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CELPNAME (madde 3) 

YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNDE. 

ANAYASANIN 152. MADDESİ HAKKINDA. 

Y.İ.M: …….…../2021 

Davacı: Demokrasi ve Adalet Partisi, Kurtuluş Sokak, Döveç Apt. 36,  3. Kat, D. 11, Sakarya    Mah., 

Gazimağusa. 

- İle - 

Davalı:1.Bakanlar Kurulu, KKTC Başsavcılığı vasıtası ile KKTC. 

2. Sağlık Bakanlığı vasıtası ile KKTC Başsavcısı Lefkoşa. 

 3.Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi vasıtasıyla KKTC Başsavcısı, Lefkoşa. 

    

         Arasında 

        Y  u  k  a  r  ı  d  a    d  a  v  a  l  ılar    t  a  r  a  f  ı  n  a.    

                                                            TALEP TAKRİRİ 

  

Malumunuz olsun ki, yukarıda adı yazan davacı, bu dava ile aşağıdaki çareler için 

Mahkemeye başvurur. 

A. Davalı No.1 ve/veya Davalı No.2 ve/veya No.3’ün ve/veya No.3’ün tavsiyesi ile alınan 

kararların ve/veya Davalılarca müştereken ve/veya münferiden 15/07/2021 tarihinde 

Resmi Gazetenin 160. Sayılı Resmi Gazetede SAĞLIK BAKANLIĞI başlığı altında 

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst 

Komitesi Tarafından alınan Kararlar şeklinde başlayan kararların,Olağan bir dönemde 

ve/veya olağanüstü bir dönem ilan edilmeden alındığı ve/veya olağan bir dönemde 

alındığı ve bu nedenle de Anayasa Madde 11’de belirtilen ve Temel Hak ve 

Özgürlüklerin Özü ve Sınırlanması maddesinde belirtilen“Temel Hak ve 

Özgürlüklerin özüne dokunmadan kamu yararı, kamu düzeni, genel ahlak, sosyal 

adalet, ulusal güvenlik, genel sağlık ve kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak 

gibi nedenlerle ve ancak yasalarla kısıtlanabilir” maddesi tahtında, sınırlamaların 

ilgili yasa ve/veya Bulaşıcı Hastalıklar Yasasında yer almadığı ve keza 11. Madde 

tahtında aranan “genel sağlık sebebinin” Anayasanın İkinci Bölüm başlığı altında yer 

alan Kişinin Hak, Özgürlük ve Ödevleri alt başlığı altında ve yine  Üçüncü Bölüm 

Başlığı altında yer alan Sosyal ve Ekonomik Haklar, Özgürlükler ve Ödevler altı 

başlığı altında yer alan yer alan haklar ve özgürlüklerin sınırlandırılması için belirtilmiş 

olmadığı ve/veya İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ KISIM altında yer alan hak ve özgürlüklerin 
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sınırlanmasında GENEL SAĞLIK SEBEBİ yer almadığı cihetle hukuka aykırı olması 

nedeniyle alınan tüm kararların ve/veya işlemlerin ve/veya bu kararlar tahtında yapılan 

tüm işlemlerin hükümsüz ve etkisiz olduğuna ve herhangi bir sonuç doğurmayacağına 

ve/veya yok hükmünde olduğuna dair Mahkeme emri ve/veya hükmü; 

 

B. ……. 

“KAPALI MEKANLARDA KURALLAR; 

• Tüm kapalı alanlarda maske ve mesafe (1,5 metre) kurallarına uymak zorunlu olup belirtilen 

kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43(6) 

maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. 

• İşletmeler müşteri ve çalışan toplamı azami 5 m2’de 1 kişi olacak şekilde düzenleme 

yapacaklardır. Sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla bu işletmeler m2 alanlarını ve 

çalışan da dahil olmaküzere bir anda işletme içerisinde toplam kaç kişi olabileceğini 

belirtenlevhayı işletme girişlerine koymak ve bu doğrultuda yerlere işaretleme yapılmak 

zorundadırlar. Ayrıca hijyen ve dezenfekte zorunlu olup, tedbirleri almak ve uygulamak 

işyerinin sorumluluğundadır.  

• Uygulanacak kurallar ilçe Emniyet Kurulları, belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü 

tarafından düzenlenecektir.  

 

AÇIK MEKANLARDA KURALLAR; 

 

• Tüm açık alanlarda maske ve mesafe (1,5 metre) kurallarına uymak zorunlu olup, belirtilen 

kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43(6) 

maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.  

• Uygulanacak kurallar İlçe Emiyet Kurulları, belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından 

düzenlenecektir.  

 

KARARLAR 

 

1. A) ÜLKE RENKLERİ 

 

Ülkeye ada dışı giriş kriterleri aşağıdaki belirtildiği şekilde olacaktır. Kriterlerde belirtilen ülke 

renkleri her hafta güncellenecektir. 

 

• Ülkelerin renk kodları ile ilgili güncel tablo komitemiz tarafından yayınlanmasından sonraki 

ilk Pazartesi gününden itibaren uygulanacaktır.  
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……….. 

 

1 B) ÜLKE RENKLERİNE GÖRE UYGULANACAK KURALLAR 

 

 

KOYU KIRMIZI; 

- Son 14 gün içerisinde ülkelere seyahat geçmişi olan kişilerin ülkeye girişi yasaktır.  

- KKTC vatandaşları, son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 karantina 

şartı ile ülkeye giriş yapabileceklerdir. 

KIRMIZI; 

-AŞILI Veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ; 

*Yolculuk Öncesi son72 saat negatif PCR sonucu 

*3 gün Karantina 

Not: İngiltere (United Kingdom) ülkesinden gelecek olan aşılı kişiler, 29.07.2021 tarihine 

kadar karantina  uygulaması olmaksızın ülkeye giriş yapabileceklerdir.Belirtilen tarihte 

yeniden değerlendirme yapılacaktır.  

- AŞISIZ; 

*Yolculuk öncesi son72 saat negatif PCR sonucu 

*7 gün karantina 

TURUNCU; 

-AŞILI Veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ; 

*Yolculuk öncesi son72 saat negatif PCR sonucu 

*Karantinasız  giriş 

- AŞISIZ; 

*Yolculuk öncesi son72 saat negatif PCR sonucu 

*5 gün karantina 

YEŞİL; 

-AŞILI Veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ; 

*Kısıtlama Yok 

*Karantinasız  giriş 

- AŞISIZ; 

*Yolculuk öncesi son72 saat negatif PCR sonucu. Karantinasız giriş. 

GRİ; 
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-Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son72 saat negatif PCR sonucu ve 14 

gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecektir.  

1 C) GENEL KURALLAR;  

o AŞILI KİŞİ: Aşı programını tamamlamış.  

o SINOVAC: 2 DOZ 

o BIONTECH: 2 DOZ  

o SINOPHARM: 2 DOZ  

o COMIRNATY (Pfizer/Biontech): 2 DOZ  

o VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford): 2 DOZ 

 o COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson: 1 DOZ 

 o SPUTNIK V: 2 DOZ  

o MODERNA: 2 DOZ  

- Kişiler yukarıda belirtilen aşılardan iki dozunu farklı aşı ile olmaları halinde aşılı kişi 

olarak değerlendirilecektir.  

 

- Covid-19 hastalığını geçirmiş ve üzerinden 6 ay geçmiş kişilerin 1 doz RAPEL aşı 

yaptırmaları halinde aşılı kişi olarak değerlendirilecektir 

• Hastalığı geçirmiş kişi: Seyahat öncesi 30-180 gün arasında pozitif PCR testi sonucu ibraz 

etmesi. Bu kişiler aşılı kişi kapsamında değerlendirilecektir. 

 • 18 yaş altı çocuklar aşılı ve yukarıda tanımda hastalığı geçirmiş ebeveynleri ile, gelmiş 

oldukları ülke kategorisine göre, belirtilen PCR test kuralları (6 yaşını doldurmuş 

çocuklar)doğrultusunda ülkeye giriş yapabileceklerdir.  

• Yolcular son 10 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk 

grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.  

• Delta varyantının tüm ülkelerde yayılım göstermesi nedeni ile ülkemize gelecek kişilere aşılı 

olup olmadığına bakılmaksızın tüm giriş kapılarında Covid-19 testleri uygulanabilir. Bu 

uygulamadan Yeşil Renk ülkelerden gelen kişiler muaf olacaktır.  

 

• DELTA VARYANTI OLAN ÜLKELER:  

"DELTA" Varyantı DSÖ tarafından endişe uyandıran varyantlar ("Variant of Concern"; 

VOC)" olarak değerlendirmeye alınmıştır. Bu varyantlar;  

- Bulaşıcılığı artmış veya COVID-19 epidemiyolojisini olumsuz yönde etkileyebilecek 

varyantlar. 

- Hastalandırıcılık özelliği artmış olabilecek ya da klinik tabloda değişikliğe yol açabilecek 

varyantlar veya  
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- Halk sağlığı önlemlerinin etkinliğini azaltan ya da mevcut tanı testlerinin, aşı veya 

ilaçların etkinliğini azaltabilecek varyantlar; olarak tanımlanırlar 

 

 

2. ADA İÇİ SINIR GEÇİŞ KURALLARI 

- Seviye 1: Test yok, kısıtlama yok  

- Seviye 2 :7 günde bir negatif Antijen veya PCR testi  

- Seviye 3: Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan 

çift aşılı kişiler(Johnson& Johnson ise 1. Doz aşı), son doz aşılarından 14 gün sonra 7 

günlük negatif hızlı antijen testi veya PCR testi ile geçebilirler.  

"Aşısız kişiler 72 saat negatif hızlı antijen testi veya PCR testi (aşılanmamış işçiler ve 

sağlık amaçlı geçecek kişiler dahil) ile geçebilirler.  

Ancak aşısız lise öğrencileri ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif 

antijen testi veya PCR testi ile geçebileceklerdir.  

 

 

*Yolcular son 10 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk 

grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir .  

* Güney Kıbrıs'a gelen kişiler 10 gün süre ile Güney Kıbrıs ta bulunmaları halinde, koyu 

kırmızı ülkeler hariç, ada içi sınır geçiş kuralına haiz olacaklardır .  

* Ülkemize Güney Kıbrıs tan otobüs ile düzenlenecek turistik turlarda, turuncu ve sarı 

ülkeden gelen aşısız turistler son 24 saat içinde yapılmış negatif antijen testlerini veya son 

72 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmeleri kaydı ile günübirlik geçiş 

yapabileceklerdir.  

 

3. Yukarıdaki kriterlere göre karantinaya girmesi gereken kişilerin ülkemizde ikamet adresi 

göstermeleri ve ülkeye "Güvende Kal Uygulaması nı indirmeleri koşulu ile el bilekliği ile 

geldikleri ülkeye göre 7-14 günlük karantina sürelerini belirtilen ikamet adreslerinde 

geçirebileceklerdir. Karantina sürelerini geçirmeleri amacıyla taahhüt ettikleri ikamet 

adreslerine ya kendi araçları ile yalnız veya bir şoför eşliğinde ya da Maliye Bakanlığı 

tarafından belirlenen toplu taşıma , taksi, turistik minibüs izinli araçlar ile gideceklerdir. 

65 yaş üstü kiş ler ve sağlık nedeni ile kurul ile yurt dışına giden kişiler "Güvende Kal 

Uygulaması " nı ülkeye gelmeleri akabinde indirebileceklerdir.  

 

12 yaş altı çocuklara el bilekliği takılmayacaktır .  

 

Yukarıda belirtilen kurallara haiz olmayan, ülkemizde ikamet adresi göstermeyen ve 

ülkemize gelmek isteyen kişiler, belirlenen merkezi karantina otellerinde geldikleri ülkeye 

göre 7-14 günlük merkezi karantinada kalacaklardır .  

 

Ev karantinası kurallarına uymayan kişilerin merkezi karantinaya gönderilerek, kişilerin 

karantina ücretlerini kendilerinin ödemesi ve ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai 

işlem başlatılması önerilmektedir.  

 

4.  Ülkemizde Covid-19 pozitif kişi ile karantina gerektiren teması bulunan kişiler, 10 gün 

karantinaya tabi olacaklardır . 10 günün bitiminde temaslı kişilerden alınacak PCR test 

sonucunun negatif olması halinde izolasyon süreleri sonlandırılacaktır. Covid-19 pozitif 
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kişi ile karantina gerektiren teması bulunan çift aşılı kişiler, 7 gün karantinaya tabi 

olacaklardır . Temaslı kişilerin el bilekliği ile karantina süreci Ek 3'de belirtilen koşullara 

bağlı olarak temaslı ekibi tarafından belirlenecektir. 

 

5. Ülkemizde Covid-19 pozitif kişiler, pandemi hastanesinde görevli hekimin değerlendirmesi ve 

uygun görmesi halinde el bilekliği ile karantina sürecini Ek 4'de belirtilen koşullara bağlı olarak 

evinde geçirebilecektir. Bu uygulamaya 19.07.2021 tarihinden itibaren başlanılacaktır. 

 

6. Ülkemizde düzenlenecek gemi seferlerine günde azami 4 sefer ve her seferde 275' er kişi (askerler 

hariç) bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi gerekli görülmektedir.  

TURİZM  

7. Charter seferler ile bileklik uygulaması tabii tutulmak koşuluyla 4 gece 5 günlük kapalı otel turizmi 

yapacak oteller, hazırlanan taahhütnameleri imzalamak zorundadırlar. Bu oteller ne konaklamak 

amacıyla ne de otel içerisinde bulunan restoran,cafe,plaj v.b. alanları kullandırmak amacıyla 

dışardan müşteri (yerel veya turist) kesinlikle kabul etmeyecektir. Charter seferlerinin 5 günden 

uzun düzenlenmesi durumunda bu seferlerdeki kişilerin 5. Gün testlerini yinelemeleri 

gerekmektedir. Kapalı otel turizmine girmek isteyen ve tarifeli uçak ile gelecek çift aşılı kişilerin el 

bilekliği ile kapalı otel turizmi yapan otellere gidebilirler  

 

Bu kapsamda kapalı otel turizm için haftada azami 14 uçuş düzenlenmesi uygun görülmüştür. 

Ayrıca Kurban Bayramı dolayısı ile düzenlenmesi talep edilen ek charter seferler Sağlık 

Bakanlığı'nın iznine tabi olacaktır.  

Otel çalışanları maske takacak ve her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Otel çalışanları 

müşteriler ayrıldıktan 2 gün sonra yaptıracakları PCR testlerinin negatif olmasına mütakip otelden 

ayrılabileceklerdir . Tedarikçiler ise otel içerisinde bulunan kişiler ile hiçbir şekilde temas etmeden 

malzeme temini yapacaklarıdır . 

Charter seferler ile KKTC vatandaşlarının gelmesi yasaktır. (Ancak çift uyruklu vatandaşlar ikamet 

adresinin başka bir ülkede olması ve ibrazı ile girebilirler. Bu kişiler belirtilen kurallara 

uymadıkları takdirde merkezi karantinaya alınacaklardır).  

 

8. Yerel turizm yapmak isteyen oteller hazırlanan taahhütnameleri imzalayacak ve belirtilen kurallar 

çerçevesinde hizmet vereceklerdir. Otellerde görev yapan kişiler her 7 günde bir PCR testlerini 

yineleyeceklerdir.Yerel Turizm yapacak oteller {plaj, düğün-nişan organizasyonları vb etkinlikler 

dahil) charter seferler ile kapalı otel turizmi yapamazlar ve karantina oteli olarak kullanılamazlar. 

9.  Otele/casinoya giriş yapacak kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR 

testi istenmesi zorunlu olacaktır.Otel restorantlarında masalar arası 2m olacak şekilde ve masaya 

servis yapılacak şekilde hizmet verilmesi, açık büfe verilme zorunluluğu olduğu zamanlarda 

yiyecek, içecek (çay ve kahve makinesi, sebil dahil) servisi görevliler tarafından sağlanması ve 

servislerin gerçekleşmesi esnasında ise tek kullanımlık plastik malzemeler kullanılması uygun 

görülmüştür. Otel/casino çalışanları maske takacak ve her 7 günde bir PCR testlerini 

yineleyeceklerdir.  
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10. Deniz gezi teknelerinin, kapasitelerinin yarı kapasitesi kadar yolcu olacak şekilde hizmet vermeye 

devam edeceklerdir. Tur teknesinde görev yapan personel 7 günde bir antijen testlerini 

yineleyeceklerdir. Ayrıca hazırlanacak taahhüt formları imzalatılacak ve belirtilen 

 

 kurallara uyulmadığı tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Marinalar açık 

olacaktır . 

 

 

EĞİTİM  

11. Devlet ve özel okullar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılacak plan kapsamında 

açılabilirler. (dershane, etüt, özel dersler, kurs faaliyetleri ve yaz okulları dahil) 

Kreşlerde(3,4,5 yaş) ve açık olan eğitim sektöründe görev alan öğretmenler ve çalışanlar 

belirtilen istasyonlarda 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. 6 yaş üzeri öğrenciler 

ise 14 günde bir antijen testlerini yineleyecelerdir. Yüksek Öğretim Kurumları Milli Eğitim ve 

Kültür Bakanlığı tarafından yapılacak plan kapsamında açılabilirler. Yurt dışından gelecek 

olan öğrenciler belirlenen ülke giriş kriterlerine göre giriş yapabileceklerdir.  

 

Özel eğitim merkezlerinde çalışan kişiler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyecektir.  

 

Çırak öğrencilerin açılan sektörlere bağlı olarak işyerlerindeki eğitimlerine başlamaları uygun 

görülmüştür. Belirtilen sektörlerde uygulanan kurallar çırak öğrenciler için de geçerli 

olacaktır.  

12. Ülkemizde düzenlenecek ulusal/uluslararası sınavların aşağıda belirtilen koşullar kapsamında 

gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür .  

-Sınava katılacak kişilerin ve gözetmenlerin son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR veya son 

48 saat içinde yapılmış antijen test sonuçlarının olması,  

- Sınav alanının havalandırılması amacıyla kapı ve pencerelerin sürekli açık tutulması,  

- Sınav alanına girecek kişilerin sınav boyunca kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanması   

-Sınav alanında masaların sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde düzenlenmesi  

-Sınav alanına girişte dezenfektan yerleştirilmesi kaydı ile yapılması uygun görülmüştür.  

TAŞIMACILIK  

13. Tüm ilçelerimizde ilçe içi ve ilçeler arası toplu taşımacılık yapılabilecektir. Otobüs, minibüs, 

taksi vb. taşımacılık yapan araçların şoför yanlarına yolcu alınmayacaktır . Otobüs, dolmuş ve 

minibüslerde yolcuların şoför koltuğunun bir arka koltuğunu boş bırakacak şekilde oturma 

düzeni ile yolcu taşınacak ve bir boş bir dolu olacak şekilde %50 kapasite ile çalışılacaktır.  
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"T izni olan taksilerde gerekli tüm hijyen koşulları sağlanarak en fazla 3 yolcu, turistik 

minibüs izinli araçlarda ise en fazla 5 yolcu ile birlikte transfer yapabileceklerdir. 

 

 Şoförler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.  

 

Yolculuk sırasında camlar açık olacak, klima kullanılmayacak ve araçtaki herkes maske 

takacaktır. Her seferden sonra araçlar dezenfekte edilecektir. Ayrıca toplu taşımacılık yapan 

toplu taşıma ve taksi işletmelerinde işletme sahiplerine taahhüt formu imzalatılacaktır. 

Taahhüt formlarında belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat 

uyarınca haklarında cezai işlem uygulanacaktır. 

 

14. Ülkeye limanlarımızdan (Girne ve Gazimağusa) mal sevkiyatı amacıyla giriş yapan tır 

şöförleri son 72 saat içerisinde yaptırmış oldukları PCR testlerini ibraz edeceklerdir. Tır 

şoförlerinin test sürelerinin son 72 saati aşması halinde giriş limanlarında yapılacak olan 

antijen testlerinin negatif olması koşuluyla giriş yapabileceklerdir. Ayrıca hazırlanacak 

taahhütnameler imzalatılacaktır. Ayrıca her iki limandan karar ldeki ada dışı giriş kriterlerine 

göre yolcu girişi yapılabilir.  

SEKTÖRLER  

15.  Ülkemizde faaliyet gösteren sektörlerde çalışan kişilerin 7 günde bir yapması geren rutin 

testler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  

 

TABLO SEKTÖR ÇALIŞANLARININ YAPMASI GEREKEN TESTLER  

 

Not: 6 yaş üzeri öğrenciler 14 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.  
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Not: Yukarıda tablodaki sektörler Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen yerlerde PCR veya 

antijen testlerini yaptıracaklardır.  

 

16. Berber, kuaför, güzellik salonları ve dövme stüdyolar/salonları 07:00-20:00 saatleri arasında 

çalışmalarını sürdüreceklerdir. Bu sektörlerde maske ve mesafe (1.5 m) kurallarına uymak zorunlu 

olup belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 

(6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Sektörlerde görev alan kişiler her 7 günde bir 

antijen testlerini yineleyecek ve hazırlanan taahhüt formları imzalatılacaktır. 

17. Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin paket servisleri ile dış mekanları ve kapalı 

alanlarına ise azami üçte birinin kullanımına devam edilecektir. Masalar arası 2 metre olacak 

şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Kapalı alana kabul edilen müşterilerin aşısız olması halinde 

son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Bu sektörlerde görev alan 

kişilerin maske takması zorunlu olup, her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. 

Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin açık alanlarında canlı müzik yapılabilecektir. 

Canlı müzik yapacak müzisyenler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen 

kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar 

Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca bu sektörlere taahhüt formu 

imzalatılacaktır.  

 

18. Bar ve kulüpler dış mekanlarını ve kapalı alanlarının azami üçte birinin kullanmak koşuluyla 

faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Bistro arası 2 metre olacak şekilde yerleştirilmesi 

gerekmektedir. Açık alanlarının büyüklüğüne göre her 2 m2'ye bir kişi düşecek şekilde sayının 

belirlenerek, alana aynı anda belirlenen sayı kadar kişi kabul edilecektir. Bu sektörlerin kapalı ve 

açık alanlarına kabul edilecek müşterilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya 

PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunlu 

olup her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup 

uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca 

cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca bu sektörlere taahhütname imzalatılacaktır.  

 

19. Kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin dış mekanları ve kapalı alanlarının ise 

azami üçte birinin kullanılacaktır. Masalar arası 2 metre olacak şekilde yerleştirilmesi 

gerekmektedir. Kapalı alana kabul edilen müşterilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde 

antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske 

takması zorunlu olup, her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara 

uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) 

maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca bu sektörlere taahhütname imzalatılacaktır .  

 

20.  Marketlerde, perakende ve mağazacılık hizmetlerinde görev yapan kişiler her 7 günde bir antijen 

testlerini yineleyeceklerdir. Tedarik zincirinde görev yapan kişiler her 7 günde bir antijen testlerini 

yineleyeceklerdir. 
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21.  İşçi yatı evlerinin pandemi kuralları kapsamında sosyal mesafe ve iyi havalanan yerler olması 

gerekmektedir. Ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami  

 

dikkat edilecektir. İşçi yatı evlerinde kalan kişiler her 7 günde bir antijen testlerini 

yineleyeceklerdir.  

22. Ülkemizde üretim faaliyeti gösteren fabrikalarda görev yapan personel her 7 günde bir antijen 

testlerini yineleyeceklerdir.  

23. Tüp Bebek tedavisi nedeniyle ülkemize giriş yapacak kişiler Madde 1 ve Madde 2'de belirtilen giriş 

kriterlerine göre işlem göreceklerdir. Tedavi amacıyla karantina otellerinden 

Tüp Bebek Merkezleri'ne gitmesi planlanan kişiler, son 72 saat içinde yapılan negatif PCR veya 

son 24 saat içinde yapılan antijen test sonuçları ile karantina otelinden 3-4 saatliğine alınıp tedavi 

sonrası tekrar karantina oteline bırakılacaktır. Karantina otelinden alınan kişinin sorumluluğu 

tamamen Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Müdürüne ait olacaktır. Karantina otellerinden alınıp tüp 

bebek merkezine götürülecek her kişi için hazırlanan taahhüt formu Sorumlu Müdür tarafından 

imzalanarak bu formlar Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Kurulu'na tedavi izni için başvurulurken 

ibraz edilecektir.  

 

24.  İnternet kafelere giriş yapan kişiler kayıt altına alınacak ve kişiler bilgisayarları azami 2 saat 

kullanabileceklerdir. Kapalı alana kabul edilen kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde 

antijen veya PCR testi istenmesi ve maske takmaları zorunlu olacaktır. Bu sektörlerde görev alan 

kişilerin maske takacak, her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara 

uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) 

maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca bu sektörlere taahhütname imzalatılacaktır.  

25. Bet ofisler hazırlanan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini 

sürdürebileceklerdir. Ofislerin kapalı alanlarının üçte biri çalıştırılabilecektir. Bet ofislerinde 

yiyecek servisi yapılmayacaktır. Kabul edilen kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde 

antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske 

takması zorunlu olup, her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara 

uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) 

maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca bu sektörlere taahhüt formu imzalatılacaktır.  

26. Gece klüplerinde görev alacak kişiler ülkeye girişte geldikleri ülke kriterlerine göre 

değerlendirilecektir. Kabul edilen müşterilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen 

veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması 

zorunlu olup, her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir.  

SANAT  

27. Profesyonel sanatçıların tiyatro/konser/sergi çalışmalarını/provalarını hijyen kuralına uygun olarak 

yapmaları uygun görülmüştür. Gösteriler, salonların azami üçte biri dolu olacak şekilde 

yapılacaktır . Kabul edilen kişilerin aşısız olması halinde son son 72 saat içerisinde antijen veya 

PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması 
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zorunludur. Solanda sosyal mesafe, maske kuralına uyulacaktır. Salonda görev alacak herkesin son 

72 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerinin olması gerekmektedir .Belirtilen kurallara uymak 

zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) 

maddesi uyarınca cezai işlem 

 uygulanacaktır . Bu sektörler ile ilgili hazırlanacak taahhüt formları imzalanacaktır. Kapalı 

alanlarının üçte biri kullanılabilecektir.  

28. Müzik/bale eğitmenlerinin teke tek ders vermeleri kaydı ile derslerinin başlaması uygun 

görülmüştür. Eğitmenler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyecektir. Sadece bireysel dersler 

yapılacaktır. 

29. Toplu yapılacak dans, tören,festival,müzik vb gösterileri açık alanlarının büyüklüğüne göre her 2 

m2'ye bir kişi düşecek şekilde sayının belirlenerek, alana aynı anda belirlenen sayı kadar kişi kabul 

edilecektir. Kapalı alanların ise üçte biri kullanılacak şekilde seyirci kabul edilecektir. Kabul edilen 

seyirci ve sahne alan kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi 

istenmesi zorunlu olacaktır.  

30. Açık alanlarda, maske ve hijyen kurallarına uyulması koşulu ile halk dansları çalışmalarının 

yapılması uygun görülmüştür.  

31.  Sinema salonlarının azami üçte biri kullanılacak şekilde kişi alınacak ve salonlarda yeme ve içme 

olmayacaktır . Kabul edilen müşterilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya 

PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır.Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunlu 

olup, her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup 

uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca 

cezai işlem uygulanacaktır.Ayrıca taahhütname imzalatılacaktır.  

SPOR  

32.  Temassız, bireysel ve açık alanlarda yapılan spor faaliyetlerinin, antrenmanlarının ve seyircili 

müsabakalarının sosyal mesafe kuralları kapsamında (atletizm, binicilik, okçuluk, tenis, golf, 

triatlon, bisiklet, açık alan yüzme, yelken, herkes için spor etkinlikleri (bocce ve oriantrik), atıcılık, 

avcılık (sportif etkinlikler), hava sporları, motor ve araba yarışları) yapılması uygun görülmüştür.  

 

33. Kapalı ve açık alanlarda yapılacak olan takım sporlarının antrenmanlarının ve seyircili 

müsabakaların yapılması uygun görülmüştür . Salona kabul edilen kişilerin aşısız olması halinde 

son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Antrenmanlara katılacak 

sporcu ve teknik ekip 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak 

zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) 

maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır Ayrıca taahhütname imzalatılacaktır.  

 

34. Yüzme havuzlarında spor kulüplerinin performans yüzücülerinin ve lisanslı yüzücülerin 

antrenmanları, müsabakaları ve rehabilitasyon amaçlı engelli bireylerin çalışmaları yapılabilecektir. 

Salona kabul edilen kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi 

istenmesi zorunlu olacaktır.Yüzme havuzlarında görev alan kişilerin maske takması zorunlu olup, 7 
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günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Açık alanda bulunan yüzme havuzlarının ek-1 de 

belirtilen kurallar kapsamında çalışmaları uygun görülmüştür. 

 

 

 

35. Plajların ek-2 de belirtilen kurallar kapsamında çalışmaları uygun görülmüştür.  

36. Boks, güreş ve yakın dövüş spor dallarının antrenmanlarının mümkünse açık alanlarda veya iyi 

havalandırılmış ortamlarda yapılması uygun görülmüştür . Belirtilen spor dallarının müsabakaları 

açık alanda yapılabilecektir. Gelecek olan seyircilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde 

antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Sporcular ise her 3 günde bir PCR testlerini 

yineeleyeceklerdir.  

37. Açık alanlarda yapılacak müsabakalarda sosyal mesafe kuralları kapsamında seyirci kabul edilecek, 

kapalı alanlarda yapılacak müsabakalarda ise sosyal mesafe kuralı gözetilerek ve alanın azami üçte 

biri kullanıdırılacak şekilde seyirci alınacaktır . Gelecek olan seyircilerin aşısız olması halinde son 

72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır.  

 

38. Kapalı spor salonları (fitness, bireysel) hazırlanan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde 

faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Bu salonlar saat 06.00'dan itibaren hizmet vermeye 

başlayabilecektir . Dans okulları, müzik ve buna benzer okul ve kurs etkinlikleri pandemi kuralları 

çerçevesinde hizmet verebileceklerdir. Salona kabul edilen kişilerin aşısız olması halinde son 72 

saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır . Bu sektörlerde görev yapan 

kişiler maske takacak, 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak 

zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) 

maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır .  

 

39. Gençlik kamplarının yarı kapasite ile, sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları gözetilerek 

yapılması uygun görülmüştür . Gençlik kamplarına gidecek olan ve görevli olan kişiler son 72 

saatlik antjen veya PCR testini ibraz etmek zorundadır.  

EĞLENCE/ORGANİZASYON  

40. Hazırlanacak olan taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde açık alanlarda düzenlenecek 

nişan, nikah, düğün, sünnet törenlerinin yapılmalarına karar verilmiştir. Nişan, nikah, düğün, 

sünnet törenleri kapalı alanlarda yapılmayacaktır. Törenlerde maske takılacak, oturma düzeni 

sosyal mesafe kuralı gözetilerek düzenlenecek, tebrik yapılmayacak, takı - para sandık içerisine 

atılacaktır. Düğün alanının büyüklüğüne göre her 2 m2'ye bir kişi düşecek şekilde sayının 

belirlenmesi ve aynı anda belirlenen sayı kadar alana misafir kabul edilmesi gerekmektedir. 

Hazırlanacak olan taahhütname imzalanacaktır.  

41. Lunapark, tombala v.b. etkinliklerin alanlarının büyüklüğüne göre her 2 m2'ye bir kişi düşecek 

şekilde sayının belirlenerek, alana aynı anda belirlenen sayı kadar kişi kabul edilecektir. Etkinliğe 

katılacak kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi 

zorunlu olacaktır.  
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42. Kapalı çocuk oyun alanlarının ve kapalı oyun salonlarının , hazırlanacak olan taahhütnameyi 

imzalaması ve çalışanların her 7 günde bir PCR testi yapması koşuluyla faaliyetlerine devam 

edebileceklerdir.  

 

 

DİĞERLERİ  

43. Kapalı alanlarda eylem, miting ve törenlerin yapılmaması, açık alanlarda 

düzenlenecek eylem, miting ve törenlerin sosyal mesafe, maske kuralına uyarak 

yapılması uygundur. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit 

edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca 

cezai işlem uygulanacaktır. 

44. Toplu ibadetler sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uyularak ve ibadet 

edilecek kapalı alanların azami üçte biri kullanılarak yapılacaktır. İbadethaneye 

girecek olan kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR 

testi istenmesi zorunlu olacaktır. Bu sektörde görev alacak kişiler her 7 günde bir 

antijen testlerini yineleyeceklerdir. 
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EK-1  

Açık Alanlarda Bulunan Yüzme Havuzlarında Uyulması Gereken Kurallar 

•  Havuz suyu klor seviyesi ve pH'ının "Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında 

Yönetmelik"te belirtilen seviyelere uygunluğu sağlanmalı, periyodik olarak ölçülmeli ve kayıt 

altına alınmalıdır. Havuzların mümkün olan en üst değerde klorlanması önerilir.  

• Klor seviyesinin düşme olasılığının yüksek olduğu yüksek sıcaklığın olduğu saatlerde klor 

seviyesini uygun değerde tutmak için çalışmalar yapılmalıdır.  

• Havuz alanına girişte öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olanlar havuzu 

kullanamaz.  

• Havuzlarda işleyişten sorumlu bir personel belirlenir.  

• Havuz alanlarının kapasitesi 5 metrekareye bir kişi olacak şekilde belirlenir.  

• Havuz alanı içinde sosyal mesafe 1,5 metredir. Dinlenme koltukları ve şezlonglar arası mesafe de 

en az 1,5 metre olmalıdır.  

• Bu alanlarda kapasite fazlası kalabalık oluşmasını engellemek için, havuz kapasite bilgisi alan 

girişine asılır . İçeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici konulur.  

• Tesis girişlerinde kişiler maske takmak zorundadır. Tesis çalışanları sürekli maske takacaklardır.  

• Her misafirin havuz girişinde el hijyeni sağlaması zorunludur. Havuz girişinde ve uygun yerlerde 

el antiseptiği bulundurulur.  

• Sosyal mesafe kurallarına uyulur. Aynı ailedekiler bir arada bulunabilir.  

• Kullanıcılar yüzme havuzuna girmeden önce duş alır, el ve ayak dezenfeksiyonu yapılır.  

•  COVID-19 temas riskini artıracağından havuzlarda uzun süre kalınmaz.  

• Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmaz. Yıkanabilir/silinebilir minderler kullanılması 

durumunda misafir kullanımı sona erdikten sonra temizlenir. 

• Soyunma kabinlerinin kullanımında sosyal mesafeye dikkat edilir. Kabinler her kullanımdan sonra 

temizlenir.  

• Kişilerin kendilerine ait plaj havlusu getirmesi/kullanması teşvik edilmelidir. Yanında 

getirmeyenler için havluların poşetli veya bir görevli personel tarafından misafire verilmesi 

sağlanır. Havlu vb. tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanır. 

• Bu alanlardaki plastik ve çelik yüzeylere dokunulduğunda yüze, göze, ağıza ve buruna 

dokunulmaz, dokunulduğunda eller su ve sabunla yıkanır ya da el antiseptiği kullanılır. 

• Havuzların dezenfeksiyonu ve mikrobiyolojik kalite testleri mevzuata uygun olarak düzenli yapılır. 

• Havuzlarda toplu aktivite, egzersiz, dalış dersleri vb. uygulamalar yapılmaz.  

• Deniz gözlüğü, şnorkel, palet gibi malzemeler paylaşılmaz. İçecek dolapları ve oturma grupları 

sıklıkla temizlenir ve dezenfekte edilir. Bunların yanında kolay ulaşılabilecek şekilde el antiseptiği 

bulundurulur.  
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• Kafe ve restoran hizmetleri sunulması durumunda bu sektörlerle ilgili daha önce belirlenen 

kurallara göre faaliyet gösterir. 

 

• Çocukların sosyal mesafeyi korumaları zor olacağından bu alanlar ebeveyn gözetiminde kullanır. 

• Bu alanların genel temizliği her gün su ve deterjanla düzenli olarak yapılır . Toz çıkaran süpürme veya 

yüksek basınçlı su veya kimyasal püskürtme işlemleri uygulanmaz.  

• Tuvalet alanlarına giriş kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmelidir. Bu imkan yoksa tuvalet alanına 

giriş kapılarının kolları çok sık dezenfekte edilir.  

• Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları sık sık 

temizlenerek dezenfekte edilir.  

•  Tuvalet girişlerine el hijyeni ve el yıkama ile ilgili afişler asılır .  

• Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilir ve görünür şekilde asılır .  

• Tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu bulundurulur. Hava ile el kurutma 

cihazları kullanılmaz  

Ek 2 Plajlarda Uyulması Gereken Kurallar  

•  Plaj ve yüzme alanlarına girişlerde kişiler maske takmak zorundadır . Tesis çalışanları sürekli maske 

takacaklardır.  

• Plaj ve yüzme alanında tüm işleyişten sorumlu en az bir personel sürekli olarak bulundurulur.  

• Her misafirin plaja girişte el hijyeni sağlaması zorunludur. Plaj girişinde ve uygun yerlerde el antiseptiği 

bulundurulur.  

• Öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan ve vaka temaslı personel çalıştırılamaz. Bu 

belirtileri gösteren misafirler plaj ve yüzme alanlarını kullanamaz.  

• Plaj ve yüzme alanında kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1,5 metre olacak şekilde önlemler alınır.  

•  Şezlonglar arası mesafe de en az 1,5 metre olarak ayarlanır. Gölgelikler arası mesafe şezlonglar arası 

mesafeye uygun olacak şekilde düzenlenir.  

• Plaj ve yüzme alanlarının kapasitesi 5 metrekareye bir kişi olacak şekilde belirlenir.  

• Localarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenleme yapılır. Loca alanlarında 2 metrekareye bir kişi 

olacak şekilde kapasite belirlenir.  

• Sosyal mesafe kurallarına uyulur. Aynı ailedekiler veya otellerde aynı odada konaklayan misafirler bir arada 

bulunabilir. 

•  Plaj alanında kalabalık oluşmasını engellemek için, sosyal mesafe ve büyüklüğe göre kapasite belirlenir. 

Kapasite bilgisi plaj girişine asılır. Kapasiteden fazla misafirin alanı kullanmaması için önlem alınır.  

• Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmaz . Yıkanabilir/ silinebilir minderler kullanılması durumunda 

misafir kullanımı sona erdikten sonra temizlenir.  

• Soyunma kabinlerinin kullanımında sosyal mesafeye dikkat edilir. Kabinler her kullanımdan sonra 

temizlenir. 

• Kişilerin kendilerine ait plaj havlusu getirmesi/kullanması teşvik edilmelidir. Yanında getirmeyenler için 

havluların poşetli veya bir görevli personel tarafından misafire verilmesi sağlanır. Havlu vb. tekstil ürünleri 

en az 60 derecede yıkanır .  
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• İçecek dolapları ve oturma grupları sıklıkla temizlenir ve dezenfekte edilir. Bunların yanında kolay 

ulaşılabilecek şekilde el antiseptiği bulundurulur. 

 

• Kafe ve restoran hizmetleri sunulması durumunda bu sektörlerle ilgili daha önce belirlenen kurallara 

göre faaliyet gösterir  

• Grup aktiviteleri yapılmaz. Su sporu aktiviteleri bireysel olarak veya ailede eşler ve çocuklar ile birlikte 

yapabilir. Otellerde oda numarası üzerinden rezervasyon ve takibinin yapılması kaydıyla aynı odada 

kalanlar birlikte spor yapabilir.  

• Spor etkinliği alet ve araçlarının kullanımı sonrasında her türlü malzeme ve ekipmanlar su ve deterjanla 

temizlenmeli sık dokunulan yüzeyler dezenfekte edilmelidir.  

• Deniz paraşütü vb. bireysel su sporları etkinliklerinde çalışanlar dahil tekne kapasitesinin yarısı sayıda 

kişi alınır.  

• Turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyetlerinde kullanılan tüp, denge yeleği, can yeleği ve 

benzeri ekipmanların faaliyet süresince sadece bir kişi tarafından kullanılması ve kullanıldıktan sonra 

dezenfekte edilmesi sağlanır.  

• Tuvalet alanlarına giriş kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmelidir. Bu imkan yoksa tuvalet alanına 

giriş kapılarının kolları çok sık dezenfekte edilir.  

• Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları sık sık 

temizlenerek dezenfekte edilir.  

• Tuvalet girişlerine el hijyeni ve el yıkama ile ilgili afişler asılır .  

• Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilir ve görünür şekilde asılır .  

• Tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu bulundurulur. Hava ile el kurutma 

cihazları kullanılmaz. 

 Ek 3 Temaslı Evde Karantina Kriterleri  

1. Ev karantinası uygulamasının yapılabilmesi için, evdeki (konut, yurt, lojman v.b) diğer bireylerle temas 

olmayacak şekilde kişiye ait ayrı bir oda, tuvalet ve banyo olması zorunludur. Aksi durumda temaslı 

olmayan diğer bireylerin başka bir konutta kalması gerekir. Bu koşulların sağlanamadığı durumlarda 

temaslı kişi otel karantinasına alınır.  

2. Evde yaşayan > 65 yaş ve/veya COVID-19'un ağır seyretmesine neden olabilecek risk faktörü olan 

birey varsa aynı evde karantinaya girilmez.  

3. Toplu alanlarda yaşayan (lojman, yurt, askeri birlik v.b) ve ortak alanları mecburi kullanan kişiler ev 

karantinası kapsamına alınamaz. 1. maddede var olan şartları yerine getirebilen kurumlarda ev 

karantinası uygulanır. Bu koşulların sağlanamadığı durumlarda temaslı kişi otel karantinasına alınır.  

4. Aynı evde yaşayıp birden fazla temaslı bireyin bulunması durumunda, 1. maddede var olan şartları 

yerine getirebilen konutlarda ev karantinası uygulanır . Ev şartları 1. maddeye uymadığı durumda 

bireylerin ayrı evde kalabilme imkanı varsa ev karantinası uygulanır . Bu koşulların sağlanamadığı 

durumlarda temaslı kişi otel karantinasına alınır .  

5. Temaslı kişi, 18 yaş altında ise yanında bir ebeveynle beraber, 1. madde_de var olan şartları yerine 

getirebiliyorsa ev karantinası uygulanır . Ev şartları 1. maddeye uymadığı durumda bireylerin ayrı evde 
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kalabilme imkanı varsa ev karantinası uygulanır . Bu koşulların ikisinin de sağlanamadığı koşullarda 

temaslı kişi yanında bir ebeveynle beraber otel karantinasına alınır.  

6. Başkasının bakımına bağımlı olan temaslının varlığında ev karantinası uygulanır. Bakımını sağlayacak 

kişi 1. maddede var olan şartları sağlamaya çalışır. Bakımını sağlayan kişi de ev karantinası kurallarına 

uymak zorundadır. Kaldığı konuta ziyaretçi kabul edemez. 

7. El bilekliği uygulamasında bileklik takmayan veya herhangi bir nedenle bileklik takamayan kişilere de 

otel karantinası uygulanır .  

Evde Karantina, temaslıların evden dışarı çıkmadan, ev içerisinde de diğer kişilerle temas kurmadan 

yaşamasıdır . Ev karantinası, temaslı olan kişinin son temas tarihinden sonra yapılan ilk pcr test 

sonucunun negatif olması ile başlar . Son temas tarihinden sonraki 10. günde yapılan pcr testinin negatif 

olması ile sonlandırılır. Son temas tarihinden sonraki gün birinci gün olarak kabul edilir.  

** Karantinanın önemli bir nedeni hastalık belirtisi göstermediğiniz halde enfekte olmuş 

olabileceğinizdir .  

Bir kişi hasta olduğunu bilmeden veya herhangi bir belirti hissetmeden virüse yakalandığında hastalığı 

başkalarına bulaştırabilir . Karantina hastalığın yayılmasını önlemeye yardımcı olur.  

 

Evde karantinada dikkat edilecekler; 

1. Karantina, son temas tarihinden sonraki 10 günü kapsar. Çift aşılı olup, .2. doz aşı tarihinden sonra 14 

gün geçirmiş olan kişiler için ev karantinası 7 gündür.  

2. Eve kesinlikle ziyaretçi kabul edilmez. Temaslı kişinin bulunduğu odaya aile üyeleri girmez.  

3. Hava sirkülasyonunu artırmak için pencere en az 15 dakika açılarak ara ara oda havalandırılır.  

4. Temaslı kişinin kullanacağı tabak, kaşık, çatal v.b malzemeler mümkünse tek kullanımlık olmalıdır . 

Mümkün değilse bulaşık makinesinde veya yüksek ısıda eldiven kullanılarak yıkanmalıdır.  

5. Temaslı kişinin kullandığı kıyafetler, havlu, çarşaf gibi tekstil ürünleri 60-90°C'de deterjan ile kanır .  

6. Temaslı kişinin COVID-19 testinin pozitif gelmesi durumunda, kişinin bulunduğu alanlar dezenfekte 

edilir. Dezenfeksiyon %1 oranında sulandırılmış çamaşır suyuyla yapılır (10 litre su içine 1 küçük çay 

bardağı çamaşır suyu konulur).  

7. Temaslı kişi, herhangi bir semptom (ateş, öksürük, halsizlik, baş ağrısı , v.b) hissettiğinde 1102 arayıp 

bilgi vermelidir.  

EK 4 COVİD-19 POZİTİF HASTALARIN EVDE İZOLASYONU 

Gerekli ev koşulları  

1 Covid-19 pozitif hastaların ev karantinasına alınabilmesi için ayrı bir evde kalması zorunludur.  

 

2-Kişi bakıma muhtaç ise veya 18 yaş altında ise ayrı ev olması koşulu ile bakıcısı ile veya bir ebeveyni 

ya da yasal olarak sorumlu olan bir kişi ile birlikte ev karantinasına alınabilir .  

 

3-Ev karantinasına alınan covid-19 pozitif kişi bileklik ile izleme alınır.Karantina süresince evden 

çıkamaz (sadece acil durumlarda karantina merkezinin bilgisi doğrultusunda çıkabilir)  

 

4-Covid-19 pozitif kişinin karantinaya alındığı eve ziyaretci kesinlikle kabul edilemez. 
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SÜRECİN İŞLEYİŞİ  

1- Sağlık Bakanlığı elemanlarınca aranarak kişiye testinin pozitif çıktığı bilgisi 

verilir  

2- Başka bir test merkezine giderek test tekrarı yapmamaı bulaşı artırmaması 

gerektiği söylenir.  

3- Kendine söylenen zamanda Pandemi Hastanesine gelerek değerlendirmelerinin 

yapılacağı ve buna göre evde veya hastanede izlenmesine karar verileceği 

belirtilir Ev,iş sosyal faaliyet alanlarındaki yakın temaslıları konusunda bilgi 

alınır.  

4- Hastaneye geldiğinde değerlendirmesi sonucunda evde izlenmesine karar 

verilmişse el bilekliği takılır ve hasta evine gönderilir.Herhangi bir sorun 

olduğunda temasa geçeceği telefon numarası bildirilir.  

5- Evdeki izlemin 10. gününde hastalara randevu verilerek kontrol pcr 

yapılır.Test sonucu negatif ise ev karantinası sonlandırılır veya pozitif ise 3 

gün sonra testi tekrarlanır .  

 

5-Pozitif kişinin evde nefes darlığı göğüs ağrısı ve var olan bulgularında 

(ateş,öksürük halsizlik,başağrısı vb}artış olursa 1102 yi arayıp bilgi 

vermelidirler.  

 

Not Covid-19 pozitif kişi, çocuk olduğu veya bakıma muhtaç olduğu vb 

nedenle karantinaya yalnız girmemişse , hastanın testi negatifleştiği zaman 

,bakıcı durumundaki kişiye de pcr testi yapılır .Bakıcının testi negatif ise 

bakıcı bu kez 10 günlük temaslı karantinasına alınır.” 

 

Şeklindeki kararların ve/veya işlemlerin ve/veya bu kararlar tahtında yapılan tüm işlemlerin 

hükümsüz ve etkisiz olduğuna ve herhangi bir sonuç doğurmayacağına ve/veya yok 

hükmünde olduğuna dair Mahkeme emri ve/veya hükmü; 

C. Mahkemece uygun görülecek başka herhangi bir emir ve/veya karar; 

D. İşbu dava masraflarıdır. 
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İşbu dava Anayasanın Başlangıç Kısmına,  1., 3.,4., 5., 7.,  8., 10., 11., 12., 13., 14.,15,16., 

18., 19., 22, 25., 32., 35., 36., 45, 48, 49., 59., 60, 61.,62,45/2018 sayılı Bulaşıcı 

Hastalıklar Yasasına, Belediyeler Yasasına, Muhaceret Yasasına, İyi İdare Yasasına, 1997 

Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğüne, Doğal Adalet ve Nisfet Hukuku İlkelerine, Yüksek 

Mahkeme Kararlarına İdare Hukuku İlkelerine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin İnsan 

Haklarına Saygı yükümlülüğü ile ilgili 1. Maddesine, Yaşam Hakkı ile ilgili 2. Maddesine 

ve sair ilgili maddelerinedayanmaktadır.                   

Bu dava aşağıdaki hukuki olgulara dayanır: 

1. Dava konusu kararlar ve/veya işlemler Anayasaya ve/veya Anayasanın ilgili maddelerine ve/ 

veya yürürlükteki mevzuata aykırıdır. 

2. Dava konusu kararlar, yetki, şekil, sebep, konu ve amaç unsurları bakımından sakattır. 

3. Davacı iddia eder ki Davalılar yetkisiz bir şekilde dava konusu kararları almıştır ve aşağıda 

anlatılacağı şekilde yetki unsurundaki sakatlık sebebiyle yok hükmündedir: 

a. Anayasanın 5. Maddesine göre Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve 

Bakanlar Kurulu tarafından Anayasa ve yasalara uygun olarak kullanılır ve yerine 

getirilir. Davalı No.2 Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’na yetki 

veren Anayasa’nın 5. Maddesinde yer alan kural gereği herhangi bir yasa tahtında 

devredemez. Dolayısı ile Davalılar müştereken ve/veya münferiden ve/veya Davalı 

No.2 ve/veya Davalı No.3, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası tahtında Cumhurbaşkanı’na ve 

Bakanlar Kurulu’na ait herhangi bir yetkiyi yine Anayasa’dan almadığı bir yetki 

olmaksızın yürütemez.  

 

b. KKTC Devleti Olağan bir halde olduğu ve/veya Olağanüstü Bir hal altında 

yönetilmediği cihetle, Olağan bir halde, Madde 11 Temel Hak ve Özgürlüklerin 

Sınırlandırılması maddesi altında Davalıların müşterken ve/veya münferiden ilgili 

kararları alabilmesi için kısıtlanacak temel hak ve özgürlüklerin sağlık sebebine 

dayanılarak sınırlandırılması gerekmektedir ve/veya sağlık sebebine dayanılarak 

sınırlandırılmasının mümkün olmasının ilgili maddelerde duzenlenmesi 

gerekmektedir. Bu husus Anayasada düzenlenen Temel Hak ve Özgürlükler için 

düzenlenmediği cihetle Davalıların ilgili kararları alması ve yürütmesi hukuken 

mümkün değildir ve/veya alınan kararlar hukuka aykırıdır. 
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c. Davalıların müşterken ve/veya münferiden aldıkları kararlar Kişilerin Temel Hak ve 

Özgürlüklerine dokunduğu cihetle tümden yoklukla sakattırlar ve bu kararlar yok 

hükmündedir ve hukuk aleminde sonuç doğurmazlar.  

 

 

d. Davalıların müştereken ve/veya münfriden Covid 19 kriterlerini aşılanma oranına göre 

tespit etmesi ve/veya hernüz dünya genelinde onay almış bir aşı olmadan kriter olarak 

kabul etmesi açıkça hukuka ve kişilerin Anayasal haklarına aykırıdır.  

 

e. Davalı No.1 ve/veya No.2, Davalı No.3’ün önerilerine ve/veya kararlarına dayanarak 

almıştır.  Ancak, Davalı No.3 herhangi bir konuda karar almaya yetkili değildir çünkü 

45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Madde 5’e göre,  Davalı No.3’ün  tek 

başına değil, Sürveyans Komitesi, Laboratuvar Üst Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol 

Komitesi olmak üzere 4 Komite şeklinde çalışması esastır. 

 

f. Davalı No.3, 45/18 Sayılı Yasanın 7. maddesine göre diğer Komitelerden gelen bilgi 

ve önerileri göz önünde bulundurmakla yükümlüdür. Oysa işbu bahsi geçen Komiteler 

henüz kurulmadığı cihetle Davalı No.3’ün almış olduğu kararlar hatalı ve/veya yanlış 

ve/veya eksik ve/veya yetkisiz ve/veya yetki aşımı yapılmak suretiyle alınmaktadır. 

Davalı No.3 tek başına yetki kullanmakta ve/veya bu anlamda değerlendirmelerini 

yasanın öngördüğü anlamda tam olarak yapamamakta  ve/veya Komitelerin kurulmuş 

olmaması nedeni ile gerekli bilgi ve önerilerden yoksun çalışmakta ve dolayısı ile 

hatalı kararlar üretmektedir ve/veya davaya konu kararlar sakattır. 

 

g. Davalı No.3 ve/veya Davalı No.2’ye bağlı olarak çalışan Davalı No.3, yine madde 

7’ye göre yapılacak çalışmalarda Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliğinin bulaşıcı 

hastalıklarla ilgili plan ve rehberlerini yol haritası olarak dikkate alması, izlemesi, plan 

ve rehberlerin eylem planları şeklinde geliştirilmesi ve güncellemesi ile ilgili 

çalışmayı yapması veya yaptırması gerekirken, güncel verileri dikkate almamakta ve 

tamamen keyfi kararlar almaktadır ve/veya davaya konu kararları tamamen keyfi 

almıştır. 

h. Davalı No.2 kararlarını dayandırdıkları; Davalı No.3, dava konusu kararları alırken  

toplantı esas ve usullerine aykırı toplantılar yapmış, toplantılara katılması gereken 

kişiler ve/veya kurumlar katılmamış ve/veya nisap sağlanmadan kararlar almış 

ve/veya Davalı No.3’e gereken bilgi ve önerileri verecek Komiteler gerekli bilgi ve 
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görüş ve/veya önerileri vermemiş ve/veya bu öneriler alınmadan kararlar almış 

ve/veya kararlar toplantıya katılması gereken Davalı No.3 üyeleri katılmaksızın 

yapılmıştır.  

 

i. 45/18 sayılı yasanın 15.(1) maddesine göre Davalı No.3’e bilgi verecek olan Ulusal 

Odak Noktası Sorumlusu bulunmamaktadır. Bu nedenle Davalı No.3 , uluslararası 

bildirimleri almamakta ve/veya takip etmekte ve/veya edememektedir dolayısı ile 

dava konusu kararları yetkisiz bir şekilde almaktadır. 

 

j. Bulaşıcı Hastalıklar Yasası tahtında PCR işlemine tabi tutmak bir muayenedir ve/veya 

kişinin bedeni üzerine yapılmış bir muameledir. İlgili yasa tahtında bunun 

yapılabilmesi için Mahkemenin emir vermesi gerekmektedir. Herhalukarda Davacının 

hasta olmadığının ısbatı değil, Davalıların Davacının hasta olduğunu ısbatı etmesi 

gerekmektedr ve bu da Mahkemenin emri ile mümkündür.  Dolayısı ile Davalılar 

müştereken ve/veya münferiden yetkisiz ve/veya Mahkemenin yerine geçerek karar 

almaktadırlar.  

 

k. Davalılar müştereken ve/veya münferiden karar alırlarken herhangi bir tüzük 

olmaksızın ve/veya tüzükte yer almaksızın KKTC Devletinde yaşayan kişi ve/veya 

kurumlara taahhütname imzalatmaktadırlar ve fakat bahsi geçen taahhütnamelerin 

Davalıların tümden yetkisiz olması ve keza hiçbir tüzükte yer almayan belgeler 

tahtında ve/veya tamamen yetkisiz bir şekilde taahhütname adı altında belgeler 

imzalatmaktadırlar.  

 

l. Davalılar müştereken ve/veya münferiden Toplumun tümünü maske takmaya 

zorlamak sureti ile bedensel bütünlüğüne aykırı hareket etmektedirler ve/veya 

biyolojik bir varlık olan ve solumak sureti ile canlılığını sürdüren kişilerin bedenlerine 

ve/veya vücut bütünlüğüne ve/veya maddi varlığına müdahale etmeye çalışmaktadırlar 

ve/veya kanunsuz ve hukuka aykırı bir şekilde maske takmaya zorlamaktadırlar.  

 

m. 45/18 sayılı yasanın 7. maddesine göre Davalı No.3’ün 2 tane görevi vardır. Bu 

görevler aşağıdaki şekildedir: 



25 
 

i. Bakanlık bünyesinde, bulaşıcı hastalıkların sürveyansı ve kontrolü çalışmalarının 

koordinasyonunu, sürveyansta bilgi akış sistemi ve bildirim ağının etkin işlemesini ve 

bu çerçevede bilginin tek tip ve standart olmasını sağlar; 

ii.Plan ve rehberlerin eylem planları şeklinde geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili 

çalışmayı yapar veya yaptırır.  

ı. Davalı No.3 ve/veya Davalıların tümü dava konusu kararları alırken yetkilerini aşmak 

sureti ile kararlar almışlardır. Davalı No.3 ve/veya Davalıların tümü bu yönde tavsiye 

kararı veremeyeceği gibi almış olduğu tüm kararlar da keyfi ve/veya sınırsız ve/veya 

yetkinin kötüye kullanılmasına ilişkin kararlardır.  

n. Davalı 2 ve/veya No.3 ve/veya Davalıların bu konuda aldıkları kararlar ile bu 

konudaki yetkilerini aşmış, bu konuda keyfi kararlar almıştır ve/veya bu kararlar 

bilimsel dayanaktan yoksun, sınırsız ve/veya yetkinin kötüye kullanılmasına ilişkin 

kararlardır.  

 

4. Davacı iddia eder ki aşağıda sebeplerden ötürü dava konusu kararlar şekil unsuru  

            bakımından sakattır: 

a. Dava konusu kararların gerekçesi karar metninde sunulmamıştır; 

b. Dava konusu  kararlar yeter sayı olmaksızın alınmıştır; 

c. Dava konusu kararlar için tutanaklar tutulmamıştır;  

d. Davalı No.2 ve/veya Davalılar, Davalı No.3’ün tavsiyesiyle dava konusu kararları 

alırken yansızlık ilkesine uymamıştır.  

e. Dava konusu kararlar alınmadan önce yeterli araştırma yapılmamıştır ve/veya 

incelenmesi gereken veriler incelenmemiştir ve/veya yanlış incelenmiştir ve/veya 

ilgili komiteler tarafından incelenmemiştir ve/veya Davalılar,  özellikle, 45/2018 

sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın öngördüğü şekilde Dünya Sağlık Örgütü 

verilerini  ve/veya bilgi ve önerilerini almaları gereken komitelerden ve/veya Ulusal 

Odak Noktası Sorumlusundan gelecek olan bilgileri incelemeden karar almıştır.  

5. Davacı iddia eder ki dava konusu karar aşağıdaki sebeplerden ötürü sebep unsuru 

bakımından sakattır. 

a. Dava konusu kararlar gerekçesizidir ve/veya gerekçesi yetersizdir ve/veya yanlış 

gerekçeye dayanmaktadır ve sebep unsuru yönünden sakattır. 

b. Davalılar, dava konusu kararları uygun verileri toplamadan almıştır.  
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c. Dava konusu kararlar, Hukuken geçerli herhangi bir neden yokken alınmıştır. 

d. Davalılar, takdir yetkisini  hukuka aykırı olarak kullanmışlardır.  

i- Yukarda mezkur kararları yeterli araştırma  yapmadan,  göz önünde 

bulundurulması gereken faktörleri göz önünde bulundurmadan 

ve/veya göz önünde bulundurulması gerekmeyen faktörleri göz 

önünde bulundurarak  almışlardır. 

ii- Davalılar takdir yetkilerini keyfi ve/veya kamu yararını gözetmeden 

ve/veya temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasını engelleyecek 

şekilde kullanmışlardır. Davacı iddia eder ki, dava konusu kararlar 

ile aşağıda 6. Paragrafta yer alan hak ve özgürlükler ihlal 

edilmiştir:  

 

6. Davacı iddia eder ki, dava konusu karar konu bakımından aşağıdaki sebeplerden ötürü 

sakattır: 

a. Davalıların dava konusu kararları, 45/2018 sayılı Yasanın ve/veya mevzuatın 

kendilerine yetki tanınan konular dışındaki konularda aldıkları için dava konusu 

kararlar yasaya ve/veya mevzuata aykırı bir sonuç doğurmuştur. 

b. Dava konusu kararlar;  yukarıda dava konusu kararların yetki bakımında sakat 

olduğu iddiaları ile ilgili olarak ileri sürülen iddialarda belirtilen şekilde 

Anayasa’ya aykırı bir sonuç doğurmuştur. 

c. Dava konusu kararlar ile aşağıda anlatıldığı şekilde Davacının temsil ettiği 

vatandaşlar ve/veya KKTC Devletinde yaşayanların hak ve özgürlükleri ihlal 

edilmekte ve/veya KKTC Devleti’nin bağlı olduğu ilkeler ihlal edilmektedir: 

i- KKTC Anayasa’sının Başlangıç Kısmında yer alan Egemenliğin kayıtsız 

şartsız Kıbrıs Türk Halkına ait olduğu ve İnsan Hak ve özgürlüklerini, 

hukukun üstünlüğü, kişilerin ve toplumun huzur ve refahını korumayı ilke 

edinen devlet modeline; 

ii- Anayasanın 1. Maddesi ile düzenlenen KKTC devletinin demokrasi, sosyal 

adalet ve hukukun üstünlüğü ilkeleri ihlal edilmiştir. 

iii- Anayasanın 3. Maddesi ile halkın egemenliğini Anayasa’nın koyduğu ilkeler 

çerçevesinde ve hiçbir organ, makam veya mercinin kaynağını Anayasa’dan 

almayan yetkiyi kullanamayacak olması prensibi ihlal edilmiştir. 

iv- Anayasanın 4. Maddesi ile Yasama yetkisinin KKTC halkı adına Cumhuriyet 

Meclisinde olması ilkesi ihlal edilmiştir. 
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v- Anayasanın 5. Maddesi ile yürütme yetki ve görevi Cumhurbaşkanı ve 

Bakanlar Kurulu tarafından Anayasa ve Yasalara uygun olarak kullanılır ve 

yerine getirilir prensibi ihlal edilmiştir. 

vi- Anayasa Madde 7 ile Anayasa kurallarının yasama, yürütme ve yargı 

organlarını, Devlet yönetimi makamlarını ve kişileri bağlayan temel hukuk 

kurallarıdır ilkesi ihlal edilmektedir. 

vii- Anayasa madde 8 ile KKTC Devletindeki vatandaşlar arasındaki eşitlik ilkesi 

ihlal edilmektedir. 

viii- Anayasanın 14.  maddesi ile düzenlenen, barış, güven ve huzur içinde 

yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı ihlal 

edilmiştir. 

ix- Anayasa’nın 15.(1) Maddesi ile düzenlenen Hayat ve Vücut bütünlüğü hakkı 

ihlal edilmiştir.  

x- Anayasa madde 16 ile kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ihlal edilmektedir. 

xi- Anayasa madde 22 ile Gezi ve Yerleşme Özgürlüğü hakkı ihlal edilmektedir. 

xii- Anayasa madde 45 ile Sağlık hakkı ihlal edilmektedir.  

xiii- Anayasa madde 48 ile Çalışma Özgürlüğü ihlal edilmektedir. 

xiv- Anayasa’nın 59. maddesi ile düzenlenen Öğrenim ve Eğitim Hakkı ihlal 

edilmiştir; 

xv- Anayasa madde 60 ile gençlerin sağlıklı birer yurttaş olarak yetişmesi hakkı 

ihlal edilmektedir.  

xvi- Anayasa madde 61 ile Sporun geliştirilmesi hakkı ihlal edilmektedir.  

xvii- Anayasa madde 62 ile Sanatın ve Sanatçının ve Kültürel Hakların 

korunmasına dair haklar ihlal edilmektedir.  

xviii- İşbu davanın dayandığı Anayasa maddeleri tahtında tanınan özgürlükler 

ihlal edilmiştir. 

d. Davacı iddia eder ki, dava konusu kararlar ölçüsüzdür ve/veya hukuk güvenliği 

ve/veya belirlilik ve/veya öngörülebilirlik ilkelerine de aykırıdır.  Dolayısı ile 

Anayasanın Başlangıç v 1. Maddesinde gözetilen hukukun üstünlüğü ilkesine de 

aykırıdır. 

7. Davacı iddia eder ki dava konusu kararlar amaç unsuru bakımından sakattır. Davalılar 

dava konusu kararları alırken, kamu yararı ve/veya kamu düzenine ilişkin bir amaç 

yoktur.  
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8. Davacı; Siyasi bir parti olarak; Devletin kurucusu ve egemenliğin koruyucusu ve 

sahibi olan Kıbrıs Türk Halkı ve/veya KKTC Yurttaşlarının, Anayasanın tanıdığı 

birçok hakkı ve/veya yukarıda sayılan birçok haklarının Davalı No.2 ve/veya No.3 

tarafından ihlal edilmektedir.  

 

9. KKTC Anayasası’nın 1. Maddesine göre KKTC Devleti, demokrasi, sosyal adalet ve 

hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir Cumhuriyettir. Devlet adına hareket 

eden herhangi bir organ ve/veya makam ve/veya kişi işbu kurala ve diğer kural 

ve/veya kurallara, ilke ve prensiplere uygun hareket etmek ve/veya aykırı hareket 

etmemekle yükümlüdür. Buna rağmen Davalıların işbu dava konusu karar ve/veya 

işlemleri ve/veya eylemleri yukarıda belirtilen demokrasi, sosyal adalet ve hukukun 

üstünlüğü ilkelerine aykırıdır.  

 

10. Davacının dava konusu kararlar ve/veya işlemler ve/veya ihmaller dolayısıyla meşru 

menfaati KKTC Devletinde yaşayanlar ve/veya Kıbrıs Türk Halkı ve/veya 

vatandaşları ve/veya partilileri ve/veya üyeleri nedeniyle de doğrudan doğruya 

etkilenmiş ve/veya etkilenmeye devam etmektedir. 

 

11. Davacı dava konusu karar ve/veya işlemlerin Hukuka, Anayasa ve yasalara açıkça 

aykırı ve batıl olduğunu ve/veya yoklukla malul olduğunu iddia eder ve hükümsüz ve 

etkisiz oldukları yönünde mahkemenin karar vermesini talep eder. 

Bu Dava Aşağıdaki Gerekçelere Dayanır: 

1. Davacı, KKTC’de yurttaşları ve/veya vatandaşları ve/veya Kıbrıs Türk Halkının 

egemenliğini kullanmak sureti ile KKTCDevletinde yapılan ve/veya yapılacak parti 

genel seçimlerinde Kıbrıs Türk Halkını ve/veya vatandaşları KKTC ‘de yer alan 

Cumhuriyet Meclisinde temsil edebilmeye aday olup, Siyasi Partiler Yasası uyarınca 

kurulmuş ve gerekli tescil ve/veya onay işlemlerini tamamlamış ve/veya Parti 

kurullarını tamamlamış  Siyasal bir partidir. Davacı, insan hakları, demokrasi, laiklik, 

sosyal adalet, şeffaflık, hesap verilebilirlik, liyakat ve hukukun üstünlüğütemelinde 

halk iradesini esas alan keyfiliğe ve kötü yönetime neden olabilecek her türlü tutum ve 

davranışa karşı etkili bir mücadele vermek anlayışı ile hareket eder ve amaçlarını bu 

temelde gerçekleştirir.  
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2. Davalı No.1, KKTC Bakanlar Kurulu olup, yönetsel faaliyetlerde bulunan ve/veya 

genel siyaseti belirlemekte ve/veya yasa gücünde kararname çıkarmakta ve/veya 

Anayasa’da belirtilmiş ve/veya sayılmış görevleri yerine getirmektedir.  

 

3. Davalı No.2 KKTC Sağlık Bakanlığı da  yürütsel ve yönetsel yetki kullanan sağlık 

işlerinden sorumlu olan Bakanlıktır. Davalı No.3 de,45/2018 sayılı Bulaşıcı 

Hastalıklar Yasası kapsamında kurulması öngörülmüş  yürütsel ve yönetsel karar alma 

yetkisine sahip makamdır. 

 

4. Davalılar müştereken ve/veya münferiden ve/veya 15/07/2021 tarihinde Resmi 

Gazetenin 160. Sayılı Resmi Gazetede SAĞLIK BAKANLIĞI başlığı altında 45/2018 

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi 

Tarafından alınan Kararlar şeklinde başlayan ve yukarıda B paragrafı altında tafsilatı 

verilmiş kararları almışlardır.  

 

5. Davacı iddia ve beyan eder ki, Davalılar müştereken ve/veya münferiden yukarıda 

özellikle (B) paragrafında tafsilatı verilen kararları alamazlardı. Davalılar Olağan Bir 

dönemde ve/veya Olağanüstü olmayan bir dönemde oldukları ve/veya KKTC 

Devleti’nde Olağan Üstü Bir Hal altında yönetilmediği cihetle, Olağan Haller KKTC 

Anayasası’nın 11. Maddesi altında düzenlenmiş Temel Hak ve Özgürlüklerin Özü ve 

Sınırlandırılması Başlığı altında yer alan maddeye tabidir. Yani KKTC Devleti’nde 

Olağan dönemlerde Temel Hakların kısıtlanması genel sağlık sebebine dair 

kısıtlanabilmesi için aranan şartlar mevcut değildir. Yapılacak sınırlamaların kanunla 

yapılması, Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere dayanması, Anayasanın 

sözüne ve ruhuna uygun olması, demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun 

olması ve ölçülülük ilkesine uygun olması gerekmektedir. İşbu hususların hepsi bir 

arada aranması gerekmekle birlikte, Davacı iddia eder ki, yapılan ınırlamalar kanunla 

olmadığı gibi ve/veya alınan tedbirlerin kanuni bir dayanağı olmadığı gibi, 

sınırlamalar Anayasada belirtilen temel hak ve özgürlükler sağlık sebebine 

dayanılarak sınırlanması hususunda kaleme alınmadığı cihetle ve/veya sağlık sebebine 

binaen Temel Hak ve Özgürlüklerin sınırlandırılması mümkün olamadığı cihetle de 

hukuka aykırıdır. Her halukarda Temel Hak ve Özgürlükleri sınırlayan idari kararlar 

Yoklukla sakat olduğu iddia edilir.  

 

6. Davacı devamla; Davalıların ,müştereken ve/veya münferiden almış oldukları kararlar 

hukuka ve/veya Anayasal düzene, Anayasanın ruhuna ve özüne aykırı olduğunu iddia 

ve beyan eder. Davalılar aldıkları kararlarda; 

 

a) İşletmelerin açık ve kapalı mekanlarda kurallar başlığı altında kaleme alınan kuralları 

tespit etmişlerdir. Bahsi geçen kurallar içerisinde belirtilen maske ve mesafeye dair 

kurallar kişilerin vücut bütünlüğüne dair ağır ihlaller içermektedir. Her halukarda söz 
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konusu kurallar nedeni ile 45/18 sayılı yasanın 43 (6) sayılı maddesine binaen cezai 

işlem uygulanacağı konusunda da düzenlemeler yapılmıştır.  

b) Kişilerin ve/veya vatandaşların ülkeye giriş-çıkış esaslarını düzenlemişlerdir. Bahsi 

geçen düzenlemelerde Davalılar müştereken ve/veya münferiden aşılı ve/veya aşısız 

kimselerin geldikleri ülkelere göre uygulanacak tedbirleri belirlemişlerdir. Davalılar, 

KKTC Devletine gelecek olan vatandaş ve/veya kişilere aşılı olmaları halinde imtiyaz 

tanımaktadırlar ve/veya ayrıcalık tanımakta ve kısıtlama ve/veya sınırlamaları aşılı 

kimseler leyhine yumuşatmaktadırlar.  

c) Turizmle ilgili olarak düzenlemeler yapmak sureti ile otellerin çalışma esaslarını 

belirlemişler ve bu esasları tespit ederken otellerin çalışma düzenlerini  de 

belirlemişlerdir. 

d) Eğitim ile ilgili olarak gerek öğretmen gerekse öğrencilerin ve/veya 6 yaşından büyük 

öğrencilerin 14 günde bir PCR yapması halinde belirlenen eğitim faaliyetlerine 

katılabileceklerini tespit etmişler ve sınavlara katılacak öğrenciler içinson 72 saat 

içerisinde yapılmış PCR ve/veya antigen testlerinin yapılmasını talep etmektediler. 

Ayrıca maske ve hijyen konusunda da kararlar almışlardır.  

e) Taşımacılık konusunda taşımacılık yapacak olan otobüs ve/veya münübüslerin 

yarımkapasite ile çalışması ile birlikte her 7 günde 1 antigen testleri yapmaları 

hususunda kararlar almışlardır.  

f) Belirli sektörlerin PCR ve belirli sektörlerin ise Antijen testi yapmak hususlarında 

tespitler yapmışlardır bu tespitler yapılırken restoran, bar, pastane, kafe, tiyatro, 

müzik, bale dersleri, sinema gibi işletmelere müşteri olarak gidecek olanlardan aşısız 

olanlarda son 72 saat içerisinde yapılmış PCR ve/veya antigen testi, ve yine 

işyerlerinde çalışanlardan 7 günde bir ilgili testlerin istenmesi hususunda kararlar 

almışlar ve bu kararlara uymayanlara cezai işlemler uygulanacağına da ayrıca karar 

vermişlerdir.  

g) Spor faaliyetleri ile Eğlence sektörü ile ilgili olarak aşısız kimselerin son 72 saat 

içerisinde yapılmış antijen veya PCR testi ile çalışanların 7 günde bir PCR ve/veya 

antijen testi istenmesine yine aksi halde cezai işlem uygulanmasına dair kararlar 

almışlardır.  

h) Yine Temaslı evde karantina kriterleri tespit edilmiş ve el bilekliği uygulamaları ile 

evde ve otelde karantina kurallarını da ayrıca tespit etmişlerdir.  

 

7. Davacı iddia ve beyan eder ki; Davalılar müştereken ve/veya yukarıda B paragrafında 

bahsi geçen 14/07/2021 tarihinde; 
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A) PCR ve antijen testleri yapılmasını sağlamak ve/veya PCR ve/veya Antijen testleri 

yapılması konusunda kararlar almışlar ve işbu testler ile Covid 19 tanısı 

yapmaktadırlar.  Davalıların müşterken ve/veya münferiden mezkur testlerin 

yapılması konusunda almış oldukları kararlar,; KKTC Devletinde yaşayanların 

ve/veya Kıbrıs Türk Halkının ve/veya vatandaşlarının Hayat ve Vücut Bütünlüğü 

aleyhine, Kişi dokunulmazlığına, kişi özgürlüğü ve güvenliğini aleyhine olan Temel 

Hakları etkilemekte olup, bahsi geçen testlerin yapılmaması halinde; Gezi ve 

Yerleşme Özgürlüğü, Mülkiyet Hakkı, Sağlık Hakkı, Çalışma Hakkı, Öğrenim ve 

Eğitim Hakkı, Gençliğin korunması, Sporun Geliştirilmesi, Sanat ve Sanatçının ve 

Kültürel Hakların Korunması gibi hakların kullanımını Davalıların almış oldukları 

kararlar ile engellemektedir. Ayrıca PCR ve/veya antijen testleri: 

a) Hata veren cihazlardır. Döngü sayısı nedeni ile hatalı pozitif yaratabilirler.  

b) Teşhis amaçlı kullanılamazlar. Genetik iz sürmek için yapılmış testlerdir. 

c) Mutasyon virüslere ait herhangi bir genetik kodu tespit edemezler.  

d) PCR testleri kalitatiftir, kantitatif değildir.  

e) PCR testleri hassas testler olup, ses ve/veya gürültüden, alma yönteminden, kişinin 

boğazına sıktığı herhangi bir spreyden dahi etkilenebilirler.  

f) İnfluenza ve corona virüsünü ayırtedemezler.  

g) Son olarak 21/07/2021 tarihinde Amerikan FDA PCR testlerindeki hatalar nedeni ile 

vermiş olduğu acil kullanım onayını iptal etmiştir.  

 

B) Kıbrıs Türk Halkı ve/veya vatandaşların ve/veya KKTC Devletinde yaşayanların 

maske takmak sureti ile virus bulaşını engellemeye çalışmaktadırlar. Oysa maske 

kullanmak Kişi dokunulmazlığı haklarını, Hayat ve Vücut Bütünlüğü Hakkını, Sağlık 

Hakkını etkilemekle birlikte, bahsi geçen maskelerin takılmaması halinde ; Gezi ve 

Yerleşme Özgürlüğü, Mülkiyet Hakkı, Sağlık Hakkı, Çalışma Hakkı, Öğrenim ve 

Eğitim Hakkı, Gençliğin korunması, Sporun Geliştirilmesi, Sanat ve Sanatçının ve 

Kültürel Hakların Korunması gibi hakların kullanımını engellemektedir.Her halukarda 

maske ile ilgili olarak yapılan çalışmalara göre; 

a. Maske takmak maske üzerinde bakteri ve mantar oluşmasına neden olur. Bu 

nedenle sağlıksızdır ve bulaşı artırır. 

b. Maske esasen hasta kimselere önerilmektedir. Sağlıklı kimselerin maske 

takması sağlıksızdır.  

c. Make bedeninin oksijen alma ihtiyacını engeller. Yeterli oksijen almayan 

hücreler kanser hücresine dönüşür.  
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d. Maske çocuklarda oksijen yoksunluğuna neden olduğundan beyin gelişimini 

engeller ve kalıcı olarak hasar bırakır.Fiziki ve psikolojik hasarlar yanı sıra 

ölüme sebebiyet verir.  

e. Her solunum döngüsünde daha önce solunan bir karbon dioksit fraksiyonu 

solunmaktadır. 

 

8. Davacı iddia eder ki, işbu test nedeni ile hatalı pozitif çıkması durumunda kişilerin 

özgürlükleri Anayasa’ya aykırı bir şekilde kısıtlanacak ve/veya Kıbrıs Türk Halkı 

ve/veya vatandaşları ve/veya KKTC Devletinde yaşayanların kişi özgürlüğünden 

yoksun bırakılma ihtimali ortaya çıkacaktır. 

 

9. Bir kimsenin pozitif çıkması ile kişi Anayasaya aykırı bir şekilde kişi özgürlüğünden 

yoksun bırakılarak Karantina otellerine yerleştirilmekte ve kendisine derhal tıbbi 

tedavi uygulanmaya başlanmaktadır. Kişilere tomografi çekilmesinin yanı sıra, derhal 

kan sulandırıcı iğneler yapılmakta ve ardından henüz tıbbi olarak “ruhsatsız olan 

ve/veya ruhsat almamış bulunan” favipiravir ve/veya faviravir isimli haplar ile tedavi 

edilmeye başlanmaktadır. Davacı iddia eder ki, işbu ilacınardından kişiler iyileşeceği 

yerde fenalaşmaktalar ve hatta yaşamlarını yitirmektedirler. Devamla Davalıların 

müştereken ve/veya münferiden uygun gördüğü kişiler ve/veya aldıkları kararlar 

doğrultusunda tespit edilenyöntemlerle ve/veya bileklik takılmak sureti ile de takip 

edilmekte ve/veya evlerine hapsedilmektedirler.  

 

10. Davacı yine iddia eder ki, Davalılar Dünya Sağlık Örgütünün hasta tanımına da dikkat 

etmemektediler. Davalılar henüz semptom göstermeyen kişiler üzerinde tedavilere 

başlamaktadırlar.  

 

11. Davacı iddia ve beyan eder ki, Davalıların yukarıda izahatı verilmiş olan seyehat, 

işletmelere dair kurallar, ada içi geçiş kuralları, turizm, eğitim, taşımacılık, sektörler 

ve/veya sektörlerin işleyişleri ve/veya  sektörlerde çalışanların ve sektörlerden hizmet 

alanlar, sanat, spor, eğlence/organizasyon, açık alanlardaki yüzme havuzları ve 

plajlarda uyulması gereken kuralların tümü Kıbrıs Türk halkı ve/veya vatandaşlarının 

aşılı ve aşısız olmasına göre değerlendirilmiştir. Davalılar müştereken ve/veya 

münferiden birçok aktivitenin ve/veya eylemin karşılığında toplumun aşılı olan 

kısmından herhangi bir PCR ve/veya antijentesti talep etmemektedir ve/veya bazı 

aktiviteler içn talep etmekte ve bazı aktiviteler için talep etmemektediler.  Nitekim 

aşısız kısmından düşük, orta ve yüksek riskli olarak tespit etmiş olduğu aktivite 

kıstasına göre çoğunlukla 72 saatte bir ve/veya 7 günlük PCR ve/veya antijen testleri 

ve/veya PCR ve/veya antijen testleri talep etmektedirler. Her halukarda aşılı ve/veya 

aşısız olsun Davalıların müştereken ve/veya münferiden Kıbrıs Türk Toplumu ve/veya 

vatandaş ve/veya KKTC Devletinde yaşayanların Anayasa ile korunan Temel Hak ve 

Özgürlüklerini ihlal etmekle birlikte kişilerin bedensel muayenelerine neden 

olmaktadırlar. Bu meyanda Davacı iddia ve beyan eder ki, Davalıların PCR ve/veya 

antijen testleri yapmak konusunda Toplumu ve/veya Kıbrıs Türk Toplumu ve/veya 

vatandaşlarını ve/veya KKTC Devletinde yaşayan kişilere böyle bir müdahalenin 

yapılabilmesi ve/veya bedensel müdahalenin ve/veya muayenenin yapılabilmesi için 

Mahkeme Kararına gerek vardır.  

 

12. Diğer yandan Davacı yine iddia ve beyan eder ki, Davalıların bu kararları 

gereğinceözellikle aşısız bireylerin ve/veya vatandaşların Anayasa ile korunan Temel 

Hakve Özgürlükleri ihlal edilmektedir. Davalılar, toplumdaki aşısız bireylere PCR ve 

antijen yaptırtmak ve/veya yapılmasını talep etmek sureti ile toplumdaki bireyler 
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arasında ve/veya özellikle aşılı ve/veya aşısız bireyler arasında KKTC Anayasası’nda 

yer alan Eşitlik İlkesine aykırı olarak davranmaktadırlar. Gerek aşılı kimseler, gerekse 

aşısız kimseler hukuki olarak aynı durumdadırlar ve hukuken aynı durumda olan 

kimselere de hukuken aynı kuralların uygulanması gerekmektedir. Davacı iddia eder 

ki, işbu ilke Anayasal işlemin ve/veya idari kararın ve/veya kararların hukuka uygun 

olup olmadığını denetleme açısından da önem arzetmektedir ki, idari işlemlerin 

ve/veya kararların kanunlar önünde eşitlik ilkesine uygun tesis edilmesi gerekirken 

Davalılar bu anlamda almış oldukları kararlar eşitlik ilkesine uygun tesis edilmemiştir.  

 

13. Davacı yine iddia ve beyan eder ki, yukarıdaki tüm gerekçeler ile Dava konusu 

kararlar Kıbrıs Türk Halkı ve/veya vatandaşların ve/veya KKTC Devletinde 

yaşayanların birçok Anayasal haklarını ihlal ettikleri cihetle hukuka aykırıdırlar.  

 

14. Davacı yine iddia ve beyan eder ki, Davalılar müştereken ve/veya münferiden almış 

oldukları kararlarda kriterleri tespit ederlerken aşılanmaoranını dikkate almaktadırlar. 

Nitekim bugündünyada halen onay almış bir aşı mevcut değildir . Hal böyle iken 

Davalıların müştereken ve/veya münferiden olmayan bir aşıya binaen kriter tespit 

etmesi hukuken mümkün değildir. Bahsi geçen enjeksiyonlar henüz deneme 

safhasında bulunmakta olup, kişilerin onam ve rızası alınarak enjekte edilmesi 

gerekmekte iken Davalılar Toplum sağlığını dikkate almaksızın ve hatta toplumda 

aşısız olarak tabir edilen kimselere bu enjeksiyonları zerk edebilmek için almış 

oldukları kararları baskı unsuru olarak kullanmaktadırlar. Davalılar aşılı kimseleri kişi 

hak ve özgürlüklerinden faydalandırmakta, oysa aşısız kimselerin kişi hak ve 

özgürlüklerini kısıtlamaktadırlar. Her halukarda Kıbrıs Türk Toplumu ve/veya 

vatandaş ve/veya Devlette yaşayan kimselerin sağlık ve vücut bütünlüğü hakları ihlal 

edilmektedir. Devamla Covid 19 tebirlerine dair kriterlerin aşı adı altında belirleniyor 

olması toplumda yaşayan bireylerin ve/veya vatandaşların güvenini zedelemekte ve, 

Halkta olması gerekenegemelik hakkından yoksun bırakmaktadır. Davalıların 

aşıkriterine dayanarak  kriter tespit etmesi Anayasa’ya aykırılık teşkil etmektedir. 

Davalılar toplumdaki bireylerin sağlık ve vücut bütünlüğü hakları ihlal etmektedirler. 

Oysa henüz deneme safhasında olan işbu enjeksiyonların kişilerin bedenlerine 

uygulanması  ile; 

a) Bireylerin hasta olması mümkündür. 

b) Transmisyonu önlemez. 

15. Davacı yine iddia ve beyan eder ki, Kıbrıs Türk Toplumundaki kimseler ve/veya 

vatandaşlar ve/veya KKTC Devletinde yaşayan kimselere cezai yaptırım uygulama 

yetkisi de bu mealde bulunmamaktadır. Davalıların idari kararları baştan sakat olup, 

sakat işlemlerle ilgili olarak cezai yaptırım uygulamaları mümkün değildir. Ancak 

ahar surette ve alternatif olarak Davalıların herhangi bir şekilde cezai işleme tabi 

tutması da hukuka aykırıdır. Davalıların idari karar almaları mümkün değilken cezai 

işleme tabi tutması da mümkün değildir. Ayrıca Davacı iddia eder ki, Belediyelerin 

ve/veya birliklerin Davalıların idari kararları gereği denetleme yetkisi 

bulunmamaktadır. Davalıların kararları hukuken sakat olduğu gibi, Davalıların 

müştereken ve/veya münferiden denetleme konusunda yetki devri mümkün değildir. 

Her halukarda denetlemek hususunda işaret etmiş olduğu belediyelerin Belediyeler 

yasasındaki yetkileri sınırlıdır ve kanunilik ilkesi ile bağdaşmadığı gibi, ceza 

işleminde kullanılacak evraklar ile ilgili olarak herhangi bir tüzükte herhangi bir 

düzenleme yoktur ve/veya bir tüzükle düzenlenmiş değildir.  

 

16. Davalının işbu dava konusu kararları demokrasi, hukukun üstünlüğü, adil ve hesap 
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verebilir bir hukuk devleti oluşmasına engel olarak Davacının tüzüklerinde yer alan 

amaçlarının olumsuz yönde etkilenmesine keza halk adına çalışmasına 

doğrudandoğruya engel olmuştur. 

 

17. Davalıların kararları ve ihmalleri dolayısıyla Davacının meşru hakları direkt 

veolumsuz yönde etkilenmiştir.  

 

 

 

18. Yukarıdaki nedenler ile davacı talep takriri gereğincehüküm verilmesini talep eder. 

 

 

İşbu dava Davacı Avukatları Boysan Boyra ve  Seda Okgül   tarafından tanzim 

edilmiştir. 

 

Tebliğ Adresi: Kaymakam Sokak 2 A/B Lefkoşa ’dır. 

 

 

 …………………. ………………….                    

Boysan Boyra  Seda Okgül     

                                     Davacı Tarafından Avukatlar 

 

 

 

…./07/2021 tarihindekaydolunup mühürlenmiştir. 

  

                                    

Mukayyit. 

 

 

Not: Bu davaya verilecek bir müdafaanın davanın tebliğ tarihinden itibaren yirmi bir (21) gün 

zarfında kayıt kalemine bizzat veya Avukat vasıtasıyle verilir ve bir sureti davacıların tebliğ 

adresine bırakılır. 
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YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNDE. 

ANAYASANIN 152. MADDESİ HAKKINDA. 

                                                                                                     Y.İ.M: …….…../2021 

 

Davacı: Demokrasi ve Adalet Partisi, Kurtuluş Sokak, Döveç Apt. 36,  3. Kat, D. 11, Sakarya    Mah., 

Gazimağusa. 

- İle - 

Davalı:1.Bakanlar Kurulu, KKTC Başsavcılığı vasıtası ile KKTC. 

2. Sağlık Bakanlığı vasıtası ile KKTC Başsavcısı Lefkoşa. 

 3.Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi vasıtasıyla KKTC Başsavcısı, Lefkoşa. 

        ARASINDA. 

        

Yukarıdaki Müstedi tarafından yapılmış tek taraflı istida: 

 

Yukarıdaki Müstedi işbu istidası ile; 

 

A.Esas başvurunun nihai bir karara bağlanmasına ve/veya Muhterem Mahkeme’ce takdir ve 

tayin edilecek bir tarihe kadar; Davalılar tarafından müştereken ve/veya münferiden takriben 

ve/veya 14/07/2021 tarihinde alınan Covid 19 tedbirlerine yönelik kararların icraasını men 

edici bir emir ve/veya geçici bir ara emri verilmesi ve/veya yürütmenin durdurulmasına dair 

bir emir verilmesi zımnında bir Mahkeme emri itası; 

 

B.Yukarıda (A) paragrafına alternatif olarak Kıbrıs Türk Halkının ve/veya vatandaşların 

ve/veya KKTC Devletinde yaşayan kişilerle ilgili olarak; 

 

a. Davalıların PCR ve/veya antijen testleri yapılmasına dair almış oldukları kararların; 

b. Davalıların maske kullanımına dair almış oldukları kararların; 

 

C. Muhterem mahkemece uygun görülecek başka bir emir ve/veya çare. 

 

D.Bu istida masraflarının M/aleyhlere tahmili. 

 için gerekli emrin isdarını talep eder. 

 

İşbu başvuru KKTC. Anayasa’sının 152. Maddesine, Başlangıç Kısmına,  1., 3.,4., 5., 7.,  8., 

10., 11., 12., 13., 14.,15, 16., 18., 19., 22, 25., 32., 35., 36., 45, 48, 49., 59., 60, 61.,62, 

45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasasına, Belediyeler Yasasına, Muhaceret Yasasına, İyi 

İdare Yasasına, 1997 Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğüne, Doğal Adalet ve Nisfet Hukuku 

İlkelerine, Yüksek Mahkeme Kararlarına İdare Hukuku prensiplerine, Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi’nin İnsan Haklarına Saygı yükümlülüğü ile ilgili 1. Maddesine, Yaşam Hakkı ile 

ilgili 2. Maddesine ve sair ilgili maddelerine, diğer ilgili mevzuat ile Doğal Adalet, Hak ve 

Nisfet Hukuku kaidelerine ve konu ile alakalı içtihadi prensiplere ve Yüksek Mahkeme 

Tüzüğüne istinad eder. 
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Bu istidada istinad edilen gerçekler Lefkoşa sakinlerinden Tuğçe Ören’in  ilişikte sunulan  

yemin varakasında gösterilmektedir. 

  

Bu istida Müstedinin Avukatı Boysan Boyra ve Seda Okgül tarafından yapılmıştır. 

 

Tebliğ Adresi: Kaymakam Sokak 2 A/B Lefkoşa ’dır. 

 

 

 

 

 

 

          Boysan Boyra -Seda Okgül 

        Müstedi Tarafından Avukatlar. 

 

 

 

2021  senesinin Temmuz  ayının   ….. günü  

dosyalanmıştır. Dinlenmesi için  2021 senesi 

…….. ayının ..............gününe tayin edilmiştir.                   

    

 

 

 

 

       Mukayyit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNDE. 



37 
 

ANAYASANIN 152. MADDESİ HAKKINDA.                                  Y.İ.M: …….…../2021 

Davacı: Demokrasi ve Adalet Partisi, Kurtuluş Sokak, Döveç Apt. 36,  3. Kat, D. 11, Sakarya    Mah., 

Gazimağusa. 

- İle - 

Davalı:1.Bakanlar Kurulu, KKTC Başsavcılığı vasıtası ile KKTC. 

2. Sağlık Bakanlığı vasıtası ile KKTC Başsavcısı Lefkoşa. 

 3.Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi vasıtasıyla KKTC Başsavcısı, Lefkoşa. 

         ARASINDA. 

       

     YEMİN BELGESİ 

 

Ben aşağıda imza sahibi Lefkoşa  sakinlerinden Tuğçe Ören, yemin eder ve bu yeminimle 

aşağıda gösterilen hususları beyan ederim. 

 

1. Yukarıda unvan ve sayısı gösterilen başvuruda Davacı Partinin Genel Sekreteri olarak 

görev yapmaktayım olup bu istida maksatları bakımından esas başvurudaki tüm 

iddiaları burada aynen tekrarlar ve benimserim. 

 

2. İşbu yemin varakasını şahsen sahip olduğum bilgilere ve keza Avukatlarımızdan almış 

olduğum hukuki bilgiler ışığında yapmaktayım ve yapmaya da yetkiliyim.  

 

3. Covid 19 a yönelik son takriben ve/veya 2 yıl bir süredir devam eden tedbirler 

azalmayarak bugün itibarı ile devam etmektedir. Davalıların müştereken mezkur 

tedbirlerle ilgili olarak başlangıçtan beridir almış olduğu kararlar idari nitelikli 

kararlardır. Her halukarda Davalılar, seyhatten, spora, eğlenceden, sanata kadar birçok 

faaliyet alanında idari kararlar almakta ve gerek ekonomik hayatın gerekse sosyal 

hayatın şekillenmesinde rol oynamaktadır. Davacının siyasi bir parti olarak gerek 

Kıbrıs Türk Halkı ve vatandaşları ve/veya KKTC Devleti nezdinde yaşayan kişilerin 

ve/veya kendi seçmen ve/veya seçmenlerinin menfaatlerini korumak konusunda 

menfaati olduğu iddia edilir.  

 

4. Her halukarda Davalıların yapılmasını talep etmiş olduğu testler ve/veya PCR ve/veya 

antijen testleri bugün itibarı ile amacını karşılayamayan testlerdir. Bahsi geçen 

testlerin birçok tespit sıkıntısı vardır. Mesela; 
 

- Bu testler virüsün niteliğini tespit edemezler. Bu bir influenza olması halinde 

test kendini pozitif olarak göstermektedir. 

- Bu testlerde ciddi döngü sayısı problemi bulunmaktadır. Döngü sayısının artması 

ve/veya döngü sayılarının yüksek tutulması halinde pozitif verme oranı yüksektir. 

Bu da enfekte olmayan kişileri de enfekte olarak gösterme ihtimali ortaya 

çıkarmaktadır. Hatta bu anlamda işbu testlerin covid 19 teşhisinde kullanılmasına 

onay veren Amerikan FDA, 21/07/2021 tarihinde bu onayını geri çekerek 

başka testlerin kullanılmasını önermektedir. Dolayısı ile PCR artık 

kullanımdan kalkması gereken bir pozisyondadır.  
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5. Yine mezkur testlerin kullanımı hukuki açıdan bireylerin birçok Anayasal Haklarını 

etkilemekte ve ihlal etmektedir. Mesela bireyler ilgili kararlarda tespit edilmiş olan 

düşük, orta ve yüksek riskli olarak belirlenmiş aktivitelere göre 72 saatte bir PCR talep 

edilmekte ve bu aktivitelerde yer alan eylemlere göre kişilerin Anayasal hakları ihlal 

edilmektedir. Mesela Gezi ve yerleşme, mülkiyet, sağlıklı yaşama, çalışma bunlardan 

bir kısmıdır.  

 

6. Bu testlerle ayrıca toplumdaki bireyler arasında ciddi eşitsizlikler ortaya 

koymaktadırlar. Bireyleri aşılı ve aşısız olup PCR testi yapmaya zorlamakta ve 

bireyler arasında da ciddi eşitsizlik sağlamaktadırlar. Oysa bugün itibarı ile aşılı 

bireylerin de hasta olup virüs transmisyonu sağlayabileceği açık olup, bu konuya dair 

haberler her gün yayınlanmaktadır.  Bu da göstermektedir ki, Davalılar eşitlik ilkesini 

ihlal etmektedirler.  

 

7. İddia ederim ki, eşitlik ilkesi alınmış olan idari kararların hukuka uygunluğu 

açısından en önemli kriterlerden biridir. Yine kamu yararının ve/veya üstün kamu 

yararının olmadığı da yukarıdaki izahatlar doğrultusunda aşikardır. Davalıların 

müştreken ve/veya münferiden almış oldukları kararları bireyleri ekonomik ve sosyal 

hayattan gittikçe soyutlamaktadır. Egemenliğin Kıbrıs Türk Toplumunda ve/veya 

vatandaşlarında ve/veya KKTC Devletinde yaşayanlarda kişilerin Temel Hakları 

ciddi surette etkilenmektedir.  

 

8. Almış olduğum bilgilere göre PCR ve/veya antijen testleri bir muayene olup, bir 

kimsenin muayene edilmesi Mahkeme emrine bağlıdır. Yani muayene ve/veya 

bedene müdahale ancak bireyin hasta olmasının doktor raporu ile belgelendiği 

hallerde ve Mahkeme emri ile mümkündür.   

 

9. İddia ederim ki bir çok kimse sağlıklı bir şekilde ve/veya hastalık belirtisi göstermeden 

tedavilere alındılar ve halen de alınmaktadırlar. Bu tedavilerde kullanılan ilaçlar ciddi 

etkiler göstermekte ve kişilerin ölümüne dahi yol açmaktadırlar. Sırf PCR pozitif 

çıkılması neticesinde kişiler otellere ve/veya karantina otellerine alınmakta 

ellerine bileklikler takılmakta ve hapsedilmektedirler.  

 

10. Yine Davalılar işbu testleri bir baskı unsuru oluşturmak üzere 

kullanmaktadırlar. Davalıların kararlarında “ …aşılanma oranlarına göre kriterler 

değişebilir” demek sureti ile henüz “aşı onayı” almamış enjeksiyonları toplumdaki 

herkes tarafından kullanılması gerek uygun olmaması gerekse kullanma isteğinde 

olunmamasına rağmen baskı kurulduğu da aşikardır. Bu yine aşılı kimselere tanınan 

inisiyatiflerden de anlaşılmaktadır.   

 

11. Davalılar yine müştereken ve/veya münferiden maske takılması hususunda da 

kararlar almışlardır. Oysa maske kullanımının sağlık açısından faydasından çok 

zarara yol açtığına dair birçok bilimsel yayın mevcut olup, kişilerin vücut bütünlüğüne 

ve sağlıklı yaşama hakkına dair olan hakları da ciddi surette etkilenmektedir.  

 

12. Her halukarda yine Avukatlarımdan almış olduğum bilgi ve istihbarata göre; 

Davalıların olağanüstü hal olmayan bir halde yani olağan bir halde sağlık 

sebebine binaen kişilerin ve/veya egemenliği kendisinde olan vatandaşların Temel 

Hak ve Özgürlüklerinin sınırlanması mümkün değildir. Bununla ilgili olarak 

Egemenlik Hakkını kullanan vatandaşların ihlal edilen haklarının ve/veya Anayasada 

yer alan haklarının kaleme alınışında sağlık sebebine binaen sınırlandırılabileceği 
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belirtilmesi gerekmektedir. Dolayısı ile iddia ederim ki, Davalıların bugüne kadar 

almış oldukları kararları ve/veya 14/07/2021 tarihli kararlarını alma hak ve 

yetkileri yoktur, bilakis yetki aşımı vardır ve dolayısı ile almış oldukları kararlar 

da dolayısı ile hukuka aykırıdır ve/veya Davalıların bu kararları almaları 

mümkün değildir ve baştan sakattır ve/veya temel hak ve özgürlükleri ihlal ettiği 

cihetle de yok hükmündedir.  

 

13. İddia ve beyan ederim ki, Davalıların almış olduğu karar ve/veya işbu karar 

doğrultusunda yapılan işlemler, açıkça kanuna aykırıdır. Hatta kanuni değildir ve yasal 

dayanağı yoktur.  

 

14. Yine,  iddia ve beyan ederim ki, karara bağlanması gereken konu ciddidir ve 

iddialarımda haklı olduğuma dair belirtiler mevcuttur, keza ara emri verilmez 

ise ileride telafisi mümkün olmayacak birçok zararın doğması mümkündür. 

Kişiler bugün itibarı ile ekonomik ve sosyal hayatlarını haleldar eden bu kararlar 

nedeni ile artık birçok Devlet kurumuna da alınmamaya başlamaktadırlar. Bu testleri 

yapmak istemeyen kişilerin ekonomik gelir elde etmeleri maddi ve manevi varlıklarını 

geliştirecek kazanca sahip olmaları engellenmektedir. Her halukarda psikolojileri 

bozulmakta ve mutsuz ve motivasyonlarını kaybetmektedirler.  

 

15. Bu nedenle Anayasal hakların daha üstün tutulması gerekmesine rağmen yetki aşımı 

ile alınan idari kararlarla Davalılar sadece ve sadece insan hakları ihlali 

yapmaktadırlar.   

 

16. Bu anlamda gerek bu testlerin herhangi bir kamu yararı ve/veya üstün kamu yararı 

taşımamaları hukuka uygunluğun denetlenmesinde bir ilke olan eşitlik ilkesine 

uyulmadığı ve belirli bir gruba insiyatif tanıdığı, yine maske takmak sureti ile nefes 

alma ihtiyacının haleldar edildiği bu kararların yürütmesinin durdurulması toplumdaki 

huzursuzluğun giderilmesi açısından önem taşımaktadır. Her halukarda alınan 

kararların yürütmesinin tümden durdurulması gerektiğine inanmaktayız. Çünkü bugün 

itibarı ile alınan kararlar sadece aşısız kimseler için alınmakta ve/veya aşılı kimseleri 

kapsamamaktadır. Bu nedenle toplumun hakları haleldar edilen bu kesiminin hukuki 

himayeye ihtiyaç duyduğu ve bu kişiler aleyhine alınan kararların yürütmesinin 

durdurulması gerektiği inancındayız. 

 

17. Yukarıdakiler gereğince karara bağlanması gereken konunun çok ciddi ve acil olduğu 

inancındayım ve davanın adilane bir şekilde kararlaştırılabilmesi için böyle bir emrin 

verilmesine ihtiyaç olduğuna inanmaktayım. 

 

18. Tüm yukarıda iddia etmiş olduğum sebeplerle bu  istida ile talep edilen emrin 

verilmemesi halinde ileride telafisi imkansız zarar ziyana uğranması kaçınılmazdır. 

Kişileri işsiz ve aşsız kalacaklardır. Kamu sağlığı adı altında birçok Anayasal hakkın 

ihlali ile geriye dönüş imkansızlaşacaktır ve/veya çok zorlaşacağına inanmaktayım.  

19. Yukarıda gerçekler ışığında istida da olduğu gibi emir verilmesinin adil ve 

hakkaniyete uygun olduğu inancı ile bu doğrultuda talepte bulunurum. 

 

      Yemin eden 

 

     .......................................... 

       Tuğçe Ören  
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günüyemin ve imza edilmiştir.  Mukayyit.          


