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MİRASIN REDDEDİLMİŞ OLMASININ DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI 

İSTENMESİNE ENGEL OLMAYACAĞINA İLİŞKİN KARARLAR 

 

“ Destekten yoksun kalma tazminatı nitelik itibariyle bağımsız bir hak olup; ölen kimse ile davacı 

arasında kanuni veya akdi bir bakım yükümlülüğü, mirasçılık ya da akrabalık ilişkisi bulunması 

gerekmediğinden; mirasın reddedilmiş olması, destekten yoksun kalma davasının açılmasına ve 

incelenip hasıl olacak sonuç uyarınca esasına ilişkin karar verilmesine engel, yasal bir neden değildir. “ 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 18.04.2007, E:2007/222, K:2007/222) 

“ Somut olayda muris ... davacılardan ...’nin eşi, diğer davacıların da babası olup davacıların destek ... 

...’in mirasını reddettiği hususu ihtilafsızdır. Yukarıdaki açıklamalar ışığında, mahkemece deliller 

toplanarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken davacıların desteklerinin mirasını reddetmiş 

olmalarından dolayı davanın reddedilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. “ 

(Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, 21.06.2018, E:2015/11112, K:2018/6213) 

“ Destekten yoksun kalma tazminatının konusu, desteğin yitirilmesi nedeniyle yoksun kalınan yardımdır. 

Bu tazminatın amacı, ölüm olayı olmasaydı ötenin yardımda bulunduğu kimselere yardımda bulunmaya 

devam edeceğinin düşünülmesi ve ölüm olayının bu süreci kesmesi sonucu destekten yararlanan 

kimselerin uğradıkları zararın peşin ve toptan şekilde tazmin edilmesi, bu kimselerin ölüm olayından 

önceki durumlarına kavuşturulmasıdır. Eş söyleyişle amaç, destekten yoksun kalanların desteğin 

ölümünden önceki yaşamlarındaki sosyal ve ekonomik durumlarının korunmasıdır. Şu hale göre; 

"destek" sayılabilmek için, yardımın eylemli olması ve ölümden sonra da düzenli bir biçimde devam 

edeceğinin anlaşılması yeterlidir. Destek kavramının dayanağı hukuksal bir ilişki değil eylemli bir durum 

olduğundan, akrabalığa ve yasanın nafaka ile miras ilişkisi hakkındaki hükümlerine dayanmaz. “  

(Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 18.04.2007, E:2007/222, K:2007/222) 

“ Dava, ölüm nedeni ile destekten yoksun kalma ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Davacılar ölenin 

eşi ve çocuklarıdır. Davacıların terekesinin borca batık olması nedeni ile ölenin mirasını reddetmiş 

olmaları bu davanın incelenip hasıl olacak sonuç uyarınca esasına karar verilmesine engel yasal bir 

neden değildir. Mahkemenin buna rağmen davacıların desteklerinin mirasını reddetmiş olmalarından 

dolayı davayı reddetmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. “  (Yargıtay 4. Hukuk 

Dairesi, 21.05.1992 E:1991/3944 K:1992/6778) 
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