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 YARGI KARARLARI İNCELEMELERİYLE MALPRAKTİS DAVALARINDA MADDİ 

VE MANEVİ TAZMİNAT 
 
Tıbbı yanlış uygulama (malpraktis – malpractice) davalarında zarar gören tarafa idare tarafından 
ödenecek maddi ve manevi zarar kalemlerini ve yüksek yargı kararları ışığı altında tazminata neler 
dahil olduğunu bu yazımızda inceledik. 
 
Malpraktis durumunda açılan tazminat davalarında maddi zarar kalemleri aşağıdaki hususları 
kapsamalıdır: 

• Maddi zararlar 
• Tıbbi tedavi ve ilaç masrafları 
• Geçici ve muhtemel işgücü kayıpları 
• Ücret ve aylık kayıpları 
• Mevcut şartlarda ortaya çıkan büyük değişiklikler 
• Yoksun kalma zararları 

 
Peki yanlış tıbbi uygulama sonucu hafif kısıtlı kalınması durumunda tazminat istenebilir mi? 
Bu konuda Danıştay 10. Dairesinin 1997 yılında verdiği emsal karar önem teşkil etmektedir. 
Danıştay’ın E:1995/7754, K:1997/1071 li kararında şöyle belirtilmiştir:  
“Yanlış tedavi sonucu sağ ayak ön kas grubunu yitiren davacının hafif kısıtlılığa rağmen rahatça 
yürüyebildiği ve davalı idarede memur olması nedeniyle tüm tedavi giderlerinin karşılandığı 
anlaşıldığından maddi tazminat ödenemez. Ancak katlanılan sıkıntı nedeniyle manevi tazminat 
ödenmesi gerekir.” 
Karardan da anlaşıldığı üzere hafif kısıtlılık ve buna bağlı olarak daha fazla efor sarf edilecek 
olması maddi bir tazminat gerekçesi olarak kabul edilmemektedir. 
 
Maddi zarar tazminatının hesaplanmasına eklenebilecek önemli kalemlerden birisi de kişinin ömür 
boyu bakımı için yapılacak masraflardır. Danıştay 10. Dairesi, E. 1995/934, K.1996/5933 
kararında yanlış ameliyat nedeniyle yaşamı boyunca başkalarının bakımına muhtaç hale gelen 
davacının dava tarihine kadar yaptığı masrafların yanında bakımı için gerekli masrafların da maddi 
tazminat olarak ödenmesi gerektiği yönünde karar almıştır. 
 
Danıştay yanış tıbbi uygulama sonuçlarında çıkan maddi zarar kalemlerinin hesaplanmasında dar 
bir yorum izlemektedir. Maddi zarar gören hasta tarafın maddi zararı tam olarak ispatlaması 
gerekmektedir. Danıştay 10. Dairesinin E.1997/3565, K.1999/5224 ve T.19.10.1999 tarihli kararı 
da maddi zararın hesaplanmasında dar bir yoruma gidildiğini ispatlar niteliktedir. Ancak bu dar 
yoruma rağmen, davacı hastanın zararı tespit edememesi halinde bilirkişiye başvurulması 
hakkaniyete uygun olacaktır. 
 
İdari yargılamada malpraktis tazminatlarında değerlendirilmesi gereken diğer bir husus ise efor 
tazminatıdır. Efor tazminatından anlamamız gereken zarar gören bireyin sakatlığı sebebiyle 
harcayacağı fazla eforun hesabıdır. Ne yazık ki, Danıştay efor tazminatının maddi tazminatı kalemi 
olarak değerlendirilmesinde de dar bir yorum seçmiştir. Danıştay efor tazminatının sadece iş 
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 hayatında daha fazla efor gösterilmesi olarak yorumlamaktadır. Ancak sakatlanan bir bireyin 

hayatını sürdürmek için normal yaşantısında da uygulayacağı ekstra bir efor olacağı aşikarken, 
Danıştay tarafından iş hayatını etkilemeyen efor, efor tazminatı değerlendirmesine tabi 
tutulmamaktadır. Danıştay 10. Dairesi E.2007/7170 K.2008/847 T.22.2.2008 tarihli kararında, 
yanlış tıbbi uygulama sonucunda sakatlanan bir kamu memurunun, sakatlanmasından sonra da 
gene aynı maaşla benzer bir görevde kamu memuru olarak çalışmasından ötürü efor tazminatı 
ödenmemesi konusunda karar kılmıştır. Danıştay’ın bu kararı efor tazminatının idari yargı 
tarafından dar yorumlandığını göstermektedir. 
 
Manevi tazminatın malpraktis davalarında nasıl değerlendirileceği doğru tazminatın 
hesaplanmasında izah edilmesi gereken bir husustur. Manevi tazminatta amaç zararın giderilmesi 
değildir. Manevi tazminatta amaç zarar görenin acı ve üzüntüsünün mümkün olduğu ölçüde 
denkleştirilerek tatmin edilmesidir.  
 
Öncelikle değerlendirilmesi gereken bir husus manevi tazminata faiz uygulanıp 
uygulanamayacağıdır. Manevi tazminata faiz işletilmesi tartışmaları bir süre sürmüş olsa da, 
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E.2004/2413 K.2005/249 T. 14.4.2005 tarihli kararı 
ile manevi tazminata faiz işletilebileceğini belirtmiştir. 
 
Danıştay kararlarının desteklediği görüş manevi tazminat kişinin zenginleşmesine sebep 
olmamalıdır ancak bireyin elem ve ızdırabını giderecek ve idarenin kusurunu ortaya koyacak 
düzeyde olmamalıdır.  
 
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E.2011/3558 K.2011/10502 T.30.6.2011 tarihli kararında manevi 
tazminatta takdir edilecek tutarı şöyle açıklamıştır: “…. Takdir edilecek tutar, var olan durumda 
elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 
22.6.1966 gün 7/7 sayılı Yargıtay İçtihatı Birleştirme Kararı’nın gerekçesinde takdir olunacak 
manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel durum ve koşullar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her 
olaya göre değişebileceğinden yargıç, bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan 
nedenleri de karar yerinde nesnel (objektif) ölçülere uygun (isabetli) bir biçimde göstermelidir.” 
Sözkonusu Yargıtay kararı manevi tazminata etkili olan nedenlerin nesnel (objektif) ölçülere 
uygun bir biçimde gösterilmesi gerektiği hususunun altını çizmektedir. 
 
Sonuç olarak; İdari yargı malpraktis davalarında maddi tazminat hesaplanmasında dar bir yorum 
kullanmaktadır ve manevi tazminat konusunda da objektif ölçülere önem vermektedir. Malpraktis 
davalarında maddi ve manevi tazminata dahil edilecek hususları incelerken özellikle yüksek 
yargının bu konuda önceden emsal kararlar değerlendirilmelidir. Maddi tazminata 
değerlendirilemeyecek efor tazminatı gibi kalemler ya da ispatlanamayan maddi zarara uğratan 
olaylar ise manevi tazminat hususu genişletilmek suretiyle hastanın hakkaniyete uygun en doğru 
tazminatı alması sağlanmalıdır. 
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