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• İNCELEME VE TESPiTLER 
işçi ve işveren aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman 

değiştirebileceklerinden iş sözleşmenin askıya alınması hukuken her zaman mümkündür. 
iş akdinin askıya alınma nedenleri işçiye ilişkin olabileceği gibi, işyerine ilişkin de 

olabilir. iş ilişkilerinde ortaya çıkabilecek birçok neden, iş akdinin normal seyrini etkileyerek 
onu dayanıksız hale getirir. Gerçekten, iş kazası, hastalık, analık, askerlik, grev ve lokavt, 
zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması gibi haller işçinin geçici ve kusursuz olarak iş görme 
borcunu yerine getirmesini olanaksız kılar. 

Ancak işverenin, zorlayıcı neden sayılmayan ekonomik ve teknik nedenlerle 
işçilerin iş görme edimini geçici olarak kabul edememesi iş akdinin askıya alınması sonucunu 
doğurmaz. 

iş akdinin ne kadar süre ile askıda kalacağına taraflar karşılıklı olarak karar 
verebilirler. Ancak; 

iş hukuku öğretisinde benimsenen bir görüşe göre; kısa çalışmayı düzenleyen 
4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanununun ek 2. maddesinde yer alan üç aylık askı süresi, ücretsiz 
izinde geçiciliğin belirlenmesinde temel ölçü olarak esas alınmalıdır. Üç aylık süre makul 
görünmekle birlikte, dürüstlük kuralı, olayın özelliğine göre askı süresinin daha kısa 

tutulmasını veya biraz daha uzun bir sürenin kabul edilmesini gerektirebilir. 
işverence bir süre önerilirse, bu süre askıya alınmanın teorisi ve tanımı gereği 

geçici nitelik taşıması gerektiğinden dürüstlük kurallarına uygun makul bir süre olmalıdır. 
Taraflar, zorunlu olmamakla beraber, geçicilik koşuluna uygun olarak makul bir 

süre üzerinde anlaşmışlarsa, bu süre içinde iş akdi askıya alınır ve işçi lehine haklı nedenle 
fesih hakkı doğmaz. Askı süresi dolduğunda iş akdinden doğan tüm hak ve borçlar 
kendiliğinden yürürlüğe girer ve iş ilişkisi kaldığı yerden aynen devam eder. 

Başlangıçta işveren tarafından askıya alınmanın geçicilik niteliği ile bağdaşmayan 
makul olmayan uzunlukta bir ücretsiz izin süresi önerilmiş ve işçi tarafından bu kabul 
edilmiş olsa bile, dürüstlük kuralının gerektirdiği makul bir süre sonunda işçi iş akdini haklı 
nedenle feshedebilecek veya sözle~me i~veren tarafından feshedilmiş sayılacaktır. 

Kural olarak; ücretsiz izin ve grevde geçen süre için kıdem tazminatı hesaplanmaz. 
işverenin verdiği ücretsiz izinler çalışılan veya çalışılmış gibi sayılan sürelerden değildir. Bu 
nedenle, hizmet akdinde veya Toplu iş Sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmayan veya 
işverenin kötüniyetli olmadığı hallerde ücretsiz izin süreleri için işçi ücrete hak kazanamaz. 
Yine aynı nedenlerle anılan sürelerin kıdem tazminatında nazara alınması mümkün olmaz. 

• KONU iLE iLGiLi BAZI YARGlTAY KARARLARlNDAN ALlNTlLAR 
" ... iş sözleşmesinin işveren tarafından tek taraflı olarak askıya alınması, ışın 

niteliğinden veya yasadan kaynaklanmıyorsa yada tarafların bu konuda iradeleri birleşmemiş 
ise fesih anlamında değerlendirilmelidir. Diğer taraftan, kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık 

ücretli izin ve ücret alacaklarına esas sürenin hesaplanmasında, çalışılan ve iş Kanununa göre 
çalışılmış sayılan sürelerin toplamı esas alınmalıdır. Çalışılmayan veya kanun gereği çalışılmış 
sayılmayan süreler, örneğin işçinin iş sözleşmesinin askıda olduğu süreler, kıdem süresinden 
sayılmamalıdır ... askıdaki sürenin çalışılan veya çalışılmış sayılan süre olmadığından bu 
sürenin ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, yıllık ücretli izin süresinin hesabında dikkate 
alınması olanağı da bulunmamaktadır. Keza fiilen çalışılmadığı için ücrete de hak 
kazanılamaz. Kıdem, ihbar tazminatı ile yıllık ücretli izin alacağının askıda geçen süre 
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dışlanarak hesaplanması, ücret alacağının da reddi gerekir ... ll ( Yargttay 9.HD.sinin 2012/24085 

karar saytlt i lam mda n ) 

11 
••• iş sözleşmesinin askıda olması, işçinin askı süresi içinde başka bir işverenin 

emrinde çalışmasına engel değildir. Çünkü işverenin işçisine ücret ödeme borcu, işçinin de iş 

görme borcu askı süresince yerine getirilmediği için, işçi mevsimlik işe tekrar başlayana 
kadar, başka bir işverenin iş Kanunu kapsamına giren işyerinde çalışabilir. Bu durumda, 
mevsimlik iş, bir tür yıl bazında kısmi süreli iş özelliğini taşıyacaktır. Ancak işveren farklı 

olduğunda, işçinin askı dönemine rastlayan kıdemi, mevsimlik olarak çalıştığı işyerindeki 

kıdemine eklenmez. Eğer mevsimlik işçi, askı süresince aynı işverenin diğer bir işinde 
çalıştırılıyorsa, o zaman kıdemi birleştirilecektir ... 11 

( Yarg1tay 9.HD.sinin 2011/34505 karar say1/1 

i/ammdan) 
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