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              Türk Borçlar Kanunu m. 53’de yasal dayanağını bulan destekten yoksun kalma 
tazminatı, bir kimsenin ölmesi nedeniyle ölen kişinin desteğinden yoksun kalanların uğradıkları 
zararların tazminine ilişkin olup; desteğin ölmesi nedeniyle destek olduğu kişilerin veya 
gelecekte destek olması muhtemel kişilerin içinde bulunduğu veya bulunacağı hayat standartını 
tam veya belirli oranda kaybetmesi nedeniyle ortaya çıkan zararların tazminini amaçlar. Bir 
kimsenin destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilmesinin ilk şartı desteğin ölmesidir. 
Destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilmenin ikinci şartı ise destek olunanın bakım 
ihtiyacı içinde olmasıdır. Destekten yoksun kalma tazminatını desteğin fiilen destek olduğu 
kişiler talep edebileceği gibi, ölmeseydi gelecekte destek olması muhtemel kişiler de talep 
edebilirler. Destekten yoksun kalma tazminatı sözleşmeden doğabileceği gibi, haksız fiilden 
veya vekaletsiz iş görmeden de doğabilir.  
 Destekten yoksun kalan kadının tazminat hakkı bu çalışmanın esasını oluşturmaktadır. 
Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplamasında genellikle tazminat hesaplamasında göz 
önünde tutulan esaslar dikkate alınmakla birlikte, kadına ilişkin özellik arz eden hususlara 
çalışmada ayrıntılı şekilde yer verilmiştir. Kadına ilişkin destekten yoksun kalma tazminatı 
hesaplanırken, destek gören kadının yeniden evlenme ihtimali, çocuk sayısı ve yaşı dikkate 
alınmaktadır. Tebliğde tazminat hesabında göz önünde bulundurulan bu hususlardan her biri 
ayrıntılı şekilde incelenmiştir.  
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ABSTRACT 
WOMEN IN THE CALCULATION OF THE COMPENSATION FOR LOSS TO 

SURVIVOR 
 

The compensation for loss to survivor is regulated in 53 article of Turkish Code of 
Obligations is related to the compensation of damages incurred by those who are deprived of 
the support of the deceased; it aims to compensate for damages caused by the loss of the 
survivor to persons who are supported or in the future. In order for a person to be able to demand 
compennsation for losses to survivor must be dead. In order to be aligible for comensation for 
loss to survivor, second condition is the dependant must also be in need for upkeep. This 
compensation may be demanded by those who are actually supported by survivor in life and 
those persons who likely to benefit from such support in the future, had the survivor not died. 
The compensation for loss to survivor may derive from a contract, a tort or ostentible action. 
 
 The right to compensation of the woman who is deprived of survivor constitutes the 
basis of this study. However in calculating the compensation amount for loss to survivor, the 
principles for calculating compensation in general are taken into account, The issues that are 
specific to women are detailed in the study. When calculating the damage for the loss to survivor 
for women, age of women, number of children, possibility of remarriage are considered. In this 
study, each of these issues taken into account in the compensation account is examined in detail. 


