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GÖREVİ      : Öğretmen 

ADI VE SOYADI     :  

T.C.KİMLİK NO     :  

ÖZÜ                                                        : PCR Testi yaptırma talimatının iptal  

  edilmesi 

 

 

………………………………. MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

 Kurumunuz bünyesinde …………………… öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Bilindiği 

üzere 2021-2022 Öğretim yılı öğretmenler için 31 Ağustos tarihinde başlamış ve bu tarih itibariyle 

de öğretmenler fiilen göreve başlamıştır. Göreve başlamaya müteakip müdürlüğünüzce covid-19 

aşısı olmadığım gerekçesiyle haftada 2 defa PCR testi yaptırmam gerektiği tarafıma bildirilmiştir. 

 Bakanlığımızca okullara gönderilen “Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken 

Önlemler” rehberinde “Öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul 

çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenir ve 

sonuçlar okul tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulur.” İfadelerine yer 

verilerek aşı olmayan öğretmenlerin test yapması istenmiştir. Ancak, öğretmenlerin isteği dışında 

PCR testi yaptırmaya zorlanması hukuken mümkün değildir. Şöyle ki; 

 23 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yayınladığı kılavuzda COVID-19 ile 

enfekte kuşkulu olguların saptanmasında PCR testinin kullanılmasını önermiştir. PCR testi negatif 

olsa bile, numune toplanması, laboratuvar ortamına transportu ve çalışmanın yürütülmesi gibi 

aşamalarda yanılma payının olabileceği belirtilerek diğer ayırıcı tanıların önemine değinilmiş olsa 

da, son dönemlerde sosyal yaşam içerisinde COVID-19 hastalığının tespitinde PCR testinin önemi 

ve gerekliliği giderek önem kazanmaktadır. 

 PCR testi, vücuda ağızdan ve burundan bir cisim sokularak yapılan tıbbi bir test olduğu için 

vücut dokunulmazlığını ihlal eden bir işlemdir. Bir hastalığın var olup olmadığını saptamak için 

yapılan işleme, teşhis denilir. Teşhis işlemi, hekimler için gerek vekâlet gerekse hekimlik 

mesleğinin icrasından kaynaklanan yükümlülüklerinden biridir. Bir yükümlülük olan teşhis işlemi 

hukuki olarak tıbbi bir müdahâledir. 

Bu tanımların ortak özelliği teşhis kavramını doğrudan ya da dolaylı olarak tıbbi müdahâle 

kavramını açıklarken kullanmalarıdır. 

Türkiye’de, “Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan 

Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi”ni (İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi), 5013 sayılı 

“Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması 

Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
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Kanun” ile 03.12.2003 tarihinde kabul edilmiştir. İnsan haysiyeti ve kişiliğini korumaya yönelik 

olan Biyotıp Sözleşmesi’nin 2. maddesi insanın önceliğini esas almakta ve “İnsanın menfaatleri ve 

refahı, bilim veya toplumun menfaatlerinin üstünde tutulacaktır.” emri vermektedir. 

Dolayısıyla insanın kendi menfaatleri, örneğin, insan sağlığı, toplumun genel menfaatlerinin 

üstünde tutulacaktır. Uluslararası Sözleşme’nin 4. maddesi, yapılacak müdahâlelerin standardını da 

belirleyerek, “Araştırma dâhil, sağlık alanında herhangi bir müdahâlenin, ilgili meslekî 

yükümlülükler ve standartlara uygun olarak yapılması gerekir.” normu içermektedir. 

Biyotıp Sözleşmesi’nin 5. maddesinde ise müdahâlelerin ancak özgür iradeye 

dayanabileceği belirtmektedir: “Sağlık alanında herhangi bir müdahâle, ilgili kişinin bu 

müdahâleye özgürce ve bilgilendirilmiş bir şekilde muvafakat etmesinden sonra 

yapılabilir. Bu kişiye, önceden, müdahâlenin amacı ve niteliği ile sonuçları ve tehlikeleri 

hakkında uygun bilgiler verilecektir. İlgili kişi, muvafakatini her zaman, serbestçe geri alabilir.”  

“Temel hak ve hürriyetlerin niteliği” başlıklı 1982 Anayasası’nın 12. maddesi “Herkes, 

kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel 

hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da 

ihtiva eder.” hükmü öngörmektedir. Tüm bunlara ek olarak Biyotıp Sözleşmesi ile uyum içerisinde 

olan “Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî varlığı” başlıklı 17. maddeye göre “Herkes, 

yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve 

kanunda yazılı hâller 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”. Bu doğrultuda kimseye 

kanunda yazılı hâller dışında rızası hilâfında (aykırı) tıbbi bir müdahâlede bulunulamayacaktır. 

 Tüm bu açıklamalar uyarınca isteğim dışında zorunlu olarak haftada 2 defa PCR testi 

yaptırmaya zorlanmam, vücut bütünlüğüme açıkça rızam dışında yapılacak bir müdahale olup 

yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca da böyle bir müdahalenin yapılması mümkün 

değildir. 

 Bu nedenle, haftada 2 defa PCR testi yaptırmam yönünde verilen talimatın iptal 

edilmesi hususunda; 

Gereğini arz ederim.  ……/08/2021 

 

 

Adres: ……………………       Ad Soyad  

     


