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Bireyler kendi vücutları üzerinde tasarrufta bulunma hakkını haizdir. Bu doğrultuda, kadının 

gebeliği önleyici tedaviler uygulaması veya meydana gelen gebeliği yasal şartlar çerçevesinde sona 

erdirmesi mümkündür. Gebeliğin isteğe bağlı sona erdirilmesi hukukumuzda ilk olarak 25.05.1983 

tarih ve 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun ile yasal düzenlemeye kavuşmuştur. Bahsedilen 

kanunda öngörülen şartların varlığı halinde, gebe kadının rızası uyarınca gebelik sona 

erdirilebilmektedir. Ancak, gebe kadının halihazırda evli olması durumunda gebeliğin sona 

erdirilebilmesi için eşinin rızası şarttır. 

Gebeliğin sonlandırılması kurumu, farklı kültür ve toplumlarda çeşitlilik gösteren 

dayanaklarla tepki görmüş veya desteklenmiştir. Söz konusu tartışmaların merkezinde günümüze kadar 

embriyonun yaşama hakkı ve kadının kendi bedeni üzerinde karar verme hakkı bulunmuştur. Ancak, 

evli kadının eşinin rızası bulunmadığı takdirde gebeliğini sonlandıramaması kendi vücudu üzerinde 

karar verme hakkını kısıtlamaktadır. Bu bakımdan, öğretide evli şahısları sınırlı ehliyetli olarak 

nitelendiren görüş ağırlık kazanmaktadır. Eşin gebeliğin sonlandırılmasına muvaffakiyet vermemesi 

durumunda kadının tek başına karar vermesinin toplumsal adalet isteği açısından tatmin edici olup 

olmayacağı tartışmaya açık bir konudur. 

Evlilik birliğini sürdüren kadının gebeliğini sona erdirme iradesi, eşinin rızası bulunmadıkça 

bir sonuca ulaşmamaktadır. Aynı şekilde, eşin gebeliğin sonlandırılmasını istemesi halinde kadının 

iradesi dışında operasyona zorlanması mümkün değildir. Evlilik birliği içinde gebeliğin sonlandırılması 

hususunda eşlerin ortak kanaate varamaması, TMK m. 166 uyarınca boşanma sebebi 

oluşturabilmektedir. Öte yandan, gebeliğin sonlandırılmasını isteyen eşin iradesine karşı kadının 

doğum yapması durumunda, eşin babalıktan kaynaklanan hukuki yükümlülükleri varlığını sürdürür. 

Çalışmamızda evlilik birliği içinde meydana gelen gebeliğin sonlandırılmasında eşin rızası ve 

bu şartın yarattığı sonuçlar incelenmiştir. 

 

Termination of Pregnancy in Marriage 

 
 Individuals have right to determine the future of their own body. In this respect, it is possible 

for the woman to apply contraceptive treatments or to terminate the pregnancy within the legal 

conditions. The arbitrary termination of pregnancy was first enacted by the Law No. 2827 dated 

25.05.1983 in Turkish legal system. In case of the conditions stipulated in the said law, pregnancy can 

be terminated according to the consent of the pregnant woman. However, if the pregnant woman is 

already married, the consent of the spouse is essential for the termination of the pregnancy. 

 The termination of pregnancy has been challenged or supported by different societies on 

diversified grounds. The right of life of the embryo and the right of the woman to decide on her own 

body have always been in the centre of these discussions. On the other hand, as the married woman 
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cannot terminate her pregnancy on her own -in the absence of the consent of her husband- the right to 

make decision on woman’s body gets limited. In this respect, the view that qualifies married persons as 

limited competence in the doctrine gains support. Furthermore, if the spouse does not give consent to 

terminate the pregnancy, it is questionable whether or not the social justice is satisfied. 

 The will of the woman, who maintains the marriage unity, does not come to a conclusion 

unless the consent of her husband is found. Likewise, if the spouse wants to terminate the pregnancy, it 

is not possible for the woman to be forced in an operation. If the future of the pregnancy cannot be 

decided within a common conviction, it shall cause a reason to divorce in accordance with the article 

166 of the Turkish Civil Code. Moreover, if the woman gives birth contrary to the negative will of her 

husband, the legal obligations of the father of the child still exist. 

 In our study, the consent of the spouse to the termination of pregnancy and the results of this 

condition are examined. 


