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COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ALINAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 
KARARLARINA İLİŞKİN YASAL MEVZUAT HÜKÜMLERİ 

Betül GÜLER1 

1) Giriş 

Dünya Sağlık Örgütü 31 Aralık 2019'da Çin'in Wuhan Şehrinde nedeni bilinmeyen 

pnömoni vakaları hakkında bilgilendirilmiştir. Yeni bir koronavirüs, 7 Ocak 2020'de Çinli 

yetkililer tarafından tanımlanmış ve geçici olarak “2019-nCoV” olarak adlandırılmıştır. 

Gidişatın vahametini teşhis ve tespit eden Dünya Sağlık Örgütü, 11 Mart 2020 tarihinde 

COVİD-19’u “pandemik salgın” ilan etmiştir.  

Ülkemizde pandemiyi engellemek amacıyla idari bazı tedbirler alınmıştır. Bu 
tedbirlerden biri de sokağa çıkma yasağıdır2 

 İlk sokağa çıkma yasağı altmış beş yaş üstü bireyler için verilmiştir. Akabinde bu 

yasak yirmi yaş altı bireyleri de kapsamış ve otuz ilde belirli sürelerde, bazı vatandaşlar muaf 

tutularak, tüm vatandaşlar için verilmiştir. Son olarak seksen bir ilde geçerli dört gün süreli 

bir yasak verilerek ülkemizde bir ilk gerçekleşmiştir3.  Sokağa çıkma yasağı kararlarının 

altmış beş yaş üstü ve yirmi yaş altı bireyler için zaman sınırlaması olmaksızın verilmiş 

olması ölçülülük tartışmalarını ortaya çıkarmıştır. Bununla birlikte sokağa çıkma yasağı 

kararlarının İçişleri Bakanlığı genelgesi ile verilmesi, Anayasa ve sair mevzuat çerçevesinde 

kanuni idare ilkesi bakımından uygun görülmemiş ve bu durum tartışmaların odağı haline 

gelmiştir. 

2) Sokağa Çıkma Yasağına Dayanak Gösterilen Yasal Mevzuat Hükümleri 

Devletin yaşama hakkını koruma pozitif yükümlülüğünün kaynağı, yaşama hakkının 
hukuk tarafından korunmasını emreden Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi’nin 2(1). Fıkrasıdır.4 

                                                           
1 Avukat, Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu Üyesi 
2 Dünyadaki örnekleri için bkz: State of emergency: how different countries are invoking extra powers to stop 
the coronavirus , https://theconversation.com/state-of-emergency-how-different-countries-are-invoking-extra-
powers-to-stop-the-coronavirus-134495 Erişim Tarihi: 01.06.2020 
https://haberglobal.com.tr/dunya/dunyada-koronavirus-karantinasi-iste-sokaga-cikma-yasagi-olan-yerler-35719,  
Erişim tarihi: 28.05.2020 
https://www.haberler.com/hangi-ulkelerde-sokaga-cikma-yasagi-var-hangi-13121223-haberi/ Erişim 
tarihi:28.05.2020  
3 Genelgelere ulaşmak için: http://www.ankarabarosu.org.tr/Page.aspx?ICISLERI_BAKANLIGI&=149  
4 S.132 
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https://www.haberler.com/hangi-ulkelerde-sokaga-cikma-yasagi-var-hangi-13121223-haberi/
http://www.ankarabarosu.org.tr/Page.aspx?ICISLERI_BAKANLIGI&=149
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 Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi Yaşama hakkı madde 2/1’e göre: “ Herkesin yaşama 
hakkı hukuk tarafından korunur. Kanunun ölüm cezası öngördüğü bir suç nedeniyle bir 
mahkemenin verdiği ölüm cezasının infazı dışında, hiç kimse yaşama hakkından kasten 
yoksun bırakılamaz”. 

Madde gerekçesinde hakkın varlık nedeni şu şekilde tanımlanmıştır:” Yaşama 
hakkının varlık nedeni, insanı doğal olmayan ölüme karşı korumaktır. Yaşama hakkı, esas 
itibarıyla yaşamın sürdürülmesini güvence altına alır. Yaşamın kalitesiyle ilgili olaylar, 
‘yaşama hakkı’ bakımından değil, diğer haklarla ve daha çok ‘özel yaşama saygı hakkı’ 
bakımından bir sorun doğurabilir”5. 

Madde gereğince yaşam hakkının korunması için devlete yüklenen uygun tedbirleri 
alma şeklindeki pozitif yükümlülük, öncelikle, devlet yaşama hakkının korunması ve buna 
engel olan tehditleri önlemeyi hedeflemeli, buna ilişkin etkili yasal ve idari mevzuatı 
oluşturmalıdır. Adli mekanizmalar ve idari kolluk aracılığıyla hukuka uygunluk çerçevesinde 
yasal ve idari mevzuatın uygulanmasını sağlamalıdır6. 

Anayasamızda7 devlete yaşam hakkını koruma yükümlülüğü getirmiştir. 

Madde 5 – “Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve 
bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve 
toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal 
hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve 
sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları 
hazırlamaya çalışmaktır.” 

Madde 56 – “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi 
geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların 
ödevidir. Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan 
ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık 
kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.” 

Anayasadan ve uluslararası sözleşme hükümlerinden doğan devletin bireyin yaşam 
hakkını koruma yükümü çerçevesinde mevzuatımızda bazı hükümler yer almaktadır. Bu 
hükümlerden özellikle salgın hastalıkların engellenmesi amacıyla kullanılan maddeler 
şunlardır: 

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Madde 23’e göre: “Her vilayet merkezinde bir 
umumi hıfzıssıhha meclisi toplanır. Bu meclis mahalli sıhhat ve içtimai muavenet müdürü, 
nafıa mühendisi, maarif, baytar müdürü, mevcutsa sahil sıhhiye merkezi tabibi, bir hükümet 
ve belediye tabibi ve hastane baştabibi ile garnizon ve kıt'a bulunan yerlerde en büyük askeri 
tabip ve serbest sanat icra eden bir tabip ve bir eczacıdan ve belediye reisinden mürekkeptir. 
                                                           
5Osman DOĞRU, YASAMA HAKKI ,Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi – 5, 
Temmuz 2018 Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi, s. 3 
6a.g.e S.132 
7 2709 sayılı T.C. Anayasası 
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Meclis valinin veya valiye bilvekale sıhhiye müdürünün riyaseti altında içtima eder. Valinin 
tensip edeceği bir zat kitabet vazifesini ifa ve zabıtları tanzim eder.” 

 
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu madde 28 ‘e göre “Umumi hıfzıssıhha meclislerinin 

mukarreratından mahalli vazifeler ve salahiyetler arasında bulunan işler vali veya kaymakam 
tarafından icra olunur ve istizana muhtaç olanlar kaymakamlıkça vilayetten ve vilayetçe 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden sorulur” şeklinde düzenleme mevuttur.  Maddeye 
göre salgın hastalık döneminde aynı kanunun 23. maddesine uygun olarak oluşturulan 
meclisten çıkan her türlü karar vali veya kaymakam tarafından uygulanacaktır. 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu madde 72’de salgın hastalık dönemlerimde alınacak 
tedbirler tek tek belirtilmiştir. Ancak bahse konu tedbirlerin kapsamı tam olarak belli değildir 

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/c hükmü ile 32/ç hükmünün de incelenmesi 
gerekir. İl İdaresi Kanunu’nun 11/C hükmüne göre “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, 
kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve 
önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali, gereken 
tedbir ve kararları alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar 
hakkında 66’ıncı madde hükmü uygulanır”. Madde hükümlerine göre illerde vali ve ilçede de 
kaymakam tedbir almak ve uygulamakla yükümlüdür. 

 
Bununla birlikte Anayasa, devletin tedbir alma yükümlülüğü kapsamında izleyeceği 

yol bakımından iki alternatif sistem getirmiştir. Bu sistemlerden ilki anayasanın 13. 
maddesinde belirtilen olağan sistem, diğeri ise 15. maddede belirtilen olağanüstü hal 
sistemidir. Bu iki alternatif birbirinden tamamen bağımsız ve farklıdır.  

 
Olağan sistem uygulamasında anayasanın 13. maddesine göre temel hak ve 

özgürlüklere ilişkin düzenlemeler mutlaka kanunla yapılmalıdır. Dolayısıyla pandemi halinde 
öncelikle devletin kabul ettiği sistem çerçevesinde yasallık denetimi yapmak gerekmektedir.  

 
İl İdaresi Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ilgili hükümlerinin sokağa çıkma 

yasağı kararı verilmesi bakımından, bu denli geniş kapsamlı olduğu yani konu bakımından 
yetki sahibi olduğu konusu tartışmalı bir konudur. 

 
Bununla beraber sokağa çıkma yasağı kararının vali tarafından değil de İçişleri 

Bakanlığı tarafından yetki tartışmalarını da beraberinde getirmiştir.  
 

 


