RUH BÜTÜNLÜĞÜNÜN BOZULMASI NEDENİYLE
MANEVİ TAZMİNAT
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Davacı, bu olay sırasında yaralanmamıştır. Ancak, trafik kazası sırasında yaşadığı
korku ve kaza sonrasında ailesinin yaralanması nedeniyle ağır bir şok geçirmiştir. Kazanın oluş şekli
ve şiddeti göz önüne alındığında; davacının psikolojik olarak şok yaşadığının ve zarar gördüğünün
kabul edilmesi gerekir.
(4.HD.16.09.2008, E.2007/11865 - K.2008/10360)
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Cismani zarar kavramına ruh bütünlüğünün ihlali, sinir bozukluğu ve hastalığı gibi
haller de girer. (HGK.26.04.1995, E.1995/11-122 - K.1995/430)
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Cismani zarar vücut bütünlüğüne karşı ika edilen zarar olup, bu kavrama ruhsal
bütünlük de dahil olmakla, doğrudan zarara uğrayanın eş ve çocuklarının ruhsal sağlığının şok
geçirecek derecede ağır biçimde bozulup tedavi olmak zorunda kalmaları durumunda, illiyet bağı
gerçekleşmiş sayılacağından tazminat istenebilir.
(21.HD.07.10.1997, E.1997/6111 - K.1997/6174)
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Cismani zarar kavramına ruhsal bütünlüğün ihlali de dahil olduğundan, iş kazası
sonucu felç olarak ömür boyu başkasının bakımına muhtaç yatalak hale gelen kişinin eşi için; uygun
illiyet bağı koşulları da gerçekleşmiş bulunmakla, doğrudan manevi zarara uğradığının kabulü gerekir.
(21.HD.08.12.1997, E.1997/8067 - K.1997/8106)
Davacının ruh bütünlüğünün ihlali sinir bozukluğunun da cismani zarar kavramına
dahil olduğu söz götürmez. Hal böyle olunca manevi tazminatın koşullarının gerçekleştiğinin kabulü
gerekir. (21.HD. 05.11.1998, E.1998/7006 - K.1998/7419)
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Dava, iş kazası sonucu oluşan maluliyet nedeniyle tazminat talebine ilişkindir.
Maluliyet oranı % 0 (sıfır) olsa dahi, iş kazası sonucu oluşan rahatsızlık nedeniyle üzüntü ve elem
duyulacağı, vücut bütünlüğünün zarara uğraması, ruh bütünlüğünün ihlali, sinir bozukluğunun
oluşması kaçınılmaz olduğundan kusur durumuna göre manevi tazminata karar verilebilir. Kusur
durumu saptanarak sonuca göre karar verilmesi gerekirken maluliyet olmadığından bahisle davanın
reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
(21.HD. 03.07.2006, E.2006/4815 - K.2006/7231)
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Davacı, bu olay sırasında yaralanmamıştır. Ancak; kaza sonucunda aracının içinde
bulunan ailesi yaralanmıştır. Davacı, trafik kazası sırasında yaşadığı korku ve kaza sonrasında
ailesinin yaralanması nedeniyle ağır bir şok geçirmiştir. Kazanın oluş şekli ve şiddeti göz önüne
alındığında; davacının psikolojik olarak şok yaşadığı, kişilik değerleri içinde yer alması gereken ruh
bütünlüğünün bozulduğu ve bunun sonucunda da kişilik haklarına saldırı olduğunun ve zarar
gördüğünün kabul edilmesi gerekir.
(4.HD.16.09.2008, E.2007/11865 - K.2008/10360

