
 
 
 

SARS-CoV-2 Koronavirüs ile İlgili Yeni Enfeksiyonlara Karşı Korunmaya İlişkin 3 Nisan 2020 
Tarihli Yönetmelik Bağlamında Düzene Aykırı Davranışlar 

 
 

Sağlık, Kadın ve Tüketiciyi Koruma Senatörü ve İç İşleri Senatörlüğün Müşterek Düzenlemesi 
 
I. 

 
 
 

Enfeksiyonlara Karşı Koruma Kanunu'nun 73. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca, aşağıda sıralanan Corona Yönetmeliği'ndeki 
kural veya yasakların ihlali kabahat olarak değerlendirilir ve aşağıda belirtilen cezai yaptırımları gerektirir. İhlaller, ihlali sona 
erdirmek için önceden bir talimat gerekmeksizin idari suç teşkil ederler. Aşağıdaki katalogda belirtilen temel ve çerçeve para 
cezaları, kasıtlı ihlaller için öngörülen cezalardır. İhmalden kaynaklanan ihlaller, ön görülen temel idari para cezanın  yarısı 
ile veya çerçeve cezalarınında ise para cezanın üst sınırının yarısı ile cezalandırılmalıdır (Kabahatlar Kanununun 17. 
Maddenin 2. Fıkrası OWiG). Kabahatlar Kanununun 17. Maddenin 2. Fıkrası OWiG  uyarınca, öngörülen sabit ve çerçeve 
para cezaları her bir vakada somut koşullar dikkate alınarak artırılabilir veya indirim de uygulanabilir (ilgili kriterler VI 
belirtilecektir). 
 
250 Avro’dan fazla para cezası sadece, verilen para cezasının ilgili kişinin ekonomik durumu ile orantısız olmadığı açık bir 
şekilde tesbit edilmesi koşulu ile verilebilir.  Kişinin ekonomik durumu ile ilgili yürütülen tahminler veya tecrübeye dayalı 
varsayımlar yeterli değildir.  
 
 
 
 
 
 
 



 
No. Korona Yönetmeliği İhlal Ceza ilamının 

görderileceği kişi 
Avro olarak  
temel veya 
çerçeve ceza 
 

1 1. Maddenin 1. Fıkrası Yaşanılan evin veya kurumun 
• Sağlık Dairesinin onayı olmadan terk edilmesi 
• 4. Maddenin 1. Fıkrası uyarınca zorunluluk 

teşkil eden durumların olmamasına rağmen terk 
edilmesi 

veya 
 
haneye mensup olmayan kişilerin misafir edilmesi 
 

Enfekte olmuş kişi 400 

2 1. Maddenin 2. Fıkrası Yaşanılan evin veya kurumun 
• Sağlık Dairesinin onayı olmadan terk edilmesi 
• 4. Maddenin 1. Fıkrası uyarınca zorunluluk 

teşkil eden durumların olmamasına rağmen terk 
edilmesi 

veya 
 
haneye mensup olmayan kişilerin misafir edilmesi 
 

 
 

Kategori I bağlamında 
temas kurulan kişi 

300 

3 2. Maddenin 1. Fıkrası Yaşanılan evin veya kurumun 
• Sağlık Dairesinin onayı olmadan terk edilmesi 
• 4. Maddenin 1. Fıkrası uyarınca zorunluluk 

teşkil eden durumların olmamasına rağmen terk 
edilmesi 

veya 
 
haneye mensup olmayan kişilerin misafir edilmesi 
 

Riskli bölgeden geri 
dönen bayan / bay kişi 

300 



4 6. Maddenin 1. Fıkrası Kamu alanında insan kalabalıkları 
 
Açıklama: 
 

• Mutat ikametgâhı aynı olmayan başka bir kişi ile 
evin dişındaki veya 5. Maddenin 1. Fıkrasında 
belirtilen daha başka kişiler ile bir araya 
gelmeleri kapsamamaktadır 

• Burada organize olunmamış, spontane bir araya 
gelmeler ve dış sebeplerden dolayı tesadüfen 
bir araya gelmeleri kapsamaktadır  
(misal olarak: Bir araba kazasında seyir 
meraklıları) 
 
 .   
 

 

Katılan herkez 50 ila 150 
arasi 

5 6. Maddenin 1. Fıkrası Özel veya kamuya açık olan etkinlik veya eğlencenin 
organize edilmesi 
 
Açıklama: 

• Organize edilmiş bir araya gelmeleri kapsar 
• Özel mekanlarda (odalarda) ailece bir araya 

gelmeler Anayasanın 6. Maddesi (Aile 
Hayatının Korunması) ve Anayasanın 13. 
Maddesi (Konut Dokunulmazlığı) bağlamında 
idari cezayı gerektirecek davranışlar olarak 
değerlendirilmemektedir.  
Bu sadece eve mensup olmayan kişilerin 
mevcudiyeti (genellikle beş kişi) durumunda 
geçerlidir. 
 

Organize eden bay/bayan 250 ila  
2.500 arası 



6 6. Maddenin 1. Fıkrası Özel veya kamuya açık olan etkinlik veya eğlencenin 
katılmak 
 
Açıklama: 

• Organize edilmiş bir araya gelmeleri kapsar 
• Özel mekanlarda (odalarda) ailece bir araya 

gelmeler Anayasanın 6. Maddesi (Aile 
Hayatının Korunması) ve Anayasanın 13. 
Maddesi (Konut Dokunulmazlığı) bağlamında 
idari cezayı gerektirecek davranışlar olarak 
değerlendirilmemektedir.  
Bu sadece eve mensup olmayan kişilerin 
mevcudiyeti (genellikle beş kişi) durumunda 
geçerlidir. 

 
 

Katılan herkez 50 ila 200 
arası 

7 7. Maddenin 3. Fıkrası Derneklerde ve diğer spor ve boş vakitlerin 
geçirildiği tesislerde bir araya gelmeleri 

Açılmasına karar veren 
sorumlu kişi  / organize 
eden bay/bayan 
 
Açıklama: 
Katılan herkez: 
6. Maddenin 1. Fıkrası 
(No. 4) ihlali 
 
 
 

250 ila 500 
arası  

8 8. Madde Turistik amaçlarla otobüs seferlerinin ve gezilerin 
düzenlenmesi 
 

Bayan veya bay şirket 
sahibi, tüzel kişilerde 
şirket yönetimi vb. 
 
 

500 ila 2.500 
arası 



9 9. Maddenin 1. Fıkrasının 1. Bendi 
 

“Her türlü otel ve lokanta işletmeciliği; 
yiyecek ve içeceklerin yerinden 
alımına ve evde yemek üzere 
siparişlerin teslimatına izin verilmiştir; 
yemeklerin yerinde yenilmesi 
yasaktır, dışarıya kurulan sandalyeler 
kaldırılmalı veya kullanılmalarını 
engellemek için emniyet altına 
alınmalıdırlar,“ 
 

Belirtilen kurumlardan birisinin müşteri trafiği için 
açılması ve bilhassa da yerinde yenilmesi  

Açılması ile ilgili kararı 
veren sorumlu kişi 
 
Açıklama: 
Katılan herkez: 
6. Maddenin 1. Fıkrası 
(No. 4) ihlali 

500 ila 2.500 
arası 

10 9. Maddenin 1. Fıkrasının 2. Bendi 
 
“Barlar, çay ocakları, gece kulüpleri, 
diskotekler, tören salonları, eğlence 
mekanları ve eğlence yapılan benzeri 
mekanlar” 
 

Belirtilen kurumlardan birisinin müşteri trafiği için 
açılması  

Açılması ile ilgili kararı 
veren sorumlu kişi 
 
Açıklama: 
Katılan herkez: 
6. Maddenin 1. Fıkrası 
(No. 4) ihlali 

500 ila 2.500  
arası 

11 9. Maddenin 1. Fıkrasının 3. Bendi 
„Saunalar, sauna kulüpleri, 
solaryumlar, fitnes spor salonları, 
kamuya açık ve özel spor tesisler, 
yüzme ve eğlence havuzları” 

Belirtilen kurumlardan birisinin müşteri trafiği için 
açılması  

Açılması ile ilgili kararı 
veren sorumlu kişi 
 
Açıklama: 
Katılan herkez: 
6. Maddenin 1. Fıkrası 
(No 4) ihlali 

500 ila 2.500 
arası 

12 9. Maddenin 1. Fıkrasının 4. Bendi 
 
Sinemalar, tiyatrolar, operalar, konser 
salonları, müzeler ve ziyaretçi trafiği 
için belirli sergi odaları 
 

Belirtilen kurumlardan birisinin müşteri trafiği için 
açılması 

Açılması ile ilgili kararı 
veren sorumlu kişi 
 
Açıklama: 
Katılan herkez: 
6. Maddenin 1. Fıkrası 
(No. 4) ihlali 

500 ila 2.500 
arası 



13 9. Maddenin 1. Fıkrasının 5. Bendi 
 
“Fuarlar, sergiler, serbest zaman 
aktiviteleri (içeride ve dışarıda), özel 
pazarlar” 
 

Belirtilen kurumlardan birisinin müşteri trafiği için 
açılması 

Açılması ile ilgili kararı 
veren sorumlu kişi 
 
 
 

Açıklama: 
Katılan herkez: 
6. Maddenin 1. Fıkrası 
(No. 4) ihlali  

500 ila 2.500 
arası 

14 9. Maddenin 1. Fıkrasının 6. Bendi 
 
„Eğlence merkezleri, kumarhaneler, 
oyun bankaları, spor iddia salonları, 
bahis büroları ve bahis için ara 
buluculuk yapan yerler” 

Belirtilen kurumlardan birisinin müşteri trafiği için 
açılması 

Açılması ile ilgili kararı 
veren sorumlu kişi 
 
Açıklama: 
Katılan herkez: 
6. Maddenin 1. Fıkrası 
(No. 4) ihlali  

500 ila 2.500 
arası 

15 9. Maddenin 1. Fıkrasının 7. Bendi 
 
„Fuhuş mekanları (buna özel evlerde 
ve araçlarda sunulan fuhuş hizmetleri 
dahil), kerhaneler, kerhaneye 
benzeyen kuruluşlar, swinger 
kulüpleri, striptiz lokalleri, seks 
sinemaları, çok salonlu sinemalar ve 
soyunma (Peep-Shows)” 
 

Belirtilen kurumlardan birisinin müşteri trafiği için 
açılması 
 
Açıklama: 

 

Özel evde veya aracın içinde cinsel hizmet için 
(Fuhuşta Çalışan Kişilerin Korunması Kanununun  2. 
Maddesinin 1. Fıkrası) genel olarak 12. Maddenin 2. 
Fıkrasının 3. Bendı ve 2. Fıkrası (No. 22 ve 23) 
geçerlidir. 
 

Açılması ile ilgili kararı 
veren sorumlu kışi 
 
Açıklama: 
Katılan herkez: 
6. Maddenin 1. Fıkrası 
(no.4) ihlali 

500 ila 2.500 
arası 

16 9. Maddenin 1. Fıkrasının 8. Bendi 
 
„Buluşma yerleri ve görüşme yerleri 
(yaşlı insanlar, özürlü olan insanlar, 
gençler, yeni yetişenler, anneler, 
aileler, çocuklar vs. için), oyun 
parkları (içeride ve dışarıda)” 

Belirtilen kurumlardan birisinin müşteri trafiği için 
açılması 

Açılması ile ilgili kararı 
veren sorumlu kışi 
(bundan kamuya açık 
oyun yerleri muaftır) 
 
 

Açıklama: 
Katılan herkez: 
6. Maddenin 1. Fıkrası 
(No.4) ihlali 

250 ila 500 
arası 



17 9. Maddenin 1. Fıkrasının 9. Bendi 
 
„Gençlik yurtları”  
 

Belirtilen kurumlardan birisinin müşteri trafiği için 
açılması 

Açılması ile ilgili kararı 
veren sorumlu kışi 
 
Açıklama: 
Katılan herkez: 
6. Maddenin 1. Fıkrası 
(No.4) ihlali 
 
 
 

500 ila 2.500 
arası 

18 9. Maddenin 2. Fıkrası 
 
„bu yönetmeliğin herhangi başka bir 
yerinde belirtilmeyen perakende satış 
yerlerin hepsi, bilhassa alışveriş 
merkezlerinin (istisnai olarak 3. 
Fıkrada belirtilen kuruluşlar)” 

Belirtilen kurumlardan birisinin müşteri trafiği için 
açılması 

Açılması ile ilgili kararı 
veren sorumlu kışi 
 
Açıklama: 
Katılan herkez: 
6. Maddenin 1. Fıkrası 
(No.4) ihlali 
 
 
 

500 ila 4.000 
arası 

19 10. Madde Turistik amaç güdülerek misafirlerin konaklatmalarına 
izin verilmesi 

Bayan / bay işletmeci, 
kiraya veren bayan / bay 
 
 
 

500 ila 2.500 
arası 
 
 
 
 

20 10. Madde Konaklama misafiri olmayanlara ikramların sunulması Bayan / bay işletmeci, 
kiraya veren bayan / bay 
 
 
 

500 ila 2.500 
arası 
 
 
 
 



21 10. Madde Emniyet önlemlerin alınmasına dikkat edilmemesi 
(mesafenin (masalarda ve ayakta) en az 1,5 metre 
olma zorunluluğuna dikkat edecek şekilde 
düzenlenmelidir) 

Bayan / bay işletmeci, 
kiraya veren bayan / bay 

400 ila 1.000 
arası 

22 12. Maddenin 2. Fıkrasının 2. Bendi 
 

İzin verilmediği halde hizmetin veya zanaat hizmetinin 
sunulması 

Bayan / bay hizmet veren 
/ bayan / bay zanaat 
hizmetini veren 

75 

23 12. Maddenin 2. Fıkrası 
 

İzin verilmediği halde hizmetin ve zanaat hizmetinin 
kabul edilmesi 

Bayan / bay müşteri 50 

24 14. Maddenin 1. Fıkrasının No. 1-11  
 
 

“Hastaneler, Ayakta ameliyat yapan 
kurumlar, Hastanede sunulan tıbbi bakım 
ile bakım hizmeti sunulan benzeri tedbir ve 
rehabilitasyon merkezleri, Diyaliz 
merkezleri, Gündüz klinikleri, 

 Doğumhaneler, Alman Sosyal Kanunu’nun 
71. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca, tam 
yatılı bakım merkezleri, Alman Sosyal 
Kanunu’nun 9. Cildinin 2. Maddesinin 1. 
Fıkrası uyarınca, gündüzleri ve geceleri 
özürlü kabul edilen insanlara, olası 
özürlülük durumlarının sonlandırılmasını 
veya özürlülük durumlarının bitirilmesini 
amaçlayan destekleyici yardım hizmetini 
sunan kurumlar, Özel bir bakıma muhtaç 
olan insanların kaldığı tam bakım 
kurumları, uyum desteği sunan kurumlar, 
Bremen İkamet – Bakım ve Koruma 
Kanunu’nun 8. Maddesinin 3 Fıkrası 
uyarınca ve Bremen İkamet – Bakım ve 
Koruma Kanunu’nun  5. Maddesi 
uyarınca, birlikte kalınan ve sorumlu bakım 
hizmeti sunan kurumlarda olan tesisler, 
yaşlılar rezidansları” 

2. Fıkrada belirtilen izin olmaksızın belirtilen kurumların 
ziyaret edilmesi 

İlgili bayan / bay /  
bayan / bay ziyaretci 

750 



25 15. Maddenin 1. Fıkrası 
 

“Günlük bakım kurumlarının, 2. 
Fıkrada belirtilen şartların meydana 
gelmemesi halinde, bakım hizmeti 
sunmaları yasaktır” 

Bir kurumu günlük bakım hizmeti sunmak için açmak  
(İstisna: 2. Fıkrada belirtilen acil bakım durumu) 

Bayan / bay işletmeci 1.000 ila 
5.000 arası 

26 
 
 
 
 

16. Maddenin 1. Fıkrası 
 
 
 
 

Günü düzene sokmada yardım imkanını sağlayan ve 
sosyal hayata entegre olmada yardımcı olan 
belediyenin bağımlılara ve uyuşturucu bağımlılarına 
yardım ve acil ev yardımı sunan kurumlar 
(İstisna: 2. Fıkra uyarınca acil bakım) 
 
 
 

Bayan / bay işletmeci 
 
 
 
 

1.000 ila 
5.000 arası 
 
 

27 17. Maddenin 1. Fıkrası 
 
 
“Resmi okullar ve özel okullar ve bununla 
birlikte gündüz bakım hizmeti sunan resmi 
ve özel kurumlar ve günlük çocuk bakım 
kurumları” 

Ders veya bakımı hizmeti sunmak (İstisna: 3. Fıkrada 
belirtilen acil bakım) 

Bayan / bay işletmeçi: 
 
Açıklama: 
Katılan herkez: 
6. Maddenin 1. Fıkrası 
(No. 4) ihlali 
 
 

1.000 ila 
5.000 arası 

28 18. Madde 
“Halk eğitim merkezleri, sürücü kursları, 
yetişkinlere yönelik eğitim veren kurumlar, 
bölgesel eğitim kurumları, müzik okulları ve 
diğer kamu veya özel meslek eğitim 
kurumları, ileri eğitim ve ilave eğitim 
kurumları” 

Belirtilen kurumlardan birisinin müşteri trafiği için veya 
mevcut ders için açılması  

Açılması ile ilgili kararı 
veren sorumlu kışi 
 
Açıklama: 
Katılan herkez: 
6. Maddenin 1. Fıkrası 
(No. 4) ihlali 

500 ila 2.500 
arası 

 
 
 
 
 
 
 



II. 
 
Şayet Enfeksiyondan Korunma Kanununun 28. Maddesinin 1. Fıkrasının 1. Bendi uyarınca icra edilebilir bir ihlalin 
sonlandırılması ile ilgili ikaz dikkate alınılmadığı takdirde, Korona Yönetmeliğin No I’de belirtilmeyen uyulması gereken 
kurallar ve sakınılması gereken yasakların diğer tümü kasıtlı veya ihmalden kaynaklanan ihlalleri düzenlemelere aykırı 
davranış olmaktadırlar. Bu özellikle aşağıdaki maddelerde belirtilen hususlar için geçerlidir: 
 
 
 

- 5. Maddenin 2. Fıkrası (sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesi) 
- 11. Madde (emniyet kurallarının dikkate alınmaması) 
- 12. Maddenin 1. Fıkrasının 2. Bendi (randevulaşmaların organize edilmemesi) 
- 13. Maddenin 1. Fıkrası (acil olmayan hasta kabullerinin, ameliyatların ve diğer müdahalelerin ertelenmemesi) 
- 15. Maddenin 2. Fıkrasının 2. Bendi (gerekli listelerin tutulmaması) 
- 17. Maddenin 3. Fıkrasının 3. Bendi (gerekli listelerin tutulmaması) 

 
 
 

Bu tür düzenlemeler doğrudan yasadan doğan hakla uygulanabilir (Enfeksiyondan Korunma Kanunu’nun 28. Maddesinin 3. 
Fıkrası ile bağlantılı olarak 16. Maddesinin 8. Fıkrası) 
Böylesi ihlaller 500 Avro olarak belirlen para cezası ile cezalandırılır.  
 
 
 

Enfeksiyondan Korunma Kanunu’nun 28. Maddesinin 1. Fıkrasının 2. Bendini uyarınca, derhal icra edilmesi gereken 
talimata uyulmaması aynı zamanda suç teşkil etmektedir. Bu bilhassa ihmalden kaynaklanan veya kasıtlı ihlallerle ilgili 
derhal icra edilebilir durumlar için geçerlidir.  
 

- 7. Maddenin 1. Fıkrası (ibadethanelerde bir araya gelmeler) ve 
- 7. Maddenin 2. Fıkrası (cenaze ile ilgili talimatlara uyulmaması). 

 
Burada da icra edilebilir durum yasadan doğan hakkla uygulanabilir (Enfeksiyondan Korunma Kanunu’nun 28. Maddesinin 
3. Fıkrası ile bağlantılı olarak 16. Maddesinin 8. Fıkrası) 
 
 
 
 



III. 
Federal Yasalar  kapsamındaki Enfeksiyon Koruma Kanununun 28. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, talimatlardan sorumlu 
olan yetkililer, Korona Yönetmeliği ile çelişmedikleri takdirde daha fazla talimatlarda verebilirler; özellikle, belirli kamusal 
yerlere girilmesi konusunda genel yasaklar koyabilirler ve kamusal alanlarda belirli davranışların sergilenmesini genel olarak 
yasaklayabilirler. Böylesi talimatlar yasadan doğan haklarla icra edilebilir (Enfeksiyondan Korunma Kanunu’nun 28. 
Maddesinin 3. Fıkrası ile bağlantılı olarak 16. Maddesinin 8. Fıkrası) 
İcra edilebilir talimatların kasıtlı veya ihmalden kaynaklanan sebeplerden dolayı ihlal edilmesi, düzene aykırı davranış olarak 
değerlendirilmektedir (73. Maddesinin 1a no’lu Fıkrasının 6. Bendi ile bağlantılı olarak Enfeksiyondan Korunma Kanunu’nun 
28. Maddesinin 1. Fıkrası Fıkrası).  Enfeksiyondan Korunma Kanununun 28. Maddesinin 1. Fıkrasının 2. Bendi ve 30. 
Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, derhal icra edilebilir talimatların ihlalleri, Enfeksiyondan Korunma Kanunu’nun 75. 
Maddesinin 1. Fıkrasının 1. Bendi uyarınca suç teşkil etmektedirler. Etkinlikler ile ilgili getirilen belirli kısıtlamalar ve yasaklar 
ve insanların toplanmaları ve kişilerin izole edilmeleri bu kapsama girmektedir.  
 

IV. 
 
 

Korona Yönetmeliğin No I’de belirtilen hususların icra edilebilir bir talimatı çiğnendiği ve bu ihlalin sonlandırılması ile ilgili 
ikazlar da dikkate alınılmadığı takdirde, no I’de belirtilen cezaların iki katına çıkartılması gerekmektedir.  
 
 
 

Uyulması zorunlu olanların veya yasaklananların ihlal edilmesinin, 1. Maddenin 1. Fıkrası ve 2. Fırkrası, 2. Maddenin 1. 
Fıkrası (kataloğun 4. Bendin’den 6. Bendine kadar olan kısımlar), 6. Maddenin 1. Fıkrası (kataloğu 4. Bendin’den 6. Bendine 
kadar olan kısımlar) ve 17. Maddenin 1. Fıkrası (kataloğun 27. Numarası) uyarınca aynı zamanda suç teşkil ettiğine dikkat 
edilmesi gerekmektedir. Şayet bir ceza uygulanılmadığı takdirde (İdari Kabahatler Kanununun 21. Maddesi), bir fiilin hem 
düzene aykırı bir davanış olduğunu ve aynı zamanda da suç teşkil ettiği tadkdirde yanlız ceza hukuku uygulanacaktır. Bu 
gerekçeden dolayı böylesi durumlarda konu Adli Kovuşturma Makamlarını tevdi edilecektir (Savcılık). 
 

V. 
 
Özel mekanlarda (odalarda) ailece bir araya gelmeler Anayasanın 6. Maddesi (Aile Hayatının Korunması) ve 13. Maddesi 
(Konut Dokunulmazlığı) bağlamında idari ceza gerektirecek davranışlar olarak değerlendirilmemektedir. Bu husus yanlız 
evin dışındaki kişilerin az olması (genel olarak beş kişi) halinde geçerli olmaktadır. 
 



Şayet dini vecibelerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak ağır veya tekrarlanan ihlaller söz konsu değil ise, özel olarak 
korunmaya tabi olan dini vecibelerin yerine getirilmesine (Anayasanın 4. Maddesinin 1. Fıkrası ve Anayasanın 2. Maddesi) 
ilişkin ihlaller ile ilgili idari cezanın verilmesine gerek duyulmamaktadır.  
 
 

VI. 
 
Verilen idari cezada genel olarak kabahatin büyüklüğü ve kabahatli davranan kişi hakkındaki iddia temeli oluşturmaktadır 
(İdari Kabahatler Kanununun 17. Maddesinin 3. Fıkrasının 1. Bendi). Kabahatli davranan kişinin (failin) ekonomik durumu da 
dikkate alınmalıdır; fakat ufak kabahatler de bunlar dikkate alınmaz ((İdari Kabahatler Kanununun 17. Maddesinin 3. 
Fıkrasının 2. Bendi OWiG). Bu esaslar doğrultusunda, temel ve çerçeve para cezaların sınırları münferid durumlarda 
arttırılabilir veya indirimde uygulanabilir.  
 
İndirim: 
 
İndirimin yapılması özellikle aşağıda belirtilen durumlarda mümkündür: 
 

a) münferit koşullara bağlı olarak sağlığa zarar verme tehlikesinin alışılmışdan az olması halinde 
b) fail hakkındaki suç isnadının belirli gerekçelerle ortalama suçlu davranışın altında olarak görüldüğü durumlarda 
c) fail hatasını kabul ve tekrarlamaması konusunda endişe duyulmadığı takdirde, 
d) öngörülen idari para cezası kabul edilemez ekomomik yük teşkil etmesi halinde veya 
e) failin ekonomik durumu olağanüstü kötü olması takdirde. 

 
Arttırım: 
 
Arttırımın yapılması özellikle aşağıda belirtilen durumlarda mümkündür: 
 

a) münferit koşullara bağlı olarak sağlığa zarar verme tehlikesinin alışılmışdan yüksek olması halinde 
b) fail kabahatini kabul etmemesi halinde veya 
c) olağanüstü iyi ekonomik durumlarda yaşanılıyor olması halinde. 



 
Temel ve çerçeve idari para cezalarının alt ve üst sınırları, işlenen ilk kabahatler için geçerli olmaktadır ve kabahatler 
tekrarlanıldığı veya  birçok kabahat işlenildiği takdirde, cezalar miktarı iki katına çıkarılır.  Koronavirüs ile İlgili Yeni 
Enfeksiyonlara Karşı Korunmaya İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinde, 9. Maddesinin 1. ve 2. Fıkralarında, 10. Maddesinde 
ve 18. Maddesinde belirtilen olayların tekrarlanılması halinde, 25.000 Avro’ya varan para cezası ile cezalandırılabilir. 
 
Eğer bir tek davranış bir kaç maddenin ihlalini beraberinde getiriyor ise, para cezası ihlal edilen maddelerin ceza tutarını 
geçmemek şartıyla, makul bir düzeye yükseltilmelidir.  
 
Ek olarak aşağıdaki hususlara dikkat çekilir:  
 
İdari Kabahatler Kanununun (OWiG) 30. ve 130. Maddeleri uyarınca, tüzel kişilik veya kişiler topluluğu Koronavirüs ile İlgili 
Yeni Enfeksiyonlara Karşı Korunmaya İlişkin Yönetmeliği’ni ihlal etmek suretiyle ekonomik kazanç elde ettiği veya edeceği 
takdirde, bir bireye karşı uygulanan para cezasına ek olarak bir şirkete (diğer bir deyişle tüzel kişiliğe veya kişiler 
topluluğuna) karşı da para cezası verilmesine olanak sunan uygulama bu düzenlemeden saklı tutulur. Bu durumlarda 
verilecek para cezası, failin ihlalden elde ettiği ekonomik kazancı aşmalıdır. 
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