
6 Eylül’den sonra PCR testsiz seyahat etmek istediğimde… 

ZORUNLU ADI ALTINDA PCR TESTİ OLMAK İSTEMİYORUM, ÇÜNKÜ;  

PCR testinin tıbbi olarak verimliliği ya da verimsizliği hakkında bizlerin bir karşıtlığı yoktur. Burada asıl 
mesele şudur ki; bizlere verimliliği hakkında ve yan etkileri hakkında bilginin bulunmadığı aşı onam 
formunda da yazılı olduğu bir sıvıyı olmak istemiyoruz ve buna karşılık yaptırım olarak PCR dayatması 
getiriliyor.  

Bu dayatma ise Türk Milletinin Temel hak ve hürriyetini kısıtlar niteliktedir. 

Temel hak ve Hürriyetimiz hangi şartlarda kısıtlanır, bunu açıklayalım. 

Anayasamıza göre temel hak ve hürriyetimiz madde 13 ve madde 15 gereği iki sistemde kısıtlanır.  

Madde 13, OLAĞAN durumlarda gerekli olarak kısıtlama yapılabilir; madde 15 ise OLAĞANÜSTÜ 
durumlarda yani OHAL şartlarında uygulanan kısıtlamadır. 

Ülkemizde OHAL ilan edilmediğinde göre madde 15 devre dışı kalır. Madde 13 devreye girer. -tekrar 
edelim iki sistemde kısıtlanıyordu haklarımız (madde 13 ve 15) -  

13. Maddeyi incelediğimizde temel hak ve hürriyetler KANUNDA YAZILI OLMAK ŞARTIYLA, ilgili 
KANUNDAKİ GEREKÇESİ İLE UYGULANIR. Yani birincisi kanunda yazılı olmalıdır, ikincisi ise kanunda 
yazılı olması yetmez, aynı şekilde madde de ne için kısıtlanıyor ise sadece o durumlarda uygulanır 
diyor.  

Örnekle durumu daha da net yapalım. PCR testi ya da benzeri zorunlu tıbbi uygulamalar 
anayasamızda yoktur. Bu KANUNEN YAZILI OLMASI ŞARTINI ihlal ettiği için zaten anayasaya aykırı olur 
ancak bizler biraz daha varsayımsal gidelim ve diyelim ki PCR testi kanunda yazılı olsun, bu seferde 
kanunda neden yazılı ise o sebepler dışında uygulanmazdı.  

Yani PCR testi grip için kullanılır deseydi, bu grip için geçerli olur, covid 19 ya da başka bir hastalığı 
ilgilendirmez ve yasal yine olmazdı. Bu bahsettiğimiz örnek kanunda başta yazılı olmamasına rağmen 
bizler detaya indik, anlaşır olsun, hiçbir şekilde bu yaptırımın olamayacağının göstergesi olsun diye.  

Özetle; Şu an zorunlu PCR testi ya da benzeri dayatmalar anayasamıza aykırıdır. PCR Testi zorunluluğu 
adı altında seyahat özgürlüğümün kısıtlanması gibi benzeri her türlü uygulama suçtur. Tam aksine 
anayasamızda madde 17 olmak üzere beden bütünlüğümüze hiç kimsenin, kişinin istemediği sürece 
dokunulmayacağı yazılıdır. 23. Maddesi kimse seyahat hürriyetinden mahrum bırakılamaz. Tüm bu 
uygulamalar kanunda yazılı olduğu gerekçeler dışında kimse bizlere, biz istemediğimiz sürece 
dokunamaz, Anayasanın ihlali ve suçtur.  

Hiçbir kanunda PCR Testi ya da Genel sağlık testi zorunluluğu olacaktır gibi bir tanım yoktur. Bu 
sebeple yasal olarak hakkımı kullanarak, PCR testi olmak istemiyorum. Bu tamamen testin tıbbi olarak 
yararlı ya da zararlı ayrımı olmaksızın tamamen hukuksal olarak hakkım gereğidir.  

Bu konuda bir dayatmayı yapan kurum ve kuruluş ya da konumda kim var ise  anayasanın ihlali gereği 
Türk Ceza Kanununun 309. maddesi gereği müebbet hapis ile cezalandırılır.  

6 Eylül’den sonra PCR testsiz seyahat etmek istediğimde beni ulaşım aracına almazsanız,sizden bunu 
belgelendirmenizi isteyeceğim.Belgelendirmezseniz polisi çağırarak zabıt tutturup o zabıtla anayasal 
hakkım olan seyahat hak ve özgürlüğüm engellendiğinden bahisle savcılığa suç duyurusunda 
bulunacağımı bilmenizi isterim.  


