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HUKUKİ HAKLARINIZI BİLİYOR MUSUNUZ?

Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, 
kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz;
rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. 

Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir. 
Hasta küçük veya mahcur ise velisinden veya vasisinden izin alınır.

Kanunen zorunlu olan haller dışında ve doğabilecek 
olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere; 
hasta kendisine uygulanması planlanan veya 
uygulanmakta olan tedaviyi reddetmek veya durdurulmasını 
istemek hakkına sahiptir.

Kanunda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, kimse, 
rızası olmaksızın ve verdiği rızaya uygun olmayan bir şekilde 
tıbbi ameliyeye tabi tutulamaz.
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AŞI, MASKE, PCR ZORUNLU OLABİLİR Mİ? 

Aşılanan herkes aşıdan dolayı 
kesin olarak zarar görür. Bu zarar 
ya hemen ortaya çıkar ya da daha 
sonra ileriki yaşlarda.   
Dr.Shiv Chopra, Kanada kıdemli bilim adamı

“

“ Merhaba, Ben Dr. Elke De Clerk. Söylemek istediğim 3 şey var:

1. Bu aşı genç kız ve kadınları kısır bırakabilir.
2.Viral interferans yaratabilir.İmmün sistemde yarattığı hassasiyetle 
sitokin fırtınası oluşturabilir, ki bu sağlığınız için oldukça tehlikelidir.
3. Bu aşı genetik yapınızı, kodunuzu, DNA’nızı, KALICI olarak 
değiştirebilir ve bunun ne getireceğini bilemeyiz.

Bilgi edinin, araştırın, kendinizi ve çocuklarınızı koruyun.

Aşı yaptırmayacağım. Bu aşı, 
hücrenize girip komut veriyor ve 
bağışıklık sisteminizi hedef haline 
getiriyor, bu çok tehlikeli..”
Dr.Meltem Özen

“

Geçici güvenlik uğruna temel özgürlüklerini feda eden insanlar; 
ne özgürlüğe ne de güvenliğe layıktırlar ve her ikisini de kaybederler.

                                                                                       Benjamin Franklin

“ “
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MASKE

PCR

PCRPCR

HES KOD

AŞIİLAÇLAR

Maske takmanın viral enfeksiy-
onlarda koruyucu olduğuna dair 
tek bir doğruluğu kanıtlanmış 
bilimsel yayın bulunmazken, 
maskenin etkisizliğine dair 
deneyler ve bilimsel yayınlar 
mevcuttur. 
Aynı zamanda maskenin 
beyninize, bağışıklık sisteminize 
ve akciğerlerinize geri dönüşü 
olmayan zararları mevcuttur.

Tedavi protokolü olarak DSÖ 
tarafından dayatılan uygulama 
pek çok soru işaretleriyle dolu. 
7den 70e ayırt etmeksizin, yaşı, 
mevcut hastalıkları, fiziksel 
durumu hakkında herhangi bir 
değerlendirme yapılmaksızın 
reçete edilen ilaçları;ilaçlardan 
kötü etkilenen yakınlarını 
gören çoğu vatandaş kullan-
mayı reddetmeye başlamış 
durumda.

-Aşı ile salgın bitecek mi?
-Maske hayatımızdan çıkacak mı?
-Normale dönecek miyiz?
-Aşıdan kesin sonuç alacak mıyız?
-Aşının güvenilirliği kesin olarak 
kanıtlandı mı?
-Aşının olumsuz yan etkisi ile 
karşılaşmamız durumunda dava 
veya tazminat hakkımız var mı?

Tümünün cevabı HAYIR!
Öyleyse bu aşıların amacı ne?

PCR testinin mucidi Nobel ödüllü kimyacı     
Kary Mullis,  bu testin “herhangi bir 
enfeksiyonu test etmede, bulaşıcı 
hastalıkları tespit etmede kullanılamaya-
cağını” söylüyor.

%93lere varan yanlış sonuç verme oranı 
tüm bilim adamları ve sağlık kuruluşlarınca 
(DSÖ DAHİL) doğrulandığı halde “salgın”ın 
üzerine kurulduğu PCR testlerinin 
kullanımına devam edilmektedir.

Hemen hemen hiçbir ülkede olmayan, uygulamaya 
geçilen yerlerde de kısa sürede terkedilen bu uygula-
ma, Türkiye’de hızla yaygınlaştırılmaya çalışılıyor.

Kişisel bilgileri koruma kanununa aykırı olan HES Kodu, 
aynı zamanda kişisel bilgileri yurtdışına aktarma 
potansiyeline de sahiptir. 
Gitgide sayısı artan alanda HES kodu istenmekte.
Kişisel özgürlüklerin kısıtlanmasında etkili olabilecek 
bu uygulama, bu nedenlerle tamamen reddedilmelidir.
Aksi takdirde, HES kodu hayatın her alanında insanlığın 
davranışlarını kontrol edilmesine imkan sağlayan bir 
mekanizmaya dönüşecektir.



Hollanda’da yaklaşık 87 bin hemşire ve doktor, salgının bittiğini gözlemlediklerini 
dile getirip "Kobay olmak istemiyoruz, aşı olmayı reddediyoruz " diyerek ,Hollanda 
Hükümeti'ne dava açacaklarını bildiren bir açıklama yaptı.

Bosna-Hersek'te bir grup vatandaş tarafından açılan davada Anayasa Mahkemesi, 
korona- virüsle mücadele için getirilen 65 yaş üstü ve 18 yaş altına yönelik sokağa 
çıkma yasağına ilişkin olarak bu kısıtlamaların anayasayla uyumlu olmadığına, 
İnsan Hakları Sözleşmesi ile garanti altına alınan dolaşım özgürlüğü hakkının ihlal 
edildiğine hükmetti.

Göğüs hastalıkları uzmanı, Almanya eski halk sağlığı dairesi başkanı Wolfgang Wodarg 
ve Pfizer’ın eski Ar-Ge başkanı Dr. Michael Yeadon,  Avrupa İlaç Dairesi’ne başvurarak, 
SARS-CoV-2 için yürütülmekte olan  tüm aşı deneylerinin, bilhassa BioNtech/Pfizer aşı 
deneylerinin derhal durdurulması talebinde bulunmuşlardır. Dilekçede, hayvanlar 
üzerinde yapılmış koronavirüs aşı deneylerinden gayet iyi bilinen riskler özetleniyor.  
Kısırlık tehdidine dikkat çekiliyor.

İtalya’da bilim adamları tarafından devlete dava açıldı. Nobel Tıp Ödülü adayı Prof. Stefa-
no Scoglio’nun açıklaması:  “Sürüntü testlerinin verdiği sonuçlar güvenilir değildir ve 
sağlanan verilerin karantina uygulamaları, bireysel özgürlüklere getirilen kısıtlamalar ve 
hayatı kilit altına alma kararları, okullardan işyerlerine hatta aile içi ilişkilere kadar 
vardırılan müdahale ve kısıtlamalara gerekçe olarak kullanılmasının kesinlikle hiçbir 
bilimsel temeli bulunmamaktadır.”

Dünyadan Haberler

Portekiz’de görülen bir davada mahkemenin aldığı  karar bildirgesinde, PCR testi 
sonuçlarına güvenilemeyeceği ve sırf PCR testi sonucuna dayanılarak insanların karanti-
na gerekçesiyle dolaşım özgürlüklerinin engellenemeyeceği ifade edildi. (PCR testleri 
devir sayısına göre farklı sonuçlar verebilmektedir, devir sayısı arttıkça pozitif olma 
ihtimali artar. Ülkemizde kaç devirle çalıştırıldığı hakkında bilgi paylaşılmamaktadır.)
Dev şirketleri mahkûm ettirmesiyle ünlenen Avukat Dr. Reiner Fuellmich önderliğinde 
oluşturulan Korona Araştırma Komitesi, KORONA SKANDALINI mahkemeye taşıyor.
Komiteye göre insanlığa karşı işlenmiş büyük bir suçla karşı karşıyayız. Sorumlular 
Uluslararası Ceza Kanunu 7. bölümündeki "İnsanlığa Karşı Suçlar" dan yargılanmalılar. 

Roma hukuk mahkemesi Conte hükümetinin salgın önlemleri adı altında uyguladığı 
genelgeleri anayasaya aykırı ve geçersiz buldu.İdari genelgelerin, anayasada garanti 
altına alınmış özgürlükleri kısıtlayamayacağı kararına vardı. (Ülkemizde de yasaklar ve 
cezalar genelgeyle uygulanmaktadır ve cezaların reddedildiği mahkeme kararları 
mevcuttur.)

CEVAPSIZ SORULAR
Ölen hastalara otopsi yapılmasına neden izin verilmemektedir? Bu gerçek bir 
salgın olsaydı, tedavi geliştirmek için, mevcut hastalığın vücuttaki etkileri 
araştırılmaz mıydı?

Maske kullanımının hastalıktan koruduğunu kanıtlayan tek bir bilimsel yayın 
gösterilemezken,  hiçbir ülkede para cezası yokken, açık havada dahi maske 
kullanımın zorunlu olmasının mantığı nedir? Tek başına araba kullanan 
kişilere neden ceza kesilmektedir ?

PCR testlerinin grip, nezle, corona ayıramadığı, hatta vücuttaki ölü virüslere ve 
virüs kalıntılarına pozitif sonuç verdığı bilinmektedir. İcat eden kişi dahi, virüs 
taramada kullanılamayacağını söylemiştir.Böyle bir testle çıkan pozitif 
sayılarının tamamına neden corona vakası muamelesi yapılmaktadır ?

 D vitaminin Kovid ölümlerini  engellemede çok yüksek etkisi olduğunu 
gösteren araştırmaların ardından, bazı ülkeler D vitaminini ücretsiz dağıtmaya 
başlamıştır. Bizim ülkemizde ise , sağlık ocaklarında d vitamini ölçümü 
kaldırılmış, d vitamini reçete edilmez olmuştur. Neden ?

Çocukların solunum sistemleri 12 yaşına kadar gelişime devam etmektedir. 
Maskeyle oksijen alımlarını azaltmak, hasta olma ihtimalleri olmadığı halde, 
bulaştırabilecekleri (!) varsayımıyla okul öncesi çocuklara dahi ormanda 
parkta,okullarında maske taktırmak , çocuklarımıza kötülük değil midir?
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SAĞ KALMA ORANI %99 OLAN BİR HASTALIK İÇİN, ALINAN 
BU TEDBİRLER, GETİRİLEN YASAKLAR ORANTISIZDIR ! 

Sağlık bakanı’na neden artık “grip” teşhisi konmadığı soruldugunda, “Bu 
dönemin mevsimsel gribi Covid!” cevabını vermiştir. Bu durumda grip ve nezle 
hastalarına da covid teşhisi konduğu için, uygulanan ağır tedavi ve ilaçlar 
ölümlerine sebep olmuş olabilir mi?

 Bir yıl içinde 70-80 bin kişi gripten ölüyordu, bu yıl 15-20 
bin kişi sahada yalnız kalan covidden öldü. Ama yüzbinler 
yersiz gereksiz maskeden, kanserden, işsizlikten, yoksulluktan, 
bakımsızlıktan, bağışıklık bozukluğundan, yalnızlıktan, 
depresyondan, panikten ölecek. Milyonlarca çocuk  ve yaşlı 
zaten bir daha onarılamayacak şekilde ruhen öldü."  
Op. Dr. Mehmet Okan Özdemir
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