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Acilde Bir Kadına Yönelik Şiddet Olgusu Yönetimi Vakası:                
Ne yapıldı? Ne oldu?*

The Management of a “Violence Against Women Case” in Emergency 
Unit: What was done? What happened?

Arif Hüdai KÖKENa

Tıp fakültesinden yeni mezun olmuştum. Ücra bir ilçeye mecburi hizmetimi yapmak üzere atanmıştım. İlçe 
olmasına rağmen yerleşik nüfusu çok azdı. Nüfus küçük bir ilçe merkezi ve merkeze bağlı 10 civarında köye 
dağılmış durumdaydı. Mecburi hizmet ataması gerçekleşen birkaç hekim oldu, ancak çok sürmeden bir gerekçe 
ile istifa ettiler. Dolayısıyla görev yaptığım zaman zarfında çoğunlukla tek çalıştım ve benden tecrübeli kimse 
olmadığı için kendi kararlarımı kendim almak zorunda kaldım.  

İlçenin sağlık kurumu olarak sadece bir sağlık ocağı vardı. Bu sağlık ocağı Toplum Sağlığı Merkezi, Aile 
Hekimliği, Acil Servis, 112 Ambulans İstasyonu gibi sağlık birimlerini de barındırmaktaydı. Sağlık ile ilgili 
tüm işleri, idari işler de dâhil, var olan yardımcı sağlık personelleri ile birlikte yürütmekteydim. Mesai saatleri 
içerisinde poliklinik ve idari işleri, mesai saatleri dışında ise acil sağlık hizmetlerini yürütüyordum. Görev 
yapmaya başladıktan kısa süre sonra üstlendiğim görevlerin doğal bir sonucu olarak ilçe merkezi ve tüm köyler 
hakkında az da olsa sosyal ve kültürel olarak bilgi sahibi olmuştum. 

Bir gün acile bir kadın hasta geldi. Kadının görüntüsünden üzgün olduğu anlaşılıyordu. Kadına şikâyetini 
sorduğumda utangaç bir tavırla “kocam beni dövdü” dedi. Kadından beden muayenesi yapmak için izin 
istedim. Birlikte çalıştığımız hemşire hanım ile birlikte beden muayenesini yaptık. Verdiği öykü ile vücudundaki 
lezyon uyumluydu. Sırtında hafif morluk, kolunda ise yüzeysel sıyrık vardı. Lezyonların özelliğinden belli ki 
birkaç gün önce olay gerçekleşmişti. Adli olgu bildirimi yapılması gereken bir vaka olduğu artık kesinleşmişti. 

Öncelikle yumuşak doku zedelenmesine yönelik acil imkânlarımız dâhilinde uygulama yaptık. Ardından 
semptomlara yönelik bir reçete ile birlikte önerilerde bulundum. Daha sonra jandarmaya adli olgu bildirimi 
yapmak zorunda olduğumu kadını bilgilendirmek amaçlı belirttim. Beklemediğim bir tepkiyle karşılaştım. 
Kadın adli rapor tutmamı istiyor, ancak jandarmaya bildirim yapmamı istemiyordu. Belli ki kafasından bir 
şeyler tasarlıyordu. Nedenini sorduğumda ise çocukları olduğunu, şimdilik boşanmak istemediğini, ancak 
ileride kocasının uyguladığı şiddet dayanılmaz olur ve boşanmak isterse bu raporu mahkemede delil olarak 
kullanmak istediğini belirtti. 

Kadının bu isteği beni çok şaşırtmıştı. Mesleğimin ilk aylarında böyle bir olgu ile karşılaşacağım hiç aklıma 
bile gelmemişti. Bunun üzerine hakkında biraz daha detaylı bilgi almak istedim. İlçenin güvenlik açısından 
kolluk birimlerinin de kaygı duyduğu bir köyünde ikamet ettiğini öğrendim. Bunun haricinde kadının 
durumuna ilişkin kayda değer bilgi öğrenemedim. 

Fakülteden mezun olana kadar aldığımız eğitim hekimliğe dair sorumluluklarımızı yerine getirmenin önemi 
üzerineydi. Sorumluluğum gereği bir karar verecektim. Çalıştığım bölgede konuya ilişkin danışabileceğim, 
bilgi ve tecrübesine güveneceğim kimse yoktu. Sonuçta bir karar verdim. 

*Bu yaşanmış vaka, 9-12 Mayıs 2018 tarihlerinde Mersin’de düzenlenen “Türkiye Biyoetik Derneği IX. Ulusal Kongresi, Biyoetik: Dünü, Bugünü, Yarını” isimli 
kongrede Dr. Öğr. Üyesi M. Volkan Kavas moderatörlüğünde gerçekleşen “Etik Vaka Müzakeresi” atölye çalışmasında tartışılmıştır.
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Sizce ne karar verdim? Kararım neticesinde ne oldu?

Aldığım kararın neticesi bir sonraki sayıda yayınlanacaktır.


