
Yargıtay Kararları 

 

 
188 

İlgili Kanun / Madde 
1475 S.İşK/14 

 
T.C 

YARGITAY 
9.HUKUK DAİRESİ 
 
Esas No: 2005/38639 
Karar No: 2006/18186 
Tarihi: 20.06.2006 

 
 EVLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN 
SONA ERDİRİLMESİ  
 İŞÇİNİN İŞVERENE İHBAR ÖNELİ VERMEK 
ZORUNDA OLMAMASI 
 
ÖZETİ: Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının 
süresinde evlilik nedeniyle iş akdini feshettiği 
anlaşılmaktadır. Bu husus mahkemenin de 
kabulündedir. Davalı yasadan doğan hakkını 
kullandığından işverene ihbar öneli vermek zorunda 
değildir. Bu nedenle mahkemenin davacı işverenin 
ihbar tazminatı talebini kabulü hatalı olup kararın 
bozulması gerekmiştir. 
 

DAVA: Davacı, icra takibine yapılan itirazın iptali ile icra inkar tazminatının 
tahsiline, karşı davacı ise fazla çalışma ve ücretli izin ile hafta ve genel tatil 
gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. 

Yerel mahkeme, her iki davayı da kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm 
süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, 
gereği konuşulup düşünüldü: 

1 .Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici 
sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları 
yerinde değildir. 

2.Davacı işveren davalının iş akdini evlilik nedeni ile feshettiğini, başka 
işyerinde çalışmaya başladığını, bu nedenle haksız yere ödenen kıdem tazminatının 
iadesi ve ayrıca ihbar tazminatının ödenmesi için icraya başvurduğunu ancak 
davalının itiraz ettiğini belirterek icra takibine itirazın iptaline ve inkar tazminatına 
karar verilmesini talep etmiştir. 

Davalı işçi ise karşı dava açarak bir kısım işçilik alacaklarını talep ederek 
açılan davanın reddini savunmuştur. 
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Mahkemece ihbar tazminatı ile ve işlemiş faizi alacağı hakkında itirazın 
iptaline, kıdem tazminatının iadesi talebinin reddine karar verilmiştir. 

Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının süresinde evlilik nedeniyle iş akdini 
feshettiği anlaşılmaktadır. 

Bu husus mahkemenin de kabulündedir. Davalı yasadan doğan hakkını 
kullandığından işveren ihbar öneli vermek zorunda değildir. Bu nedenle 
mahkemenin davacı işverenin ihbar tazminatı talebini kabulü hatalı olup kararın 
bozulması gerekmiştir. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten 
BOZULMASINA,   peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
20.6.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.  
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