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Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’nün 06.08.2018 tarihli ve 68110378-641.99-E.2047 sayılı yazısında -

özetle- “beyaz kod olaylarında suç ihbarının kim tarafından yapılacağı hususunda tereddüte düşüldüğü” 

belirtilerek 16/03/2016 tarihli ve 2016/3 sayılı Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulaması Genelgesinin 8 

inci maddesinin (a) bendi çerçevesinde Müşavirliğimizden mukteza tayini istenilmekle konu incelenmiştir. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 279 uncu maddesinde “(1) Kamu adına soruşturma ve 

kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara 
bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. ” hükmüne yer verilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve 

Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası "Bu Yönetmelik kapsamında işlenen 

fiilleri, ilgili sağlık kurum ve kuruluşunun yöneticisi, adli mercilere ve Bakanlıkça kurulan sisteme 
bildirir. Mağdur personel de bu bildirimi yapabilir." şeklinde düzenlenmiştir. 

2016/3 sayılı Genelgenin 5 inci maddesinin (a) bendinin (ab) alt bendinde, ihbar dilekçesinin 

yöneticiler tarafından doldurulup imzalanacağı, aynı şekilde, Beyaz Kod uygulamasında yer alan örnek 

formalarda ve https://beyazkod.saglik.gov.tr/KullanimKilavuzu.pdf adresinden ulaşılabilecek olan Beyaz 

Kod Kullanım Kılavuzunun 15, 49, 75, 101 ve 127. sayfalarında da ihbar dilekçesinin yöneticiler 

tarafından doldurularak imzalanacağı belirtilmiştir. 

Yukarıda zikredilen düzenlemeler çerçevesinde sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu 

görevlerden dolayı personele karşı vukuu bulan şiddet olayları sonrasında izlenecek yol şöyledir;  

1- Tüm şiddet olaylarının Beyaz Kod sistemine kaydı sağlanacak ve sistem kaydına ilişkin gerekli 

iş ve işlemler Kılavuzda belirtildiği üzere görevli personel tarafından yerine getirilecektir. 

2- Kamu görevlisine karşı, bu görevi nedeniyle işlenen suçlar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 

gereği kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren suçlardan olduğu cihetle, Kanunun 

279 uncu maddesi ile yukarıda zikredilen diğer düzenlemeler çerçevesinde, -mağdur personelin 

şikâyetçi olup olmadığına bakılmadan- gecikmeye mahal verilmeksizin yöneticileri 

tarafından suç ihbarının yapılması gerekmektedir. 

3- İhbar, Cumhuriyet Savcılıklarına yapılmış ise soruşturma numarası, kolluk görevlilerine 

yapılmış ise ihbarın nereye ve hangi tarihte yapıldığına ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte 

beyaz kod sistemine kaydı gereken diğer bilgi ve belgelerin 2016/3 sayılı Genelgenin 5 inci 

maddesinin (a) bendinin (ac) alt bendi gereği 24 saat içerisinde İl Koordinatörlüğüne intikali 

sağlanmalıdır. 

4- Genelgenin 7 nci maddesinin (ç) bendi “İl beyaz kod koordinatörü başvurunun beyaz kod 

kapsamında olup olmadığını değerlendirir, beyaz kod kapsamındaki başvurulara ilişkin bilgi-
belgeleri savcılığa intikal ettirir” düzenlemesi ile yönetici tarafından yapılan ihbar sırasında 

sunulmamış diğer tüm bilgi ve belgelerin (hukuki yardım talep formu, vekil bildirimi, diğer 

deliller ve benzeri) soruşturma dosyasına sunulması kastedilmiş olup, Sağlık Bakanlığı 

Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları 

Hakkındaki Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası ile birbirini tamamlar niteliktedir. Bu 

itibarla, İl Koordinatörünce, bilgi ve belgeler tedkik edilerek başvurunun hukuki yardım 

kapsamında olup olmadığı değerlendirilecek ve yönetici tarafından yapılan ihbar sırasında 

sunulmamış diğer tüm bilgi ve belgeler soruşturma dosyasına sunulacaktır.  

Bilgilerini ve bu çerçevede gereğini rica ederim. 

Av. Adem KESKİN 

Bakan a. 

I. Hukuk Müşaviri 

Dağıtım: 

- 81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlükleri) 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9f1e19ad-f288-46a4-9278-127abf092dad kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
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