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Özet 
Türk Medenî Kanunu’nun 185. maddesinin birinci fıkrasına göre eşler arasında evlilik birliği, evlenmeyle 

kurulmuş olur. Türk Medenî Kanunu çerçevesinde hüküm doğurması öngörülmüş olan hayat ortaklığı türü, sadece 
resmî nikâhla gerçekleştirilen evliliktir. Türk Medenî Kanunu’nun evliliğin sona ermesine ilişkin hükümleri de 
ancak resmî nikâhla gerçekleştirilmiş olan hayat ortaklığı için geçerlidir. 

Resmî nikah olmaksızın bir arada yaşayan eşlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Eşlerin, resmî nikâh 
olmaksızın birlikte yaşamalarının sebebi, evliliğin sabit ve katı kurallarından kaçma arzusu olabilir. Ülkemizde ise 
daha çok, erkeğin mevcut bir resmî nikâhlı evliliğinin bulunması sebebiyle veya mevcut bir evlilik bulunmasa bile, 
sadece dinî nikâhın yeterli olacağı inancıyla bu tür hayat ortaklıkları kurulmaktadır. 

Evlilik dışı hayat ortaklığının, eşlerin ayrılmasıyla sona ermesi durumunda, eşler birbirinden Türk Medenî 
Kanunu’na dayanarak yoksulluk nafakası ile maddî ve manevî tazminat talebinde bulunamaz. Ayrıca eşlerin, hayat 
ortaklığı süresince edindikleri malvarlıklarının, Türk Medenî Kanunu’nun mal rejimi hükümlerine göre tasfiye 
edilmesi mümkün değildir. Evlilik dışı hayat ortaklığının, eşlerden birinin ölümü ile sona ermesi durumunda da 
Türk Medenî Kanunu’nun, evliliğin ölümle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanamaz. Bununla birlikte, bazı 
özel şartların gerçekleşmesi durumunda kanunun ve kanunun öngörmediği durumlarda ise Yargıtay içtihatlarının, 
terkedilen kadına birtakım mali haklar verdiği görülmektedir. Ancak ne yazık ki, evlilik dışı hayat ortaklığı sona 
eren kadına tanınan bu mali haklar, kadının mağduriyetini gidermek bakımından yeterli olmamaktadır.  

Bu çalışmada, resmî nikâh olmaksızın gerçekleştirilen hayat ortaklıklarının sona ermesi durumunda, 
kadının talep edebileceği mali haklar ve bu hakların hukukî dayanağı ile konuya ilişkin Yargıtay kararları ele 
alınacaktır. Ayrıca İsviçre Federal Mahkemesi’nin, benzer uyuşmazlıklar hakkında verdiği kararlar incelenecek; 
bu kararlarda tespit edilen çözüm yollarının, Türk hukuku bakımından uygulanabilirliği değerlendirilecektir. 
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Abstract 
In accordance with the first paragraph of Article 185 of Turkish Civil, marriage union is established 

through marriages. Formal marriage is the only type of life partnership type which is envisaged to be effective 
within the framework of Turkish Civil Code. Provisions of Turkish Civil Code concerning termination of marriage 
is valid only for the life partnerships which are established by formal marriages.   

Number of the couples living together without a formal marriage gradually increases. Couples may prefer 
to live without formal marriages as they desire to refrain from fixed and strict rules of marriage. In Turkey, such 
life partnerships are usually established since male partner already has a formal marriage or religious marriage is 
believed to be sufficient even if male partner is not already married.   

In case that non-marital cohabitation end by separation of the partners, these partners cannot raise claims 
for compensation of physical or moral damages as well as alimony from each other based on the Turkish Civil 
Code. Furthermore, liquidation of assets which are obtained during the term of cohabitation by the partners is not 
possible in accordance with the provisions of the Turkish Civil Code on liquidation of assets. In case that non-
marital cohabitation ends by death of one of the partners, provisions of the Turkish Civil Code on termination of 
marriage by death are not applicable. However, in the case of certain special conditions, the law and the law does 
not foresee that the Supreme Court has given some financial rights to the abandoned woman. But unfortunately, 
these financial rights, which are recognized to the women whose non-marital cohabitation ends, are not sufficient 
in terms of eliminating the grievances of women. 
 In this study, financial rights and their legal basis which a women may claim in case of termination of 
non-marital cohabitation without formal marriages and the decisions of the Supreme Court are discussed. 
Furthermore, decisions of the Federal Court of Switzerland concerning similar divergences will be studied and 
applicability of the resolutions reached in these decisions to the Turkish legal system will be evaluated.  
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