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BOŞANMA HUKUKUNDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (TMK 174) 
Av. Orhan Çağlayan 

 
Boşanma davalarında maddi ve manevi tazminatı düzenleyen TMK’nın 174. maddesine 
göre; 
 
“Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen veya daha az kusurlu 
taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.  
 
Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu 
olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini 
isteyebilir.” 
 

I- MADDİ TAZMİNAT (TMK 174/1) 
Boşanma davalarında maddi tazminata hükmedebilmek için tazminat isteyen taraf 
kusursuz ya da daha az kusurlu olmalı, mevcut ve beklenen menfaatler zarar görmeli, 
zarar boşanma yüzünden oluşmalı ve kusur oluşturan davranışlar hukuka aykırı olmalıdır.  
 
Mevcut menfaatlerin zedelenmesinden, evlilik hukukunun eşlere sağladığı yararların 
ortadan kalkması, beklenen menfaatlerin zedelenmesinden ise evlilik birliliğinin devamı 
halinde doğabilecek olası yararlar anlaşılmalıdır. 
 
Ağır kusurlu eş maddi tazminat alamayacağı gibi taraflar eşit kusurlu iseler birbirlerinden 
maddi tazminat alamazlar. Maddi tazminat toptan, irat (dönemsel gelir) ve ayın (mal) 
olarak ödenebilir. Taksitle ödenmesine karar verilemez. TBK’nın 99. maddesine göre 
taraflar arasında anlaşma olmadıkça maddi tazminatın yabancı para ile ödenmesine de 
karar verilemez.  
 
Maddi tazminat boşanma davasında istenebileceği gibi, boşanma kararının kesinleştiği 
tarihten itibaren 1 yıl içinde açılacak davada da talep edilebilir (TMK m. 178). 
 

II- MANEVİ TAZMİNAT (TMK 174/2) 
Boşanma davalarında manevi tazminata karar verilebilmesi için tazminat isteyen taraf 
kusursuz ya da daha az kusurlu olmalı, yani tazminat istenen eş daha çok kusurlu olmalı, 
zarar görmeli (kişilik haklarına saldırı nedeniyle oluşan zarar), zarar boşanma nedeniyle 
oluşmalı ve kusur oluşturan davranışlar hukuka aykırı olmalıdır.  
 
Ağır kusurlu eş ve eşit kusurlu eşler manevi tazminat alamazlar. Kişilik haklarına saldırı 
oluşturan kusurlu davranışlara örnek olarak vücut bütünlüğüne yönelik saldırı, şiddet, 
aldatma (sadakatsizlik), hakaret, tehdit ve bunun gibi eylemler gösterilebilir. 
 
Manevi tazminata toptan para olarak hükmedilir. Irat veya ayın olarak veya taksitle 
ödenemez. TBK 99. maddesi hükmü uyarınca eşler arasında bu yönde bir anlaşma 
olmadıkça yabancı para olarak ödenmesine karar verilemez.  
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Manevi tazminat boşanma davasında istenebileceği gibi TMK’nın 178. maddesi uyarınca, 
boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren 1 yıl içinde açılacak davada talep 
edilebilir.  


