
 
 

BEDEN GÜCÜ EKSİLEN YAŞLILAR İÇİN 
   “GÜÇ KAYBI-EFOR KAYBI” TAZMİNATI HESAPLANMASI 

   
1) Yargıtay’ın, beden gücü eksilen yaşlı kişiler için yaşam sürelerinin sonuna kadar 

“güç kaybı tazminatı” hesaplanacağına ilişkin son kararları : 
 
 
 Davacı yaşadığı sürece maluliyeti nedeniyle daha fazla güç (efor) sarf edecektir. 
 (Özet) Dava, trafik kazasından doğan işgücü kaybı, yol gideri ve manevi tazminat 

istemine ilişkindir. Mahkemece, davacının işgücü kaybına yönelik isteği, 68 yaşında olduğu 
ve bir işde çalıştığına ilişkin delil olmadığı gerekçe gösterilerek reddedilmiştir. Davacının 
olay nedeniyle %34 oranında maluliyete uğradığı sabittir. Yaşadığı sürece hayatını sürdürmek 
için davacının maluliyeti nedeniyle daha fazla güç (efor) sarf edeceği açıktır. Bu nedenle, 
davacının çalışma gücü kaybı zararı hesaplanmalıdır.  

 4.HD.28.12.1998, 7858 - 10906  
 
 Beden gücü kaybına uğrayan davacı, emeklilik döneminde de daha fazla güç 

sarfederek yaşamını sürdüreceğinden, pasif dönem için de zarar hesabı yapılmalıdır. 
 (Özet) Davacı beden gücü kaybı nedeniyle tazminat isteminde bulunmuştur. Hükme 

esas alınan bilirkişi raporunda, davacı memur olduğundan 65 yaşına dek hesaplama yapılmış, 
pasif dönem hesaplanmamıştır. Oysa davacı beden gücü kaybı nedeniyle pasif dönemde de 
daha fazla efor sarfederek yaşamını devam ettirecektir. Bu nedenle pasif dönemin de 
hesaplamada gözetilmesi gerekir.  

 4.HD.14.02.2002, E.2001/10857 – K.2002/1844   
 
 Davacının beden gücü kaybı nedeniyle tazminatı hesaplanırken emeklilik (pasif) 

dönem zararı üzerinde de durulmak gerekir. 
 (Özet) Davacı vekili, davacının oğlunun trenden inerken, trenin ani hareket etmesi 

sonucu uğradığı kazada bacağını kaybettiğini, bundan dolayı maddi ve manevi zararı 
olduğunu ileri sürerek dava açmıştır. Mahkeme toplanan kanıtlara göre bir miktar maddi ve 
manevi tazminata hükmetmiş; davacı vekili tazminat raporuna yaptığı itirazda davacı için 
hesaplanan tazminatın sadece aktif döneme ilişkin olduğunu ve emeklilik (pasif) dönemine 
ilişkin herhangi bir tazminat hesaplanmadığını bildirdiği halde, davacı vekilinin bu itirazı 
üzerinde durulup, bilirkişiden bu konuda ek rapor alınmak ve sonucuna göre hüküm kurulmak 
gerekirken, bu husus gözden kaçırılarak eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru 
görülmemiş ve kararın bu nedenle davacı yararına bozulması gerekmiştir. 

 11.HD.19.02.2001, E.2000/10331 – K.2001/1305  
 
 Davacı beden gücü kaybı nedeniyle pasif dönemde de daha fazla efor sarf 

ederek yaşamını sürdürecektir. Bu nedenle, pasif dönemin de hesaplamada gözetilmesi 
gerekir. 

 (Özet) Mahkemece, işçinin yaşı ve meslekte kazanma gücü kayıp oranına göre 
ileride çalışıp yaşlılık aylığına hak kazanması üstün olasılık içinde bulunduğu, bu nedenle 
zarar hesabına pasif dönemde elde edeceği kazançların dahil edilmediği gerekçesine dayalı 
hesap bilirkişi raporunu esas alarak yazılı şekilde karar vermesi usul ve yasaya aykırıdır. 
Gerçekten, davacı beden gücü kaybı nedeniyle pasif dönemde de daha fazla efor sarf ederek 
yaşamını sürdürecektir. Bu nedenle, pasif dönemin de hesaplamada gözetilmesi gerekir.  

 21.HD.07.07.2004, 6281 - 6772  
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 2- Sürekli işgöremezlikte “pasif dönem” zararının da hesaplanacağına ilişkin Yargıtay 
kararlarından örnekler: 

 
 İşgücü kaybına uğrayan işçi, yaşlılık aylığını daha fazla çaba harcayarak elde 

edeceğinden, pasif dönemin de hesaplamada gözetilmesi gerekir.  
 İş kazası sonucu meslekte kazanma güç kaybına uğrayan sigortalının, ilerde çalışıp 

yaşlılık aylığına hak kazanması üstün olasılık içinde bulunması durumunda da zarar 
hesabında pasif dönemin hesaba dahil edilmesi gerekir. İşgöremezlik kaybına uğrayan işçinin 
aynı işinde çalışmaya devam etse dahi diğer işçilerden daha fazla çaba harcayacağı asıldır. 60 
yaşından sonra elde edeceği yaşlılık aylığını da diğer işçilerden daha fazla çaba harcayarak 
elde edeceğinden, yaşlılık aylığını aldığı dönemde de devam edecek maluliyeti nedeniyle 
zarara uğradığının kabulü gerekir.  

 21.HD.22.06.2004, 5352-6075  (İBD.2005/1-302) 
 
 Tazminat hesabında, işçinin aktif ve pasif dönemde elde edeceği kazançlar 

toplamı esas alınmalıdır. 
 Davacı işçi, davalıya ait inşaat işyerinde çalışırken yüksekten düşerek % 17 oranında 

meslekte kazanma gücünü yitirmiştir. Maddi tazminat miktarının, işçinin olay tarihindeki 
bakiye ömrü esas alınarak aktif ve pasif dönemde elde edeceği kazançlar toplamından 
oluştuğu açıktır. İşçinin ilerde çalışıp yaşlılık aylığına hak kazanması üstün olasılık içinde 
bulunduğu, bu nedenle zarar hesabına pasif dönemde elde edeceği kazançların dahil 
edilmediği gerekçesine dayalı hesap bilirkişi raporu esas alınarak yazılı şekilde karar 
verilmesi isabetsizdir.  

 21.HD.12.102004, 7811-8395  (Yargı Dünyası, Kararlar, 2005/6-150)  
 
 İşçinin, ilerde çalışıp yaşlılık aylığına hak kazanması üstün olasılık içinde 

bulunması durumunda da pasif dönemin hesaba dahil edilmesi gerekir. 
 İşçinin yaşlılık aylığı alması veya işçinin yaşı ve meslekte kazanma gücü kayıp 

oranına göre ilerde çalışıp yaşlılık aylığına hak kazanması üstün olasılık içinde bulunması 
durumunda da zarar hesabında pasif dönemin hesaba dahil edilmesi gerekir. Meslek hastalığı 
sonucu malul kalan işçinin aynı işinde çalışmaya devam etse dahi diğer işçilerden daha fazla 
çaba harcayacağı asıldır. 60 yaşından sonra elde edeceği yaşlılık aylığını da diğer işçilerden 
daha fazla çaba harcayarak elde edeceğinden, yaşlılık aylığını aldığı dönemde de devam 
edecek maluliyeti nedeniyle zarara uğramadığının kabulü isabetsiz olur. Kaldı ki, sigortalıya 
bağlanan yaşlılık aylığında meslek hastalığı veya iş kazası kolundan alınan primlerin hiçbir 
etkisi bulunmamakta olup, tamamen uzun vadedeki sigorta kollarından ödenen primler 
sonucu aylık bağlanmaktadır. Bu nedenlerle pasif dönemin de zarar hesabına dahil edilmesi 
gerekir.  

 21.HD.01.12.2003, 9447-9700  
 
 Davacı, beden gücü kaybı nedeniyle, pasif dönemde de daha fazla güç 

sarfederek yaşamını sürdüreceğinden, pasif dönem için de zarar hesabı yapılmalıdır. 
 Davacı beden gücü kaybı nedeniyle tazminat isteminde bulunmuştur. Hükme esas 

alınan bilirkişi raporunda, davacı memur olduğundan 65 yaşına dek hesaplama yapılmış, pasif 
dönem hesaplanmamıştır. Oysa davacı beden gücü kaybı nedeniyle pasif dönemde de daha 
fazla efor sarfederek yaşamını devam ettirecektir. Bu nedenle pasif dönemin de hesaplamada 
gözetilmesi gerekir. 

  4.HD.14.02.2002, E.2001/10857 – K.2002/1844  (İBD.2002/3-815)  
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