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Yukarlda aylk kimligi yaztll samk hakkmda mahkememizde yapllan aylk yargllama
sonunda:
GEREGi DUSUNULDU:
Bergama C. Ba~savclhgmm 02/05/2012 tarih ve 20121766 Esas saylh iddianamesi ile
sanlk hakkmda gorevi kotiiye kullanma sUyundan TCK 275/1,53/1-2 maddeleri geregince
cezalandmlmasl iyin kamu davasl aYllml~ttr.
Sanlk savunmasmda; iizerine atlh SUyU kabul etmedigini, gorevi ihmal SUyuna yonelik
hiybir davranl~mm olmadlgml, kendisinin ya~h psikiyatrisi oldugunu, fakat Bergama Devlet
Hastanesinde kendisinden b~ka psikiyatrist olmadlgi nedenle uzmanl olmadlgl halde her ya~
grubuna bakmak zorunda kaldlgml, yok tederriitte kaldlgl vakalarl sevk ettigini, rapor verdigi
SS<;.lerde arkada~lartyla yapml~ oldugu gorii~meler sonucu farik miimeyyiz raporlart
sundugunu, farik miimeyyiz olmayan bir yocuk hakkmda aksi bir rapor vererek yocugun
gelecegini olumsllZ etkilemi~ oldugunu,bu nedenle yocuk psikiyatisti olan meslekt~la~lartmn
uzman olmadlgl nedenle vermemesi gerektigini soylediklerini, kendisinin bu hatalarl bir daha
yapmamak iyin Dikili C.B~savclhgl tarafmdan gonderilen SS<; hakkmda rapor
diizenlemeyerek yocugu sevk ettigini, amacmm kesinlikle gorevini kotiiye kullanmak veya
ihmal etmek olmadlgml beyan ettigi goriilmii~tiir.
Sanlgm TCK.nun 3112.md.si geregince diizenlemesi gereken raporlartn sanlk
tarafmdan diizenlenip diizenlemneyecegi bu konuda uzman doktor psikiyatri uzmamnm
1/3

T.C. BERGAMA SLJLH CEZA MAHKEMESi

Dosya-Karar No: 2012/444 bas - 2012/995

egitiminin ve tip bilgisinin ilgili raporlan diizenlemek iyin yeterli olup olmadlgl hususlannda
istanbul Adli Tip Kurumuna yazl yazilm1~ olup yazlya cevaben, "...Yargltay'm son
donemlerindeki iytihatlarmdan da anla~ilacagl iizere 18 y~ ve altmdaki sanlk ve magdurlarla
ilgili olaylarm oncelikli olarak psikiyatrik muayenelerinin yocuk ve ergen psikiyatrisi
uzmanhgml kazanml~ ki~iler tarafmdan yapllmasmm gerektigi, hatta 2009 Yllmdan once Adli
Tip Kururnu Altmci Adli Tip ihtisas Kurulunca diizenlenmi~ miitalaalann sadece bu gerekye
He bozuldugu dikkate ahndlgmda soruldugu iizere eri~kin psikiyatrisi uzmanl tarafmdan 18
y~1 iistii ve altl ki~ilerle ilgili olarak eri~kin psikiyatrisi uzmanl tarafmdan gorii~
bildirilmesinin olagan kar~ilanmasl gerektigi ... " ~eklinde cevap verildigi goriilmii~tiir.
5237 saylh Tiirk Ceza Kanununun 257. maddesinin gerekyesinde de "Kamu
giirevinin gereklerine aykIn olan her tiili cezai yaptmm altma almak, sUIY ve ceza
siyasetinin esaslanyla bagda~mamaktadlr. Bu nedenle, giirevin gereklerine aykIn
davraD1~m belli ko~ullan ta~lmasl halinde, giirevi kiitiiye kullanma sUIYunun
olu~turabilecegi kabul edilmi~tir. Buna giire, kamu giirevinin gereklerine aykIn
davram~m, ~ilerin magduriyetini sonuIYlaml~ olmasl veya kamunun ekonomik
bakImdan zararma neden olmasl ya da ki~ilere haksIZ bir kazanIY saglaml~ olmasl
hlilinde, giirevi kiitiiye kullanma sUIYu olu~abilecektir.
Yukanda 3ylklanan 5237 saylh Tiirk Ceza Kanununun 257. maddesinin gerekyesine
gore; sanlk Aykan Pulular 'm iizerine atlh sUyun olu~abilmesi iyin bir kamu zaranmn veya
ki~ilerin magduriyetinin olu~masl veya samgm kendisinin veya ba~kalanmn lehine hakslz bir
kazanca neden olmasl gereklidir.
Somut olay incelendiginde;
Sanlgm Dr.Faruk iIker Bergama Devlet Hastanesinde Psikiyatri Uzmanl Doktor
olarak gorev yaptlgl, Dogu~ Ayaz'a , Ferhat Derge'ye 12/12/2011 tarihinde , Ersin Erkin
<;etin'in 8/2/2012 tarihinde, Melunet ipek'e 12/3/2012 tarihinde fariki miimeyyizlik
hususunda adli raporlar verdigi anla~llml~tlr.
Dava konusu yapllan adli rapor, Ersin Erkin <;etin hakkmdaki 6/4/2012 tarihli
"Getirilen yocugun ya~mm 18 ya~mm altmda olmasl ve hastanemizde <;ocuk ve Ergen
Psikiyatrisi olmaYI~1 nedeniyle uygun bir merkeze gonderilmesi onerilmi~tir. Dururnunu
bildirir uzman hekim raporudur." ~eklindeki adli rapor olup neticesinde yukarldaki
aylklamalar 1~lgmda samgm gorevi kotiiye kullanma eylemini geryekle~tigine dair siibut
olu~turur nitelikte delil bulunmadlgl anl~llml~tlr.
Sanlgm savunmasmda, ya~h psikiyatrisi oldugu, fakat Bergama Devlet Hastanesinde
b~ka psikiyatrist olmadlgmdan uzmanl olmadlgl halde her ya~ grubuna bakmak zorunda
kaldlgml, yok tederriitte kaldlgl vakalarl sevk ettigini, rapor verdigi SS<;.lerde arkada~larlyla
yapml~ oldugu go~meler sonucu farik miirneyyiz raporlan sundugunu, farik miirneyyiz
olmayan bir yocuk hakkmda aksi bir rapor vererek yocugun gelecegini olumsuz etkilemi~
oldugunu,bu nedenle yocuk psikiyatisti olan meslekta~la~larlmn uzrnan olmadlgl nedenle
vermemesi gerektigini soylediklerini, kendisinin bu hatalan bir daha yapmamak iyin Dikili
C.Ba~savclhgl tarafmdan gonderilen SS<; hakkmda rapor diizenlemedigini savunmaslgoz
online ahndlgmda, sanlgm eyleminin sUy kastlyla olmadlgl sonucuna ul~llml~tlr.
Dosyada bulurmn adli raporlara, kolluk tutanaklarma gore; samgm kendisine menfaat
temin ettigine dair bir iddia bulunmadlgl, uzrnanl olmadlgmdan bahisle fariki miirneyyiz
raporu vermedigi ki~ilerin veya kamunun zararma da yol aymadlgl, buna gore, sanlgm
iizerine atlh sUyun hem hukuki unsurlarl hemde SUy kastlyla hareket ettigine dair kanaat
olu~madlgl sonucuna varllml~, atlh sUytan beraatine dair a~agldaki gibi hiikiirn tesisi
gerekmi~tir.
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HUKUM : Gerek~esi yukanda a~Ildanacaihiizere:
Samgm iizerine atlh suyun unsurlanmn geryekle~medigi, aynca samgm suy i~leme
kastlyla hareket etmedigi anla~lldlgmdan CMK 223/2-a-c maddesi uyannca BERAATiNE,
Yargllama masraflannm kamu Uzerinde blrakilmasma,
Dair, Sanlk AYKAN PULULAR vekili Av. Ziynet OZyelik'nin yiiziine kar~l, samgm
yoklugunda, hiikmiin tefhiminden itibaren 7 gUn iyinde Mahkememize veya Mahkememize
gonderilmek Uzere ba~ka bir yerdeki Sulh Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekye veya
zablt katibine yapIlacak sozlU beyanm tutanaga geyirilmesi suretiyle Yargltay ilgili ceza
dairesine temyizi kabil olmak Uzere verilen karar aylkya okunup usulen anlatlldl. 27/1112012

Katip 99435

Hakim 125544
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