
 

 

1.0 AMAÇ 

Hastanede görevli personele yönelik şiddet riski/girişimi varlığında ya da şiddet uygulanması halinde, olaya en kısa 

sürede müdahalenin yapılmasını amaçlayan acil uyarı kodudur.  
 

2.0 KAPSAM  

Hastane personelini kapsar. 

 

3.0 KISALTMALAR 

SKS: Sağlık Kalite Standartları 
 

4.0 SORUMLULAR  

İdari ve Mali İşler Müdürü, Müdür Yardımcısı, Başhekim Yardımcısı, Psikolog, Güvenlik Müdürü sorumludur. 

(Mesai sonrası, nöbetçi uzman hekim, nöbetçi gözetmen hemşire, nöbetçi güvenlik görevlisi sorumludur.) 
 

5.0 TANIMLAR 

Beyaz kod nedir; Olası bir kavga, taciz ve sağlık personeline yönelik bir tehdit olduğu zaman olay yerine en yakın 

olan güvenlik görevlilerinin intikal ederek olayı çözümlemesi ve kayıt altına almasıdır. 
 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

 Mesai saatleri içinde ve dışında hastane içerisinde ve bahçesinde oluşabilecek olası bir saldırı, ya da taciz 
olaylarında, bulunduğu yere en yakın telefondan; “1111”i, tuşlayarak beyaz kod çağrısı başlatılır. Ekip olay yerine 
geldiğinde aynı telefondan 1111’ tuşlayarak beyaz kod sonlandırılır.   

 Beyaz kod çağrısı üzerine o günkü beyaz kod görevlisi olay yerine en kısa sürede gider ve diğer güven lik 
görevlilerine telsiz aracılığıyla bildirir.  

 Eğer tek kişi olayı çözümleyemeyecek ise kod 1 ( telsiz ile destek kuvvetlerinin olay yerine sevki) uygulanır. 
 Çağrı sisteminde herhangi bir arıza durumunda santral aranarak, beyaz kod çağrısı anons şeklinde veya ekibe 

telefonla ulaşılarak başlatılır.  

 Olaya sebebiyet veren kişi/kişiler olay yerinden uzaklaştırılır. 
 Adli olaylarda hastane polisine haber verilir. 

 Hastane polisi gerekli işlemleri yapar. 
 Olayla ilgili Beyaz Kod Olay Bildirim Formu; olay saati, olay nedeni, oluş şekli, olaya karışanlar, olayı bildiren 

personelin adı, soyadı, ünvanı vs. gibi bilgileri eksiksiz olarak doldurarak Beyaz Kod ekip lideri ve Başhekim 

tarafından imza altına alınır, Çalışan Güvenliği Birimine teslim edilir. Olay yeri kamera kayıtları, yedeklemek 
suretiyle kolluk kuvvetlerine teslim edilir. 

 İş sağlığı ve güvenliği kurulu başkanı ve Beyaz Kod Ekip Başkanı olayla ilgili incelemeleri yapar, gerekli kararları 
alır, gerekirse düzeltici ve önleyici faaliyet yapmak üzere yönetime rapor sunar. Olaya maruz kalan çalışanların 
gerekli hallerde psikiyatri yada psikolog ile görüşmesi sağlanır. Çalışanlara beyaz kod ile ilgili eğitim verilir. 

Yılda en az 1 kez Beyaz Kod ile ilgili tatbikat yapılır.  
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