kuruluşundan sorularak belirlenmelidir.  
  Asgari ücret üzerinden düzenlenen bordrolarda işçinin imzası bulunmadığına göre, 
bir aşçının alabileceği ücret meslek kuruluşundan sorulmalıdır. Lokanta işyerinde çalışmış 
olan davacı işçinin ücreti  taraflar arasında uyuşmazlık  konusudur. Davacı haftalık 3.5 
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milyon TL aldığını ileri sürmüş, gösterdiği tanıklar da bunu doğrulamışlarsa da tanıklar 
işyerinde çalışmamaktadırlar. Belirtmek gerekir ki bir aşçının İstanbul'daki işyerinde 
asgari ücretle çalışması da kabul edilemez. Dosyaya ibraz edilen davacının asgari ücretle 
çalıştığını gösteren bordroda davacının imzası bulunmamaktadır. Bu durumda gerçek 
ücretin belirlenebilmesi için davalıya ait işyerinde bir aşçının ücretinin ne olabileceğinin 
davalı işverenin bağlı olduğu meslek kuruluşundan sorularak neticesine göre bir karar 
verilmelidir.  (9.HD.17.03.1997, 1996/21937 – 1997/5133) 
    
  Gerçek ücret meslek örgütü aracılığı ile araştırılmalıdır. 
  Davacının ücretiyle ilgili gerçek durumun ortaya çıkarılabilmesi için ilgili meslek 
örgütünden davacının kıdemi, eğitimi, çalışma tarihleri ve görevinin muhasebe müdürlüğü 
olduğu bildirilerek ücret araştırması  yapılmalıdır.  
  (9.HD.24.02.2004,  2003/11432-2004/3116)  (Legal, 2004/3-1042)     
 
  Yurt dışında görevlendirilen  uzman işçinin ücreti meslek kuruluşundan 
saptanmalıdır. 
  Davacı işçi aylık ücretinin  1000 ABD. Doları olduğunu iddia etmiş, davalı ise asgari 
ücretten ödeme yapıldığını savunmuştur. Uzman işçi olarak yurt dışına gönderildiği anlaşılan 
davacının  asgari ücretle çalışması hayatın olağan akışına uygun değildir. Davacının uzmanlık 
konusu ve çalışma şekli açıklanarak, alabileceği ücretin meslek kuruluşlarından sorularak 
saptanması gerekir.  (9.HD. 01.11.2001, 12919-16880) (İBD.2002/3-826) 
 
  Meslek lisesi mezunu davacının kalfalık ve ustalık dönemlerindeki olası 
kazançları  ilgili meslek kuruluşundan sorulup, olası kazançlarına göre tazminat 
hesaplatılmalıdır.  
  Davacının kazadan önce sınavını kazandığı meslek okuluna kayıt yaptırıp, olağan 
koşullarda mezun olarak su tesisatı ve kalorifer ustası olacağı varsayılarak anılan meslek 
sahibinin geliri baz alınıp davacının maddi zararının hesaplattırılması ilke olarak doğru ise de, 
Meslek Lisesi mezunu bir kişinin hemen usta sıfatı kazanamayacağı, belli deneyim sürecinden 
sonra bu aşamaya gelebileceği hakkındaki hayat gerçeği gözetilerek, gerektiğinde ilgili 
meslek kuruluşundan sorulup kalfalık döneminin olağan  süresi saptandıktan sonra, 
davacının maddi zararının kalfalık ve ustalık dönemlerindeki olası gelirlerine göre tazminatın 
hesaplattırılması gerekir.  (11.HD.15.11.2001, 6484-9025)    
 
  İşçinin ücretinin yazılı olarak belirlenemediği hallerde, işverenin bağlı olduğu 
meslek odasından alabileceği ücret araştırılmalıdır. 
  Taraflar arasında yazılı bir sözleşme bulunmadığına göre, davacı tanığının soyut 
anlatımına dayanılarak yabancı para üzerinden isteklerin kabulü hatalıdır. Davacı işçinin, 
aylık ne kadar ücretle çalıştığının anlaşılabilmesi için, davalı işverenin bağlı olduğu meslek 
kuruluşundan  sorulması gerekmektedir. Bu konu araştırılırken davacının yaptığı iş, kıdemi ve 
diğer ilgili unsurlar da belirtilmeli, cevap geldikten sonra tüm dosya içeriği ile birlikte 
değerlendirmeye tabi tutularak hüküm kurulmalıdır. (9.HD.05.06.2002, 2137-9532)   
 
  Kalıpçı ustasının ücreti konusunda ilgili meslek kuruluşundan bilgi alınmalıdır. 
  Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davacı işçinin davalıya ait işyerinde üç yıl kadar 
kalıp ustası olarak çalıştığı anlaşılmaktadır. Mahkemece hüküm altına alınan tazminat ve 
alacaklar asgari ücret üzerinden hesaplanmıştır ki, bu hesaplama gerçeklere uygun 
düşmemektedir. Son beş aylık döneme ilişkin bordrolar davacının imzasını taşımamaktadır. 
Her ne kadar önceki bordrolarda imza varsa da Dairemizin kararlılık kazanmış uygulamasına 
göre nitelikli olmayan işçiler açısından imzalı bordroların davacıyı bağlayacağı kabul 
edilmekte ise de, nitelikli işçiler için bu bağlayıcılıktan sözedilemez. İnşaat ustalığı nitelik ve 
tecrübeyi gerektirdiği gibi, üç yıldan beri de davacı davalı işyerinde çalışmıştır. Böyle olunca 
bu sorunun isabetli  bir çözüme kavuşturulabilmesi için çalışma süresi ve görev ünvanından 
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söz edilerek davacı gibi bir işçinin ücretinin ne olabileceği  ilgili meslek odasından 
sorularak hasıl olacak sonuca göre karar verilmelidir.  
  (9.HD. 01.02.1999, 1998/18841-1999/1158)   (İBD.1999/2-463) 
  
  Torna ustasının gerçek ücreti  meslek kuruluşundan sorulmalıdır. 
  Davacı, işyerinde torna ustası olarak çalıştığını ve ayda net on milyon lira ücret 
aldığını ileri sürmüş; Mahkeme, işverence Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen bordrolarda 
gösterilen asgari ücreti  hesaplamalara esas almıştır. Davacı tanıkları son ücretin on milyon 
lira olduğunu bildirmelerine karşılık, işyerinde çalışmaya devam eden davalı tanıkları  ücretin 
dört milyon lira olduğunu söylemişlerdir. İşverence davacının imzalarını taşıyan ücret 
bordroları dosyaya sunulmamıştır. Davacının torna ustası gibi vasıflı bir eleman olduğu 
tartışmasızdır. Böyle bir elemanın asgari ücretle çalıştığının kabulü gerçekle bağdaşmaz. 
Davacının yaptığı iş, işyerinin özelliği ve hizmet süresi gözönüne alınarak ilgili meslek 
kuruluşlarından davacının gerçek ücreti belirlenip bu ücretin hesaplara yansıtılması 
gerekirken, işverence Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen tek yanlı prim bordrolarındaki 
ücrete değer verilmesi hatalı olduğundan kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.  
  (9.HD.15.09.1998, 10223-13047)  (İBD.1998/4-)  
 
  Kazanç kaybının hesabında,Otomobilciler ve Şoförler Odasından bilgi 
alınmalıdır. 
  İstek konusu kazanç kaybı hakkında Adapazarı Otomobilciler ve Şoförler Odasından 
alınan cevabi yazıda bildirilen günlük ortalama kazanç miktarlarına göre tazminatın 
belirlenmemiş olması  isabetsiz olup, bu konuda bilirkişiden ek rapor alınmasıyla irdelenip 
sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, eksik incelemeyle karar verilmesi bozmayı 
gerektirmiştir.  (19.HD.16.12.1994, 6983-12714)  
 
  Davacının demir doğrama işinden elde edeceği gelir meslek kuruluşundan 
sorulmalıdır. 
  Davacı trafik olayı sonucu yaralandığını ileri sürerek tazminat istemiştir. Mahkeme 
kararına dayanak yapılan bilirkişi raporu gerekli ayrıntıyı içermediği gibi, Yargıtay 
denetimine de imkan verecek açıklıkta bulunmamaktadır. Diğer yandan, davacının gerçek 
gelirinin belirlenmesi için yapılan araştırma da yeterli değildir. Davacının yapmakta olduğu 
demir doğrama işinden elde edeceği gelirin belirlenmesi bakımından ilgili meslek 
kuruluşlarından, yoksa bu işi yapan kişilerden araştırma yapılarak, davacının zararının  
uzman bilirkişi aracılığıyla ayrıntılı olarak saptanması, alınacak rapor ve varılacak uygun 
sonuç çerçevesinde bir hüküm kurulması gerekir.  (19.HD.07.02.1996,  6926-1025)   
 
  Tanık anlatımları çelişkili ise, meslek kuruluşundan bilgi alınmalıdır. 
  Davacının ücreti taraflar arasında ihtilâflıdır. Davacı ve davalı tanıkları bu konuda 
çelişkili beyanlarda bulunmuşlardır. Bu nedenle davacının tanıklarına itibar edilerek sonuca 
gidilmesi hatalıdır. Davacının yaptığı iş, çalışma süresi, çalıştığı yıllar nazara alınarak 
alabileceği ücret ilgili meslek kuruluşundan sorulmalı; alınacak cevap, diğer delillerle birlikte 
değerlendirilerek davacının ücreti belirlenmelidir.  
  (9.HD.01.12.2003, 8554-19389) (İBD.2004/2-772)    
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 VI- KAZANÇLAR KONUSUNDA TANIK DİNLENMESİ 
 
 1- Tanık anlatımlarından yararlanma olanakları  
 
   Kazançların belirlenmesinde belgelerin yeterli olmaması ve gerçeği yansıtmaması 
durumunda tanık da dinlenebilir. Hele ölen veya yaralanan kişinin belirli bir mesleği ve 
düzenli bir kazancı yoksa, tanık  anlatımlarına gerek duyulur. Örneğin, vergi kaydı ve çalışma 
izni olmayan seyyar satıcılar, evlere temizliğe giden kadınlar, geçimini sağlamak için her 
türden ayaküstü işler yapanlar, kaçak çalışan işçiler bir belgeye sahip değillerdir. Bu tür 
kişilerin kazançlarının saptanmasında tanıklardan yararlanılacaktır.  
 
    Ancak tanık sözlerine fazla güvenmek doğru değildir. Çoğu tanıklar  kendilerini 
mahkemeye getirenlerin  istekleri doğrultusunda, onları koruyucu ve kollayıcı sözler 
söylerler, olayları saptırırlar ve gerçek olmayan açıklamalarda bulunurlar. Doğru söylüyor 
görünseler bile, birbirini tutmayan ve dava ile doğrudan ilgisi bulunmayan saçma sapan 
sözleri ard arda sıralarlar. Kimi de doğru bildiğini söyleyemez, mahkemede şaşırır, ne dediği 
anlaşılmaz. Bunlar yaşam gerçekleridir; hele ülkemizde kültür düzeyinin düşüklüğü ve 
eğitimden yoksun kişilerin çokluğu dikkate alındığında, tanıklığa fazla güvenilmemesi 
gerektiği sonucuna varılmaktadır. Bu nedenlerle, meslek ve kazancın kesin saptanamadığı 
durumlarda, en iyisi, yasal asgari ücretler üzerinden değerlendirme yapmaktır. 
 
  Tanık sözlerine fazla güvenilmemesi gerektiği konusunda, Yargıtay kararlarından 
aldığımız şu iki örneği gözler önüne sermek istiyoruz:  
 
  Birinci örnek:  9.HD.18.02.2002 gün 101-2797 sayılı kararıyla ilgili davada her iki 
taraf tanıklarının farklı açıklamalarıdır. Davalı işyerinde menajer ve kurpiye olarak çalışan 
davacının aylık net ücreti, davacı tanıkları tarafından 5000 ABD.Doları  olarak  açıklanmış; 
buna karşılık davalı işverenin tanıkları 1000 veya1500 ABD.Doları olduğunu söylemişlerdir. 
Aradaki büyük fark, tanıkların yan tuttuklarını ve gerçeği söylemediklerini göstermektedir. 
Bu durumda yapılacak iş, tanık sözlerine güvenilmeyip, ilgili meslek kuruluşlarından, yapılan 
işe göre, eşdeğer ücretlerin ne olabileceğinin sorulması ve bildirilen ücret üzerinden tazminat 
hesaplanmasıdır. 70   
 
  İkinci örnek: 9.HD.20.02.2002 gün 2001/17618-2002/3006 sayılı kararı ile ilgilidir. 
Turistik Deri satış mağazasında “satış müdürü” olarak çalışan davacının ücretini, davacı 
tanıkları  3000 ABD.Doları olarak açıklamışlar; davalı tanıkları ise “satış müdürü”nün asgari 
ücretle çalıştığını ileri sürmüşlerdir ki, davalı işveren tarafından yönlendirildikleri ve baskı 
altında tutuldukları besbelli olan bu tanıkların söyledikleri elbette yalandır. Bu da tanıklara 
güvenilmemesi gerektiğine ilişkin görüşlerimizin haklılığını ortaya koymaktadır.71 
 
 2- Yargıtay kararlarına  göre tanık anlatımlarının değeri     
 
  Yargıtay’ın, tanık anlatımlarına yaklaşımını görmek için aşağıdaki karar örneklerini 
veriyoruz: 
  Tanık  anlatımlarıyla yetinilmeyip  meslek kuruluşundan bilgi istenmelidir. 
  Davacı, incelenen bordrolarda asgari ücretli olarak çalışmış görünmesine rağmen, 
tanıklar aksini açıklamışlarsa, öncelikle nitelikli veya niteliksiz işçi grubundan hangisine 
girdiği, yaptığı iş ve ünvanı itibariyle asgari ücretle çalışıp çalışmayacağı değerlendirilmeli; 

                                                   
70    İstanbul 2.İş Mah.2001/1240-1106  
71    Selçuk As.Huk. (İş) Mah. 2001/175-200 
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gerekirse meslek kuruluşundan kıdemi, iş ve ünvanına göre ne kadar ücret alabileceği 
sorularak sonucuna göre karar verilmelidir.   
  (9.HD.14.05.1997, 4925-8984) (YKD.1998/7-999) 
 
  Tanık anlatımları  çelişkili  ise, bordrolara göre hesaplama yapılmalıdır. 
  Davacı, davalı işyerinde çaycılık, temizlikçilik yapmakta olup, asgari ücrete göre 
düzenlenen bordroları önkayıt koymaksızın imzalamıştır. Davacı tanıklarının aylık ücret 
miktarına ilişkin kesin ve açık bir anlatımları yoktur. Davalı tanıkları ise bu konuda bir 
takım rakamlar vermişlerdir. Ankara Ticaret Odası yazısında çaycılık, temizlikçilik, 
bekçilik yapan işçilerin asgari ücretle çalışabileceği  görüş olarak bildirilmiştir. Bu durumda 
yapılacak iş, davacının vasıfsız işçi olduğu  ve yaptığı iş dikkate alınarak, bordrolarda geçen 
ücret üzerinden hesaplama yapılmak üzere bilirkişiden ek rapor alınmak ve buna  göre karar 
vermektir.  (9.HD.04.05.1998, 6526-8190) (Yasa HD.1999/2-263,no:126) 
 
  Tanık anlatımları çelişkili ise, meslek kuruluşundan ücret sorulmalıdır.  
    Arada yazılı bir sözleşme bulunmadığına ve tanıklar da çelişkili bilgiler 
verdiklerine göre, işçinin alabileceği ücretin ilgili meslek kuruluşundan sorularak açıklığa 
kavuşturulması gerekir. (9.HD.24.05.2001, 6224-8839) (İBD.2002/3-824) 
 
  Taraf tanıklarının karşıt beyanları karşısında, meslek kuruluşundan ücret 
sorulmalıdır. 
     Davacı, işyerinde tornacı ustası olarak çalıştığını ve ayda net on milyon lira ücret 
aldığını ileri sürmüş; davacı tanıklarının on milyon ücreti doğrulamalarına karşılık, 
işyerinde çalışmaya devam eden davalı tanıkları ücretin dört milyon olduğunu 
söylemişlerdir. Davacının torna ustası gibi vasıflı bir eleman olduğu tartışmasızdır. Böyle bir 
elemanın asgari ücretle çalıştığının kabulü gerçekle bağdaşmaz. Böyle bir durumda yapılacak 
iş, işyerinin özelliği ve hizmet süresi  gözönüne alınarak ilgili meslek kuruluşundan istenecek 
bilgiler doğrultusunda davacının gerçek ücretinin saptanması olmalıdır.   
  (9.HD.15.09.1998, 10223-13047) (Yasa HD.1999/4-548,no:273)   
 
  Ayrıntılı ve somut açıklamalarda bulunan tanık anlatımlarına değer 
verilmelidir.  
  Davacı,işyerinde yaklaşık on yıl kadar makineci, yani nitelikçi işçi olarak çalışmıştır. 
Davacı tanıkları asgari ücretin oldukça üzerinde bir ücretle çalıştığını, rakam vererek 
açıklamışlardır. Kural olarak imzalı bordrolara itibar edilmelidir. Ancak nitelikli ve 
deneyimli işçiler için ayrık biçimde sorunun çözüme kavuşturulması gereği gözden uzak 
tutulmamalıdır. Somut olayda da bu açıdan bordrolar değerlendirmeye tabi tutularak, ayrıntılı 
ve somut açıklamalarda bulunan tanık anlatımlarına değer vermek gerekir.  
  (9.HD. 09.12.1997, 14629-20585) (İBD.1998/4-1020) 
 
  Taraf  tanıklarının birbirini tamamlayan ifadeleri dikkate alınmalıdır. 
  Davacının garson olarak çalıştığı işyerinin niteliği, hizmet süresi, dinlenen taraf 
tanıklarının birbirini tamamlayan ifadeleri dikkate alınarak ve bilirkişi raporunda yıllara 
göre belirlenen ücretler esas alınarak yapılan hesaba göre hüküm vermek gerekir.  
  (9.HD.04.05.1993, 559-7462) (İş ve Hukuk,1993/237-29,no:2539) 
 
  Çalışanların anlatımlarının yanı sıra, ayrıca meslek kuruluşundan bilgi 
istenmelidir. 
  Davacının işyeri ve kurum kayıtlarında gözüken aylık kazancını belirlemek 
gerektiğinde, bu konuyu bilmesi gereken işyeri çalışanlarının beyanlarına başvurmak, 
mesleki kuruluşlardan bilgi almak ve sonucuna göre karar vermek gerekir.  
  (21.HD. 04.05.2000, 3511-3605)  
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  Tanık anlatımları yetersiz ise, meslek kuruluşundan bilgi istenmelidir. 
  Davacı tanığı, davacının ücretinin haftada net 35.000.000 TL. olduğunu ifade etmiş; 
davalı tanığı da kendi ücreti ile bordro arasında fark bulunduğunu anlatır şekilde beyanda 
bulunmuştur. Bu hususlar gözardı edilerek bordroya itibar edilmesi hatalıdır. Davacının 
yaptığı iş dikkate alınarak hizmet süresi ve kıdemi de gözetilmek suretiyle ilgili meslek 
kuruluşundan, alabileceği ücret sorularak sonucuna bir karar verilmesi gerekir.  
  (9.HD.01.05.2002, 2001/20831-2002/6967) 
 
  Tanıkların somut bilgileri yoksa, meslek kuruluşundan  ücret sorulmalıdır. 
  Davacının aylık ücreti konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. 
Davacı aylık net 900 ABD.Doları ücretle çalıştığını ileri sürmüş, davalı ise aylık brüt 
360.000.000 TL. olduğunu savunmuştur. Mahkemece tanık anlatımlarına değer verilerek 
aylık ücret miktarı 900 ABD. Doları kabul edilmiştir. Davacının işe girdiği tarihte yazılı bir 
sözleşme yapılmadığı gibi ücret bordrosu da düzenlenmemiştir. Daha sonra yapılan 
Teknik eleman Sözleşmesi ile aylık brüt ücret 360.000.000 TL. olarak kararlaştırılmıştır. 
Davacının kredi kartı alması için düzenlenen yazıda aylık 1200 ABD.Doları ücretle teknik 
müdür olarak çalıştığı belirtilmiş ise de davacı işçi bu belgeye dayanmış değildir. Davacı 
tanıklarının ücret konusunda somut bilgileri bulunmayıp davacı işçiden duyduklarını 
aktarmışlardır. Mevcut delillere göre sağlıklı bir sonuca varma olanağı bulunmamaktadır. 
Böyle olunca, davacının kıdem, unvan ve diğer özellikleri belirtilmek suretiyle ilgili meslek 
kuruluşundan alabileceği ücret  miktarı sorulmalı, alınacak cevap dosya içeriği ile birlikte 
değerlendirmeye tabi tutularak sonucuna göre tazminata esas ücret miktarı belirlenmeli ve 
saptanacak ücrete göre tazminat hesaplanıp hüküm altına alınmalıdır.  
  (9.HD.01.05.2003,  2002/23577 – 2003/7451)  
 
  Tanık anlatımları farklı ise, meslek kuruluşundan bilgi alınmalıdır. 
  Davacının iddia ettiği ücretle tanıkların belirttiği ücretler birbirini 
tutmamaktadır. Ücret belirlenen yazılı belge de bulunmamaktadır. Bu durumda davacının 
yaptığı iş ve hizmet süresi gibi hususular belirtilmek suretiyle ilgili meslek kuruluşundan 
emsal ücret tespit edilerek buna göre hüküm kurulması  gerekir.  
  (9.HD.30.05.2003, 2002/26602-2003/9653) 
   
  Soyut tanık anlatımları  karşısında, ticaret odası yazısına ve bordroya itibar 
etmek gerekir.               
  Davacı işçinin aylık ücreti taraflar arasında uyuşmazlık konusu oluşturmaktadır. 
Mahkemece davacı tanıklarının soyut anlatımlarına dayanılarak onların belirttiği ücret 
üzerinden tazminat hesaplanmış  ise de, davacı işçinin imzasını da taşıyan ücret bordrosunda 
aylık ücreti gösterildiği gibi, Ticaret Odasından mahkemeye gönderilen yazıda da bu 
bordroyu doğrular biçimde ödeme yapılması gerektiği  açıklanmıştır. Bu durumda bordroya 
göre hesaplama yapılmalıdır.  (9.HD.10.04.2002, 2001/20126-2002/6125) 
 
  Tanık anlatımları uyumlu ise, tazminatın buna göre hesaplanması gerekir. 
  Davacının veteriner hekim ve teknik müdür olarak davalı şirkette çalıştığı konusunda 
taraflar arasında anlaşmazlık yoktur. Uyuşmazlık ücret miktarı üzerinde toplanmaktadır. 
Dosya içerisindeki ücret bordroları imzasız olup delil özelliği yoktur. Mahkemece 
dinlenen davacı tanıkları, davacının aldığı ücreti belirtmişlerdir. Bu değer aynı zamanda 
davacının dava dilekçesinde bildirdiği miktardır. Dinlenen davalı tanıkları ise halen çalışan 
işçilerdir. Dört yılı aşkın süredir veteriner hekim ve aynı zamanda teknik müdür olarak 
çalışan davacının asgari ücretle çalışması hayatın olağan akışına uygun değildir. Mahkemece 
dosya içerisinde bulunan ek raporda belirtilen ücret üzerinden tazminata hükmetmek 
gerekirken, aksi düşünce ile karar verilmesi usul  ve yasaya aykırı olup bozmayı 
gerektirmiştir.  (9.HD.23.10.1997, 13896-18035) 
 

www.Ta
zm

ina
tH

uk
uk

u.c
om

http://www.TazminatHukuku.com


 68

  İşveren bordro ibraz etmediğine göre, tanık anlatımları geçerli sayılmalıdır. 
  Davacı, işyerinde birinci sınıf kalifiye eleman olarak çalışmış bulunmaktadır. 
Yargılama sırasında dinlenen davacı tanıkları davacının haftada net 1.400.000 TL. aldığını 
bildirmişlerdir. Buna karşılık davalı işveren davacının asgari ücret ile çalıştığını ileri sürmüş 
ise de, herhangi bir bordro ibraz etmemiştir. Davacının oniki yıllık bir işçi olması ve 
pozisyonu itibariyle asgari ücretle çalıştığı düşünülemez. Bu durumda haftalık ücretin 
yukarda anılan miktar gözönünde tutulmak suretiyle hesaplama yapılması gerekir.  
  (9.HD.25.12.1996, 17124-24187)        
   
 VII-SAVCILIK KANALIYLA KAZANÇLARIN SORUŞTURULMASI 
   
  Mahkemeler daha çok manevi tazminat değerlendirmeleri için (nasıl bir ölçü 
oluyorsa) Savcılık kanalıyla tarafların sosyal ve ekonomik durumları hakkında soruşturma 
yaptırmaktadırlar. Savcılıktan semt karakoluna giden yazı üzerine, bir polis memuru, 
muhtarlığa ve kişilerin adreslerine giderek üstünkörü bir tutanak düzenlemektedir. Bizim 
yıllardan beri gördüğümüz ve gözlemlediğimiz bu tutanaklardaki bilgiler, tanık anlatımları 
kadar bile inandırıcı değildir. Polis memuru, kendisine bir araştırma yöntemi  verilmediği 
için, kişiler ne söylerlerse tutanağa onu yazmaktadır. 
 
  Halkımızın çoğu (öğrenim görmüş olanlar bile) yapılan soruşturma konusunda 
bilgisiz, bilinçsiz ve dahası tedirgindirler. Daha yararlı olacağını sanarak, kaza geçiren kişinin 
kazancını alabildiğine abartarak çok yüksek veya  çok düşük bildirmekte ya da bir işe 
yarayacağını sanarak  olay gününden beri çalışamadığını ve işsiz olduğunu söylemektedirler. 
Bunların hemen hepsi yalan ve gerçek dışı olmaktadır. 
 
  Öte yandan ölümlü olaylarda, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının 
soruşturulmasını isteyen mahkemeler, her nedense, ölenin olaydan önce ne iş yaptığı ve 
kazancı konusunda bilgi istemeyi gözardı etmektedirler. Oysa, ölenin desteğinden yoksun 
kalanların açtıkları tazminat davalarında asıl araştırılması gereken husus, ölenin, yani desteğin 
işi, mesleği, kazançlarıdır. 
  Bize göre, mahkemelerce doğrudan araştırma yapılacaksa, daha başka ve işe yarar 
yöntemlere başvurulmalıdır. Örneğin, gene Savcılık (karakol,muhtarlık) kanalıyla ölen veya 
yaralanan kişilerin  oturduğu ev  veya işyeri  komşuları, mahallenin bakkalı,kasabı, esnafı gibi 
yakından tanıyanlar, iş ve arkadaş çevresi araştırılıp, adları belirlenen kişilerin mahkemeye 
bildirilmesi  ve çağrılıp dinlenmeleri düşünülebilir. Böyle bir uygulamanın daha gerçekçi 
olacağı kanısındayız. Ancak ne var ki, bugünkü koşullarda böyle bir araştırmayı üstlenecek, 
ölen veya yaralanan kişilerin yakın çevresini bulup  mahkemelere bilgi ulaştıracak düzeyde 
(eğitilmiş) görevlileri bulmanın güç olacağını da biliyoruz. Adli Polis örgütü  kurulursa, belki 
böyle bir yönteme işlerlik kazandırılabilir.              
 
 VIII-KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN BİLGİ İSTENMESİ 
 
   Devlet daireleri ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların ücretleri her 
zaman gerçek kazançları yansıtır. Çünkü bunlar resmi belge niteliğindedir. Ayrıca, kamu 
kesiminde yapılacak veya yaptırılacak işlerle ilgili birim ücretler Bakanlıklar veya bağlık 
kuruluşlar tarafından her dönem için ayrı ayrı belirlenir. Bu nedenlerle kamu kesiminde 
kadrolu veya sözleşmeli çalışanların tazminat hesapları yapılırken, ayrıca kazanç 
araştırmasına gerek bulunmayıp, kaza geçiren veya haksız eylemden zarar gören kişinin, 
çalıştığı kurumdan ücretleri sorularak gereken değerlendirmeler yapılır. Eğer kişi  ölmüş veya 
çalışamayacak derecede sakat kalmışsa, gene bağlı olduğu kurumdan, olay tarihi ile rapor 
(hüküm) tarihi arasında (eğer çalışmasını sürdürüyor olsaydı ne miktar ücret  alabilecek idiyse 
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o miktar kadar) eşdeğer kazançlar sorulup, bildirilen ücret tablosuna göre tazminat 
hesaplanır.72    
  Kaza veya haksız eylem sonucu ölen veya yaralanan kişi  kamu kesimi çalışanı 
olmayıp da, ilerde kamu kesiminde çalışması üstün olasılık içinde ise, gene devlet memurları  
barem cetvellerinden veya sözleşmeli personel eşdeğer ücretlerinden yararlanılarak  “tazminat 
hesabına esas kazançlar” belirlenip buna göre değerlendirme yapılabilir. Örneğin bir askeri 
okul veya öğretmen okulu öğrencisinin ilerde kamuda görev alması üstün olasılıktır. Böyle bir 
kişinin kaza sonucu  ölmesi veya sakat kalması durumunda, tazminat hesapları, ilerde okulu 
bitirdiğinde hangi derece ve kademeden işe başlayacaksa, onun karşılığı olan ücretler 
üzerinden yapılır. Ayrıca olay tarihi ile rapor (hüküm) tarihi arasında geçen sürede  derece ve 
kademe ilerlemesi de gözetilmeli, tazminat hesabına esas kazançlar buna göre belirlenmelidir. 
 
  Bizce, haksız eyleme uğradığı sırada  henüz çalışma yaşamına atılmamış olup da, 
ilerde yapacağı iş ve mesleği belli olan kişilerin tazminatı hesaplanırken, özel kesimdeki 
tutarsız ücret  bilgileri yerine kamu kesiminin maaş çizelgelerinden yararlanılması daha doğru 
ve sağlıklı bir yol olacaktır. Örneğin, Tıp,Hukuk, Ekonomi, Mühendislik gibi dallarda 
öğrenim yaptığı sırada haksız eyleme uğrayan kişilerin tazminat hesapları, bu kişiler okulu 
bitirdiklerinde kamu kesiminde hangi derece ve kademeden işe başlatılacaklarsa, o derece ve 
kademenin karşılığı olan ücretler  üzerinden (dönem artışları da gözetilerek) yapılmalıdır.  
 
 
 XI-HAYAT STANDARDI TEMEL GÖSTERGELERİNDEN  
  YARARLANILMASI 
 
 1- Vergilendirmede nesnel ölçü 
 
  Ülkemizdeki vergi politikalarının yanlışlığı ve kişiler üzerindeki ürkütücü etkileri ile 
ticaret ve sanayi alanında, iş ve çalışma yaşamında geleceğe güvenle bakılamaması, iç ve dış 
pazarlar arasındaki dengesizlik, para değerinde sürekli düşüşler ve buna benzer çeşitli 
ekonomik ve toplumsal düzensizlikler, gerçek kazançları gizlemeyi,az veya eksik bildirimde 
bulunmayı alışkanlık haline getirmiş; kayıt dışı kazanç elde edenleri, hiç vergi vermeyenleri, 
devleti ve ülkeyi soyup sömürenleri aramak, izlemek, cezalandırmak yerine, az  çok vergi 
ödeyen yurttaşların tümünü “vergi kaçakçısı” olarak  gören Maliye Bakanlığı, gözönünde 
olanlardan daha fazla vergi toplayabilmek için yıllarca türlü yollara başvurmuş; vergisini 
düzenli ödeyenleri adeta cezalandırırcasına  “ekonomik denge, deprem vergisi, ek vergi” gibi 
çeşitli adlarla aynı yıl içinde ikinci kez vergi toplamaktan kaçınılmamıştır.       
 
  Hayat Standardı uygulaması da bu tür vergi toplama yöntemlerinden biri olup, zaman 
zaman buna başvurulmuş, bazı yıllar kaldırılıp tekrar konulmuştur. Başlangıcı 1988 yılıdır. En 
son uygulama 2001 yılındadır. Her ne kadar, gerçekten hiç kazanç elde edememiş kişilerden 
de bu yolla vergi alınması gibi haksızlıklar yapılmış ise de, biz Hayat Standardı uygulamasını  
“vergi yüzsüzlerine” karşı etkin ve yararlı bir önlem olarak gördük. Bu nedenle, bu 
uygulamayı “vergilendirmede nesnel ölçü” olarak adlandırıyoruz.  
 
 2- Kazanç belirlemede Hayat Standardı Temel Göstergelerinden yararlanılması 
 
  Burada asıl konumuz, Hayat Standardı Temel Gösterge rakamlarından yararlanarak, 
tazminat hesabına esas kazançları belirlemektir. Daha önce gördük ve inceledik ki, Yargıtay 
doğru ve adaletli bir saptamada bulunarak çeşitli kararlarında “vergi bildirimlerinin” gerçek 
kazançları belirlemede ölçü alınamayacağı görüşünü benimsemiştir. Çünkü, “Vergi kamu 
                                                   
72 Bir karar örneği: Yarg.4.Hd. 13.05.1999 gün 936-4377 sayılı kararında: “Memur olan desteğin çalıştığı 
kurumdan hesap tarihine kadar bilinen dönem için  emsal durumdaki memur maaşları öğrenilmelidir.” 
denilmiştir.  
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düzeni ile ilgili olup, davacının gelirini düşük göstermesi veya gerçeğe aykırı beyanname 
vermesi vergi mevzuatını ilgilendirir, kazanç kaybının hesabında dikkate alınmaz.”73 
“Davacının ticari defter ve vergi beyannamelerindeki kazançlar, gerçek kazancı yansıtmaz. 
Mahkemece davacının gerçek kazanç kayıplarına ait delilleri toplanıp sonucuna göre bir karar 
verilmesi gerekir.”74 İşte bu gibi durumlarda, gerçek kazançlar araştırılacak ve tazminat 
hesabı belirlenen “gerçek kazançlar” üzerinden yapılacaktır. Bunun için, yukarda çeşitli 
yöntemlerden söz edilmiş, özellikle ilgili meslek kuruluşlarından ve ticaret odalarından bilgi 
istenmesi uygun bir yol olarak görülmüştü.    
 
  Eğer, kişilerin gerçek kazançları türlü yollara başvurulmasına karşın, doğru ve 
sağlıklı bir biçimde saptanamıyorsa (ki bazı meslek kuruluşlarının her nedense doğru bilgi 
vermekten ve yüksek kazanç bildirmekten, bazı kaygılarla, kaçındıkları anımsanırsa), eşitlikçi 
bir yöntem olarak gördüğümüz Hayat Standardı Temel Gösterge rakamlarından yararlanılarak 
kazanç belirleme yoluna başvurulması adaletli bir çözüm olacaktır. Bu görüş ve öneriyi, 
asgari ücret uygulamasına benzetiyoruz ve Hayat Standardı Göstergelerini özel kesimdeki 
ticaret, sanayi, serbest meslek sahipleri ve çalışanları yönünden “taban ücret” olarak 
algılıyoruz.  
 
  Hayat Standardı uygulamasının yürürlükte olmadığı (2000, 2002, 2003, 2004) yıllar 
için, Yeniden Değerleme Oranlarından ve Asgari Ücret artışlarından yararlanarak “Temel 
Gösterge” rakamları belirlemek ve buna göre “kazanç” öğesini ortaya çıkarmak zor değildir. 
Çünkü, Hayat Standardı Temel Gösterge rakamlarını belirlemede formül bellidir: 
Yürürlükteki asgari ücretlerin yıllık tutarına artış oranları uygulanarak bir sonraki yılın 
“Temel Gösterge” rakamları bulunmuştur.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
73    Yarg.11.HD.27.06.1986, 3111-3213 (Yasa H.D.1986/8-1106,no:374) 
74    Yarg.HGK. 21.03.1996, 4-67 E. 197 K. (T.Uygur, Borçlar Hukuku, C.I., sf.362) 

www.Ta
zm

ina
tH

uk
uk

u.c
om

http://www.TazminatHukuku.com


 71

 
 
 
 

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM 
                                             

TAZMİNAT  DAVALARINDA 
ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI 

 
 
 I- YASAL DÜZENLEME   
                        
  Asgari ücret, tüm çalışanlara uygulanması zorunlu “taban ücret” tir. Asgari ücret, 
kamu düzeniyle ilgili olduğundan, bunun altında bir ücretten söz edilemez; asgari ücretin 
altında  kararlaştırılan ücretler ve buna ilişkin sözleşmeler geçerli değildir. Tazminat 
hesaplarında, kişilerin önceden belirlenmiş veya kararlaştırılmış bir ücretleri yoksa, daha 
yüksek bir  kazancın varlığı da ileri sürülmüyorsa, zarar hesabında birim alınacak kazanç 
unsuru  “asgari ücretler” olacaktır.  
 
   Asgari ücret uygulaması yasa gereğidir; kamu düzeniyle ilgili olduğundan 
uygulanmaması ceza yaptırımını gerektirir.  1475 sayılı (eski) İş Kanunu’nun 33.maddesine 
ve 4857 sayılı (yeni) İş Kanunu’nun 39.maddesine göre: “İş sözleşmesi ile çalışan ve bu 
Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının 
düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir.”  
 
  Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 1.maddesine göre: “Asgari ücret, işçilere normal bir 
çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür  
gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek 
ücrettir.”75  
   
  4857 sayılı İş Kanunu’nun 102. maddesine (eski İş K.m.99) göre, asgari ücretleri 
uygulamayan, bu ücretlerin altında ücret kararlaştıran veya eksik ödemede bulunan 
işverenlerin ceza sorumluluğu bulunmaktadır. 
 
 II- ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANACAĞI YER  VE DURUMLAR  
 
 1- Taraflar arasında önceden kararlaştırılmış bir ücret söz konusu değilse,  
 
 2- Daha yüksek bir ücretle çalışıldığı ileri sürülmüyorsa, 
 
 3- Henüz çalışma yaşamına atılmamış birinin (örneğin kaza geçiren bir çocuğun)  
ilerdeki varsayımsal kazanç kayıpları için, 
 
 4- Belli bir işi ve mesleği olmayan, ancak her an çalışıp kazanç elde etme olasılıkları 
bulunan birinin  “olası” kazanç kayıpları için, 
 
 5- Haksız eylem sonucu  geçici veya sürekli işgöremezlik kaybına uğrayan ev 
kadınlarının kendi ev işlerini bir süre yapamamaktan kaynaklanan iş görememe zararları veya 
kalıcı sakatlık durumunda  güç (efor) kaybı nedeniyle, ya da ev kadını ölmüşse onun ev 
                                                   
75 Asgari ücret, günlük çalışmaların o günkü geçim ortalamalarına göre belirlenen günlük kazancı kapsar. (9.HD. 
05.05.1975, 7229-20109) 
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hizmetlerinden yoksun kalan eşinin destek kaybı nedeniyle  yapılacak maddi tazminat 
hesapları için, 
 
 6- Emeklilik çağındaki ve ileri yaştaki erkeklerin, ayrıca bir iş yapmıyorlarsa, pasif 
dönem zararları veya ev hizmetlerine katkıları nedeniyle yapılacak tazminat hesapları için,  

 
  Bütün bu durumlarda yasal asgari ücretler üzerinden tazminat hesapları yapılacaktır 
 
 III- ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMA  
                 KOŞULLARI VE TEMEL İLKELER 
 
  Yasa hükümleri çerçevesinde oluşturulan Yargıtay kararlarıyla, asgari ücretlerin 
uygulanma koşulları belirlenmiş ve bazı ilkeler ortaya çıkarılmıştır. Bu ilkelere  göre: 
 
 a) Maddi tazminat hesapları yapılırken, en son bilinen ücret unsurlarının hesaplamada 
gözetilmesi gerektiğinden, hüküm gününe en yakın güne kadar yürürlüğe giren tüm 
asgari ücretlerin uygulanması gerekir. Daha önce bir veya birkaç hesap raporu verilmiş 
olsa bile, dava bitinceye kadar yürürlüğe giren asgari ücretler için yeniden ek rapor alınması 
zorunludur. 
 
 b) Asgari ücret, kamu düzeni ile ilgili olduğundan, davanın her aşamasında 
uygulanması zorunludur. Bozmadan sonra dahi  asgari ücretlerde artış olmuşsa, yeniden 
tazminat hesabı yapılması gerekir.  
 
 c) Yargıç, bir istek olmasa dahi, yargılamanın her aşamasında  asgari ücret 
artışlarını doğrudan dikkate almakla yükümlüdür. 
 
 d) Davacı, bilirkişi raporuna itiraz etmemiş olsa dahi, sonradan yürürlüğe giren 
asgari ücretlerin uygulanması kamu düzeni gereği ve zorunlu olduğundan, davalı yararına 
usuli kazanılmış hak oluşmaz. 
 
 e) Hüküm verilinceye kadar yürürlüğe giren yeni asgari ücretlerin uygulanması 
zorunluluğu nedeniyle, istemle bağlılık ve kazanılmış hak ilkeleri  uygulanmaz.   
 
  Aşağıda bu ilkeler daha ayrıntılı incelenecek; Yargıtay kararlarından örnekler 
verilecektir. 
 
 1- Asgari ücret kamu düzeniyle ilgili olup uygulanması zorunludur 
    
  İşçinin taban ücretini saptayan en az ücret (asgari ücret) kamu düzeniyle ilgili olup, 
bunun altındaki ücret geçerli olamaz. 
   (9.HD.12.01.1981, 13927-53) 
 
  Asgari ücretin uygulanması kamu düzeni ile ilgilidir, ihlali cezai yaptırımı 
gerektirir. Bu nedenle dava tarihinden sonra yürürlüğe giren asgari ücretin tazminat hesabına 
dahil edilmesi gerekir. Usuli kazanılmış hak veya taleple bağlılık ilkelerine dayanılarak asgari 
ücretin uygulanmasını engelleyici şekilde hüküm kurulması mümkün değildir.  
  (10.HD.07.04.1977, 1976/6018 E. 2638 K.) (İKİD.1977/5530) 
 
  Kamu düzenine ilişkin asgari ücret artışlarının, kazanç kayıpları belirlenirken 
gözönünde tutulması yasal bir zorunluluktur.  
  (10.HD.17.02.1978, 1975/7937 E. 1081 K.) (İKİD.1978/1259) 
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  Asgari ücretler kamu düzeni ile ilgilidir. İş Kanunu’nun 99.maddesi gereğince 
asgari ücret ödememek cezai yaptırımı gerektirir. Kamu düzenine ilişkin bu yönün 
mahkemece doğrudan doğruya gözönünde bulundurulması gerekir.  
  (10.HD.23.05.1978, 1977/4885 E. 1978/3929 K.) (İKİD.1978/1774) 
 
  Asgari ücret kamu düzeni ile ilgili olduğundan, yargıç bu durumu duruşmanın her 
aşamasında kendiliğinden gözetmelidir.  
  (HGK.17.12.1997, 10-820 E. 1074 K.) (YKD. 1998/4-493) 
 
  Kamu düzeni ile ilgili konularda usuli kazanılmış haktan söz edilemez.  
  (21.HD.25.05.2000, 4100-4206) 
 
  Kamu düzeni ile ilgili konularda usuli kazanılmış haktan söz edilemez. Bu nedenle 
bozmadan sonra asgari ücretlerde bir artış olmuşsa, bu artışların da hesaplamada 
gözönünde tutulması gerekir.  
  (21.HD. 31.10.2000, 7119-7414) 
 
   Kamu düzeni ile ilgili konularda usuli kazanılmış hak oluşmaz. Asgari ücret 
değişiklikleri kamu düzeni ile ilgili ve usuli kazanılmış hakkın istisnasıdır.  
   Dava, iş kazası sonucu ölüm nedeniyle rücuen tazminat istemine ilişkindir. Asgari 
ücretteki değişiklikler usuli kazanılmış hakkın istisnası niteliğinde olup, yargılamanın her 
aşamasında doğrudan dikkate alınmalıdır. Çünkü kamu düzenini ilgilendiren hususlarda usuli 
kazanılmış haktan sözedilemez. Asgari ücret de kamu düzenini ilgilendiren kavramların 
başında gelir. Açıklanan nedenlerle yerel mahkemece zararlandırıcı sigorta olayına uğrayan 
işçinin veya haksahiplerinin gerçek kazançlarının hesaplanmasında  hükme en yakın tarihteki 
asgari ücretin esas alınması  gerekir.  
  (HGK.28.01.2004, E. 2004/10-24 K. 2004/47) (Yargı Dünyası, Kararlar, 2004/4-26) 
  
 
 2- Hüküm gününe kadar yürürlüğe giren tüm asgari ücretlerin hesaplamada 
gözetilmesi gerekir 
 
  Tazminat hesaplarında, olay gününden başlayarak hüküm verilmesine en yakın güne 
kadar  bilinen kazanç unsurları  üzerinden değerlendirme yapılır. Bu uygulama “Gerçek belli 
iken varsayımlara dayanılamaz” kuralının  gereğidir. Olay gününden, en son ücretin veya 
kazançların belli olduğu güne kadar  yapılan hesaplara “bilinen dönem kazançları” veya 
“işlemiş zarar hesabına esas kazançlar” denir. En son belli olan kazanç unsuru birim alınarak, 
geleceğe yönelik “işleyecek dönem zarar hesapları”nın ölçüsü olacak  kazançlar belirlenir; 
bu kazançlar her yıl için belli bir oranda artırılıp iskonto edilerek  gelecekteki “işleyecek” 
zarar hesabı yapılır. 
 
  Açıklanan bu tazminat hesaplama yönteminde, eğer asgari ücretler birim alınacaksa, 
haksız eylemin işlendiği olay gününden başlanarak, hüküm verilinceye kadar yürürlüğe 
konulan tüm asgari ücretler hesaplamada gözetilir.  Asgari ücretler üzerinden tazminat 
hesaplamanın, diğer kazanç unsurlarından ayrı ve farklı bir uygulaması vardır ki, o da, asgari 
ücretler dışındaki kazançlara göre düzenlenen hesap raporuna  (zarar gören) davacı itiraz 
etmezse, davalı yararına kazanılmış hak oluşur iken, asgari ücretler üzerinden düzenlenen 
hesap raporuna davacı itiraz etmemiş olsa dahi, davalı yararına usuli kazanılmış hak 
oluşmaz; yargıç, hüküm gününe kadar yürürlüğe giren tüm asgari ücretleri doğrudan 
doğruya dikkate alarak, duruşmanın her aşamasında, bilirkişiden (son asgari ücret 
unsurlarına göre) ek rapor istemek durumundadır. Dahası, davacı, mahkeme kararını temyiz 
etmemiş olsa ve  Yargıtay’ca herhangi bir nedenle bozma kararı verilmiş olsa dahi,  
bozmadan sonraki yargılama aşamasında da (yeniden hüküm verilinceye kadar) yürürlüğe 
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girmiş olan asgari ücretler üzerinden  yeni bir tazminat hesabı yapılacaktır. Şu kadar ki, 
davacının kararı temyiz etmemiş olması nedeniyle, bozmadan önceki kararda yer alan 
tazminat tutarı aşılmayacak, altına da inilmeyecektir. 
 
  Bu konuda Yargıtay kararlarından şu örnekleri verebiliriz: 
 
  Maddi tazminat hesapları yapılırken, rapor tarihinde bilinen en son ücretlerin esas 
alınması gerekir.  
  (21.HD.21.01.1997, 162-86)  
 
  Maddi tazminat, yeni veriler ve asgari ücretteki artışlar gözönünde tutularak 
yeniden saptanmalı ve saptanan zarardan, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan katsayı ile 
haksahiplerinin gelirlerinde yapılan artışlar S.S. Kurumu’ndan sorularak, bildirilen miktar, 
hesaplanan zarardan indirilmelidir.  
  (21.HD.22.01.1997, 7224-187) (YKD.1997/5-781) 
 
  Sigortalının tazminatının hesaplanmasında, hüküm tarihine en yakın tarihte belli 
olan asgari ücret esas alınmalıdır. Asgari ücret kamu düzeniyle ilgili olduğundan bu 
hususta usuli kazanılmış haktan söz edilemeyeceği gibi, hakim bu durumu duruşmanın her 
aşamasında kendiliğinden gözetmelidir.  
  (HGK.17.12.1997, 10-820 E. 1074 K. (YKD.1998/4-493) 
 
  Zararlandırıcı sigorta olayına uğrayan sigortalının açtığı tazminat davası hesabında, 
hüküm tarihine en yakın tarihli asgari ücret esas alınır. Öte yandan, asgari ücret kamu 
düzenine yönelik olduğundan, hakim, bu hususu doğrudan gözönünde tutmakla yükümlüdür.   
  (21.HD.25.03.1996, 1631-1704) (YKD.1997/4-579) 
 
  Davacı, iş kazası sonucu meslekte kazanma gücünde meydana istemiştir. Bu tür 
davalarda, geleceğe ilişkin zararın tespitinin de gerektiği açıktır. Bunun gelen kayıp oranı 
karşılığı oluşan maddi ve manevi  zararının davalıya ödettirilmesine karar verilmesini için de 
bazı varsayımlara dayanma zorunluğu vardır. Ne var ki, gerçek belli iken varsayımlara 
gidilemez. Davanın görülmesi sırasında asgari ücret yükselmiştir. Davacı, kamu düzeni 
ile ilgili bu hususu ileri sürerek maddi zararının bu asgari ücret gözönünde tutularak 
bulunmasını istemiştir ki, bu isteğin hukuksal olduğu kuşkusuzdur. Mahkemece, bu maddi ve 
hukuki olgular gözönünde tutulmadan hüküm tarihinden önce yürürlüğe giren asgari 
ücrete göre maddi tazminatın hesabını öngörmeyen bilirkişi raporunun hükme dayanak 
kılınmasında isabet yoktur. Bu nedenle hüküm bozulmalıdır.  
  (10.HD.22.09.1977, 1976/8734-1977/5567)  
 
  Tazminatın belirlenmesinde, hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan verilerin 
nazara alınması gerektiği  Yargıtay’ın oturmuş ve yerleşmiş görüşlerindendir. Başka bir 
anlatımla, hüküm tarihine en yakın tarihte yürürlüğe giren Toplu İş Sözleşmesi ile asgari 
ücreti gözönünde tutmak, bu hususlar kamu düzenine ilişkin olduğundan hakimin görevi 
gereği olduğu tartışmasızdır.  
  (21.HD.28.11.2000, 8538-8519) 
 
  Tazminatın hesaplanmasında hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan asgari 
ücretin esas alınması zorunludur. Öte yandan  asgari ücret kamu düzenine yönelik 
olduğundan, hakim bu hususu doğrudan dikkate almakla yükümlüdür.  
  (21.HD.12.05.1998, 3306-3473)  
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 3- Yargıç, bir istek olmasa dahi, yargılamanın her aşamasında “asgari ücret 
artışlarını” doğrudan dikkate almakla yükümlüdür  
 
  Asgari ücretteki artışlar kamu düzenine ilişkin olduğundan, davacı tarafından bu yön 
ileri sürülmese dahi, mahkemece doğrudan gözönünde tutulması gerekmektedir.  
  (21.HD.15.02.2000, 1077-1095)  
 
  Asgari ücret kamu düzenine yönelik olduğundan, hakim görevi gereğince, bu hususu 
doğrudan gözönünde tutmakla yükümlüdür.  
  (21.HD.26.11.1998, 8222-8206) 
 
  Asgari ücret kamu düzenine yönelik olduğundan, hakim bu hususu doğrudan dikkate 
almakla yükümlüdür.  
  (21.HD.06.06.2002, 4702-5437) 
 
  Asgari ücret kamu düzeniyle ilgili olduğundan, bu hususta usuli kazanılmış haktan 
sözedilemeyeceği gibi, hakim bu durumu duruşmanın her aşamasında kendiliğinden 
gözetmelidir.  
  (HGK. 17.12.1997, 10-820 E. 1074 K.) 
 
 4- Davacı hesap raporuna itiraz etmemiş olsa dahi, davalı yararına usuli 
kazanılmış hak oluşmaz ve sonradan yürürlüğe giren asgari ücretler hesaplamada 
gözetilir 
  Asgari ücret, kamu düzenine ilişkin olup, mahkemece doğrudan doğruya 
(kendiliğinden) gözönünde bulundurulması gerekir. Kamu düzeniyle ilgili hususlarda 
kazanılmış usuli haktan sözedilemeyeceği gibi, HUMK’nun 74’üncü maddesinde öngörülen 
taleple bağlılık ilkesinden de, ücret bakımından söz etmeye hukuki  olanak yoktur.  
  (10.HD.09.02.1978, 7628-795)  
 
  Usuli kazanılmış hak veya taleple bağlılık ilkelerine dayanılarak asgari ücretin 
uygulanmasını engelleyici şekilde hüküm kurulması mümkün değildir.  
  (10.HD.07.04.1977, 1976/6018 E. 2638 K.)  
 
  Kamu düzeni ile ilgili hususlarda kazanılmış usuli haktan söz edilemeyeceği gibi, 
istemle bağlılık ilkesinden de söz etmeye hukuksal olanak yoktur. Burada istemle bağlılık 
sadece dava edilen toplam zarar miktarı için geçerlidir.  
  (10.HD.23.05.1978, 1977/4865 E.1978/3929 K.) 
 
 5- Bozma kararından sonra asgari ücretlerde bir artış olmuşsa, bu artışların da 
hesapta gözönünde tutulması gerekir; ancak, davacının temyiz başvurusu yoksa, 
yeniden hesaplanacak tazminat tutarı  önceki davadaki miktarı geçemez 
 
  Bozma kararından sonra işçi ücretlerinde bir artış olmuşsa, bu artışın da hesapta 
gözönünde tutulması gerekir. Bozmadan sonra meydana gelecek artışları davacı önceden 
bilemeyeceğinden, davacının kararı temyiz etmemesi karşı taraf yararına bu açıdan usuli 
kazanılmış hak doğurmaz. Ancak yapılacak hesapta, önceki kararı davacı temyiz 
etmediğinden, maddi tazminat tutarı  önceki karardaki miktarı geçemeyecektir. Davalı 
yararına usuli kazanılmış hak, önceki karardaki  miktarı geçmeme yönündendir. Ancak gerçek 
zarar hesaplanırken, bozma kararındaki gerekçeler gözönünde bulundurulur ve sigorta 
gelirlerinde artma olduğundan  bu miktarlar gerçek zarardan indirilmek gerekir.  
  (9.HD.25.04.1980, 4586-5040) 
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  Hükme esas alınan hesap raporundan sonra asgari ücrette artma olmuştur. Bu 
durumda yeni asgari ücrete göre bilirkişi incelemesi yaptırılması, bulunacak zarar tutarı  
öncekinden fazla olduğu takdirde, ilk hükmü  davacı temyiz etmediği için davalı lehine (bu 
yönden) kazanılmış hak meydana geldiğinden, önceki kararda hükmedilen miktar aşılmamak 
kaydiyle ve bu arada hüküm tarihine kadar sigorta yardımları yükseldiği takdirde bunlar da 
gözetilerek ve sigorta yardımları düşülerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.  
  (9.HD.23.12.1980, 8842-14000) 
 
  Bozmadan sonra işçi ücretlerinde bir artma olmuş ise, bu artışların da hesapta 
gözönünde tutulması gereklidir. Zira, bozmadan sonra meydana gelecek artışları davacı 
önceden bilme olanağına sahip olmadığından, davacının kararı temyiz etmemesi, karşı taraf 
yararına bu açıdan usuli kazanılmış hak doğurmaz. Ancak yapılacak hesapta bir maddi 
tazminat ödenmesi gerektiği sonucuna varılırsa, önceki kararı davacı temyiz etmediğinden, 
maddi tazminat bozmadan önceki miktarı geçemez. Başka bir anlatımla, bozmadan önceki 
kararla hüküm altına alınan miktar aşılmamış olmadıkça davalı yararına kazanılmış haktan 
söz edilemez. 
   (21.HD.31.10.2000, 7119-7414) 
 
 
 IV-  ASGARİ ÜCRET KARŞILAŞTIRMASI YÖNTEMİYLE  
                 KAZANÇ BELİRLEMESİ 
 
 1- Asgari ücret artışlarının başka kazançlara etkisi 
 
  İş ve çalışma yaşamında asgari ücretlerin “taban ücret” olduğunu, yasal asgari 
ücretlerin uygulanması kamu düzeniyle ilgili ve yasal zorunluluk olup, istek olmasa bile, 
yargıcın asgari ücret artışlarını   doğrudan dikkate almakla yükümlü bulunduğunu bundan 
önceki bölümde açıklamış ve Yargıtay kararlarından örnekler vermiştik. Bu bölümde asgari 
ücretlerin başka kazançlara etkisini ve tazminat hesabına esas kazançların belirlenmesindeki  
işlevini inceleyeceğiz. 
  Yukardaki bölümlerde, tazminat hesabına birim alınacak kazançların  “gerçek 
kazanç” olması gerektiğini açıklamış ve gerçek kazançların araştırılmasının önemini 
belirtmiştik. Yinelersek, gerçek kazançlar bordrolara yansıtılmamışsa, bordrolar imzasızsa 
veya imzalı olup da nitelikli işçiler açısından bağlayıcı değilse, çeşitli yöntemlere 
başvurularak “gerçek kazançlar” araştırılacak, tanık dinlenecek, aynı işi yapan işçilerin veya 
işyerlerinin ödedikleri ücretler karşılaştırılacak ve ilgili meslek kuruluşlarından veya ticaret 
odalarından  bilgi istenecektir. Şu kadar ki, eğer ücret bordroları veya başka benzeri belgeler  
“gerçek kazançları” yansıtıyorsa ya da ücretin miktarı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık 
yoksa, bütün bu araştırmalara gerek kalmayacak ve tazminat hesabı bu “kesin olarak 
belirlenen” kazanç üzerinden yapılacaktır.  
  Ancak, haksız eylem veya  kaza tarihinde  kesin olarak  saptanan ücretin  rapor 
(hüküm) tarihine kadar artışları  belirlenemiyorsa,  o zaman asgari ücret artışlarına koşut  bir 
değerlendirme yapılması gerekecektir. Bu da olay tarihindeki bilinen ücretin, o tarihte 
yürürlükte olan asgari ücretle karşılaştırılması sonucu bulunacak katsayının,  rapor (hüküm) 
gününe kadar  yürürlüğe giren asgari ücretlere uygulanması, başka bir deyişle, asgari 
ücretlerin artırımlı hesaplanması biçiminde olacaktır.      
 
 2- Asgari ücret karşılaştırması yöntemi 
 
  Bordroların ve benzeri kazanç belgelerinin  gerçeği yansıttığı ve ücretin miktarı 
konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmadığı  durumlarda, eğer belirlenen ücret , olay 
tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretin üzerinde ise,  fazlalık oranı  hesaplanıp, bu oran, 
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rapor (hüküm) tarihine kadar yürürlüğe giren asgari ücretlere uygulanacaktır. Buna “asgari 
ücret artırımlı kazanç hesabı” veya “asgari ücret karşılaştırması” denilmektedir. 
 
  Hesaplama şöyle olacaktır: Diyelim ki, kaza geçiren işçinin ücreti kesin biçimde 
aylık net 300.000.000 TL. olarak saptanmıştır. Aynı tarihte yürürlükteki asgari ücretin net 
tutarı 225.999.000 TL.dır.  Buna göre fazlalık oranı: 300.000.000 / 225.999.000 = 1.327’dir. 
Bu katsayı, tazminatın hesaplandığı (hüküm tarihine en yakın) tarihe kadar yürürlüğe giren 
asgari ücretlere uygulanacaktır. Örneğin, asgari ücretin  net tutarı  303.000.000 TL. olmuşsa, 
işçinin bu dönem zararının hesabı 303.00.000 x 1.327 = 402.000.000 TL. üzerinden, sonraki 
dönem asgari ücretin net tutarı 318.000.000  TL. olmuşsa, dönem zararı 318.000.000 x 1.327 
= 422.000.000 TL. üzerinden hesaplanacaktır.  
 
  Ücretin kesin saptanabildiği ve bu konuda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmadığı 
durumlarda, artık meslek kuruluşlarından bilgi istenemeyeceği ve başka araştırmalara 
başvurulmayacağı, yukarda açıklandığı biçimde asgari ücret karşılaştırması yönteminin  
uygulanacağı görüşü, “gerçek belli iken varsayımlara dayanılamaz” ilkesinden 
kaynaklanmaktadır.   
 
 3- Asgari ücretlerle karşılaştırma yöntemiyle kazanç belirlemesine ilişkin  
              Yargıtay karar örnekleri 
 
  Sigortalının kaza tarihindeki ücreti, hiçbir kuşku ve duraksamaya yer bırakmayacak 
biçimde belirlendikten sonra, o tarihte yürürlükte bulunan asgari ücrete fazlalığı oranında 
hüküm tarihinden önce yürürlüğe girmiş tüm asgari ücretlerin aynı oranda artırımlı 
olarak alınması gerekirken, bu konuda eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru değildir.  
  (10.HD.04.03.1997, 1759-1644) 
 
  Sigortalının kazancı asgari ücretin üzerinde ise, kaza tarihi ile hüküm tarihi 
arasındaki asgari ücretlerin (fazlalık oranında) artırımlı hesaplanması gerekir.  
  (10.HD.07.03.1989, 385-2104) 
 
  Tazminatın saptanmasında işçinin net gelirinin öncelikle belirlenmesi gerektiği 
tartışmasızdır. Hesap raporu yönünden davacının ücreti, ikramiyesi ve diğer hakları ücret 
bordrosunda  belli olduğuna göre, belli olan bu ücreti ile asgari ücret kıyaslanarak, asgari 
ücretin üzerindeki oran belirlenmek suretiyle zarar ve tazminatın bilirkişiler aracılığı ile 
hesaplatılması gerekir. Tazminatın saptanmasında işçinin belli olan net ücreti  ile asgari ücret 
kıyaslanarak, asgari ücretin üzerindeki oran belirlenmek suretiyle zarar ve tazminat hesabı 
yapılmalıdır.  
  (21.HD.09.12.1996, 6011-6822) (Yargı Dünyası, 1997/2-134) 
  
  Zararın tespiti aşamasında, sigortalının iş kazasının vuku bulduğu tarihteki fiili 
ücretinin, yine o tarihte yürürlükte bulunan asgari ücrete fazlalığı oranında, hüküm 
tarihinden önce yürürlüğe giren tüm asgari ücretlerin de aynı oranda “artırımlı” olarak 
alınması gerekir.  
  (10.HD.09.03.1999, 1341-1636)  
 
  Sigortalının olay tarihindeki kazancının işyeri kayıtlarına göre belirlenmesi ve 
yürürlükteki “asgari ücretten fazlalığı oranında”, hüküm tarihinden önce yürürlüğe giren 
tüm asgari ücretlerin de  aynı oranda “artırılması” gerekir.  
  (10.HD.31.01.1995, 94/14853-95/795) (YKD.1995/7-1064)          
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  Zararın tespiti aşamasında, sigortalının kaza tarihindeki kazancının, yürürlükteki  
asgari ücretin üzerinde bulunması karşısında, karar tarihinden önce yürürlüğe giren tüm 
asgari ücretlerin de “aynı oranda artırımlı” biçimde alınması gerekir.  
  (10.HD.10.10.1995, 5368-7988)  
 
  Davacının ücreti, ikramiyesi ve diğer hakları ücret bordrosunda belli olduğuna 
göre, belli olan bu ücret ile asgari ücret “kıyaslanarak” asgari ücretin üzerindeki “oran” 
belirlenmek suretiyle zarar ve tazminat hesabı yaptırılmalıdır.  
  (21.HD.09.12.1996, 6011-6822) ” (21.HD. 09.12.1996, 6011-6822) 
 
  Sigortalının kaza tarihindeki kazancının  o tarihte yürürlükte olan asgari ücrete 
nazaran fazlalık oranının belirlenmesinde, brüt ücretin, asgari ücretin brütüne göre 
karşılaştırması yerine, net ücretin brüt asgari ücretle karşılaştırılması, giderek bilinmeyen 
dönemde yıllara göre artırım ve iskontolamanın yapılmasında, matematiksel ilkelere aykırı 
biçimde yıllık kazanç kaybı peşin değerinin sabit tutulması hatalıdır.   
  (10.HD. 01.10.1996, 8579-7824) 
 
  Tazminatın hesabında, hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan verilere göre 
belirlenecek kazanç miktarının esas alınması gerekir. Davacının  (olay tarihindeki) 
ücretinin, asgari ücretin 2,8 katı tutarında olduğu saptanmasına göre, hüküm tarihine 
kadar yürürlüğe giren asgari ücretlerin 2,8 katı alınmak suretiyle tazminat  
hesaplanmalıdır.  
  (21.HD.14.05.2002, 2446-4368)     
 
  Davacının asgari ücretin çok üzerinde bir ücretle çalıştığı dosya içeriğindeki bilgi ve 
belgelerle ve özellikle, işverence sunulan davacıya ait özlük dosyasından açıkça anlaşıldığı 
gibi, bu konuda taraflar arasında da bir uyuşmazlık söz konusu değildir. Hal böyle olunca 
davacının mesleğine, tecrübesine, işyerindeki görev ve sorumluluklarına uygun düşen ve 
işverence sunulan özlük dosyasındaki ücret esas alınmak suretiyle aktif dönem zararının 
belirlenmesi gerekirken, davacının yaşlılık aylığı almakta olduğundan sözedilerek, kaza 
tarihinden aktif dönem sonuna kadar asgari ücret esas alınarak tazminatının hesaplanması usul 
ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.  
  (21.HD.18.11.2003, 7895-9525) (Legal İş Hukuku Der.,2004/3-1106)  
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BEŞİNCİ  BÖLÜM 

 
EN SON VERİLERE GÖRE 

(EN SON KAZANÇ UNSURLARINA GÖRE) 
TAZMİNAT HESAPLANMASI GEREĞİ 

 
 I- AÇIKLAMALAR 
 
  Hesaplanacak kazançlar, yalnızca “olay tarihindeki” kazançlar değil, olay 
tarihinden hüküm verilmesine en yakın “rapor” tarihine kadar olan kazançlardır. Bu 
nedenle: 
 
 1) Kişi ölmüşse, eğer yaşasaydı, rapor (hüküm) gününe en yakın güne kadar (yıllara 
veya dönemlere göre) ne miktar kazanç elde edebileceği araştırılacak; belirlenen kazançlar 
(aşağıda ayrıca açıklanacak olan) “işlemiş dönem” zarar hesabına esas kazançlar olacaktır.  
En son (hüküm gününe en yakın günde) belirlenen kazanç ise, “işleyecek dönem” zararının 
hesabında birim alınacak; (gene  aşağıda açıklanacağı üzere) en son bilinen kazanç öğesi, 
zarar süresinin (destekten yoksunluk süresinin) sonuna kadar her yıl için ayrı ayrı artırılıp 
iskonto edilerek tazminatın peşin tutarı hesaplanacaktır.76 
 
 2) Kişi yaralanmış ve sakat kalmışsa, gene olay günü ile hüküm günü arasındaki 
kazançlar “işlemiş zarar” hesabının öğesi olacak; hüküm gününe en yakın gündeki kazanç ise  
her yıl için ayrı ayrı artırılıp iskonto edilerek “işleyecek zarar” hesabına esas kazançlar 
belirlenecektir. 
 
  Kazanç hesaplama konusunda bilgisi olmayanlar, ısrarla ve inatla yalnızca olay 
günündeki kazanç öğesine göre hesaplama yapılacağını ileri sürerek  davaların uzamasına ve 
zaman kaybına neden olmaktadırlar. Yargıtay görüşlerinden habersiz bir  kısım “aktüerler” de  
sigorta şirketlerine verdikleri raporlarda en son verileri dikkate almamakta, olay günündeki 
kazançlarla sınırlı hesaplama yapmaktadırlar. Oysa, Yargıtay’ın yerleşik görüşleri  “hüküm 
gününe en yakın günde belli olan veriler” dikkate alınarak hesaplama yapılacağı 
yönündedir. Her ne kadar tazminat hesapları çoğu kez varsayımlara göre yapılır  ise de, 
“gerçek belli iken varsayımlara dayanılamaz.” 
 
  En son verilere (hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan kazançlara)  göre tazminat 
hesaplanacağına ilişkin Yargıtay kararlarından örnekler: 
 
  Hesaplamada, hüküm tarihine en yakın veriler gözetilmelidir. Bu husus “gerçek 
belli iken varsayıma gidilemez” ilkesinin de gereğidir. 
  (Özet) Gerek ölüm nedeniyle destek kaybı zararının, gerek beden gücü kaybı 
zararının hesaplanmasında, rapor düzenleme tarihine kadar gerçekleşen zararın bilinen veriler 
gözetilerek hesaplanması gerekir. Beden tamlığına karşı işlenen haksız fiillerde zararın gerçek 
miktar ve şümulü zamanla daha iyi anlaşılabileceğinden, mümkün olduğu kadar geç bir tarih 

                                                   
76 1993’de Ankara’da yapılan bir “Sempozyum”dan sonra Yargıtay’ca öngörülen ve bizim bir türlü mantığını 
kavrayamadığımız ve içimize sindiremediğimiz  “her yıl için kazançların aynı oranda artırımı ve indirimi” 
biçimindeki  hesaplamada, hep başlangıçtaki rakama dönüldüğü gerçeği bir türlü kabul edilmemektedir. Oysa, 
bu basit bir matematik kuralıdır. Aynı  sayıyı aynı oranda artırıp eksiltirseniz ya da aynı oranda çarpıp bölerseniz 
hep başlangıçtaki sayıyı bulursunuz. Bunu  “Kazanç x Zarar süresi = Tazminat hesabına esas kazanç” kısa 
formülüyle gerçekleştirmek olanağı varken, uzun boylu tablolar düzenlenmesi isteğinde ısrar edilmesinin 
mantığını bir türlü kavrayamıyoruz. Aşağıda ayrı bir bölümde %5 artırım değerli  “ortalama ücret ve sabit taksitli 
rant tekniği” yöntemine dönülmesinin yararları savunulacak  ve karşılaştırmalı hesap sonuçları  verilecektir.    
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esas alınmalı; hüküm tarihine en yakın verilere göre zarar somut olarak hesaplanmalıdır. Bu 
husus “gerçek belli iken varsayıma gidilemez” ilkesinin de gereğidir. 
  (HGK.17.05.2000,  E.2000/9-889  K. 904) (Yasa H.D.2001/1-149, no:059)    
 
  Bedensel zarar, hüküm tarihine en yakın veriler gözetilerek hesaplanmalıdır.  
  (Özet) Gerek ölümler nedeniyle destek kaybı zararı ve gerek beden gücü kaybı 
zararının hesaplanmasında rapor düzenleme tarihine kadar gerçekleşen zararın bilinen veriler 
gözetilerek ve iskontoya tabi tutulmadan somut olarak;  rapor düzenleme tarihinden sonraki 
zarar da bilinen en son kazanç esas alınıp her yıl %10 oranında artırılmak ve iskonto edilmek 
suretiyle hesaplanmalıdır. 
  (HGK.01.11.1995, E.1995/9-679  K.898) (Yasa,1996/7-1097,no:404)  
 
  Zararın gerçek miktar ve kapsamı zamanla daha iyi anlaşılabileceğinden, 
hesaplamada, bilinen son kazançlar  gözetilmelidir. 
   (Özet) Beden tamlığına karşı işlenen haksız eylemlerde zararın gerçek miktar ve 
kapsamı zamanla daha iyi anlaşılabileceğinden, olabildiğince geç bir tarihin esas alınması 
gerekir. Bu nedenle, hüküm tarihine en yakın verilerin gözetilerek rapor düzenleme tarihine 
kadar gerçekleşen zararın somut olarak hesaplanması gerekir. Bu husus “gerçek belli iken 
varsayıma gidilemez” ilkesinin de gereğidir.Rapor düzenleme tarihinden sonraki zararın da 
bilinen son kazanç gözetilerek her yıl %10 artırılmak ve iskonto edilmek suretiyle 
hesaplanması gerekir. 
  (HGK.28.06.1995,  E.1994/9-628   K.1995/694)77 
  
  Hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan ücret artışlarına göre hesaplama 
yapılmalıdır. 
  (Özet) Yapılacak iş, hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan ücretteki artış miktarı 
nazara alınarak yeniden haksahiplerinin tazminatını belirlemek ve belirlenen bu zarardan en 
son katsayı ile hak sahiplerinin gelirlerinde yapılan artışlar indirilmek ve bozma ilamı öncesi 
hesap raporunda belirlenen ve hükmedilen miktarı geçmemek üzere karar vermekten ibarettir.   
  (21.HD.26.05.1998, 3699-3860) 
   
  Rapor düzenleme tarihindeki  bilinen son ücretlerin esas alınması gerekir. 
  (Özet) Destekten yoksun kalma veya işgücü kaybı tazminatlarının hesabında bilirkişi 
raporunun düzenlendiği tarihe en yakın bilinen ücretlerin (veya emsal ücretlerin) esas 
alınması gerekir.  
  (4.HD. 20.10.1997, 5737-9861) (İBD.1999, sf.1065) 
 
  En son verilere göre hesaplama yapılmalıdır. 
  (Özet) Haksahiplerinin işverenden isteyebileceği tazminat miktarı en son veriler 
nazara alınmak suretiyle hesaplanmalı ve bu hesap sonucundan hak sahiplerine bağlanan 
gelirlerin peşin sermaye değeri indirilmelidir.  
  (21.HD.03.07.2000, 5242-5294) 
 
  Hüküm tarihine en yakın  ücretler esas alınmalıdır. 
  (Özet) İşçinin tazminatının belirlenmesinde esas alınacak ücretin  hüküm tarihine en 
yakın tarihte belli olan verilerin esas alınması suretiyle hesaplanması gerektiği Yargıtay’ın 
yerleşik görüşleri gereğidir.  
  (21.HD.24.01.2000,  1999/9461-2000/33) 
    

                                                   
77 Ayrıca Hukuk Genel Kurulu’nun 15.05.1991 gün E.9-102 K.267 sayılı,  16.03.1988 gün E.1987/611 
K.1988/249 sayılı ve 13.06.1990 gün E. 215 K.356 sayılı  kararları da aynı biçimde yazılmıştır.  
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  Rapor tarihine kadar bilinen verilere göre hesaplama yapılması gerekir. 
  (Özet) Beden tamlığına karşı işlenen haksız fiillerde, zararın gerçek miktarı ve 
şümulü zamanla daha iyi anlaşılabileceğinden, mümkün olduğu kadar geç bir tarihin esas 
alınması gereği ortadadır. Borçlar Kanunu’nun 46/2 maddesinde cismani zararın hangi tarih 
esas alınarak hesaplanacağı hakkında yeterli açıklık bulunmakta, cismani zararın hüküm 
tarihindeki duruma göre hesaplanması kabul edilmektedir. Bu itibarla, hüküm tarihine en 
yakın verilerin  nazara alınarak rapor tanzim tarihine kadar gerçekleşen zararın  somut olarak 
hesaplanması gerekir. Bu husus “gerçek belli iken varsayımlara gidilemez” ilkesinin de 
gereğidir.  
  (11.HD.02.11.1999,  3682-8684) 
 
  Tazminatın, hüküm gününe en yakın verilere göre hesaplanması zorunludur. 
  (Özet)Davacının açtığı maddi ve manevi tazminat davasının amacı S.S.Kurumu’nca 
karşılanmayan zararların davalı işverenlerce karşılanmasıdır. Bu bakımdan öncelikle, 
sigortalının işverenden isteyebileceği tazminatın hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan 
veriler (Toplu iş Sözleşmelerinden kaynaklanan değişiklikler, asgari ücretteki artışlar) göz 
önünde tutularak  yeniden saptanması gerektiği hukuksal gerçeği ortadadır.  Yapılacak iş, 
sigortalının zararını giderecek tazminatı yeni veriler ve artan asgari ücret göz önünde 
tutularak yeniden saptamak ve saptanan zarardan hüküm tarihinde yürürlükte bulunan katsayı 
ile haksahiplerinin gelirlerinde yapılan artışlar Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan sorulup 
bildirilen miktarı belirlenen zarardan indirmek suretiyle karar vermekten ibarettir.   
  (21.HD. 29.06.2004, 4474-6419) (İBD.2005/1-305)   
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ALTINCI BÖLÜM 
 

İŞ VE UĞRAŞA GÖRE KAZANÇ  BELİRLEME 
 

 A) TÜCCAR VE SANAYİCİLER 
 
 1) Trafik kazasında ticarethane sahibi ölmüş, destekten yoksun kalan yakınlarının 
açtıkları tazminat davasında dinlenen tanıklar, ölenin yüksek bir kazancı olduğunu 
söylemişler, ancak kesin bir rakam verememişlerdir. Davalı tarafın isteğiyle ticari defterler ve 
vergi kayıtları getirilmiş ve olay öncesi son iki yıla ilişkin gelir bildirimlerinin, Hayat 
Standardı Temel Gösterge rakamlarıyla aynı olduğu görülmüştür. Davacılar ölen kişinin işini 
sürdürecek  durumda olmadıklarından, mağazayı başka bir kimseye devretmişlerdir. Bu 
durumda, tanık anlatımları yeterli olmadığı gibi, vergi bildirimlerine bakılarak  gerçek 
kazançları belirlemek de doğru değildir. Hatırlanacağı gibi, Yargıtay  kararlarına göre “kişinin 
gelirini düşük göstermesi veya gerçeğe aykırı beyanname vermesi vergi mevzuatını 
ilgilendirir; zararın hesaplanmasında gözönünde tutulacak kazançlar, vergi kayıtlarıyla bağlı 
kalınmaksızın  araştırılmalı ve saptanmalıdır.”78 Burada, ölenin gerçek  kazançlarının 
belirlenmesinde iki yol izlenmelidir: Birincisi, yapılan ticaret konusu, mağazanın bulunduğu 
yer, iş ve satış olanakları, stokları ve yıllık cirosu keşif yapılarak uzman bilirkişi aracılığı  
saptanmalıdır. İkinci yol, Ticaret Odasından bu çapta bir ticarethanenin yıllara göre net 
kazançlarının ne olabileceğinin sorulmasıdır. Bu iki yoldan yapılacak araştırma sonuç 
vermezse, ölen kişinin 1.sınıf veya 2.sınıf vergi yükümlüsü oluşuna göre Hayat Standardı 
Temel Göstergeleri net rakamlarına (taban kazançlara) göre tazminatın hesaplanmasıdır. 
(Uygulamada bu derecede ayrıntıya girilmemekte, yüzeysel bir değerlendirme ile 
yetinilmektedir.) 
 
 2) Bir başka örnekte, ticari işletme devredilmemiş, mirasçılar işe devam etmişlerdir. 
Burada yoksun kalınan ölenin “beden ve beyin gücü”nün yarattığı ekonomik değerdir. 
Tazminat hesabına esas kazancın tespiti yönünden yapılacak iş, Ticaret Odasından bu çapta 
bir işyerini yöneten kişiye ödenmesi gereken ücretin ne olabileceğinin sorulmasıdır. 
Kuşkusuz, bildirilmesi istenecek kazançlar, olay tarihinden  rapor (hüküm) tarihine kadar olan 
yılları kapsayan benzer (eşdeğer) kazançlar olacaktır. Bu konuda Yargıtay kararlarında şu 
açıklamalar yer almıştır: 4.HD.14.02.2002 gün 2001/10851 – 2002/1841 sayılı kararında: 
“Desteğin ölümü ile aile şirketi niteliğindeki servis şirketinin işleyişinde onun bedeni ve 
fikri katkısı ile sağladığı gelir (kazanç) ortadan kalkmış, servis şirketi faaliyetine devam 
ettiğinden kazanç tamamen ortadan kalkmamıştır. Bu nedenle şirketin işleyişine desteğin 
fikri ve bedeni katkısı gözetilerek desteğin kazancının belirlenmesi gerekir.” denilmiştir. 
79  4.HD. 13.06.2002 gün 4903-7347 sayılı kararına göre de: “Nakliyeci desteğin  çalışabilir 
durumda olan kamyonunun geliri ayrıca hesaba katılmaz. Desteğin bedeni ve fikri çalışması 
sonucu elde ettiği geliri kuşkuya yer bırakmayacak biçimde belirlenerek destekten yoksun 
kalma tazminatı hesaplanmalıdır.” 80 
 
 3) Anonim Şirket ortağı iken kaza sonucu ölen kişinin desteğinden yoksun kalanların 
tazminat hesabı, şirket kar paylarıyla veya miras paylarıyla ilişkilendirilmeksizin, ölenin 
                                                   
78  11.HD.27.06.1986, 3111-3213 (Yasa H.D.1986/8-1106,no:374) -  4.HD.29.05.1989, 662-4892 
(YKD.1989/11-1554)    HGK.21.03.1990, E. 1990/4-67 K.197 (T.Uygur, Borçlar Hukuku, C.I.,sf.362 -  19.HD. 
09.03.1995, 1994/7459-1995/2055 (Ergun Orhunöz, Tazminat Davalarında Uygulama Sorunları, sf.150) – 
11.HD. 09.02.1984, 306-653 (İKİD.1984/7-2723)  
79  Bu karar Fatih 1.Asliye Hukuk Mah.1999/393 E. 2001/502 sayılı dosyasından alınmıştır. 
80  Gökcan, age,sf.246 
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beden ve beyin gücünden yoksun kalınmasından kaynaklanan ekonomik “değer kaybı”na 
göre yapılacaktır. Bilindiği gibi, destekten yoksunluk, mirasçılık sıfatından ayrı ve bağımsız 
bir hak olup, eğer destekten yoksun kalanlar aynı zamanda mirasçı iseler, ölenden kalan 
malvarlıkları ve miras gelirlerinin destek zararlarını karşılayacağı ve bu nedenle maddi 
tazminat isteyemeyecekleri biçimindeki görüşlerin yanlışlığı bugün kabul edilmiş; haksızlığa 
ve haksız eylem sorumlularının tazminat ödemekten kurtulmalarına yol açan bu yanlış ve 
zararlı anlayış artık terk edilmiştir. Her malvarlığının mutlaka bir yöneteni vardır. 
Malvarlığının sahibi aklını ve bedenini kullanarak  onu yönetir,artırır, eksiltir; ticaret veya 
sanayi işletmesi ya da çiftlik kendiliğinden gelir getirmez; bilgi, deneyim birikimi ile 
girişim becerileri o malvarlıklarının kazanılmasını ve elde tutulmasını sağlamıştır. Ölümle  
malvarlıklarının ve işletmelerin yönetim gücünden yoksun kalınmıştır. Bu nedenle 
tazminat hesabının ölçüsü, ölen kişinin “beden ve beyin gücünden yoksun kalınması” 
olacaktır. Yargıtay’ın son kararları bu yöndedir. Örneğin  4.HD.06.12.2001 gün 11942-
12312 sayılı kararında: “Desteğin, bir şirkette pay sahibi bulunduğu, destek yerine başka bir 
kişinin çalıştırılması durumuna göre destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanacağı” 
açıklanmıştır. 81 
    
 4) Limited Şirket ortağı iken ölen kişinin, metallurji  mühendisi olduğu, iki yabancı 
dil bildiği, dört yıl yurt dışında çalıştığı, onbeş yıldan beri metal ve döküm sanayi dalında 
deneyimi  bulunduğu, ortağının  ekonomist ve işletmeci olduğu, işleri birlikte yürüttükleri 
açıklanması ve belgelenmesine göre, tazminat hesaplarına esas kazançların belirlenmesinde 
en sağlıklı yol, ilgili meslek kuruluşundan veya ticaret ya da sanayi odasından bu çapta bir 
kişinin yıllık ortalama kazançlarının ne olabileceğinin, kendi şirketi yerine aynı dalda faaliyet 
gösteren bir kuruluşta görev alması durumunda kendisine ne kadar bir ücret ödenebileceğinin 
sorulması; gelecek yanıta göre değerlendirme yapılmasıdır.   
 
 5) Girişimci ve iş adamı olarak, bir çok şirketler, fabrikalar, işletmeler kuran ve uzun 
bir çalışma yaşamından sonra, işlerini oğullarına ve yakınlarına devredip kendisini emekliye 
ayıran  şirketler topluluğu yönetim kurulu başkanı, kaza sonucu ölmüşse, mirasçıların büyük 
bir servetin sahibi oldukları, maddi yönden bir kayıpları bulunmadığı, esasen babaları da 
sağlığında kendisini emekliye ayırdığı, şirket yönetimiyle ilgilenmediği, çalışma yaşı sınırı 
olan 60 yaşını da çoktan gerilerde bıraktığı gibi düşüncelerle, maddi tazminat (destekten 
yoksunluk tazminatı) istenemeyeceği gibi bir sonuca varmak asla doğru değildir. Ölen kişi, 
işlerden elini çekmiş gibi görünse de, deneyimleri ve bilgi birikimleriyle her an ve her 
durumda şirketi yöneten yakınlarına  “beyinsel destek” sağlamayı sürdürecektir. Onun 
ölümüyle, işte bu destekten yoksun kalınmıştır ve zarar hesabı buna göre yapılmalıdır. Ayrıca, 
başka örneklerde görüleceği üzere, ölenin yetişkin çocukları maddi tazminat isteyemeseler 
bile, eşi, onun yaşamının sonuna kadar her biçimde bedensel desteğinden yoksun kaldığından 
maddi tazminat isteme hakkı bulunmaktadır.    
 
 B) MÜLK VE ÇİFTLİK SAHİPLERİ 
 
 1) Ölenden bir çok taşınmazlar, kira gelirleri, çiftlikler ve benzeri malvarlıkları kalmış 
olmasına bakılarak, mirasçılarının destekten yoksun kalmadıkları  sonucuna varılamaz. 
Çünkü, yukarda ilgili bölümlerde belirttiğimiz gibi, miras ile haksız eylem arasında 
nedensellik bağı kurulamayacağı gibi, malvarlıklarının kendiliklerinden gelir getirdiklerini ve 
bu gelirlerin destek zararını karşıladığını düşünmek de yanlıştır. Yargıtay   4.H.D.15.01.2002 
gün 12625-364 sayılı kararında belirtildiği üzere: “Çiftçilik ve besicilik yapan desteğin  bu 

                                                   
81 Yarg.4.HD. 14.02.2002, 2001/10850-2002/1841 sayılı; 4.HD.06.12.2001, 11942-12312 sayılı: 
4.HD.15.01.2002, 12625-364 sayılı; 01.06.2000, 3098-5316 sayılı kararları.(İlk karar Fatih 
1.As.Huk.Mah.1999/393 E. 2001/502 K. sayılı dosyasından, ikincisi Ankara 3.As.Huk.Mah.2001/117-445 sayılı 
dosyasından, son üç karar Hasan Tahsin Gökcan’ın Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Davaları,2003, sf.246-
252’den alınmıştır. 
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işlerden elde ettiği gelirlere göre değil, onun salt bu işleri yapmasından dolayı kişisel  
katkısı belirlenip tazminat hesabının bunun üzerinden yapılması gerekir.”82 4.H.D. 
01.06.2000 gün 3098-5316 sayılı kararına göre de: ”Trafik kazasında ölen desteğin beslediği 
sekiz adet hayvan ve ekip biçtiği üçyüz dönüm araziden elde ettiği gelir ile ailesinin geçimini 
sağladığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, davacıların yoksun kaldıkları destekten yoksun kalma 
tazminatı, desteğin ölümü  nedeniyle bu arazi ve hayvanlardan benzer şekilde gelir elde 
etmenin  davacılara getireceği yük, diğer bir anlatımla, bu geliri elde etmek için desteğin 
yaptığı işlerin bir başkası tarafından yapılmasının davacılara neye mal olacağı uzman 
bilirkişiye hesaplatılmalı, bulunacak miktar destek geliri kabul edilerek, buna göre destekten 
yoksun kalma tazminatı belirlenmelidir. Yerel mahkemece, desteğin hayvancılık ve araziden 
elde ettiği gelirin tümünün destek geliri olarak kabul edilmesi suretiyle destekten yoksun 
kalma zararının hesaplanmış olması usul ve yasaya uygun olmadığından kararın bozulması 
gerekmiştir.”83 HGK.25.05.1984 gün 1982/9-301 E.1984/ 619 K. sayılı kararında 
da:”Destekten yoksun kalma ödencesi, desteğini yitiren kimse ile desteğin yaşamaları olası 
süre içerisinde, ölen desteğin çalışarak sağlayabileceği kazancından ayırarak yapabileceği 
yardım tutarının  peşin ve toptan ödetilmesidir.” denilmiştir. (YKD.1986/5-629) 
 
 2) Gelirleriyle geçinen bir kimsenin ölümüyle, gelirlerde bir azalma olmasa dahi,  
onun bedensel varlığının ortadan kalkmış bulunması da bir destek zararı olarak ileri 
sürülebilmelidir. Çünkü mülkler kendiliğinden gelir getirmez; iyi bir kiracı bulmak, kiraya 
vermek, sağlam bir sözleşme yapmak, her yıl artışları izlemek  bilgi, beceri ve deneyim 
gerektirir. Bankadaki paralar için de benzer şeyler söylenebilir; karlı yatırımların araştırılıp 
doğru seçim yapılması, vadeli hesaplar, yatırım fonları, hazine bonoları, tahviller hakkında 
bilgi sahibi olunması, bunların günü gününe izlenmesi gerekir. Bütün bunlar, gelirleriyle 
geçiniyor olsa bile, mülk ve para sahibinin bedensel ve beyinsel  faaliyetini gerektirir. Böyle 
bir kimse, hangi yaşta olursa olsun, eğer ölmüşse, onun beyin ve beden gücünden, bilgi ve 
deneyiminden yoksun kalınmış demektir. İşte bu yoksunluk “parasal” bir değerlendirme ile 
maddi tazminata dönüştürülecektir. Böyle bir hesaplama yapılırken, zaten mirasçılara kalmış 
olan malvarlıkları ile onların gelirleri  dikkate alınmayacak, yani hesaplama dışında tutulacak; 
destekten yoksunluğun ölçüsü ölenin beden ve beyin gücünden yoksunluğun “eder”i 
olacaktır. Bunun anlamı, ölenin yaptığı işleri (kiralama ve yatırım işlerini) aynı deneyime 
sahip birinin yapması durumunda, böyle bir kişiye ödenmesi gereken ücretin  birim alınarak 
tazminatın hesaplanması demektir. İşleri yürütecek kişi, dışardan biri değil de, mirasçılardan 
biri olsa dahi, üstlendiği işin “eder”i, yani bir anlamda yapılan işin ücreti maddi tazminat 
hesabının ölçüsü olacaktır.             
 
 3) Kalıcı sakatlığa uğrayan  mülk, gelir, çiftlik ve benzeri malvarlıklarının sahibi,  
işlerini yürütürken veya günlük yaşamını sürdürürken sakatlığı oranında zorlanacağından, 
kazançlarında bir azalma olmasa bile, (bizce) hangi yaşta olursa olsun, maddi tazminat 
isteyebilecektir.   
 
 C) SERBEST MESLEK SAHİPLERİ 
 
 1) Mimar veya mühendis olarak bağımsız çalışan bir kimse ölmüş veya sakat 
kalmışsa, tazminat hesabına esas kazançları belirlenirken, olabildiğince araştırma yapılarak ve 
değişik kanıtlar ortaya konularak  "gerçek kazançları”  saptanmalı, tazminat hesabı ona göre 
yapılmalıdır. Yukarda bir çok kereler belirttiğimiz gibi, vergi bildirimleri hiçbir zaman gerçek 
kazançları yansıtmayacağından, defterler ve vergi kayıtları yalnızca yapılan işin kanıtı olarak 
değerlendirilmeli, kişinin gelirini düşük göstermesi tazminatın ölçüsü olmamalıdır. Bu 
konuda kanıtların ve tanık sözlerinin yetersiz kalması durumunda yapılacak iş, ilgili meslek 
kuruluşlarından görüş alınmasıdır. Somut bir örnekte, kişinin geçmişte son beş yıllık 
                                                   
82  Hasan Tahsin Gökcan, Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Davaları,2003,sf.248 
83  Gökcan, age.,sf.252 
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faaliyetleri incelenmiş; üstlendiği iki yıl süren büyük bir inşaattan yüksek kazanç elde ettiği, 
diğer yıllarda gelirinin düşük olduğu veya zarar ettiği  gözlemlenmiştir. Eğer burada rakamlar 
gerçeği yansıtıyorsa, beş yılın ortalaması alınarak değerlendirme yapılacaktır.      
 
 2) Şirket ortağı olan mimar ve mühendislerin tazminat hesabı yapılırken, şirket 
gelirleri ve kar payları  ölçü alınmamalı; o şirket içinde mimarın veya mühendisin beden ve 
beyin gücüyle ortaya koyduğu veya koyabileceği parasal değer, başka bir deyişle, dışardan 
birinin aynı işi yapması durumunda ona ödenmesi gereken ücret  birim alınmalıdır. 
 
 3) Bağımsız çalışan bir muhasebecinin kazançları da, vergi kayıtlarına bağlı 
kalınmaksızın, aldığı iş sayısına, tuttuğu defter ve muhasebe kayıtlarına  göre belirlenmeli; iş 
sahipleriyle yaptığı sözleşmelerden yararlanılmalı, gerekiyorsa tanık dinlenmeli; bütün 
bunların yetersiz kalması durumunda meslek kuruluşundan görüş alınmalıdır. 
 
 4) Doktorun muayenehaneden veya görev aldığı özel hastanelerden elde ettiği gelirler 
gerçeği yansıtıyorsa sorun yoktur. Daha fazla kazanç elde edildiği ileri sürülüyorsa, 
dayanakları gösterilmelidir. Hekimin uzmanlık dalı, meslekte eskiliği, çalışma koşulları, 
muayenehanenin yeri ve benzeri araştırmalarla bir sonuca varılabilir. Yineleyelim ki,vergi 
bildirimleri kazanç ölçüsü  değildir. Kanıt yetersizliği karşısında, Tabipler Odasından görüş 
alınmalıdır.   
 
 5) Veteriner hekim trafik kazasında  ölmüş olup, mesleği ve kazançlarıyla ilgili 
belgelerin incelenmesi sonucu, 1992 yılı Veteriner Fakültesi mezunu olduğu, 1995 yılından 
beri Çatalca’da serbest veteriner olarak çalıştığı, 2003 yılında  36.982.000.000 TL. gelir 
bildirdiği, kaza geçirip öldüğü aydan bir ay  önceki  2004/Mayıs  Geçici Vergi beyanının  
21.569.000.000 TL. olduğu saptanmış bulunmakla, (her ne kadar Gelir Vergisi bildirimleri 
gerçek kazançları yansıtmaz ise de) belgelerdeki kazançların yüksekliği ve başkaca kanıt ileri 
sürülmemiş bulunması karşısında, işlemiş dönem zarar hesabı bildirilen kazançlardan vergiler 
düşülüp net tutarlar üzerinden yapılmış; işleyecek dönem için 2004 yılı üç aylık kazançların 
ortalaması alınıp aylık kazanç bulunduktan sonra, bunun yıllık tutarı her yıl için % 10 
oranında  artırılmıştır. 
 
 6) Avukatların kazançlarının saptanması en zor konulardan biridir. Çünkü üstlendiği 
davanın ne zaman biteceği ve ne zaman vekalet ücretinin tamamını hak edeceği bilinemez; 
uzun süren davalar  yüzünden, avukatların kazançları, yıllara göre  çok farklı ve değişkendir. 
Bir dava sonuçlanmış olsa bile, icra aşamasında paranın tahsil edilememesi gibi durumlarla 
karşılaşılmakta, emeğin boşa gittiği sıkça görülmektedir. Kazançlarını sakladıkları ve vergi 
kaçırdıkları suçlamasıyla en çok karşılaşan kişiler avukatlardır. Aralarında büyük kazanç elde 
edenlerin azlığından söz edersem ne kadar inandırıcı olabilirim, bilemiyorum. Ancak, uzun  
yıllar (aralarına katılmadan) uzaktan gözlemlediğim, daha sonra yakından tanıdığım  pek çok 
avukatın gelirlerinin düzenli bir seyir izlemediğini, bazı yıllar çok iyi, bazı yıllar çok düşük  
kazanç elde ettiklerini saptadım.  Ne tuhaftır ki, kazançları iyi olmayanlar (nedense) bunu 
saklamakta, başarısız görünmeyi onurlarına yedirememektedirler. Avukatların 
kazançlarındaki bu  düzensizlik ve belirsizlik karşısında, yapılacak iş, aldıkları dava ve iş 
sayısı üzerinden bilirkişi incelemesi yapılması; gerçek kazanç saptanamıyorsa, dava ve icra 
sayısı üzerinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre  kazanç belirlenmesidir. Bundan da 
sonuç alınamıyorsa, serbest meslek sahiplerine uygulanan Hayat Standardı Temel Gösterge 
rakamlarından yararlanılmalı; yukardaki bölümlerde önerdiğimiz gibi, Hayat Standardı 
uygulanmayan yıllar için bir önceki yılın “Gösterge”si, Yeniden Değerleme Oranı (YDO) 
üzerinden artırılıp bir sonraki yılın Temel Göstergesi bulunmalıdır.    
 
 7) Müzisyen: Dosyaya konulan belgelere göre davacı müzisyen ve piyanisttir. İ.T.Ü. 
Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müdürlüğü’nün 21.3.2000 gün 21/628 sayılı yazısına göre 
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kadrolu sanatçıdır. Öte yandan davacı bağımsız çalışmakta, televizyonlarda ve yapım 
(prodüksiyon) şirketlerinde piyano çalarak kazanç elde etmektedir. Bu tür kazançlarıyla ilgili 
olarak İFPAŞ-İhlas Film Prodüksiyon A.Ş.nin 9.2.2000 gün 108 sayılı yazısında bölüm 
başına 500 ABD. Doları ücret aldığı açıklanmış, ancak kaç bölüm yaptığı veya yapacağı 
belirtilmemiştir. TETİK 1. Prodüksiyon ve Stüdyo Tic.Ltd.Şti.nin 11.2.2000 günlü yazısında 
(4) adet prodüksiyon için 850.000.000 TL. alacağı; DRP. Derker Reconding Productions 
Şirketi’nin 13.2.2000 günlü yazısında (3) adet prodüksiyon ücretinin 650.000.000 TL. olduğu 
bildirilmiştir. Bu belgelerden, davacının “piyanist” olarak yüksek bir kazanç elde ettiği 
anlaşılmakta ise de, açıklamalarda kesinlik bulunmadığından ve bu gelirlerin sürekliliği 
hakkında bilgi verilmediğinden, tazminat hesabına esas kazançların tespiti mümkün 
olamamıştır. Televizyonlarda ve Müzik Yapım Şirketlerinde her zaman ve sürekli çalışmak ve 
kazanç elde etmek olanaksızdır. Bu nedenle davacı çok yüksek bir kazanç elde ediyorsa 
(şirketler stopaj yoluyla vergilendireceklerinden) bunu belgelemesi ve en azından 21.01.2000 
kaza tarihinden önceki 1999 yılında ne kadar Gelir Vergisi ödediğini açıklaması 
gerekmektedir. Yukarda belirttiğimiz kanıtlar ve belgelerin ibraz edilmesinden sonra yeniden 
ve ek rapor vermek üzere şimdilik Hayat Standardı Temel Gösterge  rakamları üzerinden 
tazminat hesabı yapılacaktır. Buna göre :2000 yılı Hayat Standardı Temel Göstergesi (Serbest 
Meslek) yıllık brüt kazancı 4.000.000.000 TL. ile 2001 yılı için 2000 yılı Hayat Standardı 
göstergesine aynı yılın %56 yeniden değerlendirme oranı uygulanarak bulunan 6.240.000.000 
TL. üzerinden hesaplama  yapılacaktır. (Mahkemeye verilen bilirkişi raporundan) 
 
 8) Tiyatro ve sinema oyuncusu olan davacı, bir televizyon dizisi  için çekim yerine 
gitmekte iken, yapımcı firmanın kiraladığı aracın kaza yapması sonucu yaralanmış ve yüzde 
onbeş oranında beden gücü kaybına uğramıştır. Tazminat hesabına esas kazançları 
incelendiğinde 2003 yılı Gelir Vergisi beyannamesinde altı aylık kazanç bildiriminin 
34.479.000.000 TL. ve bundan gelir vergisi indirildikten sonra net kazancının 24.440.000.000 
TL. olduğu; 2004 yılı  (6) aylık Geçici Vergi matrahının 16.591.000.000 TL.bildirildiği, 
ayrıca Koliba Film Şirketi ile 01.04.2004 tarihli bir sözleşme imzaladığı ve bu sözleşmenin 
5.maddesine göre (39) bölümlük bir Televizyon Dizisi için bölüm başına 1.000.000.000 
Tl.dan toplam 39.000.000.000 TL. alacağı; 2004  yılına ait bu iki kazancın netleştirilmesi 
sonucu yıllık kazancının 41.314.000.000 TL. olacağı saptanmakla, tazminat hesabının bu 
somut ve kanıtlanmış kazançlara göre yapılması gerekmiş; geleceğe yönelik işleyecek dönem 
zarar hesabında da 2004  yılı kazancı birim alınmıştır.  
 
 D) ESNAF VE SANATKARLAR 
 
 1) Pastane işletmecisi: Davacı, haksız eylem öncesinde Suadiye Eminalipaşa Caddesi 
Dere Sokak 28/2 adresinde pastane işletmeciliği yaptığını ve 0260007202 sicil no.lu 2.sınıf 
vergi yükümlüsü olduğunu belgelemiş; Erenköy Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 30.12.1999 
gün 23812 sayılı yazısı ile de bu husus doğrulanmıştır. Adıgeçen Vergi Dairesi 
Müdürlüğü’nün yazısında işyerinin 9.6.1997 tarihinde kapandığı bildirildiğinden ameliyat 
tarihi olan 10.3.1997 ile 9.6.1997 arası (davacının kendi yerine işçi çalıştırdığı kabul 
olunarak) 2 yıllık mesleki işten kalma süresinin  (3) aylık bölümü asgari ücretler üzerinden 
değerlendirilmiştir. İşyerinin kapandığı 9.6.1997 tarihinden sonrası için ise, iki yıllık (24 aylık 
) işten kalma süresinin ilk (3) aydan sonraki (21) aylık kazanç kayıpları (tanıklarla veya başka 
yollardan belirlenemediği için) 2. sınıf Gelir Vergisi Yükümlülerine uygulanan Hayat 
Standardı Temel Gösterge Tutarları (HSTG.) üzerinden hesaplanması gerekmiştir. (Mahkeme 
dosyasından alınmıştır.) 
 
 2) Bakkallık yaparken haksız eylem sonucu ölen kişinin mirasçıları, eğer bakkal 
dükkanını işletmeyi sürdürmekte iseler, ölenin bedensel varlığından yoksun kalmış 
olacaklarından, Bakkallar Esnaf Odasından bakkaliye işinde deneyimli bir “tezgahtar”ın aylık 
ücretlerinin ne olabileceğinin (olay tarihinden rapor tarihine kadar ücret artış dönemlerine 

www.Ta
zm

ina
tH

uk
uk

u.c
om

http://www.TazminatHukuku.com


 87

göre aylık tutarlarının) bildirilmesi istenmeli; destek tazminatı hesapları buna göre 
yapılmalıdır. Eğer mirasçılar, bakkal dükkanını işletemeyecek durumda iseler, dükkanın yeri, 
konumu, cirosu, net kazançları (gene yıllara göre) bilirkişi aracılığı ile saptanmalı; tazminat 
hesabı bu gelir yoksunluğu birim alınarak hesaplanmalı; ancak dükkanın başkalarına 
devrinden elde edilen para, tazminat tutarlarından  indirilmelidir. 
 
 3) Asansör tamircisi : Somut olayda, Pendik Vergi Dairesi Müdürlüğü yazısından ölen 
Kadir Yüksel’in elektrik malzemesi satışı ve asansör tamir-bakım işini yaptığı ve 2. sınıf vergi 
yükümlüsü olduğu saptanmıştır. Tanıklar ölenin kazançları hakkında yeterli bilgi 
verememişler; ilgili meslek kuruluşu ise asgari ücretlerin üstünde bir kazanç bildirmemiştir. 
Bu durumda, ölenin yaşı, meslekte eskiliği, işyerinin bulunduğu semt dikkate alınarak 
bilirkişinin bir değerlendirme yapması istenmiş; ancak kesin bir rakam belirlemenin zorluğu 
(ve aynı semtte aynı işi yapan esnafın kazançlarını açıklamaktan kaçınmaları) karşısında, 
2.sınıf vergi yükümlülerine uygulanan Hayat Standardı Temel Gösterge rakamlarına göre ve 
bu uygulamanın söz konusu olmadığı yıllar için önceki yılın Göstergelerinin “Yeniden  
Değerleme Oranları” üzerinden artırılması suretiyle tazminat hesabına esas kazançların 
belirlenmesi gerekmiştir.  
   
 4) Seyyar satıcılık yaptığı ve olay tarihinde trenlerde çikolata sattığı  anlaşılan 
davacının sürekli işgöremezlik tazminatının hesaplanmasında, seyyar satıcıların zaman zaman 
farklı ürünleri satabilecekleri  dikkate alınmalı, kazanç değerlendirmesi buna göre 
yapılmalıdır.84  Benzer başka olayda, pazarlarda çorap, çatal-kaşık gibi değişik mallar sattığı 
tanıklarca açıklanan murisin, yerel Esnaf  Odasından kazançlarının ne olabileceği  sorulması 
ve gerçeğe uygun bir rakama ulaşılamaması durumunda asgari ücretler üzerinden hesaplama 
yapılması öngörülmüştür. 85  
 
 5) Minibüs işletmecisi: Davacının kendine ait minibüsü Kadıköy-Küçükbakkalköy 
hattında işleterek kazanç elde ettiği, İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası’nın 5.3.2002 gün 113 
sayılı yazısından, 13.10.1987 gün 11186 no.lu üye kaydından, 34 M 231 plakalı minibüsün 
ruhsatnamesinden, davacının 3.6.1991 gün F 891909 no.lu sürücü belgesinden ve Erenköy 
Vergi Dairesi’nin 19.07.1999 açılış tarihli ve 4670032282 no.lu sicil kaydından anlaşılmış 
bulunmakla, tazminat hesabı, İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası’nın 27.09.2002 gün 321 
no.lu yazısı ile Mahkemeye bildirilen kazançlar üzerinden yapılmak gerekmiştir. 
 
 6) Elektrik tamircisi veya su tesisatçısı: Bu tür işleri yapan kişilerin, işyerlerinin 
bulunduğu il veya ilçenin ya da semtin koşulları, kaç yıldan beri aynı işi yaptıkları, yanlarında 
kaç kişi çalıştırdıkları  gibi hususlar dikkate alınarak ilgili Esnaf Odası’ndan yıllara göre ne 
kadar kazanç elde ettikleri (edebilecekleri) sorulmalı; tazminat hesabı buna göre yapılmalıdır. 
Ancak esnaf odalarının kazanç bildirmekten kaçındıkları veya bir tahminde 
bulunamayacaklarını  bildirdikleri sıkça görülmektedir. Genellikle tanık anlatımları da yeterli 
olamamakta ya da tanıklar abartılı rakamlar vermektedirler. Vergi bildirimleri de gerçeği 
yansıtmamakla birlikte, bu tür işleri yapanların basit usulde vergi yükümlüsü olduklarına 
bakılarak, “Götürü Safi Kazanç” tablolarından ve “Yeniden Değerleme Oranlarından” 
yararlanılarak kazanç belirlenmesi ve buna göre tazminat hesaplanması en son başvurulacak 
yöntem olarak önerilebilir. 
 
 7) Ağır vasıta kamyon şoförü: Davacının dosyaya ibraz edilen 27.02.1991 tarih 
6718899 no.lu sürücü belgesi “E-tipi sürücü belgesi” dir. 2918 sayılı KTK.nun 38. maddesine 
göre E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar B,C,D ve F sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan 
araçları da sürebilirler. Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 95. maddesinde bu hüküm 
yinelenmiştir. Yasada ve yönetmelikte ayrıca “ağır vasıta” tanımı olmayıp kamyon,otobüs ve 
                                                   
84  Yarg.11.HD.15.09.1997, 5250-5758 sayılı kararı. (Kadıköy 1.As.Tic.Mah. 1997/76-304 sayılı dosyası)  
85   Yarg. 11.HD. 16.11.1992, 4952-10585 sayılı kararı.(Ankara 1.As.Tic.Mah.1990/365-1992/358) 
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çekici tanımları yapılmakta , E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar kamyon, otobüs ve çekici 
vs. kullanabilmektedirler. Yasa ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, kamyon,otobüs v.s. 
kullanan bir ağır vasıta şoförünün (yaşı ve meslekte eskiliği de belirtilerek) yıllara göre 
kazançlarının ne olabileceği ilgili meslek kuruluşundan sorulmalı; gerçeğe yakın rakamlar 
bildirilmesi durumunda tazminat hesabı buna göre yapılmalıdır. Burada ilgili meslek kuruluşu 
“Kamyoncular Esnaf Odası” olacaktır. Eğer, davacı, uluslar arası  taşımacılık işi yapan ve 
yurt dışına gidip gelen bir Tır şoförü olsaydı, o zaman tazminat hesabına esas kazançlar, 
Uluslar arası Nakliyeciler Esnaf Odası’ndan sorulacak  ve bu kazançların bir bölümü döviz 
(yabancı para) bazında olacaktı.86 
 
 8) Güzellik ve kuaför salonu işletmecisi olarak kazanç elde ettiği, tanık anlatımları, 
karakol tahkikatı ve Kadıköy Vergi Dairesi’nin 14.06.2000 gün ve 20357 sayılı yazısı ile 
kanıtlanan davacının, tazminat hesabına esas kazançlarının belirlenmesinde, vergi 
bildirimlerinin ve tanık anlatımlarının yeterli  bulunmaması karşısında, öncelikle aynı meslek 
dalından bir bilirkişinin katılımı ile işyerinin bulunduğu yörede inceleme yapılarak kazanç 
düzeyi araştırılmalı; bundan da sonuç alınamazsa, Yargıtay’ca öngörüldüğü üzere, davacının 
emsal kazançları Ticaret Odası’ndan ya da ilgili meslek kuruluşundan sorulmalı;  yeterli ve 
gerçekçi bir yanıt alınamaması durumunda, 2. Sınıf tacirlere uygulanan Hayat Standardı 
Temel Göstergelerinden ve Yeniden Değerleme Oranlarından yararlanılmalıdır. 
 
 E) DEVLET MEMURLARI  
 
 1) Öğretmen: Üsküdar Bahçelievler İlköğretim Okulu’nda matematik öğretmeni olan 
S. N. 27.01.2000 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu ölmüş; eşi ve çocukları adına açılan 
tazminat davasında hesap aşamasına ancak 2002 yılında gelinebilmiştir. Ölen kişi 9. 
derecenin 1.kademesinden göreve başlamış, (11) yıl sonra 6.derecenin 2.kademesine 
ulaşmıştır. Eğer ölmeseydi hesap raporunun düzenlendiği 20.02.2002  tarihinde 5.derecenin 
1.kademesine gelmiş olacaktı. Buna göre, bağlı bulunduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 
kaza geçirip öldüğü 27.01.2000 tarihinden 20.02.2002 tarihinde kadar  yıllara ve dönemlere 
göre net maaşları sorulup, gönderilen tablodaki rakamlara göre “işlemiş dönem” zarar 
hesabına esas kazançlar belirlenmiş;  işleyecek dönem için en son bilinen aylık maaş tutarı 
birim alınıp her yıl için % 10 artırılmak suretiyle  davacıların destekten yoksun kalma 
tazminatı hesaplanmıştır. 
 
 2) Polis memuru  olarak çalışmakta iken 16.06.1992 tarihinde  trafik kazasında ölen 
(41) yaşındaki Ali Osman Güler’in desteğinden yoksun kalan haksahiplerinin tazminat 
hesabının üç ayrı döneme göre yapılması gerekmiştir. Birincisi “polislik” dönemi olup,5434 
sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun 40.maddesi (ç) bendi II/4.sırasında  polis memuru 
olarak çalışan kamu görevlilerinin yaş hadleri (52) olduğundan, ölenin 41-52 yaş arası (11) 
yıllık polislik dönemi  devletçe ödenen maaşlar üzerinden değerlendirilmiştir. İkincisi 52-60 
yaş arası (8) yıllık (polislik sonrası) aktif dönem olup (başka bir iş yaptığı ileri 
sürülmediğinden) asgari ücretler üzerinden değerlendirilmiştir. Eğer ölenin polislik sonrası 
yeni bir işi olduğu, örneğin bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ileri sürülmüş ve 
belgelenmiş olsaydı, bu (8) yıllık dönem aldığı ücrete göre hesaplanacaktı.  Üçüncü dönem 
60-70 yaş arası (10) yıllık dönem olup, bu konuda henüz yerleşik bir görüş oluşmamış ise de, 
bize göre, ev hizmetlerine katkı dönemidir ve eşinin bundan yoksunluğu maddi tazminat 
konusu olabilmelidir. Çünkü,  ev kadınlarının ev hizmetlerini yaşam boyu yapacaklarına ve 
bu yoldan eşlerine “hizmet ederek” destek sağlayacaklarına ilişkin Yargıtay kararlarının, 
emeklilik çağındaki yaşlı erkeklere de uygulanması gerekmektedir. Yeni Medeni Yasa’nın 
186. maddesi 3. fıkrasında “Eşler birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları 
ile katılırlar.” denilmiş; 196. maddesi 2. fıkrasında “Eşin ev işlerini görmesi, çocuklara 
                                                   
86 Bu konuda, Yargıtay HGK. 07.10.1998 gün 9-622 E. 681 K. sayılı kararında”Uluslar arası Nakliyeciler 
Derneği’nin bildirdiği döviz bazındaki kazançların esas alınması öngörülmüştür. (Yasa H.D. 1999/3-208) 
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bakması, diğer eşin işinde karşılıksız çalışması” konularında cinsiyet farkı gözetilmemiştir. 
Yeni yasanın bu hükümlerine göre, ailenin “ev hizmetleri” yönünden kadın-erkek ayrımı 
ortadan kalkmış bulunmakla, Yargıtay’ın yerleşik kararlarındaki “ev hizmetlerinin yaşam 
boyu yapılacağı” görüşünün yalnız kadınlar için değil, erkekler için de uygulanması Yeni 
Medeni Yasa’nın eşitlik ilkesine uygun düşecektir. Emeklilik dönemindeki yaşlı erkeklerin 
çarşı-pazar alışverişine giderek, ev içi onarımlarını yaparak, elektrik, su, telefon, emlak 
vergisi faturalarını ilgili yerlere ödeyerek, arabası varsa ailenin şoförlüğünü yaparak, eşi 
hastalandığında ona hizmet ederek karısının maddi desteği olduğu (bilinen) yaşam 
gerçekleridir.  
   
 3) Üniversite öğretim üyesi: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi profesör (56) 
yaşında iken  trafik kazasında ölmüş; eşi  destekten yoksun kalma tazminatı istemiştir. T.C. 
Emekli Sandığı Kanunu 40/b maddesine göre “profesörlerin 65 yaşını doldurduktan sonra 
(70) yaşını geçmemek üzere görevlerini yapabilecek durumda olmadıkları ilgili üniversite 
senatosunca belirtilinceye kadar çalışabilirler.”  Bu hükme göre, ölen profesörün 56-70 yaş 
arası üniversiteden alabileceği (emsal) ücretler  sorulacak ve hak sahibi eşinin destek 
tazminatı buna göre hesaplanacaktır. Bu arada, öğretim üyeliği dışında bir hekim olarak 
muayehanesi varsa, bunun gelirleri de hesaplamada gözetilmek gerekecektir.       
 
 4) Devlet memuru kadrosunda ve genel hizmetlerde çalışan tüm görevlilerin  çalışma 
yaş sınırı, T.C. emekli Sandığı 40.maddesi 1. fıkrasında göre  (65) yaş olmasına göre, örneğin  
35 yaşında yaşamını yitiren bir devlet memurunun aktif dönemi 35-65 yaş arası (30) yıl 
olacak; öldüğü tarihteki derece ve kademesi başlangıç alınıp (eğer ölmeseydi) öğrenim 
düzeyine ve bulunduğu görev türüne göre ilerde ulaşacağı derece ve kademe gözönünde 
tutularak tazminat hesabına esas kazançları  ilgili kamu kurumundan sorulup buna göre 
değerlendirme yapılacaktır.     
  Yargıtay’ın bir kararında, beden gücü kaybına uğrayan devlet memurunun aktif 
dönem zararının 65 yaşına kadar hesaplanması doğru olmakla birlikte, 65 yaşından sonraki 
emeklilik döneminde, beden gücündeki eksilme nedeniyle daha fazla güç (efor) harcayarak 
yaşamını sürdürecek olmasına göre, pasif dönem (emeklilik dönemi) için de zarar hesabı 
yapılması öngörülmüştür.87    
 
 F) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ 
 
  Yargıtay kararlarında belirtildiği  üzere, olay sırasında üniversite öğrencisi olan 
gençlerin ilerde çalışma yaşamına atıldıklarında, meslek dallarına göre alabilecekleri ücretin 
araştırılması ve zarar hesabının buna göre yapılması gerekir. Mahkemece, böyle bir araştırma 
yapılmadan, asgari ücrete göre düzenlenen hesap raporuna göre karar verilmesi doğru 
bulunmamaktadır.88  Örnekler: 
 
 1) Ölen genç kızın İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Fakültesi son sınıf öğrencisi 
olduğu belgelenmesine göre, çalışma yaşamına atıldığında özel kesimde veya kamu 
kurumlarında alabileceği ücretin ne olabileceği ilgili meslek kuruluşundan sorulmalı; kesin 
yanıt alınamaması durumunda, asgari ücretin bir hayli  üzerinde bir  kazancı olacağı da 
dikkate alınıp, aynı meslek dalından bir bilirkişi ile hesap bilirkişisinden oluşacak bilirkişi 
kurulu tarafından uygun bir ücret saptanmalı ve  tazminat hesabı buna göre yapılmalıdır. 
 

                                                   
87 Yarg. 4.HD.14.02.2002 gün 2001/10857 E. 2002/1844 K. sayılı kararı. (Yayınlanmamış olup, Ankara 
18.Asliye Hukuk  Mahkemesi 1997/845 E. 2001/363 K. sayılı dosyasından alınmıştır.) 
88Bu konuda karar örnekleri: 11.H.D.27.09.1993, 6543-5906  (G. Eriş, Kara Taşıma Hukuku, sf. 625)  - 4.HD. 
19.06.2000, 3810-5975  (H.Tahsin Gökcan, age.,sf.249)  -  19.HD.01.02.1996, 7311-857  (Üsküdar 
4.As.Huk.Mah. 1995/162-320)  -  21.HD.26.09.2000, 5270-6115) 
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 2) Somut olayda, otobüs kazasında ölen genç kızın Ankara Üniversitesi İlköğretim 
Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği son sınıfta okumakta olmasına, kaza tarihinin öğrenim 
yılı ortası olan 18.12.2001 tarihine rastlamasına göre; genç kız eğer ölmeseydi, büyük 
olasılıkla ders yılı sonu olan 2002 yılı Haziran sonunda mezun olacak ve 2002 yılı Eylül 
ayında “öğretmen” olarak göreve başlayacaktı. Bu tarihler belirtilerek, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden bilgi istenmiş ve  gelen 04.12.2003 tarih ve 6864 no.lu yazı ekindeki aylık 
maaş bordrolarında 15.09.2002 ile 15.09.2003 tarihleri arasında bir öğretmenin alabileceği 
maaşlar gösterilmiş bulunmakla, tazminat hesabı bu rakamlar üzerinden yapılmıştır. 
 
 3) Öldüğü sırada Yeditepe Üniversitesi İngilizce İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
İşletme Bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğu belgelenen Erdem Celasun’un öğrenimini ve 
askerliğini tamamladıktan sonra işletme ve ekonomi eğitimi görmüş bir yüksek öğrenim 
mezunu olarak iş hayatına atılacağı dikkate alınarak tazminat hesabına kazançlarının ne 
olabileceği konusunda yapılan soruşturmalar sonucu: 
 
 a) İstanbul Ticaret Odası’nın 2.7.2001 gün 55684 sayılı yazısında İngilizce İşletme 
mezunu bir gencin 2001 yılı aylık net ücreti ortalama 750.000.000 + 2 maaş ikramiye olarak 
bildirilmiştir. 
 b) Global Menkul Değeler A.Ş. 5.7.2001 günlü yanıtında aylık net 600-700 milyon lira 
ücret alınabileceğini açıklamıştır. 
 c) Aygaz A.Ş. 20.06.2001 günlü yanıtına eklediği bordroda 1.000.000.000 TL. aylık 
brüt ikramiye, bayram harçlığı, izin harçlığı, yakacak yardımı, aile zammı toplam brüt 
1.356.799.666 TL. dan prim ve vergileri çıkardıktan sonra aylık ortalama net ücreti 
1.000.000.000 TL. civarında göstermiştir. 
 d) Humanitas - Doğuş İnsan Gücü Yönetimi A.Ş. aylık net 800.000.000 TL. 
bildirmiştir. 
  Bu bilgilere göre İstanbul Ticaret Odası’ndan bildirilen “750.000.000 + 2 ikramiye” 
en gerçekçi bulunmuş ve tazminat hesabına birim alınması uygun görülmüştür. Ancak,ölen 
genç eğer yaşasaydı (1) yıl sonra üniversiteyi bitirecek, (2) yıl askerlik yaparak (3) yıl sonra 
çalışma yaşamına atılıp kazanç elde etmeye başlayacaktı. Bu nedenle 30.4.2000 kaza 
tarihinden (1) yıl sonraki ve 2001 yılı itibariyle İstanbul Ticaret Odasından bildirilen aylık 
ortalama net kazancın (2) yıl sonraki ulaşım değeri,  Kn formülüyle bulunan %10 artışlı 
(1.2100) katsayısının çarpımıyla elde edilen aylık net 1.058.750.000 TL. kazanç unsuru 
üzerinden anne ve babasının destek  tazminatı hesaplanmıştır. 
 
 4) Davacı Sakarya Üniversitesi Akyazı Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret bölümü 
mezunu olmakla, Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre, asgari ücretin üzerinde bir kazancı 
olacağı kabul edilerek hesaplama yapılması gerekmiştir. Çünkü, Yargıtay 11.HD. 27.09.1993 
gün 6543-5906 sayılı ve 4. HD. 19.06.2000 gün 3810-5975 sayılı kararlarında asgari ücretten 
hesaplama yapılması doğru bulunmamış; daha yüksek bir ücret alacağı gözönüne alınarak 
tazminat hesaplanması öngörülmüştür. Bu gibi durumlarda, varsayımlara dayanmak yerine, 
ilgili meslek kuruluşlarından veya ticaret odasından emsal kazançların sorulması gene 
Yargıtay’ın yerleşik kararları gereğidir. Nitekim, mahkemece de öyle yapılmış ve İstanbul 
Ticaret Odası’ndan bilgi istenmiş; gelen 02.07.2003 gün 59251 sayılı İstanbul Ticaret Odası 
yazısında 2003 yılı koşullarında 400-500 milyon civarında bir kazanç elde edilebileceği 
bildirilmiştir.Ticaret Odası’nın bildirdiği ayda 400-500 milyon ücretin ortalaması olan 
450.000.000 TL. aynı tarihte 306.000.000 TL. brüt asgari ücretin net tutarı olan 225.999.000 
TL. ile karşılaştırıldığında:450.000.000/ 225.999.000 = 1.99 katı 27.09.2002 kaza tarihinden 
rapor tarihine kadar yürürlüğe konulan yasal asgari ücretlere uygulanarak tazminat 
hesaplanmıştır. 
  
 5) Davacının Mühendislik Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olmasına göre, mezun olduğunda 
alabileceği ortalama ücret unsuruna göre tazminat hesaplanması gerekmektedir. Yargıtay 
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11.HD.27.9.1993 gün 6543-5906 sayılı kararında, üniversite öğrencisi olan davacının öğretim 
durumu gözönünde tutularak zarar hesabı gerekirken, asgari ücret üzerinden hesap yapılması 
doğru  bulunmamıştır. Makine Mühendislerinin rapor tarihi itibariyle kamu kesiminde yeni 
işe başlamaları durumunda aylık net ücretleri 500.000.000 TL. civarında ve özel kesimde 
700.000.000 TL. civarında olup, elde yeterli veriler bulunmadığından halen 2002 yılı 
itibariyle 250.875.000 TL.asgari ücretin (2) katı olan 501.750.000 TL. aylık net ücret kabul 
edilmiştir.  
 
 G) Üniversite öğrencileriyle ilgili Yargıtay kararları: 
 
               Davacının kızının üniversite öğrencisi olmasına göre, bu öğretim durumu göz 
önüne alınarak zarar hesabı gerekirken, asgari ücret üzerinden hesap yapılması doğru 
değildir.  

 Davacı, davalılara ait araçta yolcu olan kızının trafik kazası sonucu öldüğünü ve 
kızının ODTÜ Kimya Bölümünde okuduğunu ileri sürerek tazminat isteminde bulunmuştur. 
Alınan bilirkişi  raporunda ölen kızın gelirinin asgari ücret üzerinden hesap edildiği anlaşılmış 
ve davacı bu rapora itiraz etmiş ve alınan ek raporda da bu itiraz reddedilmiştir. Davacının 
kızının öğrenci olduğu ve okulu bitirmesinin mümkün bulunduğu ve aksine de delil 
getirilmediğine göre, mahkemece,  ölen kızın  okulu bitirmesi durumunda gelirinin 
yüksek olacağı göz önüne alınarak, yeniden oluşturulacak uzman bilirkişilerden rapor 
alınması ve sonucu çerçevesinde karar verilmesi gerektiğinden, davacının temyiz itirazlarının 
kabulü ile hükmün bozulması gerekmiştir. (11.HD.27.09.1993, 6543-5906)89 
    
  Davacının desteğinin üniversite öğrencisi olmasına göre, ilerde okulunu bitirdiği 
gündeki ücreti, emsallerine göre belirlenip tazminatın buna göre hesaplanması gerekir.  
  Dava, trafik kazasından doğan destekten yoksun kalma ve manevi tazminat istemine 
ilişkindir. Olayda yaşamını yitiren davacının desteğinin üniversite öğrencisi olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu olgu, desteğin ilerde üniversite mezunu olabileceğine ilişkin güçlü bir 
belirtidir. Bu durumda desteğin üniversiteyi bitirdiği gündeki ücreti emsallerine göre 
belirlenip, tazminat miktarının buna göre  hesaplanması gerekir. Mahkemece, bu yolla 
araştırma yapılmadan, asgari ücrete göre düzenlenen hesap raporunun esas alınmış olması 
doğru görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. (4.HD. 19.06.2000, 3810-5975)90 
    
  Ölen gencin açıköğretimde okuduğu, yüksek öğrenimini tamamladığında asgari 
ücretin üzerinde bir gelire sahip olacağı, gördüğü öğrenime uygun bir kurumda görev 
alacağı veya serbest çalışarak kazanç elde edeceği  göz önüne alınarak tazminat 
hesaplanmalıdır.   
  Ölenin Açıköğretim Kurumuna devam ettiği , öğrenim durumunda  okula devam 
zorunluluğu bulunmaması nedeniyle babasının parçacı dükkanında çalıştığı toplanan 
delillerden anlaşılmaktadır. Bu durumda ailesinin sosyal ve ekonomik durumu da göz önünde 
bulundurulduğunda yüksek öğrenimini tamamlayacağını  ve gördüğü öğrenime uygun bir 
kurumda görev alacağını  veya serbest çalışarak hayatını kazanacağını kabul etmek 
gerekir. O takdirde ise, öğrenimini tamamladıktan sonraki hayat süreci içinde asgari ücretin 
üstünde bir gelire sahip olacaktır. Bu husus gözden kaçırılarak, davacılara destek olacağı 
sürede, asgari ücret düzeyinde bir kazancı olacağı  yolundaki yanılgıya dayalı bilirkişi 
raporuna itibar edilmesinde isabet görülmemiştir.  (19.HD.01.02.1996, 7311-857) 91 
    
 H) Özel kesim yöneticileri:  
  Büyük ve tanınmış şirketler dışında, çoğu işyerlerinin ücret bordrolarında müdür, şef, 
ustabaşı, işçi, şoför, güvenlik görevlisi, odacı, bekçi ayrımı yapılmaksızın tümünün 
                                                   
89 G. Eriş, Kara Taşıma Hukuku, sf. 625 
90 H.Tahsin Gökcan, age.,sf.249 
91 Üsküdar 4.As.Huk.Mah. 1995/162-320 
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ücretlerinin eşit ve genellikle  asgari ücretten gösterildiğine sıkça rastlanmaktadır. Bu gibi 
durumlarda yapılması gereken, bordroların imzalı olup olmadıklarına bakılmaksızın gerçek 
ücretlerin araştırılmasıdır.92 Bu araştırmada işyerinin büyüklüğü, yapılan işin konusu, 
yöneticinin öğrenim ve uzmanlık derecesi ile kaç yıldan beri aynı alanda çalıştığı, deneyimi, 
birikimi, başarıları  dikkate alınmalı; eğer işyerinin sahibi, ortağı, yönetim kurulu başkanı gibi 
kişiler gerçekleri açıklamaktan kaçınıyorlarsa, ilgili meslek kuruluşundan veya ticaret 
odasından görüş alınmalıdır.  Aşağıda somut örneklerle, özel kesim yönetici ve üst düzey 
görevlilerinin kazançlarının belirlenmesine ilişkin açıklamalar yapılacaktır. 
 
 1) Bir deri imalat ve ihracat şirketinde genel müdür olarak çalışan kişi,  rafting adı 
verilen azgın sularda botla su sporu yaparken boğularak ölmüş; eşi ve oğlunun  gezi 
düzenleyicisi şirkete karşı açtıkları davada, ölen genel müdürün ne kadar ücret aldığı çalıştığı 
şirketten sorulmuş; şirket sahipleri, davacıların acı kayıplarını hiçe sayarak, utanılası bir 
sorumsuzlukla asgari ücret ödendiği biçiminde yanıt vermişlerdir. Bunun üzerine davacılar 
vekili, ölen genel müdürün imza sirkülerini, şirketçe tam yetkili kılındığına ilişkin 
vekaletnameyi, İstanbul Sanayi Odası üyelik kartını ve diplomalarını mahkemeye sunarak 
eşdeğer kazanç araştırması yapılmasını istemiş; ilgili meslek kuruluşunun bildirdiği 
rakamlar doğrultusunda tazminat hesabı yapılmıştır.93      
 
 2) İşyerinde veteriner hekim ve teknik müdür olarak çalışan davacının ücret 
bordroları sürekli olarak asgari ücretten düzenlenmiştir. Oysa taraflar arasında imzalanmış 
bulunan “Teknik Personel” sözleşmesi vardır. Ancak bu sözleşme yıllar önce imzalanmış 
olduğundan tazminat hesabına esas en son ücretin saptanması gerekmektedir. Bu konuda 
imzasız ücret bordroları ile İşverenin Sosyal Sigortalar Kurumu’na verdiği prim tahakkuk 
cetvellerinin delil özelliği yoktur. Çünkü bunlar işverenin tek taraflı tuttuğu belgelerdir ve 
gerçeği yansıtmamaktadır.  Bu durumda yapılacak iş, veteriner hekim ve aynı zamanda teknik 
müdür olarak çalışan davacının gerçek ücretinin araştırılmasıdır. Bunun için öncelikle, 
Veteriner Hekimleri Odasından bilgi istenmelidir. Ayrıca kamuda  657 sayılı yasaya  bağlı 
olarak (örneğin Belediye mezbahasında) çalışan veteriner hekimlerin derece ve kademelerine 
göre aldıkları maaşlar ile özel kesimin  gıda sektöründe tanınmış ve güvenilir şirketlerin 
veteriner hekim ve teknik müdür kadrolarında  bulunan kişilere ödenen ücretler sorulmalı, 
araştırılmalıdır. Böylece çok yönlü bir araştırma ile davacının aldığı veya alması gereken 
ücret saptanmalı, tazminat hesabı buna göre yapılmalıdır.         
 
 3) Davacının turistik deri mağazası satış müdürü olarak  işyerinde çalıştığı 
tartışmasızdır. Kendisi Üçbin ABD.Doları net aylıkla çalıştığını iddia etmiştir. Davalı işveren 
ise asgari ücretle çalıştığını savunmuştur. Taraf tanıkları da kendi taraflarının görüşleri 
doğrultusunda anlatımlarda bulunmuşlardır. Ücret uyuşmazlığının meslek kuruluşundan 
sorulması zorunluluğu açıktır. Bu konuda yazı yazılırken davacının yaptığı iş, öğrenim 
durumu, kıdemi ve fesih tarihinden söz edilerek gelecek cevap dosya içeriği ile birlikte 
değerlendirilmek suretiyle hüküm kurulmalıdır. 94  
 
 4) Belgelere göre davacının SS. Koleksiyon Tekstil Mümessillik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti 
adlı şirketin iki ortağından biri olduğu, 24.02.1995 gün 3733 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayınlanan Anasözleşme metninin 8. maddesine göre beş yıl süre ile “şirket müdürü” olduğu 
kanıtlanmış olup, “müdür” olarak bildirilen ücretine davalı yanca itiraz edilmiş bulunmakla, 
Ticaret Odası’ndan “Tekstil ve konfeksiyon sektöründe çalışan bir şirket müdürünün 1999 yılı 

                                                   
92 Bu konuda, gerçek bir gözlemci ve engin deneyimli Avukat ve Bilirkişi Sayın Zafer Yeğin’in  1996 yılındaki 
sempozyumda  yaptığı  konuşmayı anmak istiyoruz. (Bakınız: Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlarda 
Sorumluluk ve Tazminat, 1996 Sempozyumu, Galatasaray Üniversitesi Yayını,sf.365)  
93   Bu ilginç örnek Kadıköy 1.Asliye Hukuk Mahkemesi 1996/316 esas no.lu dosyasından alınmıştır. 
94 Yarg.9.HD. 20.02.2002, 2001/17618 – 2002/3006)  
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koşullarında aylık ortalama kazançlarının ne olabileceği” sorulmalı, tazminat hesabı bildirilen 
kazançlara göre yapılmalıdır. 
 
 İ) ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ 
 
 1) Özel okul öğretmenlerine ödenen ücretler, resmi okul öğretmenlerine ödenen 
ücretlerden az olamaz. Bu nedenle resmi okul öğretmenlerinin ücretlerine yapılacak her 
türlü artışın özel okul öğretmenlerinin ücretlerine de yansıtılması gerekir.625 sayılı Özel 
Öğretim Kurumları Kanununa göre,  resmi okul öğretmenlerine yapılan her türlü artış 
karşılığında özel okul öğretmenine de artış yapılması gerektiğinden, ücret dışındaki diğer 
ödeme kalemlerinde meydana gelen artışların da dikkate alınması gerekir. 
 
 2) Davacının  özel okulda yönetici olduğu konusunda taraflar arasında uyuşmazlık 
yoktur. 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları kanununun değişik 33. maddesinin birinci 
fıkrasında "özel okullarda yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmeti yapanlara kıdemlerine göre 
(emekliler hariç) dengi resmi okullara ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek 
ödeme tutarlarından az ücret verilemez" denilmektedir. Bu fıkra ile resmi okullar ile özel 
okullarda çalışan ve yönetici kadrosunda bulunanlar arasında bir denge oluşturulması 
öngörülmüştür. Yani özel okullarda çalışanların resmi okullarda çalışanlardan daha az ücretle 
çalıştırılması önlenmek istenmiştir. Ayrıca belirtmek gerekir ki Milli Eğitim Bakanlığı'na 
bağlı okullarda çalışan yönetici öğretmenlere çeşitli adlar altında yapılan her ödemenin 
mutlaka özel okullardakilere de yapılması amacı güdülmüş değildir. Bu açıklamalara göre 
mahkemece yapılacak iş davacının eline geçen ücret ve eklerinin toplamının ne olduğunun 
belirlenmesi ve aynı durumdaki resmi okul yönetici öğretmeninin eline geçen miktar da tespit 
edildikten sonra karşılaştırılmasının yapılmasıdır.   
             
 J) NİTELİKLİ İŞÇİLER         
 
 1) Ustabaşının asgari ücretle çalıştığının  kabulü doğru değildir. 
    Ustabaşı gibi  nitelikli bir işçinin asgari ücretle çalıştığının kabulü  Yargıtay 
uygulamaları yönünden doğru değildir. İmzalı bordroların genelde davacıyı bağlayacağı 
tartışmasızdır. Ancak, somut olayda olduğu gibi, her zaman kabulü de gerçeklere aykırılık 
oluşturur. Öte yandan işçinin yaşı, yaptığı işin niteliği ve kıdemi nazara alındığında asgari 
ücretle çalışması hayatın olağan akışına ve yaşam deneyimlerine uygun düşmez ve 
bordrodaki ücretin gerçek ücreti yansıttığı söylenemez. Hal böyle olunca davacının 
yaptığı iş, kıdemi ve yaşı nazara alınarak emsalinin aldığı ücretin ilgili meslek 
kuruluşlarından saptanarak buna göre tazminatın hesaplanması gerekir. Mahkemece bu maddi 
ve hukuki olgular gözönünde tutulmaksızın  ücret bordrolarındaki ücretin esas alınması 
suretiyle tazminatın hesaplanması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.  95  
 
 2) Usta işçinin  tazminatının asgari ücretten hesaplanması doğru değildir. 
  Davacının otuzaltı yaşında ve usta enjeksiyon işçisi olmasına karşın, yaşamın olağan 
akışına ters düşecek şekilde asgari ücretten hesaplama yapılması usul ve yasaya aykırıdır. 
İşçinin gerçek ücretinin bordrolara yansımadığı anlaşıldığı takdirde, gerçek ücretinin 
tespiti yoluna gidilerek, işçinin hakları buna göre hesap edilmelidir. İşçinin kıdemi, yaptığı 
iş ve işyerinin özelliklerine göre gerçek ücreti saptanmalıdır. Ücretin uyuşmazlık konusu 
olması durumunda, işçinin gerçek ücretinin saptanabilmesi için  işçilik haklarının 
gerçekleştiği tarihteki ücretin  ne miktarda olabileceği, davacının kıdemi, yaptığı iş ve 
işyerinin özellikleri gözetilerek ilgili meslek kuruluşundan sorulmalıdır. 96 
 
                                                   
95  Yarg.9.HD. 01.02.1999, 18841-1158 (İBD.1999/2-463) -  21.HD. 23.03.1999, 170-1983 (İBD.1999/2-503) 
96 Yarg. 9.HD.14.04.1997, 1666-7407 (Yasa H.D. 1998/4-685,no:234 – 21.HD.20.04.2000, 2793-3117 
(B.Çekmece A.Huk. 1999/499-13189 – 9.HD.17.09.1987, 7164-8103  (Temiz/Egemen, age., sf.308)    
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 3) Mobilya ustasının asgari ücretle çalıştığı kabul edilemez. 
  Mahkemece, bordro ve Bölge Çalışma Müdürlüğü raporuna itibar edilerek asgari 
ücret üzerinden tespit edilen tazminat ve işçi alacakları hüküm altına alınmıştır. Dosyadaki 
belge ve bilgilere göre, davacı işçinin davalıya ait işyerinde  beş yıl kadar mobilya ustası 
olarak çalıştığı anlaşılmakta olup, dairemizin kararlılık kazanmış uygulamasına göre bu tür 
nitelikli  işçilerin asgari ücretle çalıştığının kabulü hayatın olağan akışına aykırıdır. 
Mobilya ustalığı nitelik ve tecrübeyi gerektirdiği gibi davacı beş yıldan beri  de davalı 
işyerinde çalıştığından, sağlıklı bir çözüme ulaşılması için çalışma süresi ve görev ünvanından 
söz edilerek davacı gibi bir işçinin ücretinin ne olabileceği ilgili meslek odasından sorulmalı 
ve sonucuna göre belirlenecek tazminat ve işçilik hakları hüküm altına alınmalıdır.  
  (9.HD. 07.02.2002, 2001/16915 - 2002/2457)  
 
 4) Kalıpçı ustasının gerçek ücreti meslek kuruluşundan sorulmalıdır. 
  Zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan sigortalının tazminatının hesaplanmasında, 
gerçek ücretin esas alınması koşuldur. Davacı kalıpçı ustası olduğuna, kalıpçı ustasının 
asgari ücretle çalıştığı kabul edilemeyeceğine göre, meslek kuruluşu tarafından bildirilen ücret 
esas alınarak tazminat hesabı yapılmalı ve sonucu doğrultusunda hüküm kurulmalıdır.  
  (21.HD. 27.06.2000, 3995-5128)  (Yasa H.D. 2001/3-425,No: 211)    
 
 5) Oniki yıllık  kalifiye işçinin asgari ücretle çalıştığı düşünülemez. 
  Davacı, işyerinde birinci sınıf kalifiye eleman olarak çalışmış bulunmaktadır. 
Yargılama sırasında dinlenen davacı tanıkları davacının haftalık ücreti hakkında bilgi 
vermişlerdir. Davalı işveren davacının asgari ücretle çalıştığını ileri sürmüş ise de herhangi 
bir bordro ibraz etmemiştir. Davacının oniki yıllık bir işçi olmasına ve pozisyonuna göre, 
asgari ücretle çalıştığı düşünülemez. Bu durumda, tanıklarca bildirilen  haftalık ücretin 
miktarı gözönünde tutulmak suretiyle tüm alacaklarının hesap edilmesi gerekir. 
  (9.HD. 25.12.1996, 17124-24187) 
 
 6) Vizite kağıdında usta olduğu yazılı olan işçinin gerçek ücreti saptanmalıdır. 
  Davacının vizite kağıdında usta olduğu yazılı bulunmasına göre, usta olan vasıflı 
işçinin asgari ücretten çalışması hayatın olağan akışına uygun olmayacağından, gerçek  
ücretinin saptanmasında ve buna göre karar verilmesinde bir yanlışlık bulunmamaktadır.  
  (21.HD. 29.09.1998, 6320-6032)     
 
 7) İnşaat ustasının gerçek ücreti araştırılmalıdır.  
  Zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan sigortalının tazminatının hesaplanmasında, 
gerçek ücretin esas alınması koşuldur. Gerçek ücretin ise, işçinin kıdemi, yaptığı işin 
özelliği ve niteliğine göre işçiye ödenmesi gereken ücret olduğu, işyeri veya sigorta 
kayıtlarına geçmiş ücret olmadığı Yargıtay’ın yerleşmiş görüşlerindendir. Somut olayda, 
davacı işçinin inşaat ustası olduğu, inşaat ustasının da asgari ücretle çalışmasının hayatın 
olağan akışına ve yaşam deneyimlerine uygun düşmeyeceği, giderek, sigorta müfettişinin 
asgari ücret üzerinden yapmış olduğu saptamanın gerçeği yansıtmadığı açık seçiktir. 
Yapılacak iş, inşaat ustası için  meslek kuruluşundan bildirilen ücret esas alınarak tazminatı 
hesaplamak ve Kurum tarafından hüküm tarihine en yakın tarihe göre hesaplanan peşin 
sermaye değerini zarardan indirmek ve sonucuna göre bir karar vermektir.  
  (21.HD.06.10.2003, 7157-7456) 
 
 8) Yaş, kıdem ve yapılan işe göre gerçek ücret saptanmalıdır.  
  Davacının  olay tarihindeki yaşı, mesleki kıdemi ve özellikle yaptığı iş dikkate 
alındığında bordrolardaki ücretin günün koşullarına uygun olduğunun kabulüne olanak 
yoktur.Bordrolarda asgari ücretli olarak çalışmış görünmesine rağmen, tanıklar aksini 
açıklamışlarsa, öncelikle nitelikli veya niteliksiz işçi grubundan hangisine girdiği, yaptığı iş 
ile ünvanı itibariyle asgari ücretle çalışıp çalışmayacağı değerlendirilmeli,gerekirse meslek 

www.Ta
zm

ina
tH

uk
uk

u.c
om

http://www.TazminatHukuku.com


 95

kuruluşundan kıdemi, iş ve ünvanına göre ne kadar ücret alabileceği sorularak sonucuna göre 
karar verilmelidir.97 
 
  9) Vasıflı işçinin asgari ücretle çalışmasının hayatın olağan akışına ve yaşam 
deneyimlerine uygun düşmeyeceği açık seçiktir. Sigortalının tazminatının hesaplanmasında 
gerçek ücretin esas alınması koşuldur. Gerçek ücretin ise, işçinin kıdemi, yaptığı işin özelliği 
ve niteliğine göre işçiye ödenmesi gereken ücret  olduğu, işyeri veya sigorta kayıtlarına 
geçmiş ücret  olmadığı Yargıtay’ın yerleşmiş görüşlerindendir. Somut olayda, davacı işçinin 
vasıflı boyacı ustası olduğu ve boyacı ustasının da asgari ücretle çalışmayacağı kabul 
edilerek, meslek kuruluşlarından sorularak bildirilen ücretin esas alınması ve tazminatın 
buna göre hesaplanması gerekir. 98 
 
         10)Nitelikli işçi (Usta) 
  Somut olayda, ilk tahkikatı yapan SSK. Müfettişinin 21.11.2003 ve 135/SR.35 no.lu  
raporunda davacı işçiye 2002 Ağustos ayı itibariyle 10 günlük çalışması karşılığında 
83.625.000 TL. ödendiği, buna göre aylık brüt kazancının: 83.625.000/10 x 30 = 250.875.000 
TL. olduğu saptanmış  olup bu tutar aynı tarihteki asgari brüt ücrete karşılık gelmektedir. 
Oysa, İş Müfettişi  Osman Şahin imzalı 28.07.2003 gün 78 sayılı raporun “Tesbit Edilen 
Hususlar” başlıklı bölümü  1.bendinde kaza geçiren işçi Engin Yılmaz’ın 20.08.2002 
tarihinde “usta” olarak işe başladığı açıklaması yapılmıştır. Aynı şekilde SSK. Müfettişi 
Ufuk Tuncel’in 21.11.2003 gün 135/SR.35 sayılı raporunda da Engin Yılmaz’ın “usta” 
olarak işe başladığı saptanmıştır. Müfettiş Raporları,506 sayılı yasanın 130/2. maddesine, 
1475 sayılı (eski) İş Kanunu’nun 89/3.maddesine ve 4857 sayılı (yeni) İş Kanunu’nun 
92/3. maddelerine göre aksi sabit oluncaya kadar geçerli belgelerdendir. Davalı taraf, kaza 
geçiren işçinin usta  olmadığı yönünde bir kanıt getirmemiş, bu yönde  müfettiş raporlarına 
karşı bir itirazda bulunmamıştır. Öte yandan, davalı işveren, davacı işçinin ücretlerini 
gösteren bordro ve benzeri ödeme belgelerini de ibraz etmemiştir. Davacı vekili dava 
dilekçesinde işçinin aylık net ücretinin 500.000.000 TL. olduğunu iddia etmiş ise, bu iddiasını 
kanıtlamamış, en azından  işçinin gerçek ücretinin ne olduğuna ilişkin tanık dinletmemiştir. 
Bütün bu durumlar karşısında, işçinin tazminatının yasal asgari ücretler üzerinden 
hesaplanması son çare gibi gözükmekte ise de,  Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre, 
işçinin yaptığı iş ustalık gerektiriyorsa ve işçi işyerinde usta olarak çalışıyorsa, 
tazminatının asgari ücretler üzerinden hesaplanması doğru değildir.        
 
  Örneğin, 9.HD.28.01.1999, 98/17509-99/1065 sayılı kararında:“Ustabaşı gibi 
nitelikli bir işçinin asgari ücretle çalıştığının kabulü Yargıtay uygulamaları yönünden 
doğru değildir.”  
  Gene 9.HD.22.10.1987, 8912-9447 sayılı kararında: “İşçinin yaptığı iş ustalık 
gerektiriyorsa ve ücretinin asgari ücretin üzerinde olduğu belirlenmişse, ücret alacaklarının 
bu belirlenen ücret üzerinden ödetilmesine karar verilmesi gerekir.”  
 
  9.HD.15.09.1998, 10223-13047 sayılı kararında: “Davacının torna ustası gibi vasıflı 
bir eleman olduğu tartışmasızdır. Böyle bir elemanın asgari ücretle çalıştığının kabulü 
gerçeklerle bağdaşmaz.”   
  21.HD.10.03.1998, 474-1667 sayılı kararında: 
  ”Maddi tazminat hesabına esas olan ücret saptanırken, davacının gerçek iş pozisyonu 
araştırılmalıdır.”  
  21.HD.23.03.1999, 170-1983 sayılı kararında: “İşyerinde vasıflı işçi olarak çalıştığı 
anlaşılan davacının ücreti saptanırken, yaş ve kıdem olguları da gözetilerek, aynı işyerinde 
çalışan vasıflı işçilerin ücretlerine göre değerlendirme yapılmalıdır.”   
                                                   
97 Yarg. 9.HD. 14.05.1997, 4925-8984 (YKD. 1998/7-999)- 21.HD. 19.11.1996, 5673-6384 (Yargı Dünyası, 
1997/4-92) – 9.HD.04.05.1993, 559-7462 (İş ve Hukuk, 1993/237-29,no:2539)  
98  Yarg.21.HD. 20.03.2001, 1005-2091  -  21.HD. 26.09.2000, 5270-6115 
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  21.HD.20.04.2000, 2793-3117 sayılı kararında: “Davacının otuzaltı yaşında ve usta 
enjeksiyon işçisi olmasına karşın, yaşamın olağan akışına ters düşecek şekilde asgari ücretten 
hesaplama yapılması usul ve yasaya aykırıdır.”   
   
  .HD.27.06.2000, 3995-5128 sayılı kararında: “ Davacı işçinin kalıpçı ustası olduğu, 
kalıpçı ustasının da asgari ücretle çalışmasının hayatın olağan akışına ve yaşam deneyimlerine 
uygun düşmeyeceği; giderek, sigorta müfettişinin asgari ücret üzerinden yapmış olduğu 
saptamanın gerçeği yansıtmadığı açık seçiktir.Yapılacak iş, davacı işçinin kalıpçı ustası 
olduğu ve kalıpçı ustasının da asgari ücretle çalışmayacağı kabul edilerek, meslek kuruluşu 
tarafından bildirilen ücret esas alınarak tazminatı yeniden hesaplanmalıdır.”denilmiştir. 
 
  Davacının, davalı işyerinde usta olarak çalıştığı (müfettiş raporlarıyla) 
saptanmış bulunmasına, davalı işverenin bordro ibraz etmemiş olmasına göre, işçinin 
“gerçek ücreti”nin araştırılması ve bunun için  ilgili meslek kuruluşlarından veya Ticaret 
Odasından  emsal ücretlerin sorulması gerekmektedir. Bu konuda da Yargıtay kararlarında 
şöyle denilmiştir:   
 
  Davacının yaptığı iş ile yaşı ve tecrübesi dikkate alınarak gerçek ücretinin ne 
olabileceği ilgili kuruluşlardan (meslek kuruluşu ve ticaret odası gibi) sorulmak ve ücret 
konusunda toplanan tüm deliller değerlendirilmek suretiyle gerçek ücreti belirlenmek ve 
tazminat hesabı buna göre yapılmak gerekir. (9.HD. 21.01.1993, 5968-787)   
 
  Davacının yaptığı işin karşılığı olarak alması gereken ücretin, ilgili meslek 
kuruluşlarından sorulmak suretiyle tesbiti ve buna göre maddi tazminat hesabı gerekirken, 
bordrolardaki asgari ücrete göre hesap yapılarak hüküm kurulması doğru değildir.  
  (9.HD.09.06.1992, 669-6306)  
 
  Yeterli delil bulunmadığı ileri sürülerek yasal asgari ücretler üzerinden 
tazminat hesabı yapılması yanlış olup, kaza tarihinde davacının ücretinin ne olduğu 
tanıklardan sorulduktan sonra, hüküm tarihine kadar geçen yıllarda ücretlerin ne olacağı ilgili 
meslek kuruluşlarından sorulmalı veya bilirkişi aracılığı ile saptanmalı; böylece belirlenen 
ücretler dikkate alınmak suretiyle tazminat hesabı yaptırılmalıdır. (9.HD.05.03.1992, 
91/14265-92/2570) İşçinin, vasıflı işçi olduğu gözönünde tutularak gerçek ücretinin meslek 
kuruluşlarından sorulması, bildirilen ücretin esas alınması, buna göre tazminatın 
hesaplanması gerekir.  
  ( 21.HD.31.05.2001, 3989-4326) 
 
  Görüldüğü gibi, işçinin yaptığı iş ustalık gerektiriyorsa veya belgelerde “usta” 
olduğu yazılı ise, Yargıtay yasal asgari ücretler üzerinden tazminat hesaplanmasını 
doğru bulmamakta; işçinin gerçek kazancının araştırılmasını gerekli görmektedir. 
Bunun için uygulamada en sağlıklı yol olarak, işçinin yaşı, kıdemi, tecrübesi, çalıştığı iş kolu 
ve işyerinin büyüklüğü belirtilmek suretiyle  ilgili meslek kuruluşundan gerçek veya emsal 
kazancının ne olabileceğinin sorulmasıdır. İlgili meslek kuruluşlarının bu konuda bilgileri 
olmadığı şeklinde cevaplar vermeleri veya bilgi vermekten kaçınmaları durumunda, Ticaret 
Odası’ndan bilgi istenmelidir. 
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 K) İŞYERİ HEKİMLERİ 
 
  İşyeri hekimlerinin ücretleri, Türk Tabipler Birliği’nin asgari ücret tarifesinin altında 
olamaz. Taraflar arasında yazılı bir sözleşme olsa bile, asgari tarifenin altında ücret 
kararlaştırılmış olması bağlayıcı değildir. Buna ilişkin Yargıtay  9.Hukuk Dairesi’nin kararı 
şöyledir:  
  Türk Tabipler Birliği’nin İşyeri Hekimleri için belirlediği Asgari Ücret Tarifesi 
işyeri hekimleri ile taraf olan işverenleri bağlar.  (6023 sayılı Türk Tabipler Birliği 
Kanunu m.28) 
  İşyeri hekimi olan davacı, Türk Tabipler Birliği’nce belirlenen tarifedeki ücret 
üzerinden eksik ödenen alacaklarının  tahsilini istemiştir. Türk Tabipler Birliği’nin işyeri 
hekimleri için belirlediği asgari ücret tarifesi hem işyeri hekimini, hem de işvereni bağlar. 
Tarafların anılan tarife altında ücret kararlaştırmaları tarifenin bağlayıcılığını ortadan 
kaldırmaz.  Diğer bir anlatımla, davacı tarifedeki ücreti isteyebilir. Aksi görüşle yerel 
mahkemenin ret kararı  vermesi isabetsizdir. 
  Mahkemece, sözleşmedeki ücretin tarifedeki ücretten az olduğu kabul edilmekle 
birlikte, tarifenin bağlayıcı olmadığı, doktor olan davacının bu tarifeden haberdar olduğu, 
bunu bildiği halde özgür iradesi ile sözleşmeyi imzaladığı gerekçesi ile fark ücret 
alacaklarının reddine, sözleşmedeki ücret üzerinden hesaplanan ihbar ve kıdem tazminatının 
kabulüne karar verilmiştir.   
  Davacının bağlı olduğu Türk Tabipler Birliği, işyeri hekimliği asgari ücret tarifesinin 
6023 sayılı Kanunun 28/II maddesine göre belirlemektedir. Bu düzenlemeyle Birliğe bağlı 
bulunan işyeri hekimleri için asgari ücret tarifesi belirleme yetkisi verilmişti. Belirlenen 
tarifedeki ücretin, sözleşmelerde alt sınır olarak kabul edilmesi zorunluluğu vardır. Bu yasal 
düzenleme hem işyeri hekimini hem de taraf olan işvereni bağlar. Davacı ile davalı işverenin 
tarifedeki ücretin altında ücret kararlaştırmaları  ve davacının uzun süre bu ücreti kabul 
etmesi, tarifenin bağlayıcılığını ortadan kaldırmaz. Bir başka anlatımla davacı tarifede 
belirlenen ücreti isteyebilir. Bu somut hukuksal olgulara  göre işyeri hekimi ücret tarifesine 
göre belirlenen tazminat ve alacakların bir değerlendirmeye tabi tutularak hüküm altına 
alınması gerekir. Yazılı şekilde sözleşmedeki ücret esas alınarak karar verilmesi hatalıdır.  
  (9.HD.05.04.2004, E.2003/19606 - K.2004/7404)          
 
 
 L) FUTBOL OYUNCULARI 
  
 1) Meslek yaşamı sona eren futbol oyuncusunun kazanç kayıpları: 
  Dava konusu somut olayda, trafik sıkışması yüzünden çıkan tartışma sırasında 
ayağından tabanca ile yaralanan futbol oyuncusunun açtığı davada, Adli Tıp Kurumu, ateşli 
silahla yaralanan davacının aradan geçen süre içerisinde tama yakın iyileştiği, yürüme 
fonksiyonlarını engelleyecek durumu bulunmadığı, bu nedenle sürekli sakatlık derecesi 
belirlenmesine gerek olmadığı; ancak çok seri ve koordineli hareketler gerektiren futbol 
oyununu oynamasına engel oluşturacağı sonucuna varılmıştır. 
 
  Adli Tıp Kurumu’nun “davacının bir daha futbol oynayamayacağına ilişkin” bu 
raporu üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’ndan (22) yaşındaki davacının daha 
kaç yıl futbol oynayabileceği ve kazanç kayıplarının ne olacağı sorulmuş; gelen yanıtta 
“profesyonel olarak on yıl daha futbol oynayabileceği, birer yıllık sözleşme imzalaması 
durumunda on kez, ikişer yıllık sözleşme imzalaması durumunda beş kez transfer yapma şansı 
bulunduğu; transfer ücretlerinin genellikle kulüp ile futbolcu arasında serbestçe 
kararlaştırıldığı, ancak Profesyonel Futbol Talimatı’nın 8/a maddesine göre transfer 
ücretlerinin asgari ücretlerin yıllık brüt tutarından az olamayacağı; ayrıca, bütün profesyonel 
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futbolcuların sözleşmeleri süresince alacakları aylık ücretlerin asgari ücretlerin altında 
olamayacağı” açıklanmıştır. 
  Davacının futbol oynadığı Spor Kulübünden gelen yazıda, 1993-1994 sezonu için 
50.000.000 TL. transfer ücreti ödendiği bildirilmekle, bu rakam, asgari ücretin yıllık tutarı ile 
karşılaştırılarak bulunan katsayı, sonraki on yılın asgari ücretlerine uygulanmış ve böylece 
transfer ücretleri yönünden davacının kazanç kayıpları belirlenmiştir.99 
            
 2) Trafik kazasında ölen futbol oyuncusu : 
  Trafik kazası sonucu 21 yaşında ölen Serkan Kibar’ın Feriköy Spor Kulübünde 
futbol oynadığı, 2001-2002 sezonunda  aylık 350.000.000 TL. ücret aldığı  belgelenmiş 
bulunmakla, desteğinden yoksun kalan anne ve babasının tazminatı şöyle hesaplanmıştır: 
 
 a) Türkiye Futbol Federasyonu’ndan mahkemeye gönderilen 05.03.2004 gün 6657 
sayılı yazıda “futbolcuların sağlıklarını ve formlarını korumaları durumunda 10-12 yıl futbol 
oynayabilecekleri” açıklaması karşısında, 21 yaşında ölen  Serkan Kibar’ın eğer yaşasaydı 
(12) yıl futbol yaşamının süreceği ve kazancının buradan olacağı  hususu dikkate alınmıştır. 
 
          b) Feriköy Spor Kulübü her ne kadar amatör kümede ise de, adıgeçen kulübün 
25.03.2004 günlü yazısında belirtildiği üzere “Feriköy Spor Kulübü’nün 1927 yılından beri 
etkinliğini sürdürdüğü, zaman zaman birinci ve ikinci liglerde yer aldığı, bir dönem İstanbul 
liginin seçkin kulüplerinden biri olduğu ve alt yapısından profesyonel kulüplere futbolcu 
yetiştirildiği, kulübün faaliyetlerinin profesyonel  nitelikler taşıdığı” hususları çeşitli 
kaynaklardan doğrulanmıştır. Gene söz konusu yazıda “ölen gencin Fenerbahçe  gibi önemli 
bir kulübün alt yapısından geldiği ve orada yetiştiği” bilgilerinin de dikkate alınması 
gerekmektedir. Bütün bu bilgiler bir araya geldiğinde de, ölen gencin futbol oyunculuğunu 
meslek olarak seçtiği ve profesyonel kulüplerden birine transfer olmasının üstün olasılık 
içinde bulunduğu sonucuna varılabilmektedir. 
 
 c) Bu bilgilere göre, ölen gencin 03.03.2002 - 03.03.2014 arası (12) yıllık aktif dönemi 
futbolculuk mesleğine göre değerlendirilmiştir.. Buna göre: 
 
 aa)Feriköy Spor Kulübü’nün 13.05.2002 günlü yazısında ölen gence aylık 350.000.000 
TL. ödendiği  bildirilmesine göre, (12) yıllık sürenin kazançları bildirilen ücretin her yıl için 
%10 artırılması ve % 10 iskonto edilmesi yöntemiyle belirlenmiştir. 
 
 bb)Transfer ücretleri için (başka bilgi bulunmadığından) Profesyonel Futbol 
Talimatı’nın 8/a maddesi uyarınca  yasal asgari ücretlerin  bir yıllık tutarları üzerinden  (12) 
yılın transfer ücretleri hesaplanmıştır. 
 
 d) Destekten yoksun kalan anne ve babanın zarar süreleri  27’şer yıl olup, bunun (12) 
yılı ölen gencin futbolculuk yaşamına ilişkin olmakla, kalan  15’er yıllık zarar süreleri yasal 
asgari ücretlerin ulaşım değeri  (baliği) üzerinden  hesaplanmıştır.100 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
99  Verilen örnek, Kadıköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1994/259 esas no.lu dosyasından alınmıştır. 
100  Kadıköy 1.Asliye Hukuk Mah. 2002/1287 esas no.lu dosyası. 
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 M) EV KADINLARI 
 
  Ev kadınlığı da bir meslektir. Üstelik yaşam boyu yapılır. Ev kadını haksız eylem 
sonucu yaralanmışsa, kendi ev hizmetlerini yaparken beden gücündeki eksilme oranında 
zorlanacağından, bu  güç kaybının tazminat olarak  ödeneceği  kabul edilmiştir. Kalıcı 
sakatlık söz konusu olmasa bile, yaralanma nedeniyle bir süre ev hizmetlerinin yerine 
getirilememesi de geçici işgöremezlik olarak değerlendirilecek ve bunun süresi kadar  bir 
zarar hesabı yapılması gerekecektir. Ev kadını haksız eylem sonucu ölmüşse, eşi onun ev 
hizmetlerinden yoksun kalacağından, destek tazminatı isteyebilecektir.  
 
  Yargıtay kararlarına göre, ev hizmetleri yönünden tazminat hesabı yasal asgari 
ücretler üzerinden yapılacaktır. Yargıtay kararları bu yöndedir. Kuşkusuz, olay tarihi ile 
rapor (hüküm) tarihi arasında yürürlükte bulunan tüm asgari ücretler tazminat hesabında 
gözetilecektir.    
     Ev hizmetlerine ilişkin, daha önce birkaç kez yer verdiğimiz Yargıtay kararlarını  
ikiye ayırarak bir kez daha özetlemek istiyoruz:  
 
 1) Ev kadını işgöremezlik kaybına uğramışsa: 
 
            Ev kadını yönünden zararın saptanmasında yaşam süresi gözönüne alınmalıdır. 
Evinin hizmeti yönünden çalışma gücündeki kaybın yaşam süresince devam edeceğinin 
kabulü gerekir. (19.HD. 14.10.1993,  7605-6582) 101  
  
   Ev kadını trafik olayı nedeniyle yaralanmıştır. Bu yaralanma sonucu istenen 
tazminat, ev kadınının ölüm tarihine kadar çalışacağı kabul edilerek hesaplanmalıdır. (11. 
HD. 27.06.1996,  3356-4735)102  
 
      Davacının emeklilik yaşından başlayarak yaşam süresi sonuna kadar geçecek pasif 
dönem içinde “ev kadını” olarak yaşamını sürdüreceği ve sakatlığı oranında fazla güç 
harcayacağı  kabul edilerek asgari ücret baz alınmak suretiyle pasif dönem zararının 
uzman bilirkişiye hesaplatılması gerekir. (19. HD. 03.10.1995,  1076-7783)103  
 
          Ev kadını olan davacının, normal yaşama süresince, ev işlerini ve hizmetlerini 
yürütürken, beden gücündeki eksilme nedeniyle fazla efor sarfetmesi karşılığı olarak 
maddi tazminat ödetilmesine hak kazandığı kabul edilmelidir.  
  5.HD.20.10.1975,  3787-4103)104 
 
 2) Ev kadını ölmüşse: 
 
  Kadın ev işlerinde kocaya yardımcı olmaktadır, bu sebeple ona bakmaktadır. 
Kadının ev hizmetlerini yapması sebebiyle,ölümü halinde koca bu hizmetlerden yoksun 
kaldığından; tazminat isteme hakkı vardır. (4.HD. 03.10.1966,  4939-8581) 105  
 
  Yalnız ev işlerini gören kadın da kocasının desteği sayılır. 
  Yardımdan yararlanan kimsenin tazminata hak kazanabilmesi için desteğin 
ölümünden dolayı yoksulluğa düşmesi gerekli değildir. Durumuna uygun yaşama tarzında 
                                                   
101   İBD.2001/Eylül, sayı:3, sf. 939  
102   G.Eriş, age., sf.722,no:253 
103   Şişli 1.As.Huk.Mah. 94/464-735 sayılı dosyasından alınmıştır. 
104   YKD. 1976/6-879  
105   Karahasan, age., sf. 727  
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para ile belirlenebilen bir zarara uğraması yeterlidir. Bir kocanın karısının ölümü sebebiyle 
BK.nun 45. maddesinin 3.bendine dayanılarak tazminat istemesi halinde, sözü geçen şartın 
gerçekleşip gerçekleşmediğinin tayini için, ölüm nedeniyle bulunduğu durumla, karısı 
zamansız ölmese idi bulunacağı durumun karşılaştırılması gerekir.  
  4.HD.13.04.1976,  3029-3914) 106 
   
  Ölen kadının kendi ev hizmetlerini yaparak sağlayacağı desteğin belirlenmesi ve 
uzman bilirkişiden rapor alınarak sonucuna göre uygun bir karar verilmesi gerekir.  
  (19.HD. 31.05.1995, 9854-4744)107  
 
  Hiçbir işte çalışmasa bile ev kadını aileye destek sağlar. 
   Ölen kişi herhangi bir geliri ve kazancı bulunmaması nedeniyle aile bütçesine katkısı 
olmayan bir ev kadınıdır. Ne var ki hiçbir işde çalışmasa dahi ev kadını aileye destek 
sağladığı, aile içi işlevinin bulaşık ve çamaşır yıkamaktan ibaret bulunmadığında kuşku 
yoktur. O halde kadının ölümü ile ailenin yoksun kaldığı destek çamaşır ve ütü gibi yalın ev 
işlerinin parasal karşılığından ibaret sayılmamalı, işlevin tümü değerlendirmeye tabi 
tutulmalıdır. (4.HD.22.09.1987,  5458-6726)108 
 
  Davacıların ölen desteği ev kadını olup, ayrı bir gelirinin bulunmadığı 
anlaşılmaktadır. Bu durumda davacıların yoksun kaldıkları destek tazminatı hesaplanırken 
aylık net asgari ücret esas alınmalıdır. (4.HD. 26.06.2001,  4162-6826)109 
        
  Desteğin ev kadını olması destekten yoksun kalanların aleyhine bir durum 
yaratmaz. Destek ev hizmetleriyle de diğer aile bireylerinin yaşamını kolaylaştıracağından ve 
onlara katkı yapacağından bundan yoksun kalan hak sahiplerinin tazminat isteme hakları 
vardır. (4.HD. 14.05.1998,  323-3373)110 
 
  Olay tarihinde altmış yaşında bulunan annenin davacıya destek olamayacağına ilişkin 
bilirkişi raporu gerçeğe uygun bulunmamaktadır. Desteğin yaşı itibariyle, bir ev kadını 
olarak elde edebileceği geliri belirlenmeli, bunun mümkün olamaması halinde ise, desteğin 
asgari ücret düzeyinde geliri olabileceği benimsenerek, bu miktar üzerinden destekten 
yoksun kalma tazminatı hesaplanmalı, varılacak sonuca göre bir karar verilmelidir. Yerel 
mahkemece, anılan yönler gözetilmeden, somut olaya uygun düşmeyen bilirkişi raporuna 
dayanılarak, yazılı şekilde, destekten yoksun kalma tazminatının reddedilmiş olması usul ve 
yasaya uygun görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.   
  (4.HD. 06.04.2000, 1095-3151)111 
 
 N)  EMEKLİLİK YAŞAMINI SÜRDÜREN ERKEKLERİN  
   EV HİZMETLERİNE KATILMALARI   
 
  Ev kadınlarının ev hizmetlerini yaparak aile bireylerine ve öncelikle eşlerine maddi 
destek sağladıkları kabul olunmasına göre,  emeklilik yaşamını sürdüren yaşlı erkeklerin de 
aynı biçimde ev hizmetlerini yerine getirdikleri, eşlerine yardım ve hizmet ettikleri, onlara 
hastalıkta ve sağlıkta destek oldukları  bir yaşam gerçeği olarak görülmelidir. Onlar, çarşı-
pazar alışverişine giderek, ev içi onarımlarını yaparak, elektrik, su, telefon, emlak vergisi 
faturalarını ilgili yerlere ödeyerek, arabası varsa ailenin şoförlüğünü yaparak, eşi 
hastalandığında ona hizmet ederek  eşlerine ve diğer aile bireylerine maddi desteği 

                                                   
106   Karahasan, age., sf. 726 
107   G.Eriş, age., sf.677, no:145 
108   Karahasan, age., sf. 719 
109   Kartal 2.As.Huk.Mah. 2000/671 esas no.lu dosyasından alınmıştır. 
110   Yasa HD.1996/1-61, no:23  
111   H.Tahsin Gökcan, age, sf.250 
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olabilmektedirler.  Bu nedenlerle,  ev kadınlarının ev hizmetlerini “yaşam boyu” 
yapacaklarına ve bu nedenle tazminat hesaplarının  yaşam süresinin sonuna kadar 
hesaplanacağına ilişkin Yargıtay kararlarındaki anlayış, emeklilik çağındaki yaşlı erkekler 
için de kabul olunmalı, uygulanmalıdır.  Yeni Medeni Yasa’nın eşitlik ilkeleri de böyle bir 
anlayışı ve uygulamayı gerekli kılmaktadır. 
 
      Ev kadınlarının kendi ev hizmetlerini yaşam boyu yapacaklarına ve bu yoldan 
eşlerine ve yakınlarına "hizmet ve yardım ederek" maddi destek sağlayacaklarına ve ayrıca 
geçici veya sürekli işgücü kaybına uğrayan “ev kadınları” yönünden “yaşam boyu” maddi 
zarar hesabı yapılacağına ilişkin Yargıtay kararlarının yasal dayanağı, eski Medeni Kanun’un 
152-153. maddeleri idi. Bunlardan 153. maddede “Eve kadın bakar.” denilmekteydi. Buna 
karşılık 152. maddede  “Evin geçimini ve her türlü gereksinimlerini sağlamak kocanın 
görevidir.” denilmesine karşın, Yargıtay her nedense kadınlar için tanıdığı ev hizmetlerine 
katkıyı, erkeklere tanımamıştı.  Oysa, kimi kararlarda destek sağlama veya güç kaybı için 
tazminat hesabı  parasal yönden sınırlandırılmamış; hizmet edimleri  ve bedensel katkı da  
maddi tazminatın konusu olabilmiştir.  
 
  Örneğin, 15. HD.26.12.1975 gün  4177-5185  sayılı kararında: “Desteğin yardımının 
yalnızca parasal nitelikte bulunmasında zorunluk yoktur. Eylemli ve düzenli olarak yapılan 
hizmet edimleri de bir kimsenin destek sayılması için yeterlidir.”denilmiş112;  
 
  4.HD.02.12.1988 gün 6744-10354  sayılı kararında da: “Yalnızca maddi yardım 
değil, aynı zamanda hizmet etmek suretiyle de destek olunabilir.”113  açıklamaları 
yapılmıştır.  
  Bu tür kararlara bakılarak ev hizmetlerine “bedensel” katkısı olan her aile bireyi 
için de ev kadınınınkilere benzer maddi tazminat hesabı yapılmasının “içtihada” uygun 
düşeceği söylenebilir. 
 
  Bugün Yeni Medeni Yasa ile durum değişmiş, kadın ve erkek eşitliği kabul 
edilmiştir. Yeni Medeni Yasa’nın 186. maddesi 3. fıkrasında “Eşler birliğin giderlerine 
güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile katılırlar.” denilmiş; 196. maddesi 2. 
fıkrasında “Eşin ev işlerini görmesi, çocuklara bakması, diğer eşin işinde karşılıksız 
çalışması” konularında cinsiyet farkı gözetilmemiştir. Yeni yasanın bu hükümlerine göre, 
ailenin “ev hizmetleri” yönünden kadın-erkek ayrımı ortadan kalkmış bulunmakla, 
Yargıtay’ın yukarda belirtilen kararlarındaki “ev hizmetlerinin yaşam boyu yapılacağı” 
görüşünün yalnız kadınlar için değil, erkekler için de uygulanması Yeni Medeni Yasa’nın 
eşitlik ilkesine uygun düşecektir 
  İşte, aile bütçesine maddi katkılar nedeniyledir ki, geçici veya sürekli işgücü kaybına 
uğrayan “ileri yaştaki” erkekler için de (asgari ücretten) yaşam boyu maddi zarar 
(işgöremezlik zararı) hesaplanmalıdır. Bunun gibi, yaşlı kişi ölürse, onun ev hizmetlerine 
(bedensel) katkısından yoksun kalanlar “destek zararı”isteyebilmelidirler. 
 
  Yaşlı erkeklerin ev hizmetlerine katkıları yönünden tazminat hesabı ”yasal asgari 
ücretler” üzerinden yapılacaktır. 
 
 O) ÇOCUKLARIN “EV HİZMETLERİNE” KATKI VE KATILIMLARI  
  MADDİ TAZMİNATIN KONUSU OLABİLMELİDİR 
 
    Çocuklar, okula gidiyor olsalar bile, anne ve babalarına yardım ve hizmet ederler. 
Bu, kırsal kesimde ve yoksul ailelerde daha yaygındır. Çocuklar, pek az ayrık durumlar 

                                                   
112  YKD.1976/7-1029 
113  Yasa H.D. 1989/1-79, no: 33 
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dışında asla ailelerine yük değillerdir. Kız olsun, erkek olsun, çocuklar kentte yaşıyorlarsa 
çarşı pazar alışverişine giderek, köyde yaşıyorlarsa tarım ve hayvancılık işlerinde çalışarak 
ailelerine destek olurlar. Kızlar daha küçük yaşlarda ev işlerinde annelerine yardım ederler, 
küçük kardeşlerine bakarlar. Ülkemizin bir çok yerlerinde çocuklar çok küçük yaşlardan 
başlayarak tarlada tarımda çalıştırılırlar.   
 
  Çocukların aile ekonomisine katkılarını, ana babalarına yardım ve hizmet etmek 
suretiyle onların yaşamlarını kolaylaştırdıklarını yasa hükümlerine bakarak da söyleyebiliriz. 
Eski Medeni Yasa’mızın “karşılıklı vazifeler” başlıklı 260.maddesinde “Ana, baba ve çocuk, 
birbirlerine karşı aile yararlarının gerektirdiği yardımı yapmak zorundadırlar” 
denilmekteydi.114 Yeni Medeni Yasa’nın 322’nci maddesinde de, ana, baba ve çocuğun 
“birbirlerine yardım etmekle yükümlü” oldukları hükmü yer almıştır 
 
   Çocukların ev hizmetlerine katkı ve katılımları kabûl edildiği takdirde, bu yönden 
yapılacak bir tazminat hesabında da “yasal asgari ücretler” birim alınmak gerekecektir. 
 
 
 Ö) EVLENMEMİŞ YETİŞKİNLERİN  
    “EV HİZMETLERİNE” KATKI VE KATILIMLARI 
 
  Evlenmemiş (evde kalmış) kızlar  anne ve babalarıyla birlikte oturuyorlarsa,  ev 
hizmetlerine katılım ve katkılarıyla destek olabilirler. Bu ve bunlara benzer yaşam gerçekleri 
gözardı edilmemeli; çalışmayan ve kazanç elde etmeyen aile bireylerinin birbirlerine yardım 
ve hizmet ederek destek sağladıkları kabul olunmalı; bu  gibi durumlarda yasal asgari 
ücretler üzerinden tazminat hesaplanabilmelidir. 
 
 P) AYNI ÇATI ALTINDA YAŞAYANLARIN  BİRBİRLERİNE  
              “YARDIM VE HİZMET EDEREK” DESTEK OLMALARI 
 
 a) Anne,baba ve çocuklardan başka büyükbaba, büyükanne gibi aile büyükleri ile 
kardeşler, amca, hala, dayı, teyze, yeğen, damat, gelin gibi aile yakınlarının aynı çatı altında 
barınmaları durumunda, bunların birbirlerine destek olacakları bir yaşam gerçeğidir. 
Kanıtlanması koşuluyla bu gibi kişilerin  tazminat istemleri kabûl olunmalıdır. Yargıtay da 
zaman zaman verdiği kararlarda bu tür desteklikleri onaylamaktadır. Bu kararların çıkış 
noktasında, “eylemli ve düzenli olarak yapılan hizmet edimlerinin bir kimsenin destek 
sayılması için yeterli olacağı” anlayışı vardır.  
 
 b) Aynı çatı altında  “büyük aile” yapısı, ülkemizde yaygın bir yaşam biçimidir. 
Kentlerdeki apartmanlaşma bile  “birlikte oturma” eğilimlerini ortadan kaldıramamıştır.  
Eskiden bu bir gelenek idi. Bugün de yurdumuzun bazı yörelerinde geleneklerine bağlı aileler  
büyük evlerde hep bir arada oturmakta, yaşamaktadırlar. Kentlerde ise, birlikte oturma 
istekleri, daha çok her ikisi de çalışan eşlerden gelmektedir. Onlar, hem çalışıp hem çocuk 
sahibi olabilmek için anne ve babalarıyla  birlikte oturmayı yeğlemektedirler. Bu gibi 
durumlarda, Yargıtay, torununa bakan büyükannenin ölümü halinde, kızının, çocuğuna 
bakması yoluyla sağladığı destekten dolayı tazminat isteyebileceğini kabul etmektedir. Buna 
ilişkin karar örnekleri şöyledir:      
 
  Küçük çocuğuna, kaza sonucunda ölen annesinin baktığını ve ölüm sebebiyle 
destek kaybına uğradığını ileri süren evladın tazminat istemi kabul edilmelidir.   
  (4.HD.18.04.2000, 1691-3562)  (İBD. 2001/2-580)   

                                                   
114 Tarafımdan günümüz diline aktarılan  maddenin aslı şöyledir: “Madde 260-Ana, baba ve çocuk, yekdiğerine 
karşı aile menfaatinin istilzam ettiği muavenet ve riayete mecburdur. “  
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  Davacı, ölen annesinin çocuklarına baktığını, ev işlerini gördüğünü ileri sürerek 
destekten yoksunluk tazminatı ödetilmesini istemiştir. Gerçekten, hizmet edimlerinden 
yoksun kalma durumunda da, bunun karşılığı olarak maddi tazminatın ödetilmesi, Borçlar 
Yasası’nın 45. maddesine uygun düşer. Öyle ki, desteğin yardımının yalnızca parasal nitelikte 
bulunmasında zorunluk yoktur. Eylemli ve düzenli olarak yapılan hizmet edimleri de bir 
kimsenin destek sayılması için yeterlidir.  
  (15.HD.26.12.1975, 4177-5185)   (YKD.1976/7-1029)  
 
   Ölenin, davacının çocuğuna bakması yoluyla yaptığı hizmet edimleri destek 
sayılmasını gerektirir. Davacı, ölen annesinin, çocuğuna baktığını, onun ölmesi üzerine 
hizmetçi tutulması zorunluğu doğduğunu ileri sürmüştür. Davacının bu iddiası yönünden 
BK.m.45/II ile öngörülen destekten yoksunluk tazminatı söz konusu olabilir. Öyle ki, ölen 
annenin, davacının çocuğuna bakması yoluyla yaptığı hizmet edimleri, destek sayılmasını 
gerektirebilir. Ölümle, davacı, desteğinin bu hizmet ediminden yoksun kaldığına göre, uzman 
bilirkişi seçilip bunun karşılığı olan paranın saptanmasından sonra, iddia ile bağlı kalınarak 
uygun sonuç çerçevesinde karar verilmesi gerekir.   
  (15.HD.02.07.1975, 2313-3366)  (YKD.1976/9-1346) 
 
  Davacı, davalı sürücünün kusurlu eylemiyle, diğer davalıya ait araca ve annesine 
çarparak ölümüne yol açtığını belirtmek suretiyle destekten yoksun kalma isteminde 
bulunmuştur. Yerel mahkemece, davacının emekli öğretmen ve emekli eşi olması, desteğin 
ise hiçbir işte çalışmayıp dul maaşı ile geçimini sağlayan bir kimse olması nedeniyle, 
davacının desteğe ihtiyacı bulunmadığı gerekçesiyle destekten yoksun kalma tazminatı istemi 
reddedilmiş, karar taraflarca temyiz edilmiştir. 
  Yerel mahkemece hükme dayanak  alınan  ve olay tarihinde altmış yaşında bulunan 
annenin davacıya destek olamayacağına ilişkin bilirkişi raporu gerçeğe uygun 
bulunmamaktadır. Desteğin yaşı itibariyle, bir ev kadını olarak elde edebileceği geliri 
belirlenmeli, bunun mümkün olamaması halinde ise, desteğin asgari ücret düzeyinde geliri 
olabileceği benimsenerek, bu miktar üzerinden destekten yoksun kalma tazminatı 
hesaplanmalı, varılacak sonuca göre bir karar verilmelidir. Yerel mahkemece, anılan yönler 
gözetilmeden, somut olaya uygun düşmeyen bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı şekilde, 
destekten yoksun kalma tazminatının reddedilmiş olması usul ve yasaya uygun 
görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.   
  (4.HD. 06.04.2000, 1095-3151)115 
 
 c) Yukardaki kararlara bakarak bir hususu anımsatmak gereğini duyuyoruz. Şöyle ki: 
Kural olarak (erkek ise 18 yaşını, kız ise 22 yaşını geçmiş) yetişkin evlâtlar, anne ve 
babalarının ölümünden dolayı destek tazminatı isteyemezler. Yukardaki kararlarda, küçük 
çocuğuna bakan annesinin ölümünden dolayı, yetişkin evlâdın destek tazminatı isteğinin  
kabûl edilmesi  ayrık bir durum oluşturmaktadır. Gene yukardaki kararlardan birinde “ev 
işlerini yapan annenin” destekliğinin de kabûl olunduğu gözlerden kaçmamış olsa gerektir. 
O halde Yargıtay, aynı çatı altında yaşayan ve ev işlerini üstlenen kişinin ölümünden dolayı, 
dul eş dışında, diğer aile bireylerinin de, ev hizmetlerinden yoksunluk nedeniyle destek 
tazminatı isteyebileceklerini kabûl etmektedir.   
 
  Örnekleri şöyle çoğaltabiliriz: Evlenmemiş kız kardeş, aynı evde yaşadığı bekâr 
erkek kardeşine ev hizmetleriyle destek olabilmektedir. Gene aynı kız kardeş, evli ağabeyinin 
ve çalışan yengesinin çocuklarının bakımını üstlenerek onlara bu yoldan destek 
olabilmektedir. Amcasıyla, halasıyla, dayısıyla veya teyzesiyle oturan yeğen, onların ev 
hizmetlerinden yararlanabileceği gibi, kendisi çalışıp evin geçimini sağlıyorsa, anılan kişiler 
de onun ölümüyle desteğinden yoksun kalmış olacaklardır. 

                                                   
115   H.Tahsin Gökcan, age, sf.250 
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  Aynı çatı altında yaşayan bütün bu kişilerin, birbirlerine “yardım ve hizmet” 
yoluyla “yaşam boyu” destek olabileceklerinin dayanağı Yargıtay’ın bu yöndeki yerleşik 
kararlarıdır.   
 
  Özetlersek:  
 
  Desteğin yardımının yalnızca parasal nitelikte bulunmasında zorunluk yoktur. 
Eylemli ve düzenli olarak yapılan hizmet edimleri de bir kimsenin destek sayılması için 
yeterlidir. (15. HD.26.12.1975, 4177-5185) (YKD.1976/7-1029) 
 
   Yalnızca maddi yardım değil, aynı zamanda hizmet etmek suretiyle de destek 
olunabilir. (4.HD.02.12.1988, 6744-10354) (Yasa HD.1989/1-79, no:33)  
 
  Desteğin yardımının yalnız parasal nitelikte olmasında zorunluk yoktur. Çünkü 
ölenin “hizmet edebilme” güç ve yeteneği de para ile ifadesi mümkün olan bir mali imkan 
teşkil eder. (4.HD.20.03.1986,1585-2553) (YKD.1986/7-959)  
 
  Destekten yoksunluk, yalnız parasal yardım olarak düşünülemez.  
  (19.HD.06.10.1992,2629-4737) (YKD.1993/2-249) 
 
  Destekten yoksun kalındığının kabul edilebilmesi için, ölüm gerçekleşmemiş olsa idi 
herhangi bir karşılık beklemeksizin eşya, hizmet, para yoluyla yardım ve bakımın devam 
edeceğinin güçlü olasılık içinde ve yardımın sürekli ve düzenli olması gerekir. 
   (19.HD.09.12.1993, 1310-8420) (YKD.1994/11-1816)  
 
   Yukarda örnekleri verilen Yargıtay kararlarına yerleşmiş görüşler ile ev kadınlarının 
ev hizmetlerini yaşam boyu yapacaklarına ve ev kadınının ölümüyle bu destekten yoksun 
kalınmış olacağına ilişkin kararları birlikte ve topluca değerlendirirsek, aynı çatı altında 
yaşayan tüm kişilerin birbirlerine “yardım ve hizmet”  ederek “yaşam boyu” destek 
olabilecekleri gerçeğine ulaşmış oluruz. Ancak, “hukukta her ileri sürülenin kesinlikle 
kanıtlanması gerektiğini”  anımsatalım. Eğer ortada bir yaşam gerçeği yoksa, boş yere 
inandırıcı  olmayan savlarla dava açılıp yargının iş yükü artırılmamalıdır. 116  
 
  Kuşkusuz, yardım ve hizmet ederek desteklik söz konusu olduğunda, tazminat 
hesabının ölçüsü “yasal asgari ücretler” olacaktır.  
 
 
 
(Cana Gelen Zararlarda Tazminatın Ölçüsü ve Kazanç Kavramı, 2006 Legal, sayfa:105-256) 
 
 
 
 
 
 

                                                   
116  Yarg.4.HD.07.03.1997 gün E.1996/7182 K. 1997/2106 sayılı kararına göre: “Trafik kazasından doğan 
tazminat davasını anne, baba ve kardeşlerin yanısıra  hala, teyze, dayı gibi yakınlar da açabilir.” (Yasa 
H.D.1997/4-400, no:169) Ancak, bu kararın altındaki “Karşıoy Yazısı”nda, haklı olarak şu görüşlere yer 
verilmiştir. “Olayımızda ölenin halası, teyzeleri  ve dayıları davacı olmuşlar ve mahkemece hiçbir kanıt ve 
gerekçeye dayanılmadan  istemleri kısmen kabul edilmiştir. Bu derecede akrabalık, tek başına istem haklılığı 
vermez. Anılan kişilerle ölenin arasında ve akrabalığın yanı sıra eylemli, gerçek bir bağ ve ilişkinin varlığı 
kanıtlanmadan davalarının kısmen de olsa kabulü doğru değildir.” (Üye: Osman Cengiz Yüksel)  
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