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ÇALIŞANLARA AŞI UYGULAMASININ ZORUNLU TUTULUP TUTULAMAYACAĞI VE 

ÇALIŞANLARDAN AŞI BİLGİSİ TOPLANMASI HAKKINDA  

DEĞERLENDİRME 

 

1. İşverenler çalışanları aşı olmaya zorlayabilir mi? 

 

Bireylerin sağlık ve vücut bütünlüklerine ilişkin davranış ve kararları kişilik hakkı sınırları içinde 

kalmakla Anayasamızda koruma altına alınmıştır. Anayasa’nın 17. Maddesi ile düzenlendiği üzere, “tıbbi 

bir zorunluluk olmadıkça ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne müdahale edilmesi 

mümkün değildir”.  

 

Şu aşamada, Covid-19, 2020 yılı başından itibaren küresel düzeyde salgın hastalık olarak gündemde olsa 

da, yürürlükteki yasal düzenlemelerde Covid-19 kapsamında aşı uygulamasının zorunluluğu 

öngörülmediğinden, herhangi bir kimsenin aşı olmaya zorlanması, Anayasa ile koruma altına alınmış olan 

kişilik haklarının ihlali niteliğinde olacaktır. Bu bağlamda, işverenlerin de çalışanlarını aşı olmaya 

zorlayamayacakları kanaatindeyiz.  

 

Bununla birlikte, işverenlerin, genel toplum sağlığının korunması ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu (“İSG Kanunu”) hükümleri uyarınca çalışanlarının sağlık ve güvenliğini temin etme 

yükümlülükleri doğrultusunda, işyerlerinde aşı olmaya teşvik edici ve genel olarak koruyucu tedbirleri 

almaları yerinde olacaktır. Aşı olmak istemeyen çalışanlara yönelik olarak işverenler, genel toplum 

sağlığının korunması ve işyerlerindeki sağlık ve güvenlik tedbirleri kapsamında başta işyeri hekimleri ile 

yürütülecek çalışmalarla, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu idarelerinin aşıya yönelik açıklama ve 

bilinçlendirme uygulamalarından da örnekler alarak, çalışanlarını aşı olmaya teşvik edebilirler.  

 

2. Çalışanın aşı olmaması işverene iş akdini fesih için “haklı” veya “geçerli” neden oluşturur 

mu? 

 

Uygulamada çalışanın aşı olmayarak, İş Kanunu’nun 25/II-ı Maddesindeki “İşçinin kendi isteği veya 

savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi” nedenine dayanarak iş akdinin işverence haklı 

nedenle feshedilebileceği yorumları olsa da, kanaatimizce bu yaklaşım; 

 

- Anayasa’nın 17. Maddesi kapsamında kanunla düzenlenen zorunlu bir müdahale gerekliliğine ve 

- Feshin son çare olması ilkesine aykırılıkla müdahalenin ölçülü olması ilkesine aykırılık 

oluşturacaktır.  

 

Aşı olmayan çalışanın iş akdinin geçerli nedenle feshi ise, yine feshin son çare olması ilkesine aykırı ve 

kanaatimizce ölçüyü aşan bir müdahale olarak, işveren açısından geçersiz feshe bağlı riskleri 

doğurabilecektir.  

 

Bu nedenlerle, işverenler öncelikle iş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri ve işçiyi gözetim borcu 

kapsamında aşıya teşvik uygulamalarına ilaveten, İSG uzmanı ve işyeri hekimleri ile birlikte, düzenli 

olarak hijyen kuralları ve hastalıktan korunma yöntemleri konusunda çalışanlarını bilgilendirmeye devam 

etmek, çalışma alanlarında belirli kişi sayısı ve mesafe ayarlamalarını yapmak, iş yeri giriş ve çıkışlarında 

rotasyon uygulamak ve uygun olan pozisyonlar için uzaktan çalışma yöntemini benimsemek gibi 

tedbirleri almalıdırlar, kanaatindeyiz. 

 

3. İşverenler çalışanlarının aşı olup olmadığının takibini yapabilir mi? 

 

Çalışanların aşı olup olmadığı bilgisinin kişisel veri olması sebebiyle, ilgili çalışandan elde edilecek bu 

bilginin işveren firmanın fiziksel veya elektronik sistemlerinde kayıt altına alınması halinde bir kişisel 

veri işleme faaliyeti söz konusu olacaktır.  

 

Kişisel veri türü özelinde değerlendirildiğinde ise; çalışanların aşı olup olmadığı bilgisi sağlık verisi 

kategorisine giren, özel nitelikli bir kişisel veri olduğundan, özel nitelikli kişisel verilerin işlenme 

şartlarını düzenleyen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Madde 6/3 doğrultusunda ancak 

kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, 
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sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında 

bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi halinde ilgilinin açık rızası 

aranmaksızın işlenebilmektedir.  

 

Buna göre, çalışanların aşı olup olmadığının takibinin KVKK Madde 6/3’te sağlık verilerinin işleme 

şartlarına uygun olarak yani sır saklama yükümlülüğü olan işyeri hekimi veya hemşiresi tarafından 

işlenmesi ve ilgili firmanın İnsan Kaynakları departmanına veya bu görevi ifa ile yetkili kişilere aşı olan 

ve olmayan çalışan bilgisinin anonim olarak paylaşılması hukuka uygun olacaktır. 

 

Çalışanların aşı olup olmadığı bilgisinin, çalışanların kimliği belirlenebilir bir şekilde, işveren firmanın 

İnsan Kaynakları ve/veya farklı iş birimlerince işlenmek istemesi halinde ise KVKK Madde 6/2 uyarınca 

açık rıza işleme şartına dayanmak gerekecektir. Ne var ki, çalışanlardan alınan açık rızanın geçerliliğinin 

KVKK ile belirlenmiş olan “özgür irade ile verilmiş olması” kriterini karşılaması yönünden tartışmalı 

olduğu da unutulmamalıdır. Bu nedenle, işverenlerin çalışanlarının aşı takibi için açık rıza alma yoluna 

başvurmalarından mümkün olduğunca kaçınmalarını, mümkün olan her işyeri için aşı takibi hususunu bu 

konuda kanunen yetkili olan işyeri hekimlerine bırakmalarını öneriyoruz.  

 

4. İşverenin hukuki ilişki içinde olduğu 3. Tarafların aldıkları iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri 

kapsamında, 3. Taraf işyerlerine girecek kişilerde aşılanmış olma şartı aranması halinde ne 

yapılmalı?  

 

Yapılan işin niteliği gereği işverenlerin bazı çalışanlarının aşı olup olmadıkları bilgisini hukuki ilişki 

içinde oldukları üçüncü taraflarla paylaşma gereği (örneğin, çalışanın, işverenin bir müşterisinin tesisinde 

yerinde hizmet vermesi gibi) söz konusu olabilmektedir.  

 

Böyle bir durumda öncelikli tavsiyemiz; sırf ilgili 3. Taraflarla paylaşmak amacıyla çalışanların aşı olup 

olmadığı bilgisinin işverence toplanmaması veya fiziksel ve/veya elektronik herhangi bir ortamda kayıt 

altına alınmaksızın toplanması yani sadece öğrenilmesi ve bu bilgiyi talep eden müşterilere, işverence 

herhangi bir bilgi ve belge aktarımı olmaksızın, bizzat ilgili çalışanın kendisinin açık rızası ile bu bilgiyi 

ilgili müşteriye vermesidir.  

 

Şayet işveren hukuki ilişki içinde olduğu 3. Tarafların talebi üzerine, çalışanların aşı durumu ile ilgili 

bilgiyi aktarmaya karar verir ise, aktarım öncesinde ilgili çalışanlara hem bir aydınlatma yapması, hem de 

aktarıma konu kişisel verinin sağlık verisi olması sebebiyle ilgili çalışanlardan sağlık verisinin 

işlenmesine/aktarılmasına ilişkin açık rızalarını temin etmesi gerekecektir. Çalışandan alınan açık rızanın 

geçerliliğine ilişkin yukarıda belirttiğimiz çekince burada da söz konusudur. 

 

Öte yandan, çalışanların aşı durumu bilgisi, talep eden 3. Taraf ile bilgi aktaran işveren arasında veri 

aktarımına yönelik tarafların yükümlülüklerini belirleyen bir protokolün imzalanmış olması kaydıyla, bu 

bilginin aktarım amacı ile sınırlı (sadece işyerinde hizmet verilecek olan talep eden üçüncü tarafın 

işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik aldığı tedbirleri kapsamında paylaşılması) ve ölçülü (sadece 

talep eden tarafın işyerlerine gidecek olan çalışanın bilgisinin paylaşılması) olarak ve Kişisel Verileri 

Koruma Kurumu’nun 31.01.2018 tarihli “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri 

Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” hakkında ilke kararına uygun yöntemlerle 

aktarılmalıdır. 

 

Saygılarımızla, 

 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

 

*Çalışmamızda yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili 

resmi mercilerin kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda 

nihai işlemler gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi 

takdirde, burada yer verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili 

olarak Avukatlık Büromuz sorumlu tutulamaz. 

 


