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2011 yılında yayınlanan Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik kamu, 

üniversite ve özel sektör ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarını kapsayacak şekilde 

düzenlenmişti. Bu yönetmeliğe göre sağlık kurumlarına hasta ve çalışan güvenliğini sağlamaya 

yönelik gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kendi iç düzenlemelerini yapmak ve 

tedbirleri almakla yükümlülüğü getirilmişti. Bu kapsamda sağlık kurumlar beyaz kod 

uygulaması için gerekli düzenlemeleri yaparak, çalışan güvenliği komitelerini kurmak 

zorundadırlar. 

 

Yönetmelik beyaz kod uygulamasını özel,kamu,üniversite,bakanlık ayrımı yapmaksızın tüm 

sağlık kurumları için düzenlemiş iken; sağlık çalışanlarına görevi başında şiddet uygulanması 

durumunda sadece bakanlık ve bağlı kurumlarda çalışanlara ceza soruşturma ve davalarında 

hukuki yardım sağlanmakta idi. 

 

663 s. Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 54. 

maddesinde; “ Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında; sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu 

görevlerden dolayı personele karşı işlenen SUÇLAR sebebiyle ceza hukuku kapsamında 

yürütülmekte olan işlemler ve davalarda PERSONELİN TALEBİ üzerine Bakanlık ve bağlı 

kuruluşlarınca hukukî yardım yapılır.” 

 

Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul 

Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ te ise; bakanlık ve bağlı kuruluşlarında kadrolu veya 

sözleşmeli görev yapan personel, gönüllü ve ücretsiz sağlık hizmeti verenler ve Aile Hekimliği 

Kanunu kapsamında görev yapanlara karşı görevi sebebiyle işlenen suçlarda yürütülmekte 

olan işlemleri ve davalarda hukuki yardımın sağlanacağı belirtilmiştir. 

 

Görüldüğü üzere beyaz kod tüm sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlar açısından işletilen bir 

kurum iken, beyaz kod verilmesi ardından sadece bakanlık ve bağlı kuruluşlarında çalışan 

sağlık çalışanlarına ya da vefatı halinde mirasçılarına hukuki yardım sağlanmakta idi. 

 

31/08/2022 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarına Ait Birimlerde 

Görevli Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul 

ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan sağlık 

çalışanlarına karşı bir suç işlenmesi halinde de hukuki yardım sağlanması düzenlenmiştir. 

Yapılan düzenleme ile yukarıda yer verilen düzenlemelere benzer şekilde: 

 

 

- Kamu ve Özel Üniversitelerde görev yapan sağlık çalışanlarına ya da vefat halinde 

mirasçılarına 

- Sağlık çalışanlarına karşı sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı 

işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülen işlem ve davalarda ( Tazminat 

davaları açısından bir hukuki destek verilmeyecek) 



- Mağdur olan çalışan ya da mirasçısının talebi halinde 

Üniversite hukuk müşavirliğince vekaletname aranmaksızın avukat atanarak hukuki yardım 

sağlanıp dava ve işlemler takip edilecektir. 

 

Sağlık çalışanına görevi esnasında bir suç işlenmesi halinde, sağlık birimi yöneticisi tarafından 

adli mercilere ve Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan sisteme bildirim yapılmak zorundadır. 

İsterse bildirimi mağdur olan sağlık çalışanı da yapabilir. Mağdur açısından bu durum takdire 

bırakılmış iken, sağlık yöneticilerinin bu durumu bildirmesi emredici şekilde düzenlenmiştir. 

Bildirimi yapmayan yönetici görevi kötüye kullanma suçu işleyecektir. 

 

Suçun bildirimi ardından hukuk müşavirliğince sağlık çalışanı ya da mirasçılarına hukuki 

yardım taleplerinin bulunup bulunmadığı sorulur; yine mağdur sağlık çalışanı ya da mirasçısı 

da talepte bulunabilir. Talep olması halinde üniversite bünyesinde bulunan avukatlar tüm 

sürecin takibinde görev alırlar. Ancak talep halinde üniversite hukuk müşavirliği bu durumun 

yönetmelik kapsamında olmadığını belirtir ise bu durumda sağlık çalışanına ya da mirasçısına 

bu durum bildirilir. Talepte bulunan 1 hafta içinde itiraz etme hakkı vardır. İtiraz rektörlükçe 

değerlendirilir, verilen karar kesindir.  

 

Aradaki ilişki vekalet ilişkisi olması nedenli, sağlık çalışanı ya da mirasçısı tarafından talepte 

bulunulmaz ya da sonrasında yardım talebini geri alırsa hukuki yardım sonlandırılır. 

Sağlık çalışanına hukuki yardım sağlanması için, kendisine karşı yapılan eylemin suç olması 

gerektiğini belirtmiştik. Ancak sağlık çalışanının mağdur değil de sanık olması halinde hukuki 

yardım sağlanmayacaktır. Yine yargılama esnasında da mağdur olarak görülen sağlık çalışanı 

daha sonra sanık konumuna gelirse hukuki yardım sona erecektir. Ancak sağlık çalışanı hem 

mağdur hem de sanık konumunda olursa, mağdur sıfatı nedeniyle hukuki yardım 

sağlanacaktır. 

 

Yapılan hukuki yardım nedeniyle sağlık çalışanından herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.  

 

Sağlık Bakanlığı Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulaması Genelgesi madde 3/ab 

düzenlemesinde intörn ve stajyerlerin beyaz kod kapsamında olmayacağı düzenlenmektedir. 

Yükseköğretim Kurumlarına Ait Birimlerde Görevli Sağlık Çalışanlarına ilişkin çıkarılan bu 

yönetmeliğe dair çıkarılacak genelgede bu durumun düzeltilmesini ve intörn ve stajyerlerin 

beyaz kod kapsamına dahil edilmesini ümit ediyoruz. Hastanelerde hizmet vererek şiddetle 

birebir karşı karşıya kalan intörn ve stajyerlerin bu kapsam dahilinde olmaması gibi bir 

düzenlemeyi anlamak mümkün değildir. 

 

 


