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Saym Avukat Ziynet OZC:;:ELiK
(Tunus Cad. No:2113 Kavakhdere)
C;ANKAYA ANKARA

ilgi: 11/08/2010 tarih ve 144805 saylh dilekgeniz
ilimiz <;ankaya ilyesi Gazi Mustafa Kemal Bulvan 14/8 Saray Apt. K.lZllay adresinde faaliyet
giisteren "Kadir SiVRiOGLU" isimli Salus hakkmda Miidiirliigiimiize giinderilen ilgi kaylth sikayet
dilek<;esi Miidiirliigiimiizce incelenmistir.
Miidiirliigiimiizce 30/08/2010 tarih ve saat:14:40'ta yerinde yapllan denetime istinaden adl
geyen sahsm faaliyette bulundugu Gazi Mustafa Kemal Bulvarl No:I4/8 Saray Apt. Klzllay adresi
hakkmda Saghk Bakanhgl Tedavi Hizmetleri Genel Miidiirliigiince hazlrlanan ve 15.02.2008 tarihli
ve 26788 saylh Resmi Gazetede yaylmlanarak yiiriirliige giren Ayakta TeShis ve Tedavi Yapdan
Ozel Saghk Kuruluslan Hakkmdaki Yiinetmelige aykm faaliyet giistermesi nedeniyle
Valilik
Makammdan 05/10/2010 tarih ve 137236 sayth siiresiz faaliyet durdurma onaYl almml§tlf.Adl geyen
SahlS halen bu adreste faaliyette bulunrnamakta olup daireyi bo§altml§tIr.
Bilgilerinize rica ederim.
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: KADIR SIVRIOGLU, Ali liC Hikmct oglu, 16/06/1966
CANBAZ dogumlu, KASTAMONU, MERKEZ, Canbaz
mab/kiiy niifusunda kaYlth. Delikocaoglu MCliku No: I Canbaz
Kuzyaka Mcrkcz/ KASTAMONU adrcsindc oturur. TC Kimlik
No:46681431856
: Av. UFUK TA~KIRAN, Gazi Mustafa Kemal Bulvan 18/4
KIzllay <;':ankaya/ ANKARA

VEKILI

sue;:
SUe;: TAIDHi 1SAATi
. SUe;:YEID
KARARTARIID

: 1219 sayJlI Kanuna Aykmhk
: 2010Ylh.
: ANKARAIMERKEZ
: 13/12/2012

-

Yukanda a9ik kimligi yazdi "sam hakkmda mahkememizde yapllan duru~ma sonunda:
. .. .. - ..
GEREGIDUSUNULDU:
IDDIA: AJikara C.Ba~savclhgmm 21110/2010 tarih ve 2010/39370 t?sas saylh iddianamesi
He; Tiirkiye Psikiyatri Dernegi Yonetim Kurulu B~kanhgl vekili avukat Ziynet OZge1ik, ~iipheli Kadir
Sivrioglu'nun hekim olmadlgl halde ilgili mevzuatca sadece hekimlere tanmml~ olan hasta tedavi etme
yetkisini bilim dl~1 yontemler kullanarak toplumun saghgl i9in tehlike olu~turdugunu, ~ahsm kendisini
medyum, gizli ilimler ve manevi tedavi uzmam, alternatif tip uzmanl olarak nitelendirdigini, ruhsal
problemler ba~ta olmak iizere bir90k tlbbi rahatslzhgl manevi yiintemlerle tedavi etmesi nedeniyle
~ikayet9i olduklarJ. Siipheli alman savunmasmda; kendisini hekim olarak tamtmadlglm, iizerine atlh
sU91amaian kabul etmedigini, sU9 i~leme kastl ile hareket etmedigi beyan etmi~ ise de internet sitesine
verdigi ilanlarda dalmda uzman olarak 9ah~an psikiyatr ve psikologlann tedavi edebilecegi ruhsal
hastahklan tedavi ettigini 9ah~ma alam olarak giisterdigi, biiylece iizerine atilt su9u i~ledigi anla~llmakla;
~iiphelinin yargJlamasmm yapllarak eylemine uyan 1219 Saylh Kanunun 25.maddesi ile TCKnun 53
maddeleri uyannca cezalandmlmasma karar verilmesi istemi ile Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesine
kamu davasl a911ml~,
gllama Slfasmda mii~teki Tiirkiye Psikiyatri D
egi
one im Ku
a~kanhgl
vekili
...T." y Ekci, hekim ohnadlgl halde hasta tedavi eden amktan ~ik et
dugunu, davaya
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kurumu adma kattlmak istedigini mahkememize bildirmi~ ve Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesince
mii~teki kurumun davaya kattlmasma karar verilmi~,
Samk Kadir Sivrioglu Ankara 4 Sulh Ceza Mahkemesi duru~masmda vekili Av. Ufuk
Ta~klfan ile birlikte; "Atth sUl,lamayl kabul etmiyorum daha once medyum olarak bir i~ yeri ayml~tlm,
daha sonra bu i~ yerini kapatt!m" ~eklinde savunrnada bui\mdugu goriilmii~tiir.
Samk Kadir Sivrioglu vekili Av. Ufuk Ta~klran Ankara 4 Sulh Ceza Mahkemesi
duru~masmda; "Savunmaya aynen katthyoruz miivekkil hiy bir ~eklide gelen ki~ilere reyete veya ilay
yazmaml~ttr medyum slfatl ile yardimci olmaya yah~ml~ttr detayh savunmamlzl da dosyaya sunacaglz
siire talep ediyoruz" ~eklinde miivekkili adma savunmada bulunmu~tur.
Kattlan Tiirkiye Psikiyatri Dernegi Yonetim Kurulu Ba~kanhgl vekili Av. Tiilay Ekici
Ankara 4 Sulh Ceza Mahkemesi duru~masmda; "Samgm savunmasml kabul etmiyoruz, verdigi ilanlarda
tedavi ettigini belirttigi rahatslzhklar ancak uzman doktorlann psikiyatris veya psikologlarm tedavi
edebilecekleri tahatslzhklardlr samk ile ilgili il saghk miidiirliigune ~ikeyatte bulunmu~tuk ~ikayet
iizerine yapllan denetlemede samgm tedavi faaliyetinde bulundugu tespit edildigi iyin i~ yerinin faaliyeti
siiresiz durdurulmu~tur, bununla ilgili miidiirliik karanm da dosyaya sunuyoruz" ~eklinde miivekkili
adma beyanda bulunmu~tur.
Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesinin 11/04/2012 tarih ve 201012373 Esas, 2012/871 saylh
Karan ile; samgm 1219 kanunun 25 maddesi uyannca cezalandmlmasl talebi ile mahkemel11izde kal11u
davasl ayllml~ ise de 1219 saylh Tababet ve ~uabatt Sanatlanmn Tarzl Icrasma Dair Kanununun 25
Maddesindc Belirtilen Ceza 2 Ylldan 5 Ylia Kadar Hapis ve 1000 Giine Kadar Adli Para CezaSl olarak
belirlenl11i~ olup l11addede yazlh hapis cezasmm alt ve iist slmrlan goz oniine almdlgmda attlt suya
bakmak AsJiye Ceza Mahkemesinin gorevi kapsal11ma girdigindcn bahisle gorevsizlik karan verilerek
dosya l11ahkcl11emize gonderilmi~ olmakla, l11ahkcmemizin 20121758 Esas SIrasma kaydl yapllarak
devam eden yargtlamada;
Samk Kadir Sivrioglu'nlln talimat sonucll Kastal110nu I. Asliye Ceza Mahkemesinee
aldmlan duru~mada; "Ben savunmarnl asJl rnahkernesinde avukahrn He birlikte yaprnak istiyorurn.
~u an ifade verrnek isterniyorum" ~eklinde ve mahkernernizde vekili Av. Ufuk Ta~klfan ile birlikte;
"Ben sUfsuzum, oncelikle beraatlma, ~ayet mahkeme aksi gorti~te olur ise lehe olan kanun
hu"kiimlerinin tatbiki iie veri/en hu"kmu'n aflklanmasmm geri blrakllmasma karar verilmesini isterim"
~eklinde savunrnada bulundugu goriilrnii~tiir.
Sanlk vekili Av. Ufuk Tal'laran mahkememiz duru~masmda; "eski savunmalanmlZl tekrar
ederiz, suyun unsurlan olUjlrnadlgl gibi samk miivekkilimin hiybir l'ekilde hekirnlik iddiasmda
bulunrnaml~t!r, reyete yazmaml~t!r, kendisi manevi alanda, ruhsat rahatslzhgl olan ki~ilere hizmet
etmektedir, kendisi vergi miikellefidir, it Saghk Miidiirliigunce yapilan tespit tutanaklarmda da
miivekkilimin ne bir hastaya reyete yazmgl, ne de hekimlik diplomasl oldugunu da soylememi~tir, boyle
bir iddiasl da yoktur, oncelikle beraatma, IBahkeme aksi gorii~te olur iSe lehe olan hiikiimlerin tatbiki ile
hiikrniin aylklanrnasmm geri blralolmasma karar verilmesini talep ediyoruz" ~eklinde miivekkili adma
savunmada bulunrnul'ttu.
Katilan Tiirkiye Psikiyatri Dernegi Yonetirn Kurulu Ba~kanhgl v~kili Av. Tiilay Ekici
mahkememiz duru~masmda; "biz diin internet yIkt!slm aldIk, halen faaldir. 11 SaglIk Miidiirliigii
Ankara'daki i~yerlerinde bir denetim yapt!, usulsiiz oldugu iyin faaliyetini durdurdu, samgm suyu sabittir,
cezalandmlmasml talep ediyoruz, soru~turmamn geni~letilmesi talebimiz de bulunmamaktadlr, internet
ylkttlannda hastalann beyanlan vardl, bize bu konuda ~ikayetler gelmi~ti, tedavi ettigini kendisi sitelerde
ifade ediyor, aynca 1219 Saylh Yasamn 25.maddesinin olu~masl iyin kendini bu alanda yetkin olarak
ilan etmesi yeterlidir" ~eklinde beyanda bulunmUjltur.
Incelenen dosya kapsammda; samgm sUy tarihinde tip diplomasl veya herhangi bir
uzmanhk belgesi bulunmamasma ragmen kendisini medyum, gizli ilimler vc manevi tedavi uzmam,
alternatif ttp uzmam olarak nitelendirdigi, ruhsal problemler ba~ta olmak iizere biryok tlbbi rahatslzhgl
manevi yontemlerle tedavi uygulamak maksadl ile site kurdugu, aynca verdigi ileti~im adresi olan
Kastal110nu IIi M;erkez Ilyesi Cebrail Mahallesi Biiyiik c,::ar~l No: 25 saylh yerde de faaliyetlerini
siirdiir..~.ii,gii, he~ ne kada~_ savunmas.m.d
.. a: reyete yaz~adlgml, kendisin·. anfviJ.: da, ruhsal r 'tSIZltgl
.olan kilfllepe ·hlzmet etllgml behrtrnl~. ISC de, samgm para kar~IlI yaplIgysoz e tedavi
en hakslz
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l}QSVa-KlIrllr No: 2()12!75~ ES3S - 2012,1319
Saylh Tababet ve :')uabali Sanatlarmm Tarzl icrasma Dair Kanunun 25. Maddesinde belirtilen sahte
tabiplik yapamak sm;unu i~ledigi; say, gorevsizlik karan, samgm kae;amak yollu ikrara yonelik
savunmasl, kahlan kurum vekili beyam, internet e;lktJlarl ve tiim dosya kapsall!l ile sabit oldugu
anla~lldlgmdan, samgm eylemine uyan 1219 SayJlI Kanunun 25. Maddesi uyannca cezalandmlmasma,
duru~madaki iyi hali, sayglh tutum ve davram~lan .nedeni ile hakkmda TCK.nun· 62.maddesinin
uygulanmasma ve verilen hiirriyeti' baglaylcl cezasmm TCK.nun 51.maddesi uyannca ertelenmesine dair
a~agldaki ~ekilde ~iikii~ vermek gerekmi~tir.
H U K U M : Gerekc;esi yukanda ac;ddandll'it uzerej
Sanik Kadir Sivrioglu'nun iizerine alih diplomasl olmadlgl halde menfaat kar~lhgl basta
tedavi etme sue;unu i~ledigi sabit goriildiigiinden, sue; tarihi itibariyle yiiriirliikte bulunan 1219 S.Y.'mn
25/1 maddesi uyarmca SUl;un i~leni~ bie;imi, su<;tan dogan zarar ve tehlikenin aglrItgl nazara ahnarak
takdiren 2 yJl hapis ve 60 giin adli para cezaSI ile cezalandmlmasma,
Sanlgm duru~madaki saygtll tutum ve davram~l lehine takdiri hafifletici sebep kabul
edilerek cezasmdan TCK. 'nun 62 maddesi uyannca takdiren 1/6 oranmda indirim yapllarak I yll 8 ay
hapis ve 50 giin adli para cezaSl ile cezalandmlmasma,
Samgm cezasmdan kanunen ve takdiren ba~kaca arttmm ve indirime yer olmadlgma,
Samga verilen 50 goo adli para cezasmm TCK.nun 52 maddesi gcregince giinliigii para!1m
aItm giicii dikkate ~Imarak takdiren ve, te~diden 30,00.-TL'den paraya <;ev~ilerek ve sonue; olarak 1 (B.IR)
YIL 8
(SEKIZ)
AY HAPIS
VE
1.500,00.-TL
ADLI
PARA CEZASI
ILE
CEZALANDIRILMASINA,
Samga verilen adli para cezaSI yoniinden hakkmda TCK.nun 51.maddesinin
uygulanmaslOa kanuncn ycr olmadlglOa,
Salllgm sicil dummu, hadiscnin ger<;ekle~tirilmesinden soma ve yargllama siireeindc
giistcrdigi pi~manhk dolaylslyla eezasmm tceili halindc ileridc bir daha Sll<; i~lcmckten <;ekinmesine
nedcn olacagl konusunda mahkememize yeterli ve olumlu kana~t gclmi~ bulllnmakla 5237 saylh
TCK'nun 5\. maddesi gereginee hapis cezasmm ERTELENMESINE, bu ~ekildeki uygulama yeterli
oldu~dan ve CMK nun 231/6-a ko~ulu da yerine getirilmemi~ bulundu~dan hiikmun
ac;ddanmasmm geri blrakdmasma kannnen ve takdiren yer olmadlgma,
TCK 51/3 maddesi geregince takdiren 2 yd sure He samgm denetim altmda tntulmasma
TCK 51/6 maddesi geregince denetim siiresince herhangi bir yiikiimliiliik belirlenmesine
yer olmadlgma,
TCK 51/7 maddesi geregince denetim siiresi ie;erisinde kasltIt bir sm; i;;lemesi halinde
ertelenen cezasmm kIsmen veya tamamen <;ektirilmesine karar verilebileeegi hususunda sanlga uyarl
yapJimasma (huzurda bulunan sanlga gerekli uyan yapJldI),
SanIg;a yerilen adli para cezasmm TCK nun 52/4 maddesi uyannca I'er ay ara He ve 10
e~it taksitte T AHSILINE, taksitlerdenb1risinin siiresinde odememesi halinde geri kalan miktann
tamamlmn bir defada tahsili gerektigi ve odenmeyen adli para cezasmm hapse <;evrileceginin samga
ihtarma (huzurda bulunan samga ihtarat yaplldl),
Miidahilin talep haklanmn SAKLI TUTULMASINA,
KatJlan kendisini vekil ile temsil ettirdiginden \.200,00.-TL vekalet iicretinin sanlktan
ahmp katIlan kuruma verHmesine,
Samgm yargllanmaSl ie;in mahkememizce yapllan 5,25 TL posta gideri, 56 TL tcbligat
gideri olmak iizere toplam 61,25.-TL yargJlama giderinin samktan tahsili He hazineye irat olarak
kaydma,
Dair, sanlk Kadir Sivrioglu ve vekili Av. Ufuk Ta~kIran ile kallian vekili Av. Tiilay
Ekici'nin yiiziine kar~l, karann tefhiminden itibaren 7 giin ie;inde olmak iizere mahkememize bir dilek<;e
vermek veya tutanaga gee;irilip hakime onaylattlrmak ~artlyla zablt katibine beyanda bulunularak
Yargltay'a temyiz yasa yolu ae;ik olmak iizere verilen karar ae;lke;a okunup usulen tefhim
k1Itndt.l3/12!2012
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