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yazarlara bilgi

Yazıların İçerdiği Alt Bölümler ve Özellikleri 

• Başlık

• Yazar(lar)

• Yazar(lar)ın kısa özgeçmişi (Her yazar için 50 
kelime)

• İletişim: Yazar(lar)ın tercih ettiği iletişim adresi/e-
posta adresi 

• Anahtar sözcükler: Index Medicus’a göre belir-
lenmiş en az 3 en çok 6 anahtar sözcük

• Türkçe Özet (200-250 kelime)

• İngilizce Özet (250-300 kelime)

• Yazı: Her yazı en az 8, en çok 12 sayfadan oluşur. 
Yazıların belirtilen sayfa sayıları kaynaklar, tab-
lolar ve şekiller hariç tutularak ve tek aralıkla 
yazılmış biçime göre verilmiştir. Yazıların 12 font 
büyüklüğünde ve Times New Roman fontunda 
kaleme alınması gerekmektedir.

• Olgu sunumu: Her yazının sonunda konu ile ilgili 
bir olgu sunumuna yer verilmesi beklenmektedir. 
İşlenen konuyu iyi bir şekilde örnekleyen bir olgu, 
tek aralıklı ve A4 boyutunda bir sayfaya sığacak şe-
kilde yazılmalıdır. Gerçek hasta örneklerinde hasta 
kimliğinin anlaşılmamasını sağlayacak önlemler 
özenle alınmalıdır.

• Tablolar, şekiller ve resimler: Yazılarda okuma-
yı, anlaşılmayı ve sonuçta eğitimi kolaylaştıracak 
tablo ve şekillerin her biri en sonda ayrı sayfalarda 
verilmeli ve metin içinde girecekleri yerler belirtil-
melidir.

• Alıntı pencerelerine metinden cümle önerileri: 
Her yazının içinde 5-8 alıntı penceresi oluşturula-
cak ve bu pencerelerde yazının içinden bazı cümle-
ler/çok kısa paragrafl ar okuyucunun konuya ilgisini 
çekmek üzere bu pencerelerde ayrıca verilecektir. 
Bu nedenle yazarların bu doğrultuda yapacakları 
öneriler konuk yayın yönetmenleri ile yayın yönet-
menlerine yardımcı olacaktır. Bu alıntı pencereleri-
ne alınacak cümle ya da cümlelere ilişkin önerilerin 
yazarlar tarafından ayrı bir sayfada sunulması bek-
lenmektedir.

• Kaynaklar: Kaynak gösterimi ve Kaynak Künyesi 
Yazım Kuralları örnekleri için aşağıdaki “Kaynak 
Yazım Kuralları” bölümüne bakınız.

Kaynak Yazım Kuralları

Metin içinde kaynak gösterimi

• Kaynak gösteriminde Vancouver Stili kullanılacak-
tır. 

• Kaynaklar metin içerisinde çıkış sırasına göre nu-
maralandırılacaktır. 

• Metin içinde numaralar üstsimge niteliğinde yazıla-
caktır. Örnek:1. 

Kaynaklar listesinde kaynak künyesi yazım 

kuralları

• Kullanılan kaynakların listesi yazının bitiminde 
“Kaynaklar” başlığı altında verilir.

• Kaynak künyesi yazımında Vancouver Stili kulla-
nılır.

• Kaynaklar metin içinde çıkış sırası dikkate alınarak 
numaralanır. Kaynaklar Listesinde numaralar yu-
varlak parantez içinde verilir. Örnek: (1)

• Kaynak Listesinde tüm yazarların adları yer alma-
lıdır.

• En sık kullanılan kaynak türleri olan “dergide yayımlan-
mış makale, kitap, editörlü kitap bölümü, yayımlanmamış 
tez, toplantıda sunulan bildiri ya da poster, dergide makale 
(elektronik), kitap (elektronik)” gibi kaynakların verilme 
biçimine ilişkin kurallar ve örnekler aşağıda veril-
miştir. Bu örnekler dışında yer alan kaynak türlerine 
ilişkin yazım kuralları için Vancouver Yazım Stilinin 
daha ayrıntılı yer aldığı kaynaklara başvurulabilir. 

Dergide makale (basılmıș)

- Yazar(lar).
- Dergide basılmış makalenin adı. 
- Derginin adı (italik) 
- Yayın yılı; 
- Cilt numarası (Sayı): 
- Makalenin sayfa numaraları.
Örnek: Oral ET, Vahip S. Bipolar depression: an 
overview. IDrugs 2004; 7(9): 846-50.

Kitap

- Yazar(lar). 
- Kitap adı (italik yazılmalıdır). 
- Seri başlığı ve numarası (eğer bir serinin parçası ise)
- Kaçıncı baskı olduğu (eğer ilk baskı değilse).
- Yayımlandığı/basıldığı yer (eğer birden fazla yer var-
sa ilk belirtilen yer adını kullanın)
- Yayıncı;
- Yayın yılı. 
Örnek: Goodwin FK, Jamison KR. Manic-Depressive 
Illness: Bipolar Disorders and Recurrent Depression. İkinci 
Baskı. New York: Oxford University Press; 2007.

Editörlü kitapta bölüm

- Bölüm yazar(lar)ı.
- Bölüm başlığı.
- Editör (isimden sonra daima (ed.) yazınız)
- Kitap adı (italik).
- Seri adı/başlığı ve sayısı (eğer bir serinin parçası ise)
- Kaçıncı baskı olduğu.
- Yayın yeri:
- Yayıncı;
- Yayın yılı.
- Sayfa numaraları.
Örnek: Jefferson JW, Greist JH. Lithium. Sadock 
BJ, Sadock VA (eds.) Kaplan & Sadock’s Comprehensive 
Textbook of  Psychiatry’de. 7. Baskı. Philadelphia, PA: 
Lippincott Williams & Wilkins; 2000. 2377-90.  

Yayımlanmamıș tez

- Yazar.
- Tez adı (italik yazılmalıdır)
- (Uzmanlık Tezi) ibaresi.
- Kişinin uzmanlık eğitimi aldığı kurum adı.
- Tez kabul yılı. 
Örnek: Sercan M. Depresif  Bozukluklarda Bedensel Belir-
tilerin Önemi. (Yayımlanmamış uzmanlık tezi). İstanbul 
Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabi-
lim Dalı; 1987.

Toplantıda sunulan bildiri ya da poster

- Yazar(lar).
- Bildiri adı.
- Kongre adı (italik yazılmalıdır)
- Kongre tarihi,
- Kongrenin yapıldığı yer.
Örnek: Sercan M, Ger C, Oncu F, Bilici R, Ural C. 
Immigration and Violence by Mentally Disordered 
Offenders. World Psychiatric Association International 
Congress, July 12 -16 2006, İstanbul.

Çevrimiçi kaynak gösterimi

Dergide Makale (Elektronik): Çevrimiçi makale, 
basılı olan ile aynı ise basılı olan kaynak gösterilmelidir. 
Farklılık varsa çevrimiçi olan kullanılır. Eğer dergi ma-
kalesinin bir DOI (digital object identifi er) numarası 
varsa URL adresi yerine onu kullanınız. DOI maka-
lenin çevrimiçi her zaman bulunmasını sağlayan ve 
yayıncı tarafından sağlanan geçici bir ayırt edici kimlik 
bilgisidir.
- Yazar(lar).
- Dergide basılmış makalenin adı.
- Derginin adı (italik)
- [Çevrimiçi]
- Yayın yılı:
- Cilt numarası:
- (Sayı)
- Makalenin sayfa numaraları.
- Ulaşılabileceği adres: URL ya da DOI
- [Erişim tarihi]

Örnekler: 
(1) Arrami M, Garner H. A tale of  two citation. Na-
ture (Online)2008:451(7177):397-399. Ulaşılabileceği 
adres: http://www.nature.com/nature/journal/v451/
n7177/full/451397a.html [Erişim tarihi 20 Ocak 
2008].
(2) Wang F, Maidment G, Missenden J, Tozer R. The 
novel use of  phase change materials in refrigeration 
plant. Part1: Experimental investigations. Applied 
Thermal Engineering. [Çevrimiçi] 2007;27(17-18): 2893-
2901. Ulaşılabileceği adres: doi:10.1016/j.applthere-
maleng.2005.06.011. [Erişim tarihi 14 Temmuz 2008]. 

Kitap (elektronik)

- Yazar(lar)/Editör (editör ise isimden sonra (ed.) 
yazınız)
- Başlık (italik olmalıdır)
- Seri adı/başlığı ve sayısı (eğer bir serinin parçası ise)
- Kaçıncı baskı olduğu (eğer birinci baskı değilse)
[e-kitap]
- Yayımlandığı/basıldığı yer (eğer birden fazla yer 
varsa ilk belirtilen yer adını kullanın)
- Yayıncı
- Yayın yılı
- Ulaşılabileceği adres: URL
- [erişim tarihi] 
Örnek: Simons NE, Menzies B, Matthews M. A Short 
Course in Soil and Rock Slope Engineering.  A Short 
Course in Soil and Rock Slope Engineering. [Çevrimi-
çi] London: Thomas Telford Publishing; 2001. Edini-
lebileceği adres:  [Erişim 18 temmuz 2008].
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 Sayın Meslektaşlarımız,
Psikiyatride Güncel’in bu sayısını “Adli Psikiyatri Uygulama Kılavuzu”nda daha az yer bulan ama meslektaşlarımızdan 
ulaşan sorular ve sorunlar karşısında bir gereklilik olduğuna inandığımız raporlama sürecinde yanlışlarımız, doğrularımız 
ve yanıltıcılarımızı tartışarak açıklığa kavuşacağını umduğumuz “hekimi yanıltıcı davranış” konusuna ayırmaya karar 
verdik.
Bu ana başlık altında “İşe elverişlilik, hastalık gizlemi ya da hastalık benzetimi yoluyla hekimi yanıltıcı davranış, bilirkişilik 
ve bilirkişilikte psikiyatrik muayene ve incelemeler, psikiyatrik bozukluklarda idari raporlar, klinik uygulama ve rapor 
düzenlemede yanlış inanç, kanı ve tutumlar, adli rapor düzenleme sürecinde saptanacak hekimi yanıltıcı davranışta 
takınılacak tutumlar ve bunlara raporda yer verilmesi” alt başlıklarını açarak konunun bütünüyle irdelenmesi ve 
akıllardaki soru işaretlerinin giderilmesi amaçlanmıştır.
Özellikle ülkemizdeki sağlık sistemi uygulamaları göz önünde bulundurulduğunda hastaya ayrılan zaman kısıtlılığına yanı 
sıra bir de yasal sorumluluk gerektiren durumlar eklendiğinde ruh sağlığı hekiminin karar vermesi çok daha sancılı ve 
zor olabilmekte, verilen kararlar yanlış sonuçlar doğurabilmekte ya da sık yapılan sevklerle bu sorumluluğun devredildiği 
üst merkezler de bu yükü kaldıramayarak çalışamaz hale gelebilmektedir.
Adli Psikiyatri Çalışma Birimi olarak mezuniyet sonrası eğitime katkı sunmak üzere yayımlanan Psikiyatride Güncel’in 
bu sayısının hekimi yanıltıcı davranış çerçevesinde düzenlenecek adli raporlama alanındaki zorluklara yönelik bölümlerde 
tartışılan pratik öneriler ve konunun daha rahat kavranmasına yönelik açıklamalarıyla meslektaşlarımızın gündelik 
pratiğini kolaylaştırmasını dileriz.
Emeği geçen tüm Adli Psikiyatri Çalışma Birimi üyelerinin emeğine sağlık.
Saygılarımızla

Burcu Rahşan Erim

Konuk Yayın Yönetmeni
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Bilirkișilik

Doğan Yeșilbursa

ÖZET

Çok çeşitli alanlarda idari ve hukuki süreçlere katılan bireylerin akıl sağlığı hakkında bilgilenme gereksinimi vardır. Bireylerin psikiyatrik 
hastalık ya da zihinsel yetersizliğe bağlı olarak hak kaybına uğramamalarını, hukuki anlamda korunmalarını, suç işlemişlerse cezalandırıl-
mamalarını sağlamak için psikiyatrik bilirkişiliğin gerekliliği açıktır. Bilirkişilik yasalarda tanımlanmıştır. Yargı süreçleri dışındaki uygu-
lamalarda da bu düzenlemelere ilişkin esaslar dikkate alınarak, psikiyatristin güncel bilgi, beceri, eğitim ve deneyimiyle, incelenen kişinin 
işlem, olay veya suç anındaki durumu değerlendirilir. Değerlendirme sürecinde temel nokta, kişinin bağımsız ve sorumlu olma özelliklerinin 
araştırılmasıdır. Bu süreçte temel olarak farkında olma, ayırt etme, bilme-değerlendirme, seçme yetilerinin incelenmesi söz konusudur. Tüm 
bu değerlendirmeler sonucunda kişinin işlem, olay veya suç anındaki durumunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Değerlendirme 
sürecinde tıbbi model öncelikli olarak benimsenmeli, meslek kurallarının ve etik ilkelerin dışına çıkılmaksızın bilirkişi olarak hukuk düzenine 
bilimsel ve klinik veriler sağlanmalıdır.
Anahtar sözcükler: psikiyatrik bilirkişilik, bilirkişilik, adli psikiyatri, etik, psikiyatrik değerlendirme

ABSTRACT

Psychiatric expertise
It is clear that there is a need of enlightenment with regard to mental health of individuals participating in the administrative and legal 
proceedings in various fields. Psychiatric expertise is essential to ensure that the individuals are not deprived of their rights due to mental 
illness or mental incapacity and to procure that such individuals are legally protected and are not penalized due to commitment of a crime. 
“Expertise” is recognized by law. The circumstance of the inspected individual at the time of transaction, incident or crime is evaluated 
with the current knowledge, ability, education and experience of the psychiatrist, by considering principles relating to such regulations in 
practices other than legal proceedings. The essential point during the evaluation process is investigating the individual’s independence and 
responsibility. Examination of awareness, distinguishing, judgement-evaluation and choosing capabilities is the focal point of the evaluation 
process. The circumstance of the individual at the time of transaction, incident or crime should be clarified as a result of all these evaluations. 
During the evaluation process, medical model should be adopted primarily, scientific and clinical data should be provided to the legal system, 
without violating the professional rules and ethical principles as the expert witness.
Key words: psychiatric expertise, expert witness, forensic psychiatry, ethics, psychiatric evaluation

Özgeçmiș: Doğan Yeșilbursa; İ.Ü. Cerrahpașa Tıp Fakültesi’ni 1984 yılında bitirdi. 1986 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir 

Hastalıkları Hastanesi’nde uzmanlık eğitimine bașladı, 1990 yılında psikiyatri uzmanı, 1998 yılında klinik 

șef yardımcısı oldu, aynı yıl psikiyatri doçenti unvanını aldı. TPD Adli Psikiyatri Uygulama Kılavuzu (2007) 

ve Güncellenmiș 2. Baskıda (2014) “Yargılama Süreçlerinde Bilirkișilik ve Adli Psikiyatrik Değerlendirme” 

bölümünü yazdı. Ayrıca Psikiyatri Temel Kitabı (ed. E. Köroğlu, C. Güleç, 2007) ve İÜTF Psikiyatri (2009) 

kitabının “Adli Psikiyatri” bölümlerinin yazarlarındandır. Çalıșma alanları genelde șizofreni, psikotik bozukluklar 

ve adli psikiyatridir. 2009’dan bu yana serbest çalıșmaktadır.

İletișim: N. Ihlamur Yolu 35/5 Topağacı Șișli-İstanbul

E-posta: dyesilbursa@yahoo.com
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Bilirkișilik

Temel olarak sorumlu olmayan hasta bireylerin ceza-
landırılmamasını ve kişilerin birey olmaktan kaynakla-
nan haklarının korunmasını sağlamayı hedefl eyen  adli 
psikiyatri, adli ve idari sistem ile psikiyatrinin kesiştiği 
noktada işlev görmektedir. Adli süreçlerde psikiyat-
ristin başlıca iki rolü vardır. Yaygın olarak bilinen rol 
psikiyatrik bilirkişilik olup, ayrıca hasta ya da zihinsel 
yetersizliği olduğu belirlenen kişilerin tedavisi, rehabi-
litasyonu, topluma yeniden kazandırılması ve medeni 
haklarının korunmasının sağlanması da psikiyatristin 
sorumluluğundadır1,2,3,4.

Çok çeşitli alanlarda idari ve hukuki süreçlere katılan 
bireylerin akıl sağlığı hakkında bilgilenme gereksinimi 
olduğu açıktır. Bireylerin psikiyatrik hastalık ya da zi-
hinsel yetersizliğe bağlı olarak hak kaybına uğramama-
larını, hukuki anlamda korunmalarını, suç işlemişlerse 
cezalandırılmamalarını sağlamak için psikiyatrik bilir-
kişiliğin gerekliliği açıktır3,4. 

Bilirkişilik yasalarda tanımlanmıştır. Ceza yargılaması 
süreci iddia, savunma ve yargılamadan oluşan tarafl arın 
birlikte hüküm oluşturdukları bir süreçtir. Bu süreçte 
tarafl arın getirdiği kanıtlar ve değerlendirmeler dışında 
yargılamanın kendisi de gerçeği araştırmak ve bulmak 
için çaba gösterir ve bilirkişiye başvurur5. Öte yandan 
medeni hukuka ilişkin davalarda da hakimin fiil eh-
liyeti, boşanma, evlat edinme, velayet, kısıtlama, yasal 
temsilcilik, yasal danışmanlık, tazminat gibi konularda 
bilirkişiye başvurması söz konusudur. İncelenen olayın, 
maddi yönünün açıklığa kavuşturulabilmesi, nesnel 
özelliklerin ortaya konabilmesi amacıyla hakimin “özel 
ve teknik bilgiyi gerektiren durumlarda” bilirkişiye 
başvurması yasalarla belirlenmiştir (CMK m.63, HMK 
m.275)6,7. Yargı süreçleri dışındaki uygulamalarda da bu 
düzenlemelere ilişkin esaslar dikkate alınarak, psikiyat-
ristin güncel bilgi, beceri, eğitim ve deneyimiyle, incele-
nen kişinin işlem, olay veya suç anındaki durumu değer-
lendirilir. Değerlendirme sürecinde temel nokta, kişinin 
bağımsız ve sorumlu olma özelliklerinin araştırılması-
dır. Bu süreçte temel olarak farkında olma, ayırt etme, 
bilme-değerlendirme, seçme yetilerinin incelenmesi söz 
konusudur. Tüm bu değerlendirmeler sonucunda kişi-
nin işlem, olay veya suç anındaki durumunun açıklığa 
kavuşturulması gerekmektedir. Değerlendirmede tıbbi 
model öncelikli olarak benimsenmeli, meslek kural ve 
etik ilkelerin dışına çıkılmaksızın bilirkişi olarak hukuk 
düzenine bilimsel ve klinik veriler sağlanmalıdır8,9.

Bilirkișilik ve etik

Psikiyatrik bilirkişiliğe ilişkin etik sorunlar psikiyatri eti-
ğinin en sık tartışılan alanlarından biridir. Psikiyatristin, 
bireyin cezalandırılması sonucunu doğurabilecek adli 
psikiyatrik değerlendirme sürecinde yer almasının etik 
olarak uygun olup olmadığı tartışılmaktadır. Ancak bu 
tartışmalarda “zarar vermeme” temel ilkesinin yalnızca 
tıbbi koşullarda geçerli olduğu, kaçınılacak olanın ise 
tedavinin yarattığı yan etkiler, komplikasyonlar ve tıbbi 
eylemle doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili tıbbi za-
rarlar olduğu unutulmamalıdır. Oysa hukuki yaptırım-
lar tıbbi bir durum olmayıp, devletin hukuk sisteminin 
işleyişinin bir sonucudur. Yani psikiyatrik bilirkişilik 
sanığın akıl sağlığı sorunu olmadığı şeklinde görüş bil-
direrek hukuki yaptırım yolunu açsa da, bunun nedeni 
psikiyatrik bilirkişilik değil, adli cezalandırma sistemi-
dir10,12. Psikiyatrik bilirkişilikle ilgili diğer bir etik eleş-
tiri, bilirkişilik uygulaması sırasında hekimlik yapılma-
dığıdır. Ancak bu değerlendirme de yanlıştır. Çünkü 
bilirkişinin seçilip kendisinden görüş istenmesinin asıl 
nedeni bu alandaki uzmanlığıdır.  Gözardı edilmemesi 
gereken bir diğer nokta da, hekimin değerlendirici ve 
iyileştirici olarak ayrı ayrı rollere sahip olmasıdır11,12,13,14.

Ayrıca adli ve idari uygulamaların psikiyatriye yönelik 
yararcı bir yaklaşımının olması ve psikiyatriden duymak 
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istediklerini duymaya çalışmaları, bu amaçla taleplerde 
bulunmaları etik bir sorun oluşturmaktadır. Örneğin 
belirli bir yasa maddesine uygun karar verebilmek adı-
na ya da idari olarak çözüm üretilemeyen ve özellikle de 
idarecilerin sorumluluk almaktan kaçındıkları durum-
larda, karara ilişkin sorumluluğun hekime yüklenmesi 
çabaları, psikiyatristlerin mutlak olarak istenen şekilde 
tanımlamalar yapmak durumunda oldukları anlamına 
gelmemelidir3,4,8,11,14.

Bilirkişinin kendi uzmanlık alanında güncel bilgi, be-
ceri, eğitim ve deneyimle üst düzeyde bir donanımının 
olmasının gerekliliği mesleki etik rehberlerde yer alan 
bir tanımlamadır. Dolayısıyla bu niteliklere sahip olma-
nın belirleyici koşulu psikiyatri uzmanı olmaktır. Farklı 
branşlardaki uzmanlıkların psikiyatrik konulara ilişkin 
yaptıkları değerlendirmeler bilimsel ve etik açıdan ciddi 
sorunlara yol açmaktadır10,14. 

İdeal durumda raporu düzenleyecek bilirkişinin, hak-
kında rapor düzenlenecek kişi ile önceden herhangi bir 
bağlantısı olmamalıdır. Aynı zamanda  hekim, bilirkişi 
değerlendirmesini isteyen otorite karşısında bağımsız 
davranabilmelidir14.

Psikiyatrist incelemeleri sırasında olaya ait belgeler-
den ve incelenen kişiden bilgi toplar. Sonuçta varılacak 
nokta, değerlendirilen kişinin kaçınmayı yeğleyeceği bir 
nitelikte olabilir. Hastalığı nedeniyle hekimle işbirliği 
kurmaya isteksiz veya yetersiz olanlar için, bu durum 
düzenlenecek raporda belirtilmeli, sanığın davranışla-
rı ve yapılan gözlemin sonuçları, eldeki diğer veriler-
le desteklenerek tanıya gidilmelidir. Özellikle hekimi 
yanıltıcı davranışın söz konusu olabileceği durumlarda 
bu özellik dikkate alınarak, suçlayıcı ya da yargılayıcı bir 
tutumdan kaçınılmalı, edinilebilen nesnel veriler çerçe-
vesinde bir değerlendirme yapılmalıdır. Psikiyatristin 
görüşü öncelikle hakkında rapor düzenlenecek kişi ve 
duruma yönelik olmalıdır3,4.  

Hasta hekim ilişkisinin temel unsurlarından birini 
oluşturan sırdaşlık ilkesi bilirkişilik uygulamalarında 
önemli ölçüde ortadan kalkmıştır. Psikiyatristler, han-
gi konuda inceleme yaptıklarını ve inceleme sonucun-
da elde edilmiş olan bilgiyle ne yapacakları konusunu 
açıklamalıdırlar. Değerlendirmenin başında psikiyatrist 
ayrıntılı açıklamalarda bulunmalıdır.  Tanışmanın he-
men sonrasında psikiyatrist :

a) Kimin tarafından görevlendirildiğini,

b) Mesleğini (psikiyatrist),

c) İncelemenin amacını (örn: suçlandığı bir saldırı ile 
bağlantılı olarak akıl durumu hakkında mahkemeye 
gönderilecek bir rapor düzenleneceği),

d) Kendisinin daha önce elde ettiği verilerin neler 
olduğunu, 

e) Yapılacak görüşmenin olağan bir tıbbi görüşme ol-
madığı ve elde edilecek ve rapor için uygun görülen 
bilgilerin hasta-hekim arasındaki gizlilik (sırdaşlık) 
ilkesine uyulmaksızın kullanılacağını,

f ) Düzenlenen raporun incelemeye gönderen kuru-
mun vereceği kararda ne şekilde kullanılabileceğini 
(örn: mahkemenin zorunlu tedavi kararı verme ola-
sılığı gibi) açıklamalıdır8,13,14. 

Tehlikelilik belirli bir durum-ortamda ya da zihnin 
belirli bir durumunda söz konusudur. Psikiyatrik açı-
dan tehlikeliliğin öngörülmesi, ciddi ruhsal hasta-
lıklar ve hastaneye yatış gereksinimleri dışında, he-
kimi bağlayan bir zorunluluk değildir ve etik kabul 
edilmemektedir9. 
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Bilirkiși yetkinliği
- Bilirkişinin medeni haklarını kullanmasına engel 

olabilecek herhangi bir psikiyatrik hastalığı ya da 
buna bağlı yasal kısıtlılığı olmamalıdır.

- Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamalıdır. 

- Meslek ya da sanatı uygulamama cezası almamış 
olmalıdır.

- Konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmalıdır. 
Bilirkişinin kendi uzmanlık alanında güncel bilgi, be-
ceri, eğitim ve deneyimle üst düzeyde bir donanımı-
nın olmasının gereklidir. Aynı uzmanlık dalında çalı-
şanlardan en yetkin olanlar görevlendirilmelidir3,4,5,10. 

Bilirkișinin ödevleri
- Yargılama süreçlerinde yargılama makamının dave-

tine uymak (CMK m. 65, HMK m.269).

- Yargılama süreçlerinde yazılı veya sözlü değerlen-
dirme öncesi yemin etmek. 

- Dürüstlük (aksi durumlara ilişkin yaptırımlar TCK 
ve HMK’da düzenlenmiştir) .

- Değerlendirme yapmak ve oy vermek (CMK m. 67, 
HMK m. 279). 

- Bilirkişi sayısı birden fazla ise inceleme konusu ola-
yı tartışarak bir sonuca varmak, eğer oybirliği yoksa 
muhalefet şerhi koymak (CMK m. 67, HMK m. 279). 

Psikiyatrik inceleme ve değerlendirmeler sonucunda 
kesin bir sonuca varılamadığı durumlarda elde edilen 
veriler ortaya konmalı, olası eksik bilgi ve incelemele-
rin neler olduğu, nerede ve ne şekilde giderilebileceği 
(örn: ileri laboratuar inceleme ve sevk önerilen kurum 
gibi) belirtilmelidir. Yani kesin bir sonuca varılamadığı 
durumlarda yalnızca eldeki veriler çerçevesinde genel 

bir değerlendirme yapılmalı, eksik bilgilerin giderilmesi 
istenmeli, gereğinde ileri inceleme ve gözlem imkanları 
olan kurumlara sevk önerilmelidir4,5,6,7.

Bilirkișinin yetkileri
- İnceleme konusu olayı anlayabilmek ve çözebilmek 

için bilirkişiyi atayan makam tarafından elde edilmiş 
bilgileri (dava dosyası, hazırlık soruşturması belgeleri, 
özlük dosyası, önceki tıbbi kayıtlar ...) isteme yetkisi.

- Sanığa soru sorma ve tanıkları dinleme (CMK m. 
66, HMK m. 278).  

- Görevden çekinme (nişanlılık, eş, yakın akrabalık, 
vb. nedenlerle; görevi nedeniyle sır saklama zorun-
luluğu nedeniyle; …) (CMK m.70 ve 45, HMK 
m.270).

- Bilirkişilik görevini yerine getirirken harcanan para, 
zaman, emek için karşılık isteme (ancak bilirkişilik 
görevinin tamamlanmasıyla ücrete hak kazanılır) 
(CMK m.72, HMK m. 283)5,7.

Bilirkiși tayini - reddi - sayısı

Yargılama süreçlerinde bilirkişinin tayin edilmesi ve 
bilirkişi ehliyetinin değerlendirilmesi hakime aittir. 
Bilirkişi olabilmek için yargı organı tarafından görev-
lendirilmiş olmak şarttır. Yargılama süreçlerinde kişi 
veya kurum ancak yargılama makamı tarafından gö-
revlendirildiğinde bilirkişi sıfatı kazanır5,7. Yargılama 
süreçleri dışında ise incelemeyi isteyen kurumun 
başvurduğu kurum ya da hekim bilirkişi niteliği taşır. 
Bilirkişi, dava konusu olaya uzman görüşü ile açıklık 
getirmek, yargılama sürecinde olayın yargıç tarafından 
açıklıkla görülmesini sağlamakla görevlidir.

Uzman bilirkişi kavramı yürürlükteki son Ceza 
Muhakemesi Kanunu ile getirilen bir düzenlemedir 
(CMK m.67/son). Cumhuriyet Savcısı, katılan, vekili, 
şüpheli veya sanık, avukatı veya yasal temsilci, yargıla-
ma konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun 
hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi 
raporu hakkında, uzmanından bilimsel değerlendirme 
alabilirler7. Cumhuriyet savcısının, katılanın, vekilinin, 
şüphelinin veya sanığın, avukatın veya yasal temsilci-
sinin istemi üzerine bilimsel değerlendirme hazırlayan 
uzman tıpkı diğer bilirkişiler gibi duruşmada dinlenir 
(CMK m.68/1-2).
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