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Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin ilgi yazısında İş Kazası bildirimleri ile Beyaz
Kod sistemi üzerinden yapılan bildirimlerin ayrı olarak değerlendirilmesi ve “şiddete maruz
kalan sağlık çalışanları açısından iş kazası bildirimlerinin fiziksel veya ruhsal anlamda
engelli hale gelmesinin hekim tarafından tespit edilmesi halinde yapılması ” istenmektedir.
Yani her Beyaz Kod olayı aynı zamanda iş kazası değildir. Olay sonrasında şiddete uğrayan
kişinin doktora müracaat etmesi yada yönlendirilmesi, yapılan muayenesi sonrasında da hekim
tarafından düzenlenen raporda kişinin engelli hale geldiğinin tespiti gerekmektedir.

Bu nedenle Beyaz Kod’a bağlı İş Kazası bildirimlerinde mutlak suretle kişinin o
olaydan fiziksel ya da ruhsal anlamda engelli hale geldiğinin hekim tarafından tespit edildiği
rapor iş kazası bildirimine eklenmelidir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun hastalık ve refakat izni konulu
105.Maddesinde “Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan
veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.” ifadesi,
14.03.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 30.09.2016 tarihli Resmi
Gazetede düzenleme yapılan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlık Sağlık Tesislerinde
Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin tanımlar Başlıklı 4.Maddesinin
1.fıkrasının t) bendinde “Mesai içi çalışılmayan günler: Resmî tatil günleri, nöbet izinleri ile
görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğrayanların
bu durumlarını sağlık raporuyla belgelendirmesi ve hastane yöneticisinin onaylaması
halinde kullandıkları hastalık izin süreleri hariç olmak üzere tüm çalışılmayan günleri,”
ifadesi bulunmaktadır. Yine Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin tanımlar konulu 4.Maddesinin 1.fıkrasının h) bendinde
“ Çalışılmayan günler: Resmi tatil günleri, nöbet izinleri ve görevin yapılması esnasında meydana
gelebilecek yaralanma ve hastalık halinin sağlık raporuyla belgelendirilmesi sonucu kullanılan
hastalık izin süreleri hariç olmak üzere tüm çalışılmayan günleri,” ifadesi bulunmaktadır.

Bu mevzuat hükümleri gereği şiddete maruz kalıp fiziksel ya da ruhsal anlamda
etkilendiği doktor raporu ile belgelendirilen durumlarda raporlu olunan günlerin
yönetmeliklerin ilgili maddeleri gereği çalışılan günler olarak değerlendirilmesi
gerekmektedir. Bakanlığımız Hukuk Müşavirliği ile yapılan yazışmada “belirtilen
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düzenlemelerin açıklığı ”ifade edilmiştir.
Bu nedenle Beyaz Kod’a bağlı iş kazalarında “yaralanma halinin sağlık raporuyla

belgelendirilmesi sonucu kullanılan hastalık izin süreleri”nde sağlık çalışanlarının birde mali
açıdan mağdur olmamalarının önüne geçmek açısından döner sermayelerinin tam olarak
ödenmesi,İş Kazası bildirimlerinin ekine de yukarıda da belirtildiği üzere kişinin o olaydan
fiziksel ya da ruhsal anlamda engelli hale geldiğinin hekim tarafından tespit edildiği raporun
eklenmesi hususlarında bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.
Uzm. Dr. Bediha SALNUR

İl Sağlık Müdürü

Dağıtım:
İzmir Destek Hizmetleri Başkanlığı
İzmir Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı 1 (Birol Durukan)
İzmir Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı 2 (Anıl Esen)
İzmir Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Tüm İlçe Sağlık Müdürlükleri
İzmir Devlet Hastaneleri
İzmir Alsancak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
İzmir Bornova Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
İzmir Karşıyaka Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
İzmir Menemen Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
İzmir Narlıdere Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
İzmir Torbalı Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı
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