
T.C. ANAYASASI MADDE 13 

Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması 

Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere 
bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum 
düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. 

T.C. ANAYASASI MADDE 17 

Kişinin Dokunulmazlığı, Maddi Ve Manevi Varlığı 

Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda 
yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi 
tutulamaz. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya 
muameleye tabi tutulamaz. 

T.C. ANAYASASI MADDE 23 

Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti 

Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. 

Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli 
kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak; 

Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek; 

Amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir. 

T.C. ANAYASASI MADDE 27 

IX. Bilim ve Sanat Hürriyeti 

Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma 
hakkına sahiptir. 

Yayma hakkı, Anayasanın 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri hükümlerinin değiştirilmesini sağlamak amacıyla 
kullanılamaz. 

Bu madde hükmü yabancı yayınların ülkeye girmesi ve dağıtımının kanunla düzenlenmesine engel değildir. 

T.C. ANAYASASI MADDE 42 

II. Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi 

Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. 

Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. 

T.C. ANAYASASI MADDE 137 

J. Kanunsuz Emir 

Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, 
kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü 
emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. 

Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. 

TÜRK CEZA KANUNU MADDE 77 

İnsanlığa Karşı Suçlar 

(1) Aşağıdaki fiillerin, siyasal, felsefî, ırkî veya dinî saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plân doğrultusunda 
sistemli olarak işlenmesi, insanlığa karşı suç oluşturur: 



a) Kasten öldürme. 

b) Kasten yaralama. 

c) İşkence, eziyet veya köleleştirme. 

d) Kişi hürriyetinden yoksun kılma. 

e) Bilimsel deneylere tâbi kılma. 

f) Cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı. 

g) Zorla hamile bırakma. 

h) Zorla fuhşa sevketme. 

(2) Birinci fıkranın (a) bendindeki fiilin işlenmesi halinde, fail hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına; diğer 
bentlerde tanımlanan fiillerin işlenmesi halinde ise, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. 
Ancak, birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından, 
belirlenen mağdur sayısınca gerçek içtima hükümleri uygulanır. 

(3) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur. 

(4) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez. 

TÜRK CEZA KANUNU MADDE 86 

Kasten Yaralama Suçu 

(1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, 
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle 
giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî 
para cezasına hükmolunur. 

TÜRK CEZA KANUNU MADDE 90 

İnsan Üzerinde Deney Suçu 

1) İnsan üzerinde bilimsel bir deney yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) İnsan üzerinde yapılan rızaya dayalı bilimsel deneyin ceza sorumluluğunu gerektirmemesi için; 

a) Deneyle ilgili olarak yetkili kurul veya makamlardan gerekli iznin alınmış olması, 

b) Deneyin öncelikle insan dışı deney ortamında veya yeterli sayıda hayvan üzerinde yapılmış olması, 

c) İnsan dışı deney ortamında veya hayvanlar üzerinde yapılan deneyler sonucunda ulaşılan bilimsel verilerin, 
varılmak istenen hedefe ulaşmak açısından bunların insan üzerinde de yapılmasını gerekli kılması, 

d) Deneyin, insan sağlığı üzerinde öngörülebilir zararlı ve kalıcı bir etki bırakmaması, 

e) Deney sırasında kişiye insan onuruyla bağdaşmayacak ölçüde acı verici yöntemlerin uygulanmaması, 

f) Deneyle varılmak istenen amacın, bunun kişiye yüklediği külfete ve kişinin sağlığı üzerindeki tehlikeye göre daha 
ağır basması, 

g) Deneyin mahiyet ve sonuçları hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı olarak açıklanan rızanın yazılı olması ve 
herhangi bir menfaat teminine bağlı bulunmaması, Gerekir. 

TÜRK CEZA KANUNU MADDE 106 

Tehdit Suçu 

(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı 
gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı 



itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti 
üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. 

TÜRK CEZA KANUNU MADDE 109 

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu 

(1) Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir 
yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Kişi, fiili işlemek için veya işlediği sırada cebir, tehdit veya hile kullanırsa, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur. 

(3) Bu suçun; 

a) Silahla, 

b) Birden fazla kişi tarafından birlikte, 

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, 

d) Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, 

e) Üstsoy, altsoy veya eşe ya da boşandığı eşe karşı, 

f) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, İşlenmesi 
halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir kat artırılır. 

TÜRK CEZA KANUNU MADDE 113 

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçu 

(1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla; 

a) Bir kamu faaliyetinin yürütülmesine, 

b) Kamu kurumlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında verilen ya da kamu makamlarının 
verdiği izne dayalı olarak sunulan hizmetlerden yararlanılmasına, engel olunması hâlinde, fail hakkında iki yıldan 
beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

TÜRK CEZA KANUNU MADDE 117 

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu 

(1) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, iş ve çalışma hürriyetini ihlal eden kişiye, 
mağdurun şikayeti halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir. 

TÜRK CEZA KANUNU MADDE 121 

Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi Suçu 

(1) Kişinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu makamlarına verdiği dilekçenin hukuki bir neden olmaksızın 
kabul edilmemesi halinde, fail hakkında altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur. 

TÜRK CEZA KANUNU MADDE 257 

Görevi Kötüye Kullanma Suçu 

(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, 
kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu 
görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme 
göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan 
kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 



TÜRK CEZA KANUNU MADDE 309 

Anayasayı İhlal Suçu 

1) Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu 
düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

TÜRK CEZA KANUNU MADDE 216 

Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik Veya Aşağılama 

(1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi 
aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir 
tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 23 

Vazgeçme ve Aşırı Sınırlamaya Karşı Kişiliğin Korunması 

Madde 23 – 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 maddelerin alınması, aşılanması ve nakli mümkündür. Ancak, biyolojik 
Madde verme borcu altına girmiş olandan edimini yerine getirmesi istenemez; maddî ve manevî tazminat 
isteminde bulunulamaz. 

UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU (1593 SAYILI KANUN) MADDE 72 

57 nci maddede zikredilen hastalıklardan biri (kolera, veba, sarıhümma, lekelihümma ve çiçek vakaları) zuhur ettiği 
veya zuhurundan şüphelenildiği takdirde aşağıda gösterilen tedbirler tatbik olunur: 

1 - Hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenlerin ve hastalığı neşrü tamim eylediği tetkikatı fenniye ile 
tebeyyün edenlerin fennen icap eden müddet zarfında ve sıhhat memurlarınca hanelerinde veya sıhhi ve fenni 
şartları haiz mahallerde tecrit ve müşahede altına vaz'ı. 

2 - Hastalara veya hastalığa maruz bulunanlara serum veya aşı tatbikı. 

3 - Eşhas, eşya, elbise, çamaşır ve binaların ve fennen intana maruz olduğu tebeyyün eden sair bilcümle 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. 

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 5 

(1) Kişisel verilerin işlenmesinde Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan genel ilkeler başta olmak üzere, Kanunda 
yer alan bütün esaslara riayet edilir. 

(3) Hiç kimse, sağlık hizmeti sunumu için gerekli olan durumlar haricinde geçmiş sağlık verilerinin dökümünü 
sunmaya veya göstermeye zorlanamaz. 

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ MADDE 2 

Yaşama Hakkı 

1. Her ferdin yaşama hakkı kanunun himayesi altındadır. Kanunun ölüm cezası ile cezalandırdığı bir suçtan dolayı 
hakkında mahkemece hükmedilen bu cezanın infazı dışında, hiç kimse kasten öldürülemez. 



2. Öldürme, aşağıda derpiş edilen zaruret halleri dışında, bu maddenin ihlâli suretiyle yapılmış telâkki olunmaz: 

a) Her ferdin gayrimeşru cebir ve şiddete karşı korunmasını sağlamak için, 

b) Kanun hükümleri dahilinde bir tevkifi yerine getirmek veya kanuna uygun olarak mevkuf bulunan bir şahsın 
kaçmasını önlemek için, 

c) Ayaklanma veya isyanı, kanuna uygun olarak bastırmak için, 

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ MADDE 7 

Cezaların Kanuniliği 

1. Hiç kimse işlendiği zaman milli veya milletlerarası hukuka göre bir suç teşkil etmeyen bir fiil veya ihmalden dolayı 
mahkum edilemez. Keza hiç kimse suç işlendiği zaman tertibi gereken cezadan daha ağır bir cezaya da 
çarptırılamaz. 
İL İDARESİ KANUNU (5442 SAYILI) MADDE 11 

C) İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin 
sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. (Ek cümle: 25/7/2018-7145/1 md.) Bunları 
sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. 

ANEKDOTLAR 

• Hasta olmayan ya da hastalığa maruz kalmayan biri kanunen PCR testine zorlanamaz. (1593 sayılı UMUMİ 
HIFZISSIHHA KANUNU madde 72) 

• PCR testi zorunluluğu, İçişler Bakanlığı Genelge ile düzenlendi. Genelge normlar hiyerarşisine aykırı olup 
unsurları açısından sakattır. İdare, kanunlarla belirlenen çerçevede, düzenleme yapma yetkisine sahiptir. 
Anayasaya aykırı düzenleyici işlem niteliğindedir. (T.C. Anayasası madde 13, TCK madde 309)  

• PCR testi dayatması hem bilimsel süreç itibariyle hem de anayasaya göre yok hükmünde bir karardır. 
Temel hak ve özgürlükler ancak kanunla kısıtlanır. Vatandaşların genelge ve kurumsal kararları takip etme 
yükümlülüğü yoktur.  

• Kamu kurum ve özel sektör vb Aşı Red Dilekçesi kuruma verilecek. Eğer kurum dilekçeyi kabul etmezse 
TCK 121- Dilekçe Hakkının kullanılmasının engellenmesi suç duyurusu yapılabilir. 

• Aşı-PCR zorunlu diyen iş yerlerinden; 
1. Yetkili müdürün imzasını taşıyan ve yasal dayanak ihtiva eden;  yazılı olarak “COVİD 19 aşısı ol- PCR 

testi yaptır yoksa çalışamazsın.” Diye tebliğde bulunmasını isteyin. 
2. Aşı-PCR Red Dilekçesini doldurup bir nüshası sizde kalacak şekilde “teslim alındı.” İmzası alarak 

saklayın. 
3. Yazılı tebliğ yapılmaz ise polis çağırıp tutanak tutturun. (Aşı olmadığınız ve PCR testi yaptırmadığınız 

için işe alınmadığınızı tutanak altına alın.) 
4. Çalışma hürriyetiniz engellendiği gerekçesi ile karakolda ifade vererek veya savcılığa bir dilekçe 

vererek şikayetçi olun. (T.C. Anayasası madde 137) 

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını esas almayarak genelgelerle iş görme cihetine gidilerek anayasal düzeni 
ortadan kaldırıp hukuk dışı dikta rejimi uygulamak suçtur. (TCK madde 309) 

• Kolluk kuvvetleri tutanak tutmak istemezse ne olur: 

Kolluk biriminin temel görevi, sorumluluk alanlarında bireylerin hak ve özgürlüklerini koruyarak, güvenliği, 
asayiş ve kamu düzenini sağlamaktır. Görev tanımı bellidir. Aksi durum, olay özelinde görevi ihmal suçu 
oluşturabilir. (TCK madde 257, il idaresi kanunu (5442 sayılı) madde 11/c) 

• PCR testi olmadan yolculuk yapmanıza ve eğitim almanıza kimse engel olamaz. Bu yasadışıdır, suçtur. Sizi 
okula veya otobüse almayacak kişiye TCK madde 90, TCK madde 109, T.C. Anayasası madde 23, T.C. 
Anayasası madde 42 mevzuatlarınca dava açılır. 


