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3.Cilt… 

Sevgiler… Seni  Cemile seviyor. Ben seviyorum Cemileyi .. Ve böylece ben de seni seviyorum. Ve sen 

bu duygumuzu karşılıksız bırakmıyorsun. Yaşlanmış 48 yıllık Avukatın  ruh sağlığı fena değilse de 

beden sağlığı epey  kötüymüş… Çare arıyormuş… 

Senih Abi  evraklarını önüne almış çılgın TIP  raporu  yazmış.. Uzun lafların Hazalı boğacağını bildiği  

halde ekte…  

Senih Özay  

Dediğim dosya Bu Virüs 19 çıktığında evlere kapandığımızda kndime yazdığm tıp –hukuk korkmak 

üzerine dilekçem… 

 

‘’Cür’et…’’ diye Kitap veya E_Kitap veya Broşür planlamıştım… 

‘’Korkusuz Senih Özay, 

Korona 19 ‘dan korktu’’ ya dönüştü.’’ oldu.. 

Virüs yüzünden eve kapanınca tıp notlarımı  tutmuştum.. Onlar var ekte… 

Ama sonra yıllardır tuttuğum notlarda da  Tıp durumumla ilgili   yazdıklarıma da 

rastladım. Onları da ekledim. 

BÖYLECE BANA YARDIM ETMEK İSTEYEN DOST  OLURSA, OKUR   BUNU … 

BAYILIR, ÇİMENLERE DÜŞER,  KIZAR BELKİ AMA…  DEDİM.. 

BUYRUN.. 

Fazla bulaştığım için, böyle daha uzun bir kitap-not …7000 sayfa kadar 

yazmışım; önüme aldım; röportaj, dosya, hikaye, masal, haber 

gibi kısaltmaya,  yazmaya kalkışmıştım.  
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‘’Altın dosyası.. Paralel  Evrende.. Evrende.. Gezegenlerde.. Dünyada.. 

Türkiye’de.. Bergama’da…’’ ‘’Cür’et…’’ diye planlamıştım… 

Çok özen, titizliği   artık gösteremem. Zaten ilahi  On emir değil bu!…  Cüret 

arttırıcı şeyler… Kusura bakmayın. Yaşlandım da  ben. Erkekseniz- 

Kadınsanız siz de  emek verin, düzeltin, okuyun, edin…’’ demiştim. 

Haydala Korona 19 adlı bir Virüs çıkmış, Dünyayı titretiyor. Eve kapattı bizi. 

Beni de  evde ölüm korkusu sardı… 

Notlar aldım… 

Onları buraya,  baş tarafa  ekleyeceğim… veya E-kitap olursa bağımsız 

kitapçık yapacağım. 

Hocam, 

İyi hissetmiyorum kendimi .. 

Gece  rahatsız oldum fazlaca.. İçimde deprem var gibiydi. Şekerim 127 

idi.. tansiyonum 15 - 6 idi  nabzım 128 idi… Zaten hiç Tıp çakmıyorum. 

Az rakı, az viski,  kalamar,  karides yedim  ve eve geldimdi. 

YİNE KÖYCEĞİZDE BENZER DURUM OLDU GECE PEK RAHATSIZ 

OLDUM; ŞEKERİM İĞNEME RAĞMEN 238 OLDU..  RAHATSIZ 

OLDUM. ARTIK ÇÖZELİM BUNU… 

Şekerim pek  kontrolde değil.  ( Emin beyin  ürkütmesi sonrası Şimdi 

Kontrole girdi..  Tekrar karıştı…) 

Gözlüğüm kayboldu.. yenisini almadım. 

Depresyonda gibiyim. 

Karavan hayatım azaldı. Düşerim diye korkmaca… 

Oğlum İzmirde Avukatlığa geldi. Biraz ona yardıma kalktım. 

Akciğerimde  bizatihi  mi kalbimden ötürü mü nedense  sorun var . Ben 

hissediyorum. Doktorlar yok demesine rağmen… Akciğer kanser uzmanı 

doktorum  ‘’kansersel durumun yok ‘’ dedi… Ama.. Ama kanser değilse de 

bronş mronş sorunum var gibi… 

Burnum da zaten apneli  ve  O2 alamıyor. Zaten ağzından nefes alarak 

yaşamış adam olarak … 

 
Bağırsakta sorun olabilir çok hafif bir iki gram  2-5-10  kere kan gördüm 

geçti. Ama geri geldi. Prof Halit Osmanoğluna baktırdım. Basur yok 

ama Kolonoskopi yaptır   bir ara dedi.Yaptırdım. Pek bir şey yok 

dendi. 

Böbreğim epey eskidi.. sanki..  taşlar   3 kez kırıldı  düştü, kist var. 
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Prostat  bence sorunlu ..  Dr.Amato bakıyordu ara sıra .. Ara oluştu yine 

baktırılmalı .. ama  dikkat  et. Bakıldı 8 puan kanser oılduğu kemiklere vs 

bulaşmadığı anlaşıldı. ilaç içiyorum, durdu sanki...  

Dedimdi size…  ve derhal anjio yapıldı. Ve  1 stent takıldı ve ilaçlarla  

uygulama ile terhis edildim…. İlaçlarımı uyguluyorum. Ama sağ bacağımda 

damar ya da  kas yırtılması gibi bir şey oldu  onu  görüyorum yaşıyorum. 

Nedenini bulamıyorum. 

AYAKLARIMDA ŞEKER SANDIĞIM  KÖTÜLÜK, ZOR YÜRÜME 

DÜŞMEDi..   L3-L4  SIKINTISINDANMIŞ.. BU YOLDA   RAPORLAR 

ÇIKTI. Ameliyat ol derler bel ameliyatları pek başarılı değil yahu 

demekteyim. Ama Yeşilyurt hastanesinde yaman denen  Doçent Ali Rıza 

beye gittim. ‘’Ameliyatlık durum yok.’’dedi. Bir başka  Dr.  ‘’beyninizin  

emri ayaklara geç ulaşıyor ‘’  dedi… 

Ama kalça kasları rezalet egzersiz de egzersiz dediler . Azıcık  

Başladım. Evde yatay trabzan yaptırdık…. 

Eski Rektör Emin beye  de dostumla uğradık. Gördü beni ve evrakları ve  

epey  tükenmişsin çok kötü durumdasın evde dedi ve evden dışarı 

çıkamayacak adam olacak gibisin dedi. Bu doğru geldi ve  etkilendim. Ve 

ekmek vs  hiç yok dedi.  Uyguladım. İçki hiç yok dedi uygulamaya 

başladım.  Stres hiç yok dedi uydum. Her gün sabah yarım saat spor 

dedi uygulamaya çalışıyor,  zorlanıyorum.  

Ve bu spor başlatamayışımı, kemiklerimin  kaslarımın rezalet olduğunu 

ortaya çıkardı ve belim ağrısından  kötüyüm… bakalım 

Toparlayabilecekmiyim. 

Ama şekerim 68-119 arasına oturdu süper başarı…. 

Gözümde Sarı nokta çıktı… 

İLAÇLARIM 

ŞEKERSEL  LANTUS GECE 22.30  21 olsun dendi  anjıo sonrası . 

uyguladım ama şeker çok düştü ve geri  16’ e  döndüm. 

NOVEROPİD ‘ GEÇTİM . 3 ÖĞÜN AÇ 6 ŞAR  VURUYORUM 

 

ŞEKERSEL HUMOLOG  6+6+6      ama 11 yap denildi yaptım ama   

çok düştü ve geri 6  döndüm 

Ryzodeg’E GEÇTİM AKŞAM AÇ 14 VURUYORUM 

Glucosamine chondroitin MSM sabah 1 

TANSİYONSAL Delix 2.5 plus   tablet sabah aç karnına  alıyorum 
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KOLLESTEROLSAL :  LİPİTOR  10 mgr akşam yatarken 1 tane 

alıyorum 

VİTAMİNSEl. B12  ve Devit3 oral damla ALIYORUM  

Gözsel   :terramysin  sürüyorum bazen 

Oftomix    tansiyon  göz damlası her gece  damlatıyorum 

Boğaz için :Klorobemn spray tavsiye etti dr ama riskli  alışkanlık yapacak 

diye bıraktım 

                      Nasonex spray   tavsiye etti dr ama riskli  alışkanlık 

yapacak diye bıraktım 

Mide yanmam için : …………… 

prostat için :   flomexmR AKŞAMLARI 1 TANE  

Ayaklarım için          : NEURONTIN 800 mg 1 YIL  AKABİNDE EGE 

Ü BIRAKTIRDI  

Kemikler için  :NAPROSYN JEL KEMİK AĞRIM OLUUNCA 

SÜRÜYORUM 

Anjıo oldum ve  :corospin 100mg  

                              Plavix 75 mg 

                              Beloc zok 25mg 

Uyku için                 : pasif Mood  (katırtırnağı mı ne  içiyorum 

sıkışırsam?içme deniliyor. 

_yaz  maz diye çıplaklıktan üşüdüm sanki epey 

-Yorgunum ben 

-İlaçlarda değiştirme his durumum  var (emilen içilen hap değil iğne gibi 

ilaçlardan etkilenme psikolojim var . ) 

-Yürüyüş yapamıyorum ve  bastonluyum  ve düşmekten korkuyorum  ve 

hep yere bakıyorum. 

Psikolog veya farkındalıkçı bir  şifacı ile  görüşmemde ben yarar 

görüyorum. 

Senih Özay  

Dün Balçova termale gittik. Doktorlar  1-2 ay sonra başlayalım   stent 

var sende dediler…. 

Bağırsak testini   dr  1-6-8  ay sonra  dedi stentsellikle  kan 

sulandırıcısal ertelediler .. sonra yaptılar çok kötülük yok dediler.  

 

Kardiyolog  baktı her şeye  ve  bu kalp epey idare eder sık sık bana 

gelme dedi….Ben aynı kanıda değilim. 
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Sol omzumda yırtık ki rus masajcı sol kolumu sırtımda bükerken filan 

yaptı.  Dr Dolgit  adlı  1 merhem ve ağrı ilacı verdi.. Alaşehire, 

manyasa yöresel  ne denir  dev kupa tutuculara gitmedim değilii   

 
Akciğer  temiz çıktı yine ama buruna apne aleti takmakta ısrar ediliyor 

Gözümde sarı nokta ve perde saptandı önce 5 iğne formülüne dr 

Süleyman hoca  geçti.  Ve göz tansiyonum için  göz damlası  TOMEC   

damlatıyorum.Görmem biraz düzeldi. Ha ha .. 

Kalp kasım acıyo gibi 

Bende geceleri bir  sallanma  zangırdama var  başladı 

Fatma ve annesi  meyve ezip yollarlarsa omzuma süreceğim Hiro ağrı 

bitkisi … 

(Gül hatmiçiçeği aldım üstelik ) 

Meyan kökü akciğere yararmış Celal  İÇİRİYOR 

   

  

İzmir dr.mustafa yaşlar Chiropreac Tic  ( 

kayropraktik )  

  Bursa Levent ile  Ali Şahbettinoğlu  

  apnesel…  

DOKTORLARIM  

:Amato/Ümit/Akyürek/Ekrem/Payzın/Memiş/Umur/Cemal/Gürcan 

+Tibet ve sefer  ve abd Aras ve  Ahmet kemal ve  ismet ve  Cahit  

/Kazım/Memet /Kamil Sucu/ 

Bağırsaklarım.. Halit Osmanağaoğlu  

Akciğerim Ekrem Özcan  

Böbrek  Çerkes  Aras ABD  

Diş Umur Meriç – Cemal -Sema- Necla - 

Kbb Kazım Prof –Cem Prof  

Şeker ve Ayak  Rektör Emin  

Kalbim  Serdar  Payzın 
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Ayak ve kabı  Dr Memet  

 
H1 A1 C1  6 nın altında mı baktır (yahu iyi.. yok be ya 8.7 olmuş..  

6.4 İLE DİŞ ÇİVİ İMPLANTA  GİRDİM ?  anjıoya girdim…  Ekmek ve 

içkiyi bırakınca  indi. 

 
göz tansiyonu Ve göz dibi baktırt ve mercek kaç baktır  

Sarınokta çıktı 2500 tl her iğneye gidiyo. Heyet raporu alsak iyi olacak 

Ahmet çözsün çözüyor… 

  

Işgın ye (kuzukulağıgillerden )  Çapaklıda var idi… 

Çok değerli 

  Koah ve verem testi ve genize sıvı kaçmaca  

  tedbiri al ve düşmemeye çalış .. 

  Cildimdeki siğilleri Cengiz yaksın mı ? 

  turunç al zaman zaman çarşıdan Böbreğe 

  KALP RİTMİMİ ÖLÇTÜRMELİYMİŞİM 

    

YUTKUNMAMA ve boğaz gırtlak duvarındaki balsal   

kimyayı ayvayı unutma  

  SAFRA KESENE DİKKAT  ET 

  

*KOLESTROL DE ‘’ SİMVASTATİNE EZETİMİP’’  

İLACI AL 

  Selim  Amatoya   aso’m aso saydırt  

  Dalak için ekşi ye ve  spor yap VE topuğuna baskı yap. 

  

Şeker spreyi 2015 yılında geliyormuş güya  ama  

ABD oğlum getirse ya   

  

Şeker iğnesi  Kola mola, bele mele takılan alet  

alsana ya. A.karden olmaz yahu dedi.Sine olur dedi   

   

  TIP  Sabah  aç  

  1 mg novanorm  

  15 mg pıogtan 

  10 delix 

  Reflor caps 

  Sabah tok 1000 glucopage 

  Keten tohumu 

  Magnezyum 

  Omega3 

  antioksidan 

  Öğlen aç novanorm 

  2X10 mikostatin damla 

  Öğlen tok 2X3 sipirulina 
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  Akşam  aç novanorm 

  Akşam tok glucopage 

  Gece 40 mgr lipitor  

  Aspirin 

  glukosamin 2X1  

  B complex 1X1 

  Naturel E 1X1 

  Calcıum 

  Gargara 

  Kemik ilacı 

  Öksürük antibiyotik 

  badem sütü 

  marıl çayı 

  aşıç çayı 

  akhuş ağacı yaprağı 

  mısır püskülü 

  kiraz çöpü 

  sinir kuvvetlendirme 

  kereviz 

  nane 

  buğday çimi 

  bira mayası 

  Boynumun kireçlenmesine hiç baktığımız yok 

  

Pankreas gücü testi yine yaptır… 0.15- 1.10  ne  

demek ?  

   

0.80  benimmiş..Tekrar üreyle  ve lenf vs beraber  

yaptırt… 
   
   6 ayda   bir  neft=Hint yağı iç 

  Kemik için adaçayı iç 

  Ayrık otu çayı iç 

  Ayak bileği röntgeni tekrar denesek mi ? 

  Zayıfla 17 kg… 600 calori ile şekeri geçirtmişler… 

  -Radyasyon azaltan  aparat 

  Glugosamie kamik ilacı imiş.: mag+ca. Zink üçlüsü… 

  R vitamini alalım doğadan vs 

  Boynumun kireçlenmesine hiç baktığımız yok 

   

Pankreas gücü testi yine Ekreme ağabeye  yaptır… 

 0.15- 1.10   

   ne demek ? 0.80  benimmiş.. 

  

SAĞLIĞIM BİR GARİP kolit şeker gaz  şişkoluk  

belim böğrüm?  



 

9 
 

  kuş gribi, yatış şekli kaburga? Akciğer değil…  

                                                                SİNÜZİT 

  14.TIP DÜNYAM : 

  Hava yutmam 

  Gazım delirtecek 

  İyi uyku alamıyorum O2 azlığım var… 

    Zorbayı oku 

    Mark Twaın oku 

    50 öpücük filmini de al...  ..  

    

Prof zenciye hakaret etti  Prof Üniversiteden  ayrıldı..  

N.Kidmana aşık oldu disketini bulalım. Ahmet Altanı oku. 

  

Av. Çetinbudakların seroksat ilacından  alalım. Çünkü  

içkiyi bıraktım. 

  

Dr Reflümüzü soralım. Tarık Marina L  GAVİSCON ilacı  

tavsiye etti. 

  Kreatin  toz 5 gr. MUSCLETECH de Fırtına önerdi 

  Neoks  oksijen dr.cengiz karakuzuya gidek randevu alalım 

   

Salihli SPA Levent  

Vedat beyi badem bükünde  ziyaret et 

  kg:86  86 88 86 85 90.5 89.8 90 

   Ense beze  ameliyatı olayım mı? 

  

Pleviks çok kullanımı  TEHLİKELİ  Av. M.Cengizde beyin  

kanaması yapmış 

  Prof Taner Aydın kök hücreci, 0 5337183133 

  

akciğerden mi kbb mı diş mi ki bir damla kan aktör Nihat  

önerisi ki kemik kireçlenme kırma makinesi iranlı dr 

    tükenmişlik sendromu ne iş 

  9 EYLÜLE GÖZ HEYETE GİTSENE 

  9 EYLÜLE NÖROLOJİK İLAÇ HEYETE GİT 

  deriye aldığın sıvıyı  sür 

 Vedat albayla Tahsin çalışsınlar Ibm   

 Afrika kitabını oku bitir ve öv alt komşuya   

Haydala Korona 19 adlı bir Virüs çıkmış, Dünyayı titretiyor. Eve kapattı bizi. 

Beni de  evde ölüm korkusu sardı… 

Onları buraya,  baş tarafa  ekleyeceğim… veya E-kitap olursa bağımsız 

kitapçık yapacağım. 
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Kapandım eve  kendime  bu deklerasyonu yazdım..!  Daha henüz bireysel ölüm 

korkum başlamamıştı…Toplumsal yönündeydim işin …Bencilliğim 

başlamamıştı..Boğazlarım çıldırmamıştı…uyuyamama, az hapşırma,  saat başı 

uyanmalar, Tansiyon dengesizliği, İshal, şeker fırlamaları, düşmeleri, Vucut 

ısısı düşmeleri, üşümeler, Baş ağrıları, Terlemeler, bol su içmeler, portakal, 

kivi yemeler,  C,  D, K vitaminine yüklenmeler gelmemişti…zırt pırt ateşimi 

ölçmeler, şekerime bakmalar, tansiyonumu ölçmeler, burnuma tuzlu sular, 

burnuma saç kurutma makinesi dayamalara  başlamamıştım… 

Covid-19 veya Coronavirüs veya  Sıtma’nın, H1N1 ‘ in, Ebola’nın, SARS’ın, 

MERS’in gelişmişi  Dünyaya (Diğer gezegenleri bilmiyorum )  Nufusu 1.4 

milyar olan ÇİN’in 11 milyonluk öğrenci şehri olan  Wuhan’dan  saldırı 

başlattı. (Böyle mi diyelim yoksa  Biyolojik saldırıya da şans verelim mi 

bilmiyorum. )(Ben bunu öylesine yazmıştım. Ama arkadan ne kadar komplo 

momplo teorileri denen şeyler çıktı.. Ooooo .. ) 

Türkiye’!de İzmir’de yaşayan bir insan olarak, 65 yaşımı da geçtiğim için  ilk 

hedefler arasındaymışım.Yatkınmışım, yatkınım… 

Ürktüm herhalde ; Sokağa çıkmıyorum.Balkona, güneşe çıkıp dönüyorum. 

Ofise gitmiyorum… 

El yıka,  alkollü mendiller,  çorbalar, karanfilli çaylar , fal,  Gazete, 

İnternet..   

Ne kadar sürer ve dayanırız’ı da bilmiyorum. Daha fazla evde  kalırsam ne 

yaparım? Arşivim de Homeros’ta, uzakta… ‘’BULAŞTIĞIM BERGAMA ALTIN 

TARİHİ’’  YAZABİLİRDİM BELKİ ..Ah bir sıkı aşk romanı yazsam  fena mı 

olurdu ? Ama edebiyat yeteneğim yok… 

Virüs’ün dayatması ile ‘’ hiç beğenmediğim Devletler, Dünya çapında elele 

olabilseler ‘’ diyorum. İnsanlar bari haydi akıllarını vicdanlarını kullanmıyorlar; 

bari içgüdülerini kullansalar da  elele verseler de HİZAYA GETİRSELER !  

Daha Totaliterliğe geçilmese diyorum! 

Sosyalizme geçilir canım dediğim, öngördüğüm de yok! 

Taş devrine dönmeyiz tamam canım ama SADE YAŞAMA VİRAJ ALSAK 

BARİ  DİYORUM AMA. 
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YAKIN BİR GELECEKTE  YAŞLILAR, HASTALAR,   TEK TÜK GENÇ,  

FİLAN ÖLEREK MÖLEREK,  GEN DİZİMİ TESTLER, AŞILAR,  İLAÇLARLA, 

DOLARLARLA, İYİ KADROLARLA   DURULUR BELKİ; 

AMA  ABD-ÇİN-RUSYA – AVRUPA VE DİĞERLERİ DANSINDA EPEY 

ÇALKANTIYA YOL AÇABİLİR. ‘’ DİYE DÜŞÜNDÜM. NASIL 

DÜŞÜNMÜŞÜM? KÖTÜ MÜ ?  

Senih Özay  

2.Siyasi hukuk peşindeydim; Daha tam korkum başlamadı…Hukuk peşindeyim! 

KORONA Virüs için evden çıkamayarak yaşarken eski bir dosyamızı buldum,  

çıkardım. 

La HAYE ADALET DİVANINA EK GİBİ BİR  DAVAYI, ABD ‘ nin Irak’a milyon 

insan öldürdüğü Savaş, saldırına karşı bu DAVAYI AÇMIŞIZ ; 

‘’ Dedim ki İnsan, Doğaya hoyratça bilimle din ile saldırdı ise; savaş çıktı ise,  

Doğa, Hayvanlar, Bitkiler, Virüsler  meşru müdafaadayız, yok  zaruret 

halindeyiz filan diyorlarsa ve  fakat  bir sulh, tahkim, durma, tedbir imkanı 

varsa;   Birleşmiş Milletler denen kıytırık örgütün, bu defa  bağrındaki La 

Haye Adalet Divanına bir dava yolu ile konuyu taşısak mı ki  dedim. 

‘’Öyle Çini mini dava etmekle olmaz bu iş dedim. Hayvanlar açsın davayı biz 

insanlar müdahil olalım.  Tüm Devletlere karşı ‘’ dedim.’’ Bu  şart ‘’  dedim. 

Yanlışmıyım bilmiyorum. 

Bu Taslak dilekçeye devam etmelimiyim, geliştirmelimiyim?  bilmiyorum! 

LA HAYE  ADALET DİVANI  BAŞKANLIĞI’ NA 

(İNTERNATIONEL  COURT OF  JUSTİCE) 

HOLLANDA  

Davalılar :Başta  ABD olmak üzere Birleşmiş Milletlere bağlı tüm Devletler : 

192 adet devlet……. 
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192. Devlet Zimbabwe -- (25 Aug. 1980)  

Davacılar :  

Şimdi buraya Yarasalar, Koala, Maymun ilave edilebilinir. 

1.Develer 

2.Yılanlar  

3.Fesleğenler  

4.Hurma  ağaçları 

5.Asma bahçeleri (Babil’dekiler) 

6.Hindiler (Türkiye’den)   

7.Leylekler (Irak’tan uçup Türkiye hava sahasına giren, Hollanda’ya  geçecek 

olan ) 

8.Horoz  (Denek olmak istememektedir.) 

Vekilleri  : 

1.Cem Nemutlu 

2.Murat Fatih Ülkü 

3.Eren İlhan Güney 

4.Senih Özay 

1. Beyler Sok. 51/306.Konak.İzmir.Türkiye 

Avukatları tanıyalım;  

Covid-19 veya Coronavirüs veya  Sıtma’nın, H1N1 ‘ in, Ebola’nın, SARS’ın, 

MERS’in gelişmişi  Dünyaya (Diğer gezegenleri bilmiyorum )  Nufusu 1.4 

milyar olan ÇİN’in 11 milyonluk öğrenci şehri olan  Wuhan’dan  saldırı 



 

13 
 

başlattı. (Böyle mi diyelim yoksa  Biyolojik saldırıya da şans verelim mi 

bilmiyorum. ) 

Türkiye’!de İzmir’de yaşayan bir insan olarak, 65 yaşımı da geçtiğim için  ilk 

hedefler arasındaymışım. 

Ürktüm herhalde ; Sokağa çıkmıyorum.Balkona, güneşe çıkıp dönüyorum. 

Ofise gitmiyorum… 

El yıka,  alkollü mendiller,  çorbalar, karanfilli çaylar , fal,  Gazete, 

İnternet..   

Ne kadar sürer ve dayanırız’ı da bilmiyorum.Daha fazla evde  kalırsam ne 

yaparım? Arşivim de Homeros’ta, uzakta… ‘’BULAŞTIĞIM BERGAMA ALTIN 

TARİHİ’’  YAZABİLİRDİM BELKİ ..Ah bir sıkı aşk romanı yazsam  fena mı 

olurdu ? Ama edebiyat yeteneğim yok… 

Virüs’ün dayatması ile ‘’ hiç beğenmediğim Devletler, Dünya çapında elele 

olabilseler ‘’ diyorum. İnsanlar bari haydi akıllarını vicdanlarını kullanmıyorlar; 

bari içgüdülerini kullansalar da  elele verseler de HİZAYA GETİRSELER !  

Daha Totaliterliğe geçilmese diyorum! 

Sosyalizme geçilir canım dediğim de yok! 

Taş devrine dönmeyiz tamam canım ama SADE YAŞAMA VİRAJ ALSAK 

BARİ  DİYORUM AMA. 

YAKIN BİR GELECEKTE  YAŞLILAR, HASTALAR,   TEK TÜK GENÇ,  

FİLAN ÖLEREK MÖLEREK,  GEN DİZİMİ TESTLER, AŞILAR,  İLAÇLARLA, 

DOLARLARLA, İYİ KADROLARLA   DURULUR BELKİ; 

AMA  ABD-ÇİN-RUSYA – AVRUPA VE DİĞERLERİ DANSINDA EPEY 

ÇALKANTIYA YOL AÇABİLİR. ‘’ DİYE DÜŞÜNDÜM. NASIL 

DÜŞÜNMÜŞÜM? KÖTÜ MÜ ?  

Senih Özay  

1. 

Irak’a saldırıya ait cümleleri sileriz; Virüs 19 dosyasını sokarız ; 
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……….BURAYA AKLA GELEN KOMPLO VEYA DEĞİL DOĞASAL, YARASA 

YILAN BİRLEŞMESİ, ÇİN, ABD, BELKİ LABORATUVARLAR KAÇAĞI, ABD 

ASKERLERİ, PARİS LABORATUVARLARI, ZENGİNLER FAKİRLER  …  

HERŞEYİ YAZABİLİRİZ……….. 

2. 

Hukuka gelince  ; 

Uluslararası Adalet Divanı (İnternatıonal Court df justice) Bileşmiş Milletlerin 

yargı organı olduğuna göre; 

LA HAYE SÖZLEŞMESİNİ OKURSAK : 

Yukarıda  34. Maddenin handikap gibi gözüktüğü söylenebilirse de  açtığımız 

dava 1945 yılından beri Divan’ın tarihinde hiç rastlanmamış bir dava  olması 

ve bireylerin değil, Fauna ve Floranın ilk kez açtığı ciddi bir dava olması 

dolayısıyla dava esastan görülmeye başlanmalıdır 

22. maddeye göre La Haye dışında  örneğin İzmir’de  ADALET Divanının 

toplantı yapmasını talep ediyoruz. 

26. 29. Md.lere göre konu için yeni heyet oluşturulmasını istiyoruz. 

36. maddeye göre Genel Sekreterin dilekçemizi taraflara tebliğ etmesini 

talep ediyoruz. 

36. maddeye göre Divan’ ın öncelikle yetki konusunu tartışmasını ve karara 

bağlamasını talep  ediyoruz. 

39. maddeye göre Fransızca/İngilizce asıl olmakla beraber başka dile de izin 

verilebilir hükmü doğrultusunda (şimdilik kuş dili istenmeyerek) Türkçe 

talebimiz karara  bağlanmalıdır. 
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41. maddeye göre acil tedbir yolu ile  biz Virüsler olarak kıyımı durdurmaya 

hazır olduğumuzu ve fakat Tüm Devletlerin de elele birlikte  bu yolda  doğru  

karar alma  karşılıklı saygı hakem hukuk içeren durdurma kararı verilmesini 

talep  ediyoruz. 

42. maddeye göre davaya avukatlar olarak  katılmamıza karar verilmesini 

istiyoruz.   

64. maddeye göre “Divan başka karar vermemişse giderler taraflarca 

karşılanır” hükmünden hareketle, YANİ DİVAN FONUNDAN KARŞILANMA 

GİBİ BAŞKA TÜRLÜ KARAR TALEP  EDİYORUZ. 

65. İçtihat yaratmada zorlanma durumunda dilekçenin 70 ve 102. maddeye 

göre statü değişikliği talebinin Genel Sekreter aracılığıyla Divan harekete 

geçirilerek, (J.J .Rousseau) SOSYAL SÖZLEŞMEDEN sonra  DOĞA 

SÖZLEŞMESİNİN SÖZLEŞME KÜTÜĞÜNE geçirilmesi talebimizin kabulünü 

dileriz. 

66. BM BU GÜNE KADAR HİÇ BİR VARLIK GÖSTEREMEMİŞTİR. İŞTE BU 

VESİLE İLE  BELKİ BAĞLI YÜKSEK MAHKEME HAREKETE GEÇER DE  İŞE 

YARAR GÖRÜŞÜMÜZÜ  TEKRAR EDİYORUZ. 

67.Taraflar ve vekilleri  duruşmaya çağrılabilir. Keşif yapılabilir.  

Sonuç olarak  :  

ABD ‘ nin  Dünyada en büyük güç olduğunu göstermek için, kendilerine vaki  

terör saldırısında ölen 6000 yurttaşını bahane ederek kendisinde en bol 

bulunmasına rağmen,  Irak ülkesinde de belki Halepçe’den kalan   kimyasal 

terör aygıtları  bulunabileceğinden bahisle,  ciddi büyük savaş uygulamasına 

geçişini  düşünen  davacılar   öncelikle  Hiroşimadan sabıkalı olan  ABD’ deki 

kimyasal silah demirbaşlarının, Türkiyeli ve  Iraklı VE HER ÜLKEDEN 
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KATTILAN  uzmanların da olduğu   Birleşmiş Milletler Müfettişlerince  

saptanmasını isteyerek,  savaşı-  saldırıyı  durdurmak ve Evrende, Dünyada, 

Doğada  çok büyük  hasarlara yol açmasının önüne geçilmesi talebinde 

bulunmaktadırlar.. Duruşma  açılmasını ve tarafların çağrılmasını ve  işlemlerin 

yıldırım hızıyla tamamlanmasını ve istemimiz doğrultusunda karar verilmesini 

talep ederiz. 

Davacılar :1.Develer 

2.Yılanlar  

3.Fesleğenler  

4.Hurma  ağaçları 

5.Asma bahçeleri (Babildekiler) 

6.Hindiler  

7.Leylekler (Irak’tan uçup Türkiye hava sahasına giren, Hollandaya  geçecek 

olan ) 

Vekilleri  :1.Avukat Cem Nemutlu 

2.Avukat Murat Fatih Ülkü 

3.Avukat Eren İlhan Güney 

4.Avukat Senih Özay 

1.Beyler Sok. 51/306.Konak.İzmir.Türkiye 

Ek Not ! 

Ek belgeler … 
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Oğlum Av. Osman Betal Özayın o tarihte stj av. olarak  La Haye ziyaretinde 

‘’ bu davayı soruştur ‘’ dediğimde, yargıçları ziyaret ederek  ‘’ tek  tük böyle 

düşünen   yargıçlar varmış ‘’ artık dendiğini bana oradan ilettiği bilgisini  

sunarız.. 

Senih Özay 

Var bu işte…Uyarlanmalı  bu dilekçe ve  Hukuk  yolu ile Bütün devletleri,  

hukumetleri hizaya getirmeli ‘’ demişim… 

3. 

11 Mart, 19:21 ·  Henüz  bu 19 numaralı virüsü çakmadığım sırada ‘’ Ayıları 

turizm Avcılığı diyerek para ile Devletin öldürme iznini ‘’ yargı organı önünde 

tartışıyordum. Hatta o gün AYM ‘ ye bile ek gibi başvurmuştum.. 

 

Türkiye de ayılara para yatırılarak ateş etmeye,öldürmeye izin veren işlemi 

Türkiye iç hukukunda iptal ettiremedim.. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 

gidiyorum.. 

 

https://www.facebook.com/senih.ozay/posts/10157366954589983
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157366953669983&set=pcb.10157366954589983&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCfZMraB5lirSK8RfOm1_bI72KM1hUXgY4bSMdNNNEBj7b8lxzPoe_Yq_ibrpvL1NeX_5s85anA9VSX
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157366954309983&set=pcb.10157366954589983&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDc7sCH5ghzBoGA_omEGEkgQAw-VkdTFfeaM4mVrDTsNgGK570L2LKIy0FGN2T6kd1WLN3Ug8WANSF6
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157366954349983&set=pcb.10157366954589983&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBmDbN3KJVv4RX6FAhEVY8XAdiqxpwK-ze8ty8VmuMQhFCJJ5MZoTdyO8AlSzb_ETBeBg6GpEijyucN
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+8 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157366954334983&set=pcb.10157366954589983&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBBb4ELC4uONprnzQOdG1-mZQpS5cPR1R_Wl03p2eWJP9zazpSTonqh70L-wP1X61QolmOOfRn7bAm8
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157366954034983&set=pcb.10157366954589983&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD3qYXgZaGkf8arXdxnSuODZ7tGVievGtabDADeKi3T97n-LuSOCwhwVpjB-znYCcrxT-20XppHI8So
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4. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157366954334983&set=pcb.10157366954589983&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBBb4ELC4uONprnzQOdG1-mZQpS5cPR1R_Wl03p2eWJP9zazpSTonqh70L-wP1X61QolmOOfRn7bAm8
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Nelerle uğraşıyordum…Bakın bakın otları yolmaktan üşenerek, ot zehiri ilacı 

kullanan Dünya insanı, Amerikada    firmaya ‘’  kanser ediyorsun  sen İnsanı 

‘’davası açınca  ben de Türk mahkemelerini de kendimi de bulaştırmıştım. 

 

İyi dükkan açtık demek kİ ha ha! Haberler ilginç bu sıra… 

CEVRECİGEEK.COM 

Türkiye'de kullanımı 27 kat arttı: Almanya glifosatı 2023 yılında 

yasaklayacak - Çevreci Geek 

Bu içeriği paylaş:Almanya, Monsanto’nun glifosat içeren otkıran ilacını 

yasaklama kararı aldı. Kararın arkasında ise bu pestisitin bitkilerin 

tozlaşmasını sağlayan böceklere… 

Okudum… 

 

 
 

 

5. işte artık Bu Virüsü tanımam, duymaya, korkmaya 

başlamam başladı; 

 

11 Mart, 17:57 ·  

Okuduğum en mantıklı yorum... 

Dünya çapında coronavirus COVIT-19 bulaşan kişi sayısı 114 809 kişi. 

Bunlar dünyanın 115 farklı ülke ve bölgesinde yaşıyor. 

Virüs nedeniyle ölen kişi sayısı 4031, iyileşen sayısı 64081.... 

İşte korona 19 Virüsle ilgilenmeye başladığım anlar…. 

 

Sevgili dostlar, 

Bildiğiniz gibi iki ayrı imza kampanyasıyla toplanan 80 binden fazla imzayı 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü'ne teslim etmiştik. Yetkililer, av turizminin durdurulmasını isteyen 

talebimize bir mektupla yanıt verdi. Mektupta, "...üreme yeteneği 

düşmüş/düşme başlangıcında özellikle erkek bireyler ile popülasyon dinamiği 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cevrecigeek.com%2Fturkiyede-kullanimi-27-kat-artti-almanya-glifosati-2023-yilinda-yasaklayacak%2F%3Ffbclid%3DIwAR3p0IPUf6unDpYskipBTSUzrCTWNIlagKq2OiWUqzaMYiFNZgQVy03cb8w&h=AT2trHixaWy6S85bTKMuindB1CpJrTTph0Xski3OtT0q_m5uEq6_jDCX08xNrqn0Wgx9q8VNRP9Y0W2H6Dw992KrgXGdLIVSvvMnjAQeiyr8ta5lHEmkzVuQVsqv0lD20mOBqqCE6HMqL401hzOGWw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cevrecigeek.com%2Fturkiyede-kullanimi-27-kat-artti-almanya-glifosati-2023-yilinda-yasaklayacak%2F%3Ffbclid%3DIwAR3p0IPUf6unDpYskipBTSUzrCTWNIlagKq2OiWUqzaMYiFNZgQVy03cb8w&h=AT2trHixaWy6S85bTKMuindB1CpJrTTph0Xski3OtT0q_m5uEq6_jDCX08xNrqn0Wgx9q8VNRP9Y0W2H6Dw992KrgXGdLIVSvvMnjAQeiyr8ta5lHEmkzVuQVsqv0lD20mOBqqCE6HMqL401hzOGWw
https://www.facebook.com/senih.ozay/posts/10157366764234983
https://www.facebook.com/senih.ozay?fref=nf&__tn__=,dm-R-R&eid=ARBPWlnnxii9KnimMgVPEQx25-J3C-EDZgfyAIxaPY0LplTd9WdiLO6nTu_YdSo0nbr1tIuNtaIluwsv
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açısından hastalıklı, sakat ve genetik bozukluğu olan bireyler öncelikle 

dikkate alınmaktadır" deniyo..Buralardan geliyo akıntı bence! 

1. a.Dünyadaki hayvan varlığına yönelik, paralı kişilerin , bedel karşılığı, 

keyfi avlanma ticaretinden etkilenerek Türkiye’deki ayı kolonisinden beş 

ayının avlanması çin para PARA KARŞILIĞI AV İZNİ VERİLMESİ..İşin 

içinde para olunca, Devlet böyle bir işleme önayak oldu ve ihale açtı.. Bu 

duruma Müdahale etmemiz gerekti. Bu tasarruf, Türkiye’de gelişen hayvan 

hakları örgütlerini de hareketlendirmiştir. Bir hukukçu olarak biz de 

müdahale etmeyi planladık. Bu tasarruf aleyhine  dava açtık… 

Birgün Gazetesi kokteylinden sonra eve çekileceğim… 

 

6. 

Ha  muhtemelen Virüs  19 bana Birgün gazetesi kokteylinde mi geldi acaba? 

11 Mart, 07:19 ·  

 

 

 

7. 

Bu Virüs burada, yaşlı Avukatlar Çarşamba yemeğinde mi geldi bana ki ?! 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2673935356052367&set=a.192447414201186&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2673935356052367&set=a.192447414201186&type=3&eid=ARAcyyABfA5MCS-TsYhCOTPeO9I161Vn9BJrQSjO0nzeVOyB66IL5jCG4OwdGbWLiUSH8Ft5IMg4dt0J
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8. Hatırlattı bana bu Virüs ! Oğlumu ve bu filmi… Barbarların istilası filmini 

bulup şuraya koyabilsem! Corona, bana yaşlandığımı gösterdi..                                                                             

‘’Eskiden, kötü bir şey olmasın diye üzerine titrediğim evlatlarımızın kanatları 

gelişmiş... Küçücük yürekleri beni korumak İçin çarpmaya başlamış...                                                            

Ben farkına varamadan koruyucu rollerimiz değişmiş... Aman yavrum dikkat 

et  uyarısı,  aman dikkat et uyarısına dönüşmüş...Bu durum da bambaşka bir 

mutlulukmuş... Tadınca anlaşılıyor..’’ yazınca bir sınıf arkadaşımız… 

 

Lütfen izleyin… 

 

Barbarların İstilası 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157366217114983&set=a.383176994982&type=3&eid=ARBKk2jub3bLHKU3L54OBbc1GE1w4uroftFcaZJ3FybbKHDizVLPmJGtgjMeXNYa3giQsBJ-Qzvlzahu
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14 Kasım 2003 / 1s 39dk / Dramatik komedi 

Yönetmen Denys Arcand 

Oyuncular: Rémy Girard, Stéphane Rousseau, Dorothée Berryman 

Ülke Fransa, Kanada 

 

Özet ve Detaylar 

Kanser hastalığı nedeniyle yatağından kalkamayan ve yavaş yavaş ölümü 

beklemeye başlayan Rémy, son anlarında yanında olmak isteyen ailesi ve 

yakınlarıyla yüzleşmek durumunda kalır. Gelenler arasında yıllardır samimi bir 

ilişki kuramadığı oğlu Sébastien’de bulunmaktadır. Yıllar sonra hastayı 

ziyarete gelen akrabalar, dostlar, metresler ilişkilerin öteki yüzünü, 

ekonomik ve cinsel yönlerini ortaya koyarlar... 

 

9. Kendimi meşgul etmek  Koronoya karşı kendimi güçlü kılmak, göstermek 

için  vesile ile bir notlar  yazayım bari  diyordum! 

Bu geçen yılın hoş makalesi aklıma geldi. Bakın bakın… 

Adamcağız o zaman  daha bilmiyor  bu Virüsü, dünyayı allak bullak 

edeceğini.. Ama  yazılanlar muhteşem… Okumalısınız. 

Michel Serres: “Doğaya bir avukat bulmak gerek”  

1 Haziran 2019’da hayatını kaybeden Fransız düşünür Michel Serres ile 

Stéphane Loignon’un yaptığı ve 28 Eylül 2018’de Le Parisien Weekend’de 

yayınlanan söyleşiyi Haldun Bayrı çevirmiş.  

http://www.beyazperde.com/filmler/takvim/week-2003-11-14/
http://www.beyazperde.com/filmler/tum-filmleri/kullanici-puani/tur-13002/
http://www.beyazperde.com/sanatcilar/sanatci-6237/
http://www.beyazperde.com/sanatcilar/sanatci-6243/
http://www.beyazperde.com/sanatcilar/sanatci-90772/
http://www.beyazperde.com/sanatcilar/sanatci-6239/
http://www.beyazperde.com/filmler/tum-filmleri/kullanici-puani/ulke-5001/
http://www.beyazperde.com/filmler/tum-filmleri/kullanici-puani/ulke-5018/
http://www.beyazperde.com/filmler/film-52584/
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Michel Serres’in Vincennes’deki evinin ufak bahçesindeki kestane ağacı hasta. 

“Üç yıldır kestane vermiyor, çiçek de açmıyor” diyor üzüntüyle, 88 yaşındaki 

bilimler tarihçisi akademisyen. “Artık ne karatavuk var ne baştankara; serçe 

de kalmadı” diye ekliyor, bundan yirmi sekiz yıl önce doğayı haklarla 

donatmak için bir savunma olan Doğayla Sözleşme’yi (çev: Turhan Ilgaz, YKY, 

1994) yayımlayan, ekolojinin öncülerinden bu aydın. Bu denemenin yeni bir 

edisyonunun yapıldığı sırada, Petite-Poucette’in (“Parmak Kız”) yazarı gezegen 

için harekete geçme çağrısını tekrarlıyor. Çok geç olmadan. * * * * * * * * * 

Kitabınızın önsözünde, alışkanlıklarımızı, ekonomimizi ve politikamızı 

değiştirmezsek dünyanın yıkıma doğru gittiğini belirtiyorsunuz. Kaçınılmaz mı 

bu?  

MICHEL SERRES. Felaket tellallığı yapmıyorum. Bugün insanlar bunu seve 

seve yapıyorlar; sadece saldırı ve kaza haberleri veren medyaların etkisi 

altındalar; oysa şiddet durmadan azalıyor. Ama bununla birlikte gezegenin 

sorunu çok ciddi. Bilim camiası otuz yıldır tehlike alarmı veriyor. Ama artık 

hiç kimse dinlemiyor onu. 1990’lı yılların sonunda, bazı ürünlerin kullanımına 

bağlı olarak ozon tabakasında bir delik vardı. Bu ürünleri kullanmayı durdurur 

durdurmaz, delik kapandı (bkz. http://www.leparisien.fr/archives/lacouche-d-

ozone-va-bien-merci-17-09-2015-5098861.php).  

Sonuç olarak, dünyaya etki edebiliriz, buna kuşku yok. Bilim insanları 

çözümler öneriyorlar. Fakat olduğu haliyle toplumumuz karşısında biraz 

afallamış durumdalar. Size şunu söyleyeyim: Hakikatten hafif bir şey yoktur. 

Hakikatten etkisiz bir şey yoktur. Yalana nazaran, sahteliğe nazaran, 

duygusallığa nazaran, hakikatin ağırlığı çok azdır. Biri kalkıp hakikati 

söylerse ona kimse inanmaz. Hakikat çok hafiftir. Çok hafif.  

Bu kayıtsızlığı nasıl açıklıyorsunuz?  

Bir gazeteciden meşhur son on şarkıcının adlarını vermesini isteseniz, hemen 

yapar bunu. Ama ona son on Nobel Fizik Ödülü sahibini sorarsanız, tekini bile 

bilmez. Bugün bilim medyalarda yok artık. Asıl felaket burada. Kısa süre 

önce iklim için gösteriler oldu. Kaç kişiydiler? Paris’te 50 bin civarı. Başka 

gösteriler çok daha hafif sorunlar için bir milyon kişiyi bir araya getiriyor. 

Bu bir kuşak sorunu da. Genç öğrencilerim, torunlarım bizden çok farkındalar 

bu sorunların; durumu iyileştirmek için davranış değiştirmeye daha hazırlar. 

http://www.leparisien.fr/archives/lacouche-d-ozone-va-bien-merci-17-09-2015-5098861.php
http://www.leparisien.fr/archives/lacouche-d-ozone-va-bien-merci-17-09-2015-5098861.php
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Ama insanların bunu gündelik yaşamlarında da fark etmeye başladığını, 

Paris’te artık serçe kalmadığını gördüklerini kayda geçiyorum. Bu tür bir 

evrim herkes için somut.  

Çevre Bakanı Nicolas Hulot’nun istifası siyaset dünyasının harekete 

geçmekten âciz olduğunu mu gösteriyor?  

Politikanın bunda çok payı yok. Marksizm-Leninizmden saf kapitalizme kadar 

bütün rejimlerde doğa aynı şekilde kirletilmiştir. Nicolas Hulot’nun yenilgisi 

buradan geliyor. Bakan oldu, ama hiçbir şey yapamadı. 

Bugün politika ekonominin hizmetçisidir. Gezegeni yok edenler ekonomik 

sistemlerdir. Onlara karşı mücadele vermek çok zor. Lobiler olağanüstü 

güçlü. Kırk iki yıl yaşadığım ABD’de, her şeyi lobiler kumanda ediyor. Bunun 

ispatı, Amerikan halkının kendi çıkarı hilâfına oy vermesidir; reklamlara o 

kadar tâbi bir durumda. Obama’nın önerdiği o çekingen sosyal sigortayı 

reddetmiştir.  

Denemenizde, gezegeni korumak için ne Marksizm ne kapitalizme dayalı bir 

projenin icat edilmesi gerektiğini telkin ediyorsunuz…  

Şayet yeni bir siyasî yol ise, pek inanmıyorum buna. Ama ekonomik sistemi 

sarsmanın yollarını bulmak gerek. Bunu muhtemelen tüketiciler yapabilir. Bir 

şirket, ürünlerinin boykot edildiğini farkettiği zaman, çabucak yönelim 

değiştirir. Tüketici birey birincil seçmen haline gelmiştir. (2020 yılı başında 

Bir Virüs bunun da önüne geçmiştir.(abç) Ufak adımlarla yapılacaktır bu. Ama 

ufak adımların şimdi çabuk atılması gerekmektedir, çünkü zaman sıkıştırıyor. 

Nereden başlamalı?  

Kitabımda yasal bir çözüm öneriyorum. İlkçağ’daki “hukuk öznesi” (haklardan 

istifade eden kişi, Fr. Ed. N.), tüm diğerlerini dışlayan yetişkin ve 40 yaşını 

aşmış özgür erkekti. Sonra, tarih sürdükçe, yabancılar, köleler ve kadınlar 

hukuk özneleri haline geldi.(Buraya dikkat çok önemli !) Sonra da 1789’da 

İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi geldi. O zaman, kökenleri, kültürleri 

ya da dilleri ne olursa olsun bütün insanlar hukuk özneleri haline geldiler. 

Ama dünyayı unutmaktı bu.  

Doğayı da bir hukuk öznesi haline getirmek gerek. Hayatımdaki tatminlerden 

biri, içinde Brezilya’nın da bulunduğu çok sayıda ülkenin bu fikri uygulamaya 
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soktuğunu görmek oldu. Ayrıca anayasamıza böyle bir madde konulması da 

söz konusu. Doğaya haklar vermek niye? Ona saldırıldığında kendini 

savunabilsin diye. Ona fikrini sormadan Kuzey Buz Denizi istismar ediliyor.  

Onu yok edecek şekilde kullanıldığı zaman insanlara dava açmasını mümkün 

kılmak gerek. (İşte bu ! ) Mesela Pireneler Ulusal Parkı’nın onu istismar eden 

kullanıcılara karşı dava açması da mümkün olabilir.  

Adalete ağaçlar başvurmayacak elbette. Bu kavgaları çevreci âlimler 

yürütebilir.(İslam alemi daha bir yakın olmalı değil mi ? HZ Süleyman değil 

mi Kurdun kuşun dilinden anlayan onlarla konuşan? Öyleyse adeta onu 

çağırırız . Ölmüşse arkadaşını çağırırız. Var var epey arkadaşı var. ) 

Doğaya bir avukat bulmak gerek….. (.. ) Çevre için uluslararası bir adalet mi 

yaratmak gerek? Kuşkusuz evet. Bir gün, o dönemdeki Birleşmiş Milletler 

Genel Sekreteri Mısırlı Boutros BoutrosGhali ile aynı anda bir televizyona 

davet edilmiştim. Televizyonda her zamanki gibi ilginç hiçbir şey söylemedik; 

fakat programdan sonra bir barda oturup bir saat tartıştık. Su veya hava 

gibi önemli sorunlara BM’nin neden el atmadığını sordum ona. Cevabı şu oldu: 

“Ne zaman bu sorunlardan BM’de bahsetsem, benim burada yönetimimin 

çıkarlarını savunmak için bulunduğum karşılığı veriliyor.” Bu büyük örgütler 

uluslararasılar, fakat dünya çapında değiller. Geçmişte, suyu, havayı, ateşi, 

toprağı ve canlıları temsil eden hakiki bir dünya örgütü olan Wafel’in 

(İngilizce water, air, fire, earth, living’in kısaltması) kurulmasını önermiştim. 

Çok ütopik geliyor bu… Orası kesin, ama Tarih’te bir ütopya tarafından 

hazırlanmamış bir ilerleme biliyor musunuz? Herkesin eleştirmiş olduğu 19. 

yüzyıl ütopik sosyalistlerini hatırlayın. Onların önerdiklerine bakalım: kadın-

erkek eşitliği, sosyal güvenlik, çocuklar için kreşler… Bugün yaşamımızı 

yumuşatan her şey onlardan gelmektedir. Oysa bilimsel denen sosyalistler, 

milyonlarca ölüme sebep olduktan sonra, birbiri ardına çökmüşlerdir. Epey 

ütopyadan yana olduğum kesin. 

ABD gibi büyük güçler çevreyi koruma yasalarında geri adımlar atarken nasıl 

iyimser olunabilir? Bay Trump Amerika’yı kusursuz temsil ediyor. Herkes 

ABD’nin hayallerdeki ülke olduğunu zannediyor. Mali bakımdan elbette ABD’de 

her şey iyi gidiyor. Ama toplumsal bakımdan hakiki bir Üçüncü Dünya ülkesi. 

Bizim modelimiz o olmamalı. Geriye doğru bu dönüş sadece Amerika’yı 
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etkilemiyor; İngiltere ve onun Brexit’i, Putin’in Rusya’sı, Erdoğan’ın Türkiye’si 

de var.  

Kitabınızda aynı zamanda büyüyen kentleşme hâdisesine ve köylü dünyasının 

yok oluşuna da işaret ediyorsunuz.  

Bütün ekonomik sistem köylülerin ölümüne doğru yönlendiriliyor. Oysa insanlığı 

besleyen atalarımız onlar. Köylüler olmadan hiçbir şey yapılamaz. Dolayısıyla, 

köylüleri kurtarmak gerek. Dünya nüfusunun artması bu sorunu 

katmerlendiriyor. Ben 1930’da doğduğumda, gezegenin üzerinde 2 milyardan 

az insan vardı. Bugün 7,6 milyarız. Gıda ve tüketim sorunları belirleyicidir.  

Aynı zamanda, dünyayı daha doğru bir biçimde kavramak için katı bilimlerle 

sosyal bilimlerin birbirinden ayrı bölmelerde tutulmamasını mümkün kılacak bir 

eğitim reformu telkin ediyorsunuz.  

Bugün eğitim, katı bilimlerle insan bilimlerinin tam bir ayrılığı üzerine kurulu. 

Birbirini anlamayan iki kesim oluşturuyor bu. Ben bunu, bir tarafta kültürlü 

cahiller, diğer tarafta kültürsüz âlimler diye adlandırıyorum. Yarım yüzyıldır 

toplum yön değiştirdiyse, katı bilimler yüzündendir bu. Tıp ve biyoloji 

ortalama ömrü artırmıştır. Yeni teknolojiler toplumları ve meslekleri 

değiştirmiştir. Oysa çağdaş dünyada söz sahibi olan herkes, insan bilimleri, 

siyasal bilimler, sosyoloji alanlarında yetişmektedir… Toplumun dönüşümlerinin 

sebepleri üzerine hiçbir şey bilmeyen kimseler tarafından yönetiliyoruz.  

Silicon Valley’deki Space X’in başkanı Elon Musk gibi bazı milyarderler, 

gezegenin yok oluşunun kaçınılmaz olduğunu ve Mars’ta yaşamı tasarlamak 

gerektiğini düşünüyorlar. İnanılır geliyor mu bu size? O kimseleri tanıyorum. 

Otuz yedi yıl Silicon Valley’de yaşadım. Nasıl başladıklarını gördüm. İlk 

başta, özgürlük yanlısıydılar; toplumu değiştirmek, onu daha çok yatay ve 

daha az dikey kılmak istiyorlardı. Şimdi, bütün verilere, bütün servete malik 

olduklarını ve Big Brother’a dönüştüklerini fark ediyorlar. İnandıklarının tam 

aksine… Kültür bakımından su katılmamış barbarlar oldukları için de, 

ağızlarına gelen martavalları anlatıyorlar. Mars gezegenine gidin hele, nasıl 

bir cennetmiş görürsünüz. Mars’a gitmek ve oradan dönmek için gereken 

zamanı gördünüz mü? (en az iki buçuk yıl, Fr. Ed. N.)  

İklim değişimi hâdisesine doğrudan maruz kalacak genç kuşaklara ne 

öğütlerdiniz?  
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Ben öğüt vermiyorum. Öğütler veren kimseler, kendini beğenmişlerdir. 

Bilgeliğin kendilerinde bulunduğunu ve öteki insanlarda bulunmadığını 

düşünürler. Bende bilgelik yok. Birisine öğütte bulunmak yerine, onu dinlemeyi 

tercih ediyorum. Yarının dünyasını icat etmek gençlerin işi. Ellerinde de bunu 

yapacak araçlar var. https://medyascope.tv/2019/08/04/michel-serres-

dogaya-bir-avukat-bulmak-gerek/ 

10. 

Bitirirken ünlü Edebiyat adamını da ıskalamayalım; Yeni Dünya ütopyasında  

hayalinde projesinde onun da yeri olsun. Tamam canım benim de olsun ! 

‘’ G a r c i a M a r q u e z ölmek üzere imiş.... sevenlerine veda mektubu 

böyleymiş... 

Biraz ayıp ettim ama uzun idi.... kendimce .............. araları ile kısalttım; 

Günahımı hoş görsün.... ;;;; 

"Tanrı bir an için paçavradan bebek olduğumu unutup can vererek beni 

ödüllendirse, aklımdan geçen her şeyi dile getiremeyebilirdim, ama en 

azından dile getirdiklerimi ayrıntısıyla aklımdan geçirir ve düşünürdüm. 

Eşyaların maddi yönlerine değil anlamlarına değer verirdim. Az uyur, çok 

rüya görür, ........ İnsan aşktan vazgeçerse yaşlanır........ Başkaları 

durduğu zaman yürümeye devam ederdim............. Başkaları uyurken uyanık 

kalmaya gayret ederdim.............. Başkaları konuşurken dinler, çikolatalı 

dondurmanın tadından zevk almaya bakardım............ Eğer Tanrı bana 

birazcık can verse, basit giyinir, yüzümü güneşe çevirir, sadece vücudumu 

değil, ruhumu da tüm çıplaklığıyla açardım............... 

Gözyaşlarımla gülleri sular, vücuduma batan dikenlerinin acısını hissederek 

dudak kırmızısı taç yapraklarından öpmek isterdim........ 

Ve aşk içinde yaşardım. Erkeklere, yaşlandıkları zaman aşkı bırakmalarının ne 

kadar yanlış olduğunu anlatırdım. Çünkü insan aşkı bırakınca yaşlanr. 

Çocuklara kanat verirdim. Ama uçmayı kendi başlarına öğrenmelerine olanak 

sağlardım. 

...............Yaşlılara ise ölümün yaşlanma ile değil unutma ile geldiğini 

öğretirdim....... Tüm insanların, mutluluğun gerçekleri görmekte saklı 

olduğunu bilmeden, dağların zirvesinde yaşamak istediğini 

öğrendim................ Yeni doğan küçük bir bebeğin, babasının parmağını 

sıkarken aslında onu kendisine sonsuza dek kelepçeyle mahkûm ettiğini 

öğrendim. Sizlerden çok şey öğrendim. Ama bu öğrendiklerim pek işe 

yaramayacak. Çünkü hepsini bir çantaya kilitledim. Mutsuz bir şekilde… Artık 

ölebilir miyim?" VAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV....’’ 

https://medyascope.tv/2019/08/04/michel-serres-dogaya-bir-avukat-bulmak-gerek/
https://medyascope.tv/2019/08/04/michel-serres-dogaya-bir-avukat-bulmak-gerek/
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11.  

Bu Ulus Devletler ve onun  BM  adlı genel sekreteryası  var mı var! .. Peki 

Barış var mı? Yok. ahlaksız  vekalet savaşları ile iş götürülüyo mu? Evet.  

İklim çevre sorunları hak getire  mi ? Evet!  Korona Virüs için  toplandı mı?   

Hayır! Bir ortak karar, ortak bilim,  ortak para, ortak  sağlık  düşündü mü ? 

Hayır.  Öyleyse!  

Artık Dünya Demokrasisini kurmak zamanı gelmedi mi ? .  

Senih Özay 

12.  

Not ! Ekine de bu yakışmaz mı ? 

Adnan Ekşigil’in yazdığı, “Nitekim Doğa Hakları ve Hukuk” başlıklı makaleyi 

okuyup okumadığımı sordu. Okumamıştım. Sonra okudum ki, “1970 de 

“Amerikan Orman İdaresi” “The USA Forest Service”, Nevada’da vadilerden 

birini, “Mineral King”  kazandırmaz, ama dört alehte iki çekimser üç lehte oy 

yaratır. Bu tez, çevreci veya vadisini  imara açması için, Walt Disney şirketine 

izin verir. Çevre örgütü Sierra Klubü, projenin doğal ve estetik dengeyi 

bozacağı gerekçesiyle iznin iptali için dava açar. Mahkeme izni doğru bulduğu 

için değil, klubü böyle bir davada taraf görmediği için davayı reddeder. Kulüp, 

çevreci Profesör Christopher Stone’dan çarpıcı bir rapor ister. Stone, canlı, 

cansız tüm nesnelere bazı yasal haklar tanınmasını savunur. Bu savunma davayı 

benzeri örgütlerin, ağaçların vekili olabilmesi üzerine kuruludur. Eskiden 

çocuklara, kadınlara, karaderililere, kızılderililere, mahpuslara, delilere ve 

hatta ceninlere, ardarda belirli haklar tanınmasından sonra, sıranın ağaçlara 
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gelmesi, insanlık tarihinin gelişim çizgisinin mantıksal bir sonucudur. Ağaçlara 

kişilik hakkı tanınması, 19. yy’da siyahlara hak tanınmasından daha tasavvur 

edilemez bir şey değildir. İnsanla insan arasındaki ilişkileri düzenleyen, 

J.J.Rousseau’nun  toplumsal sözleşmesiyle yetinilmeyip, insanla doğa arasındaki 

ilişkileri açıklığa kavuşturan ek, yeni bir doğa sözleşmesi geliştirilmelidir.” 

Artık ben bunu öğrenmiştim. Şimdi sıra Türkiye’de uygulamalara 

gelmişti.Bergamada denedik, La Haye Adalet Divanında denedik. Uluslarrası 

Ceza Mahkemesinde  denedik. 

ŞİMDİ SIRA, BENCE,  KORONA VİRÜS DOSYASINDA  SULH, SAVUNMA, 

TAHKİM, PAZARLIK  İÇİN AVUKATLIK YAPMAYA GELDİ…. 

Senih Özay  

13.Notlarımda bunlar da vardı… 

Bu duruma ne diyorsunuz? 

İstanbul ceza hakimleri   bir gurup oluşturmuşlar  tamam renklerini 

açıklayamayacağım… kararları ile epey yer yakıyorlar… 

-cumhuriyet davası diye 

-osman kavala davası diye  

-selçuk kozağaçlı davası diye  

Ahmet Altan davası diye  

Sözcü gazetesi davası diye  

Barış imzacıları davaları diye  

Ayşe öğretmen davası diye … 
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ANAKARA BAKANLIK VE BAŞKANLIK VE BAROLAR BİRLİĞİ VE  AYM  VS  

GİBİ ÖBÜR EKOL, GUYA  BU İSTANBUL HAREKETİNİ KONTROLA  

ALTINA ALAMIYORLARMIŞ… GALİBA DENİLİYOR.. 

Guya yargı reformu, guya aihm kararları çalışıyormuş Ankara!   ama bu savaş 

varmış ve etkili olamıyormuş hı ? 

NE DİYORSUNUZ BU İŞE ? AKP MHP AKP CHP’YE  DÖNÜK YARGIÇ, KÜRT 

YARGIÇ, ALEVİ YARGIÇ, LAZ YARGIÇ  KAVRAMLARINA  DAHA  

GİRMEDİM… 

13. 

Nedim Gürsel son kitabı ‘’ Mehdiyi beklerken’i ‘’ yazarken İranda 1 ay kalışı 

sırasında  Şiir’in önemini görmüş.. herkes şiir yazıyor kitap bastırıyor ve  

birbirlerine hediye ediyorlarmış… 

Bir Şehriyar adlı yazardan aktardığı  anı hoş… bakın ; İran 

televizyonlarındaki filmleri sansürleyen birisi varmış. Kör bir molla imiş… 

yanındakilerin betimlemeleriyle  karar veriyormuş sansürleyeceklerine… göğüs  

sözcüğü, dizkapağı sözcüğü, dans  sözcüğü kullanılamıyormuş. 

14. 

Evreninin Tarihi… kendi tarihim… bakar dururum…  devedeki hörgüçü alırım; 

1. Hörgüce sol (kapitalizm dahası Emperyalizm…) yanım derim… sonra 2. 

Hörgücüme  Ekosistem –Doğa- Yeşil  derim… hatta 3. Hörgüçte ruhum, 

cüretim, cesaretim, duygularım  var ama onu  köşeye koyayım.. 

Altın madenciliği Bergama   doğa yıkım hukuk  da epey çalıştığım için, 

şimdilerde de  Kaz dağları ile başlayan  dalgalanmaya bakarken dedim ki ; 

Bu Kapitalizm ne menem şey İnsanı  Marx’ın da dediği gibi vicdansız, 

gezegeni yok etmeye bile hazır   SERMAYE olarak görüyor… Büyümekten 

başka derdi de yok. 

İşte kızıl lafı soldan geliyor; Ekolojiden de Yeşil geliyor. 

Bunları kaynak yapıp birbiri ile olmadan olmaz diyerek  ekososyalizm diyen de 

var.. 
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İşte Kriz de burada oturuyor… Çünkü suyu, toprağı,  ahlakı, ölümü her şeyi 

hatta iklimi miklimi bile  iş dalına dönüştürüyor. 

Altın çıkaracak, orman,  ağaç kesecek- yan tarafa ekiyo gibi yapacak-; 

ortalığı  kanser dolduracak; Borsa oynayacak; hukumetleri dizayn edecek; 

bilimcileri, gazetecileri satın alacak; hakimlere  oynayacak ; savaş bile 

çıkartacak…. 

Buna karşı çıkmayalım mı ? yan gelip yatalım mı ? ARTIK  ‘’SERMAYEYE 

KARŞI  ; İNSAN İÇİN  ‘’ YANINDA ‘’  ‘’SOLUDUĞU HAVAYI, İÇTİĞİ 

SUYU, GERİDE DOĞADAN NE KALMIŞSA DİĞER CANLILARI DA  

KENDİSİ İÇİN  VE GELECEK KUŞAKLAR  ADINA  SAVUNAN İNSAN  

‘’TARİFİ- TARAFI VAR, YAPILIYOR. 

BEN BU TARAFTAYIM. DAVET EDİYORUM. TAKDİR SİZİN..    

Senih Özay 

vereyim bari demiş. 

-Salgın hakkında ;  

15. El yazmalarımı temize çekiyorum ; Durun!  

1. 

-Bir virüs amma her şeyi açık ediyo.. Ama ek adı 19 naber ? 

- Sigara 15 yıldır içmiyorum ama yine de Akciğerime çalışmalıyım… 

-Apnem var hem de 0/0 48 ile geri…Apne aleti almadım ıskaladım. Diş aleti 

denedim. Olmadı. Apne aletini Virüs bana aldırttı. 

-Zayıflamalıyım, Çok değil… 

-Av. Akın Yakan Korona iş hukuku çalışıyormuş, çalışsın! 

-İlaç bulmalıyım..Yok diyorlar ama yakın güçte olanı vardır. Nitekim 

Fransızların eski sıtma ilacı en yakın ilaçmış. T.C Hukumeti Eczanelerden 

toplatmış Hekimlere… 

Doğal mı 

Laboratuvarsal mı  
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Çin kusuru mu  yoksa ABD ‘ nin haltı mı Fransızların işi mi ? araştırayım 

-Dekameronu az biliyorum ; okuyayım… bu salgın furyasının iyi tarihçe notu 

imiş .. 

-2025 yılı yeni teknoloji geliyor humması ne ki? 

Büyük CEO ‘ lar istifa ile saklandılar  tevatürü  ne ki ? 

60 yaşüstü dünya sigortasına epey yük oldular.. Ölsünler mi? 

On line  alışveriş gelişsin 

Robotlar  boy göstersin 

Yapay zeka fırlasın 

Dijital paraya geçilsin 

Ciplenme olsun hep artık 

Bağışıklı insan nesli gerek artık 

Trans hümanizm peşindelik varrr 

Korkutma önlemi de devreye girmeli 

Yepyeni DNA çalışması…  

 Gibi komploya benzeyen kavramlara bakalım,  baktım…İbrahim İncalla 

hepsini toplayıp Torbaya doldurmaya başladık. 

2.Bir de  vucuduma bakayım dedim ! 

Hapşırık az var 

Öksürük az var 

Boğazım kötü 

Kaslar iyi değil 

Şeker var 

Stent 1 tane var  yerinden memnun  mu bilmiyorum. 

Ateş yok 
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İshal pek  yok… 

ŞU TIBBİ ÖLÇÜMLERİMİ YAZAYIM Kİ BAŞIM BELAYA GİRERSE 

DOKTORLAR BELKİ ÖNCESİNİ OKURLAR! PEK OKUMAZLAR YA NEYSE ! 

Ateşim 

36.0  c  

36.2 

37.0 

36.2 

36.0 

34.8 

35.2 

35.0 

34.7 

35.8 

34.9 

35.5. 

35.4 

35.2 

34.5 

35.2 

35.2 

35.0 

34.5 

35.5 
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35.0 

35.5 

Öğlen tok 35.7 

Sabah tok 35.9 

Akşam tok34.3 

Sabah aç 35.3 

Sabah aç  34.9  

34.4 

35.2 

34.7 

36.2 

34.8 

35.2 

35.3 

35.4 

34.9 

33.9 

35.2 

30.4.2020 34.5 

34.9 

34.6 

34.5 

34.7 

35.5 
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34.7 

34.6 

35.0 

35.0 

34.5 

35.0 

35.7 

35.7 

36.3 

35.5 

35.1 

35.3 

5.5.2020 gazi hastanesine gittik. Çok test yapıldı döndük  yemekte bol  

sumak suyu ve limon nar sulu salata et kavun az pilav az barfbunya ve şarap 

sonrası  reflü delirmesi oldu .. gece 12.00 : şeker 58 idi ısı 35.3 idi pulse 

97-68 idi tansiyon 103-60-75 oldu. Sıkıldım. Gece 2.00 şeker 120 oldu  

gece 04.00 155 oldu. Yattım.  

6.5.2020    9.30  virüs negatif haber, geldi. Sevindim . 

6.5.2020     10.00  iğnemi  5  vurdum yattım. 

6.5.2020      15.00 uyandım 4 vurdum   pırasa  yemeği yedim  

6.5.2020  öğlen tok 16.00 şeker 96 ve ısı 35.3 puls:97-72  ve  tansiyom 

108-72-73 oldu    

34.4 

35.5 

35.6 

34.4 
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36.5 

34.9 

35.0 

34.6 

34.9 

34.9 

34.9 

35.5 

35.3 

36.3 

35.8 

35.4 

35.7 

35.1 

36.1 

34.8 

Pulsimetre 

95-62 

97-70 

96-65 

93-67 

96-71 

96-49 

96-69 
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98-41 

97-74 

80-78 

97-77 

97-64 

97-74 

93-77 

93-70 

92-59 

97-75 

90-80 

53-66 

97-63 

97-72 

97-70 

96-66 

97-55 

93-67 

97-59 

90-65 

91-68 

93-65 

95-66 

93-66 
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93-73 

93-73 

96-70 

93-70 

93-65 

97-68 

97-72 

95.65 

92.70 

97.69 

98.68 

97.64 

97.66, 

95.66 

97.69 

97.58 

97.79 

96.69 

97.55 

93.63 

95.77 

97.77 

97.70 

92.78 
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94.68 

92.59 

95.75 

93.76 

96.67 

97.71 

97.70 

97.70 

97-64 

96-69 

93-83 

97-72 

97-64 

96-69 

93-83 

97-72 

97-66 

97-66 

Tansiyonum  

140-80 (70) 

105-53 (61) 

129-68 (60) 

119-58 (62) 

116-70 (69) 
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115-66  (65) 

112-59  869) 

106-75 (62) 

110-71 (65) 

134-60-69 

1321-75-65 

113-59-70 

127-74-62 

133-72-73 

137-85-70 

122-62-66 

124-72-70 

108-64-66 

147-71-62 

130-69-64 

129-80-77 

131-72-70 

140-79-73 

132-68-78 

138-75-70 

135-77-66 

133-71-74 

145-88-64 

137-78-68 
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Öğlen aç.148-74-64 

Öğlen tok.126-66-72 

Sabah tok.137-754-63 

Öğlen aç.116-73-71 

Öğlen tok.119-69-73 

Akşam tok.139-66-66 

Sabah aç.136-76-68 

Akşam tok 117-70-65 

Sabah tok.125-79-67 

90-57-70 

126-74-74 

126-75-73 

116-71-68 

90-48-67 

119-71-74 

108-58-68 

89-54-60 

125-65-71 

119-71-69 

122-58-69 

99-55-105 

80-60-127 

111-71-124 

96-53-74 
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101-46-74 

115-65-71 

105-52-72 

110-58-72 

93-53-73 

112-65-68 

124-63-68 

130-79-69 

131-69-65 

113-65-68 

100-55-68 

102-44-67 

114-66-69 

108-63-67 

141-83-68 

121-66-64 

126-80-70 

119-68-73 

86-46-72 

104-57-65 

113-69-64 

120-66-68 

124-73-68 

103-60-75 
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123-72-79 

108-72-73 

137-88-57 

114-56-64 

95-49-64 

107-58-68 

112-58-70 

114-69-70 

118-67-61 

104-54-65 

123-67-71 

139-63-67 

139-70-62 

122-60-63 

137-77-65 

121-61-70 

117-59-68 

126-64-70 

144-78-78 

131-73-85 

108-59-67 

117-69-69 

127-73-68 

116-58-72 
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95-57-78 

109-52-74 

140-69-73 

122-65-78 

126-64-76 

113-60-69 

91-53-72 

96-60-80 

119-61-76 

98-49-73 

130-61-76 

100-53-72 

120-66-73 

127-71-68 

142-68-70 

114.97-70 

120-62-66 

114-66-75 

114-48-72 

137-64-80 

129-60-75 

107-57-65 

125-64-80 

12-65-65 
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105-57-71 

105-55-69 

130-63-62 

117-66-58 

116-64-68 

125-63-65 

128-70-68 

119-65-72 

122-66-64 

128-69-65 

124-59-63 

121-63-68 

112-59-70 

118-59-70 

122-63-61 

115-57-73 

106-67-80 

128-77-69 

105-58-71 

113-60-69 

137-77-62 

105-62-67 

133-72-66 

127-81-63 
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121-65-68 

 

Kg 

89 

88 

Şeker   

  

60 

115 

60  kötü toparladım 

84 

112 

261 

103 

104 

150 

115 

111 

130 

24.00  176 

157 

97 

9.00 100 

14.00 86 
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16.00 137 

20.00  97 

23.00116 

153 

01.00  128 

9.00   94 

Akşam aç 18.00  84 

Tok 22.00   245 

228 

147 

115 

121 

Öğen aç 75 

Sabah tok 95 

Öğlen aç  71 

Akşam tok 167 

Sabah aç  95 

Akşam tok 22.00  218 

Sabah aç 131  

164 

143 

115 

220  

299 
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117 

157 

131 

84 

163 

131 

126 

147 

125 

165 

164 

206 

104 

99 

89 

164 

68 

96 

104 

66 

116 

142 

77 

91 
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96 

92 

95 

90 

221 

100 

121 

129 

58 

120 

155 

96 

82 

191 

125 

92 

165 

120 

221 

114 

101 

149 

145 

108 



 

52 
 

121 

128 

159 

130 

196 

156 

119 

144 

86 

103 

179 

150 

85 

62 

98 

123 

135 

90 

102 

137 

192 

157 

95 

95 
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113 

190 

152 

100 

99 

219 

113 

113 

91 

108 

168 

96 

116 

148 

186 

152 

2218 

142 

128 

106 

147 

161 

113 

95 
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312 

216 

134 

125 

102 

70 

148 

159 

88 

114 

 

 

 

 

3.Bunları EVE YAKINIMA  çekeyim;  eve kapandık madem !  

Omega 3 gerek 

Zerdeçal 

Zencefil 

Balık 

Ceviz  

Avakado 

Su  

Salata  

sirke  
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beyaz sarımsak 

siyah sarımsak  

soğan 

meyve   

tatlı yeme  

çorba 

oksidona dikkat 

c vitamini 

d    ,, 

e     ,, 

soğan soy  gözden burundan yaşlar gelsin 

soğan ye  

ozon yaptırma imkanı olsa iyi olur 

Dedelerin ninelerin içtiği ‘’ kinin !! ilacı  ne önemliymiş yahu 

İmmünüm çökmesin 

(Bu arada öğren ki seroton:   neşeli hal ve ışık sever ve  egzersiz yap ve  

uyu 

Dopamin: keyifçidir hobin olsun c vitamini al ve müzik sev 

Oksitosin:  sevgi doldurucu   hayal kur ve  sarıl ve hayvan sev ve  masajcı ol 

Endorfin: ( Ha ha Epifizsel , bensel )rahat olmak  aşık olmak  yürümek 

gülmek  acı biber yemek 

Melatonin .. Gece 02-05 arası uyku dönemi salgılanır ki 60 yılımda aralığında  

hemen hemen görmedim. Biyo ritimci, bağışıklıkçı o, ışık yakma karanlık sever 

o… 

Cep tlf bağımlılığından kurtulmalıyım vesile ile . 
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Hele   5 G  var ya öldürücü  geliyormış ya ya rezalet, Komplo teorisi dense 

de  hep karşı çık Senih Özay ; Hiç lazım değil… 4 G geldi de ihya mı olduk… 

Köleleştik. 

Gözümde ağrıya ilkin systane  göz damlası  damlattıysam da.. ( sonrasında 

Göz  Dr. Ahmet   başka damla önerdi ..O da kullanmış. 

Göz tansiyonu için Tomec  de damlattım 

Prostat için bazen prolife  damlasını suya damlatarak içtim 

Çok kolonya kullandım 

Çok farmisol antiseptik solüsyonu kullandım 

Epey  yaş kuru mendil tükettim 

Odamda  hep buğuseptil yaptım 

Odamı her sabah havalandırdım 

Sık duş yaptım 

Facebooka çok takıldım ayıp ettim.. 

Bir iki gün  epey terledim 

Akciğer dosyamı doktormuş gibi kendi kendime  inceledim. 

Dil pası aletini epey kullandım 

Tuzlu su gargara yaptım 

Burnumdan genzime epey tuzlu su geçirdim 

Limonlu su epey içtim 

Oğlum O2 makinesi yolladı günde 2 kere  burnumdan oksijen aldım 

Çok fazla sıkı giyindim durdum Çünkü üşüyordum… 

Gazete alıyordum ama virüs gelebilir diye kestim. 

Çok radyo dinledim. 

Az tv seyrettim 
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Ayağıma ısılı masaj  veren aletim çok çalıştı 

Spor egzersiz  lastiğimle az egzersiz yaptım 

Belime bazen merhem sürdüm 

Belime bazen kuşak sardım 

Çörek otu yağı sabahları açken içtim 

Sabahları çokça  avakado ve peynir alaşımı yedim 

Epey portakal suyu sıktım ya da yedim 

Zahter diye susamlı hoş bir şey kahvaltıda yedim 

Az keçiboynuzu pekmezi tattım 

Adaçayı karabiber ıhlamur ayva yaprağı  ıskalamadım 

Yarım limona kekik ektim koklayıp durdum. Bu limonun küflenme sürecini 

gözledim. 

Çok kötü olduğum 3 gece  uyku ilacı içtim ve   1 gece   pasiflora  şurubu 

içtim 

Yarı bilimsel dedikodular da var.. Eğriler filan…Dünya  17 mayısta evrilecek, 

Türkiye  28 mayısta evrilecek diye… Uçaklar uçmaya erken başlayacak diye… 

TBB Avukatlara  korona 19 vs vbg tedavi giderleriniz benden diyo. 7 milyon 

lira  var kasamda diyo.. 

Ofisten  öbür printer eve gelse ; Geldi… Ama o da çalışmadı .. 

Ofisten Tablet eve gelsin; geldi epey film izlemeye başladım yatarkan, 

yatarken… 

4.  

Davos konferansı kapısında bir Türk işadamının konuşmasını  not almışım ; 

-Kök hücre eskiden tartıştık geldi 

-Akıllı tlf tartıştık geldi 

15 sene sonra insan cinsinin değişeceğini öngörüyoruz 
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Bağımsız yaşanamayacak 

Küçük bir gurup yönetecek Dünyayı; Aristokrat avamı ve Kapitalistler 

Proleteryayı yönettiği gibi (ben de eskiden beri Burjuvazinin üstüne sırtına 

çıkacak  en Bilgisyarcılar diyordum.. ) 

Data (Veri) sahipleri Biyo Teknoloji  yönetecek artık 

Beyin hackerlenmesi başladı artık 

Tüm reaksiyonlar,  ateş virüs kan  falan değil sadece;  gülmek ağlamak 

reaksiyonları da bilinecek, depolanacak ve satılacak  

Çin ve İsrail tüm canlıları kontrolde epey ileri gittiler… 

Dini telkinler de gelişecek ha.. ‘’ dedi adam. 

5.Hayvanların, Bitkilerin, Virüslerin, suyun, Oksijenin avukatlığını ve hukuksal 

hareketler hayal ettim. Hukuk kaçarsa Tiyatro ile başlar belki dedim. Ama 

tiyatro  da yazamam ki? Yeteneksizim. 

Tüm stajyerlerime  Çocuklar başlığı ile  mektup  yazdım.  

‘’Çocuklar, 

Bu Virüs 19 ne yapacak daha belirsiz…Ama evlerden, sınavdan çıkılırsa, 

çıkanlar ! NE YAPSIN, NE YAPMALI ? üzerine kafa yormalıyız. 

Örgütlenelim, Çalışalım ‘’ derim… Mesela  Bu Korona Virüsüne  avukat olup 

Devletlere karşı zaaflısınız diye  bir dava  açtırma taslak hazırlasak ! 

Ölüm korkusu üzerine hukuk çalışsak ! 

Senih Özay ‘’ yazmışım. 

6. Kendime moral için  bu Virüsle çatışma babında bir vukuatımı buldum ve 

yazdım, Bakın;  

‘’ Yaşlanan ben… Kalbinde stent olan ben! Şeker ben! Böbreği 2 taşlı ben! 

Gözü sarı noktalı ben! Burnu deviasyonlu ben! Hipofiz ameliyatlı olan ben! 

Nasıl Korona 19’ a hala yem olmuyorum diye düşünürken BULDUM… 



 

59 
 

Çin’de bu yarasadan  yılandan laboratuarlardan fırlamadığı sırada bir gün bir 

şey yokken nefes boruma bir şey kaçtı, kaçayazdı benim. 

Ara sıra onu oradan itmeye çalışırım.. 

Diyorum ki! İŞTE O kaderim benim. 

Orada Bekçilik yapıyor… Akciğere akın peşinde olan Koronayı kapıdan 

sokmuyor. ‘’Ben girmemişim, sen kim oluyorsun ‘’ diyerek… 

Buna determinizm mi denilir?Volontarizm mi ? Tesadüf mü ? Kader mi ? 

Tarih mi? Coğrafya mı ? 

Bilemedim. 

Sizce ? 

Sevgiler…   Senih Özay  

 

6.Evden çıkamıyorum ama Doktorlarıma onları sıkmadan mesaj çekmeyi 

biliyorum. 

Ahmet, 

Sorularım var… 

Şeker ölçerken kanıma bakıyorum pelteleşmiş  Bebek aspirini,  plaviks, delix, 

Belok  içtiğim halde. Ne iş? 

Isımı ölçüyorum 36-35-34-35-35-34- gibi aşağı iniş !nasıl iş? Normal gibi 

mi ? değil mi ? 

Tansiyonum 128-71-63 ve 133-69 60- 143-78-62 gibi ! nabzım niye düşük 

_ Takviye tavsiyen var mı ? 

7. Barış, 

Tahmin ediyorsun.. Virüse yatkın uygun adamım. Ve bana girdiğini, ama 

çıkamadığını düşünüyorum. Kanımda pıhtılaşma var 

Vucut ısım 38 filan olmuyo 35-36 gibi.. ama saklanıyor olabilir  kerata.. hı ? 

Şekerim fena değil. 
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Boğazım kötü  burun yolum kötü 

Tavsiyeni dinlerim. 

Sevgiler 

Senih Özay  

7. Hulusi abi,  

Sen en çok öğrenci, en çok grip gören doktorsun.. Seni dinlerim. Önce 

nasılsın?  Bu virüs olayı beni sarstı ya zaten yatkındım biliyorsun . 

Ama  geldi bana herhalde!  Mücadele ettim , ediyorum ama ben ne yapayım ? 

Ve hastaneye yarayım mı orada ne yapacaklar ve evde de aynısı benzeri 

yapabilinir mi ? Mesela oksijen makinesi var evde  ve 21 günde bir içilecek 

denen Fransız  ilacı içtim . Vücut sıcaklığım hep 35-36 ... şekerim normal 

sayılır ; tansiyonum  idare eder... C ve D vitamini içiyorum .. o ilaç 

yüzünden gözümde yanma var  ve boğazım çok kuruyo . Uyku sıkıntım var ve 

biraz da.. korktum!  SENCE BEN BAŞIMI BELAYA SOKMAMAK İÇİN NE 

YAPMALIYIM? 

Senih  Özay 

Günaydın abi 

Sen evden çıkmıyorsan dışarıdan gelen misafir kabul edip yakın temas 

görmüyorsan neden böyle bir viruse yakalandigini düşünüyorsun onu anlamadım 

bir… 

ateşin öksürüğün  nefes almanda sıkıntı olmadığı sürece zaten telaşe edilecek 

bir durum yok bence… yeterli önlemleri almışsın aynen devam et sakın 

hastaneye gitmeyi düşünme işte orada gerçekten enfekte olursun. 

ayrıca ben de senden farklı değilim kullandığım ilaçlar nedeniyle immün sistem 

baskı altında bir aydır evden çıkıyorum ve en az iki ay daha çıkmayacağım 

başka yapacak bir şey yok… 

Hulusi 

8. T.C Ölüler artıyo 168 oldu.. 

214 oldu 

277 oldu 

356 oldu 
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501  

574 

649  

812 oldu… 

5000 oldu 

… 

Virüse teslim olma.. olmayacağım. Göğsüme vurup Tarzan gibi 

bağıracakmışım, bağıracağım… 

Yum gözünü tüm organlarını özellikle akciğerini teftiş et 

Kenevir THC ve CBD Virüslere etkili imiş ve dindarlar pek ilgililer.. ilginç 

 

9.ASIL İLAÇLARIMI muntazam kullandım ki ;  

Aspirin  

Glucopage  

DELİX 2.5 

Plaviks  

Daflon 500 

Glucosamin 500 

Payol 500 

Ekinezya 

Devit-3  

Antivirüs ballı limonlu pastil aldım tavsiye üzerine 

10.Devam edelim el yazmalarıma  … 

T.C uçuşları kademeli sıfıra çekti.. Mayıs dedi… 
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Deniz yollarını sınırladı.  

Karayollarını sınırladı .. geç meç… 

Eve sokulan öğrencilere depolarda  duran tabletler verilmedi 

İranda karantina uygulanmamasından bahisle  3.5 milyon kişinin ölebileceği 

haberi sinirimi bozdu… 

Kinin var diye bizim Cin’in toniği mağazalarda  kalmadı bitti evlere gitti.. 

Bizim Cini hatırladım Ardıç ağacından gelişini, Ardıç ağacının o’ deposu 

oluşunu, Mütalaa vren Ümit Hocayı hatırladım. 

BM hayret öttü! ‘’ Cezaevleri acilen  boşaltılmalı’’ diyor. Sanki takan var ! 

Evlerde maske dikimi arttı.. 

Meslek okullarında,  el dezenfektanları üretilmeye başlandı köy enstitülerini 

akla getirdi. 

IMF 1 trilyon dolar,  ABD  1.5 trilyon dolar  tahsis yaptı… T.C  50 milyar 

dolar … Bu işe.. 

Suriye’de savaş, virüse rağmen durmayınca  BM  küresel ateş kes çağrısı 

yaptı.   Sineklerin bile duymadığı, kimsenin  umrunda olmadığı gözlendi 

Petrol fiyatı31 dolara kadar düştü ve haftada  495 milyar dolar gerilemeleri 

var kazananların…  

Korona fena saldırmasına rağmen  evlere gidilsin, düğünler yapılamasın 

denmesine rağmen  modacılar,  maskeli gelinlikler ve  düğünler gırla gidiyor 

Türkiye işveren örgütleri BM  ile  elele vererek   virüsün ekonomiye etkilerini 

incelemeye başlamışlar; haydi bakalım! 

Kriz fırsatçıları başlamış depolara baskınlar ha ha..  ahlak.. çöküş .. 

diyenler var… 

11. Vayyy...merkeze insanı alırsan solcu olursun Ama eksik olur; atbaşı 

yanına doğayı koyacaksın ya da halkada bir koltuk ! 
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Ömer Öztel,  

Valparaíso, Valparaíso bölgesi, Şili 

KENDİMLE KONUŞMALAR 

Kendini doğanın efendisi gören. Bütün nebatat (bitkiler) ve nematot (hayvan) 

ların kendisi için yaratıldığını iddia eden insanoğluna, doğa: 

-ancak elektron mikroskopla görülebilen,. 

-Canlı-cansız olup olmadığı tartışılan 

- en basit organizması olan (virüs) ile haddini bildirme dersi verdi,...veriyor. 

Dilerim insanoğlu bu dersi iyi öğrenir, kendini görür, haddini bilir. 

 

12.  

Bu tip teknolojiler sadece doğu Asya ile sınırlı değil. İsrail başbakanı 

Netenyahu da, teröristlerle mücadele için geliştirmiş oldukları 

gözetleme/izleme teknolojilerinin Koronavirüs mücadelesinde kullanımı için 

İsrail güvenlik ajansını yetkilendirdi. Üstelik parlamentodaki komitenin bu 

kararı reddetmesi üzerine olağanüstü hal talimatı ile bunu yaptı. 

https://www.facebook.com/omer.oztel.14?__tn__=lCH-R&eid=ARDLy5cNbhhPixiHsqy_DDUCVNUofnFiBFVFISLu7bethrhYNbo9DY7v9ZZ88t5QmgUKNKUTj0kU368d&hc_ref=ARRrXp7M1sanXIfai9Ny7B0-aVjx-BCGBvDoZrjBEDteYLVRLY9wKmhKSqX-ouNgn-g&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARA0RxWtPH6zCD2bPZYm4OeMpm9D3Vi1FIV9ryC4QkeQdyEyyZpcpL39O9vLGJJ_zMSeOdLLcaytgqurSSfMzcugSyY8bwIwsNP14bwhzt5EAVdzyLAhEDIpb_dloUPD_wGfOlepSX7AfJcY_wQD0JrWUkO9fHhMt1n9GyxMeYNufSuJ5GgVD33pUGr4UXyg1ClvIQ_EYrkXFo7kNkDgNVc9H1u38nJb5bETdZPA8iiLMwY5F0KAk8hJvzJHwaFtQa4
https://www.facebook.com/pages/Valpara%C3%ADso-%C5%9Eili/111908478835911?__tn__=H-R&eid=ARDD4aRoLsbaXXWT602a9GTXWqD6rwGC1uUjamOF27OCBlfn74lKXPX7wJPItKiBpcrOCozdjoi0VeC5&__xts__%5B0%5D=68.ARA0RxWtPH6zCD2bPZYm4OeMpm9D3Vi1FIV9ryC4QkeQdyEyyZpcpL39O9vLGJJ_zMSeOdLLcaytgqurSSfMzcugSyY8bwIwsNP14bwhzt5EAVdzyLAhEDIpb_dloUPD_wGfOlepSX7AfJcY_wQD0JrWUkO9fHhMt1n9GyxMeYNufSuJ5GgVD33pUGr4UXyg1ClvIQ_EYrkXFo7kNkDgNVc9H1u38nJb5bETdZPA8iiLMwY5F0KAk8hJvzJHwaFtQa4
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3351049671575372&set=a.185574854789552&type=3&eid=ARBstffaU4hi2ybvbKXje4GN28H0fybsoDYXlDRIqS8W_GzN-wq-G1zRePyE87WuRk7QUqHq-J_hDaGZ&__xts__%5b0%5d=68.ARA0RxWtPH6zCD2bPZYm4OeMpm9D3Vi1FIV9ryC4QkeQdyEyyZpcpL39O9vLGJJ_zMSeOdLLcaytgqurSSfMzcugSyY8bwIwsNP14bwhzt5EAVdzyLAhEDIpb_dloUPD_wGfOlepSX7AfJcY_wQD0JrWUkO9fHhMt1n9GyxMeYNufSuJ5GgVD33pUGr4UXyg1ClvIQ_EYrkXFo7kNkDgNVc9H1u38nJb5bETdZPA8iiLMwY5F0KAk8hJvzJHwaFtQa4&__tn__=EHH-R
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Bütün bunların yeni olmadığını söyleyebilirsiniz. Son yıllarda hükümetler ve 

şirketler insanları izlemek, gözlemek güdümlemek için hep daha gelişmiş 

teknolojiler kullanmaktaydılar. Buna rağmen, eğer dikkatli olmaz isek, bu salgın 

gözetim tarihinde önemli bir dönüm noktası olabilir. Zira, böylesi kitlesel gözetim 

metotlarının kullanımı, şimdiye kadar bu işi şiddetle reddeden ülkelerde dahi 

yaygınlaşacak ve bu gözetim deri üstünden deri altına taşınacak. Başka bir ifade 

ile bu salgınla mücadele kapsamında bireylerin gözetimi daha da yaygınlaşmakla 

kalmayıp derinleşecektir de. 

13. 

KENT VE ÇEVRE HUKUKÇULARI AĞI AVUKATLARI OLARAK BÖYLE BAKTIK 

GÜNE , GÜNÜMÜZE... 

... 

AVUKATLARDAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 

Bugün 5 Nisan Avukatlar günü. 

Biz avukatların asli görevi insan haklarını yaşanır kılmaktır. 

Oysa bugün, adaletsizliğin koyu karanlığı içinde, hukukun temel kurallarının 

askıya alındığı, mevcut yargı mekanizmasında savunma yapan avukatların 

kendini savunduğu haksız günler yaşıyoruz. 

Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı olmak üzere çok sayıda 

meslektaşımız hapiste, 2 avukat meslektaşımız ise yaşanan hukuksuzluklara 

tepki için süresiz açlık grevini bugün itibarıyla ölüm orucuna dönüştürmüş 

durumda… 

Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ gibi siyasiler, Osman Kavala gibi 

sivil toplum örgütlerine yardım eden bir iş adamı, yazar Ahmet Altan, 

gazeteciler Barış Terkoğlu Barış Pehlivan Hülya Kılınç gibi gazeteciler hala 

tutuklu. Daha onlarca gazeteci içerde… 

Türkiye’de bu ortam varken covid-19 salgını baş gösterdi. Dünya Sağlık 

Örgütü pandemi ilanıyla dünyayı alarma geçirdi. 

Her ülke , DSÖ’nün rehberliğinde kendince tedbirler almaya çalıştı. 

Bizde ise alınan önlemler geç, tedbirler lokal ve yetersiz kaldı. 

Pandemiyle mücadele için ülkemizde bir Bilim Kurulu Oluşturuldu. 

Ancak Bilim Kurulu’na pandemi ile mücadele eden hekimlerin meslek örgütü 

Türkiye Tabipler Birliği dahil edilmedi. Bir bütün olarak sağlık çalışanlarının 

meslek örgütleri, sendikaları pandemiye karşı yapılan çalışmalardan 

dışlanıyor. 

Öte yandan Bilim Kurulu’nun önleyici çalışmalara ilişkin kimi talepleri Sağlık 

Bakanlığı (artık tüm yetki tek kişide olduğuna göre) ya da Cumhurbaşkanlığı 

tarafından uygun bulunmadı. Ulusal Pandemi Planı hayata 

geçirilmiyor/geçirilemedi. 

Ülkemizde açıklanan vaka sayısı her gün artmaktadır. Hekimlerimiz ve sağlık 

personeli olağanüstü bir çabayla virüse karşı mücadele etmektedir. Buna 
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karşın, sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu donanımlarının yetersiz ya da 

eksik olduğu, alınan önlemlerin zamanında alınmadığı ya da önerilen bütün 

önlemlerin uygulanmadığı anlaşılmaktadır. 

Sağlık Bakanı’nın resmi açıklamasıyla maalesef 601 sağlık personeli hastalığa 

yakalanmış, görevi başında 3 hekim, bir diş hekimi, bir hemşire ve bir sağlık 

çalışanını kaybetmiş bulunmaktayız. 

Adaletsiz , kötü bir yargı sistemi içinde çalışan biz aşağıda imzası bulunan 

avukatlar, sağlıksız ortamlarda çalışan hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın 

yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için, bu yıl 5 Nisan Avukatlar Gününü 

işbaşındaki sağlık çalışanlarımıza ithaf ediyoruz. 

ADALETLİ VE SAĞLIKLI GÜNLERE MÜCADELE VE DAYANIŞMAYLA 

ULAŞACAĞIZ. 

KENT VE ÇEVRE HUKUKÇULARI AĞI AVUKATLARINDAN 

Av. Senih Özay, Av. İsmail Hakkı Atal, Av. Tuncay Koç, Av. Şehrazat 

Mercan, Av. Ziynet Özçelik, Av. Eralp Atabek, Av. Günçe Çetin, Av. Ömer 

Erlat, Av. Ceren Koçak, Av. Hilal Küey, Av. Berrin Esin Kaya, Avukat Sevim 

Küçük, Av. Bülent Tokuçoğlu, Av. Yakup Okumuşoğlu, Av. Neslihan Çıtlak, 

Av. Mustafa Kurtul, Av. Ozan Orpak, Av. Cömert Uygar Erdem, Av.Güngör 

Erçil, Av.Ali Arif Cangı 

 

14. 

Bakarmısınız şu 19’a? Tamam güzel şeyler yazmış . Yaptıklarının hakedildiğini 

söylemiş..Tamam doğru ama virüs artık önce ihtarname çekmeliydi ! Hukuk 

yapmalıydı ...Yaşın yanında kuruyu ısırmamalı...mesela ben kendi adıma 

insancıllık, Doğacılık, iyi ruhçuluk yapıp duruyordum . Bana yazık olmaz mı? 

Sen bari Becersene kötüleri almayı ... kötüler parayla pulla seni alırlarsa 

baştan çıkarırlarsa yine Tarih .. Coğrafya ?! 

Senih ÖZAY 

 

15.  

HİNDİSTANI İNCELEMEK GEREK ÖNEMLİ ! 

Hindistan’ın görmezden gelinen bölgesi Kerala’da koronavirüs mücadelesi yol 

gösterici... 

Hindistan’ın Kerala eyaleti halkı örgütleyerek ilerleyen salgınla mücadele 

pratiğiyle dikkat çekiyor. Kerala hem en yüksek test oranına sahip hem de 

burada her bilgi halkla paylaşılıyor. 

Vijay PRASHAD – Subin DENNIS ** 

Hindistan’ın 35 milyonluk nüfusa sahip Kerala eyaletinin Sol Demokratik 

Cephe hükümetinde Sağlık Bakanı K. K. Shailaja, 25 Ocak 2020’de Çin’in 
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Vuhan kentinde patlak veren Kovid-19 salgınını konuşmak üzere üst düzey bir 

toplantı çağrısı yaptı. Kaygısının asıl nedeni Çin’in söz konusu bölgesinde 

Kerala’dan çok sayıda öğrencinin okuyor olmasıydı. Shailaja, 2018’de 

Kerala’yı vuran Nipah virüsünde bakanlığını seri ve etkin bir şekilde idare 

etmiş, bu nedenle büyük övgü almıştı. Virüsün Vuhan’dan çıkıp yayılması 

durumunda kaybedecek zamanın olmadığını anladı; eyalet hükümeti enfekte 

olması muhtemel kişilerin tespit edilmesi, test yapılması, hafifletilip tedavi 

edilmesi için mekanizmalar oluşturmalıydı. 26 Ocak 2020’de Shailaja’nın 

bakanlığı koordinasyon için bir kontrol merkezi oluşturdu. 

Halka herşey anlatıldı 

Nipah virüsü seferberliğini model alan Kerala Sağlık Bakanlığı harekete geçti. 

18 komite kurdu ve her akşam bunların önlemlerinin değerlendirildiği günlük 

toplantılar düzenledi. Asıl önemli olan, bu toplantıların ardından yapılan 

günlük basın konferanslarıydı. Shailaja bu konferanslarda neler olup bittiğini 

ve bakanlığın neler yaptığını sakin ve akılcı bir şekilde açıkladı. Halk her 

şeyden önce virüsün ciddiyeti hakkında bilgilendirilmeli, sonra da virüsün 

ölümcüllüğünü yenecek kitlesel bir seferberliğe katılmalıydı; Shailaja’nın ve 

daha sonra eyalet başkanı Pinarayi Vijayan’ın yaptığı basın konferansları 

bunun için gereken liderliği ortaya koydu. 

Vuhan’dan memleketine dönen koronavirüslü bir tıp öğrencisinin testi 30 

Ocak’ta pozitif çıktı. Daha sonra virüsün bulaştığı iki öğrenci daha döndü. 

Kerala Sağlık Bakanlığının kurduğu sistem bunları tespit etti, test yapıldıktan 

sonra izole edildiler. Zamanla iyileştiler ve ikincil ya da toplumsal bir yayılma 

yaşanmadı. Eyalet hükümeti sistemi bozmadı, zaten çok geçmeden anlaşıldı ki 

bu virüs çok daha ölümcülleşecek ve kolaylıkla önü alınmayacaktı. 

Mart ayına gelindiğinde, insanlar Avrupa’dan Kerala’ya geldikçe pozitif 

koronavirüs vakalarının sayısı yükseldi. Büyük bir kısmı dünyanın çeşitli 

yerlerinde okumakta ya da çalışmakta olan Kerala nüfusu son derece 

hareketli bir nüfus. Nüfusun bu uluslararası karakteri, eyaleti pandemilere 

karşı hassaslaştırıyor. 

Zinciri kırmak 

Kerala’nın sol hükümetinin sloganı “Zinciri Kır” idi. Bunun nedeni basit: 

pandemi, virüs pozitif bireylerin başkalarıyla, onların da daha fazla insanla 

temasa geçmesiyle ve zamanla virüsün hızla yayılmasıyla yaygınlaşıyor. Virüs 

taşıyıcıları başkalarıyla temas etmezse yayılım zinciri kırılıyor. 

Peki virüslü olup olmadığınızı nasıl anlayacaksınız? Dünya Sağlık Örgütü’ne 

göre bunun tek yolu nüfusu -kilit semptomları gösteren herkesi- test edip 

enfekte olanların kendilerini karantinaya aldıklarından emin olmak. Birçok 

nedenden ötürü, özellikle de halklarından ziyade borsaların durumuyla 

ilgilenen hükümetlerin yetersizlikleri yüzünden bu testleri bulmak oldukça zor. 
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Hindistan merkezi hükümetinin de sağlık harcamaları konusunda kılını 

kıpırdatası yok: GSYİH’nin sadece yüzde 1.28’ini sağlığa harcadı. Bunun 

anlamı 1000 kişiye yalnızca 0.7 hastane yatağı demek. Tüm ülkede sadece 

30 bin solunum cihazı, 100 bin kişiye de sadece 20 sağlık çalışanı bulunuyor 

ki bu DSÖ’nün standardının (22) altında. Küresel bir salgına karşı hazırlıksız. 

Komünist ve Sol partilerin oluşturduğu koalisyonla yönetilen Kerala hükümeti 

ise şimdiye dek Hindistan’da yapılan en yüksek test sayısına sahip. Eyalet 

hükümeti, “zinciri kırmak” için titiz bir “temas takibi” yapıyor, enfekte olan 

kişinin kimlerle temas ettiğini, o kişinin de kimlerle temas ettiğini takip 

ediyor ve böylece enfekte olması muhtemel insanların oluşturduğu tüm zincir 

bilgilendirilerek tecride alınıyor. Enfekte olanların bulunduğu yerleri gösteren 

yol haritaları yayınlanıyor; belirtilen zaman aralığında orada bulunan 

insanların taranıp test edilmek üzere Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçmesi 

isteniyor. Yol haritaları sosyal medya ve hükümetin telefon uygulaması GoK 

Direct aracılığıyla olabildiğince yaygınlaştırılıyor. Yerel hükümet yetkilileri ve 

ASHA 

sağlık çalışanları (yerel sağlık hizmetinin dayanağı olan kadınlar) enfekte olan 

insanların ve onların temas ettiği kişilerin bulunup tecride alınması için saha 

çalışması yapıyor. 

Fiziksel mesafe, toplumsal birlik 

Virüsün yüzeylerde hayatta kalabildiği ve hava yoluyla taşınabildiği tespit 

edilir edilmez, eyalet hükümeti kaynaklarını el dezenfektanı ve maske üretimi 

için seferber etti. Bir kamu iştiraki, el dezenfektanı üretmeye başladı. 

Gençlik hareketi —Hindistan Demokratik Gençlik Federasyonu— ve diğer 

örgütler el dezenfektanı, kadın kooperatifleri birlikleri de —Kudumbashree 

(4.5 milyon üyesi var)— maske üretmeye başladı. 

Yerel idareler kendi acil durum komitelerini kurarak kamuya açık alanları 

temizleyecek gruplar oluşturdular. (Marksist) Hindistan Komünist Partisi’nin 

ön cephesindekiler otobüsleri sterilize etti, yolcuların ellerini ve yüzlerini 

yıkamaları için duraklara lavabolar kurdu. Kerala’nın en büyük sendika 

federasyonu Hindistan Sendikalar Merkezi, işçilerin kamuya açık alanları 

dezenfekte etmesini ve karantinada stres altındaki iş arkadaşlarına yardımcı 

olmalarını istedi. Gönüllülerin “zinciri kırmak” gibi toplumsal bir zorunluluk 

karşısında nüfusa kılavuzluk edebilmesi sayesinde bu kitlesel temizlik 

kampanyaları toplum üzerinde pedagojik bir etki yarattı. 

Dünyanın nüfus yoğunluğu bu denli yüksek bir bölgesinde karantina kolay iş 

değil. Eyalet hükümeti, boş binalara el koyarak buraları karantinadaki 

hastalar için koronavirüs bakım merkezlerine dönüştürdü. Evde karantinada 

olması gereken ama kalabalık hanelerde yaşayan insanların hükümet 

tarafından kurulan tesislere taşınması için gerekli düzenlemeler yaptı. 
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Karantinadaki ve bu merkezlerdeki herkesin gıda ve tedavi ihtiyaçları yerel 

idareler tarafından karşılanırken tedavi masraflarını da eyalet ödeyecek. 

Fiziksel izolasyonun ve karantinanın en önemli sorunlarından biri stres. 

Hükümet, 241 danışmanla çağrı merkezleri kurdu. Korku veya kaygı içinde 

olanlarla yapılan görüşme sayısı bugüne dek 23 bin. Hindistan Komünist 

Partisi (Marksist) politbüro üyesi olan eyalet başkanı Pinarayi Vijayan baş 

terapist oldu desek yeridir. Sakin ve sağduyulu basın konferanslarında 

hükümete ait tesisleri kullanması gereken insanlara nazikçe ve insan onuruna 

yakışır bir şekilde seslendi. “Fiziksel mesafe, toplumsal birlik —bugünkü 

sloganımız bu olmalı” dedi. 

Kurtarma paketi 

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise koronavirüse karşı tuhaf bir tutum 

takındı. Kısmi sokağa çıkma yasağı çağrısında bulunarak Hindistan halkını 

alkış tutup tencere tıngırdatmaya teşvik etti. Sanki bu, virüsü korkutup 

kaçıracakmış gibi! Gerçekten de başbakanın sağcı partisinin taraftarları 

virüsün gürültüyle öldürülebileceğini iddia eden mesajları dolaşıma soktular. 

Modi’nin sönük konuşmasıyla aynı gün, Kerala eyalet başkanı 270 milyon 

dolarlık bir kurtarma paketi ilan etti. Paket, kadın kooperatifi Kudumbashree 

aracılığıyla ailelere kredi verilmesini, kırsalda istihdam garantisi için ayrılan 

payın yükseltilmesini, yaşlılara iki aylık emekli ödentisi yapılmasını, ücretsiz 

tahıl dağıtımını, restoranların gıda temininde sübvanse edilmesini içeriyor. Su 

ve elektrik faturalarıyla borç faizleri ise askıya alınacak. 

Eyaletin görece güçlü olan halk sağlığı sistemini desteklemek üzere hızla para 

aktarılmış durumda, ki bu, zaten sol hükümetin iktidarda olduğu 2006-2011 

yılları arasında —tam da 2008-09 mali krizi sonrası alınan kötü kararların bir 

sonucu olarak tüm dünyada kamusal sağlık sistemlerinin aşındırıldığı bir 

zamanda— yapılan bir düzenlemeydi. 

Teyakkuz 

Neoliberalizmin en büyük zaferlerinden biri, tek çıkarı savaş ve para olan 

zayıf bir devleti ya da hükümeti demokrasi olarak, halkın koşullarını 

iyileştirme derdinde olan, dirayetli kurumlara sahip bir devletiyse otoriter 

olarak göstermesi olmuştur. Tam da bu yüzden Hindistan’daki bir eyaletin, 

Kerala’nın ya da daha büyük ölçekte Çin’in virüs salgınıyla nasıl mücadele 

edebildiği tahayyül dahi edilemiyor. Hem Çin’de hem de Kerala’da kamu 

kurumlarına pek de dokunulmamıştır. Ancak bunun da ötesinde, dünyanın 

sosyalist partilerin aktif olduğu bu bölgelerinde siyaset, parti üyelerine ve 

kitle örgütlerinin tabanına zaman ve enerjilerini virüsle mücadeleye 

vakfetmeleri için gönüllü olma çağrısı yapabilmiştir. 

Kovid-19’a karşı mücadele bitmiş değil. Teyakkuz bir zorunluluk. Aşılar test 

edilmeli ve yetkililerce onaylanmalı. Çin’deki Kübalı doktorlar tarafından aktif 



 

69 
 

olarak kullanılanlar da dahil olmak üzere, daha iyi tedaviler üzerine çalışılmalı 

ve bunlar paylaşılmalı. Ancak teyakkuz halinde bile Kerala gibi yerlerden 

çıkarılacak dersler benimsenmeli. 

Pandemi durumunda, kapitalizmin normlarındansa sosyalizmin normlarıyla 

yönetilen, korkunun her yere nüfuz ettiği ve insanları yaftalamanın kolektif 

eylemi zehirlediği bir toplumdansa halkın virüsü yenmek için bir araya geldiği 

bir toplumda yaşamak daha akılcı olandır. 

** Vijay Prashad: Hindistanlı tarihçi. Globetrotter yazarı, LeftWord Books 

genel yayın yönetmeni, Tricontinental Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 

direktörü. Yazdığı 20 kitaptan bazıları: The Darker Nations: A People’s 

History of the Third World (The New Press, 2007), The Poorer Nations: A 

Possible History of the Global South (Verso, 2013), The Death of the 

Nation and the Future of the Arab Revolution (University of California 

Press, 2016), Red Star Over the Third World (LeftWord, 2017). 

Subin Dennis: Ekonomist. Tricontinental Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nde 

araştırmacı. Hindistan Öğrenci Federasyonu Delhi Eyaleti başkan yardımcısı. 

Çeviren: Fulya Alikoç / Evrensel 

(Bu yazı Bağımsız Medya Enstitüsü projesi Globetrotter tarafından 

yayınlanmıştır.) 

 

16. 

Dünya tarihindeki 5 büyük pandemi nasıl son buldu? Bakmak lazım… tarih de 

çok önemli çok.. Ders dolu ! 

1 Nisan 2020 

 

https://i0.wp.com/direnisteyiz27.org/wp-content/uploads/2020/03/evrimagaci.org_public_content_media_0cdf439421fde6e830ac42069d6838811.jpg
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İnsan nüfusunun artmasına bağlı olarak yeni bulaşıcı hastalıklar da gün 

yüzüne çıkmaya devam ediyor. Çok sayıda insanın birbirleriyle ve hayvanlarla 

iç içe yaşaması sağlık ve besin önlemlerindeki zayıflıklar ile birleştiğinde 

hastalıkların yayılabilmesi için gerekli koşulları sağlamaktadır. Buna ek olarak 

keşfedilen yeni ticaret yolları alışılmamış enfeksiyonların yayılmasını 

kolaylaştırarak küresel salgınların oluşumunda etkin rol oynamıştır. 

Peki bu salgınlar nasıl bitiyor? Bunu öğrenmek için, geçmişteki küresel 

salgınlardan 5 tanesinin nasıl sonlandığına bakabiliriz. 

1. Jüstinyen Veba Salgını (Plague of Justinian) 

Tarihteki en ölümcül pandemilerin üçü Yersinia pestis (bubonik veba veya kara 

veba bakterisi) ismindeki, vebaya sebep olan ve üç farklı formu bulunan bir 

bakteridir. Yersinia pestis 1894 yılında bir İsveç/Fransız fizikçi ve 

bakteriyolog olan aynı zamanda Pastör Enstitüsünde çalışan Alexandre Yersin 

tarafından keşfedilmiştir. 

Jüstinyen Veba Salgını, Bizans başkenti Konstantinopolis’e (günümüzdeki 

adıyla İstanbul’a) M.S. 541’de ulaştı. Yersinia pestis bakterisine sahip 

pirelerin fareler üzerinde konaklayarak ticaret gemileri aracılığıyla Mısır 

üzerinden neredeyse tüm Akdeniz boyunca yayılmasıyla sonuçlanmıştır. 

Veba, Konstantinopolis’de büyük kayıplara yol açtı. Avrupa, Asya, Kuzey 

Afrika ve Arap Yarımdasına da büyük bir hızla yayılarak Dünya nüfusunun 

dörtte birinden fazlasının (30-50 milyon kişinin) ölümüne sebep oldu. DePaul 

Üniversitesi tarih profesörü Thomas Mockaitis şöyle diyor: 

İnsanların hastalık bulaşan bireylerden kaçınmak dışında bu hastalıkla nasıl 

savaşılabileceğine dair en ufak bir fikri bile yoktu. Vebanın sona ermesiyle 

pandemiden canlı kurtulanlar üzerine en iyi tahmin, iyi bir bağışıklığa sahip 

olduklarıydı. 

Dönemin Roma İmparatoru Jüstinyen’in Roma İmparatorluğu’nu birleştirme 

planlarını hüsrana uğratan, İmparatorluğun gidişatını etkileyen ve devasa 

ekonomik sıkıntıları beraberinde getiren veba, kötü gidişatın yarattığı 

atmosfer sayesinde Hristiyanlığın hızlı yayılmasını sağladı. 

2. Kara Veba (Black Death): “Karantina” Sözcüğü Nereden Geliyor? 

Veba, asla tam anlamıyla yok olmadı. Jüstinyen Veba Salgınından 800 yıl 

sonra yeniden gün yüzüne çıkarak Dünya tarihindeki en yıkıcı pandemiye 

https://evrimagaci.org/tarihteki-kuresel-salginlar-koronavirus-ilk-degil-son-da-olmayacak-8397
https://evrimagaci.org/tarihteki-kuresel-salginlar-koronavirus-ilk-degil-son-da-olmayacak-8397
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neden oldu. 1347’de Avrupa’yı kasıp kavuran Kara Veba dört yıl içerisinde 

75-200 milyon insanın (Avrupa nüfusunun %30-60’sının) hayatına mal oldu. 

İnsanlar salgını nasıl durdurabileceklerine dair henüz bilimsel bir anlayışa 

sahip değildi; fakat bunun insanların birbirine yakınlığıyla ilişkili bir 

bulaşıcılığa sahip olduğunu fark etmeye başlamışlardı. Venedik kontrollü liman 

kenti Ragusa’daki ileri görüşlü memurlar, limana yanaşan gemicileri hasta 

olmadıkları kanıtlanana kadar izole etmeye karar verdiler. 

Başlangıçta 30 gün boyunca gemilerinde bekletilen gemicilere yönelik bu 

uygulamaya Venedik kanunlarında trentino adı verildi. Zamanla izolasyon 

süresinin 40 güne çıkarılmasıyla bu sözcük, sonradan karantina olarak 

ünlenecek quarantino (quaranta = kırk) olarak isimlendirilmeye başlandı. 

1347’de Avrupa’yı kasıp kavuran Kara Veba dört yıl içerisinde 75-200 milyon 

insanın (Avrupa nüfusunun %30-60’sının) hayatına mal oldu.Cosmos Magazine 

 

3. Büyük Londra Vebası (The Great Plague of London) 

Londra, Kara Vebanın ardından asla derin bir nefes alamadı. 1348’den 17. 

yüzyılın ortalarına kadar, neredeyse 300 yıl boyunca 20 yıl aralıklarla baş 

gösteren veba, her seferinde İngiltere başkent nüfusunun 20%’sinin ölümüne 

sebep oldu. 

16. yüzyılın başında İngiltere hastaları izole etme amacıyla ilk yasalarını 

yürürlüğe koydu. Vebadan muzdarip evler, evin dışındaki direklere saman 

balyası bağlanarak işaretlenmişti. Enfekte olmuş aile bireylerine sahip olanlar 

sokakta dolaşırken beyaz bir direk taşımak durumundaydı. Kedi ve köpeklerin 

taşıyıcı olduğuna inanıldığından yüz binlerce hayvana toplu katliamlar 

uygulanmıştı. 

1664 kışında etkileri gözlenmeye başlayan fakat 1665 baharına kadar büyük 

bir etki yaratmayan Büyük Londra Vebası, 300 yıldan uzun süren yirmi yıl 

aralıklı baş göstermelerin sonuncusuydu. 460 bin civarı olan Londra nüfusunun 

100 bininin ölümüne sebep oldu. Hastalığın yayılımının önlenmesi amacıyla 

kurbanların yaka paça evlerine kapatılmasını eğlence mekanlarının kapatılması 

izledi. Evlere kapatılanların kapılarına kızıl haçlar boyanarak “Tanrı bize 

merhamet göstersin.” yazıları yazıldı. 

https://cosmosmagazine.com/biology/long-before-the-black-death-the-plague-entered-europe
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Hastaları evlerine kapatmak ve ölüleri toplu mezarlara kapatmak ne kadar 

zalimce olsa da süregelen bu felakete son vermek adına tek yol buymuş gibi 

gözüküyor. 

Kral 2. Charles’ın Londra’yı terk edip 1666 Şubatına kadar uğramamasına 

sebep olan salgının sona ermesi 1666 Eylül’ündeki Büyük İngiltere yangınına 

dayandırılmaktadır. Fakat yayıldığı diğer şehirlerde de böyle bir sebep 

olmamasına rağmen salgın son bulmuştu. 

4 – Çiçek Hastalığı (Smallpox): Dünya’yı Kasıp Kavuran Bir Avrupa Hastalığı 

Avrupa, Asya ve Arap yarımadasına endemik olan ve çiçek bozuğu yara izleri 

bırakan çiçek hastalığı bulaştığı her on insandan üçünü öldürecek kapasiteye 

sahipti. Eski Dünya’daki salgın ölüm oranlarına kıyasla 15. yüzyılda Avrupalı 

kaşifler üzerinden Avrupa’ya girişinde, Yeni Dünya’da yarattığı etki sönük 

kaldı. Günümüz Meksikası ve Birleşik Devletler yerlileri, çiçek hastalığına 

karşı hiçbir bağışıklığa sahip olmadığından virüs on milyonlarca insanın 

hayatına mal oldu. Mockaitis şöyle yazıyor: 

Tarihte bir yüzyıl içerisinde Amerika yerlilerinin %90-95’ini yok eden virüsle 

karşılaştırılabilecek bir katliam gerçekleşmedi. 1521’de Meksika’ya ulaşan 

virüs 11 milyon olan nüfusun bir milyona düşmesiyle sonuçlanacak kadar 

ölümcüldü. 

Aradan geçen yüzyılların ardından çiçek hastalığı bir aşı ile yok edilen ilk 

virüs unvanını kazandı. 18. yüzyıl sonlarında, Britanyalı doktor Edward 

Jenner, daha az şiddetli olan sığır çiçek hastalığını geçirmiş sütçülerin çiçek 

hastalığına karşı bağışıklığı olduğunu keşfetti. Jenner, bahçıvanının 9 

yaşındaki oğluna sığır çiçek hastalığını enjekte ettikten sonra onu çiçek 

hastalığına maruz bıraktı ve hastalık belirtileri gözlemlenmedi! 1801 yılında 

Jenner şöyle yazdı: 

İnsan türüne en dehşetli ve korkunç zararı veren çiçek hastalığı belasının 

ortadan kaldırılması bu uygulamanın nihai sonucu olmalıdır. 

Haklıydı. Yaklaşık 2 yüzyıl daha süren bu çile, 1980 yılında Dünya Sağlık 

Örgütü’nün (DSÖ) çiçek hastalığının tümüyle yeryüzünden kaldırıldığını ilan 

etmesiyle son buldu. 

Britanyalı doktor Edward Jenner, daha az şiddetli olan sığır çiçek hastalığını 

geçirmiş sütçülerin çiçek hastalığına karşı bağışıklığı olduğunu keşfetti.The 

Conversation 

https://evrimagaci.org/larry-brilliant-cicek-hastaligini-yok-etmemize-yardimci-oldu-simdi-koronavirus-hakkinda-onerileri-var-8392
https://evrimagaci.org/larry-brilliant-cicek-hastaligini-yok-etmemize-yardimci-oldu-simdi-koronavirus-hakkinda-onerileri-var-8392
https://evrimagaci.org/asi-nedir-nasil-calisir-asilar-hayatimizi-nasil-degistirdi-5349
https://evrimagaci.org/larry-brilliant-cicek-hastaligini-yok-etmemize-yardimci-oldu-simdi-koronavirus-hakkinda-onerileri-var-8392
https://evrimagaci.org/larry-brilliant-cicek-hastaligini-yok-etmemize-yardimci-oldu-simdi-koronavirus-hakkinda-onerileri-var-8392
https://theconversation.com/judging-jenner-was-his-smallpox-experiment-really-unethical-54362
https://theconversation.com/judging-jenner-was-his-smallpox-experiment-really-unethical-54362
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5. Kolera (Cholera) 

Kolera 19. yüzyılın ortalarına doğru İngiltere’nin her bir tarafında on 

binlerce insanı öldürüyordu. O zamanlarda hakimiyetini sürdüren “Miasma 

Teorisi”ne göre hava yoluyla yayıldığı belirtilmiştir. Britanyalı doktor John 

Snow, kurbanlarını ilk belirtilerin ortaya çıkmasının ardından birkaç gün 

içerisinde öldüren bu gizemli hastalığın Londra’nın içme sularında 

gizlendiğinden şüphelenmekteydi. 

Sherlock Holmes’ün bilimsel versiyonu gibi davranan Snow, salgının ortaya 

çıktığı yerleri belirleyebilmek amacıyla hastane ve morg kayıtlarını araştırdı. 

10 günlük bir sürecin ardından kolera ölümlerinin coğrafi bir haritasını ortaya 

koydu. 500 ölümcül enfeksiyonun şehrin önemli bir içme suyu dağıtım pompası 

olan Broad Caddesi Pompası yakınlarında kümelendiğini keşfetti. 

Azimle süren çalışmaların ardından Snow yerli memurları Broad Caddesi’ndeki 

pompanın kullanılamaz olduğuna ikna etti. Gerçekleşen “mucize”nin ardından, 

enfeksiyon oluşumu kesildi. Snow’un çözümü kolerayı ortadan kaldırmadı; 

fakat kentsel sağlık önlemlerinin geliştirilmesinde ve su kirliliğinin önlenmesi 

açısından küresel bir çabaya yol açtı. 

Gelişmiş ülkelerde Kolera büyük oranda ortadan kalkmışken bazı 3. Dünya 

ülkelerindeki yetersiz kanalizasyon arıtımı ve içme suyu yetersizliği sebebiyle 

ısrarla devam etmektedir. Araştırmacılar her yıl 1.3-4 milyon vaka 

görüldüğünü ve 21.000-143.000 insanın enfeksiyon nedeniyle hayatını 

kaybettiğini tahmin etmektedir.Yazar: Dave RoosUyarlayan: Hüseyin 

Kocakuşak Editör: Ayşegül Şenyiğit 

17.  

Orhan arkadaşım yazmış, okudum, okuyun bence! 

ORHAN KEMAL CENGİZ 

Covid-19 ölümlerinde devletin hukukî sorumluluğu 

İşçilere “evde kal” diyerek açlıkla virüs arasında tercih yaptırıyorsunuz: 

Neden kesin bir açlıktansa, gelmesi muhtemel virüsü seçmesinler? 

Demokrasinin tam olarak yerleşmediği ülkelerde “devletin gücü” denilince akla 

gelen, aslında baskı aygıtlarının gücüdür. 

https://www.history.com/news/pandemics-end-plague-cholera-black-death-smallpox
https://evrimagaci.org/orcinus22598
https://evrimagaci.org/orcinus22598
https://evrimagaci.org/rana11730
http://www.p24blog.org/blogyazar/117/
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Bu ülkelerde devlet kendi vatandaşını dövme konusunda çok güçlü, çok 

mahirdir gerçekten. 

O hep talep edendir: En başta itaat talep eder. Sorgulamamanızı ister. 

Devleti ve devlet adına hareket edenleri kutsamalı, onların sizin adınıza en 

doğru olanı bildikleri ve uyguladığına inanmalısınızdır. 

Asker alacaksa söke söke alır. Vergi alacaksa, kaynağında (tabii ki 

yoksullardan) keser. 

Eleştiriye tahammülü yoktur. İnsanları içeri tıkma konusunda, savcıları, 

polisleri, yargıçları büyük bir uyum ve ahenk içinde çalışır. 

Ama iş, devletin vatandaşına bir şeyler vermesine gelince, işte orada, en 

ketum, en eli sıkı o oluverir. 

Kaynaklar düzgün kullanılmadığı için böyle bir gücü zaten yoktur. 

En küçük bir protestoyu bile, olanca azametiyle sokaklara akıttığı, 

panzerleriyle, tomalarıyla bastıran devlet, vatandaşının ona en çok ihtiyacı 

olduğu bir anda, her taraftan buharlaşıp yok oluverir. 

Bir TIR şoförü, açlıktan ya da hastalıktan ölmeye zorlarsanız ben 

hastalıktan ölmeyi tercih ederim dediği için apar topar derdest edildi. 

“Virüs öldürmez, düzen öldürür” dedi. 

Bu sözler nasıl bir suç olabilir? 

Hangi demokratik ülkede böyle laflar ediyor diye bir vatandaş alınıp derdest 

edilir? 

Şoförün söylediği yalan mı? 

Siz işçilere, esnafa evinde otur dediğinizde, açlıkla virüs arasında bir tercih 

yap demiş olmuyor musunuz? 

Bu durumda, neden insanlar geleceği kesin olan açlıktansa, gelmesi muhtemel 

virüs şıkkını tercih etmesin? 

İstanbul’a ilişkin haritalar gösteriyorlar. Diyorlar ki bakın şu şu semtlerde 

insanlar sokağa çıkmıyor ama şunların hepsi de sokağa ve trafiğe çıkmış. 

Sokağa çıkmış dediklerinin hepsi de, günlükle, haftalıkla, aylıkla çalışanlar. 

Yoksullar sokağa çıkmış. Zenginler evlerinde oturuyor. Tuzu kuru bu insanlar, 

telefonlarımızda araya girip, huzur veren sesleriyle “evde kalın, hayat eve 

sığar” diyorlar. 

Çalışmadığınızda, elektriğiniz suyunuz kesilmiyor, buzdolaplarınız boşalmıyorsa 

elbette hayat eve sığar. 

Üst gelir düzeyinden birisi bugün evinden çıkıyorsa, evet o bir seçim yapıyor 

demektir. 

Sokağa çıkmadığında aç kalacak insanların bir seçim yaptığından kim söz 

edebilir? 

Ben size başka bir şey daha söyleyeyim. İlk başta çok basit gibi görünecek 

söylediğim, ama öyle değil: 
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Devletler vatandaşlarının yaşam hakkını korumak için bütün tedbirleri almak 

zorundadırlar. 

Bu çok basit gibi görünen şeye, uluslararası hukukta “pozitif yükümlülük” adı 

veriliyor. 

Yani, demokrasinin, hukukun hâkim olduğu bir ülkede, devletler sadece 

vatandaşlarını öldürmemek değil ama aynı zamanda onların ölmeyeceği 

koşulları da yaratmak zorundadır. 

Bütün bu fırtına geçtiğinde, benim tahminim, İtalya’da, Fransa’da, 

İspanya’da Covid-19’dan hayatını kaybeden pek çok insan mahkemelere 

koşacak. 

Devlet, yeterli hizmet vermedi, babama, anneme bakamadı, tazminat 

istiyorum diyecekler… 

Eğer, ölüm ile, devletin pozitif yükümlülüklerini ihlali konusunda bir “illiyet” 

(Nedensellik) bağı kurulabilirse, pek çok kişi de tazminat alacaktır. 

Bütün bu tartışmaların yaşandığına tanık olacağız. 

Bu tartışmayı çok geniş bir açıdan ele alırsanız, bugün, evlerinizde kalın 

denilirken, yoksulların evde kalacakları olanakların yaratılmamasını da devletin 

hukukî sorumluluğu açısından tartışabilirsiniz. 

Türkiye’deki duruma daha yakından bakınca bu illiyet bağının çok daha somut 

bir şekilde kurulabileceği ciddi meseleler var. 

Diyanet İşleri hacıları umreye götürürken, dünya çapında bir salgın olduğunu 

biliyordu değil mi? 

Bakın, bu salgını bilerek Avrupa’ya seyahate giden bireylerden söz etmiyoruz. 

Bizzat devletin yaptığı bir organizasyon bu. 

Yirmi bin hacıyı umreye götürüp, son gelen beş bin kişiyi karantinaya 

alıyorsunuz. 

On beş bin kişi Anadolu’nun her köşesine, her beldesine dağılıyor. 

Evlerine gelip onları ziyaret edenleri geçin. Muhtemelen hepsi de, o gün için 

serbest olan Cuma namazına gidiyorlar ve pek çok insana virüsü 

bulaştırıyorlar. 

Umreye sen götürdün, getirdiğinde karantinaya almadın, ülkenin dört bir 

yanına dağılmalarına izin verdin, camileri geç kapatarak, parça tesirli bir 

bomba gibi, virüslerin kapalı mekânları doldurmasına izin verdin… 

Bütün bunlardan sonra, bir devlet “doğal âfet, yapacak bir şey yok” deyip 

işin içinden sıyrılabilir mi? 

Size emsal bir karar da göstereyim. 

Ümraniye çöplüğü patladıktan sonra, çöplüğün patlaması sonucu yakınlarını 

kaybedenler AİHM’e gittiler… 

Devlet, dedi ki, bu insanlar çöplüğün kenarında oturmayı kendileri seçtiler, 

benim bir sorumluluğum yok. 
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AİHM de dedi ki, devletlerin vatandaşlarının yaşama haklarını koruma 

zorunluluğu vardır. Bu çöplüğün patlayacağı besbelli idi, patlamayı önlemedin, 

bu insanları da başka yerlere taşımadın, kusura bakma ama bu ölümlerden 

sorumlusun ve tazminat ödeyeceksin… 

Covid-19’dan meydana gelecek her ölüm olayında, “nedensellik” bağına 

bakarak, hukuk önüne gitmek gerekir. 

Devlet, iktidar sorumluluk demektir… 

O sorumluluk yerine getirilmemişse, hukuk önünde hesap sormak gerekir. 

 

18. 

Gençliğimden beri hep yakınımda taşırım .Yanlış da anlaşılsam da ! Bir 

yerinde şu cümle beni baştan çıkarmıştır... “Okyanusta dev dalgalar krizinde 

Kaptana değil İHTİYAR’a sorarlar.” 



 

77 
 

 

 

19.   

Meşhur Gündüz Vassaf Boston’dan tv bağlandı. Harika anlattı.Harika .. 

ABD BM Gizli Güvenlik KONSEYİ iş bitince bundan Çini sorumlu tutacağız 

dava açacağız “ diyormuş .. 

Kasım ABD seçimleri vs ertelenmesi bekleniyormuş ve tehlike deniyormuş .. 

Dünyada Yürütmenin güçlenmesi gözleniyormuş ... 

Yapay zeka ve Robot birleşmesi bekleniyormuş . 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157432523319983&set=a.383176994982&type=3&eid=ARAprCBNNH1mqQF6GGKVdhppobd9jXC_dPb3Yr_Wk0_5YnI0VZhG6EVdQ0pOTGFMUUu6MoDvcygG0tSk
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Acele etme bu belalara yol açıyor dedi ... 

Hastalık yönetmeyecek geleceği biz insanlar şekillendireceğiz ... dedi ... 

20. 

Korona 19 notlarım devam edebilir….Niye etmesin? Evde  bol stresli 

yaşıyoruz… 

1.O2 MAKİNESİNİ ANLAT 

APNE MAKİNSİNİ ANLAT AYAK ISILI MASAJ MAKİNESİNİ ANLAT  

ABD GELEN DAMARA BASINÇ MAKİNESİNİ ANLAT 

ÇERKES ETEMİ OKUYUŞUMU ANLAT 

KÖRLEŞMEYİ OKUYUŞUMU  

2 PRİNTERİ DE ÇALIŞTIRAMADIĞIMI  

İBRAHİM İncalla yazışmamızı 

Balkonda GÜNEŞTE oturmamı 

TAM KARŞIMIZDAKİ MHP  il binasında çalışanları ve gelen şefleri izlememi 

otolarını 

İyi ki sabunlu su içmediğimi 

Ümit Hocanın nasıl gözünden suyu; genzine, burnuna çabuk görülür şekilde 

getirdiğini 

Öksürük az hapşırışımın aldığım Asistten olabilişini 

Göz torbamın  maskemden olabileceğini  

Isımın 32 derece ölçme paniğimi 

Şeker ölçme rakamlarında paniğimi 

Tansiyondaki rakam paniğimi 

Harry Potterin  yazarı  Joanne ROWLİNG BU  virüsten nefes egzersizi ile 

kurtuluşunu Taklide kalkışımı  

Nisan 1 şaka yapmaya mecal kalmayışını 



 

79 
 

Sent köşesinde KANDA bir şey var lafını hatırlayıp ürkmem 

Evde koridor boyu yürümeye spor deyişim 

Arabamın bakımı geçti ama onunla uğraşacak değilimim 

Hobim olsaydı iyiydi; tavla, satranç, briç,  tenis vs yok 

Ne çok memlekette Profesör varmış tesbitim 

Sinemacılar amma boş sokak, fotoğraf , kamera çekimi yapıyorlardır 

yapmalılar dedim 

Sakal traşı olup ferahlamadan umutlandım 

Dini inançlarda  azalma seziyorum 

Podbean podcast App indirmeyi öğrendim 

5 G ile korona 19 arasında bağ var lafına millet solcusu, bilimcisi isyan etti! 

Yahu anlatılmak istenen o onu getirdi denmiyo.. 5 G  çok fazla bir atak. O 

ve onun gibi ataklar  insanın doğaya saldırılarıdır ve talandır ve hırstır ve 

kardır ve sömürüdür…  Vahşi hayvanlarla insan teması artınca bu virüsler 

bela olmuştur ‘’ denmek isteniyor. 

T.C vaka  34.109 

ölü  sayısı 725 ooo amma artıya 500.000 e gidiyo 

Dünya  vaka sayısı ölü sayısı? 

GAZİ HASTANESİNE GİTTİM VE AKCİĞERİM RÖNTGENİNE BAKTIK VE 

VİRÜS TESTİ İÇ BOĞAZIMDAN BURNUMDAN ÖRNEK ALINDI VE VE BEN 

KORONA DEĞİLMİŞİM. SEVİNDİM. AMA  DİKATE ÖZENE DEVAM 

KARARI ALMIŞIM… 

AMAN AMAN DİKKAT EDELİM BU SEFER … 

HİPER KÜRESELLEŞEME GİDİŞATINA 

DÜNYANIN SAĞA KAYIŞINA 

HERŞEYİN HIZLANIŞINA 

SAĞLIK GIDA EKONOÖİSİNDE DEĞİŞİME DİKKAT 
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ÖĞRENCİYE DEĞİL HALKA KARNE GELEBİLİR  

Ve ben ucm ‘sine bu arada herkesi suçlayan başvuru yapmadan edemedim; 

Bakınız ; 
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P.O. Box 19519, 2500 CM, The Hague,  

The Netherlands 

 

ŞİKAYETÇİLER : 1- Senih ÖZAY (T.C. Kimlik No : 57589230830) 

      Cumhuriyet Bulvarı No: 285/1 Gül apt . K:1  D:1 

ALSANCAK /İzmir/TÜRKİYE 

 

VEKİLLERİ             : 1- Senih ÖZAY (T.C. Kimlik No : 57589230830) 

      Cumhuriyet Bulvarı No: 285/1 Gül apt . K:1  D:1 

ALSANCAK /İzmir/TÜRKİYE 

                                           

İHBAR EDİLENLER : 

1.Senih Özay v e  tüm arkadaşları ve herkes ve hepimiz ;  Cumhuriyet Bulvarı 

No: 285/1 Gül apt . K:1  D:1 ALSANCAK /İzmir/TÜRKİYE 

2.  DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus 

Cenevre/İsviçre  

3. Özellikle ABD Devlet Başkanı Donald Trump  ve  

4. Çin Devlet Başkanı Zhonghua Renmin    

ve diğer Devletlerin e n  ü s t sorumluları… 

 

Senih Özay 

Avukat 

Cumhuriyet Bulvarı No: 285/1 

Gül  Apartmanı Daire: 1 

Alsancak – İzmir - Türkiye 

+90 232 421 00 94 – 95 – 96 – 97 

avsenih@gmail.com 

info@senihozay.av.tr 

 

mailto:avsenih@gmail.com
mailto:info@senihozay.av.tr


 

81 
 

Birleşmiş Milletlere bağlı tüm Devletler ve en üst 

sorumluları … 

Following is the list of the 191 Member States of the 

United Nations with dates on which they joined the 

Organization. 

Member -- (Date of Admission) 

Afghanistan -- (19 Nov. 1946) 

Albania -- (14 Dec. 1955) 

Algeria -- (8 Oct. 1962) 

Andorra -- (28 July 1993) 

Angola -- (1 Dec. 1976) 

Antigua and Barbuda -- (11 Nov. 1981) 

Argentina -- (24 Oct. 1945) 

Armenia -- (2 Mar. 1992) 

Australia -- (1 Nov. 1945) 

Austria-- (14 Dec. 1955) 

Azerbaijan -- (9 Mar. 1992) 

Bahamas -- (18 Sep. 1973) 

Bahrain -- (21 Sep. 1971) 

Bangladesh -- (17 Sep. 1974) 

Barbados -- (9 Dec. 1966) 

Belarus -- (24 Oct. 1945) 

On 19 September 1991, Byelorussia informed the 

United Nations that it had changed its name to Belarus. 

Belgium -- (27 Dec. 1945) 

Belize -- (25 Sep. 1981) 

Benin -- (20 Sep. 1960) 

Bhutan -- (21 Sep. 1971) 

Bolivia -- (14 Nov. 1945) 

Bosnia and Herzegovina -- (22 May 1992) 
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The Socialist Federal Republic of Yugoslavia was an 

original Member of the United Nations, the Charter 

having been signed on its behalf on 26 June 1945 and 

ratified 19 October 1945, until its dissolution following 

the establishment and subsequent admission as new 

members of Bosnia and Herzegovina, the Republic of 

Croatia, the Republic of Slovenia, The former Yugoslav 

Republic of Macedonia, and the Federal Republic of 

Yugoslavia.  

The Republic of Bosnia and Herzegovina was admitted 

as a Member of the United Nations by General 

Assembly resolution A/RES/46/237 of 22 May 1992. 

Botswana -- (17 Oct. 1966) 

Brazil -- (24 Oct. 1945) 

Brunei Darussalam -- (21 Sep. 1984) 

Bulgaria -- (14 Dec. 1955) 

Burkina Faso -- (20 Sep. 1960) 

Burundi -- (18 Sep. 1962) 

Cambodia -- (14 Dec. 1955) 

Cameroon -- (20 Sep. 1960) 

Canada -- (9 Nov. 1945) 

Cape Verde -- (16 Sep. 1975) 

Central African Republic -- (20 Sep. 1960) 

Chad -- (20 Sep. 1960) 

Chile -- (24 Oct. 1945) 

China -- (24 Oct. 1945) 

Colombia -- (5 Nov. 1945) 

Comoros -- (12 Nov. 1975) 

Congo -- (20 Sep. 1960) 

Costa Rica -- (2 Nov. 1945) 

Côte d'Ivoire -- (20 Sep. 1960) 

Croatia -- (22 May 1992)  
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The Socialist Federal Republic of Yugoslavia was an 

original Member of the United Nations, the Charter 

having been signed on its behalf on 26 June 1945 and 

ratified 19 October 1945, until its dissolution following 

the establishment and subsequent admission as new 

members of Bosnia and Herzegovina, the Republic of 

Croatia, the Republic of Slovenia, The former Yugoslav 

Republic of Macedonia, and the Federal Republic of 

Yugoslavia.  

The Republic of Croatia was admitted as a Member of 

the United Nations by General Assembly resolution 

A/RES/46/238 of 22 May 1992. 

Cuba -- (24 Oct. 1945) 

Cyprus -- (20 Sep. 1960) 

Czech Republic -- (19 Jan. 1993) 

Czechoslovakia was an original Member of the United 

Nations from 24 October 1945. In a letter dated 10 

December 1992, its Permanent Representative informed 

the Secretary-General that the Czech and Slovak 

Federal Republic would cease to exist on 31 December 

1992 and that the Czech Republic and the Slovak 

Republic, as successor States, would apply for 

membership in the United Nations. Following the receipt 

of its application, the Security Council, on 8 January 

1993, recommended to the General Assembly that the 

Czech Republic be admitted to United Nations 

membership. The Czech Republic was thus admitted on 

19 January of that year as a Member State. 
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Democratic People's Republic of Korea -- (17 Sep. 

1991) 

Democratic Republic of the Congo -- (20 Sep. 1960) 

Denmark -- (24 Oct. 1945) 

Djibouti -- (20 Sep. 1977) 

Dominica -- (18 Dec. 1978) 

Dominican Republic -- (24 Oct. 1945) 

Ecuador -- (21 Dec. 1945) 

Egypt -- (24 Oct. 1945) 

Egypt and Syria were original Members of the United 

Nations from 24 October 1945. Following a plebiscite 

on 21 February 1958, the United Arab Republic was 

established by a union of Egypt and Syria and continued 

as a single Member. On 13 October 1961, Syria, having 

resumed its status as an independent State, resumed 

its separate membership in the United Nations. On 2 

September 1971, the United Arab Republic changed its 

name to the Arab Republic of Egypt. 

El Salvador -- (24 Oct. 1945) 

Equatorial Guinea -- (12 Nov. 1968) 

Eritrea -- (28 May 1993) 

Estonia -- (17 Sep. 1991) 

Ethiopia -- (13 Nov. 1945) 

Fiji -- (13 Oct. 1970) 

Finland -- (14 Dec. 1955) 

France-- (24 Oct. 1945) 

Gabon -- (20 Sep. 1960) 

Gambia -- (21 Sep. 1965) 

Georgia -- (31 July 1992) 

Germany -- (18 Sep. 1973) 
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The Federal Republic of Germany and the German 

Democratic Republic were admitted to membership in 

the United Nations on 18 September 1973. Through 

the accession of the German Democratic Republic to the 

Federal Republic of Germany, effective from 3 October 

1990, the two German States have united to form one 

sovereign State. 

Ghana -- (8 Mar. 1957) 

Greece -- (25 Oct. 1945) 

Grenada -- (17 Sep. 1974) 

Guatemala -- (21 Nov. 1945) 

Guinea -- (12 Dec. 1958) 

Guinea-Bissau -- (17 Sep. 1974) 

Guyana -- (20 Sep. 1966) 

Haiti -- (24 Oct. 1945) 

Honduras -- (17 Dec. 1945) 

Hungary -- (14 Dec. 1955) 

Iceland -- (19 Nov. 1946) 

India -- (30 Oct. 1945) 

Indonesia -- (28 Sep. 1950) 

By letter of 20 January 1965, Indonesia announced its 

decision to withdraw from the United Nations "at this 

stage and under the present circumstances". By 

telegram of 19 September 1966, it announced its 

decision "to resume full cooperation with the United 

Nations and to resume participation in its activities". 

On 28 September 1966, the General Assembly took 

note of this decision and the President invited 

representatives of Indonesia to take seats in the 

Assembly. 
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Iran (Islamic Republic of) -- (24 Oct. 1945) 

Iraq -- (21 Dec. 1945) 

Ireland -- (14 Dec. 1955) 

Israel -- (11 May 1949) 

Italy -- (14 Dec. 1955) 

Jamaica -- (18 Sep. 1962) 

Japan -- (18 Dec. 1956) 

Jordan -- (14 Dec. 1955) 

Kazakhstan -- (2 Mar. 1992) 

Kenya -- (16 Dec. 1963) 

Kiribati -- (14 Sept. 1999) 

Kuwait -- (14 May 1963) 

Kyrgyzstan -- (2 Mar. 1992) 

Lao People's Democratic Republic -- (14 Dec. 1955) 

Latvia -- (17 Sep. 1991) 

Lebanon -- (24 Oct. 1945) 

Lesotho -- (17 Oct. 1966) 

Liberia -- (2 Nov. 1945) 

Libyan Arab Jamahiriya -- (14 Dec. 1955) 

Liechtenstein-- (18 Sep. 1990) 

Lithuania -- (17 Sep. 1991) 

Luxembourg-- (24 Oct. 1945) 

Madagascar -- (20 Sep. 1960) 

Malawi -- (1 Dec. 1964) 

Malaysia-- (17 Sep. 1957) 

The Federation of Malaya joined the United Nations on 

17 September 1957. On 16 September 1963, its name 

was changed to Malaysia, following the admission to the 

new federation of Singapore, Sabah (North Borneo) and 

Sarawak. Singapore became an independent State on 9 

August 1965 and a Member of the United Nations on 

21 September 1965. 
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Maldives-- (21 Sep. 1965) 

Mali -- (28 Sep. 1960) 

Malta -- (1 Dec. 1964) 

Marshall Islands -- (17 Sep. 1991) 

Mauritania -- (7 Oct. 1961) 

Mauritius -- (24 Apr. 1968) 

Mexico -- (7 Nov. 1945) 

Micronesia (Federated States of) -- (17 Sep. 1991) 

Monaco -- (28 May 1993) 

Mongolia -- (27 Oct. 1961) 

Morocco -- (12 Nov. 1956) 

Mozambique -- (16 Sep. 1975) 

Myanmar -- (19 Apr. 1948) 

Namibia -- (23 Apr. 1990) 

Nauru -- (14 Sept. 1999) 

Nepal -- (14 Dec. 1955) 

Netherlands -- (10 Dec. 1945) 

New Zealand -- (24 Oct. 1945) 

Nicaragua -- (24 Oct. 1945) 

Niger -- (20 Sep. 1960) 

Nigeria -- (7 Oct. 1960) 

Norway -- (27 Nov. 1945) 

Oman -- (7 Oct. 1971) 

Pakistan -- (30 Sep. 1947) 

Palau -- (15 Dec. 1994) 

Panama -- (13 Nov. 1945) 

Papua New Guinea -- (10 Oct. 1975) 

Paraguay -- (24 Oct. 1945) 

Peru -- (31 Oct. 1945) 

Philippines -- (24 Oct. 1945) 

Poland -- (24 Oct. 1945) 

Portugal -- (14 Dec. 1955) 

Qatar -- (21 Sep. 1971) 

Republic of Korea -- (17 Sep. 1991) 

Republic of Moldova -- (2 Mar. 1992) 
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Romania -- (14 Dec. 1955) 

Russian Federation -- (24 Oct. 1945) 

The Union of Soviet Socialist Republics was an original 

Member of the United Nations from 24 October 1945. 

In a letter dated 24 December 1991, Boris Yeltsin, the 

President of the Russian Federation, informed the 

Secretary-General that the membership of the Soviet 

Union in the Security Council and all other United 

Nations organs was being continued by the Russian 

Federation with the support of the 11 member 

countries of the Commonwealth of Independent States. 

Rwanda -- (18 Sep. 1962) 

Saint Kitts and Nevis -- (23 Sep. 1983) 

Saint Lucia -- (18 Sep. 1979) 

Saint Vincent and the Grenadines -- (16 Sep. 1980) 

Samoa -- (15 Dec. 1976) 

San Marino -- (2 Mar. 1992) 

Sao Tome and Principe -- (16 Sep. 1975) 

Saudi Arabia -- (24 Oct. 1945) 

Senegal -- (28 Sep. 1960) 

Seychelles -- (21 Sep. 1976) 

Sierra Leone -- (27 Sep. 1961) 

Singapore -- (21 Sep. 1965) 

Slovakia -- (19 Jan. 1993) 

Czechoslovakia was an original Member of the United 

Nations from 24 October 1945. In a letter dated 10 

December 1992, its Permanent Representative informed 

the Secretary-General that the Czech and Slovak 

Federal Republic would cease to exist on 31 December 

1992 and that the Czech Republic and the Slovak 

Republic, as successor States, would apply for 
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membership in the United Nations. Following the receipt 

of its application, the Security Council, on 8 January 

1993, recommended to the General Assembly that the 

Slovak Republic be admitted to United Nations 

membership. The Slovak Republic was thus admitted on 

19 January of that year as a Member State. 

Slovenia -- (22 May 1992) 

The Socialist Federal Republic of Yugoslavia was an 

original Member of the United Nations, the Charter 

having been signed on its behalf on 26 June 1945 and 

ratified 19 October 1945, until its dissolution following 

the establishment and subsequent admission as new 

members of Bosnia and Herzegovina, the Republic of 

Croatia, the Republic of Slovenia, The former Yugoslav 

Republic of Macedonia, and the Federal Republic of 

Yugoslavia.  

The Republic of Slovenia was admitted as a Member of 

the United Nations by General Assembly resolution 

A/RES/46/236 of 22 May 1992.  

Solomon Islands -- (19 Sep. 1978) 

Somalia -- (20 Sep. 1960) 

South Africa -- (7 Nov. 1945) 

Spain -- (14 Dec. 1955) 

Sri Lanka -- (14 Dec. 1955) 

Sudan -- (12 Nov. 1956) 

Suriname -- (4 Dec. 1975) 

Swaziland -- (24 Sep. 1968) 

Sweden -- (19 Nov. 1946) 
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Switzerland -- (10 Sep. 2002) 

Syrian Arab Republic -- (24 Oct. 1945) 

Egypt and Syria were original Members of the United 

Nations from 24 October 1945. Following a plebiscite 

on 21 February 1958, the United Arab Republic was 

established by a union of Egypt and Syria and continued 

as a single Member. On 13 October 1961, Syria, having 

resumed its status as an independent State, resumed 

its separate membership in the United Nations. 

Tajikistan -- (2 Mar. 1992) 

Thailand -- (16 Dec. 1946) 

The former Yugoslav Republic of Macedonia -- (8 Apr. 

1993) 

The Socialist Federal Republic of Yugoslavia was an 

original Member of the United Nations, the Charter 

having been signed on its behalf on 26 June 1945 and 

ratified 19 October 1945, until its dissolution following 

the establishment and subsequent admission as new 

members of Bosnia and Herzegovina, the Republic of 

Croatia, the Republic of Slovenia, The former Yugoslav 

Republic of Macedonia, and the Federal Republic of 

Yugoslavia.  

By resolution A/RES/47/225 of 8 April 1993, the 

General Assembly decided to admit as a Member of the 

United Nations the State being provisionally referred to 

for all purposes within the United Nations as "The 

former Yugoslav Republic of Macedonia" pending 

settlement of the difference that had arisen over its 

name.  
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Timor-Leste -- (27 Sep. 2002) 

Togo -- (20 Sep. 1960) 

Tonga -- (14 Sep. 1999) 

Trinidad and Tobago -- (18 Sep. 1962) 

Tunisia -- (12 Nov. 1956) 

Turkey -- (24 Oct. 1945) 

Turkmenistan -- (2 Mar. 1992) 

Tuvalu -- (5 Sept. 2000) 

Uganda -- (25 Oct. 1962) 

Ukraine-- (24 Oct. 1945) 

United Arab Emirates -- (9 Dec. 1971) 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland-

- (24 Oct. 1945) 

United Republic of Tanzania -- (14 Dec. 1961) 

Tanganyika was a Member of the United Nations from 

14 December 1961 and Zanzibar was a Member from 

16 December 1963. Following the ratification on 26 

April 1964 of Articles of Union between Tanganyika and 

Zanzibar, the United Republic of Tanganyika and 

Zanzibar continued as a single Member, changing its 

name to the United Republic of Tanzania on 1 November 

1964. 

United States of America -- (24 Oct. 1945) 

Uruguay -- (18 Dec. 1945) 

Uzbekistan -- (2 Mar. 1992) 

Vanuatu -- (15 Sep. 1981) 

Venezuela -- (15 Nov. 1945)  

Viet Nam -- (20 Sep. 1977) 

Yemen -- (30 Sep. 1947) 

Yemen was admitted to membership in the United 

Nations on 30 September 1947 and Democratic Yemen 

on 14 December 1967. On 22 May 1990, the two 

countries merged and have since been represented as 

one Member with the name "Yemen". 
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Yugoslavia -- (1 Nov. 2000) 

  

The Socialist Federal Republic of Yugoslavia was an 

original Member of the United Nations, the Charter 

having been signed on its behalf on 26 June 1945 and 

ratified 19 October 1945, until its dissolution following 

the establishment and subsequent admission as new 

members of Bosnia and Herzegovina, the Republic of 

Croatia, the Republic of Slovenia, The former Yugoslav 

Republic of Macedonia, and the Federal Republic of 

Yugoslavia.  

The Federal Republic of Yugoslavia was admitted as a 

Member of the United Nations by General Assembly 

resolution A/RES/55/12 of 1 November 2000.  

 

Zambia -- (1 Dec. 1964) 

192. Devlet Zimbabwe -- (25 Aug. 1980)  

Source: UN Press Release ORG/1317 (26 September 

2000) 

Updated 27 September 2002 

5. Herkesi  8 milyar insanı  tek tek suçluyorum. 

6. Tüm Dünyadaki Şirketleri suçluyorum. 

AÇIKLAMALAR : 

A. Covid-19 veya Corona virüs ve   Sıtma’nın ve  H1N1 ‘ in ve  Ebola’nın ve 

SARS’ın ve MERS’in gelişmişi…   

Dünyaya (Diğer gezegenleri bilmiyorum ),  Nufusu 1.4 milyar olan ÇİN’in 11 

milyonluk öğrenci şehri olan  Wuhan’dan  saldırı mı  başlattı. (Böyle mi 

diyelim yoksa  Biyolojik saldırıya da şans verelim mi) yoksa ister ABD 

ASKERLERİNİN Çine getirdiği mi bu ? Yoksa Laboratuvardan bir teknisyenin  
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ihmal ile dışarı taşıması mı )  bilmiyorum. İster öyle ister böyle… Bunu 

mahkemniz araştırmalı ve bulmalıdır.  

Savunma olarak yardım edeceğiz. 

Kitap yazmıyoruz; Farkındayız ; Biraz uzun oluyor; Dayanın! 

AİHM ‘ e de 106 sayfalık dilekçe ile dava açmıştım. Mahkeme  ara karraı ile  

10 sayfaya düşürmemi istemişti. Ben de  ilk  10 sayfayı bükerek sonuç yazıp 

altını imzalayıp aynı 96 sayfayı eklerdir  başlığı ile  tekrar yollamıştım. 

Siz de böyle şeylere  kalkışmamalısınız. 

UCM Savcılığının Baş Savcısının milyonda bir dava açmaya  kalkışmasını ve ABD 

‘ nin fazla kollandığını da  bilmiyor değilim. 

A. 

Tekrarlarsak bu ilk ve son virüs değil… Sebebi ise insanların hayvanların 

diyarına girişi belki ve onların yaşam alanlarını daraltmaları belki… örneğin 

yağmur ormanlarında çok müdahale , Büyük şirketler, maden şirketleri,  

oralarda hayvan yetiştirmeler, et üretimi, mono kültür ağaçlar, kahve işi , 

deterjan için Hindistan cevizi ağacı yetiştirmeler sevdası gibi, altın, petrol 

sevdası  vs… SALDIRISI … 

Bunlara  ‘’İnsanlık suçu ‘’ da diyebiliriz,  ya da  ‘’insanlar hepsi  suçlu.’’ da… 

Çocuk doğurma ( Vatikan hala doğum kontrolüne karşı) uçaklarla çok seyahat, 

Termik Santraller,  şirketlerden hisse senedi çılgınlığı.... iklim değişikliği… 

İşte bu yüzden… oldu. 

Bence artık kurumlar  kadar, bireyler suçlu…. 

Ben bir Avukatım, Bilimci değilim ama, benden evvel değil, benden sonra bu 

konuya  çalışan gelen 3 bilim insanının makalesini gördüm.. Buraya alarak 

geçiyorum…. 

‘’İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian'a bir makale yazan bilim 

insanları, "Kovid-19'un sorumlusu olan tek bir tür var, o da biziz" dedi. 

cumhuriyet.com.tr 28.04.2020  

Dünyanın önde gelen biyoçeşitlilik uzmanları, ‘salgınların altındaki asıl neden' 

olarak tanımladıkları ‘vahşi dünyanın kontrolsüz tahribatının' hızla 
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durdurulmaması halinde, koronavirüs salgınını çok daha ölümcül ve yıkıcı 

salgınların izleyeceği uyarısında bulundu. 

İngiltere’de yayınlanan Guardian gazetesinin haberine göre uzmanlar 

yayımladıkları bilimsel makalede, “Kovid-19'un sorumlusu tek bir tür var; o da 

biziz” dedi ve şöyle devam etti: “Son dönemdeki salgınlar, insan faaliyetlerinin 

doğrudan sonuçları, özellikle de her ne pahasına olursa olsun ekonomik 

büyümeye önem veren küresel mali ve ekonomik sistemlerimizin. Mevcut krizin 

ortaya çıkardığı zorlukları aşmak ve gelecektekilerin tohumlarını atmaktan 

kaçınmak için küçük bir fırsat penceremiz var.” 

Profesörler Josef Bettele, Sandra Diaz ve Eduardo Brondizio, geçen yıl 

Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Hükümetlerarası Bilim-Politika 

Platformu'nun (IPSES) yayımladığı bir rapor hazırlamış, dünyadaki 

biyoçeşitliliğinin ne durumda olduğuna dair şimdiye kadarki en kapsamlı 

çalışmaya imza atmışlardı. Çalışmada, dünyanın doğal yaşam destek 

sistemlerindeki zayıflamanın, insanlığı tehlikeye attığı sonucuna varılmıştı. 

“HEPSİ MÜKEMMEL FIRTINA YARATTI” 

Bir sonraki IPSES değerlendirmesini Dr. Peter Dazsak ile hazırlayan uzmanlar, 

“Yaygın ormansızlaşma, tarımın kontrolsüz genişlemesi, yoğun çiftçilik, 

madencilik ve altyapı gelişimi ve vahşi türlerin sömürülmesi hastalıkların 

yayılması için ‘mükemmel fırtına' bir yarattı” dedi. 

Uzmanlar, bu faaliyetlerin daha çok sayıda insanı, insanlarda görülen 

hastalıkların yüzde 70'inin kaynağı olan hayvanlarla karşı karşıya getirerek 

pandemilere yol açtığını vurguladı. 

Bu durumun kentleşme ve küresel hava seyahatlerindeki hızlı büyümeyle 

birleşerek, Asya'daki yarasalarda görülen zararsız bir virüsü insanlarda 

“görülmemiş bir acıya dönüştürdüğü” ve dünya genelindeki toplumları ve 

ekonomileri durdurduğu belirtildi. 

‘KOVID-19 BAŞLANGIÇ OLABİLİR’ 

Uzmanlar ayrıca Kovid-19'un “sadece bir başlangıç olabileceğini” vurgulayıp, 

şöyle devam etti: “Bugün yaptığımız seçimlerin olası etkileri konusunda aşırı 

derecede dikkatli olmazsak, gelecekteki pandemiler büyük ihtimalle daha sık 

olacak, daha hızlı yayılacak, daha büyük bir ekonomik etkisi olacak ve daha 

çok sayıda insan öldürecek.” 
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Bilim insanları ayrıca trilyonlarca dolarlık ekonomik canlanma paketlerinin, 

çevre korumanın güçlendirilmesi için kullanılması gerektiğini söyledi. 

Uzmanlar “Çevre standartlarını gevşetmek ve yoğun tarım, hava yolu, fosil 

yakıt bağımlı enerji sektörlerini güçlendirmek siyaseten faydalı olabilir, ancak 

bunu acil ve köklü değişiklikler olmadan yapmak, özünde gelecekteki 

pandemilerin ortaya çıkmasını sübvanse eder” dedi. 

“İŞLER BÖYLE DEVAM EDEMEZ” 

Uzmanlar küresel bir “Tek sağlık” yaklaşımının da genişletilmesi gerektiğini 

belirtirken, Daszak, “İnsanların sağlığı, vahşi yaşamın, besi hayvanlarının ve 

çevrenin sağlığıyla çok yakından bağlantılı” diye konuştu. 

Pandemi riskinin ön saflarındaki ülkelerde gözlem ve sağlık hizmetlerinin yeterli 

bir şekilde fonlanması gerektiği vurgulanırken, “Bu öyle basit bir cömertlik 

değil, gelecekteki küresel salgınları önlemek için yaşamsal önemde bir yatırım” 

denildi. 

Dazsak, “Bahsettiğimiz programlar yılda on milyarlarca dolara mal olacak. Ama 

bir yüzyılda sadece bir pandemi bile yaşasanız, bu trilyonlarca dolara mal 

oluyor. Yani yine yatırımınızdan çok iyi bir geri dönüş alıyorsunuz” dedi ve 

şöyle devam etti: “İşler böyle devam edemez. İşlerin böyle devam etmesini 

umanlar bir aşının bulunmasını bekliyor. Bu iyi bir strateji değil. Altta yatan 

nedenlerle mücadele etmeliyiz.”  

(BBC TÜRKÇE)  

1.Davacıları şimdi  tanıyalım : 

A)Senih Özay… 

Köy kökenli ve de Çerkes, devrimci, anarşist avukattır.Türkiye – İzmir’de 

yaşamaktadır.Manisa,Salihli,31.12.1951 doğumludur., Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi’ni bitirmiştir. Önce Ankara Barosu, sonra İzmir Barosu’na 

kaydolmuş bir ara Baro yöneticiliği, Yeşiller Partisi Kurucu Üyeliği, Kasbanın 

hukuku adlı Radyo Proğramı sunuculuğu ve yapımcılığı, İnsan Hakları Derneği, 

Çağdaş Hukukçular Derneği, Savaş Karşıtları Derneği, Sosyal Araştırmalar 

Vakfı, Kuzey Kafkasya Kültür Derneği, Düşünce Suçu Müzesine Doğru 

Hareketi yönetici ve üyeliği, Sınır Tanımayan Avukatlar ve İnsan Hakları 

Savunucuları Örgütü, Ayva Vakfı Hareketi, Stop Hareketi kurucusudur.   

İzmir  Türkiye Çevre Hareketi Avukatları ve Çetelere Karşı Mücadele 

Avukatları kurucusu ve üyesidir. Türkiyede Bergamada Vahşi altın madeni 
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çıkarılmasına karşı  halkın vekili olarak AİHM ‘ ne kadar dava   açmış bir 

Avukattır. Türkiyeden 1.Develer2.Yılanlar 3.Fesleğenler 4.Hurma  ağaçları 

5.Asma bahçeleri (Babil’dekiler) 6.Hindiler (Türkiye’den)  7.Leylekler (Irak’tan 

uçup Türkiye hava sahasına giren, Hollanda’ya  geçecek olan ) 8.Horoz  (Denek 

olmak istememektedir.) 8 canlının abukatı olarak ; ABD ve tüm Devletlerin 

Irakta savaş yaratmalarına  karşı savaşı durdurmak için  La Haye Adalet 

Divanına karşı dava açmış bir Avukattır. Mültecilerin Türkiye’de içinde  3.5 

milyar dolar karşılığı tutulmasına karşı La Haye Adalet Divanına karşı dava 

açmış bir Avukattır. Monsanto Firmasının Dünyayı ve de Türkiye köylüsünü 

zehirli ot ilacı ile zehirlemeleri üzerinden tüm Devlet Başkanlarını sorumsuzlukla 

suçlayarak tarafınıza başvurmuşluğu olan  bir Avukattır. 

KONU : Dünya Tarihinde  salgınların en sonuncusu  Korona Virüs 19 adı 

verilen Virüsün;beklenen ve yeterli tedbir alınmamış atağında çok ölüm çok 

hastalık çok ekonomi maliye kaybı yaşanmasında  Devletlerin, Şirketlerin ve 

herkesin, hatta davacının da,  kusurlu ve müterafik kusurlu ve duyarsızca 

işledikleri suçların tespiti ve bu suçlardan yargılanmalarını ve tazminatlar 

belirleme ve bölüştürmeye  hüküm talep etme zorunluluğu duyduk.   

SUÇ  : 

 

- Yaşama hakkına, İnsan sağlığına ve doğaya ve Dünya ekonomisine  muazzam  

zarara yol açan  Korona19 Virüs vakasının sorumlularının kimyasallarla veya 

başka türlü yollarla  sistematik ölümlere yol açmak  suretiyle ve hastalık 

ile ve  hastalık  tehdidi oluşturmakla  ve  akıl almaz ekonomik çöküntüye  

neden olmak… 

- İnsanlığın temiz bir çevrede yaşama hakkını engellemek… 

- İster laboratuvarda, ister doğada  oluşan bu Korona 19 adı verilen virüse 

yol açmak ve  kontrol etmemek, saklamak, önemini önemsememek 

eylemlerinin  kasıt veya ihmal üzere  doğurduğu sonuçlar neticesiyle insanlığa 

karşı suç işlemek… 

- Sivil halklar  üzerine gelerek  geniş anlamda savaş suçu işlemek… 

- Zararlı virüsle  insanların doğurganlığını azaltarak soylarının devamlılığını 

engellemek…. 

- Özgür ve evrensel bilim ve araştırma ortamını  geciktirerek engellemek… 

- 2 ay boyunca Dünya devletlerinin dünya insanlarını tedbir almayarak, 

ıskalayarak   oyalanmaları ile insanlığa karşı suç işlemek… 
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- Akılalmaz ekonomik mali iş hayatı ticaret kayıplı  zararlara yol açmak…  

OLAYLAR ; 

 

1. Bu salgın bilimsel , sosyal , iklimsel  digital planlı bir deney 

görünümündedir. 

2. Aralık 2015 de Paris de imzalanan Birleşmiş Milletler iklim Değişikliği 

çerçeve Sözleşmesi gereğince 2020 yılından başlamak üzere 2030 yılına 

kadar DÜNYANIN SOĞUTULMASI kararlaştırılmıştır 

3. Trump, Obama tarafından imzalanan bu Sözleşmenin ABD ye karşı bir 

ekonomik savaş olduğunu söyleyebilmiştir. 

4. Dünya Meteroloji Örgütü 6 şubat 2019 da yaptığı açıklama ile 2015, 

2016, 2017 ve 2018 yıllarının son 170 yılın en sıcak yılları olduğunu ve 

yükselme eğrisinin devam ettiğini belirtmiştir 

5. Bu gelişmeler olurken Dünya Sağlık Örgütü tüm dünyaya bir salgına 

hazırlanılması talimatı vermiştir. Türkiye de 13 Nisan 2019 da yayınlanan 

Pandemi genelgesi ile hazırlıklar başlamış ve Ağustos Eylül 2019 aylarında 

illerin tamamı hazır hale getirildiği söylenmiş ve Ulusal Pandemi Planı 

yayınlanmıştır 

6. AKP ve MHP nin ortak teklifi ile Termik Santrallere verilen ilave süreye 

ilişkin kanun Cumhurbşaknı tarafından muhtemelen bu bilgi ve telakki ile  

VETO edilerek Termik Santraller Aralık 2019 dan itibaren kapatılarak 

Türkiye Salgına karşı hazır hale getirildiği söylenmiştir. 

7. Salgın Pandemi Bill Gates ve John Hopkins Üniversitesi tarafından 

Newyork da 18 Ekim 2019 tarihinde 3.5 saat süren bir simülasyon ile tüm 

dünyaya ilan edilmiştir 

8. Halen ABD deki tüm veriler dünyaya John Hopkins üniversitesi tarafından 

servis edilmektedir 

Salgın Pandemi süresinin Dünya için 6 ay olduğu açıklanmıştır. İlk vaka 17 

Kasım 2019 da Çin de başlamış olup 6 aylık süre 17 Mayıs 2020 de 

dolmaktadır. Yani bu salgın Dünyada Mayıs sonu itibariyle tamamen bitecek 

denilmektedir. 
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10. Ulusal düzeyde yani Türkiye için ise salgının süresinin 6 hafta olduğu 

Ulusal Plan da açıkça belirtilmiştir. Türkiye de ilk vaka 19 Şubat 2020 de 

Rize de tesbit edilmiş denildiğine göre  6 hafta 13 mayıs 2020 de 

dolmaktadır 

11. Salgınların başından ve sonundan 3-4 haftasının KULUÇKA ve SÖNME 

olarak kabul edebiliriz. Buna göre Türkiye de 30 Nisan civarında ölümler 

bitecek bitiyor gidişatta olacak demektir. 

13. Bu planlı deneyle insanlar evde tutularak, fabrikalar ve küçük heryer 

kapatılarak, ulaşım durdurularak hayat bilinçli olarak yavaşlatılmıştır 

14. Salgın sırasında uzaydaki 22000 uydu , bilim adamları ve milyonlarca 

kamera ve bilgisayarlar ile her türlü bilgi derlenmektedir. Sıcaklık düşüşü , 

iklim değişikliği , okyanuslar denizler ve göllerdeki yaşam balık artışı , 

hayvan davranışları, kutuplar, kirlilik düzeyi vs herşey kayıt altına 

alınmaktadır. 

15. Salgın sırasında insanlar çin de  rusya da ve abd de başka digital 

sistemlerle takip edilmekte ve yeni digital uygulamalar test edilmektedir 

16. Salgın sırasında kapitalistler özellikle Amerikan Merkez Bankası FED 

öncülüğünde bol miktarda para basarak Dünya varlıklarını borsalar üzerinden 

yağmalamakta olduğu söylenmektedir. Salgın bittiğinde birçok zenginlik el 

değiştirmiş olacak gözükmektedir. 

17. Koronavirüse rağmen çinde hayat kısmen yavaşlamasına rağmen Ocak 

2020 ayı son 170 yılın en sıcak ocak ayı olarak kayıtlara geçmiş olup 

salgından sonra Dünyada üretim yeniden planlanacak büyük ihtimalle termik 

santraller yasaklanacak ve Paris iklim anlaşması sayesinde dünyanın ısınması 

sona erdirilecek ve soğuma başlayacaktır 

18. Salgın sırasında denenen digital faşizan uygulamalar kalıcı hale gelecek 

BÜYÜK GÖZALTI daha da kapsamlı hale gelecek nefes alışımız dahi izlenecek 

her türlü kaçamak imkansız hale gelecektir…’’ 

19. Bu salgın pandemi planlı bir deneydir.   Görüşündeyiz. 

20.Bilindiği üzere halen dünyada kabaca iki üretici güç var çin ve avrupa 

ayrıca petrol ve doğalgaz sahibi iki grup var araplar ve rusya ayrıca paranın 
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sahibi ve dünyanın en borçlu ülkesi var amerika yani beşli bir yapı var 

dünyada çin avrupa araplar rusya ve amerika 

Şimdi dünyanın en borçlu ülkesi ve paranın sahibi amerika o kadar çok para 

bastı ve borçlandı ki hesabı neredeyse kendisi bile bilmiyor bastığı paralar ve 

amerikan devlet kağıtlarından alacaklı olan çin avrupa rusya ve arapların eline 

geçti 

Eğer amerika bu ülkeler çin, Avrupa, rusya ve arapların ellerindeki dolarları 

ve amerikan devlet borçlanma kağıtlarının değerini sıfırlayamazsa bu ülkeler 

amerikaya amerikan doları ile kafa tutacak hale geldiler 

Şimdi amerika çocukları çin, arap, rus ve avrupanın paralarını sıfırlamak 

istiyor bunu şimdilerde yapamazsa yarın çok geç olacak 

İşte kronavirüs buradadır, bununla ilgilidir bağ içindedir.  rus çin arap ve 

avrupanın birikmiş paralarını sıfırlama oyunu petrol fiatlarının düşürülmesi ve 

borsaların batırılması başlangıçdır  şeklinde düşünüyoruz. 

Dolar zenginlerinin ve amerikan devlet tahvillerinden alacaklı olanların 

paralarını sıfırlama oyunu 

Bu oyunu geçen sene suudi arabistan ülkesinde devlet kadar zenginleşmiş 

prenslerini bir otele topladı ve paralarını zorla aldı bu biliniyor. 

Osmanlı zenginleşmiş sadrazam ve paşalarının paralarını onları öldürerek aldı 

devletler bunu çok kolay yaparlar fetönün türkiyedeki şirket be paraları 

bankası ne oldu 

Arkadaşlar kronavirüse ilişkin görüşlerimin ikinci bölümünü yazıyorum    

Amerika dünyadaki zenginlerin paralarını sıfırlamak ve ellerindeki dolar ve 

amerikan tahvillerini geri almak istiyor dün fed faizi sıfırlayıp 700 milyar 

dolarlık amerikan tahvilini geri alıp karşılığında piyasaya 700 milyar dolar 

nakit verdi bu başlangıç 

Dünya amerikan oyununa evet dedi bugün itibariyle bir milyon kahveci kafeci 

spor salonu çalışanı vs işsiz kaldı bu genç çalışanlar ne yapacak 

Kronavirüs kimi öldürüyor bağışıklık sistemi güçsüz hasta ve yaşlıları 

öldürüyor yani doğal seçilim yapıyor 
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Doğal seçilim dünyamızın dengesidir bu sayede sağlıklı ve güçlü nesiller yaşar 

Yapmamız gereken dünya halklarının bağışıklık sistemini güçlendirmektir 

örneğin herkese c vitamini dağıtabiliriz spor ve yürüyüş yapmaları için 

işyerinden bir saat spor izni verebiliriz 

Aşı bulununcaya kadar yapmamız gereken tek şey bağışıklık sistemini 

güçlendirmektir 

Biz ne yapıyoruz yaşlı zenginleri korumak için milyonlarca genç çalışanı işsiz 

bırakıp açlığa mahkum ediyoruz bu işsiz gençler bağışıklık sistemlerini nasıl 

güçlendirecekler 

Yapılacak tek şey kronavirüsü özgür bırakıp doğal seçilim yapmasına müsaade 

etmektir insanoğlunun zengin yaşlıları ölmesin diye milyonlarca genci işsiz 

bırakmak tamamen kapitalizmin ve amerikanın oyunudur amerika şu anda 

sadece zenginlerin birikmiş paralarını istiyor 

21.İşte belgelerimiz 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/08/20060823-4.htm 

Arkadaşlar devletimiz bu konuda çok hazırlıklı pandemik ulusal hazırlık planı 

aralık 2019 da yayınlanıyor ocak 2020 de koronovirüs sağlık bilim kurulu 

oluşturuyor 

Pandemik ulusal hazırlık planını hazırlayan prof lar aynı zamanda sağlık bilim 

kurulu üyesi oluyorlar doğal olarak 

Pandemik ulusal hazırlık planı hazırlıkları en az bir yıl önceden başlıyor hatta 

eylül 2019 da tüm sağlık il müdürlükleride konu hakkında çalışmalar 

yapıyorlar 

Yani olay bekleniyor hazırlıklar yapılıyor hatta il müdürlüğü yazısında olayın 

12 hafta süreceği ve halkın yüzde yirmibeşinin pandemiye yakalanabileceği 

bile belirtilmiş 

Soru şu bu hazırlıklar belgeler niçin yapıldı rutin mi yoksa dünya sağlık 

örgütü ve avrupa hastalık önleme ve kontrol merkezi ECDC ile koordineli 

olarak zamanlı ve bilinçli olarak mı hazırlandı 
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Masumduk kötülük ihmal kasıt oranları belirsiz. Müterafik kusur 

sözkonusu..TABİİKİ BURADA BENİM BİZİM HEPİMİZİN KUSURU 

MEVCUR. DAVA HEPİMİZE KARŞI  AÇILIYOR.  

ABD ile Çin arasında özel anlaşma: Tıbbi malzeme taşıyan uçak New York'a 

indi 

https://bundle.app/OJvFr5cN 

ABD’li avukatlardan Çin’e 20 trilyon dolarlık dava: Kovid-19'un Vuhan'da 

üretildiği iddia edildi 

https://bundle.app/5ovVrzz2 

Mesele virüsün ne ürünü olduğu değil bu işin içinde ne olduğunu anlamak virüs 

gerçek ölümler gerçek hayatın stop ettirilmesi de gerçek ancak virüs 

wuhanda çıktı tüm dünyaya yayıldı ama nedense çinin diğer bölgelerine 

yayılmadı.Ve bu olgu Bu virüsün Laboratuvarlarda yaratıldığının argümanı 

olarak sunuluyor. 

Sadece Çin’in üstüne atılacak bir şey değil bu Dünyanın sorunu ! Hepimizin 

sorunu ve suçu! 

Bu işin uluslarası bir komplo olduğu ve tüm devletlerin içinde olduğu 

neredeyse kesin tüm devletler kendilerini oyuna katılmaya mecbur 

hissediyorlar 

Minik içtihat BİZ BÜYÜKKKK PEŞİNDEYİZ HA HA 

Hadi bakalım ortaya daha neler çıkacak eşeledikçe 

Devlet Başkanı'nın "Koronavirüs için ek önleme gerek yok, olur böyle şeyler" 

dediği Belarus'ta ilk ölüm 

https://bundle.app/z7URjyyy 

Belarus rahatlığınımı yoksa çinin dijital faşizan korunmasını mı tercih edelim 

Bu iş öyle büyük bi iş ki ! Trilyon trilyon dolarlık iş ve epey ölü  torbası .. 

Belarusu da yutar Amerika’yı da çini de yutar gibime geliyo . Ben bu işte 

ölmemeyi şahsen becermek istiyorum 
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Neler gördük neler 16 mart bombası ve idamlar dahil ancak bence güzel 

günler de gördük dostluklar arkadaşlıklar ama daha güzel günlerde göreceğiz 

inşallah tutkuyla neşeyle sağlıkla yaşamaya devam 

 

22.YAKIN TARİHTE BAŞKA BENZER OLAYLAR, KATLİAMLAR, 

SALGINLAR, PANDEMİLER?   

Dünya tarihindeki 5 büyük pandemi nasıl son buldu?Bakmak lazım… tarih de 

çok önemli çok.. Ders dolu ! 

1 Nisan 2020 

 
İnsan nüfusunun artmasına bağlı olarak yeni bulaşıcı hastalıklar da gün 

yüzüne çıkmaya devam ediyor. Çok sayıda insanın birbirleriyle ve hayvanlarla 

iç içe yaşaması sağlık ve besin önlemlerindeki zayıflıklar ile birleştiğinde 

hastalıkların yayılabilmesi için gerekli koşulları sağlamaktadır. Buna ek olarak 

keşfedilen yeni ticaret yolları alışılmamış enfeksiyonların yayılmasını 

kolaylaştırarak küresel salgınların oluşumunda etkin rol oynamıştır. 

Peki bu salgınlar nasıl bitiyor? Bunu öğrenmek için, geçmişteki küresel 

salgınlardan 5 tanesinin nasıl sonlandığına bakabiliriz. 

1. Jüstinyen Veba Salgını (Plague of Justinian) 

Tarihteki en ölümcül pandemilerin üçü Yersinia pestis (bubonik veba veya kara 

veba bakterisi) ismindeki, vebaya sebep olan ve üç farklı formu bulunan bir 

bakteridir. Yersinia pestis 1894 yılında bir İsveç/Fransız fizikçi ve 

https://evrimagaci.org/tarihteki-kuresel-salginlar-koronavirus-ilk-degil-son-da-olmayacak-8397
https://evrimagaci.org/tarihteki-kuresel-salginlar-koronavirus-ilk-degil-son-da-olmayacak-8397
https://i0.wp.com/direnisteyiz27.org/wp-content/uploads/2020/03/evrimagaci.org_public_content_media_0cdf439421fde6e830ac42069d6838811.jpg
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bakteriyolog olan aynı zamanda Pastör Enstitüsünde çalışan Alexandre Yersin 

tarafından keşfedilmiştir. 

Jüstinyen Veba Salgını, Bizans başkenti Konstantinopolis’e (günümüzdeki 

adıyla İstanbul’a) M.S. 541’de ulaştı. Yersinia pestis bakterisine sahip 

pirelerin fareler üzerinde konaklayarak ticaret gemileri aracılığıyla Mısır 

üzerinden neredeyse tüm Akdeniz boyunca yayılmasıyla sonuçlanmıştır. 

Veba, Konstantinopolis’de büyük kayıplara yol açtı. Avrupa, Asya, Kuzey 

Afrika ve Arap Yarımdasına da büyük bir hızla yayılarak Dünya nüfusunun 

dörtte birinden fazlasının (30-50 milyon kişinin) ölümüne sebep oldu. DePaul 

Üniversitesi tarih profesörü Thomas Mockaitis şöyle diyor: 

İnsanların hastalık bulaşan bireylerden kaçınmak dışında bu hastalıkla nasıl 

savaşılabileceğine dair en ufak bir fikri bile yoktu. Vebanın sona ermesiyle 

pandemiden canlı kurtulanlar üzerine en iyi tahmin, iyi bir bağışıklığa sahip 

olduklarıydı. 

Dönemin Roma İmparatoru Jüstinyen’in Roma İmparatorluğu’nu birleştirme 

planlarını hüsrana uğratan, İmparatorluğun gidişatını etkileyen ve devasa 

ekonomik sıkıntıları beraberinde getiren veba, kötü gidişatın yarattığı 

atmosfer sayesinde Hristiyanlığın hızlı yayılmasını sağladı. 

2. Kara Veba (Black Death): “Karantina” Sözcüğü Nereden Geliyor? 

Veba, asla tam anlamıyla yok olmadı. Jüstinyen Veba Salgınından 800 yıl 

sonra yeniden gün yüzüne çıkarak Dünya tarihindeki en yıkıcı pandemiye 

neden oldu. 1347’de Avrupa’yı kasıp kavuran Kara Veba dört yıl içerisinde 

75-200 milyon insanın (Avrupa nüfusunun %30-60’sının) hayatına mal oldu. 

İnsanlar salgını nasıl durdurabileceklerine dair henüz bilimsel bir anlayışa 

sahip değildi; fakat bunun insanların birbirine yakınlığıyla ilişkili bir 

bulaşıcılığa sahip olduğunu fark etmeye başlamışlardı. Venedik kontrollü liman 

kenti Ragusa’daki ileri görüşlü memurlar, limana yanaşan gemicileri hasta 

olmadıkları kanıtlanana kadar izole etmeye karar verdiler. 

Başlangıçta 30 gün boyunca gemilerinde bekletilen gemicilere yönelik bu 

uygulamaya Venedik kanunlarında trentino adı verildi. Zamanla izolasyon 

süresinin 40 güne çıkarılmasıyla bu sözcük, sonradan karantina olarak 

ünlenecek quarantino (quaranta = kırk) olarak isimlendirilmeye başlandı. 
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1347’de Avrupa’yı kasıp kavuran Kara Veba dört yıl içerisinde 75-200 milyon 

insanın (Avrupa nüfusunun %30-60’sının) hayatına mal oldu.Cosmos Magazine 

  

3. Büyük Londra Vebası (The Great Plague of London) 

Londra, Kara Vebanın ardından asla derin bir nefes alamadı. 1348’den 17. 

yüzyılın ortalarına kadar, neredeyse 300 yıl boyunca 20 yıl aralıklarla baş 

gösteren veba, her seferinde İngiltere başkent nüfusunun 20%’sinin ölümüne 

sebep oldu. 

16. yüzyılın başında İngiltere hastaları izole etme amacıyla ilk yasalarını 

yürürlüğe koydu. Vebadan muzdarip evler, evin dışındaki direklere saman 

balyası bağlanarak işaretlenmişti. Enfekte olmuş aile bireylerine sahip olanlar 

sokakta dolaşırken beyaz bir direk taşımak durumundaydı. Kedi ve köpeklerin 

taşıyıcı olduğuna inanıldığından yüz binlerce hayvana toplu katliamlar 

uygulanmıştı. 

1664 kışında etkileri gözlenmeye başlayan fakat 1665 baharına kadar büyük 

bir etki yaratmayan Büyük Londra Vebası, 300 yıldan uzun süren yirmi yıl 

aralıklı baş göstermelerin sonuncusuydu. 460 bin civarı olan Londra nüfusunun 

100 bininin ölümüne sebep oldu. Hastalığın yayılımının önlenmesi amacıyla 

kurbanların yaka paça evlerine kapatılmasını eğlence mekanlarının kapatılması 

izledi. Evlere kapatılanların kapılarına kızıl haçlar boyanarak “Tanrı bize 

merhamet göstersin.” yazıları yazıldı. 

Hastaları evlerine kapatmak ve ölüleri toplu mezarlara kapatmak ne kadar 

zalimce olsa da süregelen bu felakete son vermek adına tek yol buymuş gibi 

gözüküyor. 

Kral 2. Charles’ın Londra’yı terk edip 1666 Şubatına kadar uğramamasına 

sebep olan salgının sona ermesi 1666 Eylül’ündeki Büyük İngiltere yangınına 

dayandırılmaktadır. Fakat yayıldığı diğer şehirlerde de böyle bir sebep 

olmamasına rağmen salgın son bulmuştu. 

4 – Çiçek Hastalığı (Smallpox): Dünya’yı Kasıp Kavuran Bir Avrupa Hastalığı 

Avrupa, Asya ve Arap yarımadasına endemik olan ve çiçek bozuğu yara izleri 

bırakan çiçek hastalığı bulaştığı her on insandan üçünü öldürecek kapasiteye 

sahipti. Eski Dünya’daki salgın ölüm oranlarına kıyasla 15. yüzyılda Avrupalı 

kaşifler üzerinden Avrupa’ya girişinde, Yeni Dünya’da yarattığı etki sönük 

kaldı. Günümüz Meksikası ve Birleşik Devletler yerlileri, çiçek hastalığına 

https://cosmosmagazine.com/biology/long-before-the-black-death-the-plague-entered-europe
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karşı hiçbir bağışıklığa sahip olmadığından virüs on milyonlarca insanın 

hayatına mal oldu. Mockaitis şöyle yazıyor: 

Tarihte bir yüzyıl içerisinde Amerika yerlilerinin %90-95’ini yok eden virüsle 

karşılaştırılabilecek bir katliam gerçekleşmedi. 1521’de Meksika’ya ulaşan 

virüs 11 milyon olan nüfusun bir milyona düşmesiyle sonuçlanacak kadar 

ölümcüldü. 

Aradan geçen yüzyılların ardından çiçek hastalığı bir aşı ile yok edilen ilk 

virüs unvanını kazandı. 18. yüzyıl sonlarında, Britanyalı doktor Edward 

Jenner, daha az şiddetli olan sığır çiçek hastalığını geçirmiş sütçülerin çiçek 

hastalığına karşı bağışıklığı olduğunu keşfetti. Jenner, bahçıvanının 9 

yaşındaki oğluna sığır çiçek hastalığını enjekte ettikten sonra onu çiçek 

hastalığına maruz bıraktı ve hastalık belirtileri gözlemlenmedi! 1801 yılında 

Jenner şöyle yazdı: 

İnsan türüne en dehşetli ve korkunç zararı veren çiçek hastalığı belasının 

ortadan kaldırılması bu uygulamanın nihai sonucu olmalıdır. 

Haklıydı. Yaklaşık 2 yüzyıl daha süren bu çile, 1980 yılında Dünya Sağlık 

Örgütü’nün (DSÖ) çiçek hastalığının tümüyle yeryüzünden kaldırıldığını ilan 

etmesiyle son buldu. 

Britanyalı doktor Edward Jenner, daha az şiddetli olan sığır çiçek hastalığını 

geçirmiş sütçülerin çiçek hastalığına karşı bağışıklığı olduğunu keşfetti.The 

Conversation 

5. Kolera (Cholera) 

Kolera 19. yüzyılın ortalarına doğru İngiltere’nin her bir tarafında on 

binlerce insanı öldürüyordu. O zamanlarda hakimiyetini sürdüren “Miasma 

Teorisi”ne göre hava yoluyla yayıldığı belirtilmiştir. Britanyalı doktor John 

Snow, kurbanlarını ilk belirtilerin ortaya çıkmasının ardından birkaç gün 

içerisinde öldüren bu gizemli hastalığın Londra’nın içme sularında 

gizlendiğinden şüphelenmekteydi. 

Sherlock Holmes’ün bilimsel versiyonu gibi davranan Snow, salgının ortaya 

çıktığı yerleri belirleyebilmek amacıyla hastane ve morg kayıtlarını araştırdı. 

10 günlük bir sürecin ardından kolera ölümlerinin coğrafi bir haritasını ortaya 

koydu. 500 ölümcül enfeksiyonun şehrin önemli bir içme suyu dağıtım pompası 

olan Broad Caddesi Pompası yakınlarında kümelendiğini keşfetti. 

https://evrimagaci.org/larry-brilliant-cicek-hastaligini-yok-etmemize-yardimci-oldu-simdi-koronavirus-hakkinda-onerileri-var-8392
https://evrimagaci.org/larry-brilliant-cicek-hastaligini-yok-etmemize-yardimci-oldu-simdi-koronavirus-hakkinda-onerileri-var-8392
https://evrimagaci.org/asi-nedir-nasil-calisir-asilar-hayatimizi-nasil-degistirdi-5349
https://evrimagaci.org/larry-brilliant-cicek-hastaligini-yok-etmemize-yardimci-oldu-simdi-koronavirus-hakkinda-onerileri-var-8392
https://evrimagaci.org/larry-brilliant-cicek-hastaligini-yok-etmemize-yardimci-oldu-simdi-koronavirus-hakkinda-onerileri-var-8392
https://theconversation.com/judging-jenner-was-his-smallpox-experiment-really-unethical-54362
https://theconversation.com/judging-jenner-was-his-smallpox-experiment-really-unethical-54362


 

106 
 

Azimle süren çalışmaların ardından Snow yerli memurları Broad Caddesi’ndeki 

pompanın kullanılamaz olduğuna ikna etti. Gerçekleşen “mucize”nin ardından, 

enfeksiyon oluşumu kesildi. Snow’un çözümü kolerayı ortadan kaldırmadı; 

fakat kentsel sağlık önlemlerinin geliştirilmesinde ve su kirliliğinin önlenmesi 

açısından küresel bir çabaya yol açtı. 

Gelişmiş ülkelerde Kolera büyük oranda ortadan kalkmışken bazı 3. Dünya 

ülkelerindeki yetersiz kanalizasyon arıtımı ve içme suyu yetersizliği sebebiyle 

ısrarla devam etmektedir. Araştırmacılar her yıl 1.3-4 milyon vaka 

görüldüğünü ve 21.000-143.000 insanın enfeksiyon nedeniyle hayatını 

kaybettiğini tahmin etmektedir.Yazar: Dave RoosUyarlayan: Hüseyin 

Kocakuşak Editör: Ayşegül Şenyiğit 

23. BİLİMİ KÂR ELDE ETMEK İÇİN SAPTIRMAK VE bilimin de kendini 

tamiredememesi ahlakla  tamahla  şekillenmesi üzerine  EĞİTİM, DEĞER 

ÜRETİLMEMİŞ OLMASI TESBİT OLUNMALIDIR. 

 

 

24.TOPLUM SAĞLIĞINI HİÇE SAYMAK: 

 

Gibi  DİLEKÇEMİZ METNİNE DEĞİLSE DE EKTE SUNDUĞUMUZ ÜZERE 

DÜNYAYI KASIP KAVURAN BU VİRÜSE KARŞI  TEDBİRLER DE ALMAMAIŞ 

OLAN  DEVLETLERİN  BU HİÇE SAYIŞLARI TESBİT OLUNMALIDIR. 

 

25.ÖZGÜR BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA ENGEL 

 

Gibi ÇOK BİLİM İNSANI ORTADA GÖZÜKMWSİNE İLAÇTI AŞI İDİ ÇOK 

LAF ETMELERİNE KARŞI  KAR İÇGÜDÜSÜ SATIŞ PLANI  FİKİRLERİİLE  

ADIM ATAMAYIŞLARI DİLEKÇEMİZ METNİNE DEĞİLSE DE EKTE 

SUNDUĞUMUZ ÜZERE DÜNYAYI KASIP KAVURAN BU VİRÜSE KARŞI  

TEDBİRLER DE ALMAMAIŞ OLAN  DEVLETLERİN  BU HİÇE SAYIŞLARI 

TESBİT OLUNMALIDIR. 

  

https://www.history.com/news/pandemics-end-plague-cholera-black-death-smallpox
https://evrimagaci.org/orcinus22598
https://evrimagaci.org/orcinus22598
https://evrimagaci.org/rana11730
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26. DNA’nın açıklanması ve genetik mühendisliğinin başlaması ile beraber aslen 

kimya  tıp bilim  alanında faaliyet gösteren, büyük çokuluslu şirketler dünya 

tarım ve gıda pazarında da son derece yüksek rant olduğunu fark ederek  

genetik yapıları  değiştirmek üzere faaliyetler sürdürdükleri saptanmalıdır. 

 

27.Virüsün ve  de ilacın ve de aşının   “SAHİBİ”  OLMAK gibi şirket 

felesfeleri çalışmaları da gördüğümüz ve bunun insanlara yaramadığı tesbitini 

talep ediyoruz. 

 

28. Yukarıdaki anlatımlarımızda özetle de olsa virüs tarihine  kara tarihe ve 

hukuksuzluklara değindik. Zaten mahkemenizin de bu hususlarda gerekli 

soruşturmaları yaparak hukuksuzlukları, ölümleri, insan hakları ihlallerini, 

uluslararası sözleşmelere göre işlenen suçları ortaya çıkaracağınıza ve 

sorumluları cezalandıracağınıza dair inancımız tamdır. Tekrar ederiz ki şahsım 

da olmak üzere hepimizi suçluyorum, ihbar ediyorum! Bu vukuatın sorumlusu 

hepimiziz. Ancak hepimiz diye hukuk yetişemez mülahazası ile  aklanma ve  

erteleme hükmü düşünülmesin kusur oranları belirlenerek tarihe not en azından 

düşülmesi hükmü verilmesini talep etmekteyiz. 

 

29.Mahkemeniz yargılama aşamasında  ek belgelerdeki gibi gözüken ciddi 

tanıklar ve bunlar gibi bir çok tanık bulabilecektir ve gerektiği takdirde 

tarafımızdan da tanık gösterilecektir. 

 

1.İbrahim İncal . İzmir  

 

2. Bill Gates . ABD  

 

3. Prof. Josef Bettele, İngiltere  

 

4. Prof.Sandra Diaz , İngiltere   

 

5.Prof. Eduardo Brondizio, İngiltere  

 

6.Doç DR. Oytun Erbaş.İstanbul 

 

7.Doç Dr. Yavuz Dindar. İstanbul 
 

30- İhbarlarımıza esas teşkil eden ve işlenen suçlara ilişkin uluslararası 

mevzuata değinmek gerekirse; 
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a- ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ’nin temel uluslararası hukuksal 

dayanağı olan ROMA STATÜSÜ giriş bölümünde: 

“Bu Statü’ye taraf devletler, 

“Bütün insanların ortak bağlarla birleştiği, ortak bir miras dahilinde 

kültürlerinin bir araya geldiği ve bu hassas mozaiğin her an 

dağılabileceğinden endişe duyulduğunun bilincinde olarak, 

Bu yüzyıl süresince milyonlarca çocuk, kadın ve erkeğin, insanlık 

vicdanını derinden etkilemiş, hayal edilemeyen katliamların kurbanı 

olduğunu akılda tutarak, 

“Bu tür ağır suçların, dünyadaki barış, güvenlik ve esenliği tehdit 

ettiğini kabul ederek, 

“Uluslararası toplumu bir bütün olarak yakından ilgilendiren, en ciddi 

suçların cezasız kalmaması ve ulusal düzeyde ve uluslararası işbirliğinin 

güçlendirilmesi suretiyle, bu suçların etkin bir şekilde kovuşturulmasının, 

güvence altına alınması gerektiğini teyit ederek, 

“Bu suçların faillerinin, cezasız kalmasına son verme ve böylece bu tür 

suçları önleme konusunda kararlı olarak, 

“Uluslararası suçların sorumluları üzerinde yargı yetkisinin 

kullanılmasının her devletin görevi olduğunu anımsayarak, 

“Birleşmiş Milletler Şartı Amaç ve İlkeleri ile özellikle tüm 

devletlerin, herhangi bir devletin toprak bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığına 

karşı güç veya tehdit kullanmaktan veya Birleşmiş Milletler Amaçlarına 

uymayan müdahalelerden kaçınmaları gereğini tekrar teyit ederek, 

“Bu bağlamda Statünün hiçbir maddesinin, hiçbir devlete başka bir 

devletin içişlerine ya da silahlı çatışmalarına karışma yetkisi vermediğini 

vurgulayarak, 

“Şimdiki ve gelecek nesillerin iyiliği için, uluslararası toplumu bir bütün 

olarak ilgilendiren, en ciddi suçlar üzerinde yargı yetkisi olan, Birleşmiş 

Milletler Sistemi ile ilişki içinde, bağımsız ve daimi bir Uluslararası Ceza 

Mahkemesi kurulması konusunda kararlı olarak, 

“Bu Statü altında kurulacak olan Uluslar arası Ceza Mahkemesi’nin, 

ulusal ceza yargı yetkisinin tamamlayıcısı olduğunu vurgulayarak, 

“Uluslararası adaletin uygulanacağına ilişkin, sonsuz güveni sağlama 

konusunda emin olarak, 

“Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır” denilmiştir. 

Uluslararası Ceza Mahkemesi bu Statü ile kurulmuştur. 

 

Mahkemenin kuruluşunu düzenleyen 1. Maddesi ise: “Mahkeme, daimi 

bir kurumdur ve bu Statüde sözü edilen, uluslararası toplumu ilgilendiren 

en ciddi suçları işleyen kişiler üzerinde, yargı yetkisine sahiptir ve ulusal 
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ceza yargı yetkisini tamamlayıcıdır. Mahkemenin yargı yetkisi ve işlevleri 

bu Statü hükümleri çerçevesinde belirlenir.” Düzenlemesini havidir. 

“Mahkemenin Yargı Yetkisine Giren Suçlar” başlıklı 5. Maddesi ise 

“Mahkemenin yargı yetkisi, uluslararası toplumu bir bütün olarak 

ilgilendiren en ciddi suçlar ile sınırlıdır. Mahkeme, bu Statü’ye uygun 

olarak, aşağıdaki suçlar hakkında yargı yetkisine sahiptir: 

(a) Soykırım suçu; 

(b) İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR; 

(c) SAVAŞ SUÇLARI; 

(d) Saldırı Suçu.” şeklindedir. 

  

b- Roma Statüsü’nün “İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR” başlıklı 7. maddesi ise 

şöyledir: 

 “Madde 7: İnsanlığa Karşı Suçlar: 

1. Bu tüzüğün amaçları bakımından “insanlığa karşı suçlar”, herhangi bir 

sivil nüfusa karşı yaygın veya sistematik bir saldırının parçası olarak 

işlenen aşağıdaki eylemleri kapsamaktadır: 

(a) öldürme; 

(b) toplu yok etme; 

(c) köleleştirme; 

(d) nüfusun sürgün edilmesi veya zorla nakli; 

(e) uluslararası hukukun temel kurallarını ihlal ederek, hapsetme veya 

fiziksel özgürlükten başka biçimlerde mahrum etme; 

(f) işkence; 

(g) ırza geçme, cinsel kölelik, zorla fuhuş, zorla hamile bırakma, zorla 

kısırlaştırma veya benzer ağırlıkla diğer cinsel şiddet şekilleri; 

(h) paragraf 3’te tanımlandığı şekliyle, her hangi bir tanımlanabilir grup 

veya topluluğa karşı, bu paragrafta atıf yapılan her hangi bir eylemle 

veya Mahkemenin yetki alanındaki her hangi bir suçla bağlantılı 

olarak siyasi, ırki, ulusal, etnik, kültürel, dinsel, cinsel veya evrensel 

olarak uluslararası hukukta kabul edilemez diğer nedenlere dayalı zulüm; 

(i) zoraki kayıplar; 

(j) ırk ayrımcılığı (apartheid) suçu; 

(k) kasıtlı olarak ciddi ıstıraplara ya da bedensel veya zihinsel veya 

fiziksel sağlıkta ciddi hasara neden olan benzer nitelikteki diğer insanlık 

dışı eylemler. 

Statünün “SAVAŞ SUÇLARI” başlıklı 8. Maddesinde ise; 

 

1. Bir plan veya politikanın ya da bu tarz suçların büyük çapta 

işlenmesinin bir parçası olarak işlenmesi başta olmak üzere, Mahkemenin 

savaş suçları üzerinde yargı yetkisi vardır. 
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2. Bu tüzüğün amacına uygun olarak, “savaş suçları” şu anlamlara gelir: 

(a) 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri’nin çok ciddi şekilde 

ihlali, başka bir deyişle, Cenevre Sözleşmesi hükümlerine göre korunan 

şahıs ve mallardan herhangi birine karşı aşağıdaki fiiller: 

i) Kasten öldürme; 

ii) Biyolojik deneyler dahil işkence veya insanlık dışı muamele; 

iii) İnsan vücuduna veya sağlığına kasten büyük ıstırap verme veya ciddi 

yaralamaya sebep olma; 

iv) Askeri gereklilik olmadan, yasadışı ve keyfi olarak malların yaygın 

yok edilmesi veya sahiplenilmesi; 

v) Bir savaş esirinin veya koruma altındaki bir diğer şahsın, düşman 

devlet silahlı kuvvetlerinde hizmet etmeye zorlanması; 

vi) Bir savaş esirinin veya koruma altındaki bir diğer şahsın, kasti olarak 

adil ve olağan yargılanma hakkından yoksun bırakılması; 

vii) Hukuka aykırı sürgün, nakletme ya da hapsetme; 

viii) Rehine alınması. 

(b) Uluslararası hukukun mevcut sistemi içerisinde, uluslararası silahlı 

çatışmalarda uygulanabilir yasa ve geleneklerin diğer ciddi ihlalleri, yani, 

aşağıdaki fiillerden herhangi birisi: 

i) Çarpışmalarda doğrudan yer almayan sivil bireylere ya da sivil nüfusa 

karşı kasten saldırı yöneltilmesi; 

ii) Askeri olmayan, yani askeri maksatlı olmayan sivil hedeflere karşı 

kasten saldırı düzenlenmesi; 

… 

v) Savunmasız veya askeri hedef oluşturmayan kent, köy, yerleşim yeri 

ve binaların bombalanması veya bu yerlere herhangi bir araçla 

saldırılması; 

… 
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xvii) Zehir veya zehirli silahların kullanılması; 

xviii) Boğucu, zehirli veya diğer gazlar ile benzeri sıvı, malzeme veya 

cihazlar kullanılması; 

… 

(d) Mevcut uluslararası hukuk çerçevesinde, uluslararası karakterde 

olmayan ancak silahlı çatışmalarda uygulanabilir hukukun ve teamüllerin 

diğer ciddi ihlalleri; yani aşağıdaki eylemlerden herhangi biri: 

i) Çarpışmalarda doğrudan yer almayan sivillere karşı veya sivil nüfusa 

karşı kasten saldırı düzenlenmesi. 

 

c- BM Genel Kurulu'nun 16 Aralık 1966 tarihli ve 2200 A (XXI) sayılı kararıyla 

kabul edilen “EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR ULUSLARARASI 

SÖZLEŞMESİ”nin 11. Maddesiyle insanlara tanınan Yaşama Standardı Hakkı 

düzenlemesi şöyledir; 

 

1. Bu Sözleşmeye Taraf olan Devletler herkese, kendisi ve ailesi için 

yeterli bir yaşam standardına sahip olma sağlar. Bu standart, yeterli 

beslenmeyi, giyinmeyi, barınmayı ve yaşama koşullarının sürekli olarak 

geliştirilmesini de içerir. Taraf Devletler bu hakkın gerçekleştirilmesini 

sağlamak için, kendi serbest iradelerine dayalı uluslararası işbirliğinin 

esas olduğunu kabul ederek, uygun tedbirleri alırlar. 

2. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, açlıktan kurtulmanın herkes için 

temel bir hak olduğunu kabul ederek, kendi başlarına ve uluslararası 

işbirliği yoluyla, özel programlar da dahil, aşağıdakiler için gerekli olan 

tedbirleri alır: 

a) Teknik ve bilimsel bilgiyi tam olarak kullanarak, beslenme prensipleri 

ile ilgili bilgileri duyurarak ve doğal kaynakların etkili bir biçimde 

geliştirilmesini ve kullanımını sağlayacak bir  yolla tarım sistemlerini 

ilerleterek veya reform yaparak, üretme, üretilenleri saklama ve 

dağıtma yöntemlerini geliştirmek; 
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b) Yeryüzündeki besin kaynaklarının ihtiyaçlara göre eşit dağıtılmasını 

sağlamak için, gıda ihraç eden ve gıda ithal eden ülkelerin sorunlarını 

dikkate almak. 

 

Ayrıca sözleşmenin 12. Maddesinde de Sağlık Standardı Hakkı 

düzenlenmiştir: 

1. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, herkesin mümkün olan en yüksek 

seviyede fiziksel ve ruhsal sağlık standartlarına sahip olma hakkını 

tanır. 

2. Bu Sözleşmeye Taraf Devletlerin bu hakkı tam olarak 

gerçekleştirmek amacıyla alacakları tedbirler, aşağıdakiler için de 

alınması gerekli tedbirleri içerir: 

a) Varolan doğum oranının ve bebek ölümlerinin düşürülmesi ile 

çocukların sağlıklı gelişmelerinin sağlanması; 

b) Çevre sağlığını ve sanayi temizliğini her yönüyle ileriye götürme; 

c) Salgın hastalıkların, yöresel hastalıkların, mesleki hastalıkların ve 

diğer hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve kontrolü; 

d) Hastalık halinde her türlü sağlık hizmetinin ve bakımının sağlanması 

için gerekli şartların yaratılması. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul 

edilen “ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME”nin 24. Maddesi ise; 

 

1) Taraf Devletler, çocuğun olabilecek en iyi sağlık düzeyine kavuşma, 

tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini veren kuruluşlardan yararlanma 

hakkını tanırlar. Taraf Devletler, hiçbir çocuğun bu tür tıbbi bakım 

hizmetlerinden yararlanma hakkından yoksun bırakılmamasını güvence 

altına almak için çaba gösterirler. 

2) Taraf Devletler, bu hakkın tam olarak uygulanmasını takip ederler ve 

özellikle: 

a. Bebek ve çocuk ölüm oranlarının düşürülmesi; 
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b. Bütün çocuklara gerekli tıbbi yardımın ve tıbbi bakımın; temel sağlık 

hizmetlerinin geliştirilmesine önem verilerek sağlanması; 

c. Temel sağlık hizmetleri çerçevesinde ve başka olanakların yanısıra, 

kolayca bulunabilen tekniklerin kullanılması ve besleyici yiyecekler ve 

temiz içme suyu sağlanması yoluyla ve çevre kirlenmesinin tehlike ve 

zararlarını gözönüne alarak, hastalık ve yetersiz beslenmeye karşı 

mücadele edilmesi; 

d. Anneye doğum öncesi ve sonrası uygun bakımın sağlanması; 

e. Bütün toplum kesimlerinin özellikle ana–babalar ve çocukların, çocuk 

sağlığı ve beslenmesi, anne sütü ile beslenmenin yararları, toplum ve 

çevre sağlığı ve kazaların önlenmesi konusunda temel bilgileri elde 

etmeleri ve bu bilgileri kullanmalarına yardımcı olunması; 

f. Koruyucu sağlık bakımlarının, ana–babaya rehberliğini, aile planlanması 

eğitimi ve hizmetlerinin geliştirilmesi; amaçlarıyla uygun önlemleri 

alırlar. 

3) Taraf Devletler, çocukların sağlığı için zararlı geleneksel 

uygulamaların kaldırılması amacıyla uygun ve etkili her türlü önlemi 

alırlar. 

4) Taraf Devletler, bu maddede tanınan hakkın tam olarak 

gerçekleştirilmesini tedricen sağlamak amacıyla uluslararası işbirliğinin 

geliştirilmesi ve teşviki konusunda karşılıklı olarak söz verirler. Bu konuda 

gelişmekte olan ülkelerin gereksinimleri özellikle gözönünde tutulur. 

 

Bu saydığımız düzenlemelerle her ne kadar taraf devletler sorumlu 

tutulsa da ilgili düzenlemelerin tüm insanlığın sahip olduğu temel haklara ilişkin 

olduğu, bu temel insani haklar kim tarafından ihlal edilirse edilsin suç teşkil 

edeceğini mahkemeniz de takdir edecektir. Monsanto firması yukarıda 

saydığımız olgularla; doğaya verdiği zararlar ile insanların doğal yaşam alanı 

olan ve sürekli etkileşim halinde olduğu çevreyi kirleterek insanların yaşama 

standardı haklarını ve sağlık standardı haklarını sürekli olarak ihlal etmektedir. 

Sözleşmeye taraf devletler dahi Monsanto’yu görmezden gelirken veya 

durduramazken MAHKEMENİZ BU KİMYASAL ZEHİR ÜRETİCİSİNİ 

DURDURMAYACAK DA KİM DURDURACAKTIR. 

 

d- 1972 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı sonunda 

yayımlanan STOCKHOLM DEKLARASYONU’nun 1. Maddesi şöyle demektedir; 
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İnsanın; hürriyet, eşitlik ve yeterli yaşam koşulları sağlayan onurlu ve 

refah içinde bir çevrede yaşamak temel hakkıdır. İnsanın bugünkü ve 

gelecek nesiller için çevreyi korumak ve geliştirmek için ciddi bir 

sorumluluğu vardır. Bu bakımdan; kayıtsızlık, ırk ayrımı, ayrımcılık, 

kolonial veya diğer biçimlerde baskı, yabancı hakimiyetini destekleyen, 

sürekli kılan politikalar mahkum edilmiştir ve terk edilmelidir. 

Deklarasyonun 2. Maddesinde ise; 

 

Bugünkü ve gelecek nesiller için ihtiyaca göre özenli planlama veya 

yönetim ile dünyanın doğal kaynakları, hava, su, toprak, flora ve fauna 

dahil, özellikle de doğal eko sistemleri temsil eden örnekler korunmalıdır. 

 

Stockholm Deklarasyonu’nun 6. Maddesinde yer alan düzenleme; 

 

Eko sistemlere ciddi, onarılamaz zarar verilmemesi için, toksik ve diğer 

maddelerin deşarjı, ısının, doğanın onu zararsız kılabileceği kapasiteyi 

aşacak miktarda ve yoğunlukta bırakılması engellenmelidir. Bütün 

devletlerin kirliliğe karşı haklı mücadelesi desteklenmelidir. 

  

7- Roma Statüsü’nün 7/1-k bendinde belirtildiği üzere “kasıtlı olarak ciddi 

ıstıraplara ya da bedensel veya zihinsel veya fiziksel sağlıkta ciddi 

hasara neden olan benzer nitelikteki diğer insanlık dışı eylemler” insanlığa karşı 

suç oluşturmaktadır. Monsanto şirketi ürünlerinin insan sağlığı üzerinde 

yaratabileceği etkiler ile ilgili bilgilendirme yapmayarak ve ürünün içerdiği 

maddeleri gizleyerek para kazanmak uğruna insanların sağlığını bozmak kastıyla 

hareket etmiştir. Ayrıca Monsanto’nun ürün yelpazesinin genişliği şirketi dünya 

gıda ve tarım pazarında tam bir tekel konumuna getirmiştir. Özellikle 

Monsanto’nun ürettiği genetiği değiştirilmiş tohumlar dünyanın dört bir yanında 

satılmakta, ekilmekte ve besin zincirine dâhil olmaktadır. Bu yönüyle dünyanın 

bugüne kadar gördüğü en yaygın ve sistematik suç kabul edilebilecek eylemler 

serisi halen devam etmektedir. Bilim camiası GDO’ların insan sağlığı üzerinde 

ne şekilde kalıcı etkileri bulunduğuna dair bir ortak kanı geliştirememişse de 

bu GDO’ların korunması için gereken herbisit ve pestisit denilen tarımsal 
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ilaçların insan sağlığını kesinlikle olumsuz etkilediğinde hemfikirdir. Bu 

maddelere maruz kalan ve gerekli tedaviye ulaşamayan milyonlarca insan çeşitli 

ölümcül hastalıklarla boğuşmaktadır. 

 

31.Olayımızdaki  hukuksal duruma bakalım; 

(Ankara Barosu çalışmaları esas alınmıştır.) 

 

COVİD-19 PANDEMİSİNDE UYGULANACAKTEDBİRLERE İLİŞKİN ULUSAL 

VE ULUSLARARASI TEMEL MEVZUAT 

 

Bireylerin yaşam, sağlık, maddi ve manevi bütünlük başta olmak üzere temel 

haklarını koruma yükümlülüğü kapsamında devletin salgın hastalığın 

engellenmesi ve kontrol altına alınması için gerekli tedbirlere başvurması 

kaçınılmazdır. Bu cümleden olmak üzere salgının kontrol altına alınması ve 

hastalığın yayılmasını engelleme sürecinin yönetilmesi  yaşam ve sağlık hakkı 

yönünün önemli, öncelikli olduğu ve hukuka uygun olması gerektiği şüphesidir. 

Aşağıda devletin ‘’Salgın Hastalıklarda’’ alacağı tedbirlerin hukuksal 

dayanakları olanAnayasa, uluslararası anlaşmalar, kanun, yönetmelik ve tüzük 

maddelerine işaret edilmiştir. 

 

ULUSAL MEVZUAT AÇISINDAN 

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu: 

  

Kanunun 1. Maddesi ile salgınla mücadele etme görevi belediyelere( 20. 

Madde ile) ve valiliklere verilmiştir. Her ilde İl Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı bulunur. Valiliklere verilen görev ile bu kanunun 22., 23. Ve 72. 

Maddelerikapsamında İl Pandemi kurulu kurulmuştur. Pandemi kurulunun 

yaptığı toplantılar neticesinde alınan kararlar tüm kolluk personeline tebliğ 

olunur ve aksaklık yaşanmaması için takip edilir. Sair kanunun 57. 

Maddesinde ise vatandaşlara görev verilmiş olup salgın hastalık döneminde 

vakaları haber verme ve ölenleri ihbar yükümlülüğü getirilmiştir. İç İşleri 

Bakanlığı tarafından alınan 89780865-153- sayılı karar ile Sokağa Çıkma 

Yasağı getirilmiş olup yasağın uygulanmaması durumunda 1593 sayılı kanunun 

282. Maddesi ve TCK’nın 195. Madde hükümlerinin uygulanacağı 

belirtilmiştir. 1593 Sayılı kanun ile sadece Türk topraklarda değil, Türk kara 

sularında da bir takım tedbirler alınmıştır. 49. Madde ve devamında Ticaret 

gemilerine ilişkin salgın hastalığın Türk karasularında görülmesi durumunda 

karantina, tedavi ve temizleme vs. tedbir alma görevi Türkiye 

Cumhuriyetindedir. 
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65. maddesinde ise devletin hastalıktan şüphelendiği zaman tahkikat 

yapabileceği, doktorun bulunmadığı zaman ise bu tahkikatın belediye 

tabiplerince yapılabileceği düzenlenmiştir. Salgın Hastalık döneminde olan 

cenaze işlemlerine ilişkin 82. Maddesinde ise salgın hastalık, Pandemi 

döneminde yapılacak olan defin işlemlerinde namaz vakitleri beklenmeyecek 

olup defin işlemi hemen yapılacaktır. 

 

126. ve 127. Maddede belirtilen Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Hijyen Eğitim Yönetmeliği5.07.2013 

tarihinde yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı 1. Maddesinde düzenlenmiş 

olupiş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının 

belirlenmesine ve bu hastalıkların iyileşme hâlinin tespitine ilişkin usul ve 

esasları belirlemektir. Şeklinde madde düzenlenmiştir. 

 

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 

  

Bu kanunun 3. maddesinde belirtilen esasına göre devletin görevi koruyucu 

sağlık hizmetlerine öncelik verilmek suretiyle kamu ve özel bütün sağlık kurum 

ve kuruluşlarının kurulması ve işletilmesinde kaynak israfına yol açmadan 

kamu ve bütün sağlık kurum ve kuruluşlarına sağlık hizmeti görevi verir ve 

denetler. Bu esas içerisinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca düzenlenir. 

Ülke ihtiyacına uygun nitelikli sağlık personeli yetiştirilmesi amaçtır. 

  

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 

Devletin salgın hastalıklara karşı alabileceği bir diğer tedbir dedevletin 

uygulayacağı tedbirlere aykırı davranan kişilere ilişkin cezai yaptırımlardır. 

Buna ilişkin ceza kanunundaki düzenlemeler şu şekildedir; 

 

90. Madde- İnsan Üzerinde Deney: İnsan üzerinde bilimsel bir deney yapan 

kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hasta olan insan 

üzerinde rıza olmaksızın tedavi amaçlı denemede bulunan kişi, bir yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, bilinen tıbbi müdahale yöntemlerinin 

uygulanmasının sonuç vermeyeceğinin anlaşılması üzerine, kişi üzerinde yapılan 

rızaya dayalı bilimsel yöntemlere uygun tedavi amaçlı deneme, ceza 

sorumluluğunu gerektirmez. 

 

İnsan Üzerinde Deney Suçunun, rızaya dayalı bilimsel deneyin ceza 

sorumluluğunu gerektirmemesi için 90. Maddesinin 2. Fıkra hükmünde 

belirtilen koşullarının da sağlanması gereklidir. 
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195. Madde- Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma: 

Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş 

kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca 

alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. 

 

257. Madde- Görevi Kötüye Kullanma: Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan 

haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin 

mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir 

menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır.(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, 

görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin 

mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir 

menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. 

 

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 

32. Madde- Emre Aykırı Davranış: Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler 

nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması 

amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz 

Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

 

Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği 

  

Bu yönetmelik bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünün sağlanması için; 

bildirime esas bulaşıcı hastalıklar listesinin belirlenmesi, olay ve vaka 

tanımlarının yapılması, iletişim ağı yapısı ile ihbar ve bildirim sisteminin 

oluşturulmasıbulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolüne dair esasları içerir. 

Yönetmeliğin uygulanmasından sorumlu olan Bakanlık Sağlık Bakanlığı  bildirime 

esas bulaşıcı hastalıkların tanısı, sürveyansı ve kontrolü kapsamında 

mikrobiyolojik tanı ve referans laboratuvarlarının çalışma usul ve esaslarını 

belirler, verileri değerlendirir. Erken uyarı ve cevap sisteminin oluşturulması 

ve kullanılması, salgınların araştırılması ve kontrolünde görevlendirilmek 

üzere, Bakanlık merkezinde ve her ilde, saha epidemiyolojisi, laboratuvar 

uygulamaları ve bulaşıcı hastalıkların kontrolü konularında personeli eğitir ve 

bu eğitimlerin sürekliliğini sağlar.Bakanlık, salgınların araştırılması ve kontrolü 

ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar. 

 

Ancak söz konusu yönetmelik ekinde bulunan bulaşıcı hastalıklara ilişkin 

düzenlemeler içermekte olup2019’da yapılan değişiklik ile Ek’te belirtilen 

hastalıklararasındaMers(Coronavirus) yer verilmiştir ve tüm Dünya ve tabi ki 
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Türkiye’de çok büyük bir salgın olan Covid19 ise 22.04.2020 tarih ve 31107 

sayılı Resmi Gazete yayımlanan değişiklikle“Bildirime Esas Bulaşıcı Hastalıklar 

Listesine” eklenmiştir. 

 

ULUSLARASI MEVZUAT AÇISINDAN 

 

Türkiye, 9 Haziran 1949 tarih ve 5062 sayılı kanunla Dünya Sağlık Örgütü 

Anayasası'nı onaylayaraküye olmuştur.[1] 

 

Uluslararası sağlık meselelerinde yönlendirici ve eşgüdümü sağlayıcı otorite 

olarak tasarlanan DSÖ’ye, Anayasasıyla, sağlıkla ilgili standartların 

belirlenmesi için normatif işlevler verilmiştir[2]. Normatif işlevlerin 

yetkilendirilmesi bakımından DSÖ’nün kendisine ait anayasası, 

anlaşmaları,tüzükleri ve tavsiyeleri mevcuttur.DSÖ Anayasası m. 21 

çerçevesinde, hastalıkların uluslararası alanda yayılmasının önlenmesi amacıyla 

tüzükler kabul edilmiştir. DSÖ Anayasası m. 22’ye göre kurul tarafından 

kabul edilen tüzükler üye devletler için “opting-out” (bazı üye devletlerin 

bazı politika alanları bakımından dışta kalma imkanı) usulü çerçevesinde 

bağlayıcı hâle gelmektedir.[3]Sağlık alanında evrensel düzeyde işbirliğinin ve 

koordinasyonun sağlanması amacıyla kurulan DSÖ bünyesinde konunun 

uzmanlarınca hazırlanan ve hükümlerinin içeriği itibarıyla teknik niteliği ağır 

basan Uluslararası Sağlık Tüzüğü’nün hukuki niteliği doktrinde tartışmalı 

olmakla beraber bağlayıcı niteliği konusunda tartışma bulunmamaktadır. 

 

Uluslararası Sağlık Tüzüğüyle (2005) taraf devletler için öngörülen 

yükümlülükler arasında, Tüzüğün uygulanmasında insan haklarına saygı 

gösterilmesi (m. 3/1); taraf devletlerden birinin ülkesinde ortaya çıkan 

uluslararası önemi haiz halk sağlığı acil durumu teşkil edebilecek bir olayı 

DSÖ’ye bildirim yükümlülüğü (m. 6); hastalıklara dair olayları tespit, 

değerlendirme, bildirme ve raporlama kapasitesi ile uluslararası önemi 

haizhalk sağlığı acil durumlarına ve halk sağlığı risklerine hızlı ve etkili 

şekilde yanıt verme kapasitesinin geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve 

sürdürülmesi (m. 5/1, m. 13/1); taraf devletlerin ülkelerine giriş noktaları 

ile ilgili yükümlülükleri (m. 19-22) sayılabilir. 

 

Örgüt ayrıca, pandemi risklerine karşı hastalığın uluslararası alanda 

yayılmasını önlemek, azaltmak ve uluslararası dolaşıma müdahaleyi en aza 

indirmek için taraf devletlerce uygulanabilecek uygun sağlık önlemlerine dair 

sürekli tavsiyelerde de bulunmakla yetkilendirilmiştir (m. 1, 16, 17, 53). 
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Devletlerin, bir yandan uluslararası dolaşımın süratli ve yaygın hâle 

gelmesiyle hastalıkların uluslararası alanda hızla yayılabilmesi riskine karşı 

ülkelerini koruyabilmesi, diğer yandan da ülkesinde hastalık görülen 

devletlerin özellikle ticarî ve ekonomik çıkarlarının diğer devletlerce 

alınabilecek önlemler karşısında asgarî düzeyde etkilenmesi için Uluslararası 

Sağlık Tüzüğünün (2005) uygulanmaya konulmuştur. 

 

DEĞERLENDİRME 

İnsanlığı tehdit eden büyük sorunların başında savaş, doğal afetler ve salgın 

hastalıklar gelmektedir. İnsan kaynaklı afetlerden korunmak için, insan 

hatalarından doğabilecek zararların önüne geçen düzenlemelerin yapılması 

gereklidir. İdare yani devlet, vatandaşlarınınAnayasa’nın 17. maddesinde 

yaşam hakkını korumakla yükümlüdür. 

 

 Devletler, olası tehlikeler için hazırlıklı olmalıdır. İdarenin dinamik ve 

fonksiyonel olabilmesi, öncelikle topluma ilişkin olarak genel hayatı etkileyen 

tehlikelerden korunmaya ve kaçınmaya ilişkin pratik çözümler üretmiş 

olmasına bağlıdır.[4] 

  

Covid-19 için bilimsel yönden araştırmalar sürmektedir, sonuçları tam olarak 

ortaya çıkmamıştır. Diğer yandan günümüzde politik ve ekonomik-sosyal 

koşullar hızla değişmektedir. Pandemiye yönelik düzenlemelerin şüphesiz 

bilimsel verilerle güncellenmesi gerekecektir.Ancak özellikle pandeminin 

önlenmesine yönelik çalışmaların desteklenerek gerekli yasal ve kurumsal 

düzenlemelerin gerçekleştirilmesi veya revize edilmesi ve etkili bir 

uygulamanın sağlanabilmesi amacıyla toplumun tüm kesimlerinin, kurum ve 

kuruluşlarının işbirliği içinde olması önemlidir. 

 

Ülkemizde salgın hastalıklar konusundaki sorumluluk Sağlık Bakanlığı’na ait 

olupil ve ilçe yönetimleri hem pandemiye ilk müdahale eden hem de kriz 

yönetim sisteminin diğer aşamalarında da doğrudan görev ve sorumlulukları 

bulunan birimlerdir.Belediye, pandemiye ilişkin tedbirlerin uygulanması 

sürecinde destek birimi olmasının yanı sıra beldenin özelliklerini de dikkate 

alarak bu süreci planlamak ve idare etmekle görevlendirilmiştir, bu süreçte 

valiliklere desorumluluk verilmiştir. Valiliklerin kanunlarda belirtilen görevleri 

gereği süreci sağlıklı götürmek adına yapılan düzenlemeler mevcut olup bu 

görevlendirmeler Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na dayanmaktadır ancak 

temelinde ise Anayasa yer almaktadır. 

 

Özellikle Anayasa’nın 5., 56. ve 57. maddeleri ile devlete verilen görevlerin 

hukuksal düzenlemelerle yaşama geçirileceğinden kuşku bulunmamakta ve bu 
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görevlerin hukuk çatısı altında yerine getirilmesi, belli bir plan ve program 

çerçevesinde gözetilip denetlenmesini gerektirir.İdare, bu görev ve yetkiler 

kapsamında, Anayasa’nın 17. maddesinde düzenlenen yaşam hakkını 

korumakla, yetki alanında bulunan her bireyin başta yaşam hakkını 

gözeterek, külfetler arasında denge kurmak, hizmetlerden de eşit 

yararlanılmasını sağlanmakla yükümlüdür. Devlerin ayrıca, yine yetki alanında 

bulunan tüm bireylerin yaşam hakkını kamusal makamların yanı sıra, hem 

diğer bireylerin hem de kişinin kendisinin eylemlerinden kaynaklanabilecek 

risklere karşı koruma yükümlülüğü de bulunmaktadır. [5] 

 

Kısaca, devletin salgın hastalıklardaki tedbirlere ilişkin sorumluluğu, hem 

uluslararası mevzuat hem de ulusal mevzuata dayanmaktadır. Bu sebeple de 

salgın hastalıkların önlenmesine ilişkin idarece alınacak tedbir ve 

düzenlemelerinAnayasave tümmevzuata uygun olmalıdır. İdare alacağı her 

tedbiri kanuni temellere dayandırmalıdır. 

 

[1] Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye İlişkileri, T.C. Sağlık Bakanlığı Dış 

İlişkiler Dairesi Başkanlığı,s.63 

 

[2]Dr. Uğur Samancı, Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) Ve  Hukukî Niteliği 

,s.113 

 

[3] Dr. Uğur Samancı, Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) Ve  Hukukî Niteliği 

,s.113 

 

[4] Gülşen AZİMLİ ÇİLİNGİR, İ.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuk 

ABD Doktora Tezi, Türkiye’de Afet Yönetimi ve İdarenin Sorumluluğu, 

İstanbul 2019, s.167 

 

[5] Gülşen AZİMLİ ÇİLİNGİR, İ.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuk 

ABD Doktora Tezi, Türkiye’de Afet Yönetimi ve İdarenin Sorumluluğu 

 

32. 

 

SONUÇ OLARAK; Tüm saydığımız bu olaylar vuku bulmadan UCM’nin sorumlu 

kişilerle ilgili soruşturma ve kovuşturma yapmak suretiyle bütün insanlık adına  

TÜM İNSANLARDAN HEPİMİZDEN hesap sorması umuduyla bu ihbarı, bu 

başvuruyu, şikayeti  mahkemenizin Savcılık makamına yapmış bulunuyoruz. 

 

DAVACILAR: 

Senih ÖZAY  



 

121 
 

Vekili 

 

Kendi adına asaleten ve   vekaleten  

Av. Senih Özay 

Ekler : Ekler : 

1.Bakın bakın adama bakın ne diyo .. 

Bill Gates’ten corona virüsü azarı: Verdi veriştirdi 

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates, corona virüsüne karşı 

hem ABD'nin hem de dünya ülkelerinin yaklaşımını eleştirdi. Gates, "Eğer 

Ocak ve Şubat ayını doğru bir şekilde test yapmaya ayırsaydık bu kadar 

korkunç ekonomik maliyet ortaya çıkmazdı" dedi. 

Sozcu.com.tr 

07:54 - 1 Mayıs 2020 

Microsoft’un kurucusu olan ve dünyanın en zengin iş insanlarından biri olarak 

tanınan Bill Gates, corona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

Gates, ABD ve dünya ülkelerinin corona virüsüne karşı yeterli ve doğru 

müdahale yapılmadığını söyledi. Gates, “Eğer Ocak ve Şubat aylarında doğru 

bir şekilde test yapılsaydı, bu kadar korkunç ekonomik maliyet çıkmazdı. 

Gerekli malzemeler geliştirilseydi, böyle bir salgın, çok ufak sayılarla 

durdurulabilirdi” dedi. 

The New England Journal of Medicine isimli dergiye bir makale yazan Gates, 

“Böyle bir salgınla mücadele etmek için milyarlarca dolar harcamak gerekir. 

Ama bu ABD’nin savunma bütçesinin yüzde 5’i bile değil. Eğer bu kadar para 

harcansaydı, inovasyon stok ve hazırlık için çalışmalar yapılsaydı bu salgınla 

daha başarılı bir şekilde mücadele ederdik” ifadesini kullandı. 

2. Tanık İbrahim İncal zaafı buldum diyor .. [11:13, 02.05.2020] İbrahim 

İncal: Olayı çözdüm işlem tamam covid 19  31 aralık 2019 da Çinde 

görülüyor, 13 ocakta resmen tanımlanıyor vee türkiyede 14 ocak 2020 de 

covid 19 rehberi yayınlanıyor… 

[11:17, 02.05.2020] İbrahim İncal: Vay be arkadaş 13 ocak 2020 de Çinde 

tanımlıyorsun daha Çinde tanımlamadan 10 ocakta türkiyede bilim kurulu 



 

122 
 

oluşturuyorsun çinde tanımladığının ertesi günü 14 ocakta sayfalar dolusu 

cobid 19 rehberi yayımlıyorsun  

[11:27, 02.05.2020] İbrahim İncal: Senden ricam bir doktor gözüyle Bilim 

kurulunun yayımladığı 14 ocak 2020 tarihli covid 19 rehberini yorumlamanı 

rica ediyorum böyle bir rehber ne kadar zamanda hazırlanır belirtilen 

bilgileri elde etmek için ne kadarlık bir gözlem süresine ihtiyaç var belitilen 

tedavi biçimlerini tavsiye edebilmek için kaç vaka incelemek lazım vs 

[11:36, 02.05.2020] İbrahim İncal: Ben avukat olarak gerçeği belgelere 

dayalı olarak aramakla meşgulüm o nedenle konunun uzmanları yani bilirkişiler 

çok önemli 

[11:38, 02.05.2020] İbrahim İncal: Aynen belge olmazsa komplo olur ben 

belgeciyim komplocu değil 

[11:40, 02.05.2020] Senih Özay: Evet ama bir de Devletlerin görünür 

gerçeklik 14 Ocak tarihini  DEVLET olarak HEPSİ DE çok önceden görmek, 

bilmek, senaryo çalışmak, endişelilik, bunun ütün  örtmekle ilgili maharetleri 

de bilinmelidir .. 

[11:43, 02.05.2020] İbrahim İncal: Herkes görebilir hangi gözle baktığına 

bağlı; siz doğal olarak doğrudan hastalıkla ilgilisiniz tedavi ve teşhis… biz ise 

bu adamı kim hasta etmiş? yemeğine zehir mi koymuşlar? kim neden koymuş? 

onun peşindeyiz 

 [11:46, 02.05.2020] Senih Özay: Evet şimdi  hukuksal kavramlara 

geçilmeli… müterafik küsur gibi ! Kusursuz sorumluluk gibi… 

3.İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian'a bir makale yazan 

bilim insanları, "Kovid-19'un sorumlusu olan tek bir tür var, o da biziz" dedi. 

cumhuriyet.com.tr 28.04.2020  

Dünyanın önde gelen biyoçeşitlilik uzmanları, ‘salgınların altındaki asıl neden' 

olarak tanımladıkları ‘vahşi dünyanın kontrolsüz tahribatının' hızla 

durdurulmaması halinde, koronavirüs salgınını çok daha ölümcül ve yıkıcı 

salgınların izleyeceği uyarısında bulundu. 

İngiltere’de yayınlanan Guardian gazetesinin haberine göre uzmanlar 

yayımladıkları bilimsel makalede, “Kovid-19'un sorumlusu tek bir tür var; o 
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da biziz” dedi ve şöyle devam etti: “Son dönemdeki salgınlar, insan 

faaliyetlerinin doğrudan sonuçları, özellikle de her ne pahasına olursa olsun 

ekonomik büyümeye önem veren küresel mali ve ekonomik sistemlerimizin. 

Mevcut krizin ortaya çıkardığı zorlukları aşmak ve gelecektekilerin 

tohumlarını atmaktan kaçınmak için küçük bir fırsat penceremiz var.” 

Profesörler Josef Bettele, Sandra Diaz ve Eduardo Brondizio, geçen yıl 

Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Hükümetlerarası Bilim-Politika 

Platformu'nun (IPSES) yayımladığı bir rapor hazırlamış, dünyadaki 

biyoçeşitliliğinin ne durumda olduğuna dair şimdiye kadarki en kapsamlı 

çalışmaya imza atmışlardı. Çalışmada, dünyanın doğal yaşam destek 

sistemlerindeki zayıflamanın, insanlığı tehlikeye attığı sonucuna varılmıştı. 

“HEPSİ MÜKEMMEL FIRTINA YARATTI” 

Bir sonraki IPSES değerlendirmesini Dr. Peter Dazsak ile hazırlayan 

uzmanlar, “Yaygın ormansızlaşma, tarımın kontrolsüz genişlemesi, yoğun 

çiftçilik, madencilik ve altyapı gelişimi ve vahşi türlerin sömürülmesi 

hastalıkların yayılması için ‘mükemmel fırtına' bir yarattı” dedi. 

Uzmanlar, bu faaliyetlerin daha çok sayıda insanı, insanlarda görülen 

hastalıkların yüzde 70'inin kaynağı olan hayvanlarla karşı karşıya getirerek 

pandemilere yol açtığını vurguladı. 

Bu durumun kentleşme ve küresel hava seyahatlerindeki hızlı büyümeyle 

birleşerek, Asya'daki yarasalarda görülen zararsız bir virüsü insanlarda 

“görülmemiş bir acıya dönüştürdüğü” ve dünya genelindeki toplumları ve 

ekonomileri durdurduğu belirtildi 

‘KOVID-19 BAŞLANGIÇ OLABİLİR’ 

Uzmanlar ayrıca Kovid-19'un “sadece bir başlangıç olabileceğini” vurgulayıp, 

şöyle devam etti: “Bugün yaptığımız seçimlerin olası etkileri konusunda aşırı 

derecede dikkatli olmazsak, gelecekteki pandemiler büyük ihtimalle daha sık 

olacak, daha hızlı yayılacak, daha büyük bir ekonomik etkisi olacak ve daha 

çok sayıda insan öldürecek.” 

Bilim insanları ayrıca trilyonlarca dolarlık ekonomik canlanma paketlerinin, 

çevre korumanın güçlendirilmesi için kullanılması gerektiğini söyledi. 
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Uzmanlar “Çevre standartlarını gevşetmek ve yoğun tarım, hava yolu, fosil 

yakıt bağımlı enerji sektörlerini güçlendirmek siyaseten faydalı olabilir, ancak 

bunu acil ve köklü değişiklikler olmadan yapmak, özünde gelecekteki 

pandemilerin ortaya çıkmasını sübvanse eder” dedi. 

“İŞLER BÖYLE DEVAM EDEMEZ” 

Uzmanlar küresel bir “Tek sağlık” yaklaşımının da genişletilmesi gerektiğini 

belirtirken, Daszak, “İnsanların sağlığı, vahşi yaşamın, besi hayvanlarının ve 

çevrenin sağlığıyla çok yakından bağlantılı” diye konuştu. 

Pandemi riskinin ön saflarındaki ülkelerde gözlem ve sağlık hizmetlerinin 

yeterli bir şekilde fonlanması gerektiği vurgulanırken, “Bu öyle basit bir 

cömertlik değil, gelecekteki küresel salgınları önlemek için yaşamsal önemde 

bir yatırım” denildi. 

Dazsak, “Bahsettiğimiz programlar yılda on milyarlarca dolara mal olacak. 

Ama bir yüzyılda sadece bir pandemi bile yaşasanız, bu trilyonlarca dolara 

mal oluyor. Yani yine yatırımınızdan çok iyi bir geri dönüş alıyorsunuz” dedi 

ve şöyle devam etti: “İşler böyle devam edemez. İşlerin böyle devam 

etmesini umanlar bir aşının bulunmasını bekliyor. Bu iyi bir strateji değil. 

Altta yatan nedenlerle mücadele etmeliyiz.” (BBC TÜRKÇE) 

4.Mahkemenize benzen La Haye Adalet divanı normlarını da uluslar arası 

hukuk arayışları için inceledik. Değerlendirmenize sunuyoruz. 

 ‘’ Divan  Tüzüğü doğrultusunda ‘’   aşağıdaki TALEPLERİMİZ  HUSUSLAR 

BENZER UYGULAMA  OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİDİR. 

1.       2. maddeye göre La Haye dışında  SAVAŞ BÖLGESİNDE  VE 

örneğin İzmir’de Divanın toplantı yapmasını Mülteci sorununa bakıp savaş  ve 

sonuçlarıyla bağlantıyı  görmesini  talep ediyoruz. 

2.       26. 29. Md.lere göre konu için yeni heyet oluşturulmasını istiyoruz. 

3.       36. maddeye göre Genel Sekreterin dilekçemizi taraflara tebliğ 

etmesini talep ediyoruz. 

4.       36. maddeye göre Divan’ ın öncelikle yetki konusunu tartışmasını ve 

karara bağlamasını talep ediyoruz. 
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5.       39. maddeye göre Fransızca/İngilizce asıl olmakla beraber başka 

dile de izin verilebilir hükmü doğrultusunda Türkçe talebimiz karara 

bağlanmalı GÖRÜŞÜNÜ SAVUNUYOIUZ. 

6.       41. maddeye göre acil tedbir yolu ile savaşı durdurma kararı 

verilmesini talep ediyoruz. 

7.       42. maddeye göre davaya  avukatlar olarak  katılmamıza karar 

verilmesini istiyoruz. 

8.       64. maddeye göre “Divan başka karar vermemişse giderler 

taraflarca karşılanır” hükmünden hareketle, yani divan fonundan 

MASRAFLARIN  karşılanmasını içeren  karar talep ediyoruz. 

9.       65. İçtihat yaratmada zorlanma durumunda dilekçenin 70 ve 102. 

maddeye göre statü değişikliği talebinin Genel Sekreter aracılığıyla Divan 

harekete geçirilerek, (j.j.Rousseau) SOSYAL SÖZLEŞMEDEN sonra DOĞA 

SÖZLEŞMESİNİN SÖZLEŞME KÜTÜĞÜNE geçirilmesi talebimizin kabulünü 

dileriz. 

 10.Dünyada  ABD ve ÇİN  başta olmak üzere  tüm Devletlerin kimyasal 

vs   virüssel laboratuvarsal silah örneği gibi  demirbaşlarının Birleşmiş 

Milletler Müfettişlerince saptanmasını isteyerek, sorunun Dünyanın en büyük 

sorunu olmaya başlaması gereçeği de görülerek;  Evrende, Dünyada, Doğada 

çok büyük hasarlara yol açmasının önüne geçilmesi talebinde 

bulunulmaktadırlar.. 

16-      Uluslararası mevzuat yeniden düzenlenmeli, çağa uyum sağlamalı, 

devletlere, kurum ve kuruluşlara karşı yaptırım gücü geliştirilmeli ve bu yasa 

sıkı tedbirlerle uygulanmalıdır. 

17-      Virüs  akınına uğrayan ülkeler uluslararası toplum tarafından 

yalnızlığa terk edilmemeli, maddi ve manevi her türlü destek verilmelidir. 

Zira insan sağlığı tek bir devletin sorunu değil, kısa zamanda komşu 

devletlerin de sorunu haline gelmektedir. 

https://m.youtube.com/watch?v=7_b0va7kwgA 

https://youtu.be/xy6VLvnl-LE 

Küba’dA 6 ölüm var İbo 4 turist  italyacı Kübalı biri Amerikalı Kübalı 

https://t24.com.tr/haber/hatay-buyuksehir-belediye-baskani-1-5-aydir-

bu-hastaligin-hatay-da-oldugunu-soyluyorum-ben-ve-komsumuz-da-

koronavirus-gecirdi,869807 
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https://www.haberturk.com/hatay-buyuksehir-belediye-baskani-lutfu-

savas-bu-2-dalga-2633387 

https://bundle.app/ZuFeIscM 

https://www.eurotopics.net/tr/238291/avrupa-adalet-divani-mueltecileri-

almamak-suctur 

      Wuhan'da halk sokaklara döküldü, kendilerine engel olan güvenlik güçlerine 

karşı direniyorlar çünkü kendilerini öldüren şeyin aslında 5G olduğunu 

anladılar.   

https://www.youtube.com/watch?v=aEOsG5cVF1c 

      Avrupa da ve Amerika da durumun farkına varıp bilinçlenen halk 5G 

direklerini birer birer yıkmaya  

https://m.sabah.com.tr/yasam/2020/03/20/pandemi-nedir-neden-ilan-

edilir-dso-tarafindan-pandemi-ilan-edilen-hastaliklar-hangileri/amp 

Hindistan’ı 1612’de işgal eden İngilizler, Hint kumaşlarının kendi ürünlerine 

rakip olmaması için, el tezgâhlarında kumaş dokuyan Hintli çıkrıkçıların 

parmaklarını kestiler. 

https://youtu.be/elmO6S7CGh4 

https://bundle.app/IYxA1Qip 

 Jurnal Türkiye Özel: Ölü sayıları gerçeği yansıtmıyor mu? İstanbul’da ölüm 

sayılarındaki ciddi artışın nedeni ne? 

https://www.birgun.net/haber/ttb-bakanlik-koronavirus-olumlerini-dso-

kodlarina-gore-raporlamiyor-olum-sayilari-az-gosteriliyor-295430 

https://youtu.be/iBd1r5VOK2c 

NURETTİN AKÇAY 

SANGHAY ÜNİVERSİTESİ – AKADEMİSYEN – ÇİN UZMANI 

aşağıdaki paylaşımıyla yakın gelecekte dünyaya yayılacak olan enseden takip 

yönetimini çok güzel anlatıyor: 
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Metrodan aşağı iniyor, telefonumdan kare kod uygulamasını açıp bilet kontrol 

cihazına okuttuktan sonra hızlıca gelen trene yetişmeye çalışıyorum. 

Oturacak yer bulmak buradaki en önemli konu, zira yol kısa değil. Neyse ki 

boş bir yer bulup hemen dolduruyorum orayı.  

Metrodaki internet, evimdeki internetten daha hızlı olduğu için yaklaşık 45 

dakika süren yolculuğumun nasıl geçtiğini fark etmeden Jing’an Temple 

istasyonundan inerek, ikinci hatta aktarma yapıyorum.  

https://evrimagaci.org/yuval-noah-harari-koronavirus-salgini-sonrasi-dunya-

nasil-olacak-8385 

Yeni koronavirüs salgınının bir deney olduğu iddiaları 

https://bundle.app/lZxhtS3U 

İngiliz bilim insani virüsün gen haritasını çözdüğünü ve virüsün atasının Çin 

değil ABD’de görüldüğünü iddia etti 

https://bundle.app/86eBmjiz 

ttps://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/cinde-coronavirusunden-33-milyon-

insan-karantina-altinda,ObR2gefA5kamEHc8esiSeg 

Türkiyede daha çinde karantina bile başlamadan 10 ocak cuma günü en az 50 

kişi den oluşan bilim kurulu oluşturuluyor 

https://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-dunya-saglik-orgutu-

coronavirus-icin-acil-durum-ilan-etti-11-681-85697.html 

DSÖ. 22 ocak toplantıdında acil durum ilanı için erken diyor 30 ocakta 

cenevre toplantısında acil durum ilan ediyor 

Pandemi ilanı 11 martta 

Ancak çin 33 milyon kişi için karantina derken dsö nün acil durum için erken 

demesi ilginç 

hangi halde taksirden kasta dönüşür acaba dünyada bu konu nasıl makalelere 

konu olmuştur acaba Avrupa Aihm ABD aihm ; ABD aihm sini biliyorsun 

DEĞİL mi dehşettir 
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Abd li avukatların çine ksrşı açtığı 20 trilyon dolarlık davayı unutmayalım 

bence o davanın önü açık 

Almanların 13.milyar dolar davalarını da  unutmayalım. 

https://www.milliyet.com.tr/gundem/bilim-kurulu-uyuleri-kimler-kac-kisi-

var-corona-virus-bilim-kurulu-uyeleri-kimlerden-olusuyor-6180787 

https://www.milliyet.com.tr/gundem/bilim-kurulu-uyeleri-kimlerdir-isimleri-

ne-2020-bilim-kurulu-uyeleri-kimlerden-olusuyor-6180779 

Bilim kurulu değişik üniversiteler ile yapılan yazışmalarla 10 ocakta kurulmuş 

oluyor demekki aslında en az 15 -20 gün önce kurulmuş oluyor. 

Çinde ilk ölüm 9 ocakta oluyor ve bizim bilim kurulu 14 ocakta corona 19 

rehberini yayınlıyor ayrıca 10 ocaktan itibaren hergün toplantı yapıyormuş 

https://www.birgun.net/haber/hukumet-1-yildir-salgin-tehdidini-biliyordu-

293615 

https://veryansintv.com/doktor-siva-anlatiyor-koronavirusun-arkasinda-

hangi-plan-var/ 

https://bundle.app/lTlXmtXv 

https://www.bbc.com/turkce/topics/cr50y6x78z7t 

DSÖ'den "Corona virüs kontrol önlemleri kademeli kaldırılmalı" uyarısı 

https://bundle.app/15jZ5W25 

Önemli not DSÖ fakir ülkelerin evde kal uygulaması yspması mümkün değil 

zaten günübirlik yaşıyorlar demiş neden acaba 

Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüs'ü insanlara mikroçip 

takmak için Bill Gates yarattı 

https://bundle.app/9ctAiKcw 

https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/04/14/state-department-

cables-warned-safety-issues-wuhan-lab-studying-bat-coronaviruses/ 

https://bundle.app/cLryXC1C 



 

129 
 

https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-ust-duzey-cinli-

yetkiliden-sozcuye-carpici-aciklamalar-5740897/ 

CNN: ABD istihbaratı koronavirüsün Vuhan'daki viroloji laboratuvarında 

üretildiği iddialarını araştırıyor 

https://bundle.app/gdKgRk04 

Çin ile ilgili önemli bilgileri içeriyor örneğin virüsü ilan eden doktoru gözaltına 

alıyorlar ve doktor virüsden ölüyor dikkat çekici sçıklamalar bu iş sonunda 

çine patlayacak gibi 

https://bundle.app/SoDg7jHv 

İngilizlerde çine hesap sormak istiyor zaten ABD ve ingiltere ikiz kardeş 

sayılır 

https://bundle.app/gL3a7tOd 

ABD istihbaratı çin ile ilgili çslışmaya başladığı gün ABD deki ölümlerden test 

yspılıp pozitif çıkanlar haricinde gerçekleşen ölümlerden virüs belirtisi veren 

ölümleri de virüs kaynaklı kabul edip ölüm sayılarını 5000 gibi açıkladı bu şu 

demek oluyor ABD ölüm sayılarını yüksek gösterip çinden çok büyük tazminat 

alacak 

 Irak’ta 1000 ooo ölüme tazminat verildi mi ? 

Burada durum farklı eğer amerika bu virüsün labaratuvar kaçkını olduğunu 

ispatlarsa çinin direk sorumluluğu oluşuyor virüsü ilk açıklayan çinli doktorun 

gözaltına alınması ve sonra virüsten ölmesi kilit önemde 

Nobel ödüllü Fransız virolog Luc Montagnier: Kovid-19, Vuhan'daki 

laboratuvardan üretildi 

https://bundle.app/c55m4HnM 

http://m.duzceyerelhaber.com/kose.asp?id=61668 

http://www.gercekhayat.com.tr/kapak/modern-tibbin-seytan-ucgeni-dso-

vakiflar-ve-ilac-firmalari/ 

https://bundle.app/cRpSnYTx 
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Cambridge Üniversitesi'nden çok konuşulacak iddia: Koronavirüs Vuhan'da 

çıkmadı, salgının 2019'da başladığına dair kanıtlarımız var 

https://bundle.app/oc2BhiXb 

https://bundle.app/GiKgVmEg 

İran kafayı yemiş 

Çin’den soruşturma tepkisi: Çabamıza saygısızlık 

https://bundle.app/7xv2cUej 

Hukukçulara göre Çin, Kovid-19'un küresel zararlarından sorumlu 

https://bundle.app/L0rQEyl0 

Çin meselesi ile ilgili uluslararası hukukçu görüşleri 

https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/almanya-corona-virusunun-faturasini-

cine-kesti-130-milyar-euro-5761250/ 

https://acikradyo.com.tr/psikocokuntu-gunlukleri/psikocokuntu-gunlukleri-ilk-

bolum 

ABD Çin'i koronavirüs yüzünden mahkemeye verdi 

https://bundle.app/NmFTayvd 

https://bundle.app/H4ccYPIY 

Çin'den Missouri eyaletinin Kovid-19 salgını nedeniyle Pekin yönetimine açtığı 

davaya tepki 

https://bundle.app/fRd2sdog 

Trump uluslarası adalet divanında dava açacakmış eyaletin açtığı dava 

amerikan mahkemesinde 

Fransız Sağlık İşleri Yüksek Kurulu başkanı Jerome Salomon, sağlık 

sektöründe görev yapanlardan #Covid_19 testi pozitif çıkanların otomatik 

olarak ‘meslek hastalığına yakalanmış’ sayılacağını ve çalışma gücü kaybı 

oranlarınca tazminata hak kazanacaklarını söylemiş. 
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İbrahim incal’ın koronavirüse ilişkin olarak 2 Nisan 2020 tarihli açıklamasına 

ilişkin düzeltmedir.     1.   Bu salgın bilimsel, sosyal, iklimsel digital planlı 

bir deneydir.    2.   Türkiye salgına Cumhurbaşkanlığınca 13.4.2019 

tarihinde yayınlanan Genelge ve Pandemik Ulusal Hazırlık Planı ve 10.ocak 

2020 tarihinde oluşturulan Bilim Kurulu ve Bilim Kurulunun hazırladığı 14.ocak 

2020 tarihli Covid 19 Rehberi ile tam olarak hazırlanmıştır. Bilim Kurulu ve 

Sağlık Bakanlığı hergün toplantı yaparak virüsün gelmesini beklemeye 

başlamıştır.   3.    Salgın Türkiye’de Hatay Belediye Başkanının belirttiği 

gibi Ocak ve Şubat aylarında Hatay’da veya 19 şubat  2020  tarihinde Rize 

Devlet Hastanesinde başlamamıştır. Türkiye’de ocak şubat aylarında 

koronavirüs belirtileri… 

"65 yaş üstü ve 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı anayasaya aykırı" 

https://bundle.app/DmgjQJwt 

https://www.facebook.com/senih.ozay/videos/10157517779819983/?d=n 

Arkadaşım yargıç yazmış bana ...Senih'ciğim, Corona virüsüne ilişkin olarak 

başta WHO olmak üzere devletlerin sorumluluklarına ilişkin çağrını, aldım. 

Senih'ciğim önce WHO'yu ele alalım. Kurum olarak ister ihmal, ister 

beceriksizlilik, hatta kasıt ile olsun "insanlığa karşı suç" yesi edebilecek 

eylemler bulunduğu takdirde maruz kalabilecekleri yaptırım ancak siyasî 

olabilecektir. Zaten devletleri değil bireyleri yargılayabilsen UCM'ye WHO 

kurum olarak getirilemez. Ancak WHO mensuplarından bu şekilde bir suç 

işlemiş olan var ise yetkili iç hukuk(lar) çerçevesinde yargılanması esastır. 

Eğer söz konusu kisileri yetkili iç hukuk devleti yargılamaz ya da 

yargılamaktan şu ya da bu nedenle âciz kalırsa o halde UCM yolu o şahıslar 

için a… 
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5.  

 

6. 

T.C 65 yaşüstü diye bize sokağa çıkmama tasarrufu getirdi. Aylar da sürdü 

ve ben doğrudan AYM ‘ ye başvuru savundum ve yaptım ; 

Basına… Özet…. 

Belki oğlum, kızım, dostları, Şirin hanım, Kubilay bey, Mirgün bey  okur diye  

özet…. 

68 yaşındayım… 45. Gün oldu  çıkmıyorum evden .. niye?  Virüs 19 nerden 

geliyorsa, çinden abd’  den  geliyorsa da… fena … Çok can yakıyor gibi… 

21 mart 2020 tarihli içişleri bakanı genelge yapmış    ‘’  yaşlısınız uygun 

tipsiniz 

ölürsünüz  sokağa çıkmayacaksınız’’ genelgesi …  

(((20 yaş altındakiler de hak hukuk arıyorlar onları  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3351049671575372&set=a.185574854789552&type=3&eid=ARBstffaU4hi2ybvbKXje4GN28H0fybsoDYXlDRIqS8W_GzN-wq-G1zRePyE87WuRk7QUqHq-J_hDaGZ&__xts__%5b0%5d=68.ARA0RxWtPH6zCD2bPZYm4OeMpm9D3Vi1FIV9ryC4QkeQdyEyyZpcpL39O9vLGJJ_zMSeOdLLcaytgqurSSfMzcugSyY8bwIwsNP14bwhzt5EAVdzyLAhEDIpb_dloUPD_wGfOlepSX7AfJcY_wQD0JrWUkO9fHhMt1n9GyxMeYNufSuJ5GgVD33pUGr4UXyg1ClvIQ_EYrkXFo7kNkDgNVc9H1u38nJb5bETdZPA8iiLMwY5F0KAk8hJvzJHwaFtQa4&__tn__=EHH-R
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düşünmeli ama şimdilik bu davayı açtım..))) 

düşündük … ölmeyin diye yaptı bunu Devlet … tıbben mi bakacağız meseleye ?   

yok   ama yok öyle değil…Hukuk öyle bakmaz mı diyeceğiz diye …. 

Tıp başka hukuk başka …   

İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Umumi Hıfzısıhha Kanunun  

27 nci ve 72 nci maddesi’ne dayanıldığı anlaşılıyo. Olmaz  sağlık bakanının 

valinin yetkine girimliş diyorum mesela  

Kanun gerekirken genelge olmazzz 

Anayasa 19 seyahat çalışma hürriyetine aykırılık gördüm 

onra insan Haklarına aykırılık var   anayasal eşitlik hukuku  ihlali var  insanlık 

onuru kırılması var  

İçişleri Bakannı Bakanlığı en azından Sağlık Bakanlığının ve Valiliğin yetkisin 

gaspetmiş gözüküyor… 

Diyerekkkkk…..ben hukuk yolu ile sokağa çıkma yasağını  

kaldırtmalıyım  ve ama ister sokağa çıkarım ister çıkmam.. yani hakkım 

olsun ama  kullanırım,  ama kullanmam o hak bende olsuncuyum ben…  dedim 

ve düğmeye bastım… 

SONRA  DA TIBBEN DE  YAŞLIYIZ DIŞARI  ÇIKMAZSAK YÜRÜMEZSEK 

KALP KRİZİ GELİR 

EMBOLİ GELİR..İnsanları ameliyat ertesinde bile  trombosit  

gelmesin diye yürütüyorlar.. DEPRESYON GELİR.. EŞİ DOSTU  . 

ÇOCUĞUNU TORUNUNU GÖREMEME OLUR … RUH GİDER DAHA ÇABUK 

ÖLÜM GELİR. 

İNSANLAR VİRÜS KAPMAYALIM DİYE HASTANEYE GİTMİYOR. DİŞİM 

AĞRIYOR ERTELEYİP DURUYORUM, AYAK KEMİKLERİM ZATEN KÖTÜYDÜ 

İYİCE KÖTÜLEDİ. YA SOKAĞA ARTIK HİÇ ÇIKAMAYAN SENİH ÖZAY 

OLURSAM.. 
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Neden aym ‘YE  gittiğimi sorarsanız ? 

Bu içişleri bakanlığı işlemine ankarada idare mahkemesinde dava açmak 

LAZIM DİYEN ÇIKAR.. 

Red 

Bölge idare mahkemesine dava açmak lazımdı… red 

Danıştay gitmeliydin  red  denebilir… 

Hukuk bitti. Aihm ye gidecekken gelmesinler strasbourga … siz aym içinde 

daire kurun  dendi diye bireysel başvuruya gitmem lazım  ya işte bu o… .. 

İşte ben  bu durumu aihs   hükümleri ve aihm içtihatları kapsamında  zor   

olağanüstü durumlarda  doğrudan aym başvuru hakkım olduğunu savunarak  

aym ye başvurdum. 

AĐHS’nin 35/1 maddesinde yer alan iç hukuk yollarının tüketilmesi kuralını 

VAR YA , iç hukukta bir iç hukuk yolu bulunduğu varsayımına dayalı olduğunu 

tekrarlar., teoride ve pratikte etkili bir iç hukuk yolunun bulunduğuna dair 

AiHM’yi ikna etmeye ilişkin kanıt yükümlülüğü, yani sözkonusu hukuk yolunun 

erişilebilir olduğu, başvuranın şikâyetleri bağlamında tazminat ve  makul 

başarı ihtimali sunabildiğini kanıtlama yükümlülüğü, iç hukuk yollarının 

tüketilmediğini iddia eden Hükümet’e aittir (bkz. V. – İngiltere [BD], no. 

24888/94, ECHR 1999-IX).  

AiHM, iç hukuk yollarının tüketilmesi kuralının Sözleşmeci Tarafların, kurduğu 

insan haklarını koruma mekanizması kapsamında uygulanması gerektiğini 

vurgular. Buna göre,  

35/1 maddenin haddinden fazla şekilcilik olmaksızın, belirli bir esneklikle 

uygulanması gerektiğini kabul etmiştir. Ayrıca, iç hukuk yollarını tüketme 

kuralı ne kesin ne otomatik olarak uygulanabilir bir kuraldır; bu kurala 

riayetin denetlenmesinde münferit davanın koşullarının dikkate alınması 

esastır. Diğer anlamlar meyanında, bu, AĐHM’nin yalnızca ilgili  

Sözleşmeci Tarafların hukuk sistemlerindeki hukuk yollarının varlığını değil, 

aynı zamanda bunların işlediği bağlam ile başvuranın kişisel koşullarını 

gerçekçi bir biçimde ele almak zorunda olması anlamına da gelmektedir. O 

halde, davanın tüm koşulları çerçevesinde,  
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başvuranın kendisinden iç hukuk yollarını tüketmek bağlamında beklenebilecek 

her şeyi yerine getirip getirmediğini incelemesi gerekmektedir (bkz. Đlhan – 

Türkiye [BD], no.  

22277/93, ECHR 2000-VII). Ayrıca, bir başvuranın etkili ve yeterli olması 

beklenen iç hukuk yollarından olağan bir biçimde faydalanmış olması gerektiği 

ve bir hukuk yolu arandığında da, esasen aynı amacı haiz olan başka bir 

hukuk yolunu kullanmanın gerekli olmadığı tekrarlanmalıdır (bkz. Riad ve Idiab 

– Belçika, no. 29787/03 ve 29810/03, ECHR 2008-… 

[10:44, 29.04.2020] Murat Fatih Ülkü 

HAYIRRR SEN İDARE MAHKMESİNE GİTSEYDİN  O BAŞVURUN  ETKİLİ 

SONUÇ VERİR İDİ NİYE GELDİN ZIPLAYARAK DİYEBİLECEK BELKİ  

AYM.. SİYASETİN ETKİSİNDE KALIRSA… 

AMA ONUN İSPATI  DEVLETE ONLARA  AİT ONLAR İSPATLAYACAK BEN 

DEĞİL…. 

VEEEE 

ŞİMDİ HERKES  MÜDAHİL OLMAK İSTİYO.. AYRI AYRI DAVALAR 

AÇMAK İSTİYORLAR..  BAKACAĞIZ… MEDYA NÇOK İLGİLİ … BAKAN 

BİLİM KURULU ÖNÜNDE MESELE DEDİ… CUMHURBAŞKANINA     

FORMÜL SUNACAĞIZ DEDİ…. 

BEKLİYORUZ… 

Senih Özay 

…dilekçe…böyle olabildi..ama epey yer yaktı. 

T.C. 

ANAYASA MAHKEMESİ 

BİREYSEL BAŞVURU FORMU 

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 59. maddesine göre hazırlanmıştır. 

I. GENEL BİLGİLER VE DİZİ PUSUASI 

A. Başvurucu Sayısı: 1    B. Başvuru Tarihi:  27.04.2020 
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C. Başvurucunun Anayasa Mahkemesi önünde devam eden başka bir başvurusu 

varsa numarası: 

D. Başvuru Dizi Pusulası 

II. BAŞVURUCU BİLGİLERİ 

A. GERÇEK KİŞİ BAŞVURUCU 

T.C. Kimlik Numarası : 57589230830 

Uyruğu   : TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Adı    : SENİH 

Soyadı         : ÖZAY 

Anne Adı   : SAFİYE  

Baba Adı   : OSMAN 

Doğum Tarihi  : SAFİYE  

Cinsiyeti   : ERKEK 

Mesleği   : AVUKAT 

Telefon No   : 0232 421 00 95 

E-Posta Adresi  : avsenih@gmail.com 

Adresi : CUMHURİYET BULVARI 2. KORDON NO:285/1 

ALSANCAK/İZMİR/TÜRKİYE 

 

III. AÇIKLAMALAR 

A. Başvuruya Konu Olaylar ve Başvuru Yollarının Tüketilmesine İlişkin 

Aşamaların Tarih Sırasına Göre Açıklaması 

YÜCE ANAYASA MAHKEMEMİZİN SAYIN ÜYELERİ, 

Bilindiği üzere 6216 sayılı Kanun’un 45. Maddesi ile bireysel başvuru hakkı 

düzenlenerek Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve 

özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin 
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taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, 

ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilineceği öngörülmüştür. 

Ancak her ne kadar maddenin devamında İhlale neden olan işlem, eylem veya 

ihmal için iç hukuk yollarının tüketilmesi öngörülse de işbu başvuru 

bakımından, Dünya Sağlık Örgütü’nün de 12 Mart 2020 tarihinde ilan ettiği 

gibi dünya genelinde pandemi halinin bulunması ve ülkemize yansımaları 

bakımından 26 Mart 2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanun ile hak kayıplarının 

önlenmesi amacıyla yargıda süreler durmuş olduğundan geçerli olmadığı 

kanaatindeyiz. 

 Keza AİHM Büyük Daire de Akdıvar ve Diğerleri/Türkiye ile Vučković 

ve diğerleri / Sırbistan davalarında olduğu gibi yerleşik içtihatlarında “iç 

hukuk yollarının tüketilmesi” kavramının sadece teorik olarak değil pratikte 

de yeterince açık olması gerektiği ve bu açıklığın bulunmaması halinde iç 

hukuk yolunu gerekli olan ulaşılabilirlik ve etkililikten yoksun bırakacağı 

konularında görüşlerde bulunmuştur. Neticede dünya genelindeki pandemi hali 

ve ülkemiz özelinde yargıda sürelerin durmuş olması göz önüne alındığında iç 

başvuru yollarının tüketilmeden de başvurumuzun kabul edilebilirliği sağlanmış 

olmalıdır. 

BU DÖNEMDE AVUKATLIK YAPTIĞIM, HUKUKU SAVUNDUĞUM, 

MÜCADELESİ VERDİĞİM SIRADA YAŞIM 67 OLMASINA RAĞMEN 

BAŞIMA BAŞIMIZA GELEN FELAKETLE İLGİLİ SAĞLIK TEDBİRLERİNE 

EYVALLAH DEMEME RAĞMEN   65 YAŞ ÜSTÜ İŞİ GÜCÜ YOK YAŞLI DA 

HASTALIKLAR RAHAT İLERLER GEREKÇESİ İLE FİİLEN   SOKAĞA ÇIKMA 

YASAĞI İÇİNE GİRMEM GİRMEMİZE İLİŞKİN DEVLET TASARRUFU 

HUKUKA AYKIRI OLUP ALEYHİNE YARGI YOLUNA BAŞVURULMASI 

ZORUNLU GÖZÜKMÜŞTÜR. 

ÖTE YANDAN YEREL SAVCILIK, MAHKEMELERE BAŞVURULUP  DA 

HUKUKU HAYATI ÇEKİLMEZ HALE GETİRMİŞ BULUNAN BU  UYGULAMA 

İÇİN  SÖZ KONUSU MAKAMLARI  AŞIP TARAFINIZA  DOĞRUDAN 

BAŞVURMA KARARI ALMIŞIZDIR. 

Bilindiği üzere ülkemizde 21 Mart 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı’nın 

internet sitesinde (https://www.icisleri.gov.tr/65-yas-ve-ustu-ile-kronik-

rahatsizligi-olanlara-sokaga-cikma-yasagi-genelgesi) yayımlanan bir duyuru 

ile “65 YAŞ VE ÜSTÜ İLE KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLARA SOKAĞA 
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ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ” çıkarıldığı kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 

Ancak ortada valiliklere gönderilen bir genelge, sayı, ilgi, tarih ve no bilgisi 

bulunmamaktadır. Ayrıca 22 Mart 2020 tarihinde yeni bir genelge 

(https://www.icisleri.gov.tr/65-yas-ve-ustu-ile-kronik-rahatsizligi-olanlara-

sokaga-cikma-yasagi-ek-genelgesi) ile işbu sokağa çıkma yasağına bazı 

istisnalar getirilmiştir.  

Bu yolda dikkatinizi çekmek isteriz ki, bu kadar üstün körü bu kadar ilgisiz 

bir araştırma değerlendirme ile, bu  yasağın konulması  uluslar arası hukuka, 

AİHS’nin, AİHM’nin, içtihatları gözetilmeksizin böyle bir karar verilmesi açık 

hukuksuzdur. 

Anayasal bağlamda temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına bakacak olursak 

Anayasa’nın 13. maddesinde Temel hak ve hürriyetlerin, özlerine 

dokunulmaksızın yalnızca ANAYASANIN İLGİLİ MADDELERİNDE 

BELİRTİLEN SEBEPLERE BAĞLI OLARAK VE ANCAK KANUNLA 

SINIRLANABİLECEĞİ düzenlenmiş ve bu sınırlamaların Anayasanın sözüne ve 

ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve 

ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı öngörülmüştür. 

Başta Anayasamızın 19. Maddesinde düzenlenen kişi hürriyeti olmak üzere 

seyahat ve çalışma özgürlükleri gibi bir çok alanda kısıtlamaya neden olan bu 

65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı hukuka aykırıdır.  

Anayasanın 19. Maddesinde kişi hürriyetinin sadece mahkemelerce verilen 

hürriyeti kısıtlayıcı cezaların ve güvenlik tedbirlerinin varlığı halinde 

kısıtlanabileceği, bu mahkeme kararlarının uygulanması bakımından yakalama 

ve tutuklama, hüküm giydirme işlemleri dışında KİMSENİN HÜRRİYETİNDEN 

YOKSUN BIRAKILAMAYACAĞI AÇIKÇA DÜZENLENMİŞTİR. 

Soruşturmanın İmparatoru “SAVCI” dır . Ortada bir sonuçlanmış dosyası 

yoktur. Kİ 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı gelsin. 

Yargılamanın KRALI  Yargıçtır. Ortada  Bir sonuçlanmış ilam dosyası yoktur. 

Kİ 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı gelsin. 

YARGILAMANIN 3. SACAYAĞI DİYE TARİF EDİLSE DE  DEVLETİN 

YANINDA DEĞİL HALKIN İNSANIN DOĞANIN YANINDA YER ALAN 
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ALDIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ  AVUKAT’IN KONUŞMA ZAMANI 

GELMİŞTİR.   

 Yine ihlal edildiğini öne sürdüğümüz seyahat hakkımız bakımından 

Anayasamızın 23. Maddesindeki düzenleme gereğince; seyahat hürriyeti, 

sadece suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek 

amaçlarıyla KANUNLA sınırlanabilir. 

 İşbu 65 yaş ve üzerine uygulanan sokağa çıkma yasağı ile dolaylı olarak 

çalışma hürriyetim de ihlal edilmiştir ki çalışma hürriyeti Anayasamız 

uyarınca hiçbir şekilde kısıtlanma şekli öngörülmeyen kişi özgürlüklerindendir. 

 ANAYASAMIZ TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN GENEL OLARAK 

KULLANIMININ DURDURULMASINI 15. MADDESİNDE; SAVAŞ, 

SEFERBERLİK VEYA OLAĞANÜSTÜ HALLERDE, MİLLETLERARASI 

HUKUKTAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER İHLAL EDİLMEMEK KAYDIYLA, 

DURUMUN GEREKTİRDİĞİ ÖLÇÜDE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEĞİNİ 

ÖNGÖRMÜŞTÜR. OYSAKİ MEVCUT ŞARTLARDA SADECE PANDEMİ HALİ 

MEVCUT OLUP SAVAŞ VE SEFERBERLİK BULUNMAMAKTA VE HERHANGİ 

BİR OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMEMİŞ DURUMDADIR. 

 Şimdi, İçişleri Bakanlığı’nın bahsedilen genelgelerine değinecek olur isek 

65 yaş ve üzerine çıkarılan GENELGE ile  getirilen sokağa çıkma yasağına 

dayanak olarak İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Umumi Hıfzısıhha 

Kanunun 27 nci ve 72 nci maddesi’ne dayanıldığı anlaşılmaktadır.  

 İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi; “İl sınırları içinde huzur ve 

güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu 

esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve 

görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır.” 

Şeklinde düzenlenmektedir. Buradan anlaşılan genelge ile valiliklere top 

atılmış ve KANUN’la düzenlenmesi gereken sokağa çıkma yasağı VALİ 

KARARI’na bağlanmıştır. İl İdaresi Kanunu her ne kadar valilere belirli 

konularda takdir ve karar alma yetkisi sağlasa da bu kanuna dayanılarak 

verilen sokağa çıkma yasağı kararı Anayasa’nın 2. Maddesinde yer alan hukuk 

devletinin belirlilik ilkesine aykırılık teşkil eder. Bu kanuna dayanılarak verilen 

sokağa çıkma yasağı kararının ANAYASA HUKUKU BAĞLAMINDA BİR 

GEÇERLİLİĞİ YOKTUR. 
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 Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 27. Ve 72. Maddeleri incelendiğinde 

hastalara ve şüpheli vakalara yönelik ev veya hastanelerde belirli süre 

karantinaya alınması, seyahat eden kişilere muayene uygulanması ve belirli 

bir mahalde bulunan salgın haline karşı karantina uygulanması hususları 

düzenlenmektedir. Bu düzenlemelere dayanılarak GENEL BİR SOKAĞA 

ÇIKMA YASAĞI UYGULANMASI MÜMKÜN OLAMAZ. Yine bu durum da 

Anayasal bir ilke olan hukuk devletinin belirlilik ilkesine aykırılık teşkil 

edecektir.  

 Tüm bunların yanında kronik hastalığın kollukça tespiti mümkün 

olmadığından yine belirlilik ilkesinin ihlali ile birlikte belirtilen 65 yaş ve üzeri 

ile kronik hastalığı bulunanlara yönelik sokağa çıkma yasağı eşitlik ilkesinin de 

ihlali niteliğindedir.  

 Dünya’dan da bu konuda örnekler mevcuttur. Örneğin https:53211582 

adresinde yer alan habere göre; Bosna-Hersek’te Anayasa Mahkemesi 65 

yaş üstü ve 18 yaş altına yönelik sokağa çıkma yasağının iptalini istedi. 

Mahkemeye göre dolaşım özgürlüğü hakkı ihlal ediliyor. 

Bosna-Hersek'te Anayasa Mahkemesi, koronavirüsle mücadele için getirilen 

65 yaş üstündekilerle 18 yaş altındakilere yönelik sokağa çıkma yasağına 

ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme, bu kısıtlamaların anayasayla uyumlu 

olmadığına hükmetti. 

Bir grup vatandaş tarafından açılan davada mahkeme, davacıların Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesi ile garanti altına alınan dolaşım özgürlüğü hakkının 

ihlal edildiği sonucuna vardı. 

Mart ayında seyahat kısıtlamalarını yürürlüğe koyan hükümete ve Sivil 

Koruma Teşkilatı'na mahkemenin kararını uygulaması için beş gün süre verildi. 

Mahkemenin kararında ayrıca alınacak yeni önlemlerin, koruyucu ve direkt 

sosyal iletişimin azaltılmasına yönelik olması gerektiği vurgulandı. 

"Karara saygı duyacağız" 

Sivil Koruma Teşkilatı Başkanı Fahrudin Solak, mahkemenin kararına saygı 

duyacaklarını söyledi. Bosna-Hersek'te Anayasa Mahkemesi'nin kararları 

nihai ve bağlayıcı durumda. 
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Bosna-Hersek'i oluşturan entiteler Bosna-Hersek Federasyonu ve Sırp 

Cumhuriyeti, koronavirüs ile mücadele kapsamında yaşı 65'ten yüksek olanlar 

ile 18 yaşın altındakilerin evden çıkmasına yasak getirmişti. Ayrıca gece 

dışarı çıkma yasağı kararı alınmıştı. Bosna-Hersek'te şu ana kadar bin 368 

koronavirüs vakası tespit edildi ve 53 kişi koronavirüs sonucu hayatını 

kaybetti. 

Türkiye'de de koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler arasında 65 

yaşın üstündekilerle 20 yaşın altındakilerin sokağa çıkmasına yasak getirilmesi 

bulunuyor. 

Sonuç olarak 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altında olanlara daimi, diğer 

bireylere aralıklı uygulanan sokağa çıkma yasakları veya kısıtlamaları hukuki 

temelden yoksundur. Anayasa m.6/3’ün ikinci cümlesine göre; “Hiçbir kimse 

veya organ, kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz”. 

Anayasa m.11, Anayasanın bağlayıcılığını ve üstünlüğünü ortaya koymuştur. 

Kanun ve her türlü tasarruf, Anayasaya uygun olmak zorundadır. Uluslararası 

sözleşmeler ise, Anayasa m.90’a göre iç hukukta usule uygun kabulle 

yürürlüğe girebilir. Bizce Anayasa m.90/5, kişi hak ve hürriyetleri 

bakımından Anayasaya nazaran daha fazla kısıtlama öngören uluslararası 

sözleşmelerin dayanağı olamaz. Ülkemizde; seyahat hürriyetine ve sokağa 

çıkma yasağına dayanak olabilecek İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ne Ek 4. 

protokol Türkiye Cumhuriyeti yönünden henüz bağlayıcı olmadığından, bu 

Protokolün “Serbest dolaşım/seyahat özgürlüğü” başlıklı 2. maddesinin 2. ve 

3. fıkralarında yer alan sınırlama sebepleri, Anayasa m.90/5 tartışmasına 

dahi girmeksizin uygulanamaz. Anayasa m.119 gereğince olağanüstü hal ilan 

edilmediğinden, Anayasa m.15’de ve İHAS m.15’de öngörülen kısıtlamalara 

da başvurulamaz. 

Kısıtlamalarda; Anayasa ve yasal dayanağı eksik veya yetersiz olan İçişleri 

Bakanlığı genelgelerinden ve bazı zamanlarda valiliklerin duyurularından veya 

genelgelerinden hareket edildiği, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nda yer alan “kamu sağlığı” ve “kamu düzeni” 

kavramlarının esas alındığı, ancak yasal dayanak olarak gösterilen bu 

düzenlemelerde, yazımıza konu kısıtlamaları gösteren ve bu konuda karar alıp 

ilan eden idari mercileri yetkili kılan, Anayasanın “Temel hak ve hürriyetlerin 

sınırlanması” başlıklı 13. maddesine uygun açıklıkta hükümlerin bulunmadığı, 
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en önemlisi de bazı kişi hak ve hürriyetlerine getirilen bu kısıtlamalara esas 

alınan “üstün kamu yararı” kriterinin, Anayasa m.13 (temel hak ve 

hürriyetlerin sınırlanması), 17 (yaşama, maddi ve manevi varlığı koruma ve 

geliştirme hakkı), 19 (kişi hürriyeti ve güvenliği) ve 23’de (yerleşme ve 

seyahat hürriyeti) yeterli karşılığının olmadığı, yani yukarıda yer verdiğimiz 

açıklamalar ışığında, olağan hukuk düzeninde belirttiğimiz Anayasa 

maddelerinin, bir an için kısıtlamaların ve bu kısıtlamalara uymayanlara 

yaptırım tatbikinde mevcut yasalarda yeterli hukuki dayanağın bulunduğu 

iddia edilse bile, bu kısıtlamalar ile tatbik edilen yaptırımların Anayasa 

karşılıklarının olmadığı, ortada Anayasaya aykırılığın bulunduğu, kaldı ki 

bahsedilen yasal dayanakların da Anayasa m.13’e uygun açılıkta sınırlamalar 

içermediği, İHAS m.2 ve 5’in de “üst norm” olarak yetersiz kaldığı 

görülmektedir. 

Kovid 19/Çin Virüsü tehlikeli salgın hastalık nedeniyle tatbik edilen yasak ve 

kısıtlamalarda “meşruiyet” temelli gidildiği, fakat bunların Anayasa ve yasal 

karşılıklarına yeterli bakılmadığı, tartışılmadığı ve hatta işin bu tarafının 

önemsenmediği anlaşılmaktadır. 

Yasak ve kısıtlamaların neden olduğu iktisadi, sosyal ve psikolojik sorunlar bir 

yana, şu an “Hak arama hürriyeti” başlıklı Anayasa m.36’ya ve “Etkili 

başvuru hakkı” başlıklı İHAS m.13’e uygun bir şekilde etkin iç hukuk yolunun 

olup olmadığı tartışılmalıdır. İç hukuk yollarının teorik ve yasal alt yapısı ile 

varlıklarında sorun olmamakla birlikte, bunların etkin kullanılması ve hemen 

sonuç alınması hususuna aynı iyimserlikle bakılamaz. Burada mesele; sadece 

kamu otoritesinin getirdiği kısıtlamaların ve bunlara uymayanlara tatbik edilen 

yaptırımların meşruiyet temelli olması değil, ortada bunu aşan bir sorun 

olmasıdır. Bu sorun; tehlikeli salgın hastalığın, 11 Mart 2020 tarihinden 

itibaren adliyelerin ve yargı mercilerinin olağan işleyişini aksatması ve 

maalesef bunun çok ivedi veya acil işler dışında uzun süre devam etmesinden 

kaynaklanmıştır. Şu an alınan tedbirler bir zorunluluk veya gereklilik olarak 

gözükse de yargısal faaliyetlere yansıyan isteksizlik, gecikme, başvurmama, 

başvurulsa bile sonuç alınmayacağına dair oluşmuş genel inanç veya kanaat, 

yazımıza konu kısıtlamalara veya tatbik edilen yaptırımlara karşı etkili iç 

hukuk yollarına müracaat konusunda tereddütlerin oluşmasına yol açmıştır. 

Kanaatimizce adli camianın önemli konularından birisini; tutuklu yargılanan 

şüphelilerin ve sanıkların durumları olduğu kadar, Anayasal ve yasal dayanağa 
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sahip olmayan tasarruflara karşı yargıya gidilebilmesinin ve bundan da etkin 

ve hızlı sonuçlar alınmasının nasıl sağlanabileceği teşkil etmelidir. 

Gerekçesi ne olursa olsun sınırlamalara ve yaptırımlara karşı başvurulacak 

etkin iç hukuk yolunda zafiyet veya isteksizlik olursa, “hukuk devleti” ilkesi 

yıpranır ve zarar görür. İç hukuk yollarının korunması ve etkin kullanılması 

konusunda tüm yargı teşkilatına ve yargı mensuplarına yükümlülükler 

düşmektedir. Bu yükümlülük, aynı zamanda hak arama hürriyetini kullanması 

ve etkin iç hukuk yollarını zorlaması gereken hak sahibi bireylere aittir. 

Sonuç olarak; yukarıda değindiğimiz yasak ve kısıtlamalarla ilgili idari yargıya 

(Danıştay’a veya idare mahkemelerine) ve itiraz kanun yollarına (cezaların 

iptali için sulh ceza hakimliklerine) başvurulmuş mudur, başvurular hakkında 

hemen karar verilmiş midir? Hukuka aykırılık iddiaları yargıya taşınmışsa; 

“bugün git yarın gel” veya “bu aralar gelme, karar vermiyoruz” veya 

“adliyede kimse yok, gitsek de muhatap bulamayız” denilemeyeceğini göre, 

tutuklu işlerin görülmesi, tedbir taleplerinin ve bunlara yapılan itirazların, 

açılan davaların ve haksızlık iddialarının değerlendirilmesi ve başvurular 

hakkında karar verilebilmesi için, Anayasa m.138’in her durumda işlemesi ve 

işletilmesi gerekir. Yargısal faaliyetler ve uyuşmazlıkların çözümü 

ertelenemez, çünkü “geç gelen adalet, adalet değildir”. 

Tehlikeli salgın hastalığın sebebiyet verdiği ağır sorunlar mevcuttur ve bu 

sorunların çözümü için ciddi çaba sarf edilmektedir. Ancak bu gerekçe ile 

birlikte, iç hukuk yollarının etkili kullanılmasının devamının sağlanması lüzumu 

da bir hakikattir. 

B- Bireysel başvuru kapsamındaki haklardan hangisinin hangi nedenlerle ihlal 

edildiği ve buna ilişkin gerekçeler ve delillere ait özlü açıklamalar: 

Anayasanın; 

III. Kişi hürriyeti ve güvenliği 

MADDE 19- Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. 

Şekil ve şartları kanunda gösterilen: 

Mahkemelerce verilmiş hürriyeti kısıtlayıcı cezaların ve güvenlik tedbirlerinin 

yerine getirilmesi; bir mahkeme kararının veya kanunda öngörülen bir 
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yükümlülüğün gereği olarak ilgilinin yakalanması veya tutuklanması; bir 

küçüğün gözetim altında ıslahı veya yetkili merci önüne çıkarılması için verilen 

bir kararın yerine getirilmesi; toplum için tehlike teşkil eden bir akıl hastası, 

uyuşturucu madde veya alkol tutkunu, bir serseri veya hastalık yayabilecek 

bir kişinin bir müessesede tedavi, eğitim veya ıslahı için kanunda belirtilen 

esaslara uygun olarak alınan tedbirin yerine getirilmesi; usulüne aykırı şekilde 

ülkeye girmek isteyen veya giren, ya da hakkında sınır dışı etme yahut geri 

verme kararı verilen bir kişinin yakalanması veya tutuklanması; halleri dışında 

kimse hürriyetinden yoksun bırakılamaz. 

Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler, ancak kaçmalarını, 

delillerin yokedilmesini veya değiştirilmesini önlemek maksadıyla veya bunlar 

gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunda gösterilen diğer hallerde hâkim 

kararıyla tutuklanabilir. Hâkim kararı olmadan yakalama, ancak suçüstü 

halinde veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yapılabilir; bunun 

şartlarını kanun gösterir. 

Yakalanan veya tutuklanan kişilere, yakalama veya tutuklama sebepleri ve 

haklarındaki iddialar herhalde yazılı ve bunun hemen mümkün olmaması 

halinde sözlü olarak derhal, toplu suçlarda en geç hâkim huzuruna 

çıkarılıncaya kadar bildirilir. 

(Değişik: 3/10/2001-4709/4 md.; 16/4/2017-6771/16 md.) Yakalanan veya 

tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli 

süre hariç en geç kırksekiz saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok dört 

gün içinde hâkim önüne çıkarılır. Kimse, bu süreler geçtikten sonra hâkim 

kararı olmaksızın hürriyetinden yoksun bırakılamaz. Bu süreler olağanüstü hal 

ve savaş hallerinde uzatılabilir. 

(Değişik: 3/10/2001-4709/4 md.) Kişinin yakalandığı veya tutuklandığı, 

yakınlarına derhal bildirilir. 

Tutuklanan kişilerin, makul süre içinde yargılanmayı ve soruşturma veya 

kovuşturma sırasında serbest bırakılmayı isteme hakları vardır. Serbest 

bırakılma ilgilinin yargılama süresince duruşmada hazır bulunmasını veya 

hükmün yerine getirilmesini sağlamak için bir güvenceye bağlanabilir. 

Her ne sebeple olursa olsun, hürriyeti kısıtlanan kişi, kısa sürede durumu 

hakkında karar verilmesini ve bu kısıtlamanın kanuna aykırılığı halinde hemen 
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serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yetkili bir yargı merciine başvurma 

hakkına sahiptir. 

(Değişik: 3/10/2001-4709/4 md.) Bu esaslar dışında bir işleme tâbi tutulan 

kişilerin uğradıkları zarar, tazminat hukukunun genel prensiplerine göre, 

Devletçe ödenir. 

V. Yerleşme ve seyahat hürriyeti 

MADDE 23- Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. 

Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi 

sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını 

korumak; 

Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç 

işlenmesini önlemek; 

Amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir. 

(Değişik: 3/10/2001-4709/8 md.; 12/9/2010-5982/3 md.) Vatandaşın yurt 

dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle 

hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir. 

Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz. 

A. Hak arama hürriyeti 

MADDE 36- (Değişik: 3/10/2001-4709/14 md.) Herkes, meşrû vasıta ve 

yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı 

olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. 

Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz. 

XV. Temel hak ve hürriyetlerin korunması 

MADDE 40- Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlâl edilen herkes, 

yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânının sağlanmasını isteme 

hakkına sahiptir. 

(Ek fıkra: 3/10/2001-4709/16 md.) Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi 

kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır. 
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Kişinin, resmî görevliler tarafından vâki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar 

da, kanuna göre, Devletçe tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görevliye 

rücu hakkı saklıdır. 

IV. Çalışma ve sözleşme hürriyeti 

MADDE 48- Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine 

sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.  

Devlet, özel teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara 

uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak 

tedbirleri alır.  

V.  Çalışma ile ilgili hükümler 

A. Çalışma hakkı ve ödevi 

MADDE 49- Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. 

(Değişik: 3/10/2001-4709/19 md.) Devlet, çalışanların hayat seviyesini 

yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, 

çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam 

yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. 

(Mülga: 3/10/2001-4709/19 md.) 

AİHS'nin koruduğu Medeni haklar gasp edilmiştir. 

Madde.6- Adil Yargılanma Hakkı 

 1. Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili anlaşmazlıkların 

çözümlenmesi, gerek kendisine yöneltilen herhangi bir suçlamanın karara 

bağlanması konusunda, kanunla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme 

tarafından davasının makul bir süre içinde adil ve açık olarak görülmesini 

istemek hakkına sahiptir. Hüküm açık celsede verilir, ancak, demokratik bir 

toplumda genel ahlak, kamu düzeni ve milli güvenlik yararı veya küçüklerin 

korunması veya davaya taraf olanların özel hayatlarının gizli tutulması 

gerektirdiğinde veya davanın açık celsede görülmesinin adaletin selametine 

zarar verebileceği bazı özel durumlarda, mahkemenin zorunlu göreceği 

ölçüde, duruşmalar dava süresince tamamen veya kısmen basına ve 

dinleyicilere kapalı olarak sürdürülebilir.  
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2. Kendisine bir suç yüklenen herkes, suçluluğu kanuna göre kanıtlanıncaya 

kadar  suçsuzdur.  

3. Her sanık en azından aşağıdaki haklara sahiptir.  

a. Kendisine yöneltilen suçlamanın niteliği ve nedeninden en kısa bir zamanda, 

anladığı bir dille ve ayrıntılı olarak haberdar edilmek;  

b. Savunmasını hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylıklara sahip olmak;  

c. Kendi kendini savunmak veya kendi seçeceği bir savunmacının yardımından 

yararlanmak ve eğer avukat tutmak için mali imkanlardan yoksun bulunuyor ve 

adaletin selameti gerektiriyorsa, mahkemece tayin edilecek bir avukatın 

parasız yardımından yararlanabilmek;  

d. İddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma sanıklarının da 

iddia tanıklarıyla aynı şartlar altında çağrılmasını ve dinlenmesinin 

sağlanmasını istemek, 

e. Duruşmada kullanılan dili anlamadığı veya konuşamadığı taktirde bir 

tercümanın yardımından parasız olarak yararlanmak. 

Madde:17- Hakları Kötüye Kullanma Yasağı  

Bu sözleşme hükümlerinden hiçbiri, bir devlete, topluluğa veya kişiye, 

sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerin yok edilmesine veya burada 

öngörüldüğünden daha geniş ölçüde sınırlandırmaya yönelik bir faaliyete 

girişme ya da eylemde bulunma hakkını verir anlamında yorumlanamaz. 

Ayrıca da uluslararası Medeni haklar sözleşmesinde de ihlal edilen 16. madde 

değerlendirilmelidir. 

Madde 16- Kişi olarak tanınma hakkı 

Herkes her yerde, hukuk önünde kişi olarak tanınma hakkına sahiptir 

C- Başvurucunun güncel ve kişisel bir temel hakkının doğrudan zedelendiği 

iddiasının açıklanması: 

Sağlığımı tamamen bozan ORTAMDA YAŞATILDIM, YAŞAMA HAKKIM, 

ÇALIŞMA HÜRRİYETİM ORTADAN KALDIRILDI. HUKUK SAVAŞI 

VERDİĞİM BÜROMDAN  ALIKONULDUM. 
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IV- BAŞVURU YOLLARININ TÜKETİLDİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

A-İçişleri Bakanlığı genelgesininde ANAYASAL İHLAL VARDIR… 

Başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamalar: Doğrudan başvurulmaktadır. 

B- Başvuru yollarının tüketildiği veya başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin  

 öğrenildiği tarih: Doğrudan başvurulmaktadır. 

Ancak tasarrufu buraya  koyacak olursak ; 

65 Yaş ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olanlara Sokağa Çıkma Yasağı 

Genelgesi 

21.03.2020 

Genelgede 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer 

hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve 

karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan 

vatandaşlar 21 Mart saat 24.00’den sonra ikametlerinden dışarı çıkmaları, 

açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat 

etmeleri  sınırlandırılarak sokağa çıkmalarını yasaklandı. 

  

İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını 

karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan 

vatandaşlarımızın mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için 

vali/kaymakamların başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu 

oluşturulacak. 

Anılan Grup; il/ilçe emniyet müdürü, il/ilçe jandarma komutanı, 

vali/kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının 

temsilcileri, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay ve ihtiyaç duyulacak sivil toplum 

kuruluşları temsilcilerinden oluşturulacak. 

İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik 

vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının 

karşılanması için gerekli tedbirler alınacak. İkametlerinden ayrılmalarına 

kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımız 112, 155, 156 numaraları 

üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir. Bu çağrıların cevaplandırılması ve 
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gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk 

birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi/ekip ve araç 

görevlendirilecek. 

Bakanlığımızın 81 İle Gönderdiği Genelge Şu Şekildedir:  

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece 

tehlikeli olan yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada 

can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. 

Covid-19 salgınında en temel risk unsuru toplumsal alanlarda virüsün 

bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması ve 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük, 

ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, 

hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan 

ilaçları kullanan insanların üzerinde ciddi sağlık sorunları oluşturarak insan 

hayatını tehdit ediyor. 

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın  

hayatlarını tehdit etmesini engellemek için zorunlu ihtiyaçların temin 

noktasındaki umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak 

üzere birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları 

belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır. 

Yaşanan salgının biran önce engellenmesi için alınan önlemlere tüm 

vatandaşlarımızın istisnasız uyması büyük önem arz ediyor. 

Ancak 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlarımız ile yukarıda anılan kronik 

rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız büyük risk altında olmasına rağmen 

toplumsal hareketliliğin içine girmekte; halka açık alanlarda, parklarda bir 

araya gelmekte, zorunlu olmamalarına rağmen toplu taşıma araçlarında 

seyahat ederek hem kendileri hem de toplum sağlığı açısından risk 

oluşturmaya devam ediyor. 

Bu durumun devam etmesi 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik 

rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız kendi hayatlarını ve toplum sağlığı 

açısından ciddi risk oluşturarak salgının yayılmasını; vaka sayısı ve tedavi 

gereksinimi arttırarak, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetmesi riski ile 

toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.  
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Yukarıda açıklanan nedenler, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri 

doğrultusunda, il valileri tarafından, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 

Umuma Hıfzısıhha Kanunun 27 nci ve 72 nci maddesi kapsamında; 

21.03.2020 tarihi saat 24.00’den sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile 

anılan kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı 

çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile 

seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanması amacıyla 

gerekli kararların ivedilikle alınması gerekmektedir. 

Anılan Kararlar Yürürlüğe Girdikten Sonra; 

1- İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını 

karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan 

vatandaşlarımızın mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için 

vali/kaymakamların başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu 

oluşturulacaktır.  

2- Anılan Grup; il/ilçe emniyet müdürü, il/ilçe jandarma komutanı, 

vali/kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının 

temsilcileri, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay ve ihtiyaç duyulacak sivil toplum 

kuruluşları temsilcilerinden oluşturulacaktır.  

3- İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından 65 yaş ve üzeri ile 

kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel 

ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alınacaktır. İkametlerinden 

ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımız 112, 155, 156 

numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir. Bu çağrıların 

cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak 

sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi/ekip ve 

araç görevlendirilecektir. 

Söz konusu tedbirlere ilişkin Valiler/kaymakamlar tarafından gerekli 

kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan 

verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması için ilgili birim/kurum 

yetkilileri ile gerekli koordinasyonun yapılması, Bakanlığımızın tüm 

sıralı/sorumlu amirleri tarafından uygulamanın yakinen takip edilerek, 

herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi önemle rica olunur.  

V- SONUÇ TALEPLER 
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TÜM BU SEBEPLERDEN DOLAYI  TASARRUFLA YÜCE ANAYASA 

MAHKEMESİNE HAKKIMIN ÇİĞNENDİĞİ, İYİ HUKUK YAPILMADIĞI 

SEBEBİYLE DAVA AÇMAKTAYIM…. 

BU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA DAİR TASARRUFUN DURDURULMASI VE 

İPTALİ TALEP EDİLMEK ZORUNDA KALINILMIŞTIR. 

TAZMİNAT TALEBİMİZ TABİİ Kİ OLACAKTIR. 

Bu başvuru formunda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu; formda 

belirtilen bilgilerde, adreslerimde veya başvuruyla ilgili koşullarda herhangi 

bir değişiklik meydana geldiğinde Mahkemeye bildireceğimi beyan ederim. 

Başvurucu : SENİH ÖZAY 

Tarih : 27.4.2020 

İmza : 

EKLER 

1- Başvuru harcının ödendiğine dair belge 

2- Dayanılan belgelerin asılları ya da onaylı örnekleri 

27.4.2020 tarihli bu başvurumuzu kısa zamanda Anayasa mahkemesi karara 

bağladı;Bakın ! 
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T.C Cumhurbaşkanlığına  

Ankara 

Korona Virüs 19 ile ilgili olarak, Dünyaya ve Türkiyeye verdiği maddi- manevi 

zararlar ile ilgili olarak;Hukuk arayışı üzere ; 

Bilindiği üzere, Covid 19/Corona virüsü kaynaklı salgın hastalık tüm dünya ile 

birlikte, ülkemizi de etkilemiş ve Dünya Sağlık Örgütü’nün bu hastalığı dünya 

çapında salgın hastalık ilan etmesi ile paralel olarak ülkemizde  

de, bu salgın hastalığa karşı olağanüstü önlemler alınmaya başlamıştır. 

 

 Bu sürelerde, insanımız, ölümler, hastalanmalar,  travmalar, seyahat 

edememeler,  hapsolan küçükler,  ÖSYM YKS mağduriyetleri,   İŞADAMI VE  

KADINLARIMIZIN, 65 YAŞ ÜSTÜNDEKİLER, 20 YAŞ ALTINDAKİLER,  

Boşanmalar yoğunlaşması,  iş yapamadığı için  kira parası ödeyememe  ödememe 

hukuksal sıkışmaları,sigorta hukukundaki zararlar, döviz borçlarının 

dayanılmazlaşması, sözleşmeler de uyarlama   gereksinimi,  

Bankaların haksız blokajları,  haksız işten çıkarmalar,  beklenmektedir. 

 

Bu çerçevede,Ülkemiz  Borçlar Kanunu md. 301 ve özellikle md. 305 ve diğer 

ilgili maddeler anlamında, taşınmazda oluşan bu “hukuksal ayıp”  oluşmuşluğu, 

yaşam hakkı ihlalleri, Ayrıca, yine hukukumuzdaki yerleşmiş uygulaması 

anlamında,  “mücbir sebep” nitelikli olguların 16 haziran günü patlayacağı 

tahmin edilmelidir., 

 

Bu nedenlere dayalı olarak T.C Parlamentosuna,  Hukumetine, Bakanlık, 

Valilikler ve tüm darelere karşı hak  arama rüzgarının başlayacağı da tabiidir. 

Bu nedenlerle Devlet Denetleme Kurulunun bu konuda araştırma yapıp Dünya 

Devletlerine karşı, La Haye Adalet Divanında  Ve  UCM !’ de  dava  açıp 

açmama konusunda karar oluşması için,   çalışma yürütülmesini talep etmemiz  

gerekmiştir.. 

Hatta şahsen bizzat kendim UCM ‘ de dava  açtığım gibi ekte La Haye Adalet 

Divanına da dava dilekçesi hazırlamışımdır. Ancak bu La Haye  Uluslararası 

Mahkemeye  Devletlerden Devletlere dava  şartı bulunduğundan,  STK ‘ ların 
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ve  bireylerin de dava  açabilmesini savunmama rağmen,   durmuşumdur  ve 

makamınızın kararını beklemeye karar vermişimdir. 

Çünkü anayasamızın 108.maddesine göre ;  

16/4/2017-6771/Devlet Denetleme Kurulu  Kurulu 

MADDE 108- (Değişik: 16/4/2017-6771/16 md.) İdarenin hukuka 

uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin 

sağlanması amacıyla,  

Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu, 

Cumhurbaşkanının isteği üzerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve 

sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü 

kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi 

ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü 

idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapar. 

(Değişik: 16/4/2017-6771/16 md.) Yargı organları, Devlet Denetleme Kurulunun 

görev alanı dışındadır. 

(Değişik: 16/4/2017-6771/16 md.) Devlet Denetleme Kurulunun Başkan ve üyeleri, 

Cumhurbaşkanınca atanır. 

(Değişik: 16/4/2017-6771/16 md.) Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin 

görev süresi ve diğer özlük işleri, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.’’ 

Hükmüne göre Cumhurbaşkanının isteğini yaratmak üzere Devlet Denetleme 

kurulunun harekete geçmesini ve tarafımıza yanıt vermesini talep ederiz. 

Av. Senih Özay 

Ekte : Hazırlığımız  sunulmaktadır. 

LA HAYE  ULUSLAR ARASI  ADALET DİVANI  BAŞKANLIĞI’ NA 

(İNTERNATIONAL  COURT OF  JUSTİCE) 
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La HAYE   .  HOLLANDA  

ŞİKAYETÇİLER (DAVACILAR )      : 1- Senih ÖZAY (T.C. Kimlik No       : 

57589230830) 

Cumhuriyet Bulvarı No: 285/1 Gül apt . K:1  D:1 ALSANCAK 

/İzmir/TÜRKİYEKLpVEKİLLERİ               : 1- Senih ÖZAY 

(T.C. Kimlik No       : 57589230830) 

Cumhuriyet Bulvarı No: 285/1 Gül apt . K:1  D:1 ALSANCAK 

/İzmir/TÜRKİYE                                  

İHBAR EDİLENLER (DAVALILAR )  : 

1.Senih Özay v e  tüm arkadaşları ve herkes ve hepimiz ;  Cumhuriyet Bulvarı 

No: 285/1 Gül apt . K:1  D:1 ALSANCAK /İzmir/TÜRKİYE 

2. DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus 

Cenevre/İsviçre  

3.    Özellikle ABD Devlet Başkanı Donald Trump  ve  

4.    Çin Devlet Başkanı Zhonghua Renmin    

ve diğer Devletlerin e n  ü s t sorumluları… 

Following is the list of the 191 Member States of the 

United Nations with dates on which they joined the 

Organization. 

Member -- (Date of Admission) 

 

Afghanistan -- (19 Nov. 1946) 

Albania -- (14 Dec. 1955) 
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Algeria -- (8 Oct. 1962) 

Andorra -- (28 July 1993) 

Angola -- (1 Dec. 1976) 

Antigua and Barbuda -- (11 Nov. 1981) 

Argentina -- (24 Oct. 1945) 

Armenia -- (2 Mar. 1992) 

Australia -- (1 Nov. 1945) 

Austria-- (14 Dec. 1955) 

Azerbaijan -- (9 Mar. 1992) 

Bahamas -- (18 Sep. 1973) 

Bahrain -- (21 Sep. 1971) 

Bangladesh -- (17 Sep. 1974) 

Barbados -- (9 Dec. 1966) 

Belarus -- (24 Oct. 1945) 

On 19 September 1991, Byelorussia informed the United 

Nations that it had changed its name to Belarus. 

Belgium -- (27 Dec. 1945) 

Belize -- (25 Sep. 1981) 

Benin -- (20 Sep. 1960) 

Bhutan -- (21 Sep. 1971) 

Bolivia -- (14 Nov. 1945) 

Bosnia and Herzegovina -- (22 May 1992) 
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The Socialist Federal Republic of Yugoslavia was an 

original Member of the United Nations, the Charter 

having been signed on its behalf on 26 June 1945 and 

ratified 19 October 1945, until its dissolution following 

the establishment and subsequent admission as new 

members of Bosnia and Herzegovina, the Republic of 

Croatia, the Republic of Slovenia, The former Yugoslav 

Republic of Macedonia, and the Federal Republic of 

Yugoslavia.  

The Republic of Bosnia and Herzegovina was admitted as 

a Member of the United Nations by General Assembly 

resolution A/RES/46/237 of 22 May 1992. 

Botswana -- (17 Oct. 1966) 

Brazil -- (24 Oct. 1945) 

Brunei Darussalam -- (21 Sep. 1984) 

Bulgaria -- (14 Dec. 1955) 

Burkina Faso -- (20 Sep. 1960) 

Burundi -- (18 Sep. 1962) 

Cambodia -- (14 Dec. 1955) 

Cameroon -- (20 Sep. 1960) 

Canada -- (9 Nov. 1945) 

Cape Verde -- (16 Sep. 1975) 

Central African Republic -- (20 Sep. 1960) 

Chad -- (20 Sep. 1960) 

Chile -- (24 Oct. 1945) 

China -- (24 Oct. 1945) 

Colombia -- (5 Nov. 1945) 
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Comoros -- (12 Nov. 1975) 

Congo -- (20 Sep. 1960) 

Costa Rica -- (2 Nov. 1945) 

Côte d'Ivoire -- (20 Sep. 1960) 

Croatia -- (22 May 1992)  

The Socialist Federal Republic of Yugoslavia was an 

original Member of the United Nations, the Charter 

having been signed on its behalf on 26 June 1945 and 

ratified 19 October 1945, until its dissolution following 

the establishment and subsequent admission as new 

members of Bosnia and Herzegovina, the Republic of 

Croatia, the Republic of Slovenia, The former Yugoslav 

Republic of Macedonia, and the Federal Republic of 

Yugoslavia.  

The Republic of Croatia was admitted as a Member of 

the United Nations by General Assembly resolution 

A/RES/46/238 of 22 May 1992. 

Cuba -- (24 Oct. 1945) 

Cyprus -- (20 Sep. 1960) 

Czech Republic -- (19 Jan. 1993) 

Czechoslovakia was an original Member of the United 

Nations from 24 October 1945. In a letter dated 10 

December 1992, its Permanent Representative informed 

the Secretary-General that the Czech and Slovak 

Federal Republic would cease to exist on 31 December 
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1992 and that the Czech Republic and the Slovak 

Republic, as successor States, would apply for 

membership in the United Nations. Following the receipt 

of its application, the Security Council, on 8 January 

1993, recommended to the General Assembly that the 

Czech Republic be admitted to United Nations 

membership. The Czech Republic was thus admitted on 

19 January of that year as a Member State. 

Democratic People's Republic of Korea -- (17 Sep. 1991) 

Democratic Republic of the Congo -- (20 Sep. 1960) 

Denmark -- (24 Oct. 1945) 

Djibouti -- (20 Sep. 1977) 

Dominica -- (18 Dec. 1978) 

Dominican Republic -- (24 Oct. 1945) 

Ecuador -- (21 Dec. 1945) 

Egypt -- (24 Oct. 1945) 

Egypt and Syria were original Members of the United 

Nations from 24 October 1945. Following a plebiscite on 

21 February 1958, the United Arab Republic was 

established by a union of Egypt and Syria and continued 

as a single Member. On 13 October 1961, Syria, having 

resumed its status as an independent State, resumed its 

separate membership in the United Nations. On 2 

September 1971, the United Arab Republic changed its 

name to the Arab Republic of Egypt. 
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El Salvador -- (24 Oct. 1945) 

Equatorial Guinea -- (12 Nov. 1968) 

Eritrea -- (28 May 1993) 

Estonia -- (17 Sep. 1991) 

Ethiopia -- (13 Nov. 1945) 

Fiji -- (13 Oct. 1970) 

Finland -- (14 Dec. 1955) 

France-- (24 Oct. 1945) 

Gabon -- (20 Sep. 1960) 

Gambia -- (21 Sep. 1965) 

Georgia -- (31 July 1992) 

Germany -- (18 Sep. 1973) 

The Federal Republic of Germany and the German 

Democratic Republic were admitted to membership in the 

United Nations on 18 September 1973. Through the 

accession of the German Democratic Republic to the 

Federal Republic of Germany, effective from 3 October 

1990, the two German States have united to form one 

sovereign State. 

Ghana -- (8 Mar. 1957) 

Greece -- (25 Oct. 1945) 

Grenada -- (17 Sep. 1974) 

Guatemala -- (21 Nov. 1945) 

Guinea -- (12 Dec. 1958) 

Guinea-Bissau -- (17 Sep. 1974) 

Guyana -- (20 Sep. 1966) 

Haiti -- (24 Oct. 1945) 
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Honduras -- (17 Dec. 1945) 

Hungary -- (14 Dec. 1955) 

Iceland -- (19 Nov. 1946) 

India -- (30 Oct. 1945) 

Indonesia -- (28 Sep. 1950) 

By letter of 20 January 1965, Indonesia announced its 

decision to withdraw from the United Nations "at this 

stage and under the present circumstances". By telegram 

of 19 September 1966, it announced its decision "to 

resume full cooperation with the United Nations and to 

resume participation in its activities". On 28 September 

1966, the General Assembly took note of this decision 

and the President invited representatives of Indonesia to 

take seats in the Assembly. 

Iran (Islamic Republic of) -- (24 Oct. 1945) 

Iraq -- (21 Dec. 1945) 

Ireland -- (14 Dec. 1955) 

Israel -- (11 May 1949) 

Italy -- (14 Dec. 1955) 

Jamaica -- (18 Sep. 1962) 

Japan -- (18 Dec. 1956) 

Jordan -- (14 Dec. 1955) 

Kazakhstan -- (2 Mar. 1992) 

Kenya -- (16 Dec. 1963) 

Kiribati -- (14 Sept. 1999) 

Kuwait -- (14 May 1963) 

Kyrgyzstan -- (2 Mar. 1992) 
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Lao People's Democratic Republic -- (14 Dec. 1955) 

Latvia -- (17 Sep. 1991) 

Lebanon -- (24 Oct. 1945) 

Lesotho -- (17 Oct. 1966) 

Liberia -- (2 Nov. 1945) 

Libyan Arab Jamahiriya -- (14 Dec. 1955) 

Liechtenstein-- (18 Sep. 1990) 

Lithuania -- (17 Sep. 1991) 

Luxembourg-- (24 Oct. 1945) 

Madagascar -- (20 Sep. 1960) 

Malawi -- (1 Dec. 1964) 

Malaysia-- (17 Sep. 1957) 

The Federation of Malaya joined the United Nations on 

17 September 1957. On 16 September 1963, its name 

was changed to Malaysia, following the admission to the 

new federation of Singapore, Sabah (North Borneo) and 

Sarawak. Singapore became an independent State on 9 

August 1965 and a Member of the United Nations on 21 

September 1965. 

Maldives-- (21 Sep. 1965) 

Mali -- (28 Sep. 1960) 

Malta -- (1 Dec. 1964) 

Marshall Islands -- (17 Sep. 1991) 

Mauritania -- (7 Oct. 1961) 

Mauritius -- (24 Apr. 1968) 

Mexico -- (7 Nov. 1945) 

Micronesia (Federated States of) -- (17 Sep. 1991) 
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Monaco -- (28 May 1993) 

Mongolia -- (27 Oct. 1961) 

Morocco -- (12 Nov. 1956) 

Mozambique -- (16 Sep. 1975) 

Myanmar -- (19 Apr. 1948) 

Namibia -- (23 Apr. 1990) 

Nauru -- (14 Sept. 1999) 

Nepal -- (14 Dec. 1955) 

Netherlands -- (10 Dec. 1945) 

New Zealand -- (24 Oct. 1945) 

Nicaragua -- (24 Oct. 1945) 

Niger -- (20 Sep. 1960) 

Nigeria -- (7 Oct. 1960) 

Norway -- (27 Nov. 1945) 

Oman -- (7 Oct. 1971) 

Pakistan -- (30 Sep. 1947) 

Palau -- (15 Dec. 1994) 

Panama -- (13 Nov. 1945) 

Papua New Guinea -- (10 Oct. 1975) 

Paraguay -- (24 Oct. 1945) 

Peru -- (31 Oct. 1945) 

Philippines -- (24 Oct. 1945) 

Poland -- (24 Oct. 1945) 

Portugal -- (14 Dec. 1955) 

Qatar -- (21 Sep. 1971) 

Republic of Korea -- (17 Sep. 1991) 

Republic of Moldova -- (2 Mar. 1992) 
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Romania -- (14 Dec. 1955) 

Russian Federation -- (24 Oct. 1945) 

The Union of Soviet Socialist Republics was an original 

Member of the United Nations from 24 October 1945. 

In a letter dated 24 December 1991, Boris Yeltsin, the 

President of the Russian Federation, informed the 

Secretary-General that the membership of the Soviet 

Union in the Security Council and all other United Nations 

organs was being continued by the Russian Federation 

with the support of the 11 member countries of the 

Commonwealth of Independent States. 

Rwanda -- (18 Sep. 1962) 

Saint Kitts and Nevis -- (23 Sep. 1983) 

Saint Lucia -- (18 Sep. 1979) 

Saint Vincent and the Grenadines -- (16 Sep. 1980) 

Samoa -- (15 Dec. 1976) 

San Marino -- (2 Mar. 1992) 

Sao Tome and Principe -- (16 Sep. 1975) 

Saudi Arabia -- (24 Oct. 1945) 

Senegal -- (28 Sep. 1960) 

Seychelles -- (21 Sep. 1976) 

Sierra Leone -- (27 Sep. 1961) 

Singapore -- (21 Sep. 1965) 

Slovakia -- (19 Jan. 1993) 
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Czechoslovakia was an original Member of the United 

Nations from 24 October 1945. In a letter dated 10 

December 1992, its Permanent Representative informed 

the Secretary-General that the Czech and Slovak 

Federal Republic would cease to exist on 31 December 

1992 and that the Czech Republic and the Slovak 

Republic, as successor States, would apply for 

membership in the United Nations. Following the receipt 

of its application, the Security Council, on 8 January 

1993, recommended to the General Assembly that the 

Slovak Republic be admitted to United Nations 

membership. The Slovak Republic was thus admitted on 

19 January of that year as a Member State. 

Slovenia -- (22 May 1992) 

The Socialist Federal Republic of Yugoslavia was an 

original Member of the United Nations, the Charter 

having been signed on its behalf on 26 June 1945 and 

ratified 19 October 1945, until its dissolution following 

the establishment and subsequent admission as new 

members of Bosnia and Herzegovina, the Republic of 

Croatia, the Republic of Slovenia, The former Yugoslav 

Republic of Macedonia, and the Federal Republic of 

Yugoslavia.  
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The Republic of Slovenia was admitted as a Member of 

the United Nations by General Assembly resolution 

A/RES/46/236 of 22 May 1992.  

Solomon Islands -- (19 Sep. 1978) 

Somalia -- (20 Sep. 1960) 

South Africa -- (7 Nov. 1945) 

Spain -- (14 Dec. 1955) 

Sri Lanka -- (14 Dec. 1955) 

Sudan -- (12 Nov. 1956) 

Suriname -- (4 Dec. 1975) 

Swaziland -- (24 Sep. 1968) 

Sweden -- (19 Nov. 1946) 

Switzerland -- (10 Sep. 2002) 

Syrian Arab Republic -- (24 Oct. 1945) 

Egypt and Syria were original Members of the United 

Nations from 24 October 1945. Following a plebiscite on 

21 February 1958, the United Arab Republic was 

established by a union of Egypt and Syria and continued 

as a single Member. On 13 October 1961, Syria, having 

resumed its status as an independent State, resumed its 

separate membership in the United Nations. 

Tajikistan -- (2 Mar. 1992) 

Thailand -- (16 Dec. 1946) 

The former Yugoslav Republic of Macedonia -- (8 Apr. 

1993) 
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The Socialist Federal Republic of Yugoslavia was an 

original Member of the United Nations, the Charter 

having been signed on its behalf on 26 June 1945 and 

ratified 19 October 1945, until its dissolution following 

the establishment and subsequent admission as new 

members of Bosnia and Herzegovina, the Republic of 

Croatia, the Republic of Slovenia, The former Yugoslav 

Republic of Macedonia, and the Federal Republic of 

Yugoslavia.  

By resolution A/RES/47/225 of 8 April 1993, the 

General Assembly decided to admit as a Member of the 

United Nations the State being provisionally referred to 

for all purposes within the United Nations as "The former 

Yugoslav Republic of Macedonia" pending settlement of 

the difference that had arisen over its name.  

Timor-Leste -- (27 Sep. 2002) 

Togo -- (20 Sep. 1960) 

Tonga -- (14 Sep. 1999) 

Trinidad and Tobago -- (18 Sep. 1962) 

Tunisia -- (12 Nov. 1956) 

Turkey -- (24 Oct. 1945) 

Turkmenistan -- (2 Mar. 1992) 

Tuvalu -- (5 Sept. 2000) 

Uganda -- (25 Oct. 1962) 

Ukraine-- (24 Oct. 1945) 

United Arab Emirates -- (9 Dec. 1971) 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland-- 
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(24 Oct. 1945) 

United Republic of Tanzania -- (14 Dec. 1961) 

Tanganyika was a Member of the United Nations from 14 

December 1961 and Zanzibar was a Member from 16 

December 1963. Following the ratification on 26 April 

1964 of Articles of Union between Tanganyika and 

Zanzibar, the United Republic of Tanganyika and 

Zanzibar continued as a single Member, changing its name 

to the United Republic of Tanzania on 1 November 1964. 

United States of America -- (24 Oct. 1945) 

Uruguay -- (18 Dec. 1945) 

Uzbekistan -- (2 Mar. 1992) 

Vanuatu -- (15 Sep. 1981) 

Venezuela -- (15 Nov. 1945)  

Viet Nam -- (20 Sep. 1977) 

Yemen -- (30 Sep. 1947) 

Yemen was admitted to membership in the United Nations 

on 30 September 1947 and Democratic Yemen on 14 

December 1967. On 22 May 1990, the two countries 

merged and have since been represented as one Member 

with the name "Yemen". 



 

178 
 

Yugoslavia -- (1 Nov. 2000) 

The Socialist Federal Republic of Yugoslavia was an 

original Member of the United Nations, the Charter 

having been signed on its behalf on 26 June 1945 and 

ratified 19 October 1945, until its dissolution following 

the establishment and subsequent admission as new 

members of Bosnia and Herzegovina, the Republic of 

Croatia, the Republic of Slovenia, The former Yugoslav 

Republic of Macedonia, and the Federal Republic of 

Yugoslavia.  

The Federal Republic of Yugoslavia was admitted as a 

Member of the United Nations by General Assembly 

resolution A/RES/55/12 of 1 November 2000.  

 

Zambia -- (1 Dec. 1964) 

192. Devlet Zimbabwe -- (25 Aug. 1980)  

Konu : Çin Halk Cumhuriyetinin  Hubei eyaletinin 

Wuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 virüsü 

sebebiyle 40’a yakın ülkenin 20 trilyon dolarlık 

tazminat davası ve benzeri taleplerini dışta 

bırakarak;  

Çinde başlayan ve tüm Devletlerin  yaphtığı becerdiği 

haksız fiilin  geldiği ülkenin Türkiye de  olduğu ve 

5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku 

Hakkında Kanun kapsamında tazminat davası 

açtıklarını  ve Türk yargısının söz konusu zararlarda 

yetkili olduğu hususunu  da  dışta bırakarak; 
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Çin'in çok ciddi ihmalleri, ağır kusuru ve hatta kasta 

varsa da  tüm dünya devletlerinin de sorumlu olduğu  

Öncelikle Dünya Sağlık Örgütü'ne söz konusu virüsle 

ilgili bildirimde geç bulunmalar  . Söz konusu vaka 

sayısını eksik ve hatalı bildirmeler ,  uluslararası 

dolaşıma çıkmalara engel koymayarak suretiyle 

virüsün  tüm dünyaya yayılması ve her devletin de 

aynı zaafları  ağır kusurları devam ettirerek korkunç  

zaralara  yol açtılar ve yayılmasını sağladılar  Bu 

anlamda söz konusu bütün devlet   tutumları ayrıca 

ölmrk hastalanmak dışında  borçlar hukuku ve ticaret 

hukuku sağlık hukuku  anlamında da birer haksız fiil 

olduğu için ve söz konusu haksız fiil her ne kadar Çin 

Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkmış olsa da  ve Bu 

arada  İngiltere'deki 15 Muhafazakâr Parti 

milletvekili, Alman vekiller, ABD;  Çin'e dava açanlar 

arasında bulunuyor ise de bunu da dışta bırakarak 

zararın Türkiye Cumhuriyeti’nde  de tüm Dünyada da 

iç ağır sorumlukla birleşerek şahıslara, ticari 

işletmelere ve  Evrene zarar vermesi sebebiyle; 

tüm sorumluların, suçluların, ortaya çıkarılması  

doğrultusunda, 

  tüm devletlere ve  

  şirketlere ve  

  şahıslara  

  velhasıl hepimizin sorumluluğunu 

  bilirkişi incelemeleri de yaparak, 

  tanıklar da dinleyerek  

  hüküm tesisi için  biz bu davaları açtık.Karar 

dileriz. 

Açıklamalar: : 

1.Öncelikle  LA HAYE ADALET DİVANI’ na devletlerden devletlere şikayet 

başvurularının yapılabileceğini de bilerek,  devlet nedir bu konuya da girmemiş 

olduğumuz düşünülerek ve fakat ilk kez  tüm canlıları tartışarak bu 

yola başvurarak içtihat da yaratmanıza yol açarak  Dünyayı karıştıran Korona 

19 adlı Virüs hasarını  durdurmak istemişizdir. BU rahatlıkla böylesi uçuk bir 

dava dilekçesi ve talebi ile başvuruyoruz. 
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Sokakta kedi var, insan var, ağaç var insan birkaç tane daha var bu şehirde 

birden çok sokak var, bu şehrin bağlı olduğu şehirde aynı, diğer şehirlerde de 

aynı, şehirlerin hepsi toplandı ülke oldu, devlet oldu bir şey oldu onlarda da 

aynı.    

2.İşte şimdi de  Korona Virüs 19  vukuatı çıktı… 

Bu davayı açmak gerekti, açıyoruz.  

3. Bu arada  cevap layihasında  dikkat çeken bir hususa değinmek 

istiyorum  Davacının  sıfat yokluğu üzerine Türkiye’ de  yapılan savunmalara 

karşı aşağıdaki makalemizi de  sunmak gerekmiştir. 

Türkiye’de  yürürlükte olan 2577 sayılı idari yargılama usul yasasının ‘’ 2. 

maddesi ‘’   ve ‘’  davacı  ‘’    ya da  davada taraf 

olabilme   yeteneği  üzerine... 

‘’Hukuk devleti, insan haklarına, evrensel niteliğe haiz hukuk ilkelerine saygı 

gösteren, bu hakları koruyucu, adaletli bir hukuk düzeni kurup sürdürmekle 

kendisini yükümlü sayan, bütün etkinliklerde hukuka ve Anayasaya uyan işlem 

ve eylemleri bağımsız  yargı denetimine bağlı olan devlet demektir.’’ denilir.  

Biz, ülkemizdeki anayasaya, beğenmediğimiz anayasa dememize rağmen, 

Devletimizin geleneğinde pek hukuk teorisi ve pratiği ve  zenginliği bulmamamıza 

rağmen, (Osmanlı döneminde yaman hukukumuz olduğu savlanıyorsa da )  son 

zamanlarda Bergama çevre  halk  hareketi,  hukuk zaferi,  sivil itaatsizliği 

üzerine devletin  şaşkınlığı ile hukuka karşı hileler gözlemekteyiz.  

Bu vesile ile  2577 sayılı yasanın 2. maddesini  ve davacı olabilmeyi bu 

bağlamda  irdeleyeceğiz. HUMK  38. Maddesi ve  MK 8 ve 46. Maddeleri yani 

adli yargıya girmeyeceğiz. 
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Türkiye Parlamentosu,    15.6.2000  günü  2577 sayılı İdari yargılama usulü 

yasasının 2. maddesinde değişiklik yaptı. Hatırlanırsa bu madde ilkin 6.1.1982 

tarihinde, beğenmediğimiz anayasanın gölgesinde yayımlandığında ‘’.. idari 

işlemler hakkında ... iptalleri için... MENFAATLERİ İHLAL EDİLENLER 

TARAFINDAN  AÇILAN İPTAL DAVALARI ‘’ ŞEKLİNDE İDİ. 

Sonra Çorum CHP Milletvekili Astsubay /Avukat  Cemalettin Şahin beyin 

önergesi ile maddeye ‘’ DOĞRUDAN  MENFAATLERİ İHLAL EDİLENLER ‘’ 

kavramı sokulmaya çalışılmış idi. 

10.6.1994 tarihinde  ise ‘’ KİŞİSEL HAKLARI  İHLAL EDİLENLER 

‘’    kavramı sokulabildi. Ancak  ÇEVRE, TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN 

KORUNMASI, İMAR UYGULAMALARI GİBİ KAMU YARARINI YAKINDAN 

İLGİLENDİREN HUSUSLAR  HARİÇ OLMAK ÜZERE, kişisel hakları ihlal 

edilenler  tarafından açılan iptal davaları ‘’ şeklinde üçlü genişleme kavramı 

geldi. 

 21.09 1995 tarihinde ise Danıştay’ın önünden Anayasa mahkemesine gelen 

Anayasaya aykırılık savı üzerine,  yüksek Mahkeme; 

“- dava açabilmede, özellikle düzenleyici tasarruflara karşı dava 

açılmasında  sınırlama vardır.  

-Yargı denetimi dışında bırakılma vardır. 

-hukuk devleti ilkesine aykırılık vardır. 

-hak  arama hürriyetine aykırılık vardır. 

-1602  sayılı Askeri yüksek İdare mahkemesi  yasasındaki “menfaat ihlali 

yeterlidir” kavramındaki paralellikten de kopulmuştur.”   
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diyerek iptal etmiş, hatta öbür kurallar da uygulama olanağını yitirdiğinden 

maddeyi tümden iptal etmiş ve  yasa koyucuya boşluğu doldurmak üzere  resmi 

gazetede yayımlanmaktan başlayarak 3 ay sonra yürürlüğe girme kararı 

vermişti.  

Çok zaman olduğu gibi Türkiye Parlamentosu değil 3 ay, 5 ay;  5 sene sonra 

geçen  15.6.2000 tarihinde 4577 sayılı yasanın 5. maddesi ile anılan  maddeyi 

şu şekilde yeniden düzenlemiştir; 

‘’İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri 

ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler 

tarafından  açılan iptal davaları ‘’ 

TBMM ‘ deki madde gerekçesi de  aynen  şu şekilde yer almıştır ; ‘’ 2577 

sayılı İYUK ‘nun idari dava türlerini ve idari yargı yetkisinin sınırını düzenleyen 

2. Maddesinin 10.6.1994 tarihli ve 4001 sayılı kanunun 1. Maddesi ile değişik 

(1) numaralı fıkrasının iptal davasını tanımını yapan (a) bendi, iptal davası 

açılabilmesi için ‘’ kişisel hak  ihlali ‘’ koşulunun aranması sebebiyle 

Anayasaya  aykırı bulunarak idari işlemlere karşı  dava açılabilmesi için kişisel 

hakkın ihlal edilmesi koşulunun  getirilmesi ile soyut, genel ve gayrı şahsi olan 

düzenleyici tasarruflara karşı yargı yolunun daraltıldığı ve idarenin düzenleyici 

işlemlerine karşı uygulamalarını beklemeden dava  açılmasını güçleştirdiğinden 

bu hükmün  anayasanın 125. Maddesinin birinci fıkrasına aykırılık oluşturduğu 

gerekçesi ile Anayasa mahkemesince 21.9.1995 tarihli ve E,1995/27 K, 

1995/47 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu karar, 10.4.1996 tarihli  22607 

sayılı Resmi Gazetede  yayımlanmış, yayımını izleyen üç ay sonra 10.7.1996 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu madde ile  anılan bent Anayasa mahkemesinin 

iptal kararının gerekçesi göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmiş ve 

böylece iptal kararı ile ortaya çıkan boşluk doldurulmuştur ‘’ 
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Bu gerekçenin yasama yönünden  doyurucu olmadığı açıktır. Bunun etkisine 

kapılacağı düşünülebilen ayrı bir erk olsa da   yargıyı düşünelim. 

Şimdi bu durumda  Yücel Çağlar gibi yazarlar geriye gidiş, Noyan Özkan gibi 

yazarlar ileriye gidiş diye yorumlar yaptıkları için,  tarafımızdan laf atılmak 

istenen  yer, yargı organıdır. Türkiye Yargısı, Hollanda yargısı, Uluslar arası 

yargı... La Haye yargısı... Yargının bu yasalar-madde  değişikliğinde içtihat- 

anlayış kıvrılmalarına dikkat  çekmek  istemekteyiz: 

 Çünkü Çevre koruma konusunda uluslararası sözleşmeler  ve ulusal hukuk 

anlayışında Cumhurbaşkanına varana kadar değişiklikler,  sivil hareketlerin 

itaatsizlikleri  sonucu çevre tarihi ve kültürel değerleri imar uygulamalarına 

karşı açılan davalarda yargının lüzumsuz içe kapanması beklenebilirdi. Nitekim 

ayak izleri, sesleri  başlamıştır; 

 *DİKİLİ MEVKİİNDE YAPILAN NAZIM PLAN VE UYGULAMA İMAR 

PLANINA KARŞI ÖDP Dikili parti teşkilatının açtığı davada yerel mahkeme, 

ehliyet konusunu  aşmasına, bilirkişi incelemesi yapıp  plan değişikliklerinin 

bilimsel yönden hukuka aykırılıklarının ortaya serilmesine ve iptal 

kararına  rağmen Danıştay  6. Dairesince  1999/4365 E ve 2000/1068 K ile 

‘’ FAALİYET KONUSU İTİBARIYLA ŞEHİRLEŞME VE İMARLA İLGİSİ 

BULUNMAYAN PARTİ  İLÇE TEŞKİLATININ  İMAR PLANI YAPILMASINA 

İLİŞKİN İŞLEME KARŞI DAVA AÇMASINDA MENFAATININ 

BULUNMADIĞI, DOLAYISIYLA DAVA AÇMA EHLİYETİNİN OLMADIĞI 

SONUCUNA VARILMIŞTIR. ‘’        denilebilmiştir. 

*Yine İzmir Barosunun İzmir Basmahane Eshot garaj alanının, ticaret merkezi 

olarak belirlenmesi yolundaki imar plan değişikliği kararı ile uygulamaya ilişkin 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının işleminin iptali için açtığı davada, İzmir 

1. İdare mahkemesi, 2000/402 E ve 2000/424  K ile   bir muhalafet oyu ile 
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de olsa   ‘’. . parsel İzmir Barosunun mülkiyetinde bir parsel olmadığı gibi 

işlemin baronun faaliyet alanı ile ilgili olarak herhangi bir menfaat ve hak 

ihlaline yol açmadığı da anlaşılmaktadır. Faaliyet konusu itibarıyla şehirleşme 

ve imarla ilgisi bulunmayan İzmir barosu başkanlığının imar planı yapılması ya 

da değişiklik işlemlerine karşı dava açmasında menfaatı, dolayısıyla dava  açma 

ehliyeti bulunmamaktadır ‘’  diyebilmiştir. 

*Bursa Barosu başkanlığının Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesinin, Bursa 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının, 7. Bölge Eczacılar Odasının 

Bursa Diş hekimleri odasının Bayındırlık ve İskan bakanlığına karşı  Bursa 

Orhangazi’ de  İznik Gölü çevre düzenin imar planında tarımsal niteliği 

korunacak alan- sulama alanı ve uzun mesafeli koruma alanında kalan taşınmazın 

tarımsal sanayi amaçlı  Cargill Nişasta fabrikası alanına dönüştürülmesi plan 

kararına karşı  başka kişi ve kuruluşlarla birlikte  açtıkları davada Danıştay 6. 

D  1998/6071 E ve  2000/5507 K sayı ile ‘’anılan kuruluşların  görev alanı ile 

ilgili olmaması nedeni ile  davanın bu kısmının ehliyet yönünden reddine oy 

çokluğu ile  karar verilebilmiştir. 

Muhalefet oyu veren yargıçlar  Bekir Aksoylu ve Faruk Öztürk’ün muhalefet 

oylarını buraya almadan geçemedik . ‘’T.C anayasasının 2. Maddesinde Türkiye 

Cumhuriyetinin Hukuk devleti olduğu belirtilmektedir. Hukuk Devletinin ögesi 

olan idarenin eylem ve işlemlerinin hukuka  uygunluğu ve sonuçta idarenin 

hukuka bağlılığının yargısal denetimi iptal davaları yolu ile sağlanır. 

İdari işlemlerin hukuka uygunluğunun yargı yolu ile denetimini amaçlayan iptal 

davasının görüşülebilmesi için ön koşullardan olan ‘’ dava  açma  ehliyeti ‘’ iptal 

davasına konu kararın niteliğine göre idari yargı yerince  değerlendirilmektedir. 

İmar uygulamaları gibi kamu yararını çok yakından ilgilendiren konularda 

bireylerin dava  açma hakkının geniş yorumlanması gerekmektedir.  
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Özellikle İmar planlarının yargısal denetimi sırasında belde sakini olmak dahi 

dava  açma ehliyetinin varlığı için yeterli olduğu Dairemizin süre gelen 

içtihatlarındandır. 

İmar planı değişikliğine ilişkin davada kamu yararını koruma görev ve 

yükümlülüğü taşıyan bir meslek kuruluşu olan Bursa barosu başkanlığının 

dava  açma  ehliyeti bulunduğu açık olduğundan kararın ehliyet yönünden reddi 

yolundaki kısmına bu nedenle karşıyız. '‘ 

Baroların ,baronun dava  açma ehliyetinin bulunmadığı yollu Başkan  Gürbüz 

Önbilgin ve Acar Oltulu ve Sinan Yörükoğlu’nun   ileride  avukat olmaları halinde 

savunma mesleği yönünden baktıklarında kullandıkları oylarının yanlışlığını 

göreceklerini savunduğumuzu  bildiriyoruz. 

 *Çevre Hareketi Avukatlarının  Kültür Bakanlığı ve İzmir 1 Nolu Kültür ve 

tabiat varlıklarını koruma Kurulu Müdürlüğüne karşı açtıkları  davada  Danıştay 

6. 1994/812 E ve 1994/3914 K ) ‘’davacıların aynı çevrede yaşayan insanlar 

oldukları gözetilmeksizin sadece mülkiyet ilişkisinden söz edilerek davanın 

ehliyet yönünden reddine ilişkin İdare mahkemesi kararında isabet yoktur ‘’ 

yolunda içtihat üretmiştir. 

 Halbuki Konak meydanında Galleria  adlı yapılanmaya karşı  İzmir Büyükşehir 

Belediyesi başkanlığına karşı TMMOB vekili Av. Güney Dinç’ in ve  Çevre 

Hareketi Avukatlarının ayrı ayrı açtıkları ve sonuca  giden kesinleşen hükümler 

vardır, 

 Halbuki  Aliağa termik santralına izin veren Bakanlar Kurulu kararına karşı 

Yeşiller Partisinin ve de İzmir Milletvekili Kemal Anadolun açtığı dava 

hatırlanmalıdır. 
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 Halbuki Baroların  da nice açtığı  benzer davalarda, idari yargıda,  ehliyete 

takılınmadığı bilindiği  üzere örneğin Ege Palas otelinin  yapı  yüksekliğinin 1oo 

metreden 9.80 metreye düşürülmesi davasında olduğu gibi.,     

*Nato’nun  Türkiye’de konuşlandırılmak üzere askeri kuvvet istemini içeren 

bakanlar Kurulu kararına karşı  açtığımız  Danıştay 10. Dairtesince1990/4944 

E ve 1992/3569 K sayılı  kararında olduğu gibi ‘’Hukuk devleti esasının tüm 

kurum ve kuralları ile  yerleştirilmesi, ülkede yaşayan herkesin menfaatı gereği 

olduğundan toplumun ve dolayısıyla bireyin menfaatını zedeleyen hukuk devleti 

esaslarına  aykırı uygulamalara ilişkin işlemlere karşı bireylerin dava  açmakta 

menfaat ilişkisinin bulunmadığını söylemek mümkün değildir. Öte yandan 

dava  konusu bakanlar kurulu kararı ile yabancı silahlı kuvvetlerin 

yurda  çağrılması olayını savaşı doğurucu, kışkırtıcı bir unsur olarak  gören her 

türk vatandaşının hem hukuk devleti ilkesini yerleştirme gereği olarak hem de 

ülkede çıkabilecek bir savaş bakımından kişisel meşru ve  aktüel bir 

menfaatı  bulunduığundan davalı idarenin ehliyet konusundaki itirazı kabul 

edilemeyerek dosya incelendi ‘’ içtihadı hatırlanmalıdır. 

 *Adana İdare mahkemesinde  1997/1399 esas ile  TEAŞ  aleyhine  açılan 

Akkuyu  Nükleer santralının anahtar teslimi esasına göre komple temini işinin 

ihaleye çıkartılmasına ilişkin işe karşı aşılan davada da  Yöre derneklerinin 

davacı olabilme    ehliyetlerinin tanındığını hatırlatmalıyım. 

 Çevre hareketi Avukatlarının açtığı sayısız davada  İdare mahkemelerinin, 

Danıştay’ın ehliyet konusundaki aktüel meşru menfaatı var diyerek aştığı 

hatırlanırsa, İdarenin en küçük bir işlemi bile  işlem ile ilgisi olmayan kişiler 

tarafından dava konusu olabilecektir, mahkemelerin dava yükü 

artacaktır  idareler dava tehdidi altında kalmamalıdır  kaygısı 

ile   son  zamanlardaki kararlardaki tutuculuğun aşılması için  beğenmediğimiz 

Anayasamızın 36. Maddesindeki hak arama  özgürlüğü üst norm olarak 
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hatırlanıp geniş yorumlanarak, Prof Dr. Yıldırım Uluerin ‘’  herkese her türlü 

yönetsel işleme karşı dava  açma olanağı tanınırsa mahkemelerin dava selleri 

altında kalacağı  sınanmamış ve kanıtlanmamış bir savdır ‘’ deyişini de 

anarak  sıkı mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Gerçi bu yasanın bile hızla, Baroların, Avukatların, Milletvekillerinin 

bile  gözüne batmadan çıkabilmiş olmasını, parlamentonun 3 parti ve de en 

büyük 3 şahsın etkisinde olmasının tehlikelerini görmüyor değilim.   Yasa 

çıkmadan kısa süre önce İstanbul’da  Helsinki Yurttaşlar Derneğinin bir 

panelinde bu yasa değişikliğinin gündemde olduğunu, 5 yıldır yasa yokluğunu, bu 

yokluğun devamının yani yargıçların  boşluk doldurmasının mı daha doğru 

olduğunu yoksa yine de Parlamentonun yasayı öyle ya da  böyle 

çıkarmasının  mı?  hangisini savunmamız gerektiğini tartışmaya açmıştım. 

Yani  demokrasi meselesini.? Sonuç alamamıştık. Ne var ki, mücadele 

mücadeledir. Boşa gitmez. Bir gün gelir... diye makaleyi 

bitirirken  4467  sayılı Avukatlık yasası 10 Mayıs 2001  tarihinde  yürürlüğe 

girmesin mi ? Ve 1. Maddesinde ‘’ Avukat  yargının kurucu unsurlarından 

bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder ‘’ yine değişik  2. Madde de ‘’ 

Avukatlığın amacı; hukuki münasebetlerin düzenlenmesini her türlü hukuki 

mesele ve  anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete   uygun olarak 

çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede 

yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi kurul ve kurumlar 

nezdinde  sağlamaktır .’’ demez mi ?  Sizce bu hükümler 

yargıçlara  kaptırdıkları daraltmayı genişletebilmede   dayanmak 

isteyebilecekleri hükümler olamaz mı ?  

3.Bu noktada Uluslararası yargıya geçmek isterim ; 

Önce bir bakılsın Hiroşimada kaç kişi öldü ? Hayvanlar ve Bitkiler bu mantığı 

anlamamaktadırlar.  
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 Her ne kadar divanın önünde sadece devletler taraf olabilir dense de, bu 

olayda Birleşmiş Milletler’in kuruluş amacı çerçevesinde ve Birleşmiş Milletler 

Antlaşması’nda öngörülen durumlardan en önemlisi savaş söz konusu olduğundan, 

divan taraf olma konusuna farklı bakmak zorundadır. 

Bir şekli kuralın varlığını kabul üzerine kurulu bir akdin varlığına inanmak akit 

taraflarının kapasite ve gelişiminin doğru değerlendirildiği konusunda da 

düşündürebileceği gibi hukukun yaşayan yapısını red etmek uluslararası bir yargı 

makamının işlerliği ve varlığına duyulan güvene karşı sorumlulukla da çelişmez 

mi ? 

Akit yapım amacını karşılayan ve tahmin edilemez her duruma karşı kapsayan 

yapıya dair inanç varlığın neden ve devamına dairlikte de kıymetli olacaktır. 

Aşıldığı düşünülecek bir sınır varsa da daha meşru bir neden bulamaz. 

           Olayda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi anlamında yaşama 

haklarının ihlali en başta gözüktüğü gibi, davacılar açısından da uluslararası 

çevre sözleşmesinin açık ihlali söz konusudur.  

Mesela Amerika’nın Irak’a müdahalesi ile ilgili  zamanında Birleşmiş Milletler 

ve Güvenlik Konseyi katında çok ciddi tartışmalar olduğuna göre, konu 

uluslararası hukuk anlamında divanın katkı koyabileceği ve müdahale edebileceği 

bir boyut kazanmış demektir. 

                        Divan’ın Statü’nün 4. Bölümünde danışma niteliğinde karar 

verebileceği ve bu danışma kararı için başvuru yetkisinin devletler dışında organ 

ve kuruluşlara da tanındığı görülmektedir. Bizce divan bu bölümden de 

yararlanarak bu olayda, hukuk da yaratarak karar vermeye yakın durmalıdır. 

Zira verilen her yetki  hatta olası yetki hukuki ve insan hakları anlamında 

duyulan güvene ve ihtiyaca dairdir.  
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             Teknolojik gelişmeler nedeniyle küreselleşen dünyada, güçlü 

devletlerin güçsüz devletler, insanlar, bitkiler, kuşlar üzerinde diledikleri gibi 

oynamalarına hukuk son verecektir. Bunun başlangıcı konusunda da uluslararası 

hukukta en geniş yetkili ve önemli hukuk oluşumu divanın insiyatif almasını 

gerektirir. 

Talep konuşan köpeklerden, dilekçe yazan kuşlardan, mahkemeye giden 

yılanlardan gelmektedir.  

Duymak kulağa, görmek göze ihtiyaç duymazken, göz, kulak varken duyup 

görmemek en iyi ihtimalle aczi tercihtir. 

Nasıl ortaya çıktı toplum yasaları. Doğa da olduğu gibi sivil itaatsizlikle mi? 

Doğanın oluşturduğu düzen ve kurallar var yaşam kuralları hazır, ikinci madde 

gereğince yüksek ahlaki  değerlere sahip 10. Madde gereği dünyanın hukuk 

sistemlerini temsil eden yüksek yargıçlar kuralları okuyacak, okumamayı tercih 

edenlere, kuralları tespit edip dillerinden yayınlayacaktır. 

Bir hayvanım traş oldu, utandı saklanıyor evde. Bir hayvanım veterinere 

giderken yanımızdan geçen arabalardan korktu. Bir hayvanım veterinerde 

korkudan çiş yaptı. Ben hiç birine gülmedim, sayın yargıçlar hiç birine gülmedi. 

Güleni garipsedi neden ? Onurlu yaşam hakkını biliyorlar çünkü, kendi özlerinden 

biliyorlar.  

Kendi özümüzden bildiğimiz insana karşı herşeyi yazdık. Doğa da kendi özünden 

bildiği herşeyi yazdı, okuyalım, tespit edelim. 

            Bütün ulusal hukuklarda bireyin hakları ile devletin müdahale gücü 

arasında bir denge kurulmaya çalışılıyorsa, devletin muazzam gücünün 

dokunamayacağı birey hakları, hayvan hakları, çevre, Anayasa’larda sayılıyor, 
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bu haklar Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi gibi metinlerle uluslararası hukukta 

ve dünya çapında temel hukuk metinlerine bağlıyor ve bağlacılık taşıyorsa; 

  4. Petrol Petrol Petrol... 

      Para hırsı... 

      Paylaşmayı bilmemek... 

      Yiyeceği kadar avlanamamak... 

      İhtiyaç kadar değil, ihtiras kadar... 

YETTİ artık ; 

Uluslararası Adalet Divanı(İnternatıonal Court df justice) Bileşmiş Milletlerin 

yargı organı oluğuna göre;  

ULUSLARARASI ADALET DİVANI STATÜSÜ 

1. Madde  

Birleşmiş Milletler Antlaşması ile, Birleşmiş Milletler'in başlıca adli organı 

olarak kurulan Uluslararası Adalet Divanı, işbu Statü hükümleri uyarınca 

oluşturulacak ve işlev görecektir.  

I. BÖLÜM:  

Divan'ın Kuruluşu 

2. Madde  

Divan, yüksek ahlaki karaktere sahip, kendi ülkelerinde en yüksek adli 

görevlerin yerine getirilmesi için gerekli koşulları benliklerinde toplayan ya da 

uluslararası hukuk alanında yetkileri herkesçe kabul edilmiş birer hukukçu 
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niteliğinde olan kişiler arasından uyruklarına bakılmaksızın seçilen bağımsız 

yargıçlardan oluşan bir kuruldur.  

3. Madde  

Divan 15 üyeden oluşur. Aynı devletin birden çok uyruğu aynı zamanda Divan'da 

yargıç olamaz.  

1. Divan'a üyelik açısından, birden fazla devletin uyruğu olarak kabul 

edilebilecek bir kişi kamusal ve siyasal haklarını olağan olarak hangi devlette 

kullanıyorsa, o devletin uyruğu sayılacaktır.  

4. Madde  

1. Divan üyeleri, Sürekli Hakemlik Mahkemesi ulusal hükümlerinin aday 

gösterdiği kişiler listesinden Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi tarafından, 

aşağıdaki hükümler uyarınca seçilir.  

2. Sürekli Hakemlik Mahkemesi'nde temsil edilmeyen Birleşmiş Milletler 

üyelerinin durumunda ise, adaylar, uluslararası uyuşmazlıkların barışçı yollarla 

çözümlenmesine ilişkin 1907 La Haye Sözleşmesi'nin 44. Madde'sinde öngörülen 

koşullar aynen uygulanarak, hükümetlerince bu amaçla atanmış ulusal kümeler 

tarafından gösterilecektir.  

3. İşbu Statü'ye taraf olup da Birleşmiş Milletler üyesi olmayan bir devletin 

Divan üyelerinin seçimine hangi koşullar altında katılabileceği, bu konuda özel 

bir anla manın bulunmaması durumunda, Güvenlik Konseyi'nin tavsiyesi üzerine 

Genel Kurul tarafından belirlenir.  

5. Madde  

1. Seçim tarihinden en az üç ay önce, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, 

işbu Statü'ye taraf olan devletlerin Sürekli Hakemlik Mahkemesi'ndeki 
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üyelerini ve 4. Maddenin 2. fıkrası uyarınca atanmış olan ulusal küme üyelerini, 

ulusal kümeler halinde, Divan üyeliği görevini kabul edebilecek durumda olan 

kişileri belirli bir süre içinde aday göstermeye yazılı olarak çağırabilir.  

2. Hiçbir küme, en çok ikisi kendi uyrukluğunda olmak üzere dörtten çok aday 

gösteremez. Hiçbir durumda, doldurulacak yer sayısının iki katından çok aday 

gösterilemez.  

6. Madde  

Bu aday gösterme işlemine geçilmeden önce her ulusal kümenin, ülkesindeki en 

yüksek mahkemeye, hukuk fakülte ve okullarına, hukukun incelenmesi ile 

uğraşan ulusal akademilerle uluslararası akademilerin ulusal kollarına danışması 

tavsiye edilir.  

7. Madde  

1. Genel Sekreter, böylece saptanmış tüm adayların alfabe sırasına göre bir 

listesini hazırlar; 12. Maddenin 2. fıkrasında öngörülen durum dışında, yalnızca 

bu kişiler seçilebilir.  

2. Genel Sekreter bu listeyi Genel Kurul'a ve Güvenlik Konseyi'ne sunar.  

8. Madde  

Genel Kurul ile Güvenlik Konseyi, Divan üyelerinin seçimini birbirlerinden 

bağımsız olarak yürütürler.  

9. Madde  

Her seçimde seçmenler Divan'a seçilecek kişilerin yalnızca istenen koşulları 

benliklerinde toplamış olmalarını değil, aynı zamanda kurul olarak belli başlı 
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uygarlık biçimlerini ve dünyanın başlıca hukuk sistemlerini temsil etmelerini de 

gözönünde bulunduracaklardır.  

10. Madde  

1. Genel Kurul'da ve Güvenlik Konseyi'nde oyların salt çoğunluğunu elde etmiş 

olan adaylar seçilmiş olurlar.  

2. Gerek yargıçların seçimi, gerekse aşağıdaki 12. Madde'de öngörülen 

komisyon üyelerinin atanması konusunda Güvenlik Konseyi'nde yapılacak 

oylamada, Güvenlik Konseyi'nin sürekli olmayan üyeleri arasında hiçbir ayrım 

gözetilmeyecektir.  

3. Aynı devletin birden çok uyruğunun hem Genel Kurul'un hem de Güvenlik 

Konseyi'nin oylarının salt çoğunluğunu elde etmesi durumunda, bunlardan 

yalnızca en yaşlısı seçilmiş sayılır.  

11 . Madde  

İlk seçim oturumu sonucunda bir ya da daha çok üyelik boş kalırsa, ikinci ve 

gerekirse üçüncü bir oturum yapılır.  

12. Madde  

1. Üçüncü seçim oturumundan sonra, yine boş üyelikler kalırsa, ya Genel 

Kurul'un ya da Güvenlik Konseyi'nin isteği üzerine, her boş üyelik için salt 

çoğunlukla bir ad seçip Genel Kurul'un ve Güvenlik Konseyi'nin ayrı ayrı 

kabullerine sunmak üzere, üçü Genel Kurul'ca üçü de Güvenlik Konseyi'nce 

atanan altı üyeli bir arabulma komisyonu her zaman kurulabilir.  
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2. Arabulma komisyonu, aranan koşulları yerine getiren bir kişi üzerinde 

oybirliğine varırsa, 7. Madde'de öngörülen aday listesinde yer almamı olsa 

bile, o kişinin adını listeye koyabilir.  

3. Arabulma komisyonu, seçimi başaramayacağı yolunda kesin bir kanıya 

varırsa, Divan'ın önceden seçilmiş üyeleri, Güvenlik Konseyi'nce saptanacak bir 

süre içinde, ister Genel Kurul'da, isterse Güvenlik Konseyi'nde oy almış adaylar 

arasında bir seçme yaparak boş üyelikleri doldururlar.  

4. Yargıçlar arasında oyların eşit bölünmesi durumunda en yaşlı yargıcın oyu 

üstün sayılır.  

13. Madde  

1. Divan üyeleri dokuz yıl için seçilirler ve yeniden seçilebilirler; bununla 

birlikte, ilk seçimde seçilen yargıçlardan beşinin görev süreleri üç yıl, beşininki 

ise altı yıl sonunda bitecektir.  

2. Yukarıda belirtilen üç ve altı yıllık başlangıç dönemlerinin sonunda görev 

süreleri bitecek olan yargıçlar, ilk seçimin tamamlanmasından hemen sonra 

Genel Sekreter tarafından ad çekme yöntemi ile belirlenecektir.  

3. Divan üyeleri yerlerine yenileri gelinceye dek görev başında kalırlar. 

Yerlerine yenileri seçilse dahi, ellerindeki işlere bakmayı sürdürürler.  

4. Divan üyelerinden birinin görevden çekilmesi durumunda, çekilme mektubu, 

Genel Sekreter'e iletilmek üzere Divan Başkanı'na verilecektir. Bu son 

bildirimle birlikte üyelik makamı boşalmış olur.  

14. Madde  

Boşalan üyelikler ilk seçimde izlenen yönteme göre doldurulur; ancak, aşağıdaki 

hüküm saklıdır : üyeliğin boşalmasından sonra bir ay içinde Genel Sekreter, 5. 
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Madde'de öngörülen çağrıyı yapacak, seçim tarihi de Güvenlik Konseyi'nce 

saptanacaktır.  

15. Madde  

Görev süresi bitmemi bir üyenin yerini doldurmak üzere seçilen bir Divan üyesi, 

öncekinin süresini tamamlar.  

16. Madde  

1. Divan üyeleri, siyasal ve idari herhangi bir görev yapamayacakları gibi, 

mesleki nitelikte herhangi bir başka işle de uğraşamazlar.  

2. Bu konuda herhangi bir kuşku doğması durumunda, Divan karar verir.  

17. Madde  

1. Divan üyeleri hiçbir işte temsilcilik, danışmanlık ya da avukatlık yapamazlar.  

2. Divan üyeleri, daha önce taraflardan birinin temsilcisi, danışmanı ya da 

avukatı, ulusal ya da uluslararası bir mahkemenin veya bir uluslararası 

soruşturma komisyonunun üyesi olarak ya da her hangi bir başka sıfatla 

karışmış oldukları hiç bir işin çözümüne katılamazlar.  

3. Bu konuda herhangi bir kuşku doğması durumunda, Divan karar verir.  

18. Madde  

1. İstenen koşulları artık taşımadıklarına öteki üyeler tarafından oybirliğiyle 

hükmedilmedikçe, Divan üyeleri görevden alınamazlar.  

2. Böyle bir görevden alma durumu Divan Yazmanı tarafından Genel Sekreter'e 

bildirilir.  

3. Bu bildirimle birlikte üyelik makamı boşalmış olur.  

19. Madde  
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Divan'ın üyeleri, görevlerini yaptıkları sırada diplomatik ayrıcalık, bağışıklık ve 

dokunulmazlıklardan yararlanırlar.  

20. Madde  

Divan'ın her üyesi, görevine başlamadan önce, açık celsede yetkilerini tam bir 

tarafsızlık ve vicdan bütünlüğü içinde kullanacağını resmen bildirir.  

21. Madde  

1. Divan kendisine üç yıl için bir Başkan, bir de Başkan Yardımcısı seçer; bu 

kişiler yeniden bu görevlere seçilebilirler.  

2. Divan, Yazmanı'nı atar ve gerekli olabilecek başka memurların atamasını 

yapabilir.  

22. Madde  

1. Divan'ın merkezi Lahey olarak saptanşmıştır. Bununla birlikte Divan, uygun 

gördüğü takdirde başka bir yerde toplanarak görevini yapabilir.  

2. Başkan ve Yazman, Divan'ın merkezinde otururlar.  

23. Madde  

1. Divan, tarih ve süreleri kendisince saptanacak olan adli tatiller dışında, 

sürekli olarak görev halinde bulunur.  

2. Divan üyelerinin belirli dönemlerde izne çıkma hakkı vardır; bunun tarih ve 

süreleri, her yargıcın eviyle Lahey arasındaki uzaklık gözönüne alınarak 

Divan'ca saptanır.  

3. Divan üyeleri, izinde olmadıkça ya da hastalık veya Başkan'a gereğince 

açıklanan başka ciddi nedenler yüzünden mazeretli olmadıkça, her an Divan'ın 

hizmetine hazır olmakla yükümlüdürler.  
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24. Madde  

1. Divan üyelerinden biri, özel bir neden dolayısıyla belirli bir işin karara 

bağlanmasına katılmaması gerektiği görüşüne varırsa, bunun Başkan'a bildirir.  

2. Başkan, Divan üyelerinden birinin özel bir neden dolayısıyla belirli bir 

davanın görülmesinde bulunmaması gerektiği görüşüne varırsa, durumu üyeye 

duyurur.  

3. Bu gibi durumlarda divan üyesi ile Başkan arasında görüş ayrılığı olursa, 

bunu Divan karara bağlar.  

25. Madde  

1. Divan, işbu Statü'de açıkça aksi öngörülmedikçe, toplantılarını genel kurul 

halinde yapar.  

2. Divan oluşturmak için hazır bulunacak yargıç sayısının onbirin altına 

düşmemesi koşuluyla, Divan içtüzüğü, duruma göre ve sırayla, bir ya da birkaç 

yargıcın oturumda bulunma zorunluluğundan affedilebileceğini öngörmektedir.  

3. Divan'ın oluşması için yetersayı dokuzdur.  

26. Madde  

1. Divan, zaman zaman, belirli türde işlere, örneğin çalışmaya ilişkin işlere ya 

da transit ve ulaştırma işlerine bakmak için, Divan'ın kendi kararına göre üç 

ya da daha çok yargıçtan oluşan bir ya da daha çok daire kurabilir.  

2. Divan, her zaman, belirli bir işe bakmak üzere bir daire kurabilir. Bu 

dairenin yargıç sayısı, tarafların onayı ile, Divan tarafından saptanır.  

3. Bu Madde'de öngörülen daireler, taraflar isterse yargılayıp hüküm 

verebilirler.  

27. Madde  
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26 ve 29. Madde'lerde öngörülen dairelerce verilen her hüküm, Divan'ca 

verilmiş kabul edilecektir.  

28. Madde  

26. ve 29. Madde'lerde öngörülen daireler, tarafların uygun görmesi ile, 

Lahey'den başka bir yerde de toplanarak görevlerini yapabilirler.  

29. Madde  

Divan, işlerin çabuk bitirilmesi için her yıl, taraflar istediği takdirde basit 

yargılama yapacak beş yargıçlı daireler kurar. Yargılamaya katılmalarının 

olanaksızlığını ileri sürecek yargıçların yerini doldurmak üzere ayrıca iki yargıç 

daha atanır.  

30. Madde  

1. Divan, yetkilerini ne yolda kullanacağını bir içtüzükle belirler. Divan, 

özellikle, izleyeceği yargılama usulünü düzenler.  

2. Divan içtüzüğü Divan'da ya da dairelerinden herhangi birinde, oy hakkı 

olmaksızın oturumlara katılacak yardımcı yargıçlar bulunmasını öngörebilir.  

31. Madde  

1. Taraflardan her birinin uyrukluğunda bulunan yargıçlar, Divan önüne getirilen 

davanın görülmesine katılma hakkını korurlar.  

2. Divan'da taraflardan birinin uyrukluğunda bir yargıç bulunuyorsa, herhangi 

bir başka taraf, yargıç sıfatıyla oturuma katılmak üzere dilediği kişiyi 

atayabilir.  

3. Divan'da taraflardan hiçbirinin uyrukluğunda yargıç yoksa, taraflardan her 

biri, bu maddenin 2. fıkrasında öngörülen usul gereğince bir yargıç atayabilir.  

4. İş bu madde, 26. ve 29. Madde'lerdeki duruma da uygulanır. Bu gibi 
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durumlarda Başkan, daireyi oluşturan Divan üyelerinden birinden ya da 

gerektiğinde ikisinden, yerlerini ilgili tarafların uyrukluğunda bulunan Divan 

üyelerine, böylesi yoksa ya da bu üyelerin hazır bulunmaları olanaksızsa, 

taraflarca özel olarak atanmış yargıçlara bırakmalarını ister.  

5. Aynı davada ortak hareket eden birkaç taraf varsa, bunlar yukarıdaki 

hükümlerin uygulanması bakımından tek bir taraf sayılırlar. Bu konuda herhangi 

bir kuşku doğması durumunda, Divan karar verir.  

6. İş bu maddenin 2, 3 ve 4. fıkralarında gösterilen biçimde atanan yargıçlar, 

işbu Statü'nün 2. Madde'sinde, 17. Madde'sinin 2. fıkrasında, 20 ve 24. 

Madde'lerinde öngörülen koşulları yerine getirmelidirler. Bu yargıçlar karara, 

öteki meslektaşlarıyla tam eşitlik koşullarında katılırlar.  

32. Madde  

1. Divan üyeleri yıllık maaş alırlar.  

2. Başkan yıllık özel bir ödenek alır.  

3. Başkan Yardımcısı, Başkanlık görevi yaptığı her gün için özel bir ödenek alır.  

4. Divan üyesi olmayıp, 31. Madde uyarınca atanan yargıçlar, görev yaptıkları 

her gün için ödence alır.  

5. Bu maaş, ödenek ve ödenceler Genel Kurul'ca saptanır. Görevin devamı 

süresince bunlarda bir azaltma yapılamaz.  

6. Yazman'ın maaşı, Divan'ın önerisi üzerine Genel Kurul'ca saptanır.  

7. Divan üyeleri ile Yazman'a emekli maaşlarının hangi koşullar altında 

bağlanacağı ve Divan üyeleri ile Yazman'ın yolluklarının ödenme koşulları, Genel 

Kurul'ca kabul edilen bir tüzükle saptanır.  

8. Sözügeçen maaş, ödenek ve ödenceler her türlü vergiden bağışıktır.  

33. Madde  
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Divan'ın giderleri, Genel Kurul'un kararlaştıracağı biçimde Birleşmiş Milletler 

tarafından karşılanır.  

II. BÖLÜM: Divan'ın Yetkileri 

34. 

1.Divan önündeki davalarda yalnız devletler taraf olabilirler.  

2. Divan, önüne getirilen işlere ilişkin olarak, uluslararası kamu kuruluşlarından, 

kendi içtüzüğünün öngördüğü koşullar içinde bilgi isteyebilecek, ayrıca bu 

kuruluşların kendi girişimleriyle sunacakları bu gibi bilgileri kabul edecektir.  

3. Bir uluslararası kamu kurulu unun kurucu belgesinin ya da bu belge uyarınca 

kabul edilen bir uluslararası sözle menin yorumlanması, Divan'a sunulmuş bir 

davada söz konusu olursa, Yazman, bu uluslararası kamu kuruluşuna durumu 

bildirir ve tüm yazılı işlemleri ona iletir.  

35. Madde  

1. Divan, işbu Statü'ye taraf olan devletlere açıktır.  

2. Divan'ın hangi koşullarda öteki devletlere de açık olacağı, yürürlükteki 

antlaşmaların özel hükümleri saklı kalmak üzere Güvenlik Konseyi'nce belirlenir; 

ancak bu koşullar hiçbir durumda tarafları Divan önünde eşitsiz bir konuma 

sokmayacaktır.  

3. Birleşmiş Milletler üyesi olmayan bir devlet, bir davada taraf ise, bu tarafın 

Divan  

giderlerine katılma payını Divan saptar. Ancak, bu devlet Divan giderlerine 

katılıyorsa bu hüküm uygulanmaz.  

36. Madde  

1. Divan'ın yetki alanı tarafların kendisine sunacağı bütün işlerle Birleşmiş 

Milletler Antlaşması'nda ya da yürürlükteki antlaşma ve sözleşmelerde özel 
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olarak öngörülmüş bütün durumları kapsar.  

2. İş bu Statü'ye taraf olan devletler, herhangi bir anda, aynı yükümlülüğü 

kabul eden herhangi bir başka devlete karşı, konusu hepsine ilişkin olarak 

Divan'ın yargı yetkisini fiilen ve özel anlaşma olmaksızın zorunlu olarak 

tanıdıklarını bildirirler :  

a. bir antlaşmanın yorumlanması;  

b. uluslararası hukuka ilişkin her konu;  

c. saptandığı takdirde, uluslararası bir yükümlülüğe aykırılık oluşturabilecek 

her olayın gerçekliği;  

d. uluslararası bir yükümlülüğe aykırı bir davranışın gerektirdiği zarar giderimin 

niteliği ya da kapsamı.  

3. Yukarıda sözü edilen bildirimler hiçbir koşula bağlı olmadan yapılabileceği 

gibi, birkaç devlet ya da belirli devletler bakımından karşılıklı olma koşuluna 

bağlı olarak, ya da belirli bir süre için yapılabilir.  

4. Bu bildirimler Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne tevdi edilir, o da 

bunların birer örneğini işbu Statü'nün taraflarına ve Divan Yazmanı'na iletir.  

5. Uluslararası Sürekli Adalet Divan Statüsü'nün 36. Madde'si uyarınca 

yapılmış ve  

süresi henüz bitmemiş bildirimler, işbu Statü'nün tarafları arasındaki 

ilişkilerde, sözkonusu bildirimlere göre geri kalan süre için ve bu bildirimlerin 

koşulları uyarınca Uluslararası Adalet Divanı'nın zorunlu yargısının kabulünü 

içerir sayılacaklardır.  

6. Divan'ın yetkili olup olmadığı konusunda bir uyuşmazlık çıkması durumunda, 

Divan karar verir.  

37. Madde  

Yürürlükte bulunan bir antlaşma ya da sözleşme bir davanın Milletler Cemiyeti 

tarafından kurulmuş olması gereken bir mahkemeye ya da Uluslararası Sürekli 
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Adalet Divanı'na gönderilmesini öngörmekteyse, işbu Statü'nün tarafları 

arasında sözkonusu davanın bakılacağı yargı organı Uluslararası Adalet Divanı 

olacaktır.  

38. Madde  

1. Kendisine sunulan uyuşmazlıkları uluslararası hukuka uygun olarak çözmekle 

görevli olan Divan:  

a. uyuşmazlık durumundaki devletlerce açık seçik kabul edilmiş kurallar koyan, 

gerek genel gerekse özel uluslararası antlaşmaları;  

b. hukuk olarak kabul edilmiş genel bir uygulamanın kanıtı olarak uluslararası 

yapılagelmiş kurallarını;  

c. uygar uluslarca kabul edilen genel hukuk ilkelerini;  

d. 59. Madde hükmü saklı kalmak üzere, hukuk kurallarının belirlenmesinde 

yardımcı araç olarak adli kararları ve çeşitli ulusların en yetkin yazarlarının 

öğretilerini uygular.  

2. Bu hüküm, tarafların görü birliğine varmaları halinde, Divan'ın hakça ve 

eşitçe karar verme yetkisini zedelemez.  

III. BÖLÜM: Divan'ın Kuruluşu 

39. Madde  

1. Divan'ın resmi dilleri Fransızca ve İngilizce'dir. Taraflar tüm yargılama 

usulünün Fransızca yürütülmesi konusunda görüş birliğine varmışlarsa, hüküm 

bu dilde verilecektir. Taraflar tüm yargılama usulünün İngilizce yürütülmesi 

konusunda görü birliğine varmışlarsa, hüküm bu dilde bildirilecektir.  

2. Hangi dilin kullanılacağı konusunda bir anlaşma yoksa taraflar 

savunmalarında bu iki dilden hangisini yeğliyorlarsa onu kullanabilecekler, 

Divan'ın kararı da Fransızca ve İngilizce olarak bildirilecektir. Bu durumda, 
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Divan ayrıca iki metinden hangisinin geçerli olacağını da belirleyecektir.  

3. Divan, taraflardan herhangi birinin dileği üzerine, bu tarafın Fransızca ya 

da İngilizce'den başka bir dil kullanılmasına izin verecektir.  

40. Madde  

1. Davaların Divan önüne getirilmesi, duruma göre, ya varılan özel anlaşmanın 

bildirilmesi ile ya da Yazman'a yapılacak yazılı bir başvuru ile olur. Her iki 

durumda da uyuşmazlığın konusu ile taraflar gösterilmiş olmalıdır.  

2. Yazman başvuruyu hemen bütün ilgililere iletir.  

3. Yazman, Genel Sekreter aracılığıyla durumu Birleşmiş Milletler üyelerine ve 

Divan önünde dava açabileceği kabul edilen öteki devletlere de bildirir.  

41 . Madde  

1. Divan durumun gerektirdiğine hükmederse, tarafların her birinin haklarını 

korumak için hangi geçici önlemlerin alınması gerektiğini belirtme yetkisine 

sahiptir.  

2. Öngörülen bu önlemler, kesin karardan önce hemen taraflara ve Güvenlik 

Konseyi'ne bildirilir.  

42. Madde  

1. Taraflar, temsilcileri aracılığı ile temsil edilirler.  

2. Taraflar, Divan önünde danışman ya da avukatların yardımından da 

yararlanabilirler.  

3. Divan önündeki tarafların temsilcileri, danışmanları ve avukatları, görevlerini 

bağımsız bir biçimde yerine getirmeleri için gerekli ayrıcalık ve 

dokunulmazlıklardan yararlanırlar.  

43. Madde  
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1. Yargılama usulü iki evreden oluşur : yazılı ve sözlü evreler.  

2. Yargılama usulünün yazılı evresi muhtıraların, karşı-muhtıraların, 

gerekiyorsa, yanıtların ve ayrıca savları destekleyecek her türlü evrak ve 

belgenin Divan'a ve taraflara iletilmesini kapsar.  

3. Bu iletme işlemi, Divan'ca saptanan sıra ve süre içinde Yazman arcılığıyla 

yapılır.  

4. Taraflardan birinin ileri sürdüğü her belgenin onaylanmış örneği öteki tarafa 

iletilecektir.  

5. Yargılama usulünün sözlü evresi, Divan'ın tanıkları, bilirkişileri, temsilcileri, 

danışmanları ve avukatları dinlemesini kapsar.  

44. Madde  

1. Temsilciler, danışmanlar ve avukatlar dışında kalan kişilere yapılacak her 

bildirim için Divan, bu bildirim hangi devletin ülkesinde sonuç doğuracaksa o 

ülkenin devletine doğrudan başvurur.  

2. Kanıtların yerinde saptanması gerektiği zaman da aynı hüküm uygulanacaktır.  

45. Madde  

Duruşmalar Başkan tarafından, Başkan'ın yokluğunda Başkan Yardımcısı 

tarafından yönetilir; her ikisinin de başkanlık edememesi durumunda yargıçların 

en kıdemlisi başkanlık eder.  

46. Madde  

Divan aksine karar vermedikçe ya da taraflar dinleyici alınmasını istemedikçe 

oturum açık olur.  

47. Madde  
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1. Her oturumda bir tutanak tutulur ve bu, Yazman ile Başkan tarafından 

imzalanır.  

2. Yalnızca bu tutanak resmi nitelik taşır.  

48. Madde  

Divan, davanın yönetilmesi ve tarafların savlarını hangi biçim ve sürede ortaya 

koyacaklarını belirlemek için kararlar çıkarır; kanıtların ortaya konması için 

gerekli tüm önlemleri alır.  

49. Madde  

Divan, duruşmaların başlamasından önce de temsilcilerden herhangi bir belgenin 

verilmesini ya da herhangi bir açıklama yapılmasını isteyebilir. Reddedilmesi 

halinde bunu resmen kayda geçirir.  

50. Madde  

Divan, her zaman seçeceği herhangi bir kişiyi, kurulu, büroyu, komisyonu ya 

da kuruluşu, bir soruşturmayı yürütmekle ya da bilirkişilik yapmakla 

görevlendirebilir.  

51. Madde  

30. maddede öngörülen içtüzükte Divan'ın saptayacağı koşullara göre, 

duruşmalar sırasında tanıklarla bilirkişilere yararlı görülecek her türlü soru 

yöneltilebilir.  

52. Madde  

Divan, kendisince saptanan süreler içinde kanıtları elde ettikten ve tanıkları 

dinledikten sonra, taraflardan birinin kendisine, öteki tarafın onayı olmaksızın, 

sunmak isteyebileceği sözlü ya da yazılı tüm yeni kanıtları reddedebilir.  
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53. Madde  

1. Taraflardan biri Divan önüne çıkmaz ya da davasını savunmaktan kaçınırsa, 

öteki taraf Divan'dan kendi savları doğrultusunda karara varmasını isteyebilir.  

2. Divan, bu isteği yerine getirmeden önce, yalnızca 36 ve 37. maddeler 

uyarınca yetkili olduğuna değil, aynı zamanda savların fiilen ve hukuken sağlam 

esaslara dayandığından emin olmalıdır.  

54. Madde  

1. Temsilciler, danışmanlar ve avukatlar Divan'ın denetimi altında savlarını 

sunmayı tamamladıktan sonra, Başkan duruşmaların bittiğini bildirir.  

2. Divan, hükmü görüşmek üzere odasına çekilir.  

3. Divanın görüşmeleri gizlidir ve gizli kalır.  

55. Madde  

1.Divan kararları, hazır bulunan yargıçların oyçokluğu ile alınır.  

2. Oyların eşit bölünmesi durumunda Başkan'ın ya da onun yerini dolduran 

yargıcın oyu üstün sayılır.  

56. Madde  

1.Hüküm gerekçelidir.  

2. Hükümde, ona katılan yargıçların adları belirtilir.  

57. Madde  

Hüküm, tümüyle ya da bir bölümü bakımından yargıçların oybirliğini 

yansıtmıyorsa, yargıçlardan her birinin hükme kişisel görüşünü ekleme hakkı 

vardır.  

58. Madde  
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Hüküm, Başkan ve Yazman tarafından imzalanır. Temsilcilere yöntemine uygun 

olarak bildirildikten sonra, açık olarak yapılan oturumda okunur.  

59. Madde  

Divan'ın kararı ancak uyuşmazlığın tarafları bakımından ve karar verilen dava 

için bağlayıcıdır.  

60. Madde  

Hüküm kesindir ve buna karşı başvurma yolu yoktur. Hükmün anlam ya da 

kapsamı üzerinde uyuşmazlık çıkması durumunda, taraflardan herhangi birinin 

isteği üzerine Divan hükmü yorumlar.  

61. Madde  

1. Hükmün yenilenmesi isteği ile Divan'a başvurulması ancak, kesin bir etki 

yapabilecek nitelikte olup hükmün açıklanmasından önce Divan'ca ve hükmün 

yenilenmesini isteyen taraflarca bilinmeyen bir olayın keşfedilmiş olması 

nedeniyle ve olayın bilinmemesi anılan tarafın kusurundan ileri gelmemişse 

mümkündür.  

2. Hükmün yenilenmesi usulü, yeni olayın varlığını açıkça ortaya koyan, bu 

olayın yenilenmeyi gerekli kılan nitelikleri bulunduğunu kabul eden ve yenilenme 

isteğinin bu nedenle kabul edilebilir olduğunu bildiren bir Divan kararı ile başlar.  

3. Divan, hükmün yenilenmesi yöntemine geçmeden önce, hükmün koşullarına 

uyulmasını isteyebilir.  

4. Yenileme istemi, yeni olayın keşfedilmesinden başlayarak en geç altı ay 

içinde yapılır.  

5. Hüküm tarihinden başlayarak en geç on yıllık bir sürenin geçmesinden sonra 

hiçbir yenileme isteminde bulunulamaz.  
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62. Madde  

1. Bir devlet, bir uyuşmazlıkta kendisi bakımından hukuksal nitelikte bir çıkarın 

söz konusu olduğunu görürse, davaya katılmak amacıyla Divan'a başvurabilir.  

2. Bu istemi karara bağlamak Divan'a düşer.  

63. Madde  

1. Uyuşmazlığın taraflardan başka devletlerin de katıldığı bir antlaşmanın 

yorumlanması sözkonusu olduğu zaman, Yazman bu devletlere hemen durumu 

bildirir.  

2. Kendisine duyuruda bulunulan her devlet yargı sürecine katılma hakkına 

sahiptir; ancak bu hakkı kullanırsa, yargının varacağı hüküm o devlet için de 

aynı ölçüde bağlayıcı olur.  

64. Madde .Divan başka türlü karar vermemişse, taraflardan her biri mahkeme 

giderlerini kendisi karşılar  

IV.  

BÖLÜM:  

Danışma 

65. Madde  

1. Divan, Birleşmiş Milletler Antlaşması gereğince ya da bu Antlaşma 

hükümlerine uygun olarak görü istemeye yetkili kılınmış her organ ya da 

kuruluşun isteği üzerine her türlü hukuksal sorun konusunda görüş verebilir.  

2. Divan'dan görüş istenen sorunlar, görüş verilmesi istenen sorunu açık ve 

kesin bir dille belirten yazılı bir dilekçe ile Divan'a sunulur. Bu dilekçeye sorunu 

aydınlatabilecek tüm belgeler eklenir.  
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66. Madde  

1. Yazman, görüş istemini, Divan önünde dava açma hakkına sahip olan bütün 

devletlere hemen bildirir.  

2. Ayrıca, Divan önünde dava açma hakkına sahip olan devletlerden ve 

uluslararası örgütlerden hangilerinin sorunla ilgili bilgi verebileceği, Divan 

tarafından ya da Divan toplantı halinde değilse Başkan tarafından 

düşünülüyorsa, bu devlet ve örgütlere Yazman özel olarak ve doğrudan doğruya 

saptanacak bir süre içinde yazılı açıklamaları dinlemeye hazır olduğunu bildirir.  

3. Bu devletlerden biri, işbu Madde'nin 2. fıkrasında öngörülen özel bildirimi 

almamış olur ya da yazılı açıklama sunma ya da Divan tarafından dinletilmesi 

isteğini belirtirse, bu konuda Divan karar verir.  

4. Yazılı ya da sözlü açıklamalarda bulunmuş olan devletlerin ya da örgütlerin, 

başka devletlerle örgütler tarafından yapılmış açıklamalar konusunda görüş 

bildirmelerine, ele alınan her soruna göre, Divan tarafından ya da Divan 

toplantı halinde değilse Başkan tarafından saptanacak biçim, ölçü ve süreler 

içinde izin verilir. Bu amaçla Yazman, yazılı açıklamaları, kendileri de böyle 

açıklamalarda bulunmuş olan devletlere ve örgütlere zamanında iletir.  

67. Madde  

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne Birleşmiş Milletler üyelerinin 

temsilcilerine ve doğrudan doğruya ilgili öteki devletlerle uluslararası örgütlerin 

temsilcilerine bildirim yapıldıktan sonra Divan, danışma görüşlerini açık olarak 

yapacağı oturumda bildirir.  

68. Madde  



 

210 
 

Divan, danışma görevlerinin yerine getirilmesi, uygulanabilir gördüğü ölçüde, 

işbu Statü'nün hukuksal uyuşmazlıklara uygulanan hükümlerinden de 

esinlenecektir.  

V. BÖLÜM: Değişiklikler 

69. Madde  

İş bu Statü'de yapılacak değişiklikler, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nda 

yapılacak değişiklikler için öngörülen yönteme göre gerçekleştirilir; şu kadar 

ki, Divan Statüsü'ne taraf olmakla birlikte Birleşmiş Milletler üyesi olmayan 

devletlerin bu yönteme katılmalarını sağlamak için Güvenlik Konseyi'nin tavsiyesi 

üzerine Genel Kurul'un kabul edeceği hükümler saklıdır.  

70. Madde  

Divan, işbu Statü'de gerekli gördüğü değişiklikleri 69. Madde hükümlerine 

uygun olarak incelemek üzere, Genel Sekreter'e yazılı bildirim yoluyla önerme 

yetkisine sahiptir.  

XIV. BÖLÜM:  

Uluslararası Adalet Divanı 

92. Madde  

Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler'in başlıca adli organıdır. Divan, 

Uluslararası Sürekli Adalet Divanı'nın Statüsü'ne dayanan ve işbu 

Antlama'nın ayrılmaz bir parçasını oluşturan eski Statü'ye uygun olarak 

çalışır.  

93. Madde  

1. Birleşmiş Milletler'in tüm üyeleri, bu üyeliğin bir sonucu olarak, 

Uluslararası Adalet Divanı Statüsü'ne taraftırlar.  
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2. Birleşmiş Milletler üyesi olmayan devletlerin Uluslararası Adalet Divanı 

Statüsü'ne taraf olabilme koşulları, her seferinde Güvenlik Konseyi'nin 

tavsiyesi üzerine Genel Kurul'ca belirlenir.  

94. Madde  

1. Birleşmiş Milletler'in her üyesi, taraf olduğu tüm uyuşmazlıklarda, 

Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına uymayı yükümlenir.  

2. Bir uyuşmazlığın taraflarından biri, Divan'ın verdiği bir hükme göre 

kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmezse, öbür taraf Güvenlik 

Konseyi'ne başvurabilir, Konsey de, gerekli görürse, hükmün yerine 

getirilmesi için tavsiyelerde bulunabilir ya da alınacak önlemleri 

kararlaştırabilir.  

95. Madde  

İşbu Antlaşma'nın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinin, 

uyuşmazlıklarının çözümünü zaten var olan ya da ileride yapılabilecek olan 

anlaşmalar gereğince başka mahkemelere bırakmalarını engellemez.  

96. Madde  

1. Genel Kurul ya da Güvenlik Konseyi herhangi bir hukuksal sorun konusunda 

Uluslararası Adalet Divanı'ndan görü isteyebilir.  

2. Genel Kurul'ca bu konuda herhangi bir anda yetkili kılınabilecek olan tüm 

öteki Birleşmiş Milletler organları ve ihtisas kuruluları da kendi çalışma 

alanları içinde karşılarına çıkacak hukuksal sorunlar konusunda Divan'dan 

görüş isteyebilirler.  

XV. BÖLÜM: Sekretarya 

  

XV. BÖLÜM:  

Sekretarya 

97. Madde  
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Sekretarya, bir Genel Sekreter ile örgütün gerek duyabileceği memurlardan 

olunur. Genel Sekreter, Güvenlik Konseyi'nin tavsiyesi üzerine Genel Kurul'ca 

atanır. Genel Sekreter örgütün en yüksek memurudur.  

98. Madde  

Genel Sekreter, Genel Kurul'un, Güvenlik Konseyi'nin, Ekonomik ve Sosyal 

Konsey'in ve Vesayet Meclisi'nin bütün toplantılarında bu sıfatla hareket 

eder; bu organlar tarafından kendisine verilen bütün öteki görevleri de 

yerine getirir. Örgütün çalışması konusunda Genel Kurul'a yıllık raporlar 

sunar.  

99. Madde  

Genel Sekreter, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını tehlikeye 

düşürebileceğini düşündüğü herhangi bir konuyu Güvenlik Konseyi'nin dikkatine 

sunar.  

100. Madde  

1. Genel Sekreter ve memurlar, görevlerini yerine getirirlerken, herhangi bir 

hükümetten ya da örgütün dışındaki herhangi bir makamdan ne talimat 

isterler, ne de talimat alırlar. Genel Sekreter ve memurlar, uluslararası 

memurluk durumları ile bağdaşmayacak herhangi bir davranışta bulunmaktan 

kaçınırlar ve yalnızca örgüte karşı sorumludurlar.  

2. Birleşmiş Milletler'in her üyesi, Genel Sekreterler ile sekretarya 

memurlarının salt uluslararası nitelikteki sorumluluklarına saygı göstermek ve 

görevlerinin yerine getirilmesinde onlara etki etmeye çalışmamakla 

yükümlüdür.  

101 . Madde  

1. Sekretarya memurları, Genel Kurul'ca saptanacak kurallar uyarınca Genel 

Sekreter tarafından atanırlar.  

2. Ekonomik ve Sosyal Konsey, Vesayet Meclisi ve, gerekiyorsa, Birleşmiş 

Milletler'in öteki organlarına sürekli nitelikte özel memurlar verilir. Bu 

memurlar Sekretarya'nın bir parçasını oluştururlar.  
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3. Memurların işe alınmasında ve çalışma koşullarının saptanmasında öncelikle 

gözönünde tutulacak nokta, en yüksek derecede verimlilik, yetkinlik ve 

dürüstlük niteliklerini benliklerinde toplamış kişilerin hizmetini sağlama gereği 

olmalıdır. Memurların, olabildiğince geniş bir coğrafi dağılım esasına 

dayanılarak işe alınmasının önemi, gereğince gözönünde tutulacaktır.  

  XVI. BÖLÜM: Çeşitli Hükümler 

XVI. BÖLÜM:  

Çeşitli Hükümler 

102. Madde  

1. İşbu Antlaşma'nın yürürlüğe girmesinden sonra, Birleşmiş Milletler'in 

herhangi bir üyesi tarafından yapılan her uluslararası sözleşme ya da 

anlaşma, mümkün olan en kısa sürede Sekretarya'da kütüğe işlenecek ve 

Sekretarya tarafından yayımlanacaktır.  

2. İşbu maddenin 1 . fıkrası hükümleri uyarınca kütüğe işlenmemiş bir 

uluslararası sözleşme ya da anlaşmanın taraflarından herhangi biri, söz 

konusu sözleşme ya da anlaşmayı Birleşmiş Milletler'in bir organı önünde 

ileri süremez.  

103. Madde  

Birleşmiş Milletler üyelerinin işbu Antlaşma'dan doğan yükümlülükleri ile 

başka herhangi bir uluslararası anlaşmadan doğan yükümlülüklerinin 

çatışması durumunda, işbu Antlaşma'dan doğan yükümlülükler üstün 

gelecektir.  

104. Madde  

Örgüt, üyelerinden her birinin topraklarında görevlerini yerine getirmek ve 

amaçlarına ulaşmak için gerekli hukuksal ehliyete sahiptir.  

105. Madde  

1. Örgüt, Üyelerinin herbirinin topraklarında amaçlarına ulaşmak için 

gerekli ayrıcalık, bağışıklık ve dokunulmazlıklardan yararlanır.  

2. Birleşmiş Milletler üyelerinin temsilcileri ile örgütün memurları da, aynı 

şekilde, örgütle ilgili görevlerini tam bir bağımsızlık içinde yerine 

http://bmsarti.html/
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getirebilmek için gerekli ayrıcalık, bağışıklık ve dokunulmazlıklardan 

yararlanırlar.  

3. Genel Kurul, işbu maddenin 1. ve 2. fıkralarının uygulanmasına ilişkin 

ayrıntıların saptanması amacıyla tavsiyelerde bulunabilir ya da Birleşmiş 

Milletler üyelerine bu amaca yönelik sözle meler yapılmasını önerebilir.  

XVII. BÖLÜM:  

Güvenliğe İlişkin Geçici Hükümler 

106. Madde  

Güvenlik Konseyi'ne, kendi kanısına göre 42. Madde uyarınca üzerine düşen 

sorumlulukları yüklenmesi olanağını verecek olan ve 43. Madde'de sözü edilen 

özel anlaşmalar yürürlüğe girinceye değin, 30 Ekim 1943'de Moskova'da 

imzalanan Dört Ulus Bildirgesi'nin tarafları ile Fransa, işbu Bildirge'nin 5. 

Maddesi uyarınca, uluslararası barış ve güvenliğin korunması için 

gerekebilecek her türlü eyleme Birleşmiş Milletler adına birlikte girişmek 

üzere birbirlerine ve, eğer durum gerektiriyorsa, Birleşmiş Milletler'in öteki 

üyelerine danışacaklardır.  

107. Madde  

İşbu Antlaşma'nın hiçbir hükmü, Antlaşma'yı imzalayan herhangi bir devletin 

İkkinci Dünya Savaşı sırasında düşmanı durumunda olan bir devlete karşı, bu 

konuda sorumluluk sahibi hükümetlerin sözkonusu savaşın sonucu olarak 

giriştiği ya da girişilmesini uygun bulduğu bir eylemi ne etkiler, ne engeller.  

IX. BÖLÜM: Onay ve İmza 

XIX.  

BÖLÜM:  

Onay ve İmza 

110. Madde  

1. İşbu Antlaşma, imza eden devletlerce her birinin anayasa kuralları 

gereğince onaylanacaktır.  
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2. Onay belgeleri Amerika Birleşik Devletleri hükümetine tevdi edilecek ve her 

tevdi de bu hükümet tarafından tüm imzacı devletlere ve, atandığında, örgütün 

Genel Sekreteri'ne bildirilecektir.  

3. İşbu Antlaşma, Çin Cumhuriyeti, Fransa, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 

Birliği, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri 

ve imzacı devletlerin çoğunluğu tarafından onay belgelerinin tevdiinden sonra 

yürürlüğe girecektir. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri hükümetince 

onay belgelerinin tevdi edildiğine ilişkin bir tutanak düzenlenerek, bunun birer 

örneği imzacı devletlerin tümüne verilecektir.  

4. İşbu Antlaşma'yı imzalamış olup, yürürlüğe girmesinden sonra onaylayacak 

olan devletler, her birinin onay belgesinin tevdi edildiği tarihte Birleşmiş 

Milletler'in asıl üyesi olacaklardır.  

111. Madde  

Çince, Fransızca, Rusça, İngilizce ve İspanyolca metinleri aynı derecede 

geçerli olan işbu Antlaşma, Amerika Birleşik Devletleri hükümeti arşivine tevdi 

edilecektir. Aslına uygunluğu gereğince onaylanmış örnekleri bu hükümet 

tarafından bütün öteki imzacı devletlerin hükümetlerine verilecektir.  

 5.YUKARIDAKİ HÜKÜMLERİ BENİMSEYEREK Birleşmiş Milletler'e üye 

Hükümetlerinin temsilcileri işbu Antlaşma'yı imzalamışlardır.  

San Francisco'da, yirmialtı Haziran bindokuzyüzkırkbeşte yapılmıştır.  

 Yukarıda  34. Maddenin handikap gibi gözüktüğü söylenebilirse de  açtığımız 

dava 1945 yılından beri Divan’ın tarihinde hiç rastlanılmamış bir dava  olması 

bile ilk  kez açılan  ciddi, bir dava olması dolayısıyla dava esastan görülmeye 

başlanmalıdır. 

 34. Madde gereği AİHS de yorumlanarak içeriğinin doğa haklarını kabule 

zorunlu kıldığının yorumlanmasını talep ediyoruz. 

22. maddeye göre La Haye dışında  örneğin İzmir’de Divanın toplantı 

yapmasını talep ediyoruz. 

 26. ve 29. Maddelere göre bu konu için yeni heyet oluşturulmasını 

talep  ediyoruz. 
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36. maddeye göre genel Sekreterin dilekçemizi taraflara tebliğ etmesini 

talep ediyoruz. 

36. maddeye göre Divan’ ın öncelikle yetki konusunu tartışmasını ve karara 

bağlamasını talep  ediyoruz. 

39. maddeye göre Fransızca ve İngilizce asıl olmakla beraber başka dile de 

izin verilebilir  hükmü doğrultusunda (şimdilik kuş dili talep edilmeyerek ) 

Türkçe talebimiz  karara  bağlanmalıdır. 

41. maddeye göre   acil tedbir yolu ile savaşı durdurma kararı verilmesini 

talep  ediyoruz. 

42. maddeye göre davaya  avukat olarak kabul kararı verilmesini 

talep  ediyoruz. 

 64. maddeye göre  ’’  Divan başka türlü karar vermemişse  giderler 

taraflarca karşılanır ‘’ hükmünden hareketle BAŞKA TÜRLÜ KARAR YANİ 

DİVAN FONUNDAN KARŞILANMA KARARI 

VERİLMESİNİ  TALEP  EDİYORUZ. 

 65.Eğer içtihat yaratmada  zorlanma halinde iş bu dilekçenin 70. Ve 102. 

Maddeye göre statü değişikliği talebinin Genel Sekretere ulaşması ve onun 

Divanı harekete geçirerek SÖZLEŞME KÜTÜĞÜNE j.j.Rousseau ‘ dan, 

SOSYAL KONTRATTAN  sonra   ihtiyaç olan DOĞA 

KONTRATININ  geçirilmesi talebimizin kabulünü dileriz. 

 Bu yolda  taraflar, davacılar ve vekilleri   duruşmaya çağrılabilir. Keşif 

yapılabilir. Talep  ederiz. 

5.Somut olaya gelirsek ; Covid-19 veya Coronavirüs veya  Sıtma’nın, H1N1 ‘ 

in, Ebola’nın, SARS’ın, MERS’in gelişmişi…  Dünyaya (Diğer gezegenleri 

bilmiyorum ),  Nüfusu 1.4 milyar olan ÇİN’in 11 milyonluk öğrenci şehri 

olan  Wuhan’dan  saldırı mı  başlattı. (Böyle mi diyelim yoksa  Biyolojik 

saldırıya da şans verelim mi) yoksa ister ABD ASKERLERİNİN Çine getirdiği 

mi Yoksa Laboratuvardan bir teknisyenin  ihmal ile dışarı taşıması mı 

)  bilmiyorum. İster öyle ister böyle 

Doğanın insana kattığı değer, insanın varlığını devama dair parça olduğu 

varsayımından değil doğanın içinde insan olduğu, doğanın insan gibi hatta daha 
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önemli hakları olduğundan hareket ediyoruz. Buradan hareket ediyoruz ki 

gerçek bu, buradan hareket ediyoruz ki menfaate ve ahlaki zayıflığa bağlı 

her türlü zafiyete karşı da anlamlı olsun. 

6.Köpeği arabada yanıma oturttum. Araba hareket etti. Sadece baktı bana. 

Üzgün mü  mutlu mu bilmem.  Yer değiştiriyor, nereye gittiğini biliyor mu, 

hayır. Ben yanında olacak mıyım yalnız mı kalacak gittiğimiz yerde biliyor mu 

hayır. Aç mıydı, su içmek ister mi, çişi mi geldi bilmem.  

Ağacın dalı eve yaklaşmış, yürürken dal gözüme geldi. Keseyim onu ya da 

ağacımı kaldırsam güneşi önce ağaç alıyor ev aydınlanmıyor ağacı keseyim. 

Telefon edeyim, çocuğum köydeki köpekten korktu. Tüm köpekleri köyden 

götürsün belediye yetkilileri. 

Şu zeytinlikler arasında harika villalar olacak e tabi bina yapılacak 

alanlardakini kaldırmalı… 

Doğa intikam aldı ? doğa kendini savundu ? doğa varlık savaşında ? doğa 

konuştu ? doğa hatırlattı ? insan neyin parçası olduğunu unuttu ? insan nerde 

doğa nerde ? insanın hizmetkarı doğa ? doğanın parçası insan ?  laga luga 

Kendine döner mi insan? dönse fark eder mi? fark ederse ne zaman eder? 

zarar telafi edilir mi? umutsuz olur mu ? 

Bu ilk ve son virüs değil. Sebebi ise insanların hayvanların diyarına girişi 

belki ve onların yaşam alanlarını daraltmaları  belki örneğin yağmur 

ormanlarında, Büyük şirketler, maden şirketleri, ağaç kesmeler, oralarda 

hayvan yetiştirme, et üretimi, mono kültür ağaçlar, kahve, deterjan için 

Hindistan cevizi ağacı yetiştirme gibi, petrol vs… Bunlara  ‘’İnsanlık suçu ‘’ da 

diyebiliriz,  ya da  ‘’insanlar suçlu.’’ da… Çocuk doğurma( Vatikan hala doğum 

kontrolüne karşı) uçaklarla seyahat, şirketlerden hisse senedi almak.... iklim 

değişikliği… bu yüzden oldu. İlk yapılması gereken termik santralların 

durdurulması. İklim değişikliğinde herkes suçlu ve virüs ile arasındaki ilişki 

çok önemli… 

Din kitaplarına da bakalım; sonra düğünlerde altın takanlara da… suçluyoruz. 

Toplumdan yola çıktım insanı anlayayım diye, çok genel oldu, insandan yola 

çıktım toplumu anlayayım diye şimdi daha iyi oldu ben de suçluyum. 
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Bence artık kurumlar  kadar , bireyler suçlu…. 

7.Davacıları tanıyalım : 

A)Senih Özay… 

Köy kökenli ve de Çerkez,devrimci,anarşist avukattır.Türkiye – İzmir’de 

yaşamaktadır.Manisa,Salihli,31.12.1951 doğumludur.,Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi’ni bitirmiştir.Önce Ankara Barosu,sonra İzmir Barosu’na 

kaydolmuş bir ara baro yöneticiliği,Yeşiller Partisi Kurucu Üyeliği,İnsan 

Hakları Derneği,Çağdaş Hukukçular Derneği,Savaş Karşıtları Derneği,Sosyal 

Araştırmalar Vakfı,Kuzey Kafkasya Kültür Derneği,Düşünce Suçu Müzesine 

Doğru Hareketi yönetici ve üyeliği,Sınır Tanımayan Avukatlar ve İnsan 

Hakları Savunucuları Örgütü, Ayva Vakfı Hareketi,Stop Hareketi 

kurucusudur. İzmir  Türkiye Çevre Hareketi Avukatları ve Çetelere Karşı 

Mücadele Avukatları kurucusu ve üyesidir. Türkiyede Bergamada Vahşi altın 

madeni çıkarılmasına karşı  halkın vekili olarak AİHM ‘ ne kadar dava   açmış 

bir Avukattır. Türkiyeden  ABD ve tüm Devletlerin Irakta savaş 

yaratmalarına  karşı savaşı durdurmak için  La Haye Adalet Divanına karşı 

dava açmış bir Avukattır.Mültecilerin Türkiyede  3.5 milyar dolar karşılığı 

tutulmasına karşı La Haye Adalet Divanına karşı dava açmış bir 

Avukattır.Monsanto Firmasının dünyayı ve de Türkiye köylüsünü zehirli ot 

ilacı ile zehirlemeleri üzerinden tüm Devlet Başkanlarını sorumsuzlukla 

suçlayarak tarafınıza başvurmuş bir Avukattır. 

KONU        : Dünya Tarihinde  salgınların en sonuncusu  Korona Virüs 19 

adı verilen Virüsün; çokuluslu bu şirketlerin  ve dolayısıyla şirket 

organlarındaki sorumluların duyarsızca işledikleri suçların tespiti ve bu 

suçlardan yargılanmalarını talep etme zorunluluğu duyduk.   

SUÇLAMA           : 

-        Yaşama hakkına, İnsan sağlığına ve doğaya ve Dünya 

ekonomisine  muazzam  zarara yol açan  Korona19 Virüs vakasının 

sorumlularının kimyasallarla veya başka türlü yollarla  sistematik ölümlere yol 

açmak  suretiyle ve hastalık ile hastalık  tehdidi oluşturmak ve  akıl almaz 

ekonomik çöküntüye  neden olmak… 

-        İnsanlığın temiz bir çevrede yaşama hakkını engellemek… 
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-        Üretilen ister laboratuarda, ister doğada  oluşan bu Korona 19 adı 

verilen virüse yol açmak ve  kontrol etmemek, saklamak, önemini 

önemsememek eylemlerinin  kasıt veya ihmal üzere  doğurduğu sonuçlar 

neticesiyle insanlığa karşı suç işlemek… 

-        Sivil halklar  üzerine gelerek  geniş anlamda savaş suçu işlemek… 

-        Zararlı virüsle  insanların doğurganlığını azaltarak soylarının 

devamlılığını engellemek…. 

-        Özgür ve evrensel bilim ve araştırma ortamını  geciktirerek 

engellemek… 

-        2 ay boyunca Dünya devletlerinin dünya insanlarını tedbir almayarak 

oyalanmaları ile insanlığa karşı suç işlemek… 

-        Akılalmaz ekonomik möali iş hayatı ticaret kayıplı  zararlara yol 

açmak…  

  8.AÇIKLAMALAR      : 

 1. Bu salgın bilimsel , sosyal , iklimsel  digital planlı bir deney 

görünümündedir. 

2. Aralık 2015 de Paris de imzalanan Birleşmiş Milletler iklim Değişikliği 

çerçeve Sözleşmesi gereğince 2020 yılından başlamak üzere 2030 yılına 

kadar DÜNYANIN SOĞUTULMASI kararlaştırılmıştır 

3. Trump, Obama tarafından imzalanan bu Sözleşmenin ABD ye karşı bir 

ekonomik savaş olduğunu söyleyebilmiştir. 

4. Dünya Meteroloji Örgütü 6 şubat 2019 da yaptığı açıklama ile 2015, 

2016, 2017 ve 2018 yıllarının son 170 yılın en sıcak yılları olduğunu ve 

yükselme eğrisinin devam ettiğini belirtmiştir 

5. Bu gelişmeler olurken Dünya Sağlık Örgütü tüm dünyaya bir salgına 

hazırlanılması talimatı vermiştir. Türkiye de 13 Nisan 2019 da yayınlanan 

Pandemi genelgesi ile hazırlıklar başlamış ve Ağustos Eylül 2019 aylarında 

illerin tamamı hazır hale getirildiği söylenmiş ve Ulusal Pandemi Planı 

yayınlanmıştır 
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6. AKP ve MHP nin ortak teklifi ile Termik Santrallere verilen ilave süreye 

ilişkin kanun Cumhurbaşkanı tarafından muhtemelen bu bilgi ve telakki 

ile  VETO edilerek Termik Santraller Aralık 2019 dan itibaren kapatılarak 

Türkiye Salgına karşı hazır hale getirildiği söylenmiştir. 

7. Salgın Pandemi Bill Gates ve John Hopkins Üniversitesi tarafından 

Newyork da 18 Ekim 2019 tarihinde 3.5 saat süren bir simülasyon ile tüm 

dünyaya ilan edilmiştir 

8. Halen ABD deki tüm veriler dünyaya John Hopkins üniversitesi tarafından 

servis edilmektedir 

Salgın Pandemi süresinin Dünya için 6 ay olduğu açıklanmıştır. İlk vaka 17 

Kasım 2019 da Çin de başlamış olup 6 aylık süre 17 Mayıs 2020 de 

dolmaktadır. Yani bu salgın Dünyada Mayıs sonu itibariyle tamamen bitecek 

denilmektedir. 

10. Ulusal düzeyde yani Türkiye için ise salgının süresinin 6 hafta olduğu 

Ulusal Plan da açıkça belirtilmiştir. Türkiye de ilk vaka 19 Şubat 2020 de 

Rize de tesbit edilmiş denildiğine göre  6 hafta 13 mayıs 2020 de 

dolmaktadır 

11. Salgınların başından ve sonundan 3-4 haftasının KULUÇKA ve SÖNME 

olarak kabul edebiliriz. Buna göre Türkiye de 30 Nisan civarında ölümler 

bitecek bitiyor gidişatta olacak demektir. 

13. Bu planlı deneyle insanlar evde tutularak, fabrikalar ve küçük her yer 

kapatılarak, ulaşım durdurularak hayat bilinçli olarak yavaşlatılmıştır 

14. Salgın sırasında uzaydaki 22000 uydu , bilim adamları ve milyonlarca 

kamera ve bilgisayarlar ile her türlü bilgi derlenmektedir. Sıcaklık düşüşü , 

iklim değişikliği , okyanuslar denizler ve göllerdeki yaşam balık artışı , 

hayvan davranışları, kutuplar, kirlilik düzeyi vs herşey kayıt altına 

alınmaktadır. 

15. Salgın sırasında insanlar çin de  rusya da ve abd de başka dijital 

sistemlerle takip edilmekte ve yeni dijital uygulamalar test edilmektedir 

16. Salgın sırasında kapitalistlerin özellikle Amerikan Merkez Bankası FED 

öncülüğünde bol miktarda para basarak Dünya varlıklarını borsalar üzerinden 
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yağmalamakta olduğu söylenmektedir. Salgın bittiğinde birçok zenginlik el 

değiştirmiş olacak gözükmektedir. 

17. Koronavirüse rağmen çinde hayat kısmen yavaşlamasına rağmen Ocak 

2020 ayı son 170 yılın en sıcak ocak ayı olarak kayıtlara geçmiş olup 

salgından sonra Dünyada üretim yeniden planlanacak büyük ihtimalle termik 

santraller yasaklanacak ve Paris iklim anlaşması sayesinde dünyanın ısınması 

sona erdirilecek ve soğuma başlayacaktır 

18. Salgın sırasında denenen digital faşizan uygulamalar kalıcı hale gelecek 

BÜYÜK GÖZALTI daha da kapsamlı hale gelecek nefes alışımız dahi izlenecek 

her türlü kaçamak imkansız hale gelecektir…’’ 

19. Bu salgın pandemi planlı bir deneydir.   Görüşündeyiz. 

20.Bilindiği üzere halen dünyada kabaca iki üretici güç var çin ve avrupa 

ayrıca petrol ve doğalgaz sahibi iki grup var araplar ve rusya ayrıca paranın 

sahibi ve dünyanın en borçlu ülkesi var amerika yani beşli bir yapı var 

dünyada çin avrupa araplar rusya ve amerika 

Şimdi dünyanın en borçlu ülkesi ve paranın sahibi amerika o kadar çok para 

bastı ve borçlandı ki hesabı neredeyse kendisi bile bilmiyor bastığı paralar ve 

amerikan devlet kağıtlarından alacaklı olan çin avrupa rusya ve arapların eline 

geçti 

Eğer amerika bu ülkeler çin, Avrupa, rusya ve arapların ellerindeki dolarları 

ve amerikan devlet borçlanma kağıtlarının değerini sıfırlayamazsa bu ülkeler 

amerikaya amerikan doları ile kafa tutacak hale geldiler 

Şimdi amerika çocukları çin, arap, rus ve avrupanın paralarını sıfırlamak 

istiyor bunu şimdilerde yapamazsa yarın çok geç olacak 

İşte kronavirüs buradadır, bununla ilgilidir bağ içindedir.  rus çin arap ve 

avrupanın birikmiş paralarını sıfırlama oyunu petrol fiatlarının düşürülmesi ve 

borsaların batırılması başlangıçdır  şeklinde düşünüyoruz. 

Dolar zenginlerinin ve amerikan devlet tahvillerinden alacaklı olanların 

paralarını sıfırlama oyunu 

Bu oyunu geçen sene suudi arabistan ülkesinde devlet kadar zenginleşmiş 

prenslerini bir otele topladı ve paralarını zorla aldı bu biliniyor. 
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Osmanlı zenginleşmiş sadrazam ve paşalarının paralarını onları öldürerek aldı 

devletler bunu çok kolay yaparlar fetönün türkiyedeki şirket be paraları 

bankası ne oldu 

Arkadaşlar kronavirüse ilişkin görüşlerimin ikinci bölümünü 

yazıyorum    Amerika dünyadaki zenginlerin paralarını sıfırlamak ve 

ellerindeki dolar ve amerikan tahvillerini geri almak istiyor dün fed faizi 

sıfırlayıp 700 milyar dolarlık amerikan tahvilini geri alıp karşılığında piyasaya 

700 milyar dolar nakit verdi bu başlangıç 

Dünya amerikan oyununa evet dedi bugün itibariyle bir milyon kahveci kafeci 

spor salonu çalışanı vs işsiz kaldı bu genç çalışanlar ne yapacak 

Kronavirüs kimi öldürüyor bağışıklık sistemi güçsüz hasta ve yaşlıları 

öldürüyor yani doğal seçilim yapıyor 

Doğal seçilim dünyamızın dengesidir bu sayede sağlıklı ve güçlü nesiller yaşar 

Yapmamız gereken dünya halklarının bağışıklık sistemini güçlendirmektir 

örneğin herkese c vitamini dağıtabiliriz spor ve yürüyüş yapmaları için 

işyerinden bir saat spor izni verebiliriz 

Aşı bulununcaya kadar yapmamız gereken tek şey bağışıklık sistemini 

güçlendirmektir 

Biz ne yapıyoruz yaşlı zenginleri korumak için milyonlarca genç çalışanı işsiz 

bırakıp açlığa mahkum ediyoruz bu işsiz gençler bağışıklık sistemlerini nasıl 

güçlendirecekler 

Yapılacak tek şey kronavirüsü özgür bırakıp doğal seçilim yapmasına müsaade 

etmektir insanoğlunun zengin yaşlıları ölmesin diye milyonlarca genci işsiz 

bırakmak tamamen kapitalizmin ve amerikanın oyunudur amerika şu anda 

sadece zenginlerin birikmiş paralarını istiyor ( abd son açıklamalar, işsiz 

kalınmasın mecbur doğal seçime bırakacağız – güncelleme ?)  

9.İşte belgelerimiz 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/08/20060823-4.htm 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/08/20060823-4.htm
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Arkadaşlar devletimiz bu konuda çok hazırlıklı pandemik ulusal hazırlık planı 

aralık 2019 da yayınlanıyor ocak 2020 de koronovirüs sağlık bilim kurulu 

oluşturuyor 

Pandemik ulusal hazırlık planını hazırlayan prof lar aynı zamanda sağlık bilim 

kurulu üyesi oluyorlar doğal olarak 

Pandemik ulusal hazırlık planı hazırlıkları en az bir yıl önceden başlıyor hatta 

eylül 2019 da tüm sağlık il müdürlükleride konu hakkında çalışmalar 

yapıyorlar 

Yani olay bekleniyor hazırlıklar yapılıyor hatta il müdürlüğü yazısında olayın 

12 hafta süreceği ve halkın yüzde yirmibeşinin pandemiye yakalanabileceği 

bile belirtilmiş 

Soru şu bu hazırlıklar belgeler niçin yapıldı rutin mi yoksa dünya sağlık 

örgütü ve avrupa hastalık önleme ve kontrol merkezi ECDC ile koordineli 

olarak zamanlı ve bilinçli olarak mı hazırlandı 

Masumduk kötülük ihmal kasıt oranları belirsiz. Müterafik kusur 

sözkonusu..TABİİKİ BURADA BENİM BİZİM HEPİMİZİN KUSURU 

MEVCUT. DAVA HEPİMİZE KARŞI  AÇILIYOR.  

ABD ile Çin arasında özel anlaşma: Tıbbi malzeme taşıyan uçak New York'a 

indi 

https://bundle.app/OJvFr5cN 

ABD’li avukatlardan Çin’e 20 trilyon dolarlık dava: Kovid-19'un Vuhan'da 

üretildiği iddia edildi 

https://bundle.app/5ovVrzz2 

Mesele virüsün ne ürünü olduğu değil bu işin içinde ne olduğunu anlamak virüs 

gerçek ölümler gerçek hayatın stop ettirilmesi de gerçek ancak virüs 

wuhanda çıktı, çinin diğer bölgelerinde 629 km ötede Pekin’de virüs yokken 

amozan ormanlarındaki kabileye kadar tüm dünyaya yayıldı ama nedense çinin 

diğer bölgelerine yayılmadı.Ve bu olgu Bu virüsün Laboratuvarlarda 

yaratıldığının argümanı olarak sunuluyor. 

https://bundle.app/OJvFr5cN
https://bundle.app/5ovVrzz2
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Virüs sıcaklık değişimine karşı duyarlı olmaması da laboratuar kökenli olduğu 

iddiasının dayanaklarından biri olarak gösteriliyor. 

Japon Bilim adamı 2018 Nobel ödülü sahibi Prof Tasuku Honjo yaptığı 

açıklamada “ Bu virüs doğal değil, doğal virüs olsaydı dünyanın her tarafında 

farklı sıcaklıklardaki ülkelerde örneğin Çin’de ve İsviçre’de aynı etkiyi 

göstermezdi, demiştir. 

2008 Nobel ödülü sahibi Fransız Bilim Adamı Prof Luc Montagnier, “ Pourguoi 

docteur “ adlı internet sitesine verdiği demeçte, Kovid-19 un Vuhan’da 

hayvan pazarında ortaya çıktığına inanmadığını söyleyerek “ Bu virüs doğal 

yollarla ortaya çıkmadı bunu üretecek laboratuarlar var, tam bir profesyonel 

işi “ açıklamasını yaptı  

1969 yılında biyolojik silah üretiminde ABD de binlerce doktor ve uzman 

çalışırken Rusya da da 40 bin uzman çalışıyordu.Bu işten korkan Nixon  BM 

bu silahların BM de bu silahların yok edilmesi için anlaşma imzalattı. İlk 

etapta 22 ülke imzaladı, sonra ve o zamana kadar deneylerin durumu 

muamma 

Sadece Çin’in üstüne atılacak bir şey değil bu Dünyanın sorunu ! Hepimizin 

sorunu ve suçu! 

Bu işin uluslararası bir komplo olduğu ve tüm devletlerin içinde olduğu 

neredeyse kesin tüm devletler kendilerini oyuna katılmaya mecbur 

hissediyorlar 

Minik içtihat BİZ BÜYÜKKKK PEŞİNDEYİZ HA HA 

Hadi bakalım ortaya daha neler çıkacak eşeledikçe 

Devlet Başkanı'nın "Koronavirüs için ek önleme gerek yok, olur böyle şeyler" 

dediği Belarus'ta ilk ölüm 

https://bundle.app/z7URjyyy 

Belarus rahatlığınımı yoksa çinin dijital faşizan korunmasını mı tercih edelim 

Temel insan haklarına ilişkin koruma önlemlerinde yaşama hakkı uğruna 

seçildiği düşünülen faşizan yapının insanın bütüncül varlığını yok ettiği de 

açıktır. Mazur görünebilme koşulları insancıl olarak görülebilen yani 

https://bundle.app/z7URjyyy
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anlaşılabilmesine alışılmış korkunun bahanesiyle toplumların faşizme karşı 

doğal direncini de kırmaktadır. Bu uzun vadede normalleşme süreciyle 

direncin doğal gelişimini de değiştirebilecek otoriter yönetimleri sağlamak, 

güçlendirmek için yapılmış çalışma halini de alabilecektir. 

Birçok STK nın, toplum bilimcilerin aydınlanma için çalışanların bugüne kadar 

yaptıkları çalışmayı da boşa çıkarma amacı da gütmüş olabileceklerini 

düşünmek çok da hayal ürünü olur gibi görünmüyor. 

Nasıl devletler bütüncül olarak bir anda uyum sağlamıştır 

Bu iş öyle büyük bi iş ki ! Trilyon trilyon dolarlık iş ve epey ölü  torbası .. 

Belarusu da yutar Amerika’yı da çini de yutar gibime geliyo . Ben bu işte 

ölmemeyi şahsen becermek istiyorum 

Neler gördük neler 16 mart bombası ve idamlar dahil ancak bence güzel 

günler de gördük dostluklar arkadaşlıklar ama daha güzel günlerde göreceğiz 

inşallah tutkuyla neşeyle sağlıkla yaşamaya devam 

10.YAKIN TARİHTE BAŞKA BENZER OLAYLAR, KATLİAMLAR, 

SALGINLAR, PANDEMİLER?   

Dünya tarihindeki 5 büyük pandemi nasıl son buldu?Bakmak lazım… tarih de 

çok önemli çok.. Ders dolu ! 

Tekrarlamıyoruz… 

11   DSÖ  Çinde salgın başladığı uyarmadı diyen ABD Başkanı kurumun 

fonlarını kesti. DSÖ den aşı ilaç konusunda açıklama yok. Bir ilaç kullanıldığı 

tedavi de ancak onun da etkisi olmadığını sitesinde yayınladı, kaldırdı iddiası 

? 

Kurallar, etik kurallar zaten olması gerekenin en basit ahlaki kurala göre 

bilinmesi gerekenin yazılması.  Teknik meslekler var. Beceri, kural, eğitim 

tamam öğrenilir, temizdir.  Bunun sunuş şekli de öğrenilmiştir. Kişisel 

menfaat olgusu ile birlikte öğretilmez, ihtiyaç dışıdır. Yaşam için de 

değerlerini oluşturmamış ama meslek edinmiş kişiler ahlaki çöküntüyü 

meslekleriyle dokunduğu herkesi etkileyerek oluşturur. 

Bunu normal karşılayan herkesle birlikte çöküntü için oluşan her artçı da 

suçluyuz. 
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 12.BİLİMİ KÂR ELDE ETMEK İÇİN SAPTIRMAK VE bilimin de kendini 

tamiredememesi ahlakla  tamahla  şekillenmesi  SÖZKONUSUDUR. 

 13.TOPLUM SAĞLIĞINI HİÇE SAYMAK: 

 İngiltere Başbakanı Boris Johnson  “ bu hastalık corona virüs bilinenden çok 

daha tehlikeli ve daha da yayılacak. Çok daha fazla aile sevdilerini 

zamanından önce kaybedecek “ demiş,  

 Ve toplumsal bağışıklık kazanılması için virüsün kontrollü bir şekilde yayılması 

stratejisini izleyen İngiliz hükumeti izlemiştir. Daha sonra ise bundan 

vazgeçmiştir. 

Bu zaman aralığında yine birçok kişi en iyi ihtimalle virüs ile mücadele 

etmiştir. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 hastalığından iyileşen kişilerin bu 

hastalığa tekrar yakalanmayacağına dair delilin bulunmadığını da açıklamıştır.  

ttps://tr.euronews.com/2020/04/25 

Belçika devlet başkanının korona virüsü umursamayan görüntüleri de basında 

yer almıştır. 

https://www.dailymotion.com/video/x7t7maq 

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, koronavirüsün yayılmasını 

önlemek için ülke olarak herhangi bir önlem almalarına gerek olmadığını 

söyledi. 

Lukaşenko, Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Olur böyle şeyler. En 

önemlisi panik yapmamaktır!" demiştir. 

 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-52046913 

 14.ÖZGÜR BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA ENGEL SÖZKONUSUDUR. 

 15. DNA’nın açıklanması ve genetik mühendisliğinin başlaması ile beraber 

aslen kimya alanında faaliyet gösteren büyük çokuluslu şirketler dünya tarım 

ve gıda pazarında da son derece yüksek rant olduğunu fark ederek  genetik 

yapıları  değiştirmek üzere faaliyetlere başlamıştır.  

   

http://tr.euronews.com/2020/04/25
https://www.dailymotion.com/video/x7t7maq
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-52046913
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16.Virüsün ve  de ilacın ve de aşının   “SAHİBİ”  OLMAK gibi şirket 

felesfeleri çalışmaları da gördük… 

Die Welt gazetesi Alman hükümetine yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde 

Trump’ın CureVac'e üzerinde çalışılan aşının sadece ABD’nin kullanımı için 

geliştirilmesi kaydıyla "bir milyar dolar" önerdiğini bildirmişti. Gazete 

Almanya’nın da şirketin Almanya’da kalması için karşı teklifte bulunduğunu 

aktardığı yazılmıştır. 

Hastalar, hasta yakınları ve yakınları ölenler bu haberleri izlemiştir.  

 https://www.dw.com/tr/  

 17.SÜPER BÖCEKLER  ŞİRKETLERCE ALMIŞ BAŞINI GİTMEKTEDİR. 

 18. Yukarıdaki anlatımlarımızda özetle de olsa virüs tarihine  kara tarihe ve 

hukuksuzluklara değindik. Zaten mahkemenizin de bu hususlarda gerekli 

soruşturmaları yaparak hukuksuzlukları, ölümleri, insan hakları ihlallerini, 

uluslararası sözleşmelere göre işlenen suçları ortaya çıkaracağınıza ve 

sorumluları cezalandıracağınıza dair inancımız tamdır. Tekrar ederiz ki 

şahsım da olmak üzere hepimizi suçluyorum ihbar ediyorum! Bu vukuatın 

sorumlusu hepimiziz. Ancak hepimiz diye aklanma erteleme hükmü 

düşünülmesin kusur oranları belirlenerek tarihe not en azından düşülmelidir. 

 Mahkemeniz yargılama aşamasında bu ve bunlar gibi bir çok tanık 

bulabilecektir ve gerektiği takdirde tarafımızdan da tanık gösterme 

sağlanacaktır.  

 19.Mahkemeniz yargılama aşamasında  ek belgelerdeki gibi gözüken ciddi 

tanıklar ve bunlar gibi bir çok tanık bulabilecektir ve gerektiği takdirde 

tarafımızdan da tanık gösterilecektir. 

 1.İbrahim İncal . İzmir.Türkiye   

 2. Bill Gates . ABD  

 3. Prof. Josef Bettele, İngiltere  

 4. Prof.Sandra Diaz , İngiltere   

 5.Prof. Eduardo Brondizio, İngiltere  

https://www.dw.com/tr/abd-ve-almanya-aras%C4%B1nda-koronavir%C3%BCs-a%C5%9F%C4%B1s%C4%B1-kavgas%C4%B1/a-52791126
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20.Olayımızdaki  hukuksal duruma bakalım; 

(Ankara barosu çalışmaları esas alınmıştır.) 

COVİD-19 PANDEMİSİNDE UYGULANACAKTEDBİRLERE İLİŞKİN ULUSAL 

VE ULUSLARARASI TEMEL MEVZUAT 

Bireylerin yaşam, sağlık, maddi ve manevi bütünlük başta olmak üzere temel 

haklarını koruma yükümlülüğü kapsamında devletin salgın hastalığın 

engellenmesi ve kontrol altına alınması için gerekli tedbirlere başvurması 

kaçınılmazdır. Bu cümleden olmak üzere salgının kontrol altına alınması ve 

hastalığın yayılmasını engelleme sürecinin yönetilmesi  yaşam ve sağlık hakkı 

yönünün önemli, öncelikli olduğu ve hukuka uygun olması gerektiği şüphesidir. 

Aşağıda devletin ‘’Salgın Hastalıklarda’’ alacağı tedbirlerin hukuksal 

dayanakları olanAnayasa, uluslararası anlaşmalar, kanun, yönetmelik ve tüzük 

maddelerine işaret edilmiştir. 

ULUSAL MEVZUAT AÇISINDAN 

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu: 

Kanunun 1. Maddesi ile salgınla mücadele etme görevi belediyelere( 20. 

Madde ile) ve valiliklere verilmiştir. Her ilde İl Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı bulunur. Valiliklere verilen görev ile bu kanunun 22., 23. Ve 72. 

Maddelerikapsamında İl Pandemi kurulu kurulmuştur. Pandemi kurulunun 

yaptığı toplantılar neticesinde alınan kararlar tüm kolluk personeline tebliğ 

olunur ve aksaklık yaşanmaması için takip edilir. Sair kanunun 57. 

Maddesinde ise vatandaşlara görev verilmiş olup salgın hastalık döneminde 

vakaları haber verme ve ölenleri ihbar yükümlülüğü getirilmiştir. İç İşleri 

Bakanlığı tarafından alınan 89780865-153- sayılı karar ile Sokağa Çıkma 

Yasağı getirilmiş olup yasağın uygulanmaması durumunda 1593 sayılı kanunun 

282. Maddesi ve TCK’nın 195. Madde hükümlerinin uygulanacağı 

belirtilmiştir. 1593 Sayılı kanun ile sadece Türk topraklarda değil, Türk kara 

sularında da bir takım tedbirler alınmıştır. 49. Madde ve devamında Ticaret 

gemilerine ilişkin salgın hastalığın Türk karasularında görülmesi durumunda 

karantina, tedavi ve temizleme vs. tedbir alma görevi Türkiye 

Cumhuriyetindedir. 
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65. maddesinde ise devletin hastalıktan şüphelendiği zaman tahkikat 

yapabileceği, doktorun bulunmadığı zaman ise bu tahkikatın belediye 

tabiplerince yapılabileceği düzenlenmiştir. Salgın Hastalık döneminde olan 

cenaze işlemlerine ilişkin 82. Maddesinde ise salgın hastalık, Pandemi 

döneminde yapılacak olan defin işlemlerinde namaz vakitleri beklenmeyecek 

olup defin işlemi hemen yapılacaktır. 

 126. ve 127. Maddede belirtilen Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Hijyen Eğitim Yönetmeliği5.07.2013 

tarihinde yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı 1. Maddesinde düzenlenmiş 

olupiş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının 

belirlenmesine ve bu hastalıkların iyileşme hâlinin tespitine ilişkin usul ve 

esasları belirlemektir. Şeklinde madde düzenlenmiştir. 

 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 

 Bu kanunun 3. maddesinde belirtilen esasına göre devletin görevi koruyucu 

sağlık hizmetlerine öncelik verilmek suretiyle kamu ve özel bütün sağlık kurum 

ve kuruluşlarının kurulması ve işletilmesinde kaynak israfına yol açmadan 

kamu ve bütün sağlık kurum ve kuruluşlarına sağlık hizmeti görevi verir ve 

denetler. Bu esas içerisinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca düzenlenir. 

Ülke ihtiyacına uygun nitelikli sağlık personeli yetiştirilmesi amaçtır. 

 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 

 Devletin salgın hastalıklara karşı alabileceği bir diğer tedbir dedevletin 

uygulayacağı tedbirlere aykırı davranan kişilere ilişkin cezai yaptırımlardır. 

Buna ilişkin ceza kanunundaki düzenlemeler şu şekildedir; 

 90. Madde- İnsan Üzerinde Deney: İnsan üzerinde bilimsel bir deney yapan 

kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hasta olan insan 

üzerinde rıza olmaksızın tedavi amaçlı denemede bulunan kişi, bir yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, bilinen tıbbi müdahale yöntemlerinin 

uygulanmasının sonuç vermeyeceğinin anlaşılması üzerine, kişi üzerinde yapılan 

rızaya dayalı bilimsel yöntemlere uygun tedavi amaçlı deneme, ceza 

sorumluluğunu gerektirmez. 
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 İnsan Üzerinde Deney Suçunun, rızaya dayalı bilimsel deneyin ceza 

sorumluluğunu gerektirmemesi için 90. Maddesinin 2. Fıkra hükmünde 

belirtilen koşullarının da sağlanması gereklidir. 

 195. Madde- Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma: 

Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş 

kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca 

alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. 

 257. Madde- Görevi Kötüye Kullanma: Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan 

haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin 

mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir 

menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır.(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, 

görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin 

mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir 

menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. 

 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 

 32. Madde- Emre Aykırı Davranış: Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler 

nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması 

amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz 

Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

 Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği 

 Bu yönetmelik bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünün sağlanması için; 

bildirime esas bulaşıcı hastalıklar listesinin belirlenmesi, olay ve vaka 

tanımlarının yapılması, iletişim ağı yapısı ile ihbar ve bildirim sisteminin 

oluşturulmasıbulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolüne dair esasları içerir. 

Yönetmeliğin uygulanmasından sorumlu olan Bakanlık Sağlık Bakanlığı  bildirime 

esas bulaşıcı hastalıkların tanısı, sürveyansı ve kontrolü kapsamında 

mikrobiyolojik tanı ve referans laboratuvarlarının çalışma usul ve esaslarını 

belirler, verileri değerlendirir. Erken uyarı ve cevap sisteminin oluşturulması 

ve kullanılması, salgınların araştırılması ve kontrolünde görevlendirilmek 

üzere, Bakanlık merkezinde ve her ilde, saha epidemiyolojisi, laboratuvar 
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uygulamaları ve bulaşıcı hastalıkların kontrolü konularında personeli eğitir ve 

bu eğitimlerin sürekliliğini sağlar.Bakanlık, salgınların araştırılması ve kontrolü 

ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar. 

 Ancak söz konusu yönetmelik ekinde bulunan bulaşıcı hastalıklara ilişkin 

düzenlemeler içermekte olup2019’da yapılan değişiklik ile Ek’te belirtilen 

hastalıklararasındaMers(Coronavirus) yer verilmiştir ve tüm Dünya ve tabi ki 

Türkiye’de çok büyük bir salgın olan Covid19 ise 22.04.2020 tarih ve 31107 

sayılı Resmi Gazete yayımlanan değişiklikle“Bildirime Esas Bulaşıcı Hastalıklar 

Listesine” eklenmiştir. 

 ULUSLARASI MEVZUAT AÇISINDAN 

 Türkiye, 9 Haziran 1949 tarih ve 5062 sayılı kanunla Dünya Sağlık Örgütü 

Anayasası'nı onaylayaraküye olmuştur.[1] 

 Uluslararası sağlık meselelerinde yönlendirici ve eşgüdümü sağlayıcı otorite 

olarak tasarlanan DSÖ’ye, Anayasasıyla, sağlıkla ilgili standartların 

belirlenmesi için normatif işlevler verilmiştir[2]. Normatif işlevlerin 

yetkilendirilmesi bakımından DSÖ’nün kendisine ait anayasası, 

anlaşmaları,tüzükleri ve tavsiyeleri mevcuttur.DSÖ Anayasası m. 21 

çerçevesinde, hastalıkların uluslararası alanda yayılmasının önlenmesi amacıyla 

tüzükler kabul edilmiştir. DSÖ Anayasası m. 22’ye göre kurul tarafından 

kabul edilen tüzükler üye devletler için “opting-out” (bazı üye devletlerin 

bazı politika alanları bakımından dışta kalma imkanı) usulü çerçevesinde 

bağlayıcı hâle gelmektedir.[3]Sağlık alanında evrensel düzeyde işbirliğinin ve 

koordinasyonun sağlanması amacıyla kurulan DSÖ bünyesinde konunun 

uzmanlarınca hazırlanan ve hükümlerinin içeriği itibarıyla teknik niteliği ağır 

basan Uluslararası Sağlık Tüzüğü’nün hukuki niteliği doktrinde tartışmalı 

olmakla beraber bağlayıcı niteliği konusunda tartışUluslararası Sağlık 

Tüzüğüyle (2005) taraf devletler için öngörülen yükümlülükler arasında, 

Tüzüğün uygulanmasında insan haklarına saygı gösterilmesi (m. 3/1); taraf 

devletlerden birinin ülkesinde ortaya çıkan uluslararası önemi haiz halk sağlığı 

acil durumu teşkil edebilecek bir olayı DSÖ’ye bildirim yükümlülüğü (m. 6); 

hastalıklara dair olayları tespit, değerlendirme, bildirme ve raporlama 

kapasitesi ile uluslararası önemi haizhalk sağlığı acil durumlarına ve halk 

sağlığı risklerine hızlı ve etkili şekilde yanıt verme kapasitesinin geliştirilmesi, 
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güçlendirilmesi ve sürdürülmesi (m. 5/1, m. 13/1); taraf devletlerin 

ülkelerine giriş noktaları ile ilgili yükümlülükleri (m. 19-22) sayılabilir. 

 Örgüt ayrıca, pandemi risklerine karşı hastalığın uluslararası alanda 

yayılmasını önlemek, azaltmak ve uluslararası dolaşıma müdahaleyi en aza 

indirmek için taraf devletlerce uygulanabilecek uygun sağlık önlemlerine dair 

sürekli tavsiyelerde de bulunmakla yetkilendirilmiştir (m. 1, 16, 17, 53). 

 Devletlerin, bir yandan uluslararası dolaşımın süratli ve yaygın hâle 

gelmesiyle hastalıkların uluslararası alanda hızla yayılabilmesi riskine karşı 

ülkelerini koruyabilmesi, diğer yandan da ülkesinde hastalık görülen 

devletlerin özellikle ticarî ve ekonomik çıkarlarının diğer devletlerce 

alınabilecek önlemler karşısında asgarî düzeyde etkilenmesi için Uluslararası 

Sağlık Tüzüğünün (2005) uygulanmaya konulmuştur. 

 DEĞERLENDİRME 

 İnsanlığı tehdit eden büyük sorunların başında savaş, doğal afetler ve salgın 

hastalıklar gelmektedir. İnsan kaynaklı afetlerden korunmak için, insan 

hatalarından doğabilecek zararların önüne geçen düzenlemelerin yapılması 

gereklidir. İdare yani devlet, vatandaşlarınınAnayasa’nın 17. maddesinde 

yaşam hakkını korumakla yükümlüdür. 

 Devletler, olası tehlikeler için hazırlıklı olmalıdır. İdarenin dinamik ve 

fonksiyonel olabilmesi, öncelikle topluma ilişkin olarak genel hayatı etkileyen 

tehlikelerden korunmaya ve kaçınmaya ilişkin pratik çözümler üretmiş 

olmasına bağlıdır.[4] 

 Covid-19 için bilimsel yönden araştırmalar sürmektedir, sonuçları tam olarak 

ortaya çıkmamıştır. Diğer yandan günümüzde politik ve ekonomik-sosyal 

koşullar hızla değişmektedir. Pandemiye yönelik düzenlemelerin şüphesiz 

bilimsel verilerle güncellenmesi gerekecektir.Ancak özellikle pandeminin 

önlenmesine yönelik çalışmaların desteklenerek gerekli yasal ve kurumsal 

düzenlemelerin gerçekleştirilmesi veya revize edilmesi ve etkili bir 

uygulamanın sağlanabilmesi amacıyla toplumun tüm kesimlerinin, kurum ve 

kuruluşlarının işbirliği içinde olması önemlidir. 

 Ülkemizde salgın hastalıklar konusundaki sorumluluk Sağlık Bakanlığı’na ait 

olupil ve ilçe yönetimleri hem pandemiye ilk müdahale eden hem de kriz 
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yönetim sisteminin diğer aşamalarında da doğrudan görev ve sorumlulukları 

bulunan birimlerdir.Belediye, pandemiye ilişkin tedbirlerin uygulanması 

sürecinde destek birimi olmasının yanı sıra beldenin özelliklerini de dikkate 

alarak bu süreci planlamak ve idare etmekle görevlendirilmiştir, bu süreçte 

valiliklere desorumluluk verilmiştir. Valiliklerin kanunlarda belirtilen görevleri 

gereği süreci sağlıklı götürmek adına yapılan düzenlemeler mevcut olup bu 

görevlendirmeler Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na dayanmaktadır ancak 

temelinde ise Anayasa yer almaktadır. 

 Özellikle Anayasa’nın 5., 56. ve 57. maddeleri ile devlete verilen görevlerin 

hukuksal düzenlemelerle yaşama geçirileceğinden kuşku bulunmamakta ve bu 

görevlerin hukuk çatısı altında yerine getirilmesi, belli bir plan ve program 

çerçevesinde gözetilip denetlenmesini gerektirir.İdare, bu görev ve yetkiler 

kapsamında, Anayasa’nın 17. maddesinde düzenlenen yaşam hakkını 

korumakla, yetki alanında bulunan her bireyin başta yaşam hakkını 

gözeterek, külfetler arasında denge kurmak, hizmetlerden de eşit 

yararlanılmasını sağlanmakla yükümlüdür. Devlerin ayrıca, yine yetki alanında 

bulunan tüm bireylerin yaşam hakkını kamusal makamların yanı sıra, hem 

diğer bireylerin hem de kişinin kendisinin eylemlerinden kaynaklanabilecek 

risklere karşı koruma yükümlülüğü de bulunmaktadır. [5] 

 Kısaca, devletin salgın hastalıklardaki tedbirlere ilişkin sorumluluğu, hem 

uluslararası mevzuat hem de ulusal mevzuata dayanmaktadır. Bu sebeple de 

salgın hastalıkların önlenmesine ilişkin idarece alınacak tedbir ve 

düzenlemelerinAnayasave tümmevzuata uygun olmalıdır. İdare alacağı her 

tedbiri kanuni temellere dayandırmalıdır. 

 [1] Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye İlişkileri, T.C. Sağlık Bakanlığı Dış 

İlişkiler Dairesi Başkanlığı,s.63 

 [2]Dr. Uğur Samancı, Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) Ve  Hukukî Niteliği 

,s.113 

 [3] Dr. Uğur Samancı, Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) Ve  Hukukî Niteliği 

,s.113 

 [4] Gülşen AZİMLİ ÇİLİNGİR, İ.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuk 

ABD Doktora Tezi, Türkiye’de Afet Yönetimi ve İdarenin Sorumluluğu, 

İstanbul 2019, s.167 
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 [5] Gülşen AZİMLİ ÇİLİNGİR, İ.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuk 

ABD Doktora Tezi, Türkiye’de Afet Yönetimi ve İdarenin Sorumluluğu 

  Sonuç :….. Çin Halk Cumhuriyetinin  Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde 

ortaya çıkan Covid-19 virüsü sebebiyle 40’a yakın ülkenin 20 trilyon 

dolarlık tazminat davası ve benzeri taleplerini dışta bırakarak;  

Çinde başlayan ve tüm Devletlerin  yaphtığı becerdiği haksız fiilin  

geldiği ülkenin Türkiye de  olduğu ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel 

Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun kapsamında tazminat davası 

açtıklarını  ve Türk yargısının söz konusu zararlarda yetkili olduğu 

hususunu  da  dışta bırakarak; 

Çin'in çok ciddi ihmalleri, ağır kusuru ve hatta kasta varsa da  tüm 

dünya devletlerinin de sorumlu olduğu  Öncelikle Dünya Sağlık Örgütü'ne 

söz konusu virüsle ilgili bildirimde geç bulunmalar  . Söz konusu vaka 

sayısını eksik ve hatalı bildirmeler ,  uluslararası dolaşıma çıkmalara 

engel koymayarak suretiyle virüsün  tüm dünyaya yayılması ve her 

devletin de aynı zaafları  ağır kusurları devam ettirerek korkunç  

zaralara  yol açtılar ve yayılmasını sağladılar  Bu anlamda söz konusu 

bütün devlet   tutumları ayrıca ölmrk hastalanmak dışında  borçlar 

hukuku ve ticaret hukuku sağlık hukuku  anlamında da birer haksız fiil 

olduğu için ve söz konusu haksız fiil her ne kadar Çin Halk 

Cumhuriyeti’nde ortaya çıkmış olsa da  ve Bu arada  İngiltere'deki 15 

Muhafazakâr Parti milletvekili, Alman vekiller, ABD;  Çin'e dava açanlar 

arasında bulunuyor ise de bunu da dışta bırakarak zararın Türkiye 

Cumhuriyeti’nde  de tüm Dünyada da iç ağır sorumlukla birleşerek 

şahıslara, ticari işletmelere ve  Evrene zarar vermesi sebebiyle; 

  tüm sorumluların, suçluların, ortaya çıkarılması  doğrultusunda; 

  özellikle tüm devletlere  

  ve şirketlere  

  ve  şahıslara  

  velhasıl hepimizin sorumluluğunu ortaya çıkararak,   

  tedbirler hukuku kavramını telaffuz ederek, 

  bilirkişi incelemeleri de yaparak, 

  tanıklar da dinleyerek, 

  

  hüküm tesisi için  biz bu davaları açmakla hüküm talep ederiz. 

 Av. Senih Özay 

Ekler : Ekler : 

1.Bakın bakın üzerinde çok dedikodu yapılan  adama bakın ne diyo ? .. 
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Bill Gates’ten corona virüsü azarı: Verdi veriştirdi 

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates, corona virüsüne karşı 

hem ABD'nin hem de dünya ülkelerinin yaklaşımını eleştirdi. Gates, "Eğer 

Ocak ve Şubat ayını doğru bir şekilde test yapmaya ayırsaydık bu kadar 

korkunç ekonomik maliyet ortaya çıkmazdı" dedi. 

Sozcu.com.tr 

07:54 - 1 Mayıs 2020 

Microsoft’un kurucusu olan ve dünyanın en zengin iş insanlarından biri olarak 

tanınan Bill Gates, corona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

Gates, ABD ve dünya ülkelerinin corona virüsüne karşı yeterli ve doğru 

müdahale yapılmadığını söyledi. Gates, “Eğer Ocak ve Şubat aylarında doğru 

bir şekilde test yapılsaydı, bu kadar korkunç ekonomik maliyet çıkmazdı. 

Gerekli malzemeler geliştirilseydi, böyle bir salgın, çok ufak sayılarla 

durdurulabilirdi” dedi. 

The New England Journal of Medicine isimli dergiye bir makale yazan Gates, 

“Böyle bir salgınla mücadele etmek için milyarlarca dolar harcamak gerekir. 

Ama bu ABD’nin savunma bütçesinin yüzde 5’i bile değil. Eğer bu kadar para 

harcansaydı, inovasyon stok ve hazırlık için çalışmalar yapılsaydı bu salgınla 

daha başarılı bir şekilde mücadele ederdik” ifadesini kullandı. 

2. Tanık İbrahim İncal zaafı buldum diyor .. [11:13, 02.05.2020] İbrahim 

İncal: Olayı çözdüm işlem tamam covid 19  31 aralık 2019 da Çinde 

görülüyor, 13 ocakta resmen tanımlanıyor vee türkiyede 14 ocak 2020 de 

covid 19 rehberi yayınlanıyor… 

[11:17, 02.05.2020] İbrahim İncal: Vay be arkadaş 13 ocak 2020 de Çinde 

tanımlıyorsun daha Çinde tanımlamadan 10 ocakta türkiyede bilim kurulu 

oluşturuyorsun çinde tanımladığının ertesi günü 14 ocakta sayfalar dolusu 

cobid 19 rehberi yayımlıyorsun  

[11:27, 02.05.2020] İbrahim İncal: Senden ricam bir doktor gözüyle Bilim 

kurulunun yayımladığı 14 ocak 2020 tarihli covid 19 rehberini yorumlamanı 

rica ediyorum böyle bir rehber ne kadar zamanda hazırlanır belirtilen 

http://sozcu.com.tr/
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bilgileri elde etmek için ne kadarlık bir gözlem süresine ihtiyaç var belitilen 

tedavi biçimlerini tavsiye edebilmek için kaç vaka incelemek lazım vs 

[11:36, 02.05.2020] İbrahim İncal: Ben avukat olarak gerçeği belgelere 

dayalı olarak aramakla meşgulüm o nedenle konunun uzmanları yani bilirkişiler 

çok önemli 

[11:38, 02.05.2020] İbrahim İncal: Aynen belge olmazsa komplo olur ben 

belgeciyim komplocu değil 

[11:40, 02.05.2020] Senih Özay: Evet ama bir de Devletlerin görünür 

gerçeklik 14 Ocak tarihini  DEVLET olarak HEPSİ DE çok önceden görmek, 

bilmek, senaryo çalışmak, endişelilik, bunun ütün  örtmekle ilgili maharetleri 

de bilinmelidir .. 

[11:43, 02.05.2020] İbrahim İncal: Herkes görebilir hangi gözle baktığına 

bağlı; siz doğal olarak doğrudan hastalıkla ilgilisiniz tedavi ve teşhis… biz ise 

bu adamı kim hasta etmiş? yemeğine zehir mi koymuşlar? kim neden koymuş? 

onun peşindeyiz 

 [11:46, 02.05.2020] Senih Özay: Evet şimdi  hukuksal kavramlara 

geçilmeli… müterafik küsur gibi ! Kusursuz sorumluluk gibi… 

3.İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian'a bir makale yazan 

bilim insanları, "Kovid-19'un sorumlusu olan tek bir tür var, o da biziz" dedi. 

cumhuriyet.com.tr 28.04.2020  

Dünyanın önde gelen biyoçeşitlilik uzmanları, ‘salgınların altındaki asıl neden' 

olarak tanımladıkları ‘vahşi dünyanın kontrolsüz tahribatının' hızla 

durdurulmaması halinde, koronavirüs salgınını çok daha ölümcül ve yıkıcı 

salgınların izleyeceği uyarısında bulundu. 

İngiltere’de yayınlanan Guardian gazetesinin haberine göre uzmanlar 

yayımladıkları bilimsel makalede, “Kovid-19'un sorumlusu tek bir tür var; o 

da biziz” dedi ve şöyle devam etti: “Son dönemdeki salgınlar, insan 

faaliyetlerinin doğrudan sonuçları, özellikle de her ne pahasına olursa olsun 

ekonomik büyümeye önem veren küresel mali ve ekonomik sistemlerimizin. 

Mevcut krizin ortaya çıkardığı zorlukları aşmak ve gelecektekilerin 

tohumlarını atmaktan kaçınmak için küçük bir fırsat penceremiz var.” 

http://cumhuriyet.com.tr/
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Profesörler Josef Bettele, Sandra Diaz ve Eduardo Brondizio, geçen yıl 

Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Hükümetlerarası Bilim-Politika 

Platformu'nun (IPSES) yayımladığı bir rapor hazırlamış, dünyadaki 

biyoçeşitliliğinin ne durumda olduğuna dair şimdiye kadarki en kapsamlı 

çalışmaya imza atmışlardı. Çalışmada, dünyanın doğal yaşam destek 

sistemlerindeki zayıflamanın, insanlığı tehlikeye attığı sonucuna varılmıştı. 

“HEPSİ MÜKEMMEL FIRTINA YARATTI” 

Bir sonraki IPSES değerlendirmesini Dr. Peter Dazsak ile hazırlayan 

uzmanlar, “Yaygın ormansızlaşma, tarımın kontrolsüz genişlemesi, yoğun 

çiftçilik, madencilik ve altyapı gelişimi ve vahşi türlerin sömürülmesi 

hastalıkların yayılması için ‘mükemmel fırtına' bir yarattı” dedi. 

Uzmanlar, bu faaliyetlerin daha çok sayıda insanı, insanlarda görülen 

hastalıkların yüzde 70'inin kaynağı olan hayvanlarla karşı karşıya getirerek 

pandemilere yol açtığını vurguladı. 

Bu durumun kentleşme ve küresel hava seyahatlerindeki hızlı büyümeyle 

birleşerek, Asya'daki yarasalarda görülen zararsız bir virüsü insanlarda 

“görülmemiş bir acıya dönüştürdüğü” ve dünya genelindeki toplumları ve 

ekonomileri durdurduğu belirtildi 

‘KOVID-19 BAŞLANGIÇ OLABİLİR’ 

Uzmanlar ayrıca Kovid-19'un “sadece bir başlangıç olabileceğini” vurgulayıp, 

şöyle devam etti: “Bugün yaptığımız seçimlerin olası etkileri konusunda aşırı 

derecede dikkatli olmazsak, gelecekteki pandemiler büyük ihtimalle daha sık 

olacak, daha hızlı yayılacak, daha büyük bir ekonomik etkisi olacak ve daha 

çok sayıda insan öldürecek.” 

Bilim insanları ayrıca trilyonlarca dolarlık ekonomik canlanma paketlerinin, 

çevre korumanın güçlendirilmesi için kullanılması gerektiğini söyledi. 

Uzmanlar “Çevre standartlarını gevşetmek ve yoğun tarım, hava yolu, fosil 

yakıt bağımlı enerji sektörlerini güçlendirmek siyaseten faydalı olabilir, ancak 

bunu acil ve köklü değişiklikler olmadan yapmak, özünde gelecekteki 

pandemilerin ortaya çıkmasını sübvanse eder” dedi. 

“İŞLER BÖYLE DEVAM EDEMEZ” 
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Uzmanlar küresel bir “Tek sağlık” yaklaşımının da genişletilmesi gerektiğini 

belirtirken, Daszak, “İnsanların sağlığı, vahşi yaşamın, besi hayvanlarının ve 

çevrenin sağlığıyla çok yakından bağlantılı” diye konuştu. 

Pandemi riskinin ön saflarındaki ülkelerde gözlem ve sağlık hizmetlerinin 

yeterli bir şekilde fonlanması gerektiği vurgulanırken, “Bu öyle basit bir 

cömertlik değil, gelecekteki küresel salgınları önlemek için yaşamsal önemde 

bir yatırım” denildi. 

Dazsak, “Bahsettiğimiz programlar yılda on milyarlarca dolara mal olacak. 

Ama bir yüzyılda sadece bir pandemi bile yaşasanız, bu trilyonlarca dolara 

mal oluyor. Yani yine yatırımınızdan çok iyi bir geri dönüş alıyorsunuz” dedi 

ve şöyle devam etti: “İşler böyle devam edemez. İşlerin böyle devam 

etmesini umanlar bir aşının bulunmasını bekliyor. Bu iyi bir strateji değil. 

Altta yatan nedenlerle mücadele etmeliyiz.” (BBC TÜRKÇE)  

https://m.youtube.com/watch?v=7_b0va7kwgA 

https://youtu.be/xy6VLvnl-LE 

Küba’dA 6 ölüm var İbo 4 turist  italyacı Kübalı biri Amerikalı Kübalı 

https://t24.com.tr/haber/hatay-buyuksehir-belediye-baskani-1-5-aydir-

bu-hastaligin-hatay-da-oldugunu-soyluyorum-ben-ve-komsumuz-da-

koronavirus-gecirdi,869807 

https://www.haberturk.com/hatay-buyuksehir-belediye-baskani-lutfu-

savas-bu-2-dalga-2633387 

https://bundle.app/ZuFeIscM 

https://www.eurotopics.net/tr/238291/avrupa-adalet-divani-mueltecileri-

almamak-suctur 

      Wuhan'da halk sokaklara döküldü, kendilerine engel olan güvenlik güçlerine 

karşı direniyorlar çünkü kendilerini öldüren şeyin aslında 5G olduğunu 

anladılar.   

https://www.youtube.com/watch?v=aEOsG5cVF1c 

      Avrupa da ve Amerika da durumun farkına varıp bilinçlenen halk 5G 

direklerini birer birer yıkmaya  

https://m.youtube.com/watch?v=7_b0va7kwgA
https://youtu.be/xy6VLvnl-LE
https://t24.com.tr/haber/hatay-buyuksehir-belediye-baskani-1-5-aydir-bu-hastaligin-hatay-da-oldugunu-soyluyorum-ben-ve-komsumuz-da-koronavirus-gecirdi,869807
https://t24.com.tr/haber/hatay-buyuksehir-belediye-baskani-1-5-aydir-bu-hastaligin-hatay-da-oldugunu-soyluyorum-ben-ve-komsumuz-da-koronavirus-gecirdi,869807
https://t24.com.tr/haber/hatay-buyuksehir-belediye-baskani-1-5-aydir-bu-hastaligin-hatay-da-oldugunu-soyluyorum-ben-ve-komsumuz-da-koronavirus-gecirdi,869807
https://www.haberturk.com/hatay-buyuksehir-belediye-baskani-lutfu-savas-bu-2-dalga-2633387
https://www.haberturk.com/hatay-buyuksehir-belediye-baskani-lutfu-savas-bu-2-dalga-2633387
https://bundle.app/ZuFeIscM
https://www.eurotopics.net/tr/238291/avrupa-adalet-divani-mueltecileri-almamak-suctur
https://www.eurotopics.net/tr/238291/avrupa-adalet-divani-mueltecileri-almamak-suctur
https://www.youtube.com/watch?v=aEOsG5cVF1c
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https://m.sabah.com.tr/yasam/2020/03/20/pandemi-nedir-neden-ilan-

edilir-dso-tarafindan-pandemi-ilan-edilen-hastaliklar-hangileri/amp 

Hindistan’ı 1612’de işgal eden İngilizler, Hint kumaşlarının kendi ürünlerine 

rakip olmaması için, el tezgâhlarında kumaş dokuyan Hintli çıkrıkçıların 

parmaklarını kestiler. 

https://youtu.be/elmO6S7CGh4 

https://bundle.app/IYxA1Qip 

Jurnal Türkiye Özel: Ölü sayıları gerçeği yansıtmıyor mu? İstanbul’da ölüm 

sayılarındaki ciddi artışın nedeni ne? 

https://www.birgun.net/haber/ttb-bakanlik-koronavirus-olumlerini-dso-

kodlarina-gore-raporlamiyor-olum-sayilari-az-gosteriliyor-295430 

https://youtu.be/iBd1r5VOK2c 

NURETTİN AKÇAY 

SANGHAY ÜNİVERSİTESİ – AKADEMİSYEN – ÇİN UZMANI 

Aşağıdaki paylaşımıyla yakın gelecekte dünyaya yayılacak olan enseden takip 

yönetimini çok güzel anlatıyor: 

Metrodan aşağı iniyor, telefonumdan kare kod uygulamasını açıp bilet kontrol 

cihazına okuttuktan sonra hızlıca gelen trene yetişmeye çalışıyorum. 

Oturacak yer bulmak buradaki en önemli konu, zira yol kısa değil. Neyse ki 

boş bir yer bulup hemen dolduruyorum orayı.  

Metrodaki internet, evimdeki internetten daha hızlı olduğu için yaklaşık 45 

dakika süren yolculuğumun nasıl geçtiğini fark etmeden Jing’an Temple 

istasyonundan inerek, ikinci hatta aktarma yapıyorum.  

https://evrimagaci.org/yuval-noah-harari-koronavirus-salgini-sonrasi-dunya-

nasil-olacak-8385 

Yeni koronavirüs salgınının bir deney olduğu iddiaları 

https://bundle.app/lZxhtS3U 

https://m.sabah.com.tr/yasam/2020/03/20/pandemi-nedir-neden-ilan-edilir-dso-tarafindan-pandemi-ilan-edilen-hastaliklar-hangileri/amp
https://m.sabah.com.tr/yasam/2020/03/20/pandemi-nedir-neden-ilan-edilir-dso-tarafindan-pandemi-ilan-edilen-hastaliklar-hangileri/amp
https://youtu.be/elmO6S7CGh4
https://bundle.app/IYxA1Qip
https://www.birgun.net/haber/ttb-bakanlik-koronavirus-olumlerini-dso-kodlarina-gore-raporlamiyor-olum-sayilari-az-gosteriliyor-295430
https://www.birgun.net/haber/ttb-bakanlik-koronavirus-olumlerini-dso-kodlarina-gore-raporlamiyor-olum-sayilari-az-gosteriliyor-295430
https://youtu.be/iBd1r5VOK2c
https://evrimagaci.org/yuval-noah-harari-koronavirus-salgini-sonrasi-dunya-nasil-olacak-8385
https://evrimagaci.org/yuval-noah-harari-koronavirus-salgini-sonrasi-dunya-nasil-olacak-8385
https://bundle.app/lZxhtS3U
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İngiliz bilim insani virüsün gen haritasını çözdüğünü ve virüsün atasının Çin 

değil ABD’de görüldüğünü iddia etti 

https://bundle.app/86eBmjiz 

ttps://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/cinde-coronavirusunden-33-milyon-

insan-karantina-altinda,ObR2gefA5kamEHc8esiSeg 

Türkiyede daha çinde karantina bile başlamadan 10 ocak cuma günü en az 50 

kişi den oluşan bilim kurulu oluşturuluyor?! 

https://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-dunya-saglik-orgutu-

coronavirus-icin-acil-durum-ilan-etti-11-681-85697.html 

DSÖ. 22 ocak toplantıdında acil durum ilanı için erken diyor 30 ocakta 

cenevre toplantısında acil durum ilan ediyor 

Pandemi ilanı 11 martta 

Ancak çin 33 milyon kişi için karantina derken dsö nün acil durum için erken 

demesi ilginç 

hangi halde taksirden kasta dönüşür acaba dünyada bu konu nasıl makalelere 

konu olmuştur acaba Avrupa Aihm ABD aihm ; ABD aihm sini biliyorsun 

DEĞİL mi dehşettir 

Abd li avukatların çine ksrşı açtığı 20 trilyon dolarlık davayı unutmayalım 

bence o davanın önü açık 

Almanların 13.milyar dolar davalarını da  unutmayalım. 

https://www.milliyet.com.tr/gundem/bilim-kurulu-uyuleri-kimler-kac-kisi-

var-corona-virus-bilim-kurulu-uyeleri-kimlerden-olusuyor-6180787 

https://www.milliyet.com.tr/gundem/bilim-kurulu-uyeleri-kimlerdir-isimleri-

ne-2020-bilim-kurulu-uyeleri-kimlerden-olusuyor-6180779 

Bilim kurulu değişik üniversiteler ile yapılan yazışmalarla 10 ocakta kurulmuş 

oluyor demekki aslında en az 15 -20 gün önce kurulmuş oluyor. 

Çinde ilk ölüm 9 ocakta oluyor ve bizim bilim kurulu 14 ocakta corona 19 

rehberini yayınlıyor ayrıca 10 ocaktan itibaren hergün toplantı yapıyormuş 

https://bundle.app/86eBmjiz
http://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/cinde-coronavirusunden-33-milyon-insan-karantina-altinda,ObR2gefA5kamEHc8esiSeg
http://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/cinde-coronavirusunden-33-milyon-insan-karantina-altinda,ObR2gefA5kamEHc8esiSeg
https://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-dunya-saglik-orgutu-coronavirus-icin-acil-durum-ilan-etti-11-681-85697.html
https://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-dunya-saglik-orgutu-coronavirus-icin-acil-durum-ilan-etti-11-681-85697.html
https://www.milliyet.com.tr/gundem/bilim-kurulu-uyuleri-kimler-kac-kisi-var-corona-virus-bilim-kurulu-uyeleri-kimlerden-olusuyor-6180787
https://www.milliyet.com.tr/gundem/bilim-kurulu-uyuleri-kimler-kac-kisi-var-corona-virus-bilim-kurulu-uyeleri-kimlerden-olusuyor-6180787
https://www.milliyet.com.tr/gundem/bilim-kurulu-uyeleri-kimlerdir-isimleri-ne-2020-bilim-kurulu-uyeleri-kimlerden-olusuyor-6180779
https://www.milliyet.com.tr/gundem/bilim-kurulu-uyeleri-kimlerdir-isimleri-ne-2020-bilim-kurulu-uyeleri-kimlerden-olusuyor-6180779
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https://www.birgun.net/haber/hukumet-1-yildir-salgin-tehdidini-biliyordu-

293615 

https://veryansintv.com/doktor-siva-anlatiyor-koronavirusun-arkasinda-

hangi-plan-var/ 

https://bundle.app/lTlXmtXv 

https://www.bbc.com/turkce/topics/cr50y6x78z7t 

DSÖ'den "Corona virüs kontrol önlemleri kademeli kaldırılmalı" uyarısı 

https://bundle.app/15jZ5W25 

Önemli not DSÖ fakir ülkelerin evde kal uygulaması yspması mümkün değil 

zaten günübirlik yaşıyorlar demiş neden acaba 

Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüs'ü insanlara mikroçip 

takmak için Bill Gates yarattı 

https://bundle.app/9ctAiKcw 

https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/04/14/state-department-

cables-warned-safety-issues-wuhan-lab-studying-bat-coronaviruses/ 

https://bundle.app/cLryXC1C 

https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-ust-duzey-cinli-

yetkiliden-sozcuye-carpici-aciklamalar-5740897/ 

CNN: ABD istihbaratı koronavirüsün Vuhan'daki viroloji laboratuvarında 

üretildiği iddialarını araştırıyor 

https://bundle.app/gdKgRk04 

Çin ile ilgili önemli bilgileri içeriyor örneğin virüsü ilan eden doktoru gözaltına 

alıyorlar ve doktor virüsden ölüyor dikkat çekici sçıklamalar bu iş sonunda 

çine patlayacak gibi 

https://bundle.app/SoDg7jHv 

İngilizlerde çine hesap sormak istiyor zaten ABD ve ingiltere ikiz kardeş 

sayılır 

https://www.birgun.net/haber/hukumet-1-yildir-salgin-tehdidini-biliyordu-293615
https://www.birgun.net/haber/hukumet-1-yildir-salgin-tehdidini-biliyordu-293615
https://veryansintv.com/doktor-siva-anlatiyor-koronavirusun-arkasinda-hangi-plan-var/
https://veryansintv.com/doktor-siva-anlatiyor-koronavirusun-arkasinda-hangi-plan-var/
https://bundle.app/lTlXmtXv
https://www.bbc.com/turkce/topics/cr50y6x78z7t
https://bundle.app/15jZ5W25
https://bundle.app/9ctAiKcw
https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/04/14/state-department-cables-warned-safety-issues-wuhan-lab-studying-bat-coronaviruses/
https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/04/14/state-department-cables-warned-safety-issues-wuhan-lab-studying-bat-coronaviruses/
https://bundle.app/cLryXC1C
https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-ust-duzey-cinli-yetkiliden-sozcuye-carpici-aciklamalar-5740897/
https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-ust-duzey-cinli-yetkiliden-sozcuye-carpici-aciklamalar-5740897/
https://bundle.app/gdKgRk04
https://bundle.app/SoDg7jHv


 

242 
 

https://bundle.app/gL3a7tOd 

ABD istihbaratı çin ile ilgili çalışmaya başladığı gün ABD deki ölümlerden test 

yspılıp pozitif çıkanlar haricinde gerçekleşen ölümlerden virüs belirtisi veren 

ölümleri de virüs kaynaklı kabul edip ölüm sayılarını 5000 gibi açıkladı bu şu 

demek oluyor ABD ölüm sayılarını yüksek gösterip çinden çok büyük tazminat 

alacak 

Irak’ta 1000 ooo ölüme tazminat verildi mi ? 

Burada durum farklı eğer amerika bu virüsün labaratuvar kaçkını olduğunu 

ispatlarsa çinin direk sorumluluğu oluşuyor virüsü ilk açıklayan çinli doktorun 

gözaltına alınması ve sonra virüsten ölmesi kilit önemde 

Nobel ödüllü Fransız virolog Luc Montagnier: Kovid-19, Vuhan'daki 

laboratuvardan üretildi 

https://bundle.app/c55m4HnM 

http://m.duzceyerelhaber.com/kose.asp?id=61668 

http://www.gercekhayat.com.tr/kapak/modern-tibbin-seytan-ucgeni-dso-

vakiflar-ve-ilac-firmalari/ 

https://bundle.app/cRpSnYTx 

Cambridge Üniversitesi'nden çok konuşulacak iddia: Koronavirüs Vuhan'da 

çıkmadı, salgının 2019'da başladığına dair kanıtlarımız var 

https://bundle.app/oc2BhiXb 

https://bundle.app/GiKgVmEg 

İran kafayı yemiş 

Çin’den soruşturma tepkisi: Çabamıza saygısızlık 

https://bundle.app/7xv2cUej 

Hukukçulara göre Çin, Kovid-19'un küresel zararlarından sorumlu 

https://bundle.app/L0rQEyl0 

Çin meselesi ile ilgili uluslararası hukukçu görüşleri 

https://bundle.app/gL3a7tOd
https://bundle.app/c55m4HnM
http://m.duzceyerelhaber.com/kose.asp?id=61668
http://www.gercekhayat.com.tr/kapak/modern-tibbin-seytan-ucgeni-dso-vakiflar-ve-ilac-firmalari/
http://www.gercekhayat.com.tr/kapak/modern-tibbin-seytan-ucgeni-dso-vakiflar-ve-ilac-firmalari/
https://bundle.app/cRpSnYTx
https://bundle.app/oc2BhiXb
https://bundle.app/GiKgVmEg
https://bundle.app/7xv2cUej
https://bundle.app/L0rQEyl0
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https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/almanya-corona-virusunun-faturasini-

cine-kesti-130-milyar-euro-5761250/ 

https://acikradyo.com.tr/psikocokuntu-gunlukleri/psikocokuntu-gunlukleri-ilk-

bolum 

ABD Çin'i koronavirüs yüzünden mahkemeye verdi 

https://bundle.app/NmFTayvd 

https://bundle.app/H4ccYPIY 

Çin'den Missouri eyaletinin Kovid-19 salgını nedeniyle Pekin yönetimine açtığı 

davaya tepki 

https://bundle.app/fRd2sdog 

Trump uluslarası adalet divanında dava açacakmış eyaletin açtığı dava 

amerikan mahkemesinde 

Fransız Sağlık İşleri Yüksek Kurulu başkanı Jerome Salomon, sağlık 

sektöründe görev yapanlardan #Covid_19 testi pozitif çıkanların otomatik 

olarak ‘meslek hastalığına yakalanmış’ sayılacağını ve çalışma gücü kaybı 

oranlarınca tazminata hak kazanacaklarını söylemiş. 

İbrahim İncal’ın koronavirüse ilişkin olarak 2 Nisan 2020 tarihli açıklamasına 

ilişkin düzeltmedir.     1.   Bu salgın bilimsel, sosyal, iklimsel digital planlı 

bir deneydir.    2.   Türkiye salgına Cumhurbaşkanlığınca 13.4.2019 

tarihinde yayınlanan Genelge ve Pandemik Ulusal Hazırlık Planı ve 10.ocak 

2020 tarihinde oluşturulan Bilim Kurulu ve Bilim Kurulunun hazırladığı 14.ocak 

2020 tarihli Covid 19 Rehberi ile tam olarak hazırlanmıştır. Bilim Kurulu ve 

Sağlık Bakanlığı hergün toplantı yaparak virüsün gelmesini beklemeye 

başlamıştır.   3.    Salgın Türkiye’de Hatay Belediye Başkanının belirttiği 

gibi Ocak ve Şubat aylarında Hatay’da veya 19 şubat  2020  tarihinde Rize 

Devlet Hastanesinde başlamamıştır. Türkiye’de ocak şubat aylarında 

koronavirüs belirtileri… 

"65 yaş üstü ve 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı anayasaya aykırı" 

https://bundle.app/DmgjQJwt 

https://www.facebook.com/senih.ozay/videos/10157517779819983/?d=n 

https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/almanya-corona-virusunun-faturasini-cine-kesti-130-milyar-euro-5761250/
https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/almanya-corona-virusunun-faturasini-cine-kesti-130-milyar-euro-5761250/
https://acikradyo.com.tr/psikocokuntu-gunlukleri/psikocokuntu-gunlukleri-ilk-bolum
https://acikradyo.com.tr/psikocokuntu-gunlukleri/psikocokuntu-gunlukleri-ilk-bolum
https://bundle.app/NmFTayvd
https://bundle.app/H4ccYPIY
https://bundle.app/fRd2sdog
https://bundle.app/DmgjQJwt
https://www.facebook.com/senih.ozay/videos/10157517779819983/?d=n
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Sonuç ;  Artık sıkıldım Gazi Hastanesine gittim. Virüs 19  yok sende dediler. 

Rahatladım.. az rakı içtim. Özen göstermeye MASKE MESAFE HİJYEN’E  devam 

ediyorum. Eylülde meylülde DSÖ ‘ nün  2. Dalga gelebilir   sözlerine de hazırım . 

Hoş gelir, sefa gelir… 

Senih Özay  

Eklerin ekleri : 

33. 

1. Bu arada Monsanto davası büyüyor….Ankara Yargıçları karar yazıyorlar. 

Kimbilir.? Red .. İtiraz ederiz. İstinafı var danıştayı var. Anayasa Mahkemesi 

var. Avrupa İnsan Hakları mahkemesi var. 

2..DURRR ABD Dr Sine+ ile de yazışmamı ekleyeyim ; 

SEVGILI SENIH AMCA, 
  
METIN  - analiz edip sonucsuz yorumlamak biraz afaki.. 
  
İyi hissetmiyorum kendimi .. Gece rahatsız oldum fazlaca.. İçimde deprem var gibiydi. 
 Şekerim 127 idi.. tansiyonum 15 - 6 idi nabzım 128 idi… Az rakı az viski kalamar karides 
yedim ve eve geldimdi. YİNE KÖYCEĞİZDE BENZER DURUM OLDU GECE PEK RAHATSIZ 
OLDUM ŞEKERİM İĞNEME RAĞMEN 238 OLDU.. RAHATSIZ OLDUM. ARTIK ÇÖZELİM BUNU… 
Şekerim pek kontrolde değil. Diş tedavim uzun sürdü sürüyor. Hala sol altta iltihap küçük 
ağrısı mı ne var 
Gözlüğüm kayboldu.. yenisini almadım. Kulaklığımın biri kayboldu. Yenisini almadım. 
Depresyonda gibiyim. Karavan hayatım azaldı. Oğlum İzmirde Avukatlığa geldi. Biraz ona 
yardıma kalktım. 
  
SINE AKTEN : Sanirim palpitasyon dedigimiz bir durumu yasamissiniz. Ozellikle alkol 
sonrasi olmasi ben de depresyona da megilli olmaniz itibariyle PANIK ATAK da olma 
olasiligi hissettirdi. TSH ve VitB12 duzeylerinize bakmak da fayda var. BELOC 
kullaniyorsunuz sanirim eger surerli oluyorsa bu carpinti hissi , sekerinize bakip, eger 
normal seker seviyesi varsa, BELOC dozu artirilabilir. 
  
Akciğerimde bizatihi mi kalbimden ötürü mü nedense sorun var hissediyorum. Burnum da 
zaten apneli ve O2 alamıyor. Akciğer kanser doktorum kansersel durumun yok dedi… Ama.. 
Ama kanser değilse de bronş mronş sorunum var gibi… 
SINE AKTEN: SIGARA ve benzeri ortamlardan uzak durmaniz ve de UYKU APNESI calismasi 
yapilsa iyi olur. 
  
Bağırsakta sorun olabilir çok hafif bir iki gram 2 kere kan gördüm geçti. Ama geri geldi. Prof 
Halit Osmanoğluna baktırdım. Basur yok ama Kolonoskopi yaptır bir ara dedi. 
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SINE AKTEN: 50 yas sonrasi her erkek colonospcopiyi genel olarak 10 yil ara ile yaptirir. 
EGER helede kan tespit edildi ise kesinlikle IC POLIPLER ver benzeri ulser ve de kanser 
elemesi icin sart- ENDOSCOPI de yaptirmak uygun olabilir. Bazen kirmizi kan degil daha 
yukarida kanama odagi olabilirki o kakyi daha da siyahi bir renge sokar. 
  
Böbreğim epey eskidi.. sanki.. taşlar 3 kez kırıldı düştü, kist var. Prostat bence sorunlu .. 
DR.Amato bakıyordu ara sıra .. Ara oluştu yine baktırılmalı .. 
  
SINE AKTEN ( BURASI BENIM ALANIM :) ) 
Bobrek kistleri tas ve benzeri iltihap sornasi olusabilir - sonradan kazanilmis kistler denir. 
BUNLARIN enfekte olmamasi icin herhangi bir agri ya da agrili acili iseme de idrar yolu 
enfeksiyonu dislanmalidir. Antibiotik gerekmektesir.  IKI YILDA BIR BOBREK SONAOGRAMI 
VE IDRAR ANALIZI SART. Ayrica neden TAS olustugu da araastirilmalidir. VEGAN 
beslenmeye donmenizde yarar var. 
  
 Dedimdi size ve derhal anjio yapıldı. Ve 1 stent takıldı ve ilaçlarla 30 gün uygulama ile terhis 
edildim…. İlaçlarımı uyguluyorum. Ama sağ bacağımda damar ya da kas yırtılması gibi bir şey 
oldu onu görüyorum yaşıyorum. Nedenini bulamıyorum. 
SINE AKTEN: 
Sag taraf angio icin girisim yapilan damar- sonraasinda bu sekilde semptomlar olabiliyor. 
AMA surerli olursa yakinindaki sinir harabiyeti olmus olabilir EMG denen bir grafi 
cekilmelidir. Boylelikle sinir ve kas arasi ayrimi gorebilirler. 
  
AYAKLARIMDA ŞEKER SANDIĞIM KÖTÜLÜK, ZOR YÜRÜME DÜŞMED L3-L4 
SIKINTISINDANMIŞ.. BU YOLDA RAPORLAR ÇIKTI. Ameliyat ol derler bel ameliyatları pek 
başarılı değil yahu demekteyim. Ama Yeşilyurt hastanesinde yaman denen Doçent Ali Rıza 
beye gitti. Ameliyatlık durum yok. Ama kalça kasları rezalet egzersiz de egzersiz dedi. 
Başladım. Eski Rektör Emin beye de dostumla uğradık. Gördü beni ve evrakları ve 
 tükenmişsin çok kötü durumdasın dedi ve doğru geldi ve etkilendim. 
Ve ekmek vs hiç yok dedi. Uyguladım. İçki hiç yok dedi uygulamaya başladım. Stres hiç yok 
dedi uydum. Her gün sabah yarım saat spor dedi uygulamaya çalışıyor zorlanıyorum. Ve bu 
spor başlatışın kemiklerimim kaslarımın rezalet olduğunu ortaya çıkardı ve belim ağrısından 
kötüyüm bakalım Toparlayabilecekmiyim. 
 
SINE AKTEN 
EVET -- EGER DIYET , ALKOLden uzak durup  VE EGZERSIZ devam ederse 2 yila kadar 
toparlar. Calcium tablet ile vitamin D ek takviyesini unutmayin. ( Ca/Vit D 500/ 100) 
  
Ama şekerim 68-119 arasına oturdu süper başarı…. ( SUPER !! devam iyi olacak Senih 
Amcacim !!) 
  
ILACLAR UYGUN - sadece calcium ve Vit D takviyesi de sart- FAKAT VIT D seviyesine de 
bakilmali ( vit D25OH) 
İLAÇLARIM ŞEKERSEL LANTUS GECE 22.30 18 idi 21 olsun dendi anjıo sonrası . uyguladuım 
ama şeker çok düştü ve geri 18’ e döndüm. ŞEKERSEL HUMOLOG 8+8+8 11 yap denildi 
yağptım ama çok düştü ve geri döndüm Glucophage 1000 sabak akşam yemek sonrası 1 
alıyorum Glucosamine chondroitin MSM sabah 1 
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TANSİYONSAL Delix 2.5 plus tablet sabah aç karnına alıyorum 
KOLLESTEROLSAL : LİPİTOR 10 mgr akşam yatarken 1 tane alıyorum 
VİTAMİNSEL : Benexol ciddi diğerkleri keyfge keder B12 ve Devit3 oral damla ve Propoli bal 
suyu 
Gözsel :terramysin sürüyorum bazen Oftomix tansiyon göz damlası her gece damlatıyorum 
Boğaz için :Klorobemn spray tavsiye etti dr ama riskli alışkanlık yapacak diye bıraktım 
Nasonex spray tavsiye etti dr ama riskli alışkanlık yapacak diye bıraktım 
Mide yanmam için : Nexim 40 md sabah 1 Metsil ara sıra çiğniyorum 
Ayaklarım için : NEURONTIN 800 mg 
Kemikler için :NAPROSYN JEL 
Anjıo oldum ve :corospin 100mg Plavix 75 mg Beloc zok 25mg ( TANSIYON VE KALP HIZINIZA 
GORE DOZU ARTIRILABILIR) 
Uyku için : pasif Mood (katırtırnağı mı ne içiyorum sıkışırsam?) _ 
  
yaz maz diye çıplaklıktan üşüdüm sanki epey -Yorgunum ben -Çok uyumak istiyorum -
İlaçlarda değiştirme his durumum var(emilen içilen hap değil iğne gibi ilaçlardan etkilenme 
psikolojim var . ) -Yürüyüş yapamıyorum bastonluyum Psikolog veya farkındalıkçı bir şifacı ile 
görüşmemede ben yarar görüyorum. 
__ YUZME VE HAVUZ SPORLARI ILE BISIKLET TERCIH COGU ZAMAN. YURUYUS ARTRITLI 
DURUMLARDA ZORLUYOR, kisin da zor. 
  
EVET --- PSIKOLOG DESTEGI SART- cunku yaklasik 4 yorgunum 5 depresyon lafi uzun 
metinde geciyor. Kardesinizi ozluyorsunuz. Sanirim OLUM korkusu da biraz sarmis. 
BOSVERIN SENIH AMCA.. YASAM KISA hemen toparlanacaksiniz.. SPOR seklini yasama ve 
yeme seklini desgistirmek zor. O yuzden ben iyi bir psikolo da size gorsun isterim. Bir de 
asik olun yakin zamanda.. ya da var olan askinizi arttirin.. BU donemler ozellikle erkek 
hastalarda LIBIDO kayiplarina ve de depresyona donusuyor.GEREK YOK dramaya.. 
  
LUTFEN SONUCLARINI DA YOLLA, 
  

Sine Akten M.D. 

Email: sine.akten@woodhullhc.nychhc 

 Visit www.nyc.gov/hhc 
 
CONFIDENTIALITY NOTICE: The information in this E-Mail may be confidential and may be 
legally privileged. It is intended solely for the addressee(s). If you are not the intended 
recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken 
in reliance on this e-mail, is prohibited and may be unlawful. If you have received this E-
Mail message in error, notify the sender by reply E-Mail and delete the message. 

Senih Özay <avsenih@gmail.com> 
 

9 Oca 2018 

Sal 06:18 

 
 

 

Alıcı: Sine 
 

Yav Sine sağol yav helal yav. ne tatlı akıllı kızsın Peki .. sevgiler  

mailto:smsine.akten@woodhullhc.nychhc
http://www.nyc.gov/hhc
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9 Oca 2018 Sal, saat 00:59 tarihinde Akten, Sine <Sine.Akten@nychhc.org> şunu yazdı: 

 

 

 

mailto:Sine.Akten@nychhc.org
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4.Bu da yani Ameliyatım da buraya girmeli… 
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6.İlaçlarımmmm… 
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7.Dotor Hastane raporlarım burada…. 
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05/05/2020 GAZİ HASTANESİ 
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8.VELHASIL SON DURUM VE ÇARE! 

 KBB CEM  

 

DOÇ ZEYNEP UYKUCU 
DOÇ  

 DİSPANSERE GİDEK  

 LABORATUVAR TESTLER   

 GAZİ HAST HAZAL  

 ALLERJİ  

 PSA  

 AGROMEGALİ  

 MİDE   

 BAĞIRSAK  

 HİPOFİZ  

 KEMİK  

 KAS  

 SİNİR  

 PSİKOLOJİ  

 GAİTA  

 PARAZİTOLOJİ  

 SİYATİK TAHLİLİ  

 ROMATİZMA T   

 GÖZ DR SARI NOKTA  

 ÖZBEK KARDİYOLOG KOMŞU 
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 DİŞİM İMPLANT ALTI  

 GAZİDEN AKCİĞER GRAFİSİNİ AL 

 İYİ UYKU İLACINA KAVUŞMALIYIM 

 GUVATR TE-T4 TAHLİLİ  

 ANTİBİYOGRAM  VE  HOMOSTATİN 

 TRİGO  
, 

Ha Ha  Ha !  

Bu  E- Kitap olur bence … 

Sevgiler … 

Senih Özay  

 


