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ADLİ PSİKİYATRİ NEDİR?
ADLİ PSİKİYATRİST KİMDİR?
• Hukuki çatışmaların çözümünde psikiyatri ve adli
tıbbi verilerin ortaklaşa kullanımı ile yargıya
bilirkişilik boyutunda yardımcı olan bir bilim dalıdır,
• Adli Psikiyatrist’in;
- Uzmanlık alanı ile sınırlı bilgi ve deneyime sahip
olması yeterli değildir,
- Temel hukuki bilgiye haiz olması,
- Adli tıbbi yaklaşımı bilmesi gereklidir.

ADLİ PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRMEYE
İHTİYAÇ DUYULAN DURUMLAR NELERDİR?
• Cezai ehliyeti kaldıran veya hafifleten bir durum
olup olmadığı,
• Hukukî ehliyeti kaldıran veya azaltan bir durum olup
olmadığı,
• Uyuşturucu madde kullanımının iptilâ derecesinde
olup olmadığı,
• Evliliğin butlanı ve evlilikle ilgili diğer hususlar,
• Cinsel eylemler ve ruh sağlığı

CEZA SORUMLULUĞU
• Akli arıza içerisinde olanlara neden cezai açıdan farklı
uygulama yapılmaktadır?
-Caydırıcılık
-Islah (tretman)
-Toplumu koruma
• 5237 sayılı TCK Md.32/1:Akıl hastalığı
nedeniyle,işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını
algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını
yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan
kişiye ceza verilmez.Ancak bu kişiler hakkında
güvenlik tedbirine hükmolunur (Eski yasadaki
46.madde yerine).

CEZAİ EHLİYET-SORUMLULUK
• 5237 sayılı TCK Md.32/2: Birinci fıkrada yazılı derecede
olmamakla birlikte işlediği fiile ilgili olarak davranışlarını
yönlendirme yeteneği azalmış olan kişiye,………verilecek
ceza altıda birden fazla olmamak üzere indirilebilir.
Mahkum olunan ceza, süresi aynı olmak
koşuluyla,kısmen veya tamamen, akıl hastalarına özgü
güvenlik tedbiri olarak uygulanabilir (Eski yasadaki
47.madde yerine),
• 5237 sayılı TCK Md.34: Geçici bir nedenle ya da irade
dışı alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle,
işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamayan
veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme
yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza
verilmez Eski yasadaki 48.madde yerine) .

KISTASLAR
• Suçun nev'i ve işleniş tarzı,
• Sanığın motivasyonu,
• Suç işleme ve suçuna karşı kendini savunma
mantığı,
• Suç öncesi, esnası ve sonrası tutum ve davranışları,
• Tıbbi antesedanı,
• Tanık ve sanık ifadeleri
• Kriminal antesedanı

AKIL HASTASINA ÖZGÜ
GÜVENLİK TEDBİRİ
• 5237 sayılı TCK Md.57: Yüksek güvenlikli sağlık
kurumlarında koruma ve tedavi altına alınma,
• Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilmiş olan akıl
hastası, yerleştirildiği kurumun sağlık kurulunca
düzenlenen raporda toplum açısından
tehlikeliliğinin ortadan kalktığının veya önemli
ölçüde azaldığının belirtilmesi üzerine mahkeme
veya hâkim kararıyla serbest bırakılabilir,
• Bu raporda kişinin tıbbî kontrol ve takibinin gerekip
gerekmediği, gerekiyor ise, bunun süre ve aralıkları
belirtilir.

ADLİ PSİKİYATRİK AÇIDAN VESAYETİ
GEREKTİREN DURUMLAR
• TMK- Madde 405: Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı
sebebiyle işlerini göremeyen veya korunması ve
bakımı için kendisine sürekli yardım gereken ya da
başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her ergin
kısıtlanır,
• TMK- Madde 406: Alkol veya uyuşturucu madde
bağımlılığı,…..sebeplerle sebebiyle kendisini veya
ailesini darlık veya yoksulluğa düşürme tehlikesine
yol açan ve bu yüzden devamlı korunmaya ve
bakıma muhtaç olan ya da başkalarının güvenliğini
tehdit eden her ergin kısıtlanır.

YASAL DANIŞMANLIK
• TMK- Madde 429: Kısıtlanması için yeterli sebep
bulunmamakla beraber korunması bakımından fiil
ehliyetinin sınırlanması gerekli görülen ergin bir kişiye
aşağıdaki işlerde görüşü alınmak üzere bir yasal danışman
atanır:
1. Dava açma ve sulh olma,
2. Taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar üzerinde
başka bir aynî hak kurulması,
3. Kıymetli evrakın alımı, satımı ve rehnedilmesi,
4. Olağan yönetim sınırları dışında kalan yapı işleri,
5. Ödünç verme ve alma,
6. Ana parayı alma,
7. Bağışlama,
8. Kambiyo taahhüdü altına girme,
9. Kefil olma.

EVLİLİK VE ADLİ PSİKİYATRİ
• TMK- Madde 125: Ayırt etme gücüne sahip
olmayanlar evlenemez,
• TMK- Madde 133: Akıl hastaları, evlenmelerinde
tıbbî sakınca bulunmadığı resmî sağlık kurulu
raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler,
• TMK- Madde 165: Eşlerden biri akıl hastası olup da
bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle
gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı
resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek
koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

ADLİ PSİKİYATRİK NEDENLERLE
EVLİLİĞİN BUTLANI
• TMK- Madde 145: (Mutlak Butlan)
-Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir
sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması,
-Eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede
akıl hastalığı bulunması (Mutlak Butlan davası
Cumhuriyet savcısı tarafından re'sen açılır),
• TMK- Madde 148: (Nisbi Butlan)
-Evlenme sırasında geçici bir sebeple ayırt etme
gücünden yoksun olan eş, evlenmenin iptalini dava
edebilir.

CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI
SUÇLAR VE ADLİ PSİKİYATRİ
• 5237 sayılı TCK- Madde 102/1: Cinsel davranışlarla bir
kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi,
mağdurun şikâyeti üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır.
• 5237 sayılı TCK- Madde 102/2: Fiilin vücuda organ veya
sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda,
yedi yıldan on iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
• 5237 sayılı TCK- Madde 103: Çocuğu cinsel yönden
istismar eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır. Cinsel istismar deyiminden; On beş
yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte
fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği
gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü
cinsel davranış anlaşılır.

CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI
SUÇLAR VE ADLİ PSİKİYATRİ
• 5237 sayılı TCK- Madde 102/3a: Beden veya ruh
bakımından kendisini savunamayacak durumda
bulunan kişiye karşı işlenmesi halinde ceza yarı
oranında artırılır.
• 5237 sayılı TCK- Madde 103/1a: Onbeş yaşını
tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin
hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği
gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her
türlü cinsel davranış.
• 5237 sayılı TCK- Madde 102/5; 103/6: Suçun
sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının
bozulması hâlinde ……yıldan az olmamak üzere hapis
cezasına hükmolunur.
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