
 

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 

E. 2017/4-1372 K. 2018/1106 T. 16.5.2018 

• MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Hakkındaki Şikâyetler Üzerine 
Soruşturma ve Dava Sürecinde Davacı Tarafından Yaşanan Üzüntü ve 
Endişe Mesleki ve Kişisel İtibar Kaybı İle Tarafların Ekonomik ve Sosyal 
Durumları Dikkate Alındığında Hükmedilen Manevi Tazminatın Miktarı 
Makul Olup Objektif Ölçülere Göre Takdir Edildiği ve Fazla Olmadığı ) 

• HAKSIZ ŞİKAYET ( Davalının Vekâlet İlişkisinin Sona Erdiğine ve 
Davacıyı İbra Ettiğine Dair İmzalı Bir Yazı Vermiş Olmasına Rağmen 
Davacının İbranameyi Kaybetmesi Üzerine Davacı Hakkında Şikâyet 
Dilekçeleri Vermek Gerekse Hukuk Mahkemesinde Tazminat Talebiyle 
Dava Açmak Suretiyle Hak Arama Özgürlüğünün Kötüye Kullanıldığı ) 

• KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Hak Arama Özgürlüğünün Kötüye 
Kullanıldığı - Anayasal Şikâyet Hakkının Sınırlarının Aşıldığı ve Böylece 
Davacının Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunduğu/Hükmedilen Manevi 
Tazminatın Miktarı Makul Olup Objektif Ölçülere Göre Takdir Edildiği ) 

818/m.47 

4721/m.24,25 

6098/m.56 

ÖZET : Dava, haksız şikâyet sebebiyle kişilik haklarına saldırıdan 
kaynaklanan manevi tazminat istemine ilişkindir. Eldeki davada, davalının 
vekâlet ilişkisinin sona erdiğine ve davacıyı ibra ettiğine dair imzalı bir yazı 
vermiş olmasına rağmen, davacının ibranameyi kaybetmesi üzerine davacı 
hakkında gerek Cumhuriyet Savcılığına, gerek İstanbul Barosuna şikâyet 
dilekçeleri vermek, gerekse hukuk mahkemesinde tazminat talebiyle dava 
açmak suretiyle hak arama özgürlüğünün kötüye kullanıldığı, Anayasal şikâyet 
hakkının sınırlarının aşıldığı ve böylece davacının kişilik haklarına saldırıda 
bulunduğu hususunda herhangi bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Bunun 
yanında davacı lehine hükmedilen manevi tazminat miktarına da bakıldığında 
olay tarihi, taraflar arasındaki olayların gelişim şekli, hakkındaki şikâyetler 
üzerine soruşturma ve dava sürecinde davacı tarafından yaşanan üzüntü ve 
endişe, mesleki ve kişisel itibar kaybı ile tarafların ekonomik ve sosyal 
durumları dikkate alındığında, hükmedilen manevi tazminatın miktarı makul 
olup, objektif ölçülere göre takdir edildiği ve fazla olmadığı kanaatine 
varılmıştır. Hâl böyle olunca yerel mahkemenin davalının eyleminin ağırlığı ve 
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meydana getirdiği sonuçlar itibariyle takdir edilen manevi tazminat miktarının 
çok olmadığı gerekçesiyle verdiği direnme kararı yerindedir. 

DAVA : Taraflar arasındaki “manevi tazminat” davasından dolayı yapılan 
yargılama sonunda, İstanbul Anadolu 20. ( Kapanan Ümraniye 3. ) Asliye 
Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 14.09.2012 gün 
ve 2004/95 E. 2012/551 K. sayılı kararın davalı vekili tarafından temyiz 
edilmesi üzerine Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin 26.12.2013 gün ve 2013/1940 
E., 2013/20648 K. sayılı kararı ile, 

"...1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici 
nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik 
görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz 
itirazları reddedilmelidir. 

2- )Diğer temyiz itirazına gelince; dava, haksız şikayet sebebiyle uğranılan 
manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece, istemin bir 
bölümü kabul edilmiş; karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

Davacı vekili, davacının daha önce davalının vekilliğini yaptığını, davalının, 
kendi verdiği ve vekalet ilişkisinin sona erdiğine dair ibranameye rağmen, onun 
kaybolduğunu zannederek; müvekkilinden şantaj yoluyla para istediği, 
müvekkilinden para alamayan davalının savcılığa ve baroya şikayette 
bulunduğunu ayrıca hukuk mahkemesinde tazminat davası açtığını, 
müvekilinin beraat ettiğini, davalının haksız şikayetleri ile davacının kişilik 
haklarına saldırıda bulunduğunu belirterek; manevi tazminat istemli eldeki bu 
davayı açmıştır. 

Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini istemiştir. 

Mahkemece, şikayetin haksız olduğu gerekçesi ile manevi tazminatın kısmen 
kabulüne karar verilmiştir. 

Kişilik hakları hukuka aykırı olarak saldırıya uğrayan kimse manevi tazminat 
ödetilmesini isteyebilir. Yargıç, manevi tazminatın tutarını belirlerken, saldırı 
oluşturan eylem ve olayın özelliği yanında tarafların kusur oranını, sıfatını, 
işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate 
almalıdır. Tutarın belirlenmesinde her olaya göre değişebilecek özel durum ve 
koşulların bulunacağı da gözetilerek takdir hakkını etkileyecek nedenleri karar 
yerinde nesnel ( objektif ) olarak göstermelidir. Çünkü Kanun'un takdir hakkı 
verdiği durumlarda yargıcın, hukuk ve adalete uygun karar vereceği Medeni 
Kanun'un 4. maddesinde belirtilmiştir. Takdir edilecek bu para, zarara 
uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir 
işlevi ( fonksiyonu ) olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi 



malvarlığı hukukuna dair bir zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O 
halde bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek 
tutar, var olan durumda elde edilmek istenilen doyum ( tatmin ) duygusunun 
etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 

Davaya konu olayda, olayın gelişimi, özellikle olay tarihi ve yukarda açıklanan 
ilkeler gözetildiğinde, hüküm altına alınan manevi tazminat fazladır. Daha alt 
düzeyde manevi tazminata hükmedilmek üzere kararın bozulması 
gerekmiştir..." 

gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan 
yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir. 

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz 
edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki belgeler okunduktan sonra gereği 
görüşüldü: 

KARAR : Dava, haksız şikâyet sebebiyle kişilik haklarına saldırıdan 
kaynaklanan manevi tazminat istemine ilişkindir. 

Davacı vekili müvekkilinin bir dönem davalının avukatlığını yaptığını, davalı ile 
birlikte bir çok memurun işlerine son verilmesi sebebiyle Ümraniye Belediyesi 
aleyhine İstanbul İdare Mahkemesinde iptal davaları açtığını, bu davaların 
hepsini kazanarak işe iade kararları aldığını, bu kararların onanması hâlinde 
açılacak tam yargı davaları için hazırlık yaptıkları sırada davalı ile bürosunda 
görüştüğünü, bu sırada davalının başka avukata vekâletname vereceğini 
söyleyerek müvekkiline ibrayı da içeren vekalet ilişkisinin sona erdiğine dair bir 
yazı verdiğini, ancak müvekkilinin yanında sigortalı olarak çalışan avukatın 
ibranameyi fark etmeyerek davalı hakkındaki tam yargı davasını da diğer 
davalarla birlikte açtığını, durumu fark eden müvekkilinin davanın hataen 
açıldığını belgelemek istediğini ancak tüm aramalarına rağmen ibranameyi 
bulamadığını, davalıdan yeniden ibraname istemesi üzerine davalının 
müvekkilini tehdit ettiğini ve şantaj yaptığını, daha sonra davalının noter 
ihtarnamesi ile 6.000,00 TL vermediği takdirde hakkında yasal yollara 
gideceğini bildirdiğini, müvekkilinden para alamayan davalının savcılığa suç 
duyurusunda bulunduğunu, soruşturma izni verilmesi ve son soruşturmanın 
açılması aşamalarından sonra müvekkilinin ibranameyi bir başka dosya içinde 
bularak mahkemeye sunduğunu, davalının bu kez de imza inkârında 
bulunarak müvekkilinin sahtecilik suçundan cezalandırılmasını istediğini, Ağır 
Ceza Mahkemesince yaptırılan imza incelemesi sonucu ibranamedeki imzanın 
davalıya ait olduğunun belirlenmesi üzerine müvekkili hakkında beraat kararı 
verildiğini, davalı hakkında iftira suçundan suç duyurusunda bulunulduğunu, 
davalının ayrıca müvekkili hakkında İstanbul Barosuna da şikâyet dilekçesi 



verdiğini, Baro Yönetim Kurulunca hâlen ceza yargılamasının sonucu 
beklenmekte ise de, müvekkilinin şu an itibariyle hâlen kayıtlarda şikâyet 
edilen avukatlar arasında yer aldığını, davalının bununla da kalmayıp Kadıköy 
3. Asliye Hukuk Mahkemesinde maddi - manevi tazminat davası açtığını, 
sonuç olarak davalının kendi verdiği ve vekâlet ilişkisini sona erdiğine dair 
ibranameye rağmen, müvekkilinin bulamamasından faydalanarak gerek cezai 
yönden, gerek baroya şikâyet, gerekse hukuk mahkemesinde tazminat 
talebiyle verdiği dilekçelerinde de kullandığı dil ve suçlamalarla müvekkilinin 
kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu ileri sürerek 15.000,00 TL manevi 
tazminatın haksız fiil tarihi olan 23.12.2002 tarihinden itibaren işleyecek yasal 
faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. 

Davalı vekili davacının dayandığı azilname ve ibranamenin tarihsiz olduğunu, 
müvekkilinin böyle bir belge imzaladığını hatırlamadığını, davacının 
mahkemeye sunulması için imzalattığı diğer belgelerle birlikte imzalatılmış 
olabileceğini düşündüğünü, ibranameden haberi olmadığından imza itirazında 
bulunduğunu, davasının geç açılması sebebiyle zarara uğrayan müvekkilinin 
anayasal şikâyet hakkını kullanarak yasal yollara başvurduğunu belirterek 
davanın reddini savunmuştur. 

Yerel mahkemece davalının şikâyet ve dava hakkını haksız bir şekilde ve 
manevi tazminatı gerektirecek ağırlıkta kullandığı, manevi tazminat miktarının 
ise, tarafların sosyo-ekonomik durumları, davacının olaydan duyduğu elem ve 
rencide duygusu dikkate alınarak ve davalının yoğun kastı da gözetilerek 
ancak manevi tazminatın bir zenginleşme aracı olmayacağı, öte yandan 
davacının duyduğu acı ve elemi de bir nebze hafifletecek miktarla belirlendiği 
gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, 6.000,00 TL manevi tazminatın 
baroya yazdığı şikâyet dilekçesinin tarihi olan 23.12.2002 tarihinden itibaren 
işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir. 

Davalı vekilinin temyizi üzerine karar Özel Dairece yukarda açıklanan 
gerekçelerle bozulmuştur. 

Yerel mahkemece davalının şikâyetinin yıllarca vekilliğini yapan avukatına 
karşı olduğu, vekâlet ilişkisinin gerektirdiği ahde vefa ve geçmişin hukukuna 
saygının bir kenara bırakılarak sırf bir miktar para alabilmek için, karşı tarafı 
mesleğinden edebilecek, kamu hizmetlerinden yasaklanmasını 
gerektirebilecek bir iftira atıldığı, bu hususun her ne kadar kesinleşmemişse de 
ceza mahkemesi kararıyla vurgulandığı, davacı avukatın yıllarca disiplin 
soruşturmasına, ceza soruşturmasına muhatap olup sonunda da yargılandığı, 
hem mesleği hem istikbali söz konusu olduğundan çok etkilendiği ve 
endişelendiği, mesleki yönden de küçük düştüğü, itibar kaybına uğradığı, bu 
olayda 6.000,00 TL manevi tazminatın az olduğunun tartışılabileceği ancak 



kesinlikle çok olduğunun söylenemeyeceği belirtilerek ve önceki gerekçeler 
tekrar edilmek suretiyle direnme kararı verilmiştir. 

Direnme kararını davalı vekili temyiz etmiştir. 

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık: davalının 
haksız şikâyet teşkil eden eylemi sebebiyle kişilik hakları saldırıya uğrayan 
davacı yararına takdir edilen manevi tazminat miktarının fazla olup olmadığı 
noktasında toplanmaktadır. 

Uyuşmazlığın çözümüne geçilmeden önce, konuya dair yasal düzenleme ve 
ilkelerin ortaya konulmasında yarar vardır: 

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 24. maddesinde: 

“Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hakimden, saldırıda 
bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir. 

Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal 
yarar yada kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı 
kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır.” 

hükmü yer almaktadır. 

Dava konusu haksız eylemin gerçekleştiği tarihte yürürlükte bulunan 818 
Sayılı Borçlar Kanunu'nun “Şahsi Menfaatlerin Haleldar Olması” başlıklı 49. 
maddesinde ise: 

“Şahsiyet hakkı hukuka aykırı bir şekilde tecavüze uğrayan kişi, uğradığı 
manevi zarara karşılık manevi tazminat namıyla bir miktar para ödenmesini 
dava edebilir. 

Hâkim, manevi tazminatın miktarını tayin ederken, tarafların sıfatını, işgal 
ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate alır. 

Hakim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir tazmin sureti ikame veya ilave 
edebileceği gibi tecavüzü kınayan bir karar vermekle yetinebilir ve bu kararın 
basın yolu ile ilanına da hükmedebilir.” 

düzenlemesine yer verilmiştir. 

Dava ve karar tarihinde yürürlükte bulunan 6098 Sayılı Türk Borçlar 
Kanunu'nun “Kişilik hakkının zedelenmesi” başlıklı 58. maddesinde de: 

“Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi zarara karşılık 
manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir. 
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Hâkim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir giderim biçimi kararlaştırabilir 
veya bu tazminata ekleyebilir; özellikle saldırıyı kınayan bir karar verebilir ve 
bu kararın yayımlanmasına hükmedebilir.” 

şeklinde düzenleme bulunmaktadır. 

Türk Medeni Kanunu'nun 24. ve 818 Sayılı Borçlar Kanunu'nun 49. ( 6098 
Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 58. ) maddeleri ile koruma altına alınan kişilik 
hakları, kişisel varlıkların korunmasıyla ilgilidir. Kişisel varlıklar, bedensel ve 
ruhsal tamlık ve yaşam ile nesep gibi insanın, insan olmasından güç alan 
varlıklar ya da kişinin adı, onuru ve sır alanı gibi dolaylı varlıklar olarak iki 
kesimlidir. 

Görüldüğü üzere; BK'nın 49. ( 6098 Sayılı TBK'nın 58. ) maddesi gereğince 
kişilik hakları hukuka aykırı olarak saldırıya uğrayan kimse manevi tazminata 
hükmedilmesini isteyebilir. 

Burada kural olarak doğrudan doğruya zarar görme koşulu aranmaktadır. 
Ancak kişilik değerlerinin kapsam ve çerçevesi, yerleşik değer yargılarına ve 
yaşam deneyimine bağlı olarak belirlenmelidir. BK'nın 49. maddesi genel bir 
düzenleme olup, öngördüğü koşullar gerçekleştiğinde, ruhsal uyum dengesi 
sarsılanın, kişilik değerlerine saldırı sebebiyle manevi tazminat isteyebilmesi 
olanağı vardır. 

Manevi tazminat isteminin temelinde, davalının haksız eylemi yatmaktadır. 
Bilindiği üzere haksız eylemin unsurları, hukuka aykırı fiil, kusur, zarar ve fiil ile 
zarar arasında illiyet bağı bulunmasıdır. 

Öte yandan, mülga 818 Sayılı Borçlar Kanunu'nun 47. ( 6098 Sayılı Türk 
Borçlar Kanunu'nun 56. ) maddesinde düzenlenen manevi tazminatta kusurun 
gerekmediği, ancak takdirde etkili olabileceği, 22.06.1966 tarih ve 1966/7 E., 
1966/7 K. sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında açıkça vurgulanmıştır. Bu 
kararın gerekçesinde, takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek 
özel hâl ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre 
değişebileceğinden, hâkim bu konuda takdir hakkını kullanırken, ona etkili olan 
nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde 
göstermelidir. 

Yine Borçlar Kanunu'nun 47. ( Türk Borçlar Kanunu'nun 56. ) maddesi 
hükmüne göre, hâkimin, özel hâlleri göz önünde tutarak, manevi zarar adı ile 
hak sahibine verilmesine karar vereceği tutar adalete uygun olmalıdır. Hâkim, 
manevi tazminatın miktarını tayin ederken saldırı teşkil eden eylem ve olayın 
özelliği yanında tarafların kusur oranını, sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer 
sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate almalıdır. Miktarın belirlenmesinde 
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her olaya göre değişebilecek özel hâl ve şartların bulunacağı da gözetilerek 
takdir hakkını etkileyecek nedenleri karar yerinde objektif olarak göstermelidir. 
Çünkü kanunun takdir hakkı verdiği hususlarda hâkimin hukuka ve 
hakkaniyete göre hüküm vereceği Türk Medeni Kanunu'nun 4. maddesinde 
belirtilmiştir. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru 
doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir 
nitelik taşır. Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi mal varlığı hukukuna dair 
bir zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde bu tazminatın sınırı 
onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut hâlde elde 
edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar 
olmalıdır. 

Tüm bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında somut olay 
incelendiğinde; 

Davalının avukatı olan davacının, açtığı işe iade davasının davalı lehine 
sonuçlanmasından sonra, açılacak tam yargı davası için davalının başka 
avukata vekâletname vereceğini söyleyerek davacıya vekâlet ilişkisinin sona 
erdiğine ve davacıyı ibra ettiğine dair imzalı bir yazı verdiği, ancak davacının 
yanında sigortalı olarak çalışan avukatın ibranameyi fark etmeyerek davalı 
hakkındaki tam yargı davasını da diğer davalarla birlikte açtığı, durumu fark 
eden davacının davanın hataen açıldığını belgelemek istediği ancak bu sırada 
ibranameyi kaybettiği, bunun üzerine davalı tarafından davacıya noter 
aracılığıyla bir ihtarname gönderilerek mesleğinin gerektirdiği hassasiyeti 
göstermediği iddiasıyla 6.000,00 TL ödemediği takdirde davacı hakkında yasal 
yollara gideceğini, İstanbul Barosuna ve Cumhuriyet Savcılığına şikâyette 
bulunacağını bildirdiği, davacının herhangi bir ödeme yapmaması üzerine 
davalının İstanbul Barosuna ve Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyet 
dilekçesi verdiği, ayrıca Kadıköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde maddi - 
manevi tazminat istemiyle dava açtığı, davacı hakkında görevi ihmal suçundan 
açılan kamu davasında yargılama yapıldığı sırada davacının ibranameyi bir 
başka dosya içinde bularak mahkemeye sunduğu, davalının mahkemedeki 
beyanında ibranamenin altındaki imzanın kendisine ait olmadığını belirterek 
imza inkârında bulunduğu, Ağır Ceza Mahkemesince yaptırılan imza 
incelemesi sonucu ibranamedeki imzanın davalıya ait olduğunun belirlendiği, 
bunun üzerine davacının beraatine karar verildiği, beraat kararı ile birlikte 
davalı hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, açılan kamu davasının 
yargılaması sonucu davalının iftira suçundan cezalandırılmasına karar 
verildiği, ancak temyiz aşamasında zamanaşımına uğradığı, davacı hakkında 
Baro Yönetim Kurulunca yapılan disiplin soruşturmasında ceza yargılamasının 
sonucunun beklendiği, davacının yıllarca İstanbul Barosu kayıtlarında şikâyet 
edilen avukatlar arasında yer aldığı anlaşılmaktadır. Hukuk mahkemesinde 



görülen tazminat davasının sonucunda ise ibraname alınmış olması sebebiyle 
davanın yanlışlıkla açılmasında avukatın ihmal ve kusurunun bulunmadığı, 
herhangi bir zarar oluşmadığı hâlde sehven dava açılmasından ve reddinden 
kazanç elde etmeye çalışmanın dürüstlük kuralına uygun düşmeyeceği gibi, 
kendi kusurundan doğan zararı talep etmenin yasaya uygun görülmediği 
gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu kararın temyizi üzerine 
Yargıtay 13. Hukuk Dairesince onanarak kesinleşmiştir. 

Eldeki davada, davalının vekâlet ilişkisinin sona erdiğine ve davacıyı ibra 
ettiğine dair imzalı bir yazı vermiş olmasına rağmen, davacının ibranameyi 
kaybetmesi üzerine davacı hakkında gerek Cumhuriyet Savcılığına, gerek 
İstanbul Barosuna şikâyet dilekçeleri vermek, gerekse hukuk mahkemesinde 
tazminat talebiyle dava açmak suretiyle hak arama özgürlüğünün kötüye 
kullanıldığı, Anayasal şikâyet hakkının sınırlarının aşıldığı ve böylece 
davacının kişilik haklarına saldırıda bulunduğu hususunda herhangi bir 
uyuşmazlık bulunmamaktadır. Bunun yanında davacı lehine hükmedilen 
manevi tazminat miktarına da bakıldığında olay tarihi, taraflar arasındaki 
olayların gelişim şekli, hakkındaki şikâyetler üzerine soruşturma ve dava 
sürecinde davacı tarafından yaşanan üzüntü ve endişe, mesleki ve kişisel 
itibar kaybı ile tarafların ekonomik ve sosyal durumları dikkate alındığında, 
hükmedilen manevi tazminatın miktarı makul olup, objektif ölçülere göre takdir 
edildiği ve fazla olmadığı kanaatine varılmıştır. 

Hâl böyle olunca yerel mahkemenin davalının eyleminin ağırlığı ve meydana 
getirdiği sonuçlar itibariyle takdir edilen manevi tazminat miktarının çok 
olmadığı gerekçesiyle verdiği direnme kararı yerindedir. 

Açıklanan sebeplerle direnme kararı onanmalıdır. 

SONUÇ : Davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile direnme kararının 
yukarda açıklanan sebeplerle ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı ( 371,36 
TL ) harcın temyiz edenden alınmasına, gerekli temyiz ilam harcı peşin 
alındığından başka harç alınmasına yer olmadığına, karar düzeltme yolu 
kapalı olmak üzere, 16.05.2018 gününde oy çokluğu ile karar verildi. 

 


