
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ……………….. BAKANLIĞI’ NA; 
 
 
 

 

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca 11.8.2021 tarihinde yaptığı basın 

açıklamasında; “ Eğitim ve iş hayatımızın sekteye uğramaması için ‘Aşı olmazsa olmaz’  
kural haline gelmeli, aşı olmayan kişiler ise düzenli olarak PCR test sonuçlarını  
göstermelidir... Bu süre zarfında çok önemli bir işimiz var. O da aşı olmamış öğretmen ve  
öğretim üyesi kalmayacak tedbirleri hayata geçirmek. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi 

korumanın birinci adımı, öğretmenleri, öğretim üyelerini ve öğrencilerimizin birlikte  
yaşadıkları ailelerini aşılamaktır... Aşı programımız bugüne kadar bir teşvik ve tercih  
konusuydu, oysa artık eğitim ve iş hayatının devamı gayesiyle her bir vatandaşımız için  
tercihe bırakılamayacak bir toplumsal ödevdir. Özellikle öğrenci velileri ya aşılarını  
tamamlayacaklar  ya  da  hastalık  taşımadıklarını  düzenli  olarak  kontrol  ettirmek 

zorunda olacaklar. Bunun detaylarını ilgili  
kurumlarımızla yapacağımız ortak 

çalışmalar neticesinde ilan edeceğiz." demiştir. 
 

T.C. Anayasası’ nın ;  
 

12. maddesinde ; “ Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, 

devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. ” 
 

13. maddesinde;   “   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. ” 
 

15. maddesinde : “ 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. ” 
 

17. maddesinde ; “ 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. ” 
 

27. maddesinde ; “ Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, 

açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. ” 
  
hükümlerini  içermektedir.  İlgili hükümler  << EMREDİCİ NİTELİKTE  >>  olup,  
uyulmaları Kanunen zorunludur. 
 
 

Bu kapsamda değerlendirecek olursak ;  
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1) 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, vs gibi sebeplerle virüsü tam, doğru, kesin ve net şekilde tespit 

edememektedir. Kaldı ki PCR testinin mucidi Kary Mullis bile; “Bu test,  

bulaşıcı hastalığı teşhis etmek için kullanılmamalıdır. ”demiştir. 
 
 

2) MASKE KULLANIMI konusunda, virüsün ilk çıktığı tarihten bugüne kadar 

Dünyada ve ülkemizde özellikle Bilim Kurulu tarafından; “ Sağlıklı insanın maske 

kullanmasına gerek olmadığı / herkesin maske kullanması gerektiği ”, “ Açık 

havada virüsün bulaşmadığı / açık havada da bulaşmanın söz konusu olacağı 

”, “ Virüsün 1 m mesafede / 3 m mesafede / 5 m mesafede / 8 m mesafede 

tükürükle sıçrayabildiği ” vs gibi sosyal hayatta birçok konuda, sürekli 

şekilde ve son derece çelişkili açıklamalar yapılmış ve tavsiyelerde bulunulmuştur. Bu 

çelişkili ifadeler, maske kullanılması konusundaki güvenilirliğin ve inancın ortadan 
kalkmasına neden olmuştur. Bir başka açıdan maske kullanımı; kan damarlarının  
genişlemesi, burunda doku şişmesi, alerji, sinüzit, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, 
ağız çevresinde terleme, nefes darlığı, karbondioksit soluma yüzünden vücuda yeterli 
oksijenin gitmemesi sebebiyle hayati organların fonksiyonlarında sorunlar, vs gibi 
rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Yine kullanılan maskenin hammaddesi, üretim 

alanının hijyeni, üretim tekniği gibi etkenler maskenin zararlarını ve yan etkilerini  
artırmakta, vücudun daha farklı bir reaksiyon vermesine neden olmaktadır. Benzer 
şekilde toplumun bir kısmına maske kullanımı konusunda dayatmalar yapılırken, 
diğer bir kısmı otellerde, toplantılarda, vs maske kullanımından neredeyse muaf  

tutulmuştur. 
 

 

3) AŞI İSE; bir enfeksiyona karşı bağışıklık sağlamak için çok uzun yıllar 

çalışmalar yapılarak hazırlanmış, vücuda çeşitli yollarla verilen biyolojik ürünlere 

verilen isimdir. Buna karşılık uygulaması yapılan Biontec, Moderna, Sinovac, vs gibi 

içeriği bilinmeyen ve << aşı >> olarak adlandırılan genetik sıvılar ise; bilimsel 

çalışmaları tamamlanmamış, alelacele çıkartılmış, uygulama öncesinde doğacak sağlık 

sorunları nedeniyle üretici firmalar ve ülkeler tarafından sorumluluğu dahi 

üstlenilmeyen, uygulama sonrasında ise insanların sağlık sorunlarıyla başbaşa ve 

yapayalnız bırakılmasına, denek / kobay olarak kullanılmasına, miyokardit (kalp 

kası iltihabı) ve perikardit (kalp zarı iltihabı), unutkanlık, ateş, halsizlik, 

yorgunluk, kas ağrısı, kalp durması, kalp krizi, hayati organlara pıhtı atması, 

psikolojik rahatsızlıklar, organ enzimlerinde artış, felç, beyinde pıhtılaşma, zatürre, 

vs gibi hayati birçok yan etkiye sebep olan, meydana gelen ölümlerde yan etkilerinin 

ortaya çıkmasından endişe edildiği için otopsi işlemi dahi yapılmayan genetik 

sıvılardır. Üstelik bu sıvılar uygulanırken, kişilerin bir alerjisi, genetik yada kronik 

hastalığı, yaşı, kullandığı ilaçlar, bağışıklık sisteminin durumu, vs gibi özel 

durumlar hiçbir surette dikkate alınmamaktadır. 
 

Görüleceği üzere; Kanunlarımız’ da maske kullanımı, PCR testi ve aşı adı verilen 

sıvının uygulaması hakkında herhangi bir zorunluluk bulunmadığı gibi, 

uygulanmaları da son derece sakıncalı ve hayatidir. 
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Ne olduğu dahi bilinmeyen bir sıvının uygulanmasının dayatılması, PCR  
testi konusunda zorlama yapılması; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ nin Yaşama 

Hakkı, Özel Yaşama Saygı Hakkı, İnsan Hakları ve Biyotip Sözleşmesi m. 5, T.C. 
Anayasası m. 12, 13, 15, 17, 27, 36, 40, 41, Türk Medeni Kanunu m 23, 5237 sayılı  
Türk Ceza Kanunu m. 26, 76, 77, 78, 81 / 2, 86 / 1 – 2, 87, 90, 94, 95, 96, 106, 107, 

109, 112, 117, 122, 123, 213, 216, 220, 257’ ye aykırı olduğu gibi, bu dayatma ve 

zorlamalar aynı zamanda ilgili Kanunlar’ ın ve Uluslararası Sözleşmeler’ in de ihlali  
niteliğindedir. 
 

 

Bu sebeple doğmuş ve doğacak haklarım, fazlaya dair haklarım ve  
şikayet, tazminat, vs gibi her türlü kişisel haklarım saklı kalmak kaydı ile; 

 

1) Kanunlarımız’ a ve Uluslararası Sözleşmeler’ e aykırı olan her türlü 

tehdit, baskı, dayatma, şantaj, vs içeren davranışlarınıza DERHAL  

SON VERMENİZİ ve 

 

2) Kurumunuz tarafından dayatılacak her türlü sıvı, maske kullanımı,  

PCR testi vs gibi UYGULAMALARI REDDETTİĞİMİ 
önemle bildirir, 

 

3) Suç teşkil eden davranışlarınızda ısrar edilmesi, baskı 

yapılması, vs gibi durumlarda, Kurumunuz ve baskı uygulayan 

kişiler hakkında her türlü hukuki yola müracaat edeceğimi 
 

ihtaren bildiririm. 
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