
 
PASİF DÖNEM ZARAR HESABINA 
ESAS ALINACAK ASGARİ ÜCRET 

 
  Pasif dönem zararına esas alınacak asgari ücret, bir çalışmanın karşılığı değil, 
ekonomik bir değer taşıyan yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesinin karşılığıdır. Bu 
nedenle asgari geçim indirimi uygulanması doğru değildir.    
  Davacılar murisinin, iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın 
ödetilmesi istemidir. Pasif dönem zararının hesaplanması sırasında esas alınan asgari ücret, 
bir çalışmanın karşılığı değil ekonomik bir değer taşıyan yaşamsal faaliyetlerin 
sürdürülmesinin karşılığıdır. Hal böyle olunca da ücretle fiilen çalışanlara uygulanmak için 
getirilen asgari geçim indiriminin, ücretli bir çalışmanın söz konusu olmadığı pasif dönem 
zararının hesaplanması sırasında dikkate alınamayacağı açık ve seçiktir. Hal böyle olunca da 
asgari geçim indiriminin dikate alınmak suretiyle belirlenen ücretle hak sahiplerinin 
zararlarının hesaplanmasının isabetsiz olduğu açıktır.  
  Dava iş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerinin maddi ve manevi 
zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.  
  Pasif dönem zararının asgari ücretle yapılması gerektiği Dairemizin yerleşmiş 
içtihatlarındandır. Mahkemece hükme esas alınan hesap bilirkişi raporunda hak sahiplerinin 
pasif dönem zararı hesaplanırken asgari ücretin esas alınması yerindedir. Ancak anılan 
raporda ücretin netleştirilmesi sırasında asgari geçim indiriminin dikkate alınması hatalı 
olmuştur.  
  Gerçekten 01.01.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5615 Sayılı Yasa’nın 2. 
maddesiyle değişik 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun asgari geçim indirimi başlıklı 32. 
maddesine göre “Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulanır. 
Asgarı geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi 
kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının; 
mükellefın kendisi için %50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10’u, 
çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için %7.5 diğer çocuklar için 
%5’idir. Gelirin kısmi döneme ait olması halinde, ay kesirleri kesirleri tam ay sayılmak 
suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgari geçim indirimi, bu fıkraya 
göre belirlenen tutar ile 103. maddedeki Gelir Vergisi Tarifesi’nin birinci gelir dilimine 
uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi 
suretiyle uygulanır.  
  Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz. Öte yandan, pasif 
dönemde herhangi bir işte çalışılmasa bile, sigortalnın salt yaşamsal faaliyetlerini 
sürdürmesinin ekonomik bir değer taşıması nedeniyle bundan yoksun kalan hak sahipleri 
bakımından bir zarar oluşacağı ve bu zararın karşılanması amacıyla pasif dönem zararının 
hesaplanması gerektiği, bu zararın hesaplanması sırasında esas alınması gereken ücretin asgari 
ücret olduğu Dairemizin giderek Yargıtay’ın yerleşmiş görüşlerindendir. Diğer bir deyişle 
pasif dönem zararının hesaplanması sırasında esas alınan asgari ücret, bir çalışmanın karşılığı 
değil ekonomik bir değer taşıyan yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesinin karşılığıdır. Hal 
böyle olunca da ücretle fiilen çalışanlara uygulanmak için getirilen asgari geçim indiriminin, 
ücretli bir çalışmanın söz konusu olmadığı pasif dönem zararının hesaplanması sırasında 
dikkate alınamayacağı açık ve seçiktir. Hal böyle olunca da asgari geçim indiriminin dikate 
alınmak suretiyle belirlenen ücretle hak sahiplerinin zararlarının hesaplanmasının isabetsiz 
olduğu açıktır.  
  Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde 
hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.  
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