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ÖZET 

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu 06.07.2018 tarihinde oy çokluğu 

ile verdiği bir kararla (2017/5 E., 2018/7 K.); üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilen başkaca 

bir kişilik hakkı ihlali bulunmadıkça salt evli bir kişiyle birlikte olmak şeklindeki fiili sebebiyle 

aldatılan eşin üçüncü kişiden manevi tazminat isteyebilmesinin mümkün olmadığını 

belirtmiştir (RG, T. 08.12.2018, S. 30619). Yüksek mahkeme kararın gerekçesinde özetle; 

hukukumuzda evli bir kişiyle birlikte olmayı yasaklayan bir hukuk kuralı olmadığı, üçüncü 

kişinin aldatılan eşe karşı bu sebeple sorumlu olduğunu düzenleyen bir norm bulunmadığından 

bahisle söz konusu fiilin herhangi bir koruma normunu ihlal ettiğinden bahsedilemeyeceği ve 

bu sebeple hukuka aykırılık unsurunun gerçekleşmediğini vurgulamıştır. Aldatılan eşin zina 

fiiline iştirak eden üçüncü kişiden manevi tazminat talep edip edemeyeceği doktrinde 

tartışmalıdır. Yargı kararlarında da tartışmalı olan bu husus Yargıtay İçtihatları Birleştirme 

Büyük Genel Kurulu’nun yukarıda belirttiğimiz verdiği kararıyla (2017/5 E., 2018/7 K.) 

çözülmüş gibi gözükse de, bu kararın konuya ilişkin tartışmaları ortadan kaldırdığı kolaylıkla 

söylenemez. Tebliğde İBK’da varılan sonuç gerekçeleriyle birlikte sorumluluk hukuku 

bağlamında değerlendirilerek tartışılmıştır.      
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ABSTRACT 

 By decision of 06.07.2018 (Docket No. 2017/5, Decision No. 2018/7) adopted by 

majority vote, the General Assembly on the Unification of Judgements of the Supreme Court 

stated that it is not possible for the spouse to demand compensation for non-pecuniary damages 

against the third person only because of his or her action of cheating, unless any other 

infringement of personality rights exists (OJ, Date 08.12.2018, No. 30619). As the justification 

of the decision, the Supreme Court summarily emphasized that there is no legal regulation that 

forbids having an affair with a married person in Turkish law, taking the absence of a legal 

regulation providing the liability of the third person against the betrayed spouse because of this 

action into consideration, it cannot be said that this action infringes any protective rule, and 

because of that the element of unlawfulness is not provided. It is controversial in doctrine, 

whether the betrayed spouse can demand compensation for non-pecuniary damages against the 

third person who takes part in the action of adultery or not. Although this issue, which is also 

controversial in court decisions, seems to be solved by the decision of the General Assembly 

on the Unification of Judgements of the Supreme Court stated above (Docket No. 2017/5, 

Decision No. 2018/7), it cannot be easily claimed that this judgement eliminated the discussions 

regarding to this issue. In this study, the conclusion drawn in the decision on the unification of 

judgements, together with its justifications, is evaluated and argued within the framework of 

liability law. 

 

 

 

 

 

 

 

 


