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CANA GELEN ZARARLARDA 
TAZMİNATIN ÖLÇÜSÜ  VE  KAZANÇ KAVRAMI 

 
    Bu kitapta tazminat davalarıyla ilgili bilmek istediğiniz çok şey bulacaksınız. 
* Ölüm ve yaralanma nedeniyle tazminat davaları nasıl açılmalı, nasıl bir ön hazırlık 
yapılmalı, ne gibi kanıtlar toplanmalı, nasıl bir dilekçe yazılmalı, davalar nasıl izlenmeli, 
yargıçlar davaları nasıl yürütmeli, taraf vekilleri nelere dikkat etmeli; bütün bunları açık, 
anlaşılır ve yalın bir dille anlatmaya çalıştık. Her konuyu  kendi bütünlüğü içinde anlatırken, 
Yargıtay kararlarından çok sayıda örnekler verdik. Karar örneklerini konularına göre ayırarak, 
kolayca alıntı  yapabileceğiniz (fotokopi çekebileceğiniz) bir düzende sayfalara yerleştirdik.  

 
     Kitapta  işlenen konulardan başlıcaları:    
 
* İnsana verilen zararların (can zararlarının) uygulamada “mal zararı ve kazanç kaybı” olarak 
değerlendirilmesi neden yanlıştır; doğru bir değerlendirme için neler yapılmalıdır, insanın 
“yaşam hakkı” nasıl güvence altına alınmalıdır ? 

 
* Tazminat hesaplarının unsurları nelerdir, parasal değerlendirme ölçüsü olan “kazanç” nedir, 
kazançlar neye göre belirlenir, gerçek veya varsayımsal kazanç nedir, gerçek kazançlar nasıl 
araştırılır, kazançları araştırılacak kişiler kimlerdir, hesaplamada hangi dönem kazançları esas 
alınacaktır, en son verilerden ne anlaşılmak gerekir, işlemiş ve işleyecek dönem kazançları 
nasıl belirlenir, hangi formüller ve yöntemler uygulanır ?  

 
* Ölümlü olaylarda destekten yoksunluk nedir, kimler destekten yoksun kalmış sayılır, kimler 
destek tazminatı isteyebilirler, destekten yoksunlukta tazminatın ölçüsü nedir?  
 
*Parasal destekliğin dışında yardım ve hizmet ederek destekliğin hesabı nasıl yapılır, desteğin 
mutlaka çalışıp kazanç elden biri olması şart mıdır, kazancı olmayanlar da maddi destek 
olabilirler mi ? 
 
* Ev kadınları ve ev hizmetlerinin yapan öteki aile bireyleri ile yaşlılar, işsizler ve çocuklar da 
yakınlarına maddi destek sağlayabilirler mi, çalışma yaşını geçmiş ileri yaştaki bir kimse veya 
küçük yaştaki çocuklar da maddi destek olabilirler mi? 

 
* Bedensel zararlar nasıl değerlendirilmekte, sürekli veya geçici işgöremezlik durumlarında 
nasıl bir  hesaplama yapılmaktadır. Kalıcı sakatlıkta tazminatın ölçüsü nedir, çalışan veya 
çalışmayan, küçük yaştaki veya ileri yaştaki kişiler için beden gücü kayıpları nasıl hesaplanır, 
kazançlarda bir azalma olmasa bile beden gücü kaybına uğrayan kişi tazminat isteyebilir mi ? 
 
* Emeklilik çağındaki yaşlı bir kimse haksız eylem sonucu sakat bırakılmışsa, emekli 
aylığından başka kazancı olmadığı  için tazminat isteyemeyecek midir? 
 
* Sakat bırakılan ve ayrıca bir kazancı olmayan ev kadınları için maddi tazminat hesapları 
nasıl yapılacaktır ?   
 
*  Ölen veya sakat kalan çocukların tazminatı nasıl hesaplanmalıdır? 
 
* Can zararlarının yargı yoluyla giderilmesinde, tazminatın çokluğu yakınmaları yüzünden 
bozulan hesaplama yöntemlerinin bilimsel temellere oturtulması nasıl sağlanabilir?  
 
* Haksız eylemin yolaçtığı zararlarla  nedensellik bağı bulunmayan kazanımların tazminattan 
indirilmesi neden yanlıştır?   
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*  Sosyal güvenlik kurumlarının bağladığı gelirlerin tazminattan indiriminde ne gibi yanlışlar 
yapılmaktadır ve bunun sakıncaları nelerdir? 
 
*  Tazminattan indirimler nelerdir ve hangi sıraya göre yapılmalıdır ? 
 
* Ve daha pek çok konularda, bir yandan uygulamada neler yapıldığı anlatılırken, öte yandan 
arayışlara girilip yanlış bulduklarımız eleştirilmiş, önerilerde bulunulmuştur. 
 
   Kitaptaki konu başlıklarından bazıları: 
• Cana gelen zararlarda maddi tazminatın ölçüsü 
• Bedensel zararların değerlendirilmesi 
• Destekten yoksunlukta yoksun kalınan nedir 
• Manevi tazminatın ölçüsü 
• Kazanç kavramı,kazanç araştırması, araştırma yöntemleri 
• Tazminat davalarında asgari ücretlerin uygulanması 
• Tazminat davaları yönünden İş Hukukunda ücret 
• Tazminat hesaplama yöntemleri 
• Çalışma Yaşı-İşgörebilirlik Çağı 
• Destek payları 
• Dul eşin yeniden evlenme olasılığı 
• Başkasının bakımına muhtaç olanlar 
• Çocuklar yönünden tazminat hesapları 
• Sosyal Güvenlik Kurumları gelirlerinin indirimi 
• Sorumluluk sigortaları ve tazminattan indirimler 
• İndirimlerde sıra 
• Trafik kazalarında kanıtların toplanması 
• Kusur belirlemede ceza-hukuk ilişkisi 
• Hukuk mahkemesinde kusur incelemesi 
• Tablolar  
• Dilekçe örnekleri 
• Bilirkişi rapor örnekleri   
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