
Saldırıya uğrayan sağlık 

çalışanının güvenliği 

sağlanmalı 

Beyaz kod bildirimi 

yapılmalı

Olay yerinde ve anında 

tutanak tutulup görgü 

tanıklarına imzalatılmalı

İşveren tarafından iş kazası 

bildirimi yapılması talep 

edilmeli

Sağlık hizmeti 

sunumundan çekilme 

hakkının kullandırılması 

talep edilebilir

Adli raporun uygun bir 
şekilde tutulması 

sağlanmalı

Kolluk ifadesi sırasında 
kolluktan aşağıdaki 

delillerin toplanması 
istenmeli

Olay sonrasında güvende 
hissedilen yerde kolluğa 

bilgi verilmeli

İşyeri güvenlik kamera kayıtları ile 

varsa kişiler tarafından yapılan 

kayıtların 

Tıbbi işleme dair kayıtların

Tanıkların adı, soyadı, iletişim bilgileri 

ile tanıklıklarına ilişkin beyanların

Adli ve tıbbi raporların

ŞİDDETE MARUZ KALAN 

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN 

ŞİDDET 
ÇALIŞMA 
GRUBU

Devlet memurları kanunu 

gereğince izin talep 

edilebilir

Kolluk ya da savcılık ifadesi 
sırasında avukat 

yardımından yararlanmak 
istenildiğine dair talepte 

bulunulmalı



Saldırıya uğrayan sağlık 

çalışanının güvenliğini 

sağlayın 

Beyaz kod bildirimi yapın

Olay yerinde ve anında 

tutanak tutun ve görgü 

tanıklarına imzalatın

İşveren tarafından iş kazası 

bildirimi yapılmasını talep 

edin.

Sağlık hizmeti 

sunumundan çekilme 

hakkının kullandırılmasını 

talep edebilirsiniz.

Adli raporun uygun bir 
şekilde tutulmasını 

sağlayın.

Kolluk ifadesi sırasında 
kolluktan aşağıdaki 

delillerin toplanmasını 
isteyin.

Olay sonrasında kendinizi 
güvende hissettiğiniz yerde 

kolluğa bilgi verin.

İşyeri güvenlik kamera kayıtları ile 

varsa kişiler tarafından yapılan 

kayıtların 

Tıbbi işleme dair kayıtların

Tanıkların adı, soyadı, iletişim bilgileri 

ile tanıklıklarına ilişkin beyanlarının

Adli ve tıbbi raporunuzun

ŞİDDETE MARUZ KALAN HEKİMLER İÇİN 

ŞİDDET 
ÇALIŞMA 
GRUBU

Devlet memurları kanunu 

gereğince izinli sayılmayı 

talep edebilirsiniz.

Kolluk ya da savcılık ifadesi 
sırasında avukat 

yardımından yararlanmak 
istediğinize dair talepte 

bulunun.



Saldırıya uğrayan 

sağlık çalışanının 

güvenliğini 

sağlayın.
Beyaz kod 

bildirimi yapın.

Olay yerinde ve 

anında tutanak 

tutun ve görgü 

tanıklarına 

imzalatın. İşveren 

tarafından iş 

kazası bildirimi 

yapılmasını talep 

edin.
Sağlık hizmeti 

sunumundan 

çekilme hakkının 

kullandırılmasını 

talep edebilirsiniz. Devlet memurları 

kanunu 

gereğince izinli 

sayılmayı talep 

edebilirsiniz.
Olay sonrasında 

kendinizi güvende 

hissettiğiniz yerde 

kolluğa bilgi verin.

Kolluk ya da savcılık 

ifadesi sırasında 

avukat yardımından 

yararlanmak 

istediğinize dair 

talepte bulunun.

Kolluk ifadesi 

sırasında kolluktan 

aşağıdaki delillerin 

toplanmasını 

isteyin.

Adli raporun 

uygun bir şekilde 

tutulmasını 

sağlayın.

İşyeri güvenlik kamera kayıtları ile 

varsa kişiler tarafından yapılan 

kayıtların 

Tıbbi işleme dair kayıtların

Tanıkların adı, soyadı, iletişim 

bilgileri ile tanıklıklarına ilişkin 

beyanlarının

Adli ve tıbbi raporunuzun


