
  15.11.2018 tarih ve 7151 Sayılı “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 21. maddesi; “Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele 
karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlardan şüpheli olanlar, KOLLUK GÖREVLİLERİNCE 
YAKALANIR VE GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPILARAK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SEVK 
EDİLİR. Cumhuriyet savcısı adli işlemleri tekemmül ettirir.” ve devamında; “Bu suçların 
soruşturmasında, KOLLUK TARAFINDAN MÜŞTEKİ, MAĞDUR VEYA TANIK OLAN SAĞLIK 
PERSONELİNİN İFADELERİ İŞYERLERİNDE ALINIR. Bu fıkra hükmü, özel sağlık kurum ve 
kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlar hakkında da 
uygulanır.” demektedir.

  Türkiye Acil Tıp Derneği, Türkiye çapında binlerce acil tıp hekiminin hakkını koruma gayesi ile 
hareket etmekte olup; üyelerimizden bu yasa maddesinin kolluk kuvvetlerince uygulanmadığı hususunda 
pek çok şikayet gelmektedir. Üyelerimizden aldığımız duyumlara göre, maalesef ki hasta/hasta yakınınca 
hakaret, tehdit hatta darba maruz kaldıktan sonra, hastane’ye gelen kolluk kuvvetlerince, şüpheli şahsın 
emniyet’te ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmaktadır. Bu şahıs genellikle yeniden hastaneye dönerek 
mağdur/şikayetçi konumundaki üyelerimizi taciz etmekte ve şikayetini geri çekmeye zorlamaktadır. 

Bu durum, sağlık personelinin korunmasız bırakıldığını ve şüphelinin sağlık personeline karşı 
ikinci bir saldırıda bulunması ihtimalinin ne kadar kuvvetli olduğunu göstermektedir.
Çok doğaldır ki, suç işleyen şahıs, aynı gün içerisinde hastaneye geri gelip etrafta husumetli tavırlarla 
gezinirken, hekimin işine odaklanabilmesi, hukukun/emniyetin korumasına ve işlevselliğine güvenmesi 
yahut çalışma ortamında kendini güvende hissetmesi mümkün değildir. 

Yine aynı şekilde, ilgili yasa maddesi gereğince, mağdur/şikayetçinin ve tanığın ifadesi işyerinde 
yani hastane’de alınması gerekiyor iken, “nöbet çıkışı emniyete gelirsiniz” demek sureti ile mağdura ve 
tanığa yasaya aykırı biçimde ek külfet yaratılmaktadır.

   Hekime şiddet olaylarının bu denli yaygın olduğu bir dönemde, Derneğimiz üyesi olan/olmayan 
tüm hekimlerimiz ile yasa kapsamındaki tüm sağlık personelinin daha güvenli bir çalışma ortamına 
kavuşabilmesi adına, İçişleri Bakanlığımız tarafından ülke çapındaki tüm kolluk kuvvetlerinin yazılı ve 
sözlü biçimde ilgili yasa maddesi hakkında bilgilendirilerek /  bilinçlendirilerek, yükümlülüklerinin yerine 
getirilmesinin sağlanmasını talep ederiz.

Bilgilerinize sunularak gereği arz olunur. 
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