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Kadına Şiddetin Medenî Hukuk Alanında Doğurduğu Sonuçlar 

 Kadına şiddet; psikolojik, fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve sözlü şiddet türlerinde görülmektedir. 
Kadına şiddetin çeşitli hukuk dallarında farklı hukukî sonuçları vardır. Bununla birlikte ülkemizde aile içinde 
kadına karşı şiddet vakalarının sık yaşanması sebebiyle medeni hukuk alanındaki sonuçları ayrıca ele almak 
gerekir. Kadına şiddet, TBK m. 49 vd. çerçevesinde haksız fiil teşkil edebilir ve kadının tazminat talebi gündeme 
gelir. Ayrıca TMK m. 24 vd. uyarınca kadına şiddet, kadının kişilik hakkının ihlaline yol açabilir ve manevi 
tazminata hükmedilebilir. Kadına şiddetin koca tarafından gerçekleştirilmesi, TMK m. 162 uyarınca hayata kast, 
pek kötü veya onur kırıcı davranış sebeplerinden en az bir tanesi nedeniyle boşanma davası açılması imkânı verir. 
Ayrıca kadına şiddet, TMK m. 166/I çerçevesinde evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle boşanma davası 
açılabilmesi sonucunu da doğurur. Keza şiddete maruz kalan kadının, ortak konutu terk zorunda kalması veya 
terke zorlanması da TMK m. 164 kapsamında terk sebebiyle boşanma davası açılabilmesine imkân sağlar. 
Şüphesiz boşanma neticesinde, kusuru daha ağır taraf olan kocanın, şiddet mağduru kadına TMK m. 174 uyarınca 
maddi ve manevi tazminat ile TMK m. 175 uyarınca nafaka ödemesi söz konusu olabilir. Şiddetin hayata kast 
yoğunluğunda meydana gelmesi halinde hâkim, eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejimi mevcutsa TMK m. 
236/II çerçevesinde kocanın artık değerdeki payını azaltabilir veya tamamen kaldırabilir. Bunların dışında TBK 
m. 295 uyarınca bağışlamanın geri alınması, TMK m. 510’a göre mirasçılıktan çıkarma, hatta TMK m. 578 
uyarınca mirastan yoksunluk yaptırımları da gündeme gelebilir. 

The Results of Violence against Women in Civil Law 

 Violence against women will be seen as psychological, physical, emotional, sexual, economic and verbal 
violence. Violence against women has different legal consequences in various branches of law. Because of frequent 
incidents of violence against women in our country, the consequences of civil law should be addressed separately. 
Violence against women, according to Art. 49 TCO (Turkish Code of Obligations) may constitute tort and may 
arise a claim for compensation for the women. In addition, in accordance with Art. 24 ff. TCC (Turkish Civil 
Code), violence against women can infringe the right of women's personality and women may be awarded 
immaterial compensation. In case of realization of violence by husbands, Art. 162 TCC enables women to file a 
divorce case because of at least one of the following reasons of attempt on life, bad or degrading behaviour. In 
case of violence against women a divorce case may be filed in the framework of Art. 166/I TCC, because of 
fundamental shaking of marriage. Likewise, if the violence victimized women had to leave or forced to leave the 
common residence, a divorce case may be filed due to abandonment according to Art. 164 TCC. As a result of the 
divorce, more faulty side, namely the husband has to pay material and immaterial compensation to the victim of 
violence according to Art. 174 TCC and alimony in accordance with Art. 175 TCC. If the violence is so rough, it 
may be called as an attempt of life and the judge may decide to diminish or completely remove surplus value of 
husband in the framework of Art. 236/II TCC in case regime of participation in acquired property is valid between 
the couples. Apart from these, the sanctions of reclamation of donation (Art. 295 TCO), debarment from 
inheritance (Art. 510 TCC) and disinheritance (Art. 578 TCC) may also come up. 
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