1-Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesinde doktor sağlık çalışanına sözel şiddet "görevli memura
hakaret" ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.
Şiddet olayı Ekim 2016 tarihinde yaşanmıştır. Hasta yakını E. B. “İshal” olan çocuğunutedavi ettirmek için
getirmiştir. Doktor “gaita tahlili” istediğini ifade etmiştir. Hasta yakını kızının tahlil vermek istemediğini
söyleyerek kayıtlarının silinmesini istemiştir. Doktor kayıtlara girildiğini ve artık silinemeyeceğini belirtince,
hasta yakını E. B. doktorumuza hitaben " geri zekâlı mısın sen" diyerek hakarette bulunmuştur.
Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalardan sonra, hasta yakınıE. B.'nin 6 080.-TL ADLİ
PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. E. B.’nin daha önce herhangi bir sabıkasının
olmaması ve geçmişteki hali gözetilerek verilen ceza hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kapsamında
ertelenerek, 5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulması, ancakbu süre zarfı içerisinde bir suç
işlerse bu cezayı ödemesi kararı alınmıştır.
44 TL yargılama gideri sanıktan alınarak hazineye aktarılmıştır.
2- Ankara 48. Asliye Ceza Mahkemesinde doktor sağlık çalışanına sözel şiddet "görevli memura
hakaret" ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.
Şiddet olayı Ocak 2018 tarihinde yaşanmıştır. Doktor 13.50 civarında içeride hasta muayene ederken Hasta
yakını Z. İ. içeri girerek çocuğunun yedi yaş altı olduğunu ve öncelik sırasının kendisinde olduğunu
söyleyerek muayene olmak istemiştir. Doktor içeride hasta olduğunu, sırada bekleyen randevulu hastalar ile
65 yaş üstü hastalar olduğunu söyleyerek sırası gelince kendisini alacağını dile getirmiştir. Hasta yakını Z.İ.
14.00 civarında doktor randevulu bir hastayı çağırdığında tekrar içeri girerek kendisini alması gerektiğini
çocuğunun 7 yaş altı olduğunu tekrar söylemiştir. Bunun üzerine doktor yine açıklama yaparak sırası gelince
alacağını söylemiş ancak hasta yakını Z. İ. “ geri zekâlı, sen ne biçim insansın, doktor olmuşsun ama adam
olamamışsın” şeklinde hakaret etmiştir.
Ankara 48. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalardan sonra, hasta yakını Z. İ.'nin 10 ay hapis cezası
ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Z. İ. 'ninsabıkasız oluşu ve kişilik özellikleri, duruşmalardaki tutum
ve davranışları göz önüne alınarak verilen ceza hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kapsamında
ertelenerek, 5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulması, ancak bu süre zarfı içerisinde bir suç
işlerse bu cezayı ödemesi kararı alınmıştır.
2180 TL vekalet ücreti sanıktan alınarak katılana verilmiş, 228 TL yargılama gideri de yine sanıktan alınarak
hazineye aktarılmıştır.
3- Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesinde doktor sağlık çalışanına sözel şiddet "görevli memura
hakaret ve tehdit" ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.
Şiddet olayı Ocak 2018 tarihinde yaşanmıştır. Sistemde sıkıntı olduğu için hasta muayeneleri yavaş ilerlerken
randevulu bir hastanın eşi içeri girerek randevusunun olduğunu ve muayene önceliğinin olduğunu
söylemiştir. Dr. sistemin çalışmadığını, randevulu hastaların şuan görünmediğini ve beklemeleri gerektiğini
söylemiştir. Bunun üzerine hasta söylenerek “terbiyesiz herif” şeklinde hakaret etmiştir.

Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmadan sonra, hasta Ö. İ.'nin 6080.-TL ADLİ PARA
CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Ö.İ.'nin geçmişteki hali gözetilerek verilen ceza hükmün
açıklanmasının geriye bırakılması kapsamında ertelenerek, 5 yıl süreyle denetimde tutulması, bir suç işlerse
bu cezayı ödemesi kararı alınmıştır.
4- Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesinde hemşire sağlık çalışanına sözel şiddet "görevli memura
hakaret" ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.
Şiddet olayı Mart 2017 tarihinde yaşanmıştır. Aynı gün ameliyat olan ve yanında refakatçisi olan hasta
M.K.'uziyarete gelen yakınına hemşire hanım hastayı ziyaret saatinde görebileceğini henüz ziyaret saatinin
başlamadığını söylemiştir. Bunun üzerine hasta yakını hemşire hanıma “sen kim oluyorsun, bu karıyı döverim,
geri zekâlı, k…..k karı, bu o…. ları boşuna öldürmüyorlar vs…” gibi hakaret içeren cümleler söyleyerek sözel
şiddette bulunmuştur.
Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalardan sonra, hasta yakını S.K..'untehdit suçundan 6
ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hakaret suçundan 4540 TL-adli paracezası ile cezalandırılmasına
karar verilmiştir.S. K.’un daha önce herhangi bir sabıkasının olmaması ve geçmişteki hali gözetilerek verilen
ceza hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kapsamında ertelenerek, 5 yıl süreyle denetimli serbestlik
tedbirine tabi tutulması, ancak bu süre zarfı içerisinde bir suç işlerse bu cezayı ödemesi kararı alınmıştır.
Ayrıca katılan vekili lehine takdir olunan 2180 TL. maktu vekalet ücretinin sanıktan alınarak Sağlık Bakanlığına
verilmesine, 37,5 TL. yargılama giderinin sanıktan alınarak hazineye aktarılmasına karar verilmiştir.
5- Ankara 4. Asliye Ceza Mahkemesinde doktor sağlık çalışanına sözel şiddet "görevli memura
hakaret" ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.
Şiddet olayı Ocak 2018 tarihinde yaşanmıştır. Olay günü poliklinik odasında başka bir hastanın muayenesi
devam ederken hasta İ. Ç. D. İçeri girerek “nerede bu doktorlar niye kimse bakmıyor” diyerek poliklinik
odasına girmiştir. Kendisine içeride hasta olduğu ve sırası gelinince alınacağı söylenmiş ancak hasta dışarı
çıkmayıp bağırmaya devam edince doktor dışarı çıkmasını söylemiştir. Bunun üzerine hasta İ.Ç. D. “şerefsiz“
şeklinde hakaret ederek doktorun üzerine yürümüştür. Ankara 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen
duruşmalardan sonra, hasta İ. Ç. D. 'ün suçu alenen işlediğinden1 yıl 2 ay hapis cezası ile
cezalandırılmasına, karar verilmiştir.Sanığın kişiliği ve daha önce herhangi bir sabıkasının olmaması ve
geçmişteki hali gözetilerek verilen ceza hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kapsamında ertelenerek, 5
yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
Ayrıca katılan kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 2180 TL. maktu vekalet ücretinin sanıktan alınarak
katılana verilmesine, 28 TL. yargılama giderinin sanıktan alınarak hazineye aktarılmasına karar verilmiştir.
6- Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesinde doktor sağlık çalışanına sözel şiddet "görevli memura
hakaret" ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.
Şiddet olayı Eylül 2015 tarihinde yaşanmıştır. Olay günü öğleden sonra poliklinik odasına sonuç göstermek
için gelen hastaya dr., K. A.’nın yanlış sıraya girdiğini ve yanlış odaya geldiğini söylemiştir. Bunun üzerine
hasta “bu ne biçim hastane, siz nasıl doktorsunuz, allah belanızı versin, bir daha bu hastaneye
gelmeyeceğim, şerefsizle vs.” gibi hakaret içerikli sözler söylemiştir.

Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalardan sonra, hasta K. A.’nınsuçu işlediği sabit
olmakla birlikte sanığın kastının yoğunluğu dikkate alınarak eylemine uyan TCK 125/1-3-a maddesi
gereğince 365 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığın duruşmadaki olumlu hali lehine
değerlendirilerek
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cezalandırılmasınakarar verilmiştir.Sanığın kişiliği ve daha önce herhangi bir sabıkasının olmaması ve
geçmişteki hali gözetilerek verilen ceza hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kapsamında ertelenerek, 5
yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
Ayrıca katılan kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 2180 TL. vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılana
verilmesine, 30 TL. yargılama giderinin sanıktan alınarak hazineye aktarılmasına karar verilmiştir.
7- Ankara 12. Asliye Ceza Mahkemesinde doktor sağlık çalışanına tehdit ve görevli memura hakaret
ile ilgili açılan dava sonuçlanmıştır.
Şiddet olayı Kasım 2017 tarihinde yaşanmıştır. Olay günü trafik kazası geçiren F. B. muayene için kliniğe
getirilmiştir. Gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra dr. hastanın erken doğum riski olduğu için vajinal
muayenesinin yapılması gerektiğini söylemiştir.

Ayrıca tedaviye başlamak için vajinal ultrason gerektiği

anlatılan hasta muayeneyi kabul etmeyerek “benim krizim tutarsa görürsünüz, bana ismini ver seni
başhekime şikayet edeceğim, seni burdan attıracağım, sürdüreceğim, ne biçim dr.sunuz” şeklinde hakeret ve
tehditlerde bulunmuştur.
Ankara 12. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmadan sonra, hasta F. B.’ınRuh ve Sinir Hastalıkları
raporu bulunduğundan ceza ehliyetinin olmadığı anlaşılmakla birlikte her ne kadar hakaret ve tehdit
suçlarından kamu davası açılmışsa da TCK/32/1 maddesi gereğince ceza verilmesine yer olmadığına,
Sanık hakkında akıl hastalığı nedeni ile ceza verilmediğinden TCK 57/1 maddesi gereğince de sanığın yüksek
güvenlikli bir sağlık kurumunda şifa buluncaya kadar koruma ve tedavi altına alınmasına, yapılan
yargılama giderinin kamu üzerinde bırakılmasına karar verilmiştir.

