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Bir hukuk olgusunda,
kişinin ruhsal yönden incelenmesi isteniyorsa,
psikiyatrist bilirkişilik yapar.
Psikiyatri uzmanı, günlük mesaisi sırasında
kendisine başvuran hastaların muayene ve tedavileri dışında
sık sık bu “bilirkişilik” görevi ile de karşı karşıya kalır.
Adli psikiyatri de;
psikiyatristlerin karşılaşabileceği bazı soru ya da sorunlar
ve çözüm yolları:

1- Bir psikiyatrist, bilirkişilik görevi sırasında
nelere dikkat etmeli?
Bilirkişi, bir işten iyi anlayan ve halledilmesi özel bilgiye bağlı
olan konularda görüşüne başvurulan kimsedir.
Bilirkişiye görev şahsen verilmiştir. Bu nedenle kendisinin,
görevi bir başkasına devretmesine olanak yoktur.
Bilirkişi değerlendirmenin tek sahibi ve sorumlusudur.
Öncelikle yanlış yapmamalıyız. Gerekirse bu konudaki kitaplara ya da
yayınlara bakabiliriz. Veya bu konuda deneyimli meslektaşlarımıza sorabiliriz.
Eğer kesin kanaate varmakta zorlandığımız bir durum olursa, bu konuda
kesin kanaatin belirlenmesi için, bir üniversite hastanesi veya ruh sağlığı
hastanesine sevkinin uygun olacağını rapor edebiliriz.

2- Hekim bilirkişilikten çekilebilir mi?
Bilirkişi, kendisine verilen bir görevi başkasına devredemez.
Geçerli gerekçe göstermedikçe bilirkişilikten kaçınma,
hekimler için ceza yaptırımına yol açar.
Davet edildiği halde davete uymayan bilirkişi zorla götürülür.

Ancak “Hekim olarak taraflardan biri hakkında mesleği gereği
sır olması gereken bilgiye sahip olmak” bilirkişilikten çekilmeyi
gerektirir.

3- Bize sorulan hukuki bir soru karşısında,
kendimizi yeterli hissetmediğimiz ama
adli makamın hemen yanıt istediği durumlarda,
adli makamlarla sürtüşmeden
bu konuyu nasıl çözebiliriz?
Öncelikle yanlış yapmamalıyız.
Bize, örneğin bilirkişilik hizmeti olarak bir hastanın durumu
sorulmuştur.
Neden sorulduğu tam olarak belirtilmediyse ya da biz tam
olarak anlayamadıysak,
öncelikle psikiyatrik muayeneyi doğru olarak yapıp
kayıtlara geçmeliyiz.

Fotoğrafını çekmiş gibi durum tespiti yapmamız gerekir.
Ondan sonra da, bu konuda bize soru soran makama bu
durumu belirterek sorunun daha açık olmasını isteyen bir
yazıyla cevap verebiliriz.
Eğer işin içinden çıkamadığımız bir durumsa, bu konuda bir
üniversite hastanesi ya da bir ruh sağlığı hastanesinden kesin
kanaatin belirtilmesini isteyebiliriz.

Muayene bulgularını çok ayrıntılı bir şekilde,
mümkünse hastanın ağzından çıktığı şekilde kaydetmeli.
Gözlem gerekeceğini düşündüğümüz durumlarda gözlem
gerektiğini vurgulamalıyız.
Ama kesin tanı ya da kendi kanaatimizi vurgulamadan,
daha sonra bu değerlendirmeyi yapacak olan kuruma,
gözlem gerektiği şeklindeki kanaatimizi iletip,
onların daha sonra bizde var olan muayene kayıtlarımızı
istemesi için bekleyeceğiz.

4- Bilirkişilik görevi sırasında
dikkat edilmesi gereken Etik İlkeler
* Tüm değerlendirmelerde kişinin muayene nedeni hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.
* Yapılan görüşmelerin sır olamayacağı ve rapor edileceği
bildirilmelidir.
* Değerlendirme sonunda oluşan tıbbi kanaati, değerlendirilen
kişiye açıklamak doğru değildir.
* İlgili mahkemeden bilgi alabileceği söylenmelidir.

5- Adli gözlem ile ilgili etik ilkeler
Gözlemde Etik İlkeler: (Ceza Yasasıyla İlgili)
Ceza sorumluluğunun tespiti, adli psikiyatrinin en önemli
konularından biridir. İşlediği bir suç nedeniyle ceza ehliyetinin
belirlenmesi istenen bir kişi karşısında, psikiyatriste düşen
görev ve sorumluluk son derece ağırdır.
Adli psikiyatride ceza sorumluluğunun incelenmesi aşamasında,
değerlendirme yaparken kendimizi hakim yerine koymamalıyız.
Bu aşamada önemli bir etik kural da budur.
Suçun ne olduğu,
nasıl işlendiği bizi yargılamaya yöneltmemelidir.

Gözlemde Etik İlkeler: (Medeni Yasayla İlgili)
* Medeni hukukla ilgili değerlendirmelerde kişilerin gözlem
altına alınmasını öngören yasal dayanak yoktur.
* Gözlem gereksinimi olursa;
kişinin onayı ve mahkemeden “olur” almak şartıyla
mümkün olan en kısa sürede gözlem tamamlanmalıdır.
* Klinik, kişi için özgürlüğünü kısıtlayıcı ve travmatize edici
olmamalıdır.

6- Hasta Mahremiyeti
Tedavi için başvurmuş olan hastalarınıza ait
kayıtlarla ilgili dikkat edilmesi gereken etik ilkeler
Psikiyatrist, üstünde çalıştığı bilgilerin hassas ve mahrem
niteliğinden dolayı, hastası hakkında başkalarına açıklayacağı
bilgileri temkinle seçmelidir.
Hastanın çıkarları sürekli gözetilmelidir.
Mahkeme emriyle hastaların verdiği gizli bilgiyi
açıklaması istendiğinde uzman hekim ,
yasalar çerçevesinde etik gerekçelerle
mahkeme emrine itiraz etme hakkını kullanabilir

Bir psikiyatrist,
sadece hastanın yetki vermesi ya da
uygun yasal zorunluluklar nedeniyle gizli bilgileri açıklayabilir.
Çünkü şahsa ait tıbbi kayıtlar sadece tıbbi belgeleri değil,
kişiye ait sır sayılabilecek, ancak hekimine açıklayabileceği
bilgileri de içerebilir.
Özel hayatın mahremiyeti göz önüne alındığında
Hasta hakları yönetmeliğinin 23. maddesi ile
Tıbbi deontoloji nizamnamesinin 4. maddesi
ilgili mahkemeye hatırlatılabilir.

Hasta hakları yönetmeliğinin,
bilgilerin gizli tutulması ile ilgili 23. maddesi şöyledir:
“ Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler
kanun ile müsaade edilen haller dışında hiçbir şekilde
açıklanamaz. Hukuki ve ahlaki yönden geçerli ve haklı bir
sebebe dayanmaksızın hastaya zarar verme ihtimali bulunan
bilginin ifşa edilmesi, personelin ve diğer kimselerin hukuki
ve cezai sorumluluğunu da gerektirir.”
Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 4. maddesi şöyledir:
“ Tabip ve diş tabibi meslek ve sanatının icrası vesilesiyle muttali
olduğu sırları kanuni mecburiyet olmadıkça ifşa edemez.”

Bu konu ile ilgili olarak, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin
üye devletlere “Ruh Sağlığı Bozuk Olan Kişilerin Hakları ve
Haysiyetlerinin Korunması ile ilgili” 10 sayılı tavsiye kararının
“Gizlilik ve kayıtların tutulması ile ilgili” 13. maddesi şu
şekildedir.
“ Ruh sağlığı bozuk bir kişiye ait olan şahsi bilgiler gizli
kabul edilmelidir. Bu tür bilgilerin toplanması, işlenmesi ve
aktarılması sadece profesyonel gizlilik kuralları çerçevesinde
yapılır ve kişisel bilgiler korunur. Bu bilgilere erişmek için
aranan şartlar kanunda açıkça belirtilmiş olmalıdır.”

7- Malpraktis
ve psikiyatrideki tıbbi uygulama hataları
Bir tıbbi müdahaleyi yapabilmek için
YETKİN OLMAK (yasal ve mesleki yeterlilik) ve
hastadan AYDINLATILMIŞ ONAM
(hastanın bilgilendirilmesi ve rızasının)
alınması zorunludur.
“Tıbbi gereklere uygun davranılmasına rağmen
istenilmeyen bir neticenin ortaya çıkması (komplikasyon)”
ceza hukukunun konusu dışındadır.
Hekimler için suç :
Hekimlerin meslek uygulamalarından doğan ceza sorumluluğu
TCK’nın “taksirli suç” kavramı içinde değerlendirilmektedir.
(madde :22/2-3)

Bu yasa maddelerine göre, tıbbi girişimin kusurlu
sayılabilmesi için şunların söz konusu olması gerekmektedir.
* tedbirsizlik ve dikkatsizlik
* meslek ve sanatta acemilik
* nizama, emir ve talimata uymama
Psikiyatrideki tıbbi uygulama hatalarının
intihar ve başkalarına şiddet uygulanmasına
yoğunlaştığı görülmektedir.
Hekimden beklenen,
olası risklere karşı gerekli olan önlemleri alması ve
tıbbi uygulama esnasında yeterli dikkat ve özeni göstermesidir.

Tıbbi müdahalede bulunan hekim,
tıbbın o gün itibariyle ulaştığı seviyenin gereği olan
metot ve usulleri kullanarak, gerçekleştirdiği teşhis ve tedavide,
meslek kurallarına uyduğu,
acemilik göstermediği sürece,
doğan sonuçlarından sorumlu olmayacaktır.
Ancak hekim,
herhangi bir hekimin bilmesi gereken bilgilerden yoksunsa,
meslek kurallarına uygun biçimde hareket etmiyorsa
ve yaptığı hata bir hekimin normal şartlar altında yapması
beklenmeyen nitelikteyse, sorumluluğu söz konusudur.

Basit taksir, bilinçli taksir nedir?
A- BASİT TAKSİR
Dikkat ve özen eksikliğinden kaynaklanan
tedbirsiz dikkatsiz davranma, meslekte acemilik halleri.
Örnek: Yanlış teşhis konması sebebiyle yanlış ilaç verilmesi ve
bunun organlarda zafiyet sonucu ölüme yol açması bu kapsamda
değerlendirilir.
B- BİLİNÇLİ TAKSİR
Henüz bilim çevrelerinde kabul edilmemiş bir yöntemin,
hekimin becerilerine güvenerek kullanılması, bilinçli taksirdir.
Böyle bir uygulama sonrası hastanın zarar görmesi ya da ölümü bu
kapsamda değerlendirilir.

 4483 sayılı memur muhakamat kanununun






4. maddesine göre;
C. Savcıları kamu görevlilerinin suçlarına ilişkin bir şikayet
olduğunda, evrakın bir örneğini ilgili makama göndererek
soruşturma izni ister.
4483 sayılı yasanın 5. maddesine göre;
Ön inceleme, yetkili merciin görevlendireceği bir denetim
elemanı eliyle yaptırılır.
Madde 6ya göre;
Ön inceleme için görevlendirilen kişi ( muhakkiksoruşturmacı )bakanlık müfettişleri ile kendilerini
görevlendiren merciin bütün yetkilerine haizdir.

Son kararı adli makamlar veriyorsa da bu teknik bir konu olduğu için
hukukçu, bilirkişiye başvurur.
Karar, bilirkişi raporlarına göre oluşturulur.
Önemli olan, bilirkişinin meslektaşlarımızı
hatalı görüp görmediğidir.
Yeni CMK’ya göre taraflara uzman görüşü alma ve kendi uzmanını
mahkemede dinletme hakkı verilmiştir.
Bir tıbbi malpraktis iddiasının değerlendirilmesi yapılırken, esas
alınacak olan belgeler,sağlık personeli tarafından düzenlenen ve saklanan
belgelerdir.
Bunun için de hasta dosyası ve tıbbi kayıtlar ayrıntılı biçimde tarih
saat belirtilerek tutulmuş olmalı.
Tedavi eden ve konsültan hekimin imza ve kaşesi gerekli

8- Cinsel suçun, ruh sağlığı yönünden kendini
savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı
işlenmesi
Kişiye karşı işlenmiş cinsel suçlar :
Bunlar ne olabilir;
sarkıntılık,
alıkoyma,
tecavüz,
rıza ile ilişkiye girme
ya da tecavüze yeltenme gibi suçlar
Bu suçların ahlaki yönden kötülüğünü
idrak edemeyecek durumda olan
ve buna karşı direnme yetisi olmayanlar kimlerdir?
Ya çocuklardır ya da akıl hastalarıdır.

Demek ki hastaların ya da çocukların mağduriyeti söz
konusudur.
Diyelim ki, böyle bir olayın mağduru bize gönderildi,
“hasta mı, değil mi?” diye…
Burada bu kişinin bir akıl hastalığı ya da
zayıflığı olup olmadığını değerlendirmemiz gerekir.
Çünkü akıl hastasıysa verilecek olan ceza artıyor. (TCK 102/3-a)
Çocuklardaki mağduriyete gelince, yasalarımıza göre 15 yaşına
kadar olan çocuklarda rıza söz konusu değildir.
Yani yasaya göre 15 yaşına kadar olan bütün çocukların,
olayın ahlaki yönünü değerlendiremediği ve
bedensel ve ruhsal olarak kendini koruyamayacağı düşünülüyor.

15-18 yaş arasındakiler için yasa şöyle: (TCK 103)
“15-18 yaş arasındaki çocuklar idrak edemeyecek ya da
kendini koruyamayacak durumda ise ceza arttırılır”
Yani 15 yaşından küçük çocuklar gibi değerlendiriyor yasa.
Bize de gönderilenler o grup. 15-18 yaş arası çocuklar.
Onlarda nelere dikkat etmek gerekiyor?
Bir erişkindeki sınır zeka durumu ceza sorumluluğunu ve
olayın mağduriyetindeki durumu etkilemez ama
o yaştaki çocuklarda etkileyebilir.
Zaten hafif zeka geriliği ,
otizm,
erken başlayan prepsikotik dönem gibi durumlar varsa etkileyebilir.
Değerlendirmede bu durumları dikkate almak gerekir.

9- Cinsel suçun, mağdurun ruh sağlığını bozup
bozmadığının değerlendirilmesi.
TCK 102/5- ile ilgili olarak;
Kişi olaydan hemen sonra gelebiliyor.
Henüz daha olayın şokunda.
Fazla bir belirti de yakalayamayabiliyoruz bazen. Veya
akut stres reaksiyonu için gerekli kriterlerin hepsini doldurmuyor
Mutlaka bir tanı koymak zorunda değiliz.
Burada şunu yazabiliriz. “Kendisinde şunlar şunlar tespit
edilmiştir. Bunlarla ilgili belirtilerin daha sonra değerlendirilmesi
uygundur” ya da “şu anda bir şey bulamadık ama post travmatik
stres bozukluğu olabilir. Bu da 6 aya kadar ortaya çıkabilir. Onun
için kişinin belli aralıklarla tekrar muayeneleri gerekir.”

ilk muayenede, hiçbir şey bulamadıysak bile bir süre sonra
post travmatik stres bozukluğu belirtileri ortaya çıkabilir.
Yani hemen bir defada her şeyi bitirmek zorunda değiliz.
Acele etmek zorunda değiliz.
Bazen adli makamlar bizi zorlayabilir.
Ama biz, uygun şekilde tespit edebildiğimiz belirtileri
açıklıkla yazıp, “bu belirtiler tanı koydurmaya yeterli
değildir, bir ay sonra tekrar görülmesi gerekir” ya da
“birer ay arayla 6 ay süresince görülmesi gerekir”
diye yazabiliriz.

10-Suç sonrası, mağdurda iyileşmeyecek
bir ruhsal bozukluğun ortaya çıkması
Bir de cinsel suçlarda değil de, yaralamalar da söz konusu olabilir
Eğer bir yaralanma, kişinin ruh sağlığını bozduysa, önemli
Örneğin, kişi iş yerinde yaralandı ve
ondan sonra bir akıl hastalığı ortaya çıktı.
Böyle bir konu sorulduğu zaman; raporumuz,
kişinin ayırt etme gücünü değerlendirme,
bir ceza sorumluluğunu değerlendirme gibi olmalı.
Çünkü yasa şunu söylüyor:
“Suç sonucu hastanın iyileşmeyeceği bir hastalık olması” (TCK .87-a)
Daha çok bedensel hastalıklarla ilgili ama
ruhsal hastalıklar da vardır işin içinde…
Pratikte çok rastladığımız bir şey değil.
(Kişinin yaralanmadan sonra kronik bir psikoza girmesi.)

11- Psikiyatriste yönelik şiddet
uygulanması durumunda öneriler
zaman zaman hak arama hezeyanları olan
ya da doktoruna karşı perseküsyon, erotomanik hezeyanları olan
psikotik hastaların zarar verme riski ile karşılaşabiliyoruz.
Burada bizim yapmamız gereken, elbette yasal işlemleri
başlatmaktır. Şu yönden:
Bu kişi hasta ve hasta olduğu için tehlikeli.
Biz bu kişinin cezaevine girmesini istemiyoruz.
Ama mecburi olarak koruma tedavi altına alınması gerekir.
Çünkü o dışarıda, dolayısıyla tedavisiz kaldığı zaman yarın bir başkasına,
yakınlarına da zarar verebilecek birisi.
Bu nedenle işlemi başlatmamız, kişinin mecburi tedavisini
sağlamamız gerekir.
Biz, hastanın tedavi olmasını sağlamak için gayret gösteriyoruz
ve yasal sürecin başlamasını istiyoruz.

12- Yasal danışmanlık hangi hallerde önerilmeli?
Bazı hastaların kısıtlanması için yeterli sebep bulunmamakla
beraber, korunması bakımından fiil ehliyetinin sınırlanması
gerekebilir. (TMK-Madde:429).
* Hafif zeka gerilikleri
* Bazı Sınır zeka halleri
* Sık nükslerle seyreden bipolar bozukluk
* Sikloid psikozlar
* Semptomları kontrol altında olan, tedavi ve rehabilitasyonla
çalışabilen kronik psikozlar
* Hafif ve ilerleyici olmayan bilişim bozuklukları
* Ağır OKB
* Organik kişilik değişiklikleri
* Bazı hezeyanlı bozukluk olgularında yasal danışmanlık önerilebilir.

13- Vasiyetname düzenlemek üzere başvuranların
psikiyatrik değerlendirmelerinde
özellikle nelere dikkat edilmeli
Vasiyetname düzenlemek için başvuran her yaştaki ergin
için, fiil ehliyetin olup olmadığının tespiti gerekir.
(TMK Madde:531)
Bu başvurularda, Rutin psikiyatrik muayene dışında;
* Vasiyetname ile çıkar sağlayan ve zarara uğrayan
kişilerle ilgili düşünceleri irdelenmeli,
hezeyanlı düşünce içeriği araştırılmalıdır.
* Niye vasiyetname düzenliyor?
İntihar planı olabilir mi? araştırılmalıdır.

14- Bipolarların vesayet altına alınmaları
gerekir mi?
TMK:405. madde:
“AKIL HASTALIĞI veya AKIL ZAYIFLIĞI sebebiyle;
*günlük yaşamını mutlaka birilerinin desteği ile
sürdürmek zorunda olan,
*korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım
gereken,
*başkalarının güvenliğini sürekli tehlikeye sokan
her ergin KISITLANIR.”
İki uçlu duygu durum bozukluğu, genelde kısıtlanmayı
gerektiren bir ruhsal hastalık değildir.

Ancak; düzenli tedavi görmeyen,
iç görüsü olmayan,
tedavide işbirliğine girmeyen,
tedaviye cevap vermeyen,
kronisite kazanmış,
sık döngülü,
hastalık dönemleri remisyon dönemlerinden daha
uzun süren,
günlük yaşamını kendi başına sürdürmekte zorlanan
hastalara vesayet önerilir.

15- İlgili mahkeme tarafından, vefat etmiş olan bir kişinin
sağlığında bulunduğu bir tasarruf ile ilgili olarak
olay tarihindeki durumun değerlendirilmesi istenirse,
nasıl hareket etmek gerekir?
Bu durumda dava dosyası incelenerek karar verileceğinden,
bilirkişi dosya içindeki tıbbi belgeleri ve tanık ifadelerini
titizlikle incelemelidir.
İşlem tarihinde verilmiş raporlar, onların dayandığı tıbbi
kayıtlar, laboratuar tetkikleri, MR, BT gibi görüntüleme sonuçları
çok önemlidir.

Karşı tarafın mahkemeye ibraz ettiği tıbbi belgeler,
kayıtlar, tetkikler varsa bunlarda gözden geçirilmelidir.
Kişinin işlem tarihine yakın tarihlerdeki sağlık durumu
ile ilgili tanık ifadeleri varsa, bunlar da değerlendirilir.
Yeterli bir kanaat oluştuysa, son kanaat rapor edilir.
Veriler yetersiz ise, ilgili mahkemeye durum rapor edilir

16- Epileptiklerde ceza sorumluluğu
Epileptik bir kişinin işlediği suça karşı ceza sorumluluğunun
tespitinde;
suçun nöbet sırasında veya
nöbet dışında işlenmiş olup olmadığı,
şahısta epilepsiye bağlı olarak organik kişilik bozukluğu
ya da organik akıl hastalığı
ortaya çıkıp çıkmadığı araştırılarak karar verilmelidir.
Şuur kaybıyla birlikte olan epileptik nöbetler sırasında
işlenen suçlarda hastanın ceza sorumluluğu olmaz.
Ancak nöbet esnasında işlenen suçlar oldukça azdır.

Epileptiklerin işledikleri suçların büyük bir kısmı
genellikle nöbet sonrasında
daha az olarak da nöbet öncesi konfüzyon dönemlerinde meydana gelir.
Epilepsinin konfüzyon döneminde işlenen suçlarda ceza
sorumluluğu yoktur.
Epileptik bir şahısta ayrıca psikiyatrik bir bozukluk yoksa ve
suçu nöbet sırasında veya konfüzyon döneminde işlememişse,
ceza sorumluluğu TAM’dır.
Epileptik bir şahısta, organik akıl bozukluğu ortaya çıkmışsa
suçu ne zaman işlerse işlesin ceza sorumluluğu yoktur.

Epileptik bir kişide buna bağlı olarak organik kişilik bozukluğu
ortaya çıkmışsa, bu tip vakalarda veya
psikiyatrik bozukluk tespit edilmediği halde
sık sık nöbet geçiren epileptiklerde
ceza sorumluluğunun tayini çok düşündürücüdür.
Böyle vakalarda, her vakanın özelliğine göre karar verilir
(Azaltılmış Ceza Sorumluluğu veya TAM)
Psikiyatrik bozukluğu olmayan bir epileptiğin, nöbet veya
konfüzyon dönemi dışında işlediği suça karşı YTCK. nun 32.
Maddesinin 2. Fıkrasının uygulanmasının mümkün olup olmadığı
muhakkak araştırılmalı ve raporda belirtilmelidir.

17- Azaltılmış ceza sorumluluğu nedir,
nasıl değerlendirilir?
TCK nun 32. maddesinin 2. fıkrasına göre;
“ bir kimse suç işlerken işlediği fiille ilgili olarak
davranışlarını yönlendirme yeteneği azalmış ise
o kimseye azaltılmış ceza uygulanır.”
Yani hasta, akıl zayıflığı nedeni ile olayları tam olarak ayırt
etme, anlama yeterliliğinde olmadığı gibi, eylemlerinin
sonuçlarını tam olarak kavrayamaz, dürtülerini tam olarak
kontrol edemez.
* Orta derecede zeka gerilikleri
* Epilepsi veya diğer organik sebeplerle ortaya çıkan kişilik
bozuklukları
* Bazı psikozların veya iki uçlu bozuklukların kısmi
remisyon hallerinde azaltılmış ceza sorumluluğu söz konusudur.

18- Cumhurbaşkanlığı affı

Anayasanın 104. Maddesinin b fıkrasında ,
Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini belirleyen,
yürütme alanına ilişkin görev ve yetkiler sıralanır.
Bunlardan biri de;
“sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin
cezalarını hafifletmek veya kaldırmaktır.”
Buna göre kronisite kazanan tüm psikiyatrik hastalar
cumhurbaşkanı tarafından affedilebilir.
Şizofreni ve benzeri sürekli hastalıklar bu kapsamda
değerlendirilmelidir

19- TCK’nın 34/1 maddesinin
değerlendirilmesi
- Yeni Türk Ceza Kanununun 34. Maddesinin 1. Fıkrası şu
şekildedir.
“Geçici nedenler, ya da irade dışı alınan alkol ve uyuşturucu
madde etkisiyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını
algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını
yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye
ceza verilemez.”

GEÇİCİ SEBEPLER NELER OLABİLİR?
* tifoda rastlanan yüksek ateş
* Hipoglisemi veya üreminin yol açtığı konfüzyonlar
* Epileptik nöbet
* Kişinin haberi olmadan başkaları tarafından içirilen alkol veya
maddenin sebep olduğu istemeyerek sarhoşluk
Ancak suç anında iradi olarak alkol almış olmak cezayı
hafifletmez.
TCK’nın 34. maddesinin 2. Fıkrası şu şekildedir.
“İradi olarak alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisinde suç
işleyen kişi hakkında 1. Fıkra hükmü uygulanmaz.

20- Adli rapor yazarken
dikkat edilmesi gereken hususlar
* Raporun dili anlaşılır olmalıdır.
*Tıbbi terimler (remisyon, suicid gibi) yerine Türkçe ve
tanımlayıcı terimler kullanılmalıdır.
*Kısaltmalardan kaçınılmalıdır. (BTA Psikoz, MR gibi)

