
Online olan dilekçe CİMER, e-meclis, partiler vs her yere internet üzerinden kamuoyu 

oluşturmak için toplu ve çoklu halde göndereceğimiz yazılar alttadır. RESMİ KURUMLARA 

ISLAK İMZALI OLARAK VERİLECEK DİLEKÇELER EN ALTTADIR. 

 

*kişiler ekleme veya çıkarma yapabilsin veya kopyalayıp cimer ekranına aktarabilsinler diye 

word formatında yazıldı, 

*bu başvuruların  cimer,  TBMM dilekçe komisyonu ve sağlık bakanlığına gönderilmesi ilk 

aşamada uygulanacak bir yöntem olabilir, 

*cimer başvuruları ile imza toplanması yönünde çalışmaların hızlanması gerekir 

*vatandaş diliyle başvuru olacağı için böyle sade ve basit bir dille yazıldı, ki böyle olursa 

cimerde daha çok dikkate alınıyor, 

*cimer başvurusu yaparken alt birimler çıkıyor bu başvuruyu mümkünse doğrudan 

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı gibi merkeze gönderiyoruz. 

*cimere yazarken çalışma bakanlığı veya sağlık bakanlığı gibi bölümler var oraya 

yönlendirmiyoruz, 

* https://edilekce.tbmm.gov.tr/  

bir de bu tbmm dilekçe komisyonuna gidecek e dilekçe linki var buraya da yazıyoruz. 

• Avukatımız der ki; bunun haricinde siyasi partilerin sitelerinden iletişim adreslerini 

alarak oraya da mail atabilirler ben ilk olarak akim (akparti iletişim merkezi) ile mhp 

ye bir de yeniden refah partisine gönderilmesini öneririm. 

• CİMER üzerinden bir kişi birden fazla başvuru yapabilir yani tek seferlik bir başvuru 

hakkımız var iyi değerlendirelim gibi bir telaşa da gerek yok 

 

Güzel dilekleriniz için çok çok teşekkür ederiz. Biz ne yapabiliriz destek için sorusu çok 

geliyor; 

Sadece internet üzerinden paylaşarak bile daha çok yardıma ihtiyacı olan öğretmen, öğrenci 

ve/veya malum sıvı mağdurlarına ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. 

Sayfalarımızı yayabildiğiniz kadar yayın, ve çok takipçili hesaplardan rica edin, 

https://instagram.com/asioldukda_noldu?utm_medium=copy_link  

https://twitter.com/mucadele_plndm/status/1426475732046422021?s=21  

Cimer başvurusu 

https://edilekce.tbmm.gov.tr/
https://instagram.com/asioldukda_noldu?utm_medium=copy_link
https://twitter.com/mucadele_plndm/status/1426475732046422021?s=21


COVİD-19 AŞI DAYATMASINA KARŞI İTİRAZLARIM 

Çeşitli kurumlar, okullar ve işverenler tarafından covid-19 aşılarının mutlaka yapılması, aşı 

olmayanların ise kurumlara, okullara veya işyerlerine alınmayacağına dair uyarı, yazı, e-posta, 

sms gibi adı uyarı olan ancak içerikleri tehdit niteliğinde olan bilgilendirmeler gelmektedir. 

Hatta bazı uyarı yazılarında, çalışanların işten çıkarılacağı, ücretsiz izin zorunluluğuna tabi 

tutulacakları veya iş sözleşmelerinin feshedileceği ibareleri de yer almaktadır. 

Gerek Anayasa Mahkemesi, gerekse AİHM kararlarında, zorunlu aşı uygulamasının kanuni 
dayanağının bulunması gerektiği vurgulanmaktadır. sadece zorunlu aşı uygulamasının değil, 
zorunlu aşının reddedilmesi durumunda uygulanacak olan idari yaptırımların da kanunda açık 
bir şekilde düzenlenmesi gerekir. 

Esasen, Sayın Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklamada aşının zorunlu olmadığını gönüllülük 
esasına göre isteyen yaptırır isteyen yaptırmaz dediğini tüm kamuoyu bilmektedir. Hatta 
sorulan soru üzerine aşı olanların aşı olmayanlardan rahatsız olmaya hakkı olmadığını 
vurgulamış, aşıyı isteyen yaptırır isteyen yaptırmaz diye tekrarlamıştır. 

Buna rağmen aşı yaptırmamış olanların, okullara, kurumlara, işyerlerine alınmayacağına dair 
yapılan ve psikolojik baskı, endişe ve korkuya sebep olan, işsiz kalma korkusu yaşatan 
bildirim ve uygulamalarla karşılaşıyoruz. 

TALEBİM:Tüm bunların önlenmesi için kurum, okul veya işverenlere tek tek uyarı veya şikayet 
üzerine inceleme yapmak yerine, pandemi döneminde işten çıkarma yasağı uygulaması gibi, 
aşı nedeniyle kimse işten çıkarılamaz, okul vb kurumlara girişi engellenemez şeklinde bir 
açıklama yapılmasını saygıyla arz ve talep ederim. 

 

PCR TESTİ DAYATMASINA YÖNELİK BAŞVURUM 

Yine aşı olmayanlara kimi kurumlarda 48 saatte bir kimi kurumlarda ise haftada bir bazı 
kurumlarda ise günaşırı pcr testlerinin isteneceği hatta bunların ücretlerinin kişilere 
yansıtılacağı bilgileri yer almaktadır.  

Üstelik test uygulamasının sadece AŞI OLMAYANLARA uygulanacağı vurgulanmaktadır. 

Bu test ücretleri ister kişilere yansıtılsın ister devlet tarafından karşılansın büyük bir 
ekonomik yük oluşturacaktır. 

Ağır salgın koşullarında dahi belirti göstermeyen kişilere test yapılmamış olup hafif 
belirtilerde dahi sadece karantina önerilmiştir.  

Eğer aşı olanlar da olmayanlar kadar taşıyıcı ve bulaştırıcı ise (pek çok uzmanın yaptığı 
açıklama bu şekildedir) sadece aşı olmayanlara test uygulaması Anayasamıza ve evrensel 
hukuka aykırıdır. Kişiler arasında ayrımcılık uygulandığının ve psikolojik baskı 
oluşturulduğunun açık örneğidir. 



Toplum sağlığı ve işyeri güvenliği açısından test uygulanacaksa AŞI OLAN VE OLMAYAN 
AYRIMI YAPILMAKSIZIN HERKESE TEST UYGULANMASI GEREKİR. Zira aşı olanlar da taşıyıcı 
veya bulaştırıcı olabilmektedir.  

Sadece aşı olmayanlardan test istenmesi halinde; 

a) Test olan kişi sık sık sağlık kurumuna gideceği için psikolojik baskı yaşayacaktır. (zaten testi 
savunanlar açık bir şekilde bu baskı ile aşının zorunlu hale gelmesini ve gönüllülük esasına 
göredir açıklamasının boşa çıkmasını beklemektedirler) 

b) test ücretlerinin ister kişilere yüklensin ister devlet tarafından karşılansın büyük bir 
ekonomik yük getirecektir. 

c) eğer bu testler işyeri veya okul nezdinde yapılacaksa bunun getireceği mali ve iş yükü 
külfetinin tarifi bile olmayacaktır. 

d) testler sağlık kuruluşunda olacak ise bu test sırasında negatif olan birinin testten hemen 
sonra temaslı duruma gelmesi veya virüs kapmasının önlenmesi mümkün değildir.  

e) test sonucu negatif olan ama test yaptırdıktan sonra, işyerinde başka bir aşı olan taşıyıcı 
tarafından virüse maruz kalan kişinin bir sonraki testi pozitif olabilecektir. Yani testler tek 
başına koruyuculuk içermeyecektir. 

Sonuç olarak pcr testleri ve bu konudaki sonuçlar her zaman için tam güvenilir sonuçlar 
vermeyecektir.  

TALEBİM; sebepli sebepsiz yere test zorunluluğu yerine, kişilerin isteğine bağlı veya belirtiler 
olması halinde test yaptırılması, bunun dışındaki test dayatması ve zorunluluğu  yönündeki 
kararlarınızın geri alınmasıdır. Acı olayların yaşanması beklenmeden bu önlemlerin alınması 
beklentisiyle ve saygılarımla arz ederim. 

 

 

 

 

 

 

RESMİ KURUMLARA ISLAK İMZALI OLARAK VERİLECEK DİLEKÇE: 

 

 



 

İLGİLİ KURUMA/MAKAMA 

 

Adı Soyadı:  

T.C. No: 

Adres:  

 

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 

javascript:;


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-test-

reliability-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. 
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