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Yıldırım Koç
Aydınlık Gazetesi’nin 13 Ağustos 2015 günlü sayısında 2. sayfada küçücük bir haber yer aldı. “AYM
Gökçek’i üzdü” başlığının altında şöyle yazıyordu:“Ankara’ya Kızılırmak’tan verilen içme suyunda
zehirli maddeler ve arsenik olduğu yönünde rapor hazırlayan ve Melih Gökçek tarafından mahkemeye
verilip tazminat ödemeye mahkum edilen doktor, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından haklı
bulundu.”
12 Ağustos günlü Resmi Gazete’de Anayasa Mahkemesi’nin 2 Temmuz 2015 günlü kararı
yayımlandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek lehindeki bir mahkeme kararı Anayasa
Mahkemesi tarafından hak ihlali sayıldı.
Aydınlık’ın bu haberi çok daha geniş vermesini beklerdim. Aydınlık’ın bu büyük eksiğini ben
kapatayım.
Anayasa Mahkemesi’nden bu kararı çıkaran “doktor” kim?
Dr. Ali Rıza Üçer.
Dr.Ali Rıza Üçer’i nasıl bilirsiniz?
Dr.Ali Rıza Üçer’e nereden baktığınıza bağlı.

BAŞBELASI MI?
“Başbelası” da diyebilirsiniz.
“Keşke şu Ali Rıza Üçer’den etrafta üç beş tane daha olsa” da diyebilirsiniz.
Dr.Ali Rıza Üçer onkoloji uzmanıdır. İşini iyi yapar.
Aynı zamanda Tıp Kurumu’nun genel sekreteridir.
Aynı zamanda haksızlıklara karşı usanmadan direnen biridir. Neredeyse “tek kişilik ordu”dur.
Eğer yanlış işler yapan biriyseniz ve Dr.Ali Rıza Üçer kafasını size taktıysa, yandınız. Bıkmadan
usanmadan doğruları söyler. Kıvırtmaz. Attığı adımların sonuçlarına katlanır. Hakkında açılmış bir sürü
dava var.
Haksızlıklarla mücadele eden biriyseniz, etrafta daha fazla Ali Rıza Üçer istersiniz.
Peki, bu son olay ne?
2008 yılında Ankara’da kuraklık yaşandığında Kızılırmak suyu Ankara içme suyu sistemine bağlandı.
Ancak bu suda insan sağlığına zararlı maddeler olduğu ileri sürüldü.
Tıp Kurumu Genel Sekreteri Dr.Ali Rıza Üçer ve arkadaşları, uzmanlık alanlarına giren bu konuda
halkı uyarıcı açıklamalar yaptılar. Kızılırmak suyunda arsenik olduğunu, arseniğin de mesane, akciğer,
cilt, böbrek ve karaciğer kanserine yol açtığını ileri sürdüler.
Bu açıklamalar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i rahatsız etti.
Melih Gökçek tarafından açılan tazminat davasında, Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesi, Ali Rıza
Üçer ve arkadaşlarını 750’şer lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.
Verilen para cezasının çok yüksek olmaması nedeniyle hüküm kesinlik kazandı.
Ali Rıza Üçer, bireysel başvuru hakkını kullanarak bu konuda, avukatı Erkin Göçmen aracılığıyla
Anayasa Mahkemesi’ne gitti.

AYM KARARI
Anayasa Mahkemesi de 2 Temmuz 2015 günü oybirliğiyle verdiği ve 12 Ağustos 2015 günlü Resmi
Gazete’de yayımlanan kararıyla, “başvurucunun ifade özgürlüğünün ihlal edildiği yönündeki
iddialarının kabul edilebilir olduğuna; Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade
özgürlüğünün ihlal edildiğine; kararın bir örneğinin (...) ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için

yeniden yargılama yapmak üzere Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmesine (...)” karar
verdi.
Gerekçeli kararda şöyle dendi:
“Somut olayda, bir tıp doktoru olan başvurucu yayımladığı basın açıklamasında Kızılırmak suyunun
kalitesine ilişkin şüphelerini kamuoyu ile paylaşmıştır. Başvurucunun iddiaları bazı kuruluşların
raporlarına dayanmakta, bu raporlara kıyasla çok düşük olan zararlı madde oranlarının nasıl
düşürüldüğü sorgulanmaktadır. Davacının, başvurucunun dayandığı raporların doğruluğuna ilişkin bir
itirazı bulunmamaktadır.”
Ali Rıza Üçer, hataların üzerine nasıl gidilmesi gerektiği konusunda bir ders daha verdi.
Çok zor ama, keşke etrafta üç‐beş tane daha Ali Rıza Üçer olsa.

