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COVID-19: Salgın Kapsamında Alınan Tedbirlere Aykırı Davranılmasının Cezai ve İdari 

Yaptırımlar Çerçevesinde Değerlendirilmesi 
 
Giriş 
 
2019 yılı Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada etkileri görülen ve 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından “daha önce maruz kalınmamış olması, hastalığa sebep olan 
etkenlerin insanlara bulaşma ve tehlikeli bir hastalığa yol açma ihtimalinin yüksek olması, 
hastalığın devamlı ve kolayca yayılması” özellikleri sebebiyle pandemik ilan edilen Covid-19 
Koronavirüs (Covid-19) salgını, günümüzün en önemli sorunu haline gelmiştir. Bu virüsün 
dünya üzerindeki tüm ülkelerde hızlıca yayılması hem küresel krize hem de binlerce kişinin 
ölümüne neden olmuştur. Buna bağlı olarak, virüsün olumsuz etkilerinin kısa süre içerisinde 
toparlanması ve sosyal hayatın tekrar düzene girmesi için birçok ülkede karantina 
uygulamalarına başlanmış ve virüsün yayılımını kontrol altına alabilmek için birtakım zorlayıcı 
ve kısıtlayıcı tedbirler uygulanmıştır. Nitekim söz konusu bu uygulama ve tedbirler birçok 
ülkede daha devam etmektedir. 11 Mart 2020 tarihi itibariyle Türkiye’de de ilk resmi teşhisin 
belirlenmesi ile gelinen aşamada virüsün yayılımının engellenmesi ve kontrol altına alınması 
adına alınan tedbirler de artmaktadır. Bu durum alınan tedbirlere uygun davranılmaması 
halinde kişilerin hukuki sonuçlara ve cezai yaptırımlara maruz kalıp kalmayacağı sorusunu 
da beraberinde getirmiştir. 
 
Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesinde düzenlenen “Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin 
Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu” bakımından hangi hastalıklar bulaşıcı hastalık 
kapsamındadır? 
 
Bu soruya ilişkin olarak değerlendirilmesi gereken en önemli hüküm kanaatimizce Türk Ceza 
Kanunu’nun (TCK) 195. maddesinde düzenlenen bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı 
davranma suçudur. Söz konusu suç kanunda “Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya 
bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili 
makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.” şeklinde düzenlenmiş olup, bu manada bulaşıcı hastalıklara yakalanmış veya 
bu hastalıklardan ölmüş kimselerin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili 
makamlarca alınan tedbirlere uyulmaması, suç olarak tanımlanmıştır. Böylece, bu 
düzenlemeyle kamu sağlığını korumak amaçlanmaktadır.  
 
Kanundaki bulaşıcı hastalık kavramından ne anlaşılmalıdır?  
 
Bulaşıcı hastalıklar; vücuda giren birtakım organizmaların sebep olduğu hastalıklardır. Bu 
hastalıklar kısa bir zaman dilimi içerisinde belirli bir popülasyonda bireylerin bu hastalığa 
yakalanması ve hastalığa yakalanan kişi sayısının öngörülemez şekilde artması halinde 
salgına dönüşür. Bu bakımdan, gerek yayılma hızı gerekse hem yerel hem küresel etkisi 
değerlendirildiğinde Covid-19 da TCK’nın anılan maddesinde yer alan “bulaşıcı hastalık” 
kapsamında sayılmakta olup, Covid-19 salgınının yayılmaması adına yetkili makamlarca 
alınan tedbirlere uymayan kişiler bu suçu işlemiş olacaktır.  
 
Hangi tedbirler bu suçun kapsamında yer almaktadır?  
 
Söz konusu kanun maddesi ile yetkili makamlara yönetmelik, genelge ve talimatlar ile geniş 
bir düzenleme yetkisi verilmiş; bulaşıcı hastalığın yayılmasını önlemeye ve durdurmaya 
yönelik her türlü tedbir bu kapsamda sayılmıştır. Fakat önemle belirtmek gerekir ki, bu suçun 
söz konusu olabilmesi için kişinin aykırı davrandığı tedbirin bulaşıcı hastalıklardan birine 
yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına  
 



 

2 
Abide-i Hürriyet Cad. No:158 34387 Şişli/İstanbul/Turkey  

T: +90 212 352 88 33 F: +90 212 352 88 60  
info@gokce.av.tr - www.gokce.av.tr 

 
alınmasına dair bir tedbir olması gerekmektedir. Bir diğer ifadeyle, aykırı davranılan tedbir, 
kişinin bulaşıcı hastalıklardan birine yakalandığının veya kişinin ölüm sebebinin bu hastalık  
 
olduğunun tespiti üzerine alınmalıdır. Dolayısıyla, örneğin İçişleri Bakanlığı tarafından 21 
Mart 2020 tarihinde yayımlanan genelge ile 65 yaş üzeri veya kronik hastalığı olan kişiler için 
getirilen sokağa çıkma yasağı, önlem amaçlı alınan genel bir tedbir olduğundan potansiyel 
taşıyıcıların bu tedbire aykırı davranması bu suç kapsamında sayılmayacaktır. Öte yandan, 
örneğin bir işyerinde çalışanlardan birinin bulaşıcı hastalığa yakalandığının tespiti üzerine 
işyerinin karantina altına alınması halinde, bu karara uymayan ve işyerine gitmeye devam 
eden kişilerin bu suç bakımından sorumluluğu doğabilecektir. Yine örneğin yurtdışından 
dönen kişilerin sağlık taramasından geçirilmesinden sonra havaalanlarında alınan zorunlu 
karantina tedbirlerine uymayan kişiler de bu suçtan sorumlu olacaktır.  
 
Tedbirlere aykırı davranılması sebebiyle virüs bulaşması hali bu suçun kapsamına 
girer mi?  
 
Bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere aykırı davranılması suçu, yalnızca yukarıda 
sayılan nitelikte tedbirlere uymamayı yaptırıma bağlamaktadır. Bu nedenle kişinin bir başka 
kişiye hastalık bulaştırması bu suçu oluşturmaz.  
 
Bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere aykırı davranma suçu TCK’da hangi 
yaptırımla karşılanmaktadır? 
 
Bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere aykırı davranma suçunun yaptırımı TCK’da iki 
aydan bir yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir. Bu suç şikâyete bağlı olmayıp, 
Savcılıkça bu suçu işleyen kişiler hakkında re’sen soruşturma başlatılır. Her ne kadar, şu 
anki uygulamada potansiyel taşıyıcılara karantina sonrası imzalatılan formda “alınan 
tedbirlere uyulmaması halinde bu suçtan soruşturma başlatılacağı” uyarısına yer verilmişse 
de bu suçun oluşabilmesi için aykırı davranılan tedbir açısından bir kişinin hastalığa 
yakalandığının veya ölüm sebebinin bu hastalıktan olduğunun tespiti ön koşulu 
gerekmektedir. Bu bakımdan, genel ve önleyici nitelikte tedbirlere aykırı davranılması halinde 
bu suç oluşmayacaktır.  
 
Genel tedbirlere aykırı davranılması halinde kişiler hakkında idari yaptırım 
uygulanabilir mi?  
 
Yukarıda detaylıca bahsedildiği üzere TCK m.195’in söz konusu olabilmesi için şartlar 
TCK’da düzenlenmiş olup bu suçun konusu bir kişinin bulaşıcı hastalık taşıdığı veya ölüm 
sebebinin bu hastalık olduğunun tespiti üzerine alınan tedbirler olmakla birlikte, kamu 
sağlığını korumak amaçlı alınan genel tedbirlere aykırı davranılması halinde kişiler 
Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde idari yaptırım ile karşı 
karşıya kalabilecektir. Şöyle ki, bilindiği üzere Türkiye’de ilk resmi teşhisin belirlenmesi ile 
gelinen aşamada virüsün yayılımının engellenmesi ve kontrol altına alınması adına alınan 
tedbirler artmaktadır.  
 
Bu bağlamda, İl İdaresi Kanunu’nun 11.maddesinin C bendinde “Vali, kamu düzeni veya 
güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da 
bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hâllerde on beş günü geçmemek üzere ildeki 
belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi 
bulunan kişiler için sınırlayabilir; belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, 
toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilir ve ruhsatlı da olsa her 
çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilir.” düzenlemesine yer verilmiş olup, 
bu surette valilerin kamu düzeninin olağan hayatı durduracak şekilde bozulması veya  
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bozulma ihtimalinin bulunması durumunda kişilerin belli yerlerde ve saatlerde dolaşmalarını 
engelleyici tedbirler alabileceği öngörülmüştür. Yine bununla bağlantılı olarak, Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. maddesinde de söz konusu tedbirlerin bulaşıcı hastalıkların 
ortaya çıkması durumunda uygulanabileceği düzenlenmiştir.   
 
Gelinen aşamada ülkemizde, İçişleri Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı ve Bilim 
Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda 22 Mart 2020 tarihli genelge ile 65 yaş ve üzeri ve 
kronik hastalığı olan kişilere sokağa çıkma yasağı getirilmiş, devamında 3 Nisan 2020 tarihli 
ek genelge ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğan (20 yaş altı) kişiler için de bu yasağın 
uygulanmasına karar verilmiştir. Bu durum, sokağa çıkma yasağına aykırı davranılması 
halinde ne gibi sonuçların oluşacağı sorusunu da beraberinde getirmiştir.  
 
Söz konusu genelgeler ile bu kararları uygulama ve uygulanmaması halinde idari para cezası 
miktarını belirleme yetkisi valiliklere bırakılmıştır. Bunun üzerine, genelgeye bağlı olarak 
valilikler tarafından alınan kararlara bakıldığında söz konusu sokağa çıkma yasağı, 
büyükşehirlere giriş-çıkışların durdurulması, maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafeyi 
koruma zorunluluğu gibi önleyici ve genel nitelikteki tedbirlerin ihlal edilmesi halinde her bir 
ihlal için kişilere 3150,00-TL’lik bir idari para cezası uygulanacağı öngörülmüştür. Dolayısıyla, 
bu tedbirlere aykırı davranan kişiler gerek Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gerekse Kabahatler 
Kanunu uyarınca bir idari yaptırım ile karşı karşıya kalabileceklerdir.  
 
Sokağa çıkma yasağının istisnaları var mıdır?  
 
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 5 Nisan 2020 tarihli genelge ile doğum tarihi 
01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında) olmakla beraber; kamu 
kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olan, özel 
sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyen, 
tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki 
planlama, seyahat ve konaklama koşulları düzenlenen mevsimlik tarım işçilerinin sokağa 
çıkış yasağından muaf tutulacağı belirtilmiştir. 
 
Büyükşehirlere giriş-çıkışların durdurulması tedbirinin istisnaları var mıdır?  
 
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 3 Nisan 2020 tarihli genelge büyükşehir statüsündeki 
30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, 
Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, 
Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, 
Trabzon, Van) ile Zonguldak ili için tüm giriş-çıkışların 15 günlük bir süre için geçici olarak 
durdurulmasına karar verilmiştir.  
 
Bununla birlikte;  

- Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak 
üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin 
lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olan kişiler, 

- Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı 
yapan kişiler,  

- Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu 
malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olan kişiler,  

- İkamet ve işyerleri farklı olan yönetici, çalışan ya da işyeri sahipleri,  
- Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin 

sağlanmasında görevli kişiler ve  
- Ek olarak valiler başkanlığında ilgili meslek kuruluşları (ticaret ve/veya sanayi, esnaf 

ve ziraat odaları vb.) temsilcilerinin de katılımıyla toplanan “İl Pandemi Kurulları” nın  
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önerileri doğrultusunda illerin özel durumları göz önünde tutularak İl Umumi 
Hıfzıssıhha Kurullarınca alınacak karar ile kapsama alınacak diğer faaliyetlere 
özgülenmiş olan kişiler,  

 
yukarıda detaylıca sayılan nitelikleri ispatlayan belgeleri yanlarında bulundurma ve 
gerektiğinde yetkili kişilere ibraz etmeleri koşuluyla giriş-çıkış yapabileceklerdir. 
 
Sonuç 
 
Yukarıda açıklandığı üzere, mevcut mevzuat kapsamında valiliklerce il nezdinde kısmi veya 
herkes için geçerli sokağa çıkma yasağı, büyükşehirlere giriş-çıkışın durdurulması, maske 
takma zorunluluğu gibi tedbirler uygulanabilmektedir. Bununla birlikte, bu tedbirlere aykırı 
davranılması TCK m.195’te düzenlenen bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı 
davranma suçunu oluşturmayacaktır. Bu suçun söz konusu olabilmesi için kişinin aykırı 
davrandığı tedbirin bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş 
kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair bir tedbir olması gerekmektedir. 
Bir diğer yandan, genel ve önleyici nitelikteki tedbirlere aykırı davranılması halinde kişiler 
valiliklerce belirlenen miktarda idari para cezası ödemek durumunda kalabileceklerdir.  
 
 
 
Saygılarımızla, 
 
Gökçe Avukatlık Ortaklığı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu not, 10 Nisan 2020 tarihine kadar olan gelişmeler ışığında, konu hakkında genel bir bilgilendirme yapmak amacıyla 
hazırlanmış olup somut olaylar özelinde bir değerlendirme içermemektedir. Bu not vergisel konularda bir görüş içermez. Bu 
notta yer alan bilgiler her durum için özel koşullara bağlı olarak farklılık gösterebilir ve Gökçe Avukatlık Ortaklığı bu durumlardan 
sorumlu tutulamaz. 


