
Sık sorulan sorular: 

 

1. Polise ifade vermem/ Emniyete gitmem şart mı? 

 

Haklarınızın korunması ve faillerin cezalandırılması, adli mercilerin yetki ve görevi 

kapsamındadır. Bu nedenle, mümkünse hemen en yakındaki karakola bizzat başvurarak ya 

da aciliyet teşkil bir durum var ise, derhal bulunduğunuz yere polis çağırarak söz konusu 

adli süreci başlatmanız gerekmektedir. 

27.03.2015 tarihli ve 6638 sayılı Kanunla, Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununun 

15. Maddesine “Polis; müşteki, mağdur ve tanık ifadelerini talepleri halinde ikamet 

ettikleri yerlerde ve işyerlerinde alabilir.” hükmü eklenmiştir. Sağlık personelinin ifade 

vermek üzere görev yerinden ayrılmasının sağlık hizmeti sunumunu aksattığı ve 

dolayısıyla sağlık hizmetinden faydalanan vatandaşların mağduriyetine sebep olunduğu 

bilinmektedir. Bu sebeple, sağlık personeline yönelik şiddet olayları sonrasında, talebi 

halinde mağdurun ifadesi görev yaptığı yerde alınabilecektir. 

 
2. Hukuki yardım sürecinde şiddete maruz kalan çalışandan herhangi bir ücret talep 

ediliyor mu? 
 

Hukukî yardım görevi Kanunla verildiğinden, bu görev de bir kamu görevidir. Dolayısıyla 

hukukî yardım kapsamında yapılan yol/ulaşım giderlerinin görevli personele ödenmesinde 

10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre hareket edilecektir. 

Ceza davalarında yargılama giderleri beraat hâlinde Devlet; mahkûmiyet hâlinde 

hükümlü tarafından karşılandığından, mağdur sıfatıyla davaya katılan bakımından 

herhangi bir yargılama gideri oluşmamaktadır. Dolayısıyla kendisine hukuki yardım 

yapılan personelden, bu yardım sebebiyle herhangi bir mahkeme masrafı talep 

edilmeyecektir. 

 

3. Beyaz koda başvuru yaptım ancak şikâyetçi değilim. 

 

Beyaz kod kapsamında işlenen suçlar genel itibariyle takibi şikâyete bağlı olmayan, 

başka bir ifade ile siz şikâyetçi olmasanız dahi adli mercilerce kendiliğinden soruşturulan 

suçlardır. Bu tür suçtan haberdar olan yöneticinin, suçu adli mercilere intikal ettirmesi 

yasal bir zorunluluktur. Bu nedenle şikâyetçi olmasanız dahi hadise adli mercilere intikal 

ettirilecektir. Ancak şikâyetçi olmamanızdan dolayı tarafınıza hukuki yardım 

verilmeyecektir. 

 

4. Beyaz koda başvurumu yaptım ancak adli süreç devam ederken şikâyetimden 

vazgeçtim. 

 

Yukarıda da izah edildiği üzere bu durumda da tarafınıza verilen hukuki yardım son 

bulacaktır. Ancak bu tür suçlar takibi kendiliğinden yapılan suçlar olduğundan dolayı 

yargılama devam edecektir.  

 

5. Hasta bana sıkıntı çıkarttığı için bu hastaya bakmak istemiyorum/Hizmetten 

çekilmek istiyorum.  

 

Sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete maruz kalınması halinde, acil verilmesi 

gereken hizmetler hariç olmak üzere şiddet uygulayan hastaya bakmak zorunda değildir 

ve hizmetten çekilme talebinde bulunabilir.  
 


