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Tanım

Ceza sorumluluğu

• Adli Psikiyatri, hukuki bir olayda kişinin ruhsal durumunu
değerlendiren, hukuk ve tıptan kökenlerini alan, adli bilimler içindeki
bir daldır.

• Kişinin hem akli, hem de bedensel olarak olgunlaşması, yaptığı
eylemin anlamını, doğuracağı sonuçları ve bunların toplum değer
yargılarından farkını bilmesi, eylemin bilinç ve düşünce açıklığı içinde
özgür iradesi ile gerçekleştirilmesi ve uygulanacak ceza ve infazdan
olumlu dersler çıkarabilmesi olarak tanımlanabilir.
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Temel Hukuki Kavramlar-Hukuki İşlem Ehliyeti
• Hak Ehliyeti (Türk Medeni Kanunu Madde 8)
• Fiil Ehliyeti (Türk Medeni Kanunu Madde 9)
• Ayırt Etme Gücü (Türk Medeni Kanunu Madde 13)
• Ortadan kaldıran haller
• Akıl Hastalıkları
• Akıl Zayıflıkları
• Yaş Küçüklüğü
• Sarhoşluk
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TCK’da yaş ile ilgili maddeler
• Yaş küçüklüğü
• Madde 31- (1) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan
çocukların ceza sorumluluğu yoktur.
• Bu kişiler hakkında, ceza kovuşturması yapılamaz; ancak, çocuklara
özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir.
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TCK’da yaş ile ilgili maddeler

Akıl hastalığı

• Madde 31- (2) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/5 md.) Fiili işlediği sırada
oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanların
işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya
davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması
hâlinde ceza sorumluluğu yoktur. Ancak bu kişiler hakkında çocuklara
özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
• İşlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili
olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı hâlinde, bu
kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği
takdirde oniki yıldan onbeş yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği
takdirde dokuz yıldan onbir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Diğer cezaların yarısı indirilir

• (2) Birinci fıkrada yazılı derecede olmamakla birlikte işlediği fiille ilgili
olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği azalmış olan kişiye,
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmibeş yıl, müebbet
hapis cezası yerine yirmi yıl hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek
ceza, altıda birden fazla olmamak üzere indirilebilir. Mahkûm olunan
ceza, süresi aynı olmak koşuluyla, kısmen veya tamamen, akıl
hastalarına özgü güvenlik tedbiri olarak da uygulanabilir.
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TCK’da yaş ile ilgili maddeler

Sağır ve dilsizlik (+3)

• (3) Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını
doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezasını gerektirdiği takdirde onsekiz yıldan yirmidört yıla; müebbet
hapis cezasını gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla kadar hapis
cezasına hükmolunur. Diğer cezaların üçte biri indirilir ve bu hâlde her
fiil için verilecek hapis cezası oniki yıldan fazla olamaz

• Madde 33- (1) Bu Kanunun, fiili işlediği sırada oniki yaşını
doldurmamış olan çocuklara ilişkin hükümleri, onbeş yaşını
doldurmamış olan sağır ve dilsizler hakkında; oniki yaşını doldurmuş
olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlara ilişkin hükümleri, onbeş
yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan sağır ve
dilsizler hakkında; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını
doldurmamış olanlara ilişkin hükümleri, onsekiz yaşını doldurmuş
olup da yirmibir yaşını doldurmamış olan sağır ve dilsizler hakkında da
uygulanır
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Akıl hastalığı (46’lık olmak)
• Madde 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.
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Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde
etkisinde olma
Madde 34
(1) Geçici bir nedenle ya da irade dışı alınan alkol veya uyuşturucu
madde etkisiyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan
veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli
derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez.
(2) İradi olarak alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisinde suç
işleyen kişi hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.
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Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri

Türk Medeni Kanunu – Evlenme 2

Madde 57
(1) Fiili işlediği sırada akıl hastası olan kişi hakkında, koruma ve tedavi
amaçlı olarak güvenlik tedbirine hükmedilir. Hakkında güvenlik
tedbirine hükmedilen akıl hastaları, yüksek güvenlikli sağlık
kurumlarında koruma ve tedavi altına alınırlar.
(2) 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 hakim kararıyla serbest
bırakılabilir.

Madde 145- Aşağıdaki hâllerde evlenme mutlak butlanla batıldır:
1. Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması,
2. Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme
gücünden yoksun bulunması,
3. Eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı
bulunması,
4. Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın
bulunması.

Türk Medeni Kanunu-B. Kısıtlama

Türk Medeni Kanunu – Evlenme 3

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
Madde 406- Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu Madde bağımlılığı,
kötü yaşama tarzı veya malvarlığını kötü yönetmesi 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.

• Akıl hastalığı
• 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
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Türk Medeni Kanunu – Evlenme 1
III. Akıl hastalığı
Madde 133- Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbî sakınca bulunmadığı
resmî sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.
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Travma ve
psikiyatrik bulgular
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Travma sonucu meydana gelebilecek ruhsal
bozukluklar

Travma sonrası stres bozukluğu

• BTM ile giderilebilenler

Yeniden yaşantılanma belirtileri

• Tanı kriterlerini doldurmayan geçici bozukluklar

• Algılama yeteneğinin bozulmasına neden olanlar

• Kabus
• Flashback

Kaçınma ve küntlük belirtileri
• İlgi kaybı
• Yalnızlaşma

• Tanı kriterlerini dolduran geçici bozukluklar
• Ör: Uzun süren hafıza kaybı ve PTSB

Artmış uyarılmışlık hali
• Uyku bozukluğu
• Dikkat eksikliği
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Travma sonucu meydana gelebilecek ruhsal
bozukluklar
• Duyulardan ve organlardan birinin işlevinin sürekli zayıflaması
• Kalıcı MSS bozuklukları (Kalıcı postkonküzyonel sendrom)
• Genel tıbbi duruma bağlı kişilik bozukluğu

• Duyulardan ve organlardan birinin işlevinin yitirilmesine veya iyileşme
olanağı bulunmayan bir hastalık
• Travmatik psikozlar
• Demans
• Kalıcı psikiyatrik sendrom ve bozukluklar

Akut stres bozukluğu
• Derealizasyon
• Depersonalizasyon
• Uyuşma/yabancılaşma
• Afallama
• Dissosiyatif amnezi
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