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9. HUKUK DAİRESİ 
 

Esas No: 2006/13276 
Karar No: 2006/32037 
Tarihi:      06.12.2006 
 

 İKRAMİYE 
 İKRAMİYE ÖDEMESİNİN SÖZLÜ OLARAK 
KARARLAŞTIRILMASI 
 İKRAMİYENİN KIDEM TAZMİNATI 
HESABINDA DİKKATE ALINMASININ 
GEREKMESİ 
 

ÖZETİ: Davacı tarafından işyerinde yılda iki maaş 
ikramiye verildiği iddia edilerek ikramiye alacağı 
isteminde bulunulmuştur. Davacı tanıkları işyerinde 
ikramiye ödemesinin bulunduğunu doğrulamış, işe 
girerken kendilerine bunun sözlü olarak taahhüt 
edildiğini, ancak ödeme yapılmadığını ifade 
etmişlerdir. Davalı tarafından dosyaya sunulan işyeri 
şahsi dosyasında da davacıya ikramiye adı altında 
bazı ödemeler yapıldığı,işverenden sadır olduğu 
anlaşılan avans listeleri ile açıktır. Bu durumda 
dosyada mevcut işveren tarafından ibraz edilen 
belgelerdeki ikramiye ile ilgili kayıtlar 
değerlendirilerek davacının ikramiye alacak isteği 
hüküm altına alınması gerekirken yazılı şekilde reddi 
ve ikramiyenin kıdem tazminatına esas ücretin 
belirlenmesinde nazara alınması hatalı olup bozmayı 
gerektirmiştir. 

 
DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, fazla mesai, yıllık izin, ikramiye, hafta ve 

genel tatil ile ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. 
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. 
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla 

dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü 
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1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni 
gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan 
temyiz itirazları yerinde değildir. 

2- Davacı tarafından işyerinde yılda iki maaş ikramiye verildiği iddia 
edilerek ikramiye alacağı isteminde bulunulmuştur.Davacı tanıkları işyerinde 
ikramiye ödemesinin bulunduğunu doğrulamış, işe girerken kendilerine bunun 
sözlü olarak taahhüt edildiğini, ancak ödeme yapılmadığını ifade 
etmişlerdir.Davalı tarafından dosyaya sunulan işyeri şahsi dosyasında da davacıya 
ikramiye adı altında bazı ödemeler yapıldığı,işverenden sadır olduğu anlaşılan 
avans listeleri ile açıktır.Bu durumda dosyada mevcut işveren tarafından ibraz 
edilen belgelerdeki ikramiye ile ilgili kayıtlar değerlendirilerek davacının ikramiye 
alacak isteği hüküm altına alınması gerekirken yazılı şekilde reddi ve ikramiyenin 
kıdem tazminatına esas ücretin belirlenmesinde nazara alınması hatalı olup 
bozmayı gerektirmiştir. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten 
BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
6.12.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi. 


