
 

 

BİLİRKİŞİ RAPORU  

  

KAZAZEDE                     : ÖRNEK RAPOR  

HESAPLAMA KONUSU: TAZMİNAT  

  

1- DAVAYA AİT BİLGİLER, GÖZLEM VE İNCELEME KONUSU 

YAPILAN MADDİ VAKIALAR(HESAPLAMA UNSURLARI)  
        Dosya içerisindeki kayıt ve belgelere göre:   

  

GELİR DURUMU: Müteveffanın tazminata esas ücretinin, ülkede düzeyindeki asgari 

ücretten az olmayacağı farz ve kabul edilmiştir. Hesaplamalarda aktif ve pasif dönem ayrımı 

yapılmış olup, müteveffanın olay tarihinde 2.305,28 TL ücret olarak kabul edildiğinden, aktif 

dönem hesabında hesap tarihindeki aylık ücret  “2.305,28 TL” , Yıllık net asgari ücret  

(2.305,28 * 12) “27.663,36 TL”, pasif dönem hesabında ise asgari geçim indirimi içermeyen 

aylık net “2.103,97 TL”, yıllık ise (2.103,97 * 12) “25.247,64 TL” asgari ücret üzerinden 

hesaplanmıştır.  

  
  

KUSUR DURUMU: Müteveffanın tazminata esas ücretinin, belirlenmesi konusunda  

kusur durumunun da belirtilmesi gerekir kaza tespitte belirtildiği gibi %0 kusurlu olduğu 

belirtilmiştir.  
  
  

2- DOSYA İNCELENMESİ NETİCESİNDE ELDE EDİLEN DAVACIYA AİT  

BİLGİLER, GÖZLEM VE İNCELEME KONUSU YAPILAN MADDİ  

VAKIALAR (HESAPLAMA UNSURLARI)  
  
  

Müteveffa Bilgileri   

   

Adı Soyadı  : ÖRNEK RAPOR                                          Doğum Tarihi  : 26.01.1995  

Ölüm Tarihi  : 04.12.2019                                                    Kazadaki Yaşı  : 24 YIL,10 AY  

Kusuru  :  %0                                                                 Ücreti    : 27.663,36 TL  

Kaza Tarihinden Beklenen Ömür 50 yıl Hak Sahipleri Yönünden  



 

 

  
  

Adı Soyadı  
  

Yakınlığı  
  

Doğum Tarihi  
  

Kazadaki Yaşı  

     Hesap  
Tarihinde Yaşı  

Hesap  
Tarihinde   
Beklenen  

Yaşam Süresi  

ÖRNEK BABA  Babası  15.11.1968  51  51  24  

ÖRNEK ANNE  Annesi  01.04.1965  54  54  25  

  
Davacılar ve desteğin yaşları, bakiye ömürleri, istifade süreleri Trh-2010 bakiye ömür tablosundan 

istifade edilerek yukarıdaki gibi tespit edilmiştir.  

Müteveffanın 60 yaşına kadar fiilen çalışacağı ve bakiye ömrünü tamamlayacağı, anne ve babasının da 

bakiye ömürleri sonuna kadar çocuklarının desteğine ihtiyaç duyacakları tatbikata uygun olarak kabul 

edilmiştir.  

  

Ekonomik güce kavuşacak olan desteğin, Yargıtay’ın son içtihatları uyarınca, müteveffanın hayatın 

olağan akışında ileride evleneceği ve en az iki çocuk sahibi olacağı kabulünde hareketle; evlenme 

yaşına kadar elde edeceği gelirin yarısı kendisine ayıracağı, geri kalan yarısının anne ve babasına 

verebileceğinden anne ve babasının destek payına 1/4  + 1/4 olduğu, evlendikten sonra kendi ailesine 

bakım ihtiyaçlarını da yükleneceği dikkate alınarak müteveffaya 2 pay, eşine 2 pay, anne ve babasına 

1 er pay verebileceğinden anne ve babasına elde edeceği gelirin ancak 1/6 + 1/6’sını verebileceği, 

evlendikten sonra 2 yıl içinde çocuğu olacağı ve bu tarihten sonra da müteveffa için 2 pay eş için 2 

pay, çocuk için 1 pay, anne ve baba için 1 pay verebileceği nazara alınarak, 1/7 + 1/7 ini anne ve 

babasına verebileceği, iki yıl sonra ikinci çocuğu olacağı, müteveffaya 2 pay, eş için 2 pay, çocuklar için 

1 er pay, anne ve babaya da 1 er pay ayırabileceği kabul edilerek anne ve babasına 1/8 + 1/8 oranında 

destek alabileceği, babanın destekten çıkmasından sonra geride kalan hak sahipleri de nazara alınarak 

annenin payının 1/7 olacağı tatbikata uygun olarak kabul edilmiştir.  

  

Müteveffanın tazminatta esas ücretinin, ülke düzeyindeki asgari ücretten az olamayacağı farz ve 

kabul edilmiştir. Hesaplamalarda aktif ve pasif dönem ayrımı yapılmış olup, müteveffanın tazminata 

esas ücreti asgari ücret olarak kabul edildiğinden, aktif dönem hesabında hesap tarihindeki aylık ücret  

“2.305,28 TL” , Yıllık net asgari ücret  (2.305,28 * 12) “27.663,36 TL”, pasif dönem hesabında ise asgari 

geçim indirimi içermeyen aylık net “2.103,97 TL”, yıllık ise (2.103,97 * 12) “25.247,64 TL” asgari ücret 

üzerinden hesaplanmıştır.  

  

  

Hak sahibi anne ve babanın ölen çocuğuna çocuğun kazanç sağlayacak –destek olabilecek yaşa 

gelinceye kadar yapılması zorunlu olan ancak zamansız ölüm olayı nedeniyle yapılamayan ve tasarruf 

edilen yetiştirme ve bakım giderlerinin gerçek zarardan indirilmesi yasa gereğidir. Davacıların 

kaza/ölüm tarihinde gelirine ilişkin herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığı dikkate alınarak, 

müteveffanın ekonomik güce kavuşacağı tarihe kadar ki bakım, büyütme, gözetim borcu için 

hesaplanacak iaşe bedeli de, hesap tarihinde geçerli aylık net “    ” asgari ücret esas alınarak 

belirlenmiştir.  

  

  

Yüce Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına ve uygulamalarına göre aktif çalışma yaşı 60 olarak kabul 

görmektedir. 60 yaşına kadar aktif ve bu yaştan ömür sonuna kadar yaşayacağı pasif dönem 

gözetilerek hesaplama yapılması ana kuraldır. Pasif (Yaşlılık) dönem aylığı olarak AGİ'siz asgari ücret 

net tutarı alınmaktadır.  

  



 

 

  
HESAPLAMALAR  

  

1- HAK SAHİPLERİNİN GERÇEK ZARARI YÖNÜNDE:  
  

  Davacı Baba Yönünden  
  

Devresi  

Net Yıllık 

Asgari Ücret  
  

Pay Oranı  

Dönem Peşin 

Değer Faktörü  
  

Dönem Tutarı  

(24-26 Yaş) > 01.01.2020-01.01.2022  22.588,08  1/7  6.324,66  6.324,66  

(26-48 Yaş) > 01.01.2022-01.01.2044  22.588,08  1/8  62.117,22  62.117,22  

                                                                                                    TOPLAM  68.441,88  

                                                                                              İADE TENKİS  --  

                                                                         KUSURA TEKABUL EDEN  % 0  

                                                                                         GERÇEK ZARAR  68.441,88 TL  

  

  

  

  Davacı Anne Yönünden  
  

Devresi  

Net Yıllık 

Asgari Ücret  
  

Pay Oranı  

Dönem Peşin 

Değer Faktörü  
  

Dönem Tutarı  

(24-26 Yaş) > 01.01.2020-01.01.2022  22.588,08  1/7  6.324,66  6.324,66  

(24-48 Yaş) > 01.01.2022-01.01.2044  22.588,08  1/8  62.117,22  62.117,22  

(48-49 Yaş) > 01.01.2044-01.01.2045  22.588,08  1/7  3.162,33  3.162,33  

  TOPLAM  71.604,21  

  İADE TENKİS  ---  

  KUSURA TEKABUL EDEN  % 0  

  GERÇEK ZARAR  71.604,21 TL  

  

  
SONUÇ:  
Yapılan inceleme ve hesaplamalara göre;  



 

 

04.12.2019 tarihinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle; davacıların gerçek zararının tespitinde 

kullanılacak yaşam tabloları ve hesaplama yönteminin, davacının talebi ile davalıların  

sorumluluklarının nihai takdiri yüksek mahkemelerine ait olmak üzere, davacıların kusur indirimli; 

Trh-2010 yaşam tablosu ile iş bu rapor tarihi olan 19.02.2020 tarihine göre;  

  

Babanın gerçek zararı: 68.441,88 TL  

Annenin gerçek zararı: 71.604,21 TL  

  

Gerçek Zarar Toplamı: 140.046,09 TL dir.  


