
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS BAŞKANLIĞINA 

 
10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında 
Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmuştur.  
 
Gereğini arz ederim. 

 
 
 

 

GENEL GEREKÇE 

Sağlık kurumlarında yaşanan şiddet vakalarında son yıllarda ciddi bir artış yaşanmış ve bu 
artış sağlık emekçilerinin yaşamını ve toplum sağlığını tehdit eder boyuta ulaşmıştır.  

Sağlık Bakanlığı verilerine göre sağlıkta şiddeti gösteren beyaz kod ihbar sayısı 2020’de 
11.942 iken, 2021 yılında 29.826’ya yükselmiştir. Beyaz Kod verileri 2021 yılında 
Türkiye’de, günde ortalama 80’den fazla sağlıkta şiddet vakasının yaşandığını göstermektedir. 
TTB’nin yaptığı anket çalışmasına göre ise hekimlerin yüzde 84’ü meslek hayatlarında en az 
bir defa fiziksel veya sözel şiddete uğramıştır. Aynı çalışmaya göre şiddete uğrayan 
hekimlerin yalnızca yarısının, şiddete uğradıktan sonra beyaz koda veya gerekli mercilere 
başvurduğu tespit edilmiştir. Başka bir ifadeyle yaşanan sağlıkta şiddet vaka sayısı, beyaz kod 
başvuru sayısından çok daha fazla yüksektir.  

Bu verilere konu olan şiddet vakaları sağlık emekçilerinin psikolojik ve fiziksel sorunlar 
yaşamasına sebep olmakta,  sağlık kurumlarını ve emekçilerini ciddi biçimde etkilemekte, 
çalışanların tükenmişliğine neden olmaktadır. 

Umut Vakfının hazırladığı Türkiye Silahlı Şiddet Haritası’ na göre yıl içinde 3 bin 801 silahlı 
şiddet olayı yaşanırken, bu olaylarda 2 bin 145 kişi ölmüş ve 3 bin 896 kişi yaralanmıştır. Bu 
olayların yüzde 85’inde ateşli silahların, yüzde 15’inde ise kesici aletlerin kullanıldığı tespit 
edilmiştir. Silahlı şiddet haberlerinin derlenmeye başlandığı 2015’ten bu yana ise geçen son 7 
yılda silahla işlenen şiddet olaylarında yüzde 75 artış yaşandığı ifade edilmiştir. 

Şiddet vakalarının genelinde, silahla yaralama ve ölüm vakalarında yaşanan artış sağlık 
kurumlarında yaşanan şiddet olaylarında da paralel bir artışa sebep olmuştur. Örneğin; 
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Hizmet Binası’nda 6 Şubat 2019 
tarihinde hekime silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Yine Samsun'da Göğüs Hastalıkları ve 
Göğüs Cerrahisi Hastanesi'nde görev yapan Opr. Dr. Kamil Furtun, 29 Mayıs 2015 tarihinde, 
İsmail Koyun isimli saldırgan tarafından silahla vurularak öldürülmüştür.8 Haziran 2022 
tarihinde Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan Dr. A.Fırat, işlemleri 
tamamlanan ve sevk edilecek olan çocuk hastanın yakınları tarafından darbedilmiş ve 
doktorun boğazını sıkıp yumruklar savuran hasta yakınları Dr. A.Fırat‘a silah çekmiştir. 

 



6136 sayılı Kanun’un Ek Madde 1’inde ruhsatlı ateşli silahların taşınamayacağı alanlar 
düzenlenmiştir. Yine bu maddede 1990 yılında değişiklik yapılarak ruhsatlı ateşli silah 
taşımanın yasak olduğu alanlar genişletilmiştir. Gerekçe olarak ise günün ihtiyaçlarına göre 
düzenleme yapıldığı ifade edilmiştir. 

İşbu maddenin amacının toplumun güvenliğini ve kamu yararını sağlamak olduğu açık olup 
sağlık kurumlarında yaşanan şiddet sebebiyle hem sağlık çalışanlarının güvenliğinin 
kalmadığı hem de sağlık sisteminin durma noktasına geldiği düşünüldüğünde sağlık 
kurumlarında şiddetle mücadelede sağlık kurumlarının tüm birimlerinde ve eklentilerinde 
ruhsatlı silah taşınamayacağının hüküm altına alınması günün ihtiyaçlarının ve kamu 
yararının bir gereğidir.  

Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan bir hakkın doğrudan devletin eylemiyle 
ihlâli söz konusu olmasa bile, o hakkın norm alanıyla ilişkili durumlara yönelik her türlü 
talebin değerlendirilmesi pozitif yükümlülüktür. Sağlık emekçilerinin yaşam hakkının ihlalini 
önleyecek her türlü norm düzenlemesi yapılması da devletin pozitif yükümlülüğü olup bu 
değişiklik teklifi ile sağlık kurumlarının güvenli çalışma yerleri haline gelmesi ve sağlık 
emekçilerinin yaşam haklarının korunması amaçlanmaktadır.  

  



 

MADDE GEREKÇELERİ 

 

MADDE 1 -  Madde ile 6136 sayılı Kanunun Ek Madde 1’inde tanımlanan ruhsatlı ateşli 
silahların taşınamayacağı alanlara, “sağlık kurum ve kuruluşları” da eklenerek bu kurum ve 
kuruluşlarda çalışan tüm sağlık emekçilerinin can güvenliğinin sağlanması amaçlanmıştır. 
 
MADDE 2- Yürürlük maddesidir. 
 
MADDE 3- Yürütme maddesidir. 
  



 

6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER 
HAKKINDAKİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 

TEKLİFİ 

 

MADDE 1-  10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler 
Hakkında Kanun EK-1. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan " mahkeme 
salonlarında" ibaresinden sonra gelmek üzere "sağlık kurum ve kuruluşlarında" ibaresi 
eklenmiş ve , “hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde” ibareleri ise 
çıkarılmıştır. 

 
MADDE 2- Bu kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 
MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

 


