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6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 
KAPSAMINDA ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI

Recep GÜNER45*

ÖZ
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çalışanlara bazı haklar tanımakta-

dır. Söz konusu haklar arasında en önemlilerinden birisi çalışmaktan kaçınma hak-
kıdır. Çalışmaktan kaçınma hakkı iş kazasına neden olabilecek bir durumun ortaya 
çıkması halinde çalışanlara gerekli tedbirler alınıncaya kadar kendi güvenliklerini 
sağlama olanağı vermektedir. Söz konusu hakkın kullanım usul ve esasları 6331 
sayılı Kanunun 13’üncü maddesinde düzenlenmiştir.   

Anahtar Sözcükler: Çalışmaktan Kaçınma Hakkı, 6331 sayılı Kanun 
Kapsamında Çalışmaktan Kaçınma, Çalışanın İş Güvenliği Hakları  

1. GİRİŞ
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli ve 28339 sa-

yılı Resmi Gazetede yayımlanarak daha önceki düzenlemelerin aksine stajer, 
çırak, memur, işçi, kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın neredeyse bütün ba-
ğımlı çalışanları kapsamına almıştır (Ertürk, 2012, 14). 6331 sayılı Kanunun 
amacı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve 
güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, so-
rumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Bu amaç kapsamında işle 
bağlantılı olan veya işin yürütümü sırasında ortaya çıkan kaza ve yaralanma-
ların, çalışma ortamında bulunan risklerin, önlenmesi ve önlenemeyen riskleri 
asgari seviyeye indirerek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması 
arzulanmaktadır. Çalışma ortamında sağlık ve güvenliğin tesis edilmesi için 
6331 sayılı Kanunda gerekli tedbirlerin alınması, risk değerlendirmesi yapıl-
ması, çalışanlara baret, eldiven, maske gibi koruyucuların verilmesi gibi em-
redici hükümlere yer verilmiştir. 6331 sayılı Kanunda emredici hükümlerin 
yanı sıra çalışanlara bazı iş sağlığı ve güvenliği hakları tanınmıştır. Bu hakla-
rın amacı işverenin İSG yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak ve İSG 
faaliyetlerine çalışanların katılmasına imkân sağlamaktır. Bu hakların bazıları, 
tedbir alınmasını isteme hakkı, iş güvenliği faaliyetlerine katılma hakkı, görüş 
bildirme hakkı ve en önemlisi çalışmaktan kaçınma hakkı olarak sıralanabilir. 
Çalışmaktan kaçınma hakkının amacı iş kazasına sebep olabilecek bir tehlike-
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nin mevcudiyeti durumunda işvereni gerekli tedbirleri alması için zorlamaktır 
(Ertürk, 2012, 18). Bu kapsamda çalışmaktan kaçınma hakkının kapsamının, 
nasıl kullanıldığının, neler yapılması gerektiğinin ve hukuki sonuçlarının hem 
işveren hem de çalışanlar tarafından iyi kavranması son derece önemlidir. 

2. ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKININ MEVZUATTAKİ 
YERİ 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’unun 13’üncü maddesinin 1’inci 
fıkrasına göre “Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, 
kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilme-
sini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir”.  Söz ko-
nusu maddenin devamında “Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar 
vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya” kadar çalışmaktan kaçınma 
hakkının kullanılabileceğine yer verilmiştir. Aynı maddenin 3’üncü fıkrasında ça-
lışanların “ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda”  kurula veya 
işverene başvurmasına gerek olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ede-
rek belirlenen güvenli yere gidebileceği düzenlenmiştir. 

3. ÇALIŞANIN İŞVERENDEN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALIN-
MASINI İSTEMESİ 

Bilindiği gibi işveren ile çalışan arasında yapılan iş sözleşmesi gereği çalışan 
işin görülmesi süreci içinde işverenin emir ve otoritesi altındadır (Süzek, 2015, 
16).  Edim borcunun çalışan tarafından yerine getirilmesinde işveren çalışan üze-
rinde hem hukuki hem de ekonomik bir egemenlik kurmaktadır (Süzek, 2015, 
19). İş ediminin borçlusu olarak çalışan, edim programını kendisi organize etmez, 
faaliyeti işveren tarafından planlanır ve çalışma boyunca iş süreci işverence denet-
lenir. Çalışan, işverenin emir ve talimatları doğrultusunda kendisine verilen işten 
kaynaklanan riskler nedeni ile beden ve ruh sağlığı bakımından tehlike altına girer. 
Çalışanın işverenin emir ve talimatları çerçevesinde, işveren tarafından kurulmuş 
organizasyonun bir parçası olarak risklere maruz kalması durumu işverenin söz 
konusu risklere karşı gerekli tadbirleri almasını, çalışanın sağlık ve güvenliğini 
tesis etmesini gerektirir (Mollamahmutoğlu, 2014, 352). İş sözleşmesinden kay-
naklı bu durum çalışanın işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkını 
doğurur. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışanın işve-
renden işyerinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı istemesi iş sözleşmesinden 
doğan bir haktır (Çelik, 2012, 174). 
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4. ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKININ BAŞVURULABİLE-
CEĞİ HALLER 

Yukarıda izah etmiş olduğumuz gibi çalışan işverenden gerekli tedbir-
lerin alınmasını talep edebilir ve 6331 sayılı Kanunun 13’üncü maddesine 
göre gerekli tedbirler alınana kadar çalışmaktan kaçınabilir. Yalnız çalışan her 
alınmayan tedbirde çalışmaktan kaçınma hakkına başvuramaz. Çalışmaktan 
kaçınma hakkı çalışanın salt isteğine bırakılmamış bazı şartlara bağlanmıştır. 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’unun 13’üncü maddesine göre çalı-
şanlar “ciddi ve yakın” tehlikelerle karşı karşıya kaldığında gerekli tedbirlerin 
alınmasını talep edebilir ve talebi haklı bulunması halinde tedbirler alınana 
kadar çalışmaktan kaçınabilir. Mevzuatımızda “ciddi ve yakın” tehlikenin bir 
tanımı yoktur. Mevcut iş güvenliği uygulamaları kapsamında çalışanın tedbir 
alınmasını talep edebilmesi için mevcut tehlikenin iş kazasına sebep olabi-
lecek “ciddi” çalışanın ruh ve vücut bütünlüğüne zarar verebilecek nitelikte 
olması ve bu tehlikenin “yakın” bir zamanda meydana gelmesi gerekmektedir. 
Örnek olarak yapı iskelesinde düşmeye karşı gerekli tedbirlerin tam olarak 
alınmamış olması, iskelenin ana ve ara korkuluk sisteminde eksiklerin olması  
“ciddi ve yakın” tehlike olarak değerlendirilebilir (Güner, 2016, 35). 

5. ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKINI KULLANABİLMEK 
İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Çalışan “ciddi ve “yakın bir tehlike ile karşılaşması durumunda 6331 sa-
yılı Kanunun 13’üncü maddesinin 1’inci bendine göre işyerinde iş sağlığı ve 
güvenliği kurulu bulunması durumunda kurula, kurul olmayan işyerlerinde ise 
işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınma-
sını talep edebilir. 6331 sayılı Kanunun 22’inci maddesine göre elli ve daha 
fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı 
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmalıdır. Söz konusu nitelik-
leri taşımayan işyerlerinde çalışan tespitin yapılması için doğrudan işverene 
başvurması gerekmektedir. Çalışan durumun tespit edilmesini istedikten sonra 
kurulun veya işverenin kararını beklemek zorundadır. İşyerinde kurul varsa 
acilen toplanır yoksa işveren derhal karar verir ve durumun tespiti yazılı olarak 
tutanakla yapılır. Eğer tespit edilen durum kurul veya işveren tarafından “cid-
di ve yakın” bir tehlike olarak değerlendirilirse çalışmaktan kaçınma hakkı 
kullanılabilir. Çalışan tespit edilen tehlikeye karşı gerekli tedbirler alınıncaya 
kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanın “ciddi ve yakın” tehlikelerden kendi-
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sini korumasının yanı sıra Kanunun çalışana söz konusu hakkı tanımasının bir 
nedeni de gerekli tedbirlerin alınmaması halinde durumun tespit edilmesidir. 
Bu nedenle, ciddi ve yakın bir tehlikenin varlığına rağmen işveren tarafından 
gerekli önlemler alınmıyorsa, çalışan bu başvuru hakkını kullanarak durumun 
tespit edilmesini sağlayabilir.

6331 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinin 2’inci bedine göre çalışanların 
çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden 
doğan diğer hakları saklıdır. Çalışanın gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalış-
madan geçirdiği süre de çalışma süresinden sayılır.  Bu sebepten çalışan üc-
retini alır, SGK primleri yatırılır ve yıllık izin gibi diğer hakları geçerlidir. Bu 
durumun normal bir çalışma ilişkisinden tek farkı, çalışanın iş görmemesidir. 

6. BİLDİRİM YAPMAKSIZIN ÇALIŞMAKTAN KAÇINILABİ-
LECEK HALLER 

Çalışanın karşılaşmış olduğu “ciddi ve yakın” tehlikenin “önlenemez” nitelik-
te olması durumunda çalışan kurula veya işverene bildirim yapmaksızın işyerini 
veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gidebilir. Bir tehlikenin 
“önlenemez” olması iş kazasının artık kaçınılmaz olduğu anlamına gelmektedir. 
Böyle bir tehlike karşısında çalışan kendi can güvenliğini korumak için güvenli 
bir yere geçmesi gerekmektedir. İş güvenliği uygulamalarında söz konusu duru-
ma yapı iskelesinde düşmeye karşı gerekli tedbirlerin olarak alınmamış olması, 
iskelenin korkuluk sisteminin olmaması ve çalışanlara kişisel koruyucu donanım 
olarak emniyet kemeri temin edilmemesi verilebilir.   

6331 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinin 3’üncü bendi uyarınca çalışan-
ların çalışmaktan kaçınmaları halinde haklarının kısıtlanamayacağı öngö-
rülmüştür. 6331 sayılı Kanunun 25’inci maddesi kapsamında iş durdurulan 
yerlerde çalışmaktan kaçınma hakkı kullanılamaz. İşyerlerinde İşin Durdurul-
masına Dair Yönetmelik hükümlerine göre hareket etmek gerekecektir.

7. TALEP EDİLMESİNE RAĞMEN TEDBİRLERİN ALINMA-
MASI DURUMUNDA HAKLI NEDENLE FESİH 

Çalışanın “ciddi ve yakın” bir tehlike karşısında talep etmesine rağmen gerekli 
tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi olduğu kanun hükümlerine göre iş söz-
leşmelerini haklı neden ile feshetme imkânı bulunmaktadır. Yapılacak olan fes-
hin haklı sebebe dayanmasından dolayı çalışana kıdem tazminatı ödenir (Baycık, 
2013, 122). Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli 
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ise bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılacaktır. İş sağlığı 
ve güvenliği tedbirleri büyük ölçüde mühendislik ve mevzuat bilgisi gerektirmek-
tedir. Çalışanlar “ciddi ve yakın” bir tehlike karşısında tedbirlerin yerindeliğini 
değerlendirirken son derece dikkatli olmalıdır. Çalışan durumu doğru değerlendir-
meksizin tek taraflı sözleşmesini fesih etmesi ve gerekçenin ilerleyen süreçte ye-
terli bulunmaması durumunda fesih haksız duruma düşebilir (Baycık, 2013, 118). 
Eğer gerekli şartlar oluşmadan söz konusu hak kullanılıp iş bırakılırsa çalışanın 
aleyhine hukuki sonuçlar doğabilir (Caniklioğlu, 2012, 76).

Meslek hastalıkları 6331 sayılı Kanunda mesleki risklere maruziyet sonu-
cu ortaya çıkan hastalık olarak tanımlanmıştır. Meslek hastalıkları çalışanların 
sağlık ve güvenlikleri için “ciddi” bir tehlikedir. Yalnız çoğu meslek hastalığı 
uzun süre maruziyet sonucu ortaya çıkar. Bazı meslek hastalıklarının ortaya 
çıkması 20-30 yılı bulmaktadır. Meslek hastalıklarına sebep olan durumlar 
“ciddi” bir tehlike olarak sınıflandırılsa bile meydana gelmesi uzun sürdüğün-
den dolayı “yakın” bir tehlike olarak değerlendirilemezler. Bu sebepten dolayı 
çalışanın meslek hastalığına sebep olan bir durumla karşı karşıya gelmesi du-
rumunda çalışmaktan kaçınması hakkını kullanabilmesi mümkün değildir. Ça-
lışanın silikosiz veya asbestte maruz kalması, yüksek titreşim veya ses altında 
çalışması,  kanserojen maddelerle temas etmesi vb. durumunda çalışmaktan 
kaçınma hakkını kullanamaz. Bu durumda çalışanlar 6098 sayılı Borçlar Ka-
nunu 408’inci maddesine başvurabilirler. Söz konusu maddeye göre  “İşve-
ren, işgörme ediminin yerine getirilmesini kusuruyla engellerse veya edimi 
kabulde temerrüde düşerse, işçiye ücretini ödemekle yükümlü olup, işçiden 
bu edimini daha sonra yerine getirmesini isteyemez”. İşveren iş sağlığı ve 
güvenliği tedbirlerini almayarak yerine getirmekle borçlandığı edimi zama-
nında ifa etmeyerek borca aykırı davranmış olur. Böylece işveren çalışa edim 
borcunu yerine getirebilmesi için gerekli güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı 
tesis etmediğinden temerrüde düşmüş olur. Bu sebepten çalışan meslek hasta-
lığına sebep olabilecek bir tehlike ile karşılaştığında Borçlar Kanunu 408’inci 
maddesi kapsamında çalışmaktan kaçınabilir (Baycık, 2013, 118).

8. SONUÇ 
Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun 

olmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve 
gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul veya iş-
veren çalışanın talebi doğrultusunda karar verirse çalışmaktan kaçınma hakkı 
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kullanılabilir. Eğer ciddi ve yakın tehlike önlenemez nitelikte ise çalışan ku-
rula veya işverene başvurmasına gerek olmaksızın işyerini veya tehlikeli böl-
geyi terk ederek belirlenen güvenli yere gidebilir. Çalışanın “ciddi ve yakın” 
bir tehlike karşısında talep etmesine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı du-
rumlarda, tabi olduğu kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini haklı neden 
ile feshetme imkânı bulunmaktadır. 
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