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SAĞLIK BAKANLIĞI 
Sağlık Denetçiliği  

 
 
 
 
   Sayı      :  AK /22                   29/06/2017 
   Konu    : Rapor Sunumu 
                                 
 
 

DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞINA 
 
 
 
        İlgi: Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığının 55753567-662/[2017-01-65]/  
05/06/2017 tarihli ve E. 2413  sayılı iş   emri. 
                
            İlgi’de kayıtlı iş emri gereğince; Ankara İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri hakkında 
tarafımdan düzenlenen 29/06/2017 tarihli ve AK/05 sayılı “ ÖN İNCELEME RAPORU”  
ekleri ile birlikte ilişikte sunulmuştur.  
            
           Konuyla ilgili başka bir rapor düzenlenmeyecektir.  
 
           Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
 
 
 
 
                                                                                                 e-imzalıdır 
                                      Ali KOPLAY 
                                                        Sağlık  Başdenetçisi  
 
 
 

  

  E K İ: Rapor ve ekleri –( beşyüzotuzbir parça) 
             Bir klasör ve 4 adet DVD 
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                                                                 T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI 
                     

                                 

 

Rapor Tarihi :29/06/2017 
Rapor No  :AK/05 

 

                             ÖN İNCELEME  RAPORU 

 

 Dosya No : 2017-01- 065 
 
 Görev Yeri :   İl Sağlık Müdürlüğü/ Ankara 
 

                     Konusu : 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı önünde 
meydana gelen patlama sonrası ve toplantı-gösteri yürüyüşü öncesinde  sağlık  
hizmetlerinin gereği gibi yapılmadığı iddiası ;           

  

                                                                           Görevi Yapan: Ali KOPLAY 

                                                                                                               Sağlık Başdenetçisi 

  
 
 
 
 
      Başlangıç Tarihi : 06/06/2017 
      Bitiş Tarihi           : 29/06/2017 
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SAĞLIK BAKANLIĞI 
Sağlık Denetçiliği  

 
 
 
Sayı  : AK/05                                                               29/06/2017 
Konu:  Ankara İl Sağlık Müdürlüğü  
               Görevlileri Hk. 
 

                                ÖN  İNCELEME   RAPORU 
 

İNCELEMENİN NE SURETLE YAPILDIĞI : 

Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığının  05/06/2017 tarihli ve E:2413 sayılı 
iş emri   gereğince ( Ek:1). 

İNCELEMENİN BAŞLAMA TARİHİ  :  06/06/2017  

İNCELEMENİN BİTİŞ TARİHİ              : 29/06/2017 

         İNCELEME NEDENİ    :  

          Ankara Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü’nün 31/05/2017 tarihli ve 24453 sayılı 
yazısına istinaden (Ek: 2). 

         HAKKINDA İNCELEME  YAPILANLAR : 

 

Sıra 

No 

Adı Soyadı Çalıştığı Yer Unvanı Statüsü TC Kimlik No Şehir 

1 .Dr.M. Erkan 
ÇİÇEK 

İl Sağlık Müdürlüğü İl Sağlık 
Müdürü  

 657 Sayılı 
Kanuna tabi  

13775307632 Ankara 

2 Dr.Hüseyin 
Fazıl İNAN 

İl Sağlık Müdürlüğü İl Sağlık 
Müdür 
Yardımcısı 

657 Sayılı 
Kanuna tabi 

49594119552 Ankara 

3 Dr.Mehmet 
Metin 
TUNÇER 

İl Sağlık Müdürlüğü Şube 
Müdürü 

657 Sayılı 
Kanuna tabi 

25870843748 Ankara 

4 Dr.İbrahim 
ÜNLÜ 

İl Sağlık Müdürlüğü Başhekim 657 Sayılı 
Kanuna tabi 

49180090494 Ankara 

5 Dr.Ahmet 
Haki 
TÜRKDEMİR 

İl Sağlık Müdürlüğü Başhekim 
Yardımcısı 

657 Sayılı 
Kanuna tabi 

13036085286 Ankara 
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6 Dr.Hüseyin 
ERDOĞAN 

İl Sağlık Müdürlüğü Başhekim 
Yardımcısı 

657 Sayılı 
Kanuna tabi 

13033189390 Ankara 

7 Dr.Özlem 
PARLAK 
KURTULUŞ 

İl Sağlık Müdürlüğü Başhekim 
Yardımcısı 

657 Sayılı 
Kanuna tabi 

42655266882 Ankara 

8 Dr. Talip 
KARABULUT 

İl Sağlık Müdürlüğü Başhekim 
Yardımcısı 

657 Sayılı 
Kanuna tabi 

55150615390 Ankara 

9 Dr.Tuba 
YİĞİT 

İl Sağlık Müdürlüğü Başhekim 
Yardımcısı 

657 Sayılı 
Kanuna tabi 

15383061142 Ankara 

10 Dr.Asuman 
ÇINARSOY 

İl Sağlık Müdürlüğü Nöbetçi 
Sorumlu 
Hekim 

657 Sayılı 
Kanuna tabi 

26222133258 Ankara 

11 Dr.Şerife 
GÜRBÜZ 

İl Sağlık Müdürlüğü Sorumlu 
Hekim 

657 Sayılı 
Kanuna tabi 

475 098 712 36 Ankara 

 

İNCELEME KONUSU :    : 

-10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı önünde meydana gelen patlama 
sonrası ve toplantı-gösteri yürüyüşü öncesinde  sağlık  hizmetlerinin gereği gibi 
yapılmadığı iddiası;     (27.0.0.0) 

Konusunun    incelenmesinden ibarettir. 

         FİİLİN  İŞLENDİĞİ YER VE TARİH         : Ankara / 2015 

 

 İNCELEMENİN SEYRİ                                 : 

         Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığının 05/06/2017 tarihli ve E: 2413 sayılı 
iş emrinde; Ankara Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 31/05/2017 tarihli ve 24453 sayılı 
yazısı ve eklerinin ilişikte gönderildiğinden bahisle gerekli Ön İncelemenin tarafımdan 
yapılması tensip kılınmıştır (Ek:1 )  

           Ankara Valiliğinin 31/05/2017 tarihli ve 24453 sayılı  Sağlık Bakanlığı Denetim 
Hizmetleri Başkanlığı’na hitaplı yazısında özetle;” Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, mahkemenin 
10/02/2017 tarihli duruşmanın 21’nolu ara kararı gereğince; müştekiler ve müşteki 
vekillerinin suça konu mitingin yapılmasıyla ilgili olarak miting öncesinde önlem alınmaması, 
canlı bomba saldırısı sonrasında alanda bulunan yaralılara gaz sıkılması, kötü muamele 
yapılması, ambulansların meydana sokulmaması, sağlık hizmetlerinin gereği gibi 
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yapılmaması” iddialarıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ilgi yazısı ile 
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca 
gereğinin takdir ve ifası istenilmiştir. 

          Söz konusu iddialarla ilgili olarak; sorumluluğu tespit edilecek Ankara İl Sağlık 
Müdürlüğü görevlileri hakkında Ön İnceleme yapmak üzere denetçi görevlendirilmesini arz 
ederim” şeklinde denmekte olduğu görülmektedir. (Ek:2). 

         Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Soruşturma No: 2017/78089 sayılı ve  
12/05/2017  tarihli Ankara Valiliğine yazdığı yazıda özetle;  “mahkemenin suç duyurusuna 
dayanarak müşteki ve vekillerinin dilekçelerinde Ankara İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri, 
Ankara Emniyet Müdürlüğü görevlileri ve 10/10/2015 tarihi itibariyle Ankara Valisi olan 
Mehmet KILIÇLAR’dan şikayetçi olunduğu,  

       Ankara Emniyet Müdürlüğü görevlileriyle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın 
2016/40355 soruşturma sayılı dosyasında işlem yapıldığı ve 2016/23181 sayılı İşlemden  
Kaldırma Kararı verildiği, Ankara Emniyet Müdürlüğü görevlileri hakkında diğer bir suç 
duyurusuna istinaden Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/93943 sayılı dosyasında 
soruşturma yapıldığı ve 2016/56903 sayılı Dilekçenin İşleme Konulmamasına Dair Karar 
verildiği, aynı şekilde yine Ankara Emniyet Müdürlüğü görevlileri hakkında yapılan 
2016/75372 sayılı soruşturma dosyasında 2016/47529 sayılı Dilekçenin İşlemem 
Konulmamasına Dair Karar verildiği, suç tarihi itibariyle Ankara Valisi Hakkındaki şikayetin 
Görevsizlik Kararıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği,  

       Müştekilerin önceki şikayetlerine istinaden Ankara Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile 
ilgili şikayetlerin Cumhuriyet Başsavcılığımızca sonuçlandırıldığı, Ankara 4. Ağır Ceza 
Mahkemesinin 21/04/2017 tarih ve 2016/232 esas sayılı suç duyurusunda ayrıca Sağlık 
Hizmetlerinin gereği gibi yapılmadığına ilişkin suç duyurusu olduğu, İl Sağlık Müdürlüğü 
görevlilerine isnat edilen eylemin görevden kaynaklandığı, kaybolma ihtimali bulunan ve 
derhal toplanması gereken bir delilin bulunmadığı “şeklinde denmekte olduğu 
anlaşılmaktadır. (Ek: 3-6). 

          Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ilgi yazısında belirtilen Müşteki Vekilleri 
adına  Av.İlke IŞIK imzalı  21/04/2017 tarihli  dilekçede özetle; “ miting sonrasında 
alınması gereken sağlık önlemlerinin hiçbiri alınmamış, gaz kullanımı gibi insanlık dışı 
uygulamalar söz konusu olmuştur. Acil tıbbi transportun olmaması, hasta nakil hizmetleri 
ilgili sorunların sonuçları ise ölümcüldür. Bu nedenle toplanmaya ilişkin olası sağlık 
sorunları yönünden yeterli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınması zorunludur. Ankara 
Valiliği Emniyet Müdürlüğü tarafından bu amaçla Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne 
miting toplanma alanı yakınında bir adet, miting alanı yakınında ise iki adet olmak üzere 
ambulans görevlendirilmesi istenmiş, başkaca hiçbir sağlık tedbiri alınmamıştır. Oysaki 8 
Ağustos 2014 tarihinde, Başbakanın Diyarbakır açık hava toplantısında, 24 ambulans, 4 adet  
çadır reviri kurulması, 24 UMKE ekibi görevlendirilmesi yapılmış ve   6 Eğitim ve Araştırma 
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Hastanesinin teyakkuza geçirilmesi istenilmiştir. Toplamda pek çok hekimi içeren 141 sağlık 
personeli alanda görevlendirilmiştir.  Miting toplanma alanı için ise, yalnızca bir adet 
ambülans istenilmiştir. Tanıklarda alanda bulunan hekimlerin patlamanın hemen sonrasında 
yaralılara ilk yardım yapmaya başladıklarını, bu sırada alana polis müdahalesinin olduğunu 
ve yaralıların bulunduğu alana gaz fişeği atıldığını göstermektedir. Yaşam ve sağlık hakkını 
korumakta ortaya çıkan bu durum, basitçe tesadüfi ya da uygulamaya bağlı aksaklıkların 
sonucu olan bir yetersizlik değildir. Bunlar bir bütün olarak olayın önlenmesi ve gerekli 
tedbirleri almaktan sorumlu kamu görevlilerinin yapısal olarak oluşturduğu organizasyonun 
yöneliminin bir sonucudur. Katliam üzerinden 1.5 yıl geçmiş olmasına karşın tek bir kamu 
görevlisi hakkında bile soruşturma başlatılmamış olması kamu vicdanı için büyük bir 
yaradır.” Şeklinde denmekte olduğu görülmektedir. (Ek:43-62). 

         Ankara İl Sağlık Müdürü, acil sağlık hizmetleri ve 112’ den sorumlu  Sağlık Müdür 
Yardımcısı ile komuta kontrol merkezi başhekim ve başhekim yardımcılarının 10 Ekim 2005 
tarihi itibariyle görevlendirilmesine ilişkin gerekli evrak ve belgeler dosyasına konmuştur 
(Ek:417-427)   

        Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğünün ambulans talebine ilişkin gerekli yazışmaları ve  
ilgili evraklar dosyasına konmuştur ( Ek:432-435) 

        Bahse konu hususlarla ilgili olarak yazılı soru önergesi verildiği ve  soru önergesine 
verilen cevap dosyasına konmuştur (Ek:437-441).   

         Ankara İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından 10 Ekim 2015 tarihi itibariyle 
görevlendirilen sağlık personelinin günlük nöbet listesi dosyasına konmuştur (Ek:463-487) 

         Ayrıca, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önündeki patlamada görev alan UMKE 
personel listesi,  dosyasına konmuştur (Ek:446-449). 

        Acil Sağlık Otomasyon sistemi (ASOS)’nin yeni versiyonu 01.07.2017 tarihinde Ankara 
ilinde kullanılmaya başlandığı, 2015 yılı tarihi itibariyle kullanılan ASOS kayıtlarında 
bulunan verilerin elde edildiği, dolayısıyla söz konusu gar patlaması olayı için görevlendirilen 
ambulansların GPS kayıtları, görevlendirilen sağlık personelinin isimleri, hasta vaka formları 
ve telsiz görüşmelerinin kayıtları  dört adet DVD’ye  yüklenerek dosyasına konulmuştur (Ek: 
490) 

           Bahse konu hususla ilgili olarak Eski İl Sağlık Müdürü Dr.Mustafa Erkan 
ÇİÇEK,  112 Acil Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. 
Hüseyin Fazıl İNAN, Eski Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Dr.Mehmet Metin 
TUNÇER,  Eski 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. İbrahim ÜNLÜ, İl Ambulans 
Servisi Başhekim Yardımcısı Dr.Talip KARABULUT, 112 İl Ambulans Servisi 
Başhekim Yardımcısı Dr.Hüseyin ERDOĞAN, 112 İl Ambulans Servisi Başhekim 
Yardımcısı Dr.Özlem Parlak KURTULUŞ, 112 İl Ambulans Servisi Başhekim 
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Yardımcısı Dr. Tuba YİĞİT, 112 İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Dr. Ahmet 
Haki TÜRKDEMİR,  Komuta Kontrol Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Şerife GÜRBÜZ 
ile 112 Acil Çağrı Merkezi Nöbetçi Sorumlu Hekimi Dr. Asuman ÇINARSOY’un  4483 
Sayılı Yasa Kapsamında   ifadeleri alınmıştır (Ek: 491-531). 

            

          KONUNUN  TAHLİLİ                                  : 

-10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı önünde meydana gelen patlama 
sonrası ve toplantı-gösteri yürüyüşü öncesinde  sağlık hizmetlerinin gereği gibi 
yapılmadığı iddiası      konusunda; 

          Sağlık Denetçiliğimce yapılan incelemede; Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, mahkemenin 
10/02/2017 tarihli duruşmanın 21’nolu ara kararı gereğince; sağlık hizmetlerinin gereği gibi 
yapılmaması” iddialarıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ilgi yazısı ile 4483 
sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca 
gereğinin takdir ve ifasının  istenildiği,  bu minvalde  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ilgi 
yazısında belirtilen Müşteki Vekilleri adına  Av.İlke IŞIK imzalı  21/04/2017 tarihli  
dilekçede özetle; “miting sonrasında alınması gereken sağlık önlemlerinin hiçbiri alınmamış, 
Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğü tarafından bu amaçla Ankara Valiliği İl Sağlık 
Müdürlüğüne miting toplanma alanı yakınında bir adet, miting alanı yakınında ise iki adet 
olmak üzere ambülans görevlendirilmesi istenmiş, başkaca hiçbir sağlık tedbiri 
alınmamıştır.” Şeklinde denmekte olduğu görülmektedir (Ek: 3-6, 43-62). 

          Bahse konu hususlarla ilgili olarak Müşteki Uğur YAMAN mahkemede verdiği 
sesli ve görüntülü beyanında özetle; “10 Ekim günü ben ambulansta bir an kendime gelmem 
belki benim hayatımı kurtardı. Israrla ve ısrarla evim yakında olduğu için beni güven 
hastanesine götüreceksin dedim. Sesimi duymadı bağırdım bağırdım bir daha bağırdım. Beni 
Güven Hastanesine götürdü. Evim oradaydı, eşim oradaydı, oraya yakın olmak istedim. Bana 
dediler ki iyi ki Güven Hastanesine gelmişsin, yoksa yaşamını kaybedebilirdin.  Devlet ne için 
var. Bu gibi durumlarda organizasyonu bir an önce yerine getirmek devletin görevi değil 
mi. Ben o günkü İl Sağlık Müdüründen şikayetçiyim” şeklinde ifade etmiştir. (Ek:339-340). 

            Müşteki Sumru KOÇ, Mahkemede verdiği Sesli ve Görüntülü beyanında özetle; 
“Bombanın sonrasında, tam ben alandan çıkarken ambulans vs. yoktu. Hiçbir ambülansla 
karşılaşmadık. Ambülans olmadığından dolayı da, beni Numune Hastanesine kadar başkaları 
taşıdı. Biz o gün o gazlar yüzünden yaşama son bir nefesle tutunduk. Tüm orada olan 
doktorlar, sağlık görevlileri bizi dört bir koldan bir şekilde kurtarmaya çalıştılar. Üstüne bize 
onlar yardım etmek isterken onlara da gaz sıktılar. Onlarda bize yardım edemedi. “şeklinde 
ifade etmiştir. (Ek:322-325). 
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             Müşteki Nurhan  KOÇ, Mahkemede verdiği Sesli ve Görüntülü beyanında 
özetle; “ Bende arkadaşım gibi KESK’e bağlı Tümbelsen’in üyesiyim. Ambülans hiçbir 
şekilde gelmedi Abartısız ben ve arkadaşlarım 1 saate yakın bacağından kan akarak yerlerde 
yatıyordu. Daha sonra arkadaşlar beni pankartla hastaneye götürdüler. Ben o aracın 
ambülans olduğunu sanıyordum. Meğerse beni bir vatandaş götürmüş. Önce Numune 
Hastanesinde muayenem falan yapıldı. Sanırım doktorlar kuşkulandı. Beni GATT’a sevk 
ettiler  “şeklinde ifade etmiştir. (Ek:320-321). 

        Müşteki Mehtap Sakinci COŞKUN, Mahkemede verdiği Sesli ve Görüntülü 
beyanında özetle; “ koskocaman Ankara’da eğer bir kriz planınınız yoksa hükümet olarak, 
İçişleri Bakanı olarak, Vali olarak istifa etmek zorundasınız. Ankara’da 52 tane hastane 
olduğunu biliyorsunuz. Ankara’lı olmamın tek artısı buydu o gün. 52 tane hastaneyi tek tek 
dolaşıyorsunuz o gün. Yetmiyor bir tur daha atıyorsunuz. Çünkü size Sağlık Bakanlığının kriz 
masası yardım etmiyor. Ben telefon açıyorum en son çaresiz  kalıyorum. Bu sırada ekranda 
gülümseyen bir yüz görüyorum. Neyse diyorum o an kimse sağlıklı düşünmüyor. Diyorum ki 
Sağlık Bakanlığı kriz masasını arayayım . Kriz masasının bana söylediği şey, 8 poşet insan 
var, gelip DNA verin.  Yani devletin bize reva gördüğü şey bu mu” “şeklinde ifade etmiştir. 
(Ek:269-270) 

        Müşteki Münevver BERK,  Mahkemede verdiği Sesli ve Görüntülü beyanında 
özetle; “  sağlık emekçileri SES’ten arkadaşlar olmasaydı bu sayı daha çok artacaktı. Çünkü 
orada Sağlık Bakanlığının gönderdiği hiçbir hizmet, hiçbir sağlık ambülansı ve buna benzer 
bir şey yoktu. İkinci patlamanın olduğu yere ambülanslar geldi, fakat polisler etten duvar 
örmüştü. TOMA kapatmış önünü. Ambülanslar oradan geçemiyor. Ambülanslar zamanında 
gelmiş olsaydı bir çok insanın hayatı kurtulmuş olacaktı. Devlet katliam sırasında da katliam 
sonrasında da hiçbir sorumluluğunu yerine getirmedi” şeklinde ifade etmiştir” (Ek:246-248) 

        Müşteki Merve SEMERCİOĞLU, Mahkemede verdiği Sesli ve Görüntülü 
beyanında özetle; “ bir ablam ambülansı aradığında ambülans diyor ki; biz gelemeyiz üçüncü 
bomba varmış, diyor. 112 kayıtları vardır herhalde, ben sağlıkçıyım bunu yutmam, 
ambülanslar bir türlü gelmedi ama ambülansların sadece sesi geldi. Arayı açın ambülanslar 
gelsin diyorum, neyse kaç dakika sonra olduğunu hatırlamıyorum ambülanslar geldi, ama 
ambülansların sesi geldi. Polis barikatının arkasında ambülans sirenleri duydum,” şeklinde 
ifade etmiştir. (Ek:186-190). 

        Müşteki Abdülselam Çetin, Mahkemede verdiği Sesli ve Görüntülü beyanında 
özetle; “ doktor arkadaşlarımız bana ve yaralı arkadaşlarımıza müdahale ederken birden gaz 
bombası atıldı. Biber gazı beni çok etkiledi. Yaklaşık 45 dakika ambülans bekledim gelmedi. 
Arkadaşlarım ticari taksiyle beni Hacettepe Üniversitesi Hastanesine götürdüler. Bana 
burada müdahale ettiler. Ayağında üç tane bilye var dediler, birini çıkardılar. Geriye kalan 
iki bilye için yapılacak bir şey yok dediler. Beni taburcu ettiler. Mersine gitmek için ambülans 
istedim. İl dışına ambülans veremiyoruz dediler. Abim beni gelip aldı. Mersin Üniversitesi 
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hastanesine götürdü, orada iki bilye daha çıkarıldı. Burada  tedavimi oldum” şeklinde ifade 
etmiştir (Ek:143-144). 

          Bir kısım Müştekiler Vekili Av. Özcan KARAKOÇ mahkemeye sunduğu 
beyanında özetle; “ Adalet Bakanı Kenan İPEK, İçişleri Bakanı Selami ALTINOK ve Sağlık 
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu diyor ki; 10:08 itibariyle ambülanslar yola çıktı. Canlı yayındı 
bu. Aynı yayın 10:11 itibariyle 21 ambülans vakalara ulaştı, Mehmet Müezzinoğlu’nun 
ifadesi” şeklinde ifade etmiştir (Ek:102-103). 

          Bir kısım Müştekiler Vekili Av. İlke IŞIK,  mahkemeye sunduğu beyanında özetle; 
“beni arkadaşlarım aldı, hastaneye götürdü, o sayede hayattayım diyen müvekkillerimi 
dinledik. Tek bir müvekkilimiz dahi bize kolluk kuvvetleri yardımcı olmadı, demedi. 
Ambülanslar geldi beni hastaneye ulaştırdı, o sayede hayattayım diyen bir müvekkilimiz de 
yok. Katliam gerçekleşmiş, bomba patlamış fakat yerine getirilmesi gereken hiçbir şey yerine 
getirilmemiştir. Tam tersi gaz kullanılarak ve sağlık hizmetlerinin ulaşılması engellenerek 
daha çok ölüm olmasına, yaralanma bilançosunun artmasına sebebiyet verilmiştir. Büyük bir 
patlama gerçekleşiyor. Ambulanslar alana giremiyor. Etrafta ambulans yok. Sağlık hizmeti 
verecek ekipman yok. Üstelik polis barikatlarıyla engelleniyor “ şeklinde ifade etmiştir. (Ek: 
43-67). 

        Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 01.10.2015 tarihli ve 2015 sayılı İl Sağlık 
Müdürlüğüne yazdığı yazıda özetle; “ Hasan TOPRAK başkanlığında oluşturulan (7) kişilik 
düzenleme kurulu tarafından, 10.10.2015 Cumartesi günü 12:00-16:00 saatleri arasında 
Ankara Tren Garında toplanılarak Talat Paşa Bulvarı, Opera Meydanı ile Atatürk Bulvarını 
takiben Sıhhiye Meydanında” savaşa inat, barış hemen şimdi, barış emek demokrasi” konulu 
toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemesine Valilik Makamının 05/10/2015 tarih ve 15491 
sayılı olurları ile izin verilmiştir. Söz konusu toplantı ve gösteri yürüyüşü ile ilgili olarak 
10.10.2015 Cumartesi günü saat:08’den itibaren; 

1- Ankara Tren Garı önünde uygun bir yerde (1) adet tam teçhizatlı ambulans aracı, 
2- Mithat Paşa Caddesi Sağlık Bakanlığı önünde uygun bir yerde (2) adet, tam teçhizatlı 

ambulans aracının hazır bekletilmesini rica ederim “şeklinde denmekte olduğu 
görülmektedir. (Ek:432). 

       Bu durum üzerine; Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün 12/10/2015 tarihli ve 302.99 sayılı 
Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne “10.10.2015 tarihinde saat 08:00’dan itibaren üç (3) adet 
tam donanımlı ambulans görevlendirmesinin yapıldığı” şeklinde yazı yazıldığının görüldüğü,  
bu minvalde Çiğdem (37), Sıhhıye (4) ve Siteler (15) istasyonlarından tam teçhizatlı 
ambulansların ve gerekli acil sağlık personelinin görevlendirildiği, söz konusu Valilik 
yazısında “Revir Çadırı “nın  kurulması yönünde herhangi bir talebin veya emrin olmadığı, 
dolayısıyla söz konusu Valilik izninin içeriği, toplantı-gösteri yürüyüşü şeklinde olduğu ve  
sabit miting şeklinde olmadığı için “Revir Çadırı”nın kurulmadığı anlaşılmaktadır (Ek:433). 
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         Ayrıca, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün 10.10.2015 tarihli ve 2015 sayılı yazısı 
üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “ 11.10.2015 Pazar günü saat 08:00’dan ve 
12.10.2015 pazartesi günü saat 08:00’dan itibaren, asayiş hareket merkezinde görev almak 
üzere 112 Acil Çağrı Merkezindeki görevli danışman hekimlerden bir hekimin 
görevlendirildiği görülmektedir (Ek:434). 

        10 Ekim 2015 tarihinde meydana gelen  garın önündeki patlamadan acil sağlık 
ekiplerinin saat 10:05 civarında haberdar oldukları, toplantı-gösteri yürüyüşü öncesi 
görevlendirilen acil sağlık personelinin veya ambulansların olay yerine ulaşma süresinin 
00:01:12 sn olduğu, patlamanın olduğu yere  yakın istasyonlardaki ambulansların olay 
mahalline intikal süresinin ortalama 5 dakika olduğu,  diğer istasyonlardaki ambulansların ve 
sağlık ekiplerinin de olay mahalline intikal ettiği, söz konusu patlama için İl Sağlık 
Müdürlüğü tarafından toplamda 57 adet tam teçhizatlı ambulansın görevlendirildiği, bunun 
yanında Ankara Ana Deposu, Ankara Eğitim Birimi, Ankara İnsan Kaynakları, Ankara 
Tahakkuk Birimi, Ankara Teknik Destek Araç Birimi, Haberleşme Birimi, İstasyon Lojistik 
Birimi, Saha Koordinasyon gibi birimlerin ve birimlerdeki  görevlilerin de  söz konusu olay 
için hazırda tutulduğu, ayrıca Sağlık Müdürlüğüne bağlı, Uluslararası Medikal Kurtarma 
Ekibi (UMKE) tarafından da gerekli sağlık personelinin görevlendirildiği anlaşılmaktadır.( 
Ek:435-436,446-449). 

      10/10/2015 tarihinde Ankara Garı önünde meydana gelen patlamada yaralan kişilerin 11 
ayrı Kamu Hastanesinde tedavilerinin yapıldığı, bunun yanında 8 ayrı Üniversite 
Hastanesinde de tedavilerinin yapıldığının görüldüğü, ayrıca 10 Özel Hastane de tedavilerinin 
yapıldığı anlaşılmaktadır (Ek: 443). 

         10/10/2015 tarihinde Ankara Garı önünde meydana gelen patlamada çok fazla yaralı ve 
ölüm olayının olması nedeniyle doğrudan Sağlık Bakanlığına bağlı SAKOM ( Sağlık Afet 
Koordinasyon Merkezi ) ‘da devreye girmiştir. Sağlık Bakanlığı Müsteşarının  Başkanlığında 
toplanan ve TKHK, Bakanlık Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürü, Ankara İl Sağlık Müdürü ile Ankara Kamu Hastane Birlikleri Genel 
Sekreterlerinden oluşan  SAKOM tarafından, kamu kriz koordinasyon merkezine gerekli 
bildirimlerin yapıldığı, hastane yöneticilerinin göreve çağrıldığı, başta Anlara olmak üzere 
çevre illerden Kayseri, Afyon, Konya, İstanbul’dan ambulans helikopterler, ihtiyaç 
durumunda gerekebilecek nakiller için bloke edildiği, Ankara’da mevcut hastanelere birer 112 
ekibi konuşlandırılmış olup, vakaların koordinasyonu ve bilgi akışı için görevlendirildiği, yine 
SAKOM tarafından çevre iller aranarak boş yataklarının ve yanık merkezlerinin hazırda 
tutulmasının istendiği, ayrıca çevre iller aranarak  112 ekiplerinin hazır bulundurulmasının 
istendiği anlaşılmaktadır (Ek:444). 

       Sağlık Bakanlığının 20/10/2015 tarihli ve 9287 sayılı yazısı ile Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarı Prof.Dr. Eyüp GÜMÜŞ tarafından; 10 Ekim 2015 saat 10:04’de Ankara Tren Garı 
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önünde meydana gelen terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımıza sağlık hizmeti 
sunumunda görev alan tüm sağlık personeline teşekkür edildiği, yine özverili çalışmalarından 
dolayı, temsilen 6 sağlık personelinin  İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Cumhurbaşkanlığı 29 
Ekim Resepsiyonuna gönderildiği, ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 10 Ekim 2015 
tarihinde 112 Acil Çağrı Merkezi Nöbetçi Hekimi Dr.Asuman  ÇINARSOY’un üstün gayret 
ve fedakarlığından dolayı 2016 Yılı 14 Mart Tıp Bayramı için  “Yılın   Doktorluğu” na aday 
gösterildiği anlaşılmaktadır (Ek: 489, 527-531). 

        Bahse konu hususlarla ilgili olarak İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL ve Ankara 
Milletvekili Murat EMİR tarafından Yazılı Soru Önergesi verildiği, Ankara İl Sağlık 
Müdürlüğünün 11/03/2016 tarihli ve 1300 sayılı cevabi yazısı ile Ankara Milletvekili Murat 
EMİR’in soru önergesinde belirttiği hususlara ayrıntılı cevap verildiği, yine Ankara İl Sağlık 
Müdürlüğünün 04/07/2017 tarihli ve 2460 sayılı cevabi yazısı ile İstanbul Milletvekili 
Mahmut TANAL’ın soru önergesinde belirttiği hususlara ayrıntılı cevap verildiği 
görülmektedir (Ek:437-441). 

         Bahse konu hususla ilgili olarak  Eski İl Sağlık Müdürü Dr.Mustafa Erkan ÇİÇEK 
, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu Dr.Hüseyin Fazıl İNAN ve Eski Acil Sağlık 
Hizmetleri Şube Müdürü Dr.Mehmet Metin TUNCER ifadesinde özetle; “  bu şekilde bir 
soruya maruz kaldıkları  için çok üzgün olduklarını, çünkü 10 EKİM 2015 tarihinde vuku 
bulan  olayda, yani toplantı-gösteri yürüyüşü öncesinde gerekse de patlama sonrasında acil 
sağlık  hizmetleri yönüyle yapılması gerekenler azami derecede Müdürlükleri tarafından 
yapıldığını,  muhatap oldukları sorulara ayrı ayrı cevap vermek istediklerini, bu gibi 
olaylarda başta İl Sağlık Müdürümüz olmak üzere, sağlık müdür yardımcımız,  acil sağlık 
hizmetleri şube müdürümüz, il ambulans servisi başhekimimiz, başhekim yardımcılarımız ve o 
günün  komuta merkezinden sorumlu hekimimiz ile beraber eşgüdümlü bir şekilde hızlı ve tiziz 
olarak çalıştıklarını,  duruma göre de UMKE ekibinin devreye girdiğini,  

          Şöyle ki; bahse konu hususla ilgili olarak Ankara Valiliği tarafından Müdürlüklerinden  
ambulans görevlendirilmesinin yapılmasının  istenildiğini,  kendileri de  bunun üzerine bir 
tanesi tren garı önünde, iki tanesi de toplantının  yapılacağı  sıhhiye meydanında ambulans 
görevlendirdiklerini,   garın önündeki toplanma yerinde patlama olduğunu, daha önceden 
burada görevli ambulanslarımız,  derhal  yaralılara müdahale etmeye başladığını,  
yaralıların çok olması nedeniyle 112 komuta merkezinden takviye ambülans gönderilmesini 
talep ettiklerini, bunun üzerine komuta merkezi bölgeye yakın olan tüm istasyonlara talimat 
vererek olay yerine ambulansların hızlı bir şekilde intikalinin sağlandığını, ilk on dakika da 
17 ambulans  ve takip eden yarım saat içinde de 38 ambülansın daha görevlendirilerek olay 
yerine ulaşmalarının  sağlandığını,  olay yerinde hazır bulunan ambulanslar  ilk bir dakika 
içerisinde  yaralılara müdahale ettiğini, bunun yanında ayrıca UMKE ekibimizde olay yerine 
hızlıca intikal etmiş, ölü ve yararlıların triaj işlemlerini yaparak tüm yaralıların olay 
yerinden alınarak çeşitli hastanelere gönderilmesine yardımcı oluştur.  Eş zamanlı olarak 112 
ambülanslarından sorumlu Şube Müdürümüz ile UMKE’den sorumlu Şube Müdürü 
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Dr.Cantürk KOCALAR bizzat olay yerine giderek tüm yaralılara gereken acil müdahalenin 
yapılmasını ve çeşitli hastanelere sevkini sağladığını,  bu arada bakanlığa çağrıldıklarını, 
burada  olayın önemine binaen Bakanlık Müsteşarımızın  Başkanlığında yürütülen Sağlık Afet 
Acil Durum Koordinasyon Merkezi (SAKOM)’ne  İl Sağlık Müdürümüz Dr. M.Erkan ÇİÇEK 
ile beraber gittiklerini,  SAKOM’da TKHK Başkanı,  Kızılay Genel Müdürü, Bakanlığımızın 
Acil  Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü ve acil sağlık hizmetleri daire başkanları toplanarak 
hastanelerde ihtiyaç duyulabilecek uzman hekimlerin hastanelere çağrılması ve  yaralılar için 
ihtiyaç olabilecek kan ve kan ürünlerinin hızlı bir şekilde temini için gerekli çalışmaların 
yapıldığını,    

          Şu hususu da  özellikle vurgulamak istediklerini, artarda meydana gelen iki patlama 
neticesinde 500’e yakın yaralının 300 kadarı bir saat gibi kısa sürede ilk müdahaleleri 
yapılarak çeşitli hastanelere ambulansla hızlı bir şekilde intikalinin sağlandığını, diğerleri de 
daha çok kontrol amacıyla kendi talepleri doğrultusunda ve kendi imkanlarıyla hastanelere 
gittiklerini, vakalara patlamadan sonra o kadar hızlı müdahale edilmiştir ki, patlamadan 
yaklaşık 10 dakika sonra  Numunenin acil servisine yaralılar getirilmeye başlandığını,  aşırı 
güvenlik uygulaması nedeniyle yararlılara ulaşamamalarının  söz konusu olmadığını, 
kendilerinin  güvenliğin nasıl sağlandığı konusunda değil, acil sağlık hizmetlerini etkin olarak 
yerine getirilmesinin gayreti içerisinde olduklarını, güvenlik uygulamaları nedeniyle sağlık 
hizmetinin yeterince sunulamadığı hususuna da asla katılmadıklarını, ambulanslarda  görevli 
olan sağlık ekibinin isimlerinin  dosyasında mevcut olduğunu,   bütün bunların yanında  özel  
ambulans servisleri de gönüllü olarak gelerek hasta nakline yardımcı olduklarını, 

         Kendilerine sorulan revir  çadırıyla ilgili olarak şunları söyleyebileceğini,  Valiliğin 
Müdürlüklerine yazdığı yazıda; toplantı ve gösteri yürüyüşüne izin verildiği, bu nedenle 
organizasyonun Gar Meydanından başlayarak Opera – Atatürk Bulvarı ve Sıhhiyeye kadar 
gösteri yürüyüşü şeklinde olacağından, burada sabit bir çadırın kurulmasının  mümkün 
olmadığını, uygulamalarının daha çok önceden belirlenen sabit miting alanlarında söz 
konusu olduğunu,  yani yürüyüş organizasyonu olduğu için başka bir deyişle sabit bir miting 
şeklinde  olmadığı için ve Valilik Makamının Müdürlüklerinden revir çadırının kurulması 
yönünde bir talebi de  olmadığı için  her hangi bir revir çadırının kurulamadığını, 
görevlendirilen  ambülansların GPS kayıtları ve buna ilişkin telsiz görüşmelerinin 
ifadelerinin  Ek’inde sunulduğunu,  vaka formları ve ASOS programı kayıtları için şunları 
söyleyebileceğini,  zaten olağanüstü durumlarda bütün bu araçlarının tam kapasite ile hizmet 
vermekte olduğunu,    ASOS Programında şunların yer aldığını, personel özlük bilgileri, 
istasyon nöbet bilgileri ile vaka formlarının  yer almakta olduğunu,  daha güncel olan ve 
daha nitelikli olan ASOS sistemine  1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren geçildiğini,  söz 
konusu patlamada  ambulanslarımız tarafından 300’e yakın yaralı kişiler, ambulansla 
hastanelere taşındığını,  bunların vaka formları ASOS’tan çıkarılarak CD halinde 
ifadelerinin  Ek’in de sunulduğunu, Kısaca  ifade etmek gerekirse,  öncesinde Valiliğin yazısı 
üzerine gerekli sağlık tedbirlerinin alındığını, patlama sonrasında da olay mahalline derhal 
ambulanslarının  intikal etmiş, yaralıları en yakın hastaneye taşımış  olduğunu,  gerekli sağlık 
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tedbirlerinin alınmağı hususunu kabul etmediklerin ve bu hususu reddettiklerini, yani bu 
hususta ekip olarak  herhangi bir kusurlarının  olduğunu düşünmediklerini, takdir sizlerin ve 
yüce makamlarındır” şeklinde beyan etmişleridir. (Ek:491-499). 

          Konuyla ilgili olarak İl Ambulans Servisi Eski Başhekimi Dr.İbrahim ÜNLÜ, 
Başhekim Yardımcıları Dr.Talip KARABULUT, Dr.Hüseyin ERDOĞAN, Dr.Özlem 
PARLAK KURTULUŞ, Dr. Tuba YİĞİT ve Dr.Ahmet Haki TÜRKDEMİR ifadesinde 
özetle; “bu şekilde bir soruya maruz kaldıkları için çok üzgün olduklarını  ifade etmek 
istediklerini, çünkü 10 EKİM 2015 tarihinde vuku bulan  olayda, yani toplantı-gösteri 
yürüyüşü öncesinde gerekse de patlama sonrasında acil sağlık  hizmetleri yönüyle yapılması 
gerekenler azami derecede Müdürlükleri  tarafından yapıldığını,  olayı haber alır almaz  
derhal komuta merkezine gittiklerini, ekip arkadaşlarıyla  beraber gerek ambulansların 
sevkinde  gerekse de sağlık hizmetlerin yerine getirilmesinde koordineli  olarak çalıştıklarını,          
bu gibi olaylarda başta İl Sağlık Müdürümüz olmak üzere, sağlık müdür yardımcımız,  acil 
sağlık hizmetleri şube müdürümüz, il ambulans servisi başhekimimiz, başhekim 
yardımcılarımız ve o günün  komuta merkezinden sorumlu hekimimiz ile beraber eşgüdümlü 
bir şekilde hızlı ve tiziz olarak çalıştıklarını,  duruma göre de UMKE  ekibinin devreye 
girdiğini, 

         Şöyle ki; bahse konu hususla ilgili olarak Ankara Valiliği tarafından Müdürlüklerinden   
ambulans görevlendirilmesinin yapılmasının istendiğini, kendileri de  bunun üzerine bir 
tanesi tren garı önünde, iki tanesi de toplantının  yapılacağı  sıhhiye meydanında ambulans 
görevlendirdiklerini,  garın önündeki toplanma yerinde patlama olduğunu,  daha önceden 
burada görevli ambulanslarımız,  derhal  yaralılara müdahale etmeye başladığını, yaralıların 
çok olması nedeniyle 112 komuta merkezinden takviye ambulans gönderilmesini talep 
ettiklerini, bunun üzerine komuta merkezi bölgeye yakın olan tüm istasyonlara talimat vererek 
olay yerine ambulansların hızlı bir şekilde intikalinin sağlandığını,  ilk on dakika da 17 
ambulans  ve takip eden yarım saat içinde de 38 ambulansın daha görevlendirilerek olay 
yerine ulaşmalarının  sağlandığını,  olay yerinde hazır bulunan ambulanslar  ilk bir dakika 
içerisinde yaralılara müdahale ettiğini,    bunun yanında ayrıca UMKE ekibimizde olay 
yerine hızlıca intikal etmiş, ölü ve yararlıların  triaj işlemlerini yaparak tüm yaralıların olay 
yerinden alınarak çeşitli hastanelere gönderilmesine yardımcı olduğunu, kendilerine sorulan 
revir çadırıyla ilgili olarak şunları söyleyebileceğini, İl Sağlık Müdür Yardımcımızın bu 
konudaki ifadesine aynen katıldıklarını,   ekip olarak bir bütün halinde çalışıyor olduklarını,  
çünkü acil sağlık hizmetleri koordinasyon halinde çalışmayı gerektiren bir vaziyet planı 
olduğunu,  Valiliğin kendilerine yazdığı yazıda; toplantı ve gösteri yürüyüşüne izin verildiği, 
bu nedenle organizasyonun Gar Meydanından başlayarak Opera – Atatürk Bulvarı ve 
Sıhhiyeye kadar gösteri yürüyüşü şeklinde olacağından, burada sabit bir çadırın 
kurulmasının  mümkün olmadığını, uygulamalarının  daha çok önceden belirlenen sabit 
miting alanlarında söz konusu olduğunu, yani bu durum yürüyüş organizasyonu şeklinde  
olduğu için başka bir deyişle sabit bir miting  olmadığı için ve Valilik Makamının 
Müdürlüklerinden  revir çadırının kurulması yönünde bir talebi de  olmadığı için  her hangi 
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bir revir çadırının kurulamadığını,  görevlendirilen  ambülansların GPS kayıtları ve buna 
ilişkin telsiz görüşmeleri  ifadelerinin Ek’indeki CD ‘de  sunulduğunu,  kendilerinin bu gibi  
olağanüstü durumlarda Müdürlük olarak yeterli acil sağlık hizmetlerini vermeye veya bu 
konuda yeterli lojistik desteklerinin  fazlasıyla mevcut olduğunu, şu an dahi aktif 151 
ambülanslarının olduğunu, ayrıca yeterli sayıda UMKE araçlarının bulunduğunu, gerekli 
sağlık tedbirlerinin alınmağı hususunu reddettiklerini, yani bu hususta ekip olarak herhangi 
bir kusurlarının olduğunu düşünmediklerini,  İl Müdürümüzden en alt birimdeki sağlık 
görevlilerimiz o gün yapılması gereken sağlık hizmetlerini azami derecede yerine getirmiş 
olduklarını,  bütün bu yapılan sağlık hizmetlerinin yanında o gün ayrıca teknik destek 
birimindeki görevliler de çağrılarak  kesintisiz bir destek sağlandığını “  beyan etmiştir 
(Ek:500-522). 

          Bahse konu hususla ilgili olarak 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde 
sorumlu hekim olarak görev yapan Dr. Şerife GÜRBÜZ ile 112 Acil Çağrı Merkezi 
nöbetçi sorumlu hekimi Dr. Asuman ÇINARSOY ifadesinde özetle; “ patlama olayının 
olduğu dönemde söz konusu görevi yerine getirdiklerini, bu şekilde bir soruya maruz 
kaldıkları için çok üzgün olduklarını   ifade etmek istediklerini, çünkü 10 EKİM 2015 
tarihinde vuku bulan  olayda, yani toplantı-gösteri yürüyüşü öncesinde gerekse de patlama 
sonrasında acil sağlık  hizmetleri yönüyle yapılması gerekenler azami derecede Müdürlükleri 
tarafından yapıldığını, patlamanın olduğu gün  zaten  görev başında olduklarını, patlamanın 
olduğu alanda önceden konuşlandırılmış ambulanslarının olduğunu,  olay olur olmaz telsiz 
anonsuyla kendilerine  gerekli bildirimlerin yapıldığını,   buradaki ambulanslarının  hemen 
sağlık yönüyle olaya müdahale ettiğini,  sonrasında olağanüstü bir durumun olduğunu hemen 
fark ederek gerekli sağlık tedbirlerini almaya başladıklarını,  ilk etapta en yakın 
istasyonlardaki sağlık ekiplerinin olay  yerine intikal ettiğini, bunun yanında tedbirli olarak 
ambulanslarını olay mahalline intikal ettirdiklerini,  ayrıca özel ambulanslar da devreye 
girerek müdürlükleri  koordinasyonunda yaralılara müdahale ederek çeşitli hastanelere 
taşınmasında görev aldıklarını, bütünlük içerisinde gerekli olan sağlık hizmetlerinin  
hekimlikleri  koordinasyonunda verildiğini, 

          Bahse konu hususla ilgili olarak Ankara Valiliği tarafından Müdürlüklerinden   
ambulans görevlendirilmesinin yapılmasının istendiğini,   bunun üzerine bir tanesi tren garı 
önünde, iki tanesi de toplantının yapılacağı  sıhhiye meydanında ambulans 
görevlendirdiklerini,  garın önündeki toplanma yerinde patlama olduğunu,  daha önceden 
burada görevli ambulanslarımız,  derhal  yaralılara müdahale etmeye başladığını,  
yaralıların çok olması nedeniyle 112 komuta merkezinden takviye ambulans gönderilmesini 
talep ettiklerini,  bunun üzerine komuta merkezi bölgeye yakın olan tüm istasyonlara talimat 
vererek olay yerine ambulansların hızlı bir şekilde intikalinin sağlandığını,  olay yerinde 
hazır bulunan ambulansların  ilk bir dakika içerisinde  yaralılara müdahale ettiğini,   bunun 
yanında ayrıca UMKE ekibinin de olay yerine hızlıca intikal etmiş, ölü ve yararlıların triaj 
işlemlerini yaparak tüm yaralıların olay yerinden alınarak çeşitli hastanelere gönderilmesine 
yardımcı olduğunu,  kendileri  komuta merkezinde gerekli olan sağlık koordinelerini yerine 
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getirirken diğer yöneticilerimiz, saha ve olay yeri yönetimi için patlamanın olduğu yere hızlı 
bir şekilde intikal ettiklerini,  kendilerinin bu gibi  olağanüstü durumlarda Müdürlük olarak 
yeterli acil sağlık hizmetlerini vermeye veya bu konuda yeterli lojistik desteklerinin fazlasıyla 
mevcut olduğunu, şu an dahi aktif 151 ambulanslarının olduğunu, ayrıca yeterli sayıda 
UMKE aracımız vardır. Bütün bunların yanında bizler yani sağlık ekiplerimiz risk alarak 
olay yerinde ilk ve acil müdahalelerimizi standartlara uygun olarak yaptıklarını,  Avrupa 
standartlarında hizmet verdiklerini hatta daha üstünde acil sağlık hizmeti verdiklerini 
düşündüklerini,  arkadaşlarına durumla ilgili mesaj attıklarını,  bunun üzerine gönüllü olarak 
gelerek acil sağlık hizmetlerine destek verdiklerini, revir çadırının kurulup kurulmayacağı 
hususu, Valilikten gelen yazıya göre idarecileri  tarafından karar verilmekte olduğunu, 

        Ankara Valimiz, Varlık Mahallesinde bulunan 112 Komuta Kontrol Merkezine bizzat 
gelerek sağlık ekibinin göstermiş olduğu fedakarlıktan dolayı ve hızlı bir şekilde sağlık 
hizmetlerini yerine getirdiğimiz için kendilerine bizzat teşekkür ettiklerini,  aynı zamanda 
Müsteşarlık Makamından da teşekkür aldıklarını,  şunu hususu da vurgulamak istediklerini,            
Bu üstün gayretlerimizden dolayı, 29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonuna   
Cumhurbaşkanlığınca davet edildiklerini, söz konusu davete; nöbetçi sorumlu hekimi olarak 
kendisi ve UMKE ( Uluslararası Medikal Kurtarma Ekibi ) ‘den bir kişi, komuta kontrol 
merkezinden bir kişi, olayın olduğu esnada burada konuşlanmış olan ambulanstaki 
görevlilerden üç acil sağlık personelinin  temsili olarak katıldıklarını, bütün bu gayretlerine 
rağmen şikayete konu edilmelerini  anlamalarının  mümkün olmadığını, yani bu hususta ekip 
olarak herhangi bir kusurlarının  olmadığını  düşündüklerini, İl Müdürümüzden en alt 
birimdeki sağlık görevlilerimiz o gün yapılması gereken sağlık hizmetlerini azami derecede 
yerine getirdiklerini, bütün bu yapılan sağlık hizmetlerinin yanında o gün ayrıca teknik destek 
birimindeki görevlilerin de çağrılarak kesintisiz bir destek sağlanmış olduğunu, hatta o gün 
hatırladıkları kadarıyla nöbette olmayan veya görevli olmayan sağlık çalışanları da insani 
boyutta desteğe geldiklerini “, beyan etmiştir. (Ek:523-531). 

            İncelenen belge ve alınan ifadelerin bir bütün olarak değerlendirilmesinde;   
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç 
duyurusunda, mahkemenin 10/02/2017 tarihli duruşmanın 21 nolu ara kararı gereğince; sağlık 
hizmetlerinin gereği gibi yapılmaması” iddialarıyla ilgili olarak Ön İnceleme Kapsamında 
incelemenin yapılmasının istenildiği,  bu minvalde  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ilgi 
yazısında belirtilen Müşteki Vekilleri adına  Av.İlke IŞIK imzalı  21/04/2017 tarihli  
dilekçede belirtilen hususların Sağlık Denetçiliğimce incelendiği, bu çerçevede Ankara 
Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 01.10.2015 tarihli ve 2015 sayılı İl Sağlık 
Müdürlüğüne yazdığı yazıda özetle; Söz konusu toplantı ve gösteri yürüyüşü ile ilgili olarak 
10.10.2015 Cumartesi günü saat:08’den itibaren; Ankara Tren Garı önünde uygun bir yerde 
(1) adet tam teçhizatlı ambulans aracı, Mithat Paşa Caddesi Sağlık Bakanlığı önünde uygun 
bir yerde (2) adet, tam teçhizatlı ambulans aracının hazır bekletilmesini rica ederim “şeklinde 
denmekte olduğunun görüldüğü, 
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        Bu durum üzerine; Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün 12/10/2015 tarihli ve 302.99 sayılı 
Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne “10.10.2015 tarihinde saat 08:00’dan itibaren üç (3) adet 
tam donanımlı ambulans görevlendirmesinin yapıldığı” şeklinde yazı yazıldığının görüldüğü,  
bu minvalde Çiğdem (37), Sıhhıye (4) ve Siteler (15) istasyonlarından tam teçhizatlı 
ambulansların ve gerekli acil sağlık personelinin görevlendirildiği, söz konusu Valilik 
yazısında “Revir Çadırı “nın kurulması yönünde herhangi bir talebin veya emrin olmadığı, 
dolayısıyla söz konusu Valilik izninin içeriği, toplantı-gösteri yürüyüşü şeklinde olduğu ve  
sabit miting şeklinde olmadığı için “Revir Çadırı”nın kurulmadığının  anlaşıldığı, ayrıca 
Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün 10.10.2015 tarihli ve 2015 sayılı yazısı üzerine İl Sağlık 
Müdürlüğü tarafından “ 11.10.2015 Pazar günü saat 08:00’dan ve 12.10.2015 pazartesi günü 
saat 08:00’dan itibaren, asayiş hareket merkezinde görev almak üzere 112 Acil Çağrı 
Merkezindeki görevli danışman hekimlerden bir hekimin görevlendirildiğinin görüldüğü, 

        10 Ekim 2015 tarihinde meydana gelen garın önündeki patlamadan acil sağlık 
ekiplerinin saat 10:05 civarında haberdar oldukları, toplantı-gösteri yürüyüşü öncesi 
görevlendirilen acil sağlık personelinin veya ambulansların olay yerine ulaşma süresinin 
00:01:12 sn olduğu, patlamanın olduğu yere  yakın istasyonlardaki ambulansların olay 
mahalline intikal süresinin ortalama 5 dakika olduğu,  diğer istasyonlardaki ambulansların ve 
sağlık ekiplerinin de olay mahalline intikal ettiği, söz konusu patlama için İl Sağlık 
Müdürlüğü tarafından toplamda 57 adet tam teçhizatlı ambulansın görevlendirildiği, bunun 
yanında Ankara Ana Deposu, Ankara Eğitim Birimi, Ankara İnsan Kaynakları, Ankara 
Tahakkuk Birimi, Ankara Teknik Destek Araç Birimi, Haberleşme Birimi, İstasyon Lojistik 
Birimi, Saha Koordinasyon gibi birimlerin ve birimlerdeki  görevlilerin de  söz konusu olay 
için hazırda tutulduğu, ayrıca Sağlık Müdürlüğüne bağlı, Uluslararası Medikal Kurtarma 
Ekibi (UMKE) tarafından da  gerekli sağlık personelinin görevlendirildiğinin anlaşıldığı, 
10/10/2015 tarihinde Ankara Garı önünde meydana gelen patlamada yaralan kişilerin 11 ayrı 
Kamu Hastanesinde, 8 ayrı Üniversite Hastanesinde  ve  10 Özel Hastanede  de tedavilerinin 
yapıldığının anlaşıldığı,  

  10/10/2015 tarihinde Ankara Garı önünde meydana gelen patlamada çok fazla yaralı ve 
ölüm olayının olması nedeniyle doğrudan Sağlık Bakanlığına bağlı SAKOM ( Sağlık Afet 
Koordinasyon Merkezi )’ unda devreye girdiği, SAKOM tarafından gereken her türlü sağlık 
tedbirinin alındığı ve yerine getirildiği,  Sağlık Bakanlığının 20/10/2015 tarihli ve 9287 sayılı 
yazısı ile Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof.Dr. Eyüp GÜMÜŞ tarafından; 10 Ekim 2015 saat 
10:04’de Ankara Tren Garı önünde meydana gelen terör saldırısında yaralanan 
vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunumunda görev alan tüm sağlık personeline teşekkür 
edildiği, yine özverili çalışmalarından dolayı, temsilen 6 sağlık personelinin  İl Sağlık 
Müdürlüğü tarafından Cumhurbaşkanlığı 29 Ekim Resepsiyonuna gönderildiği, ayrıca İl 
Sağlık Müdürlüğü tarafından 10 Ekim 2015 tarihinde 112 Acil Çağrı Merkezi Nöbetçi Hekimi 
Dr.Asuman  ÇINARSOY’un üstün gayreti ve fedakarlığından dolayı 2016 Yılı 14 Mart Tıp 
Bayramı için  “Yılın   Doktorluğu” na aday gösterildiğinin görüldüğü, bahse konu hususlarla 
ilgili olarak İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL ve Ankara Milletvekili Murat EMİR 
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tarafından Yazılı Soru Önergesi verildiği,  soru önergesinde belirtilen hususlara ayrıntılı 
cevap verildiğinin görüldüğü, Ön İnceleme Kapsamında ifadesi alınan İl Sağlık Müdürlüğü 
yöneticilerin ve ilgili acil sağlık personelin beyanında özetle; “söz konusu patlama nedeniyle 
her türlü sağlık tedbirlerini aldıklarını, acil sağlık hizmeti personelinin fedakarlıkla görevini 
yaptıklarını, bunun yanında lojistik desteğin  ve teknik hizmetlerin de tam olarak yerine 
getirildiğini “ ifade ettikleri,  bu bağlamda söz konusu sağlık yöneticilerinin ve acil sağlık 
hizmeti personelinin görevlerini yaptıkları, patlama sonrasında ve toplantı- gösteri yürüyüşü 
öncesinde sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde  ve gerekli sağlık tedbirlerin alınması 
hususunda Sağlık Denetçiliğimce sağlık yöneticilerinin ve acil sağlık hizmeti personelinin 
herhangi bir kusurunun tespit edilemediği, dolayısıyla  10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren 
Garı önünde meydana gelen patlama sonrası ve toplantı-gösteri yürüyüşü öncesinde  sağlık 
hizmetlerinin gereği gibi yapılmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı anlaşılmaktadır      
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          NETİCE VE KANAAT: 

-10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı önünde meydana gelen patlama 
sonrası ve toplantı-gösteri yürüyüşü öncesinde  sağlık hizmetlerinin gereği gibi 
yapılmadığı iddiası      konusunda; 

  Konunun tahlili bölümünde arz ve izah edildiği üzere; 

           Sağlık Denetçiliğimce yapılan incelemede; Ankara Valiliği İl Emniyet 
Müdürlüğünün 01.10.2015 tarihli ve 15491-2015 sayılı yazısı ile Ankara İl Sağlık 
Müdürlüğünden söz konusu toplantı ve gösteri yürüyüşü ile ilgili olarak 10.10.2015 
Cumartesi günü saat:08’den itibaren; Ankara Tren Garı önünde uygun bir yerde (1) adet tam 
teçhizatlı ambulans aracı, Mithat Paşa Caddesi Sağlık Bakanlığı önünde uygun bir yerde (2) 
adet, tam teçhizatlı ambulans aracının hazır bekletilmesinin talep edildiği, İl Sağlık 
Müdürlüğü tarafından gerekli talebin yerine getirildiği, söz konusu Valilik yazısında “Revir 
Çadırı “nın kurulması yönünde herhangi bir talebin veya emrin olmadığı, dolayısıyla İl Sağlık 
Müdürlüğü tarafından “revir çadırı” nın kurulmadığı, 10 Ekim 2015 tarihinde meydana gelen 
garın önündeki patlamadan acil sağlık ekiplerinin saat:10:05 civarında haberdar oldukları, 
toplantı-gösteri yürüyüşü öncesi görevlendirilen acil sağlık personelinin veya ambulansların 
olay yerine ulaşma süresinin 00:01:12 sn olduğu, patlamanın olduğu yere yakın 
istasyonlardaki ambulansların olay mahalline intikal süresinin ortalama 4-5 dakika olduğu,  
diğer istasyonlardaki ambulansların ve sağlık ekiplerinin de hızlı bir şekilde olay mahalline 
intikal ettiği, söz konusu patlama için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından toplamda 57 adet tam 
teçhizatlı ambulansın görevlendirildiği, bunun yanında diğer lojistik ve   destek birimlerinin 
de hazırda tutulduğu, ayrıca Uluslararası Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)’ ninde 
görevlendirildiği anlaşılmaktadır. 

          10/10/2015 tarihinde Ankara Garı önünde meydana gelen patlama nedeniyle  
Başkanlığını Sağlık Bakanlığı Müsteşarının yaptığı SAKOM ( Sağlık Afet Koordinasyon 
Merkezi )’ unda hızlı bir şekilde devreye girdiği, SAKOM tarafından gerekli olan  her türlü 
sağlık tedbirinin alınarak titizlikle yerine getirildiği,  Sağlık Bakanlığının 20/10/2015 tarihli 
ve 9287 sayılı yazısı ile Bakanlık Makamınca; 10 Ekim 2015 saat 10:04’de Ankara Tren Garı 
önünde meydana gelen terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımıza sağlık hizmeti 
sunumunda görev alan tüm sağlık personeline özverili çalışmalarından dolayı, teşekkür 
edildiğinin görüldüğü, bahse konu hususlarla ilgili olarak ayrıca  Milletvekilleri tarafından 
“Yazılı Soru Önergesi “nin verildiği,  soru önergesinde belirtilen hususlara ayrıntılı olarak 
cevap verildiğinin görüldüğü, bu bağlamda sağlık yöneticilerinin ve acil sağlık hizmeti 
personelinin Sağlık Denetçiliğimce herhangi bir kusurunun tespit edilemediği, sağlık 
yöneticilerinin ve acil sağlık hizmeti personelinin görevlerini yaptıklarının incelenen belge ve 
alınan ifadelerden anlaşıldığı, dolayısıyla  10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı 
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önünde meydana gelen patlama sonrası ve toplantı-gösteri yürüyüşü öncesinde  sağlık 
hizmetlerinin gereği gibi yapılmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı anlaşıldığından    

 

       Eski Ankara İl Sağlık Müdürü Dr.Mustafa Erkan ÇİÇEK,  112 Acil Sağlık 
Hizmetlerinden Sorumlu İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Fazıl İNAN, Eski Acil 
Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Dr.Mehmet Metin TUNÇER,  Eski 112 İl Ambulans 
Servisi Başhekimi Dr. İbrahim ÜNLÜ, İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcıları  
Dr.Talip KARABULUT, Dr.Hüseyin ERDOĞAN, Dr.Özlem Parlak KURTULUŞ, 
Dr.Tuba YİĞİT ve Dr. Ahmet Haki TÜRKDEMİR,  Komuta Kontrol Merkezi Sorumlu 
Hekimi Dr. Şerife GÜRBÜZ ve  112 Acil Çağrı Merkezi Nöbetçi Sorumlu Hekimi Dr. 
Asuman ÇINARSOY hakkında 4483 Sayılı Yasa Kapsamında  “ SORUŞTURMA İZNİ 
VERİLMEMESİ” nin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 

        Netice ve Kanaatine varılarak tarafımdan düzenlenen işbu ÖN İNCELEME RAPORU 
ekleriyle birlikte Makama sunulmuştur. 

                                                                                                    
                                                                                                e-imzalıdır 
                                                                                                                Ali KOPLAY            
                                                                                                                     Sağlık Başdenetçisi                                                                                                                                                                                                                               
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Evrakın  
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Sıra 
No 

 
Tarihi 

 
Sayısı 

Sayfa 
Adedi 

1-2 05/06/2017 2413 2  İnceleme emri yazısı ve ekleri 
3-42 21/04/2017     

2017/7808
9 

40  Ankara C. Başsavcılığının  Ankara Valiliğine  yazdığı 
yazı ve eki belgeler 

43-67 21/04/2017 2016/232 25  Av.İlke IŞIK’ın mahkemeye verdiği şikayet dilekçesi 
68-
416 

- - 349  Konuya ilişkin gerekli mahkeme evrakları  ve  eki 
belgeler 

417-
431 

-  15  Sağlık yöneticilerinin görevlendirme yazıları ve eki 
belgeler 

432-
490 

- - 59  Bahse konu hususla ilgili olarak gerekli yazışmalar, 
cevabi yazılar ve eki belgeler 

491-
493 

15/06/2017 - 3  Eski İl Sağlık Müdürü Dr.M. Erkan ÇİÇEK’in ifadesi 

494-
496 

14/06/2017 - 3 İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr.H.Fazıl İNAN’ın ifadesi 

497-
499 

15/06/2017 - 3  Eski  Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Dr.Mehmet 
Metin TUNÇER’in ifadesi 

500-
502 

15/06/2017 - 3 Eski İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr.İbrahim 
ÜNLÜ’nün ifadesi 

503-
504 

15/06/2017 - 2 İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Dr.Hüseyin 
ERDOĞAN’ın ifadesi 

505-
506 

15/06/2017 - 2 İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Dr. Talip 
KARABULUT’un ifadesi 

507-
508 

16/06/2017 - 2 İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Dr. Özlem 
Parlak KURTULUŞ’un ifadesi 

509-
516 

16/06/2017 - 8 İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Dr. Tuba 
YİĞİT’in  ifadesi 

517-
522 

19/06/2017 - 6 İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Dr. Ahmet 
Haki TÜRKDEMİR’in  ifadesi 

523-
524 

19/06/2017 - 2 Komuta Kontrol Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Şerife 
GÜRBÜZ’ün ifadesi 

525-
531 

20/06/2017 - 7  112 Acil Çağrı Merkezi Nöbetçi Sorumlu Hekimi Dr. 
Asuman ÇINARSOY’un ifadesi 
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Toplam 531   (beşyüzotuzbirparçadan ibarettir) 
 
       
   29/06/2017 tarihinde düzenlenmiştir.  
 
                                                                                                                           
                                                                                                            e-imzalıdır  
                                                                                                        Ali KOPLAY            
                                                                                                       Sağlık Başdenetçisi                                                                                                                      
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