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19.8.2021 Tarihli Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada “Milli
eğitimde çalışan öğretmenler, üniversite öğrencileri ve çalışanlarına eğer
Covid 19 aşılarını olmamışlar ise haftada 2 defa PCR testi yapılacağı; ayrıca
uçak ve şehirlerarası otobüs seyahati yapanlara, tiyatro, vb toplu bulunan
yerlerde kişilere aşı kartı veya PCR testi zorunluluğu getirileceği ifade
edilmiştir.
Buna dayanarak bazı kişi ve kurumların kanuna aykırı olarak harekete geçtiği
ve PCR testi talep ettiği görülmektedir. Oysa PCR testi Covid 19 hastalık
tanısı ve tedavisinde yol gösterici olmaktan ziyadesiyle uzaktır. Üstelik
burundan veya boğazdan sokulan uzun çubuklarla sürüntü alınması, vücuda
yapılan müdahale özelliği nedeni ile vücut bütünlüğüne dokunulma niteliği
taşımaktadır.
PCR Testi talebi hem hukuki hem de sağlık boyutu ile hiçbir geçerlilik
taşımamaktadır. Bununla ilgili emredici kanun maddeleri ve sağlık açısından
kanıtlar ekte sunulmuştur.
Buna ek olarak T.C. Anayasası Madde:17, Tıbbi zorunluluklar ve kanunda
yazılı haller dışında, “Kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan
bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.” Hükmüne göre, TCK. Maddesi 77 –
(1) e) bendi uyarınca ilgililer hakkında hukuki yollara başvuracağımı belirtmek
isterim.

SONUÇ ve İSTEM

Yukarıda ve ekte açıklanan nedenlerle tüm cezai ve hukuki yasal
haklarım saklı kalmak kaydıyla açık iznim ve rızam olmadan tarafıma baskı
uygulayarak vücudum üzerinde deney yapılmasının istenmesi ve ısrarı
halinde;

ayrıca

mesleğimle/eğitimimle/seyahat

özgürlüğümle

ve/veya

anayasal hak ve özgürlüklerimle alakalı hangi şekilde olursa olsun zorlama ve
yaptırıma maruz bırakılmam durumunda ilgililer hakkında yasal yollara
başvuracağımı belirtir, Bilgilerinize arz ederim.
…./…../2021
Ad Soyad /imza

EK:
Hukuki Bakımdan:
T.C. Anayasası, Madde 12: “Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz,
devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. ”
T.C. Anayasası, Madde 13: “Temel hak ve hürriyetler, özlerine
dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere
bağlı olarak ve ancak Kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın
sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin
gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. ”
T.C. Anayasası, Madde 15: Savaş, seferberlik (…)10 veya olağanüstü
hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek
kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması
kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen
güvencelere aykırı tedbirler alınabilir. Birinci fıkrada belirlenen durumlarda da,
savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler (…)11 dışında,
kişinin

yaşama

hakkına,

maddi

ve

manevi

varlığının

bütünlüğüne

dokunulamaz; kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya

zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe
yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu
sayılamaz. ”
T.C. Anayasası, Madde 17: “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını
koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı
haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan
bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz… Kimseye işkence ve eziyet
yapılamaz;

kimse

insan

haysiyetiyle

bağdaşmayan

bir

cezaya veya

muameleye tabi tutulamaz. ”
T.C. Anayasası, Madde 23: “Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine
sahiptir.”
T.C. Anayasası, Madde 27: “ Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme
ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına
sahiptir.”
Yukarıda sayılan ilgili hükümler, EMREDİCİ NİTELİKTE olup, uyulmaları
Kanunen zorunludur.

Sağlık Bakımından:
•

PCR TESTLERİ’ nin güvenilirliği Dünya’ da ve ülkemizde son derece

tartışmalıdır. Zira PCR testi negatif çıkan birçok kişide Covid-19 vakıalarına
rastlanmıştır. Ayrıca burun ve boğazdan sürüntü alınması yöntemi ile yapılan
PCR testi, yeterli miktarda numunenin doğru zamanda ve doğru yöntemle
alınmaması,

taşınma

şartlarının

uygun

olmaması, alınan sürüntülerin

enfeksiyon parametreleri ile birlikte değerlendirilmemesi, vb gibi sebeplerle
virüsü tam, doğru, kesin ve net şekilde tespit edememektedir.
•

PCR testinin mucidi Kary Mullis; “Bu test, bulaşıcı hastalığı teşhis etmek

için kullanılmamalıdır. ” demiştir.

PCR TESTİ ve beraberinde alınan sürüntü ile yapılan hücre kültürü
testlerinde döngü sayısı arttıkça gerçek virüs bulunma olasılığının %3 ün
altına düştüğü gösterilmiştir. (Correlation Between 3790 Quantitative Polymerase
Chain Reaction–Positives Samples and Positive Cell Cultures, Including 1941 Severe
Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Isolates Rita Jaafar, Sarah Aherfi,
Nathalie Wurtz, Clio Grimaldier, Thuan Van Hoang, Philippe Colson, Didier Raoult,
Bernard La Scola. Clinical Infectious Diseases, Volume 72, Issue 11, 1 June 2021,
Page e921,https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1491.Published:28 September 2020)
• Üllkemizde bu döngü sayısı(ct) 45 olarak belirlenmiş olup sonradan 35 e
•

çekilmek suretiyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından revize edilmiştir. Ek olarak
RNA virüsü olan bu virüsle insan DNA sında, oral bakteri mikrobiotasında,
insan için patojen olmayan çeşitli virüsler(canis coronavirus, ölü virüs
partikülü), veya enfekte olunan başka virüslerle de çarpraz reaksiyon
verebileceği bilinmekte ve bu durum göz ardı edilerek tanı yöntemi kesinlikle
doğruyu gösteriyor algısı oluşturulmaktadır.
•

Portekiz idare mahkemesi de benzer bir kararı onaylayarak PCR testinin

güvenilir olmadığına hükmetmiş, The News Portugal gazetesi 27.11.2020 de
yapılan

haberde

bu

durum

gazetede

ifşa

edilmiştir.

(https://www.theportugalnews.com/news/2020-11-27/covid-pcr-testreliability-doubtful
-portugal-judges/56962)
•

Bütün bunlarla birlikte ölü corona virüs partiküllerinin herhangi bir

biçimde PCR testinde görülebileceği gerçeği de akılda bulundurulmalıdır.
Bütün bu bilgiler ışığında PCR testi bu hastalık tanısı ve tedavisinde yol
gösterici olmaktan ziyadesiyle uzaktır.

