ŞİDDETE MARUZ KALDIM NE YAPMALIYIM

FİZİKİ ŞİDDETE MARUZ KALINDIYSA
1. Kolluk güçleri aranır (155 )
2. Kolluk güçleri gelip sizin emniyetinizi aldıktan sonra ifade Aile Sağlığı Merkezinde veya karakola
gidilerek verilir. Sonrasında kolluk güçleriyle beraber hastaneye gidilerek darp raporu alınır. (İfade
tutanağının bir örneği alınır.)
( ifadeyi kurumda alma konusunda sıkıntı çıkarabiliyorlar. İlgili mevzuatı gösterebilirsiniz )

3. İfadeye altta belirtilen kanun maddesi de eklenip karşı tarafın tutuklu yargılanması talep edilir.

4. Kuruma dönünce, 113 Beyaz Kod hattı aranarak veya internetten Beyaz Kod sistemine
https://beyazkod.saglik.gov.tr/Giris.aspx girilip bildirim yapılır. Siteye üye değilseniz Üye ol
butonundan üye olunup işleme devam edilir.

Olayın ayrıntısını içeren tutanak tutulur. Tutanakta, olayın tarih ve saat bilgileri ile failin kimlik
bilgilerine (eğer bilinmiyorsa açık eşkâline), olayın gelişim seyrine ve saldırının ayrıntılarına ( küfür
ve hakaret varsa kullanılan kelimeler birebir aynen yazılmalıdır ) yer verilmesinin yanı sıra mutlaka
olaya tanık olan personelin ve/veya hasta ve yakınlarının adları, kimlik numaraları ve imzaları, ayrıca
tutanağın düzenlendiği tarih de yer almalıdır. Tutanak el yazısı ile düzenlenebilir, ancak okunaklı
olması gerekir. ( olayın gerçekleştiği yerde kamera varsa bu görüntüler kayıt altına alınıp saklanır )
6. Bu tutanak İlçe Sağlık Müdürlüğü kanalıyla İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilir. ( polis ifade
tutanağının bir örneği de eklenir. )
Ayrıca Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 8.Maddesi 2. Fıkrasında geçen
(2) Sağlık hizmeti sunumu sırasında meydana gelen şiddet olayının adli veya mülki idare
makamlarınca verilen belgeyle belgelendirilmesi durumunda, aile hekimi veya aile sağlığı
elemanına şiddet uygulayan kişinin müdürlükçe mevcut aile hekiminden kaydı silinir. Bu şekilde
kaydı silinen kişinin, aynı iş günü içerisinde yeni aile hekimi seçmemesi durumunda ikamet ettiği
bölge göz önünde bulundurulmak suretiyle kayıtlı nüfusu en düşük aile hekimine müdürlükçe
kaydı yapılır.
Hükmü gereği kişinin kaydının biriminizden alınması ek bir dilekçe ile talep edilir.
5.

SÖZLÜ ŞİDDETE MARUZ KALINDIYSA
1. Kişi ASM yi terk etmeyip sözlü şiddete devam ediyorsa yine 155 aranarak kişinin uzaklaştırılması
talep edilir.
2. Yukarıda belirtilmiş olan Kanun maddesi gereği polis memuru ifadenizi kurumda almak zorundadır.
3. 113 beyaz kod aranacağı gibi yine internetten https://beyazkod.saglik.gov.tr/Giris.aspx adresine
girilerek başvuru yapılabilir. Siteye üye değilseniz Üye ol butonundan üye olunup işleme devam
edilir.
4. Olayın ayrıntısını içeren bir tutanak yazılır. Tutanakta, olayın tarih ve saat bilgileri ile failin kimlik
bilgilerine (eğer bilinmiyorsa açık eşkâline), olayın gelişim seyrine ve saldırının ayrıntılarına (küfür ve
hakaret varsa kullanılan kelimeler birebir aynen yazılmalıdır) yer verilmesinin yanı sıra mutlaka olaya tanık
olan personelin ve/veya hasta ve yakınlarının adları, kimlik numaraları ve imzaları, ayrıca tutanağın
düzenlendiği tarih de yer almalıdır. Tutanak el yazısı ile düzenlenebilir, ancak okunaklı olması gerekir. (
olayın gerçekleştiği yerde kamera varsa bu görüntüler kayıt altına alınıp saklanır )
5.

Bu tutanak İlçe Sağlık Müdürlüğü kanalıyla İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilir.

6. Başvuru sonrası İl Sağlık Müdürlüğü Çalışan Hakları ve Güvenliği Biriminden size dönüş yapılacaktır.
7. Mahkeme ile ilgili ilk duruşma tarihini içeren celp kağıdı size ulaştığı zaman İl Sağlık Müdürlüğü
Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimini arayarak duruşma tarihinin bilgisi verilir çünkü Müdürlük
avukatlarına ilk duruşma bilgisi ulaşmaz. İlk duruşma sonrasında diğer duruşmalar bilgileri dahilinde
yapılır ekstra haber verilmesine gerek yoktur.
8. Müdürlük avukatları bu süreçte size ücretsiz destek verecektir.Dava sonucu ne olursa olsun size
herhangi bir dava masrafı veya karşı tarafın avukatlık ücreti gibi bir ücret ödetilmesi durumu
kesinlikle söz konusu değildir.

İSTAHED in size karşı yapılan her türlü sözlü ve fiziki şiddette
yanınızda olduğunu bilmenizi isteriz. Şiddete uğradığınızda öncelikle
ilçenizdeki İstahed temsilcimize veya sosyal medyadaki
sayfalarımızdan bize haber vermeniz durumunda elimizden
geldiğince hem manevi hem hukuki destek vermeye hazırız. Hukuk
büromuz şiddet davalarında üyelerimize ücretsiz hukuki destek
vermektedir.

