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11.05.2004 

İlgili Kanun / Madde 
1475 S.İş.K/14 
 

 • EVLİLİK NEDENİYLE FESİH 
• KIDEM TAZMİNATI 

 ÖZETİ: Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre davacı 
"bayan işçi,14.6.2002 tarihinde evlenmiş ve 
31.8.2002 tarihinde istifa ettiğini belirterek 
işyerinden ayrılmıştır. Anılan dilekçede davacı 
işçi iş sözleşmesinin feshi için neden 
göstermemiştir. Daha sonra davalı işverene 
gönderdiği ihtarnamede ise iş sözleşmesinin 
evlilik sebebiyle feshedildiğini belirtmiş ve 
kıdem tazminatı isteğinde bulunmuştur. Davacı 
işçi işten ayrılmayla ilgili anılan dilekçesinde 
belli bir neden göstermediğine göre, sonradan 
fesih nedenini değiştirmiş değildir. Böyle 
olunca yapılan feshin, kadın işçinin evlenmesi 
sebebine dayandığı kabul edilmelidir 

 
DAVA : Taraflar arasındaki,kıdem tazminatının ödetilmesi davasının yapılan 
yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle reddine ilişkin hükmün süresi içinde duruşmalı 
olarak temyizen incelenmesi davacı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin 
duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 11.5.2004 Salı günü tayin edilerek taraflara 
çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davacı adına Avukat M.T. Ö. ile "karşı taraf adına 
Avukat S. S geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları 
dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşündü: 

Davacı işçi, iş sözleşmesini evlilik sebebiyle feshettiğini ileri sürerek kıdem tazminatı 
isteğinde bulunmuş, mahkemece davacının istifa etmek suretiyle ayrıldığı gerekçesiyle 
isteğin reddine karar verilmiştir. 

Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre davacı "bayan işçi,14.6.2002 tarihinde evlenmiş 
ve 31.8.2002 tarihinde istifa ettiğini belirterek işyerinden ayrılmıştır. Anılan dilekçede davacı 
işçi iş sözleşmesinin feshi için neden göstermemiştir. Daha sonra davalı işverene gönderdiği 
ihtarnamede ise iş sözleşmesinin evlilik sebebiyle feshedildiğini belirtmiş ve kıdem tazminatı 
isteğinde bulunmuştur. Davacı işçi işten ayrılmayla ilgili anılan dilekçesinde belli bir neden 
göstermediğine göre, sonradan fesih nedenini değiştirmiş değildir. Böyle olunca yapılan 
feshin, kadın işçinin evlenmesi sebebine dayandığı kabul edilmelidir. 

Davacı kadın işçinin 1475 sayılı İş Kanununun 14/1 maddesine uygun olarak 
evlilikten itibaren bir yıl içinde iş sözleşmesini feshi nedeniyle kıdem tazminatı isteğinin 
kabulüne karar verilmelidir. 

SONUÇ:Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, davacı 
yararına takdir edilen 375.000.000 TL.duruşma avukatlık parasının karşı tarafa 
yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 11.5.2004 gününde 
oybirliğiyle karar verildi. 


