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………………………… isimli ../.. Sınıfında … No’lu okulunuzda öğrenim gören öğrencinin 

velisiyim. Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 09.09.2021 tarihinde yapılan basın 

açıklamasında 13.09.2021 tarihi itibarıyla başlayacak olan sağlık taraması yapılacağından 

bahsetmektedir. Sayın Sağlık Bakanı konuşmasında: “İllerimizde, bazı okullarımızda örnek olabilecek 

okullarımızı da ayrıca öğrencileri de taramak istiyoruz. Rastgele… taramayı yapıp bu anlamda belirtisi 

olmadan toplumda veya öğrencilerimizde salgının virüsün yaygınlığını görmek için yapmış olacağız. 

Pazartesiden itibaren..’’ gibi ifadelere yer vermiştir.  

 

Sağlık taraması adı altında yapılacak olan uygulamalar (PCR Test uygulaması gibi) öncelikle 

Anayasanın 17. maddesine aykırılık teşkil etmektedir. Bu madde gereğince velisi olduğum öğrencinin 

hakkı olan vücut bütünlüğüne dokunulamaz, rızası bulunmadığı için bilimsel ve tıbbi deneylere tabi 

tutulamaz. Kaldı ki İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi m.5’ ve 23420 s. Hasta Hakları Yönetmeliği 

m.4’ te Tıbbi müdahale, Bilgilendirme ve Rıza kavramları tanımlanmıştır. İlgili mevzuatların 

lafzından da anlaşılacağı üzere Tıbbi müdahale belli koşullara bağlanmış ve muvafakat edilmezse 

kişiye sağlık taraması altında PCR Test gibi uygulamalar yapılamayacağını öngörülmüştür. Sağlık 

taraması adı altında PCR Testi uygulamasının Anayasa m.17’de güvence altına alınan maddi ve 

manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiğine kanaat getirmiştir. Sağlık 

taraması altında PCR test uygulaması hukuka ve kanuna aykırıdır. 

 

Velisi olduğum öğrencinin bu uygulamayı kabul etmemesinden kaynaklı öğrencinin okula 

alınmaması ya da idari yaptırımlara maruz kalması durumunda Anayasa m.42’ye göre:’’Kimse, eğitim 

ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.’’ ve AİHS EK 1 NO’lu PROTOKOL m.2’ye göre Eğitim 

Hakkı düzenlenmiş olup “Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, eğitim ve öğretim 

alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanın bu eğitim ve öğretimin kendi 

dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına saygı gösterir.” maddelerine aykırılık 

teşkil etmektedir. 

 

Bunun yanı sıra AİHS EK 1 NO’lu PROTOKOL m.2’ye göre eğitime erişimin kısıtlanması 

kapsamında değerlendirildiğinde hiçbir kısıtlama söz konusu hakkı, esasına halel getirecek ve 

etkililiğini ortadan kaldıracak ölçüde engelleyemez ve yine aynı madde değerlendirildiğinde eğitime 

erişimin engellenmesi halinde AİHS’in 14. Maddesinde belirtilen “Bu Sözleşme’de tanınan hak ve 

özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya 

toplumsal köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, servet, doğum başta olmak üzere herhangi başka bir 

duruma dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin sağlanmalıdır.” Ayrımcılık yasağına da aykırılık 

teşkil edeceği ortadadır.  

  

Dolayısıyla Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan basın açıklamasındaki 

sağlık taraması adı altında yapılacak olan uygulamalar (PCR Testi gibi) ve bu testi yaptırmamış olan  

kişilere getirilecek olan kısıtlamalara ilişkin yukarıda izah ettiğim kanuni gerekçelerle velisi olduğum 

öğrenciye dayatılan hukuka aykırı ve mesnetsiz sağlık taraması adı altında yapılacak olan PCR Testi 

uygulamasını kabul etmediğimi ve bu husustan kaynaklanacak anlaşmazlıklarda velisi bulunduğum 

öğrencinin yasal haklarını saklı tuttuğumu bilgilerinize arz ederim. ../09/2021 
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