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SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Trabzon İli Kamu Hastaneleri Birliği 

Genel Sekreterliği
 SÜRMENE DEVLET HASTANESİ

Varoluş sebebi sağlığın korunup 
geliştirilmesi olan, yaşam hakkının 

kutsallığını savunan, zaman ve mesai 
kavramı gözetmeksizin hizmet veren 
sağlık çalışanlarının emeğine saygı 

gösterilmelidir.
Sağlık çalışanları zor zamanlarda bile 
sizin için yapabildiklerinin en iyisini 

yapmaya çalışıyorlar, bu yüzden onlara 
karşı anlayışlı ve saygılı olunmalıdır.

PERSONELİMİZE 
YAPILAN ŞİDDETE GÖZ 
YUMULMAYACAKTIR.

Personelimize herhangi bir tehdit, 
sözlü taciz ve saldırı durumunda 

Sağlık Bakanlığı tarafından yasal işlem 
yapılacaktır.

Biz sizi ve size verilen hizmeti 
önemsiyoruz. Hizmetiniz aksıyorsa Hasta 
Hakları Birimine müracaat edebilirsiniz. 
Sıkıntınızı çözmek için elimizden geleni 

yapacağız.
Sayın hasta ve yakınları! Her zaman 

başımızın tacısınız, ancak sağlık 
çalışanlarına tehdit, taciz ya da saldırı 

durumuna kadar…

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN
HUKUKİ YARDIMLAR

Şiddet olayları için Bakanlık hukuk birim-
leri, işlenen suçtan mağdur olan bakan-
lık personeline veya vefatı halinde kanuni 
mirasçılarına bir avukatın hukuki yardı-
mını isteyip istemediğini soracak ve talep 
etmeleri halinde Bakanlık avukatlarınca 
ilgili personele 28.04.2012 tarihli 28277 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sağlık 
Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar 
Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçe-
vesinde hukuki yardım yapılacaktır.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 
ŞİDDETE

BAŞVURANLAR MUTLAKA
YARGILANACAK!



ŞİDDET NEDİR?

Sağlık çalışanlarının, görevlerini icra ettikleri sıra-
da yaralama(TCK Madde 86-87) tehdit(TCK Madde 
106) ve hakarete(TCK Madde 125) maruz kalma 
durumlarıdır.

BEYAZ KOD NEDİR?

Sağlık Bakanlığı’nın kamu ve özel tüm sağlık ku-
rum
ve kuruluşlarında gerçekleşen şiddet olaylarının
izlenmesi, gereken müdahalenin yapılması ile ola-
yın takip edilmesi, adli mercilere iletilmesi, bera-
berinde; gerçekleşen olayların analizinin yapılarak 
ilgili sağlık kurumuna özgü tedbirlerin
alınması için çalışma yapılması amacıyla oluştur-
muş bir sistemdir.

BEYAZ KOD BİRİMİ NEDİR?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan,  gerçekleşen 
Şiddet olayları sonrasında “113” no’lu telefon nu-
marasından 7/24 ulaşılabilen, bildirim üzerine, 
olayın adli makamlara intikal ettirilip ettirilmedi-
ğini araştıran ve şayet ettirilmemiş ise olayı der-
hal adli makamlara bildirilmesini sağlayan, ayrıca 
şiddet
olayının gerçekleştiği sağlık kurumunun hukuk bi-
rimlerine de olayın bildirildiğini teyit eden birimdir.

HASTANEMİZ ÇALIŞAN HAKLARI VE
GÜVENLİĞİ BİRİMİ

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğü’nün Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasını 
konu alan 2012/23 sayılı Genelgesi gereğince 
hastanemiz bünyesinde kurulan ve ‘’Beyaz Kod’’ 
uygulamasından sorumlu İdari ve Mali Hizmetler 
Müdürüne bağlı olarak Sürmene Devlet Hastanesi 
binamızda, Çalışan Hakları Birimi bulunmaktadır. 
Bu birim Psikoloğun görev aldığı, çalışan hakları ve 
güvenliğine ilişkin iş ve işlemlerin yürütüldüğü (risk 
değerlendirilmesi ve güvenlik tedbirleri, çalışanla-
rın eğitimi, hasta ve hasta yakınlarının bilgilendiril-
mesi, hizmetten çekilme, bildirim süresi ve hukuki 
yardım)  birimdir.

ŞİDDETE MARUZ KALINDIĞINDA
BİLDİRİM NASIL YAPILMALI?

Şiddete maruz kalan sağlık çalışanı veya 
olaya tanık olan diğer sağlık çalışanı ta-
rafından aşağıdaki üç adım sırası ile uy-
gulanır;

1. ”Beyaz Kod” birimine; olay yerinden
“ 1111” aranarak olay bildirimi yapılır.
2. Beyaz Kod bildirimine giden ekip so-
rumlusu olaya müdahale ettikten sonra  
“olay bildirim formu” düzenleyerek Kalite 
Birimine teslim eder.
3. Sağlık Bakanlığı’nın; Sağlık Bakanlığı 
bünyesinde oluşturulan ve 24 saat kesinti-
siz hizmet veren 113 No’lu danışma hattı 
aranarak olay hakkında bilgi verilir (cep 
telefonundan arayacaklar için;
0312 113 113 1 tuşlanarak aranmalı). Bu 
arama olaya müdahale edildikten hemen 
sonra  Çalışan Güvenliği Birim Sorumlusu 
tarafından zaman kaybetmeden yapmalı-
dır.
Ayrıca “olay bildirim formu” Çalışan 
Hakları ve Güvenliği Birimi /Beyaz Kod Bi-
rimine ulaştıktan sonra ilgililer tarafından 
www.beyazkod.sağlik.gov.tr adresine bil-
dirim yapılır.

Sağlığınız 
için

Çalışıyoruz...


