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ŞEHiR ve SAĞLIK HUKUKU BAĞLAMINDA 
COVID-19 TEDBiRLERiNiN HUKUKi TEMELLERiNE 

KISA BiR BAKIŞ

Prof. Dr. MEHMET FAHRETTiN ÖNDER*

I. GİRİŞ

Yazımızda, şehir ve hukuk ilişkisinin sağlık hukuku 
boyutunda güncel bir konu olan ve tüm dünyası ka-
sıp kavuran vaka sayısının 185 milyonu, ölüm sayısı 
4 milyonu, Türkiye’de de vaka sayısının 5,5 milyonu 
ve ölüm sayısının da 50 bin civarında olduğu co-
vid-19(yeni coranavirüs)’la mücadele kapsamında 
uygulanan tedbirlerin 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Kanunu hükümleri temelinde hukuki boyutu kısaca 
ele alınacaktır

İnsanlık tarihine bakıldığında gerek bakteri ge-
rekse de virüs temelli enfeksiyon ve bulaşıcı has-
talıklar olan veba, kolera, tüberküloz, çiçek, kuduz, 
difteri, şarbon, kızamık ve benzerlerinden küçük 
büyük milyonlarca insan ölmüştür. Teknoloji birçok 
hastalığa çare bulmakla birlikte bazen de çaresiz 
kalabilmektedir. İşte teknolojinin zirvesini yaşadığı-
mız 2020 yılı başında da Çin merkezli bir virüs, tüm 
dünyayı sarmış ve hala etkisini sürdürmektedir. 

Her ülke kendi mevzuatı çerçevesinde salgın 
hastalıklarla mücadele etmektedir. Bu bağlamda 
covid-19 etkilerini göstermeye başladığında gerek 
kamu gerekse de özel hukuk çerçevesinde idari, 
siyasi ve hukuki tedbirlerin uygulamaya konulmuş 
ve hala da konulmaya devam etmektedir. Bu uy-
gulamalar, temelde merkezi yönetim tasarrufları 
olmakla birlikte, 1593 sayılı Kanun hükümlerinde ye-
relde karar mekanizmalarını da içerdiğinden, top-
lu yaşanılan birlikteliklerin bulunduğu şehir hukuku 
uygulamalarıdır. Dolayısıyla alınan koruma tedbir-
lerinin yasal dayanaklarının da bilinmesinde fayda 
bulunmaktadır.      
*  SDÜ. Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi, 

II. COVID-19 SALGIN HASTALIĞIYLA
MÜCADELENİN HUKUKİ TEMELLERİ 
Anayasal Temelleri

Kanuni düzenlemelerin dayanakları Anayasa-
da yer almaktadır. Sağlık hukuku yönüyle Anaya-
samızın 56. Maddesi “Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin 
Korunması” başlığında sağlıklı bir çevrede yaşama 
hakkı için devlete, bireylerin beden ve ruh sağlığını 
koruma görevi vermektedir. Aynı şekilde 17 madde-
si “Kişinin Dokunulmazlığı, Maddi ve Manevi Varlığı” 
başlığında bireylerin yaşama, maddi ve manevi 
varlığının geliştirilmesiyle birlikte tıbbi zorunluluklar 
ve kanunda yazılı haller dışında vücut bütünlüğüne 
dokunulamaması, bilimsel ve tıbbi deneylere tabi 
tutulmamasını düzenlemektedir. 

Kişilerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının sağ-
lanmasında Anayasamızda yer alan düzenlemeler 
gereği birçok Kanun düzenlemesi yer almaktadır. 
Anayasada yer alan yukarıdaki hükümler ile özellik-
le bu maddelere göre yürürlükte olan 1593 sayılı Ka-
nun hükümleri çerçevesinde geçmişten günümüze 
yaygın hastalıklara karşı çocuklara yapılan zorunlu 
aşıların hukuki temelleri üzerinde tartışmalar bir türlü 
bitmemekte ve yargı kararlarına konu edilmektedir.  
Bu tartışmaların üzerine bir de somut olarak covid-19 
salgın hastalığıyla mücadelede maske zorunluluğu 
ve akabinde de aşı uygulamaları başlayınca konu-
nun önemi de daha artmış olmaktadır.   

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Hükümleri

1593 sayılı Kanun 1930 tarihli olup, ihtiyaçlara 
göre belli zamanlarda değişiklikler yapılmış ve hala 
yürürlüğünü korumaktadır. Ancak çıkarıldığı yıla 
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göre takdire şayan bir Kanun olduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır. 

Kanun, merkezi idare anlamında Sağlık Bakanlı-
ğının görevlerini düzenlemek yanında taşra teşkilatı 
yapılanması ile yerel bazda il özel idareleri ve be-
lediyeleri ilgilendiren görevlere de yer vererek şehir 
sağlık hukukunun da alt yapısını oluşturmaktadır. 

1593 sayılı Kanunun 20/I-(10) maddesinde bele-
diyelerin bulaşıcı hastalıklarla mücadelede yardım 
görevinin bulunduğu belirtilmektedir. 

Kanunun 23. Maddesinin başlığı, “Vilayetler ve 
Kazalar Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri” olup madde-
de, bu kurulların kurulma zorunluluğu ve yapısını dü-
zenlenmektedir. Özellikle 26 maddesine göre, yay-
gın ve salgın hastalık meydana geldiğinde Valinin 
daveti üzerine bu kurulların toplanma zorunluluğu 
ve 27. maddeye göre de bu salgın hastalıklardan 
korunmaya yönelik alınmış veya alınacak tedbirlerin 
yerine getirilmesi görevinin olduğu belirtilmektedir. 

1593 sayılı Kanunun 29 ve devamı maddele-
ri “Sari ve Salgın Hastalıklarla Mücadele” başlığını 
taşımakta ve ilk olarak hudut ve sahillere yönelik 
mücadele, akabinde de 57. madde ve devamında 
da “Memleket Dahilinde Sari ve Salgın Hastalıklarla 
Mücadele” başlığı altında hükümler yer almaktadır. 

Burada en önemli husus, 57. madde olup sayma 
yöntemiyle salgın hastalıkları belirlemesi ve ilgililere 
bildirim yükümlülüğü getirmesidir. 57. maddede sayı-
lan salgın hastalıklara karşı alınacak tedbirler de aynı 
Kanunun 72. maddesinde aşağıdaki gibi sıralanmıştır. 

“57 nci maddede zikredilen hastalıklardan biri 
zuhur ettiği veya zuhurundan şüphelenildiği takdir-
de aşağıda gösterilen tedbirler tatbik olunur:

 1 - Hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe 
edilenlerin ve hastalığı neşrü tamim eylediği tet-
kikatı fenniye ile tebeyyün edenlerin fennen icap 
eden müddet zarfında ve sıhhat memurlarınca ha-
nelerinde veya sıhhi ve fenni şartları haiz mahaller-
de tecrit ve müşahede altına vaz’ı.
 2 - Hastalara veya hastalığa maruz bulunanlara 
serum veya aşı tatbikı.
 3 - Eşhas, eşya, elbise, çamaşır ve binaların ve fen-
nen intana maruz olduğu tebeyyün eden sair bil-
cümle mevaddın fenni tathiri.
 4 - Hastalık neşreden haşarat ve hayvanatın itlafı.
 5 - Memleket dahilinde seyahat eden eşhasın icap 
eden mahallerde muayenesi ve eşyalarının tathiri.
 6 - Hastalığın sirayet ve intişarına sebebiyet veren 
gıda maddelerinin sarf ve istihlakinin men’i.
 7 - Dahilinde sari ve salgın hastalıklardan biri zuhur 
eden umumi mahallerin tehlike zail oluncaya kadar 
set ve tahliyesi.”

Ayrıca aynı Kanunun 76 maddesine göre İl Hıf-
zıssıhha Kurulu kararıyla salgın hastalıkla ilgili geçici 
süreli meslek ve sanatın icrasının tatili, 77. maddeye 
göre de Sağlık Bakanlığının tasvibiyle alınacak ka-
rar doğrultusunda tüm ülkede yasaklama tedbiri 
alınabileceği belirtilmektedir. 

Covid-19 hastalığının salgın ve yaygın bir hasta-
lık olduğu hususunda bir şüphe bulunmamaktadır. 
Ancak 72 madde, 57. maddedeki hastalıklara atıf 
yapmaktadır. Bu durumda 57. maddede covid-19 
sayılmadığı için acaba covid-19’la mücadele için 
alınan tedbirlerin yasal dayanaktan yoksun mudur? 

Yukarıdaki soruya verilecek cevap yine 1593 sayılı 
Kanunun 64 maddesidir. Söz konusu maddeye göre,   

“57 nci maddede zikredilenlerden başka her 
hangi bir hastalık istilai şekil aldığı veya böyle bir 
tehlike baş gösterdiği takdirde o hastalığın veya 
her hangi bir hastalık şeklinin memleketin her ta-
rafında veya bir kısmında ihbarı mecburi olduğunu 
neşrü ilâna ve o hastalığa karşı bu kanunda mezkür 
tedabirin kaffesini veya bir kısmını tatbika Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekaleti salahiyettardır.”

Salgın ve yaygın hastalıkla mücadele için 1593 
sayılı Kanun her ne kadar hastalıkları sayma yönte-
miyle belirlemiş ve alınacak tedbirleri de sayılanlara 
göre göstermişse de, yine de kanuni bir dayanak 
yukarıda verdiğimiz 64. Madde yeterli sayılabilir. Bu 
maddeye göre Sağlık Bakanlığı, yeni zuhur edecek 
benzer bir hastalığı da Kanunda sayılan hastalıkla-
ra uygulanan tedbirleri alabilecek, uygulayabilecek 
ve ilan edebilecektir. Ayrıca Kanunun 87. maddesine 
göre Sağlık Bakanlığına, 57. maddede yazılı hasta-
lıklarla mücadele tedbirlerine ilişkin Yönetmelikle 
düzenleme yetkisini de verdiği görülmektedir. 

1593 sayılı Kanunun 87 maddesi uyarınca Sağlık 
Bakanlığı 2007 yılında “Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans 
ve Kontrol Esasları Yönetmeliğini” yayımlamıştır. Bu 
Yönetmelikte bulaşıcı hastalıklar listelenmiştir. Yönet-
meliğin Ekinde yer alan 80 adet bulaşıcı hastalığa 
22.04.2020 tarihinde covid-19 (yeni coronavirüs has-
talığı) da eklenmiştir (22.04.2020 T. Ve 31107 sayılı RG). 

Bu durumda, artık 1593 sayılı Kanunun 64 ve 
87.maddeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı co-
vid-19’u bulaşıcı ve salgın bir hastalık ilan ettiği ve 
Yönetmeliğe koyduğu için, her ne kadar 57. madde-
de açıkça adı yazmasa da, Kanuni dayanakla Yö-
netmelikte yer aldığı için bulaşıcı bir hastalık olarak 
kanuni dayanağına kavuşturulmuştur. Dolayısıyla 
Kanunda yazan tedbirlerin alınabileceği ve 72/I-(2) 
maddesinde yazılan aşı uygulamasının bunlardan 
biri olduğu söylenebilecektir. Aşı dışında aşı henüz 
bulunmadan, 57. maddede yazılı tecrit, yasakla-
ma, tatil, sokağa belli saatlerde çıkma yasağı gibi 
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tedbirler de bir tartışma olmasa da özellikle aşı gibi 
maske uygulamasından da tartışmalar yapılmış ve-
rilen idari para cezaları yargıya taşınmıştır.

1593 sayılı Kanunun 282. maddesi ve devamın-
da ceza hükümlerine yer verilmiştir. Özellikle 282. 
maddeye göre, Kanunda yazılı yasaklara ve zorun-
luluklara uymayanlara idari para cezasının uygu-
lanacağı, 284. maddeye göre, 57. maddede sayılı 
hastalıklar hakkında tetkikata bulunmaya yetkili 
kimselere muhalefet edenlere TCK m. 195’in uygu-
lanacağı belirtilmektedir. Kanunun ceza hükümleri 
içeren devam eden diğer maddelerin çoğunda Ka-
bahatler Kanununun 32 maddesine göre cezalan-
dırılacağı belirtilmektedir. 

1593 sayılı Kanunun atıf yaptığı TCK m. 195’in 
başlığı “Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı 
Davranma”dır. Bulaşıcı hastalıklarla mücadelenin 
önemi gereği kamunun sağlığına karşı suçlar içinde 
özellikle düzenlenmiş bir suç olarak, covid-19’la ilgili 
mücadele tedbirlerine aykırı davranışlar nedeniyle 
karşılaşılabilecek bir suçtur.  

Yaygın ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele ted-
birlerinin 1593 sayılı Kanunla bağlantılı olarak yasal 
temelleri ile kişinin hak ve özgürlüklerinin kullanımı 
yönüyle karşılaştırma yapılabilmesi bakımından ay-
rıca 4721 sayılı Tük Medeni Kanun’un 23. Maddesinin 
de bilinmesinde yarar bulunmaktadır. Söz konusu 
madde “Kişiliğin Korunması” başlığı altında; 

“Kimse, hak ve fiil ehliyetlerinden kısmen de olsa 
vazgeçemez. 

Kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya onları 
hukuka ya da ahlâka aykırı olarak sınırlayamaz. 

Yazılı rıza üzerine insan kökenli biyolojik mad-
delerin alınması, aşılanması ve nakli mümkündür. 
Ancak, biyolojik Madde verme borcu altına girmiş 
olandan edimini yerine getirmesi istenemez; maddî 
ve manevî tazminat isteminde bulunulamaz.” hük-
münü içermektedir. Burada kişiliğin dışa karşı ko-
runması kadar içe karşı da korunmaktadır. Bir diğer 
anlatımla kişiye rağmen devlet, kişiyi korumaktadır. 
Hastalık salgın niteliğinde olmasa bile kişi, kimse 
bana karışamaz ister ölür ister yaşarım diyemeye-
cektir. Dolayısıyla kişi istemese bile, kişinin hukukça 
korunması gerekmektedir. Burada hukuk, özgürlü-
ğün özellikle insan sağlığı ile karşılaştırılmasında ki-
şinin varlığının sağlıklı korunması ve sürdürülmesini 
istemektedir. Covid-19 ile mücadele, kişinin isteme-
mesine rağmen kişinin hem kendisinin korunması 
hem de salgın hastalık olması nedeniyle toplumun 
korunması gerekliliği öne çıkmaktadır. 

Bir diğer bilinmesi gereken husus, 6098 sayılı Türk 
Borçlar Kanunun 49 ve devamı maddeleridir. Borç-
lar hukukunun haksız fiil düzenlemelerine göre, bir 
başkasına ihmalen dahi olsa verilen zararların zarar 
veren tarafından giderilmesi gerekmektedir. Haksız 
fiilin cezai sonuçları bir tarafa, hukuki sorumluluk 
anlamında gerek devlet birimlerinin gerekse de özel 
ticari kişiliklerin covid-19 tedbirlerine uymama neti-
cesinde bir kişinin covid-19’a yakalanması, bu kişiye 
karşı bir haksız fiil teşkil edebilir. Hastalığa yakala-
nan kişi, tedbirleri almayan veya uymayan kişi veya 
kuruma karşı tazminat davası açılabilir. Dolayısıyla 
covid-19 tedbirleri kapsamında aşı olmayan bir ki-
şinin ya da aşı dışındaki diğer tedbirlere uymayan 
bir kişinin bir başkasına bu anlamda hastalık bu-
laştırması, her ne kadar ispatı konusunda zorluklar 
bulunsa da ispat edildiği takdirde bir haksız fiil sa-
yılabilecektir. 

III. ZORUNLU AŞI GİBİ ALINAN TEDBİRLERE 
UYMAMAYA İLİŞKİN YARGI KARARLARI

Genel Olarak

Sağlık Bakanlığı, 2020 yılı başından itibaren 1593 
sayılı Kanunda yer alan sınırları kapatma, ulaşımı 
durdurma, karantina, tecrit gibi bir takım korunma 
tedbirlere hemen başvurmuş ve Nisan 2020 itiba-
riyle de Kanunu yetki çerçevesinde Yönetmeliğe 
covid-19’un bulaşıcı hastalık olduğunu eklemiştir. 
Hayat Eve Sığar (HES) sloganı ile yazımızı ilgilendi-
ren kısmıyla ilgili olarak özellikle maske zorunluluğu 
da getirmiştir. Dünyadaki gelişmeler neticesinde 
2021 ocak ayı sonu itibariyle 6 aylık süre içinde ithal 
iki aşı bakımından uygulama başlatmış ve sayfasın-
daki bilgilere göre bugüne kadar ilk dozda 37 mil-
yona yakın, ikinci dozda 16 milyondan fazla olmak 
üzere toplamda 55 milyondan fazla doz aşı uygula-
ması gerçekleştirmiştir. Bugüne kadar, aşı da bir zo-
runlu uygulama yapılmadığı görülmektedir. Ancak 
yaygın ve bulaşıcı hastalıklarla mücadelede 1593 
sayılı Kanunun 88. maddesi, çiçek aşısının zorunlu 
aşılardan olduğunu belirtmektedir. İşte Kanunda 
bir tarafta genel itibariyle 72. maddede aşı tedbiri 
yer almakta iken diğer taraf da ayrıca çiçek aşısının 
zorunlu aşı olduğunun belirtilmesi, diğer aşılar ba-
kımından böyle bir zorunluluğun olmadığı şeklinde 
tartışmalar yapılmaktadır. 

Anayasa Mahkemesinin Zorunlu Çocuk Aşılarına 
İlişkin Kararı

Bu bağlamda, çocukluk dönemi aşıları bakı-
mından aşı yaptırmama üzerine uygulanan tedbir 
nedeniyle Anayasa Mahkemesine 2013/1789 baş-
vuru no ile yapılan bireysel başvuru sonucu verilen 
11.11.2015 tarihli Halime Sare Aysal kararı önemli bir 
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karardır(24.12.2015 tarih ve 29572 sayılı RG).  Bu Ka-
rar, konuyu detaylı bir şekilde değerlendirdiği için 
önemli karardır. Bu kararda, 1593 sayılı Kanun hü-
kümleri ile Bu Kanunun Sağlık Bakanlığına verdiği 
yetki uyarınca çıkarılan düzenlemeler, Çocuk Ko-
ruma Kanunu hükümleri, Biyoloji ve Tıbbın Uygu-
lanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysi-
yetinin Korunması Sözleşmesi(Biyotıp Sözleşmesi) 
hükümleri, Hasta Hakları Yönetmeliği, Anayasasının 
13, 17 ve 44. maddeleri, Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşmesinin 8 maddeleri ayrıntılı olarak değerlendi-
rilerek, çiçek aşısı bakımından kanunilik unsuru bu-
lunduğu halde diğer aşılar bakımından 1593 sayılı 
Kanunun 57 ve 72. maddelerinin tek başına kanunilik 
şartını yerine getirmediğine karar vererek başvuru-
cunun Anayasanın 17. Maddesinde yer alan hakkının  
ihlal edildiğine karar vermiştir. 

Anayasa Mahkemesi kararı, çocuk aşılarına ilişkin 
bir karar olarak, özellikle başkasına sirayeti genellikle 
olmayan sonuçları sadece gelecekte çocuk üzerin-
de doğacak aşılar açısından değerlendirmek gerekir. 
Kanaatimce hastalık covid-19 gibi bulaşıcı ve yaygın 
çok ve kısa sürede çok sayıda ölümlere yol açtığı 
takdirde, zorunlu aşı uygulaması başlatılsa, olaya 
Anayasa Mahkemesinin aynı bakış açısıyla bakılması 
mümkün olmayacaktır. Ancak böyle bir sonucun çık-
ma ihtimaline karşı, 1593 sayılı Kanunda da düzen-
lemelerin yapılması gerekmektedir. Çünkü bir taraf 
da hastalıklar sayılmış ve sadece bu hastalıklara uy-
gulanacak tedbirler gösterilmiş, diğer tarafta da, 64 
ve 87 maddelerde benzer hastalıkların tespiti, ilanı 
ve Yönetmelikle belirleme yetkisi Sağlık Bakanlığına 
verilmiştir. Bu iki husus birbirini tamamlıyor olsa da, 
başka bir madde olan 88 ile de, çiçek aşısının zorunlu 
aşı olduğu düzenlenmiştir. Tüm bunlar bir araya ge-
tirildiğinde bir karışıklık bulunduğu açıktır. Kanaatim-
ce hastalıkların tek tek Kanunda sayılmasına gerek 
bulunmamaktadır. Ne zaman hangi hastalığın bula-
şıcı ve yaygın hastalık olarak zuhur edeceği belli ol-
maz. Bu yüzden 1593 sayılı Kanunun 64. maddesi, 57. 
maddenin bir fıkrası haline getirilmeli ve 88. madde 
hükmü kaldırılarak Kanun kendi içinde uyumlu hale 
getirilmelidir. Ya da her benzer hastalık vukuunda 57. 
maddeye ilaveler yapılmalı ve ayrıca da 88. madde-
deki zorunluluk kaldırılmalıdır. Böylelikle zorunluluk 72 
maddeden doğmalıdır.  

Yargıtay 19. Ceza Dairesinin
Maske Takmamaya İlişkin Kararı

Covid-19’un bulaşıcı ve yaygın bir hastalık olarak 
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de belli yakın-
lıkta iletişimde diğer kişilere bulaşan bir hastalık ol-
masıyla ilk tedbirler arasında maske kullanımı uygu-
lamaya konulmuştur. Özellikle şehir hukuku ilişkilerinin 
gerçekleştiği alanlarda tedbirlerin uygulama kont-

rollerinde maske kullanmayanların tespiti üzerine 
idari para cezaları uygulanmıştır. İşte bu noktada 
verilen idari para cezalarına Sulh Ceza Mahkemele-
rine yapılan itirazlarla bazı para cezalarının kaldırıl-
dığı görülmüştür. Bunun üzerine Adalet Bakanlığının 
kamu yararına bozma talebini değerlendiren Yar-
gıtay 19. Ceza Dairesinin 14.12.2020 T. Ve 2021/627 E, 
2021/465 K sayılı ilamı bu alanda ilk olacak bir içtihat 
niteliğindedir. Söz konusu karara göre, maske kullanı-
mı 1593 sayılı Kanun uyarınca bir tedbir olduğundan 
ilgili Kanuna bu anlamda muhalefetin aynı Kanu-
nun 282. maddesi uyarınca mahallin en büyük mülki 
amirince verilebilecek bir idari para cezası olacaktır. 
Benzer nitelikte 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32 
maddesine göre maske takmamaya yönelik güven-
lik güçlerinin doğrudan idari para cezası uygulama-
yacağı, tutanağın bildirimi üzerine mülki amirlikçe 
düzenlenmesi gerektiği şeklinde içtihat oluşmuştur. 
Gerçi söz konusu Yargıtay kararında doktriner bir 
karşı görüş bulunduğunu da belirtelim. 

III. COVID-19 TEDBİRLERİNİN ŞEHİR HUKUKU 
İLİŞKİLERİNE ETKİSİ

Şehir hukuku, hukuki ilişkilerin gerçekleşme ala-
nıdır. Temel ihtiyaçlarımız başta olmak üzere hukuki 
ilişkilerimizin çoğunu şehir içinde diğer kişilerle bir-
likte yapmaktayız. Bir arada olma, covit-19 virüsü 
taşıyan kişiden bulaşma riskini ez aza indirmedikçe 
neredeyse otomatik bulaşma nedeni haline gelmiş-
tir. Bu yüzden hem bir şehirli olarak kendimize hem 
de devlete birçok görevler düşmektedir. Devletin 
bireyi sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını sağlaya-
bilmek için, üzerine düşen görevleri yapması aynı 
zamanda almış olduğu mevzuata uygun tedbirle-
rin kontrolünü de yapmasını gerektirmiştir. Seyahat, 
kültürel faaliyet, spor, dinlenme, eğitim, çalışma 
gibi anayasal hakların kullanıldığı şehirdeki kamusal 
alanlar, borç ilişkilerinin kurulup yürütüldüğü kamu 
ve özel alanlarda, zorunlu veya iradi yapılacak hu-
kuki işlemler öncesinde covid-19’dan korunmaya 
yönelik ilk başta başlatılan HES KODU uygulaması 
yerinde bir uygulama olarak yerleşmiş durumdadır. 
Ancak bu uygulama tek başına yeterli olmayacak-
tır. Çünkü bir bankaya para yatırmak için giden bir 
kişi, hasta veya temaslı kaydı bulunmamakla birlik-
te, şayet bir başkasından temas almış ve hastalık 
emarelerinin henüz olmadığı süre içinde hes kodu 
engeli ile karşılaşmadan işlemlerini başkalarının bu-
lunduğu ortamda yapabilecektir. İşte bu eksikliğin 
kapatılması da onun, maske ve mesafe tedbirine 
uyması ile sağlanabilecektir. 

Burada hukuki sorumluluk veya haksız fiil sorum-
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luluğu anlamında, hukuki işlem öncesinde içinde 
bulunulacak alanlarla ilgili olarak özel veya kamu 
işyeri yetkilileri covid-19 lu birinin buraya girmesine 
izin vermemesi veya hes kodu uygulamasını usulü-
ne uygun yapması, hes kodu uygunsa giren kişilere 
yönelik maske ve mesafe tedbirine uyumunu kont-
rol etmesi en azından ihmal derecesiyle kusurunun 
ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Kişilerin kişilerle 
hukuki ilişkileri bakımından da dürüstlük kuralı söz-
leşme öncesi sorumluluk anlamında devreye gire-
cek ve şayet bu şekilde ispatlanabilir bir bulaş ya-
şanmışsa hukuki sorumluluk doğabilecektir.  

Bulaş riskini azaltma toplumda belli bir oranda 
bağışıklık kazandırmada aşı en önemli tedbir olarak 
gözükmektedir. Gelinen noktada aşı uygulamasın-
da bir zorunluluk kararı alınmamışsa da toplumda 
gerekli hassasiyet ve bilincin oluştuğunu görmek 
güzel bir durumdur. Ancak, kanaatimce asıl olma-
sı gereken, hiç hukuki tartışmalara yol açmadan 
aşıda zorunluluğun getirilmesi gerektiğini düşü-
nenlerdenim. Çünkü covid-19 hastalığı kişi ile sınırlı 
kalmamakta, kişinin en yakınları başta olmak üzere 
hukuki ilişki ağına dahil olmuş herkese anında bula-
şabilmektedir. Dolayısıyla bu hastalıkta alınan ted-
birlerin kamu yararı gerektirdiği ve kamu düzenini 
ilgilendirdiğini unutmamak gerekir.    

Aşı zorunluluğu olmasa da mevcut halde, maske 
takma ve hes kodu uygulaması gibi, AŞI KARTI uygu-
laması da yerinde olacaktır. Bu uygulama uluslara-
rası seyahatlerde şu an zaten kullanılmaktadır. Aynı 
şekilde ülke içinde de hukuki sorumluluktan kurtul-
mak için kişi yada kurumların, hukuki işlem yapmak 
isteyen kişilerden aşı kartı beyan zorunluluğu getir-
mesi de mümkün olabilecektir ve olmalıdır. 

Sağlık Bakanlığı yakın tarihte “Covid-19 Salgın Yö-
netimi ve Çalışma Rehberini” yayımlamıştır. Bakanlı-
ğı ve Danışma Kurulunu tebrik etmek gerekir. Çünkü 
Rehberde. Bireylerin temel ve isteğe bağlı ihtiyaçla-
rına yönelik işlem yapacakları şehir hukuku bakımın-
dan kamu ve özel işyerlerinde alınması gereken ted-
birler tek tek anlatılmaktadır. Ekonomik olarak geçen 
süreçte sosyal devlet ilkesi gereği devlet bir takım 
can simidi destekleri de vermiştir. Buna rağmen bir 
bütün olarak tekrar aynı zorluklarla karşılaşmamak, 
toplumsal bilinç oluşturmak bakımından bu Rehberin 
sadece yayında kalmaması, uygulanır hale getirilme-
si ve sahiplenilmesi gerekmektedir. Covid-19 bize ge-
çen bir buçuk yılda en azından kurallı toplum olmayı 
öğretti diyebilmeliyiz. Zaten şehir hukukunun nihai 
amacı da hukuk şehri olabilmektir. 

IV.  SONUÇ

Hasta olmayınca sağlığın kıymeti bilinmez de-

nilir. İnsanoğlu yüzyıllar boyu milyonlarca ölümlerin 
gerçekleştiği salgın hastalıklara müptela olmuş ve 
olmaktadır. Mehmet Akif’in “tarih tekerrürden iba-
rettir derler hiç ibret alınsaydı tekerrür eder miydi” 
dediği gibi, acaba bizler her gün ölümleri gördükçe 
hem devlet hem de bireyler olarak salgın hastalık-
larla mücadelede üzerimize düşeni yapıyor muyuz. 
Covid-19 salgın hastalığı, bireyden bireye, ülkeden 
ülkeye tüm dünyayı    kısa sürede saran bir hastalık 
olarak tabiri caizse teknolojiye kafa tutan bir has-
talık olarak hala önemini sürdürmektedir. 

Türk hukuku açısından salgın hastalıklarla ilgili 
anayasal temelde 1593 sayılı Kanunda gerekli dü-
zenlemeler ve alınması gereken tedbirler yer al-
makta ve Sağlık Bakanlığı bu anlamda sınır kapı-
larının, hava yollarının kapatılması, tecrit, faaliyet 
durdurma, kapatma, sokağa çıkma yasağı, maske, 
mesafe ve temizliğe ilişkin 14 kural gibi birçok tedbiri 
uygulamaya geçirmiştir. Kanunun merkezi idareye 
ve yerel kurullara verdiği yetkiler kullanılmış ve kul-
lanılmaya devam ediyor.  Hastalıkla mücadele ted-
birlerinin dayanağı, 1593 sayılı Kanun olmakla birlikte 
kamu düzeni, kamu sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren 
diğer mevzuat hükümleridir. Burada covid-19 dolayı-
sıyla uygulanan tedbirlerin hukuki temellerinin, açık 
ve anlaşılır olması en önemli konudur. Buna ilaveten 
bu tedbirlerin, kamu sağlığı için gerekliğinin, kamu 
yararı ve kamu düzeninden doğmasıdır. 

Her ne kadar çocuk aşıları bakımından 1593 sayılı 
Kanunun 57, 72, 64 ve 87. Maddelerinin yeterli olmadı-
ğı yargı kararlarında yer alıyor olsa da, covid-19 bakı-
mından aynı şeylerin söylenmesi kanaatimce tek ba-
şına doğru olmayacaktır. Ancak Kanunun düzenlenişi, 
sayım ve her hastalığa ilişkin ayrı düzenleme esasına 
dayandığı için, karışıklığı ortadan kaldırmak, ileri de 
benzer durumlarda tekrar tartışma yaratmamak için 
1593 sayılı Kanunun 64. maddesi 57. madde içine alın-
malı, çiçek aşısı için düzenlenmiş 88. maddedeki zo-
runluluk kaldırılmalıdır. 

 Özellikle aşı zorunluluğu, 72. madde çerçevesin-
de Sağlık Bakanlığına verilen yetki içinde kalmalıdır. 
Ancak bunun için toplumun yeterli derecede bilgilen-
dirilmesi, açık ve anlaşılır düzenlemelerin yapılmasına 
bağlı olduğu da unutulmamalıdır. 

Son sözümüz, covid-19 ve benzeri salgın has-
talıkları bir daha yaşamamak veya hafif atlatmak 
istiyorsak, gecikmeden gerekli tedbirleri alması-
nı devletten beklemek hakkımız olduğu kadar, en 
azından başkalarına hastalığı bulaştırmamaya yö-
nelik davranışları (aşı olmak gibi) gerçekleştirmekte 
şehir hukuku içinde birer yükümlülüğümüz olmadır.  


