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 • İKRAMİYE 
• EŞİT İŞE EŞİT İŞLEM BORCU 
• HAKLI FESİH 

 ÖZETİ: Her ay bölünerek ödeneceği belirtilen 
ikramiyenin, fesihten sonra ödendiği 
sonucu doğmaktadır ki, bu durumda 
davacının hizmet akdini haklı olarak 
feshettiğinin kabulü gerekir. Ayrıca, 
davacı, davalının eşit işe eşit işlem borcuna 
aykırı davrandığını, emsallerine daha fazla 
zam verildiğini, kendi ücretine ise, %10 
zam yapıldığını ileri sürmüştür. Zam 
verilip verilmediği konusunda davalının 
çeşitli tarihlerdeki savunma ve itirazları 
çelişkilidir. Gerektiğinde işyerinde belgeler 
üzerinde bilirkişi marifetiyle inceleme 
yapılarak davacı ve emsallerine Ağustos 
2002 ayı itibarıyla ne kadar zam yapıldığı 
davacıya eksik zam uygulanıp 
uygulanmadığı belirlenmeli ve sonucuna 
göre karar verilmelidir 

 
DAVA   :Davacı,  kıdem tazminatı, ikramiye ile ücretli izin alacağının 
ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. 
 
   Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.   
   Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş 
olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 
 
            Davacı, davalı işverenin ikramiyeleri tek taraflı olarak kaldırması, muvafakat 
etmediği için ücret zammından aynı işi yapan diğer işçilere nazaran eksik 
yararlandırılması nedeniyle hizmet sözleşmesini haklı olarak feshettiğini ileri sürerek 
kıdem tazminatı, ücret farkı, ikramiye ve yıllık izin alacaklarının davalıdan tahsiline 
karar verilmesini istemiştir. 
 Mahkemece, davacının, davalı tarafından ikramiyelere ilişkin yayınlanan 
duyuru ve genelgeleri ihtirazi kayıtsız imzaladığı, beş ay sonra ayrılmış olmasına göre 
istifa etmiş sayılacağından sözedilerek davanın reddine karar verilmiştir.  
 Dosyadaki bilgi ve belgelerden, 3.7.2001 tarihli genelgede, ücreti 200.000.000 
TL.den yüksek olan işçilerinin ikramiye miktarının 200.000.000 TL.ile 
sınırlandırıldığının; 26.2.2002 tarihli duyuruda ise, 1.1.2002 tarihinden itibaren 
ikramiyelerin kaldırıldığı, 200.000.000 TL.ile sınırlandırılan herbir dönem 
ikramiyesinin o tarih itibarıyla aylara bölünerek ücrete eklendiğinin bildirildiği 
anlaşılmaktadır.  
 Davacı, hizmet sözleşmesini 21.8.2002 tarihinde feshetmiştir. Ağustos 2002 
ayına ait olduğu belirtilen ücret bordrosunda bir “ek ödeme” bulunmaktadır. Bu miktar 
son üç aylık ikramiye tutarına yakın bir miktardır. Bu durum davalı ve davacıya 



açıklattırılmalıdır. Mayıs-Haziran-Temmuz dönemi ikramiyesi olduğu belirlendiği 
takdirde, her ay bölünerek ödeneceği belirtilen ikramiyenin, fesihten sonra ödendiği 
sonucu doğmaktadır ki, bu durumda davacının hizmet akdini haklı olarak feshettiğinin 
kabulü gerekir. Ayrıca, davacı, davalının eşit işe eşit işlem borcuna aykırı 
davrandığını, emsallerine daha fazla zam verildiğini, kendi ücretine ise, %10 zam 
yapıldığını ileri sürmüştür. Zam verilip verilmediği konusunda davalının çeşitli 
tarihlerdeki savunma ve itirazları çelişkilidir. Gerektiğinde işyerinde belgeler üzerinde 
bilirkişi marifetiyle inceleme yapılarak davacı ve emsallerine Ağustos 2002 ayı 
itibarıyla ne kadar zam yapıldığı davacıya eksik zam uygulanıp uygulanmadığı 
belirlenmeli ve sonucuna göre karar verilmelidir. Eksik soruşturma ile yazılı şekilde 
karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.  
  
 SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,  
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 8.4.2004 gününde oybirliği 
ile karar verildi.  
 


