ÇALIġAN HAKLARI VE GÜVENLĠĞĠ BĠRĠMĠ
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ÇalıĢan Güvenliğinin
Sağlanmasını konu alan 2012/23 sayılı genelgesi gereğince hastanemiz sağlık çalıĢanlarının
sağlık hizmetlerini sunum sürecinde muhtemel risklerin en aza indirilmesini, çalıĢan
güvenliğinin ve motivasyonunun en üst düzeyde tutulmasını ve çalıĢan farkındalığının
arttırılmasını hedefleyen, kiĢinin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan
veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan Ģiddet
olaylarının önlenmesi amacıyla hastanemiz bünyesinde “ÇalıĢan Hakları ve Güvenliği Birimi”
kurulmuĢtur. ÇalıĢan Hakları ve Güvenliği Komitesi BaĢhekim yardımcısı Uzm. Dr. Nurullah
ANġĠN, Müdür Yardımcısı Mehdi DEĞĠġMAN ve ÇalıĢan hakları ve Güvenliği birim
sorumlusu Edip ÇĠFTÇĠ, Güvenlik Sorumlusu Gülay KAÇAR görevlendirilmiĢtir.
Birim, ÇalıĢan Hakları ve Güvenliğine yönelik olarak;
1- Talep ve Ģikayetleri kabul eder.
2- BaĢvuruları değerlendirerek raporlar.
3- Gerekli önleyici ve düzenleyici çalıĢmaların baĢlatılmasını sağlayarak baĢvuru sahiplerine
geri bildirimde bulunur.
4- ÇalıĢan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip eder.
5- Aylık olarak BaĢhekimliğe rapor sunar.
6- Hastanemiz çalıĢanlarına yüksek motivasyon ve güvenli bir ortam sağlayarak, hizmet
sunumunda kalitenin artırılmasına, kurum çalıĢanları için muhtemel riskleri belirleyerek, bu
risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve teknikler geliĢtirir, olayların analizini yaparak
kuruma özgü tedbirlerin artırılmasını sağlar.
ġĠDDET NEDĠR
Sağlık çalıĢanlarının, görevlerini icra ettikleri sırada yaralama, tehdit ve hakarete maruz kalma
durumlarıdır.

BEYAZ KOD NEDĠR
Sağlık Bakanlığının kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluĢlarında gerçekleĢen Ģiddet
olaylarının izlenmesi, gereken müdahalenin yapılması ile olayın takip edilmesi, adli mercilere
iletilmesi, beraberinde; gerçekleĢen olayların analizinin yapılarak ilgili sağlık kurumuna
özgü tedbirlerin alınması için çalıĢma yapılması amacıyla oluĢturulmuĢ bir sistemdir.

BEYAZ KOD BĠRĠMĠ NEDĠR
Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan, gerçekleĢen Ģiddet olayları sonrasında “ 113 “ no‟lu
telefon numarasından 7/24 ulaĢılabilen, bildirim üzerine, olayın adli makamlara intikal
ettirilip ettirilmediğini araĢtıran ve Ģayet ettirilmemiĢ ise olayı derhal adli makamlara
bildirilmesini sağlayan, ayrıca Ģiddet olayının gerçekleĢtiği sağlık kurumunun hukuk
birimlerine de olayın bildirildiğini teyit eden birimdir.

ġĠDDETE MARUZ KALINDIĞINDA BĠLDĠRĠM NASIL YAPILMALI
ġiddete maruz kalan sağlık çalıĢanı veya olaya tanık olan diğer sağlık çalıĢanı tarafından
aĢağıdaki üç adım sırasıyla uygulanır.
1- Hastanemiz bünyesindeki ÇalıĢan Hakları Güvenliği Birimi Beyaz Kod ekibine bildirimde
bulunulması ile süreç baĢlatılır.
2- Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluĢturulan ve 24 saat kesintisiz hizmet veren “ 113 “ no‟lu
danıĢma hattı aranarak olay hakkında bilgi verilir veya internet
üzerinden www.beyazkod.saglik.gov.tr adresi üzerinden
Bildirim Formu 1 doldurularak bakanlığa olay hakkında bilgi verilir. Bildirim Formu 1 „in
bir nüshası ÇalıĢan Hakları ve Güvenliği Birimine iletilir.
3- Olay anında veya daha sonraki bir süreçte Ģiddete maruz kalan kiĢi tarafından Bildirim
Formu 2 „ nin doldurularak bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir.
Sağlık çalıĢanına yönelik herhangi bir Ģiddet olayı durumunda mesai saatleri içerisinde
Hastanemiz ÇalıĢan Hakları ve Güvenliği Birimine veya Beyaz Kod uygulamasından sorumlu
BaĢhekim Yardımcısına, mesai saatleri dıĢında ise nöbetçi uzman doktor ve yöneticilere bilgi
verilir. Bilgi verilen yöneticiler tarafından, durum www.beyazkod.saglik.gov.tr adresi
üzerinden “ Bildirim Formu 1 “ doldurularak bakanlığa iletilir. Yöneticiler eĢ zamanlı olarak,
ilgili sağlık çalıĢanının Ģikayetinin olup olmadığına bakmadan, olayı adli mercilere mutlaka
intikal ettirir.
ġĠDDETLE KARġILAġTIĞINIZDA YAPMANIZ GEREKENLER
Öncelikle kiĢisel güvenliğinizi sağlayın, saldırgandan uzaklaĢarak güvenli bir alanda durun.

Olay yerinde ve anında tutanak tutun ve görgü tanıklarına imzalatın.
Hastane güvenlik birimine haber verin.
Kurum/çalıĢtığınız iĢyeri yetkililerine bilgi verin.
Sağlık durumunuzla ilgili tıbbi rapor alın.
ġiddet sonrası bedensel/ruhsal tıbbi destek alın.
TUTANAK ĠÇERĠĞĠ
1-Saldırının olduğu tarih
2-Saldırı saati
3-Saldırıya uğradığınız yer
4-Saldırı anında yaptığınız iĢ
5-Saldırının baĢlama nedeni
6-Detaylı olarak saldırının oluĢ Ģekli, türü, kullanılan araçlar
7-Saldırı sonucu vücudunuzda ve çevrede oluĢan olumsuzluklar
8-Saldırgan/saldırganların yaĢ ve cinsiyetleri, biliniyorsa isimleri
9-Saldırıyı görenlerin ad ve soyadları, imzaları, varsa iletiĢim bilgileri
ÇALIġANLARA SAĞLANAN HUKUKĠ YARDIMLAR
ġiddet olayları için Bakanlık Hukuk Birimleri, iĢlenen suçtan mağdur olan Bakanlık
personeline veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını isteyip
istemediğini soracak ve talep etmeleri halinde Bakanlık avukatlarınca ilgili personele
28.04.2012 tarihli ve 28277 Sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı
Personeline KarĢı ĠĢlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hukuki yardım yapılacaktır.
HER TÜRLÜ SORULARINIZ ĠÇĠN
ÇalıĢan Hakları ve Güvenliği Birimini arayınız.
Tel. No: 0426 214 22 17
Dahili No: 1611
Mail adresi: edip.ciftci@saglik.gov.tr
Edip ÇĠFTÇĠ
ÇalıĢan Hakları Ve Güvenliği Birim Sorumlusu

BEYAZ KOD ALGORİTMASI
OLAY

Beyaz Kod Bildirim
Formu SĠSOFT \Kalite
Paneli \Dökümanlar

24 saat içinde
bildirilir

Beyaz Kod
Başvuru Çağrısı
1111

MÜDAHALE

Kalite Yönetimi ve
ÇalıĢan Hakları
Birimine gönderilir.

Başvuru

Başvuru

Çalışan Hakları ve
Güvenliği Birimi

www.beyazkod.saglik.gov.tr

Başvuru Çağrı
Merkezi
113

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
Mağdurla iletişim kurar, süreç hakkında bilgi verir. Bilgi ve belgelerin temini (Olay
tutanağı, Hukuki yardım talep formu, ihbar dilekçesi, onam formu, diğer kanıtlar )
Beyaz Kod sistemine kaydeder. İl Beyaz kod koordinatörlüğüne gönderir.

İl Beyaz Kod Koordinatörlüğü
Başvuru kapsamında ise bilgi ve belgeler adli mercilere intikal ettirilerek süreç
başlatılır. Başvuru beyaz kod kapsamında değil ise bilgilendirme yapılır.
Bilgilendirme tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilir.

Adli Süreç
Bu süreçte adli mercilerce mağdura yapılacak tüm tebligatlar hususunda en kısa
sürede il koordinatörlüğü haberdar edilir. Yapılacak duruşmalarda bulunması
gerekir. Bu süreçte özel avukattan da yardım alınabilir. Tüm süreç boyunca, sürecin
her aşamasından, mağdurun mail adresine bilgilendirme maili gönderilir.

