
“Sahte Doktor” Altuğ Aslan Adanur’a Verilen Ceza Kesinleşti! 
 
 
İstanbul Tabip Odası’na yapılan bir şikayet sonucunda, Altuğ Aslan Adanur isimli 
kişinin, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezunmuş gibi sahte bir diploma 
hazırladığı, meslek odasına üye olduğu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nce verilen 
personel çalışma belgesiyle de, evde bakım merkezinde “hekimmiş” gibi çalıştığını 
öğrendik.  
 
Hukuk Büromuz tarafından yapılan suç duyurusu sonucunda, Altuğ Aslan Adanur 
hakkında savcılık soruşturması başladı. Savcılık, adı geçen şahsın 1219 sayılı 
Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 25.1 ve 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunu’nun 204.2 maddelerinden cezalandırılması için iddianame 
düzenlendi ve dava İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.  
 
Yargılama sırasında bu şahsın daha önce de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
mezunuymuş gibi sahte diploma hazırladığı, bir ilaç firmasında hekimmiş gibi 
çalıştığı, diplomasının sahte olduğunun ortaya çıkması üzerine hakkında dava 
açıldığı, İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonunda 
22.11.2013 tarihinde resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından ceza 
aldığı, sabıkası olmadığı için hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı da ortaya 
çıktı.  
 
Hukuk Büromuz tarafından takip edilen davada, resmi belgede sahtecilik yapan ve 
diploması olmadığı halde hekimmiş gibi davranarak kazanç elde eden Altuğ Aslan 
Adanur hakkında; 1219 sayılı Kanun’un diploması olmadığı halde tabip unvanını 
takınmak suçunu düzenleyen 25. maddesini ihlalden 3.320-TL adli para cezası ile 
5237 sayılı Kanun’un resmi belgede sahtecilik suçunu düzenleyen 204. maddesini 
ihlalden 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi ve cezalar ertelenmedi.   
 
Bu kişinin mahkeme kararına yönelik yaptığı istinaf başvurusu da İstanbul Bölge 
Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi’nin kararı ile reddedildi. Böylece verilen ceza 
kararı kesinleşmiş oldu. Şimdi sıra cezanın infazı aşamasında… 
 
Bu kararın tüm “sahte doktorlar”a bir mesaj vereceğini ve emsal teşkil edeceğini 
umuyoruz. 19.07.2017 

İstanbul Tabip Odası 
Hukuk Bürosu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eki 
Mahkeme kararı ve kesinleşme şerhleri. 
 
                                                           
1 1219 sayılı Kanun, Madde 25-(Değişik: 23/1/2008-5728/22 md.) Diploması olmadığı hâlde, menfaat 
temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınan şahıs iki 
yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 
2 5237 sayılı Kanun, Madde 204-(1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi 
başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

http://www.istabip.org.tr/site_icerik_2016/haberler/agustos2017/sahte_doktor_altug_aslan_adanur_karar.pdf

