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ÖÖzzeett

Bu makalede, psikoloji ve adli bilimlerin bir alt uzmanl›k alan› olan adli psikolojinin tan›t›lmas›

amaçlanmaktad›r. Akademik bir disiplin ve uygulama alan› olarak adli psikolojinin tarihsel

süreçteki geliflimi incelenerek, bu ba¤lamda adli psikolojinin bugünkü konumu, e¤itimi, kapsam›

ile adli psikolo¤un rolleri ve görevleri aktar›lm›flt›r. Türkiye’de adli alanda çal›flan psikologlar›n

görev tan›mlar› iliflkili yasal düzenlemeler dahilinde de¤erlendirilmifl, karfl›lafl›lan güçlükler

aktar›lm›flt›r. ABD ile mukayeseli olarak Türkiye’deki adli psikoloji e¤itiminin, kapsam›n›n ve

görev alanlar›n›n tan›t›ld›¤› bu çal›flmada, gerek lisans düzeyinde e¤itim içeri¤ine adli alana dair

bilgilerin entegre edilmesinin, gerek yüksek lisans ve doktora düzeyinde adli psikoloji

programlar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›n›n önemi vurgulanm›flt›r.  
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AAbbssttrraacctt

Forensic psychology is a sub-branch of both psychology and forensic sciences. In the present

article it was aimed to present “forensic psychology” as an academic discipline and an applied

field within a historical framework. Curricula for the BA, MA and PhD degrees in US were

discussed in comparison to the current situation of the education in Turkey. Forensic

psychologists’ roles and duties either in academic or in applied field were explained. The

professional roles and duties of psychologists in Turkey who work in the forensic field have been

described in line with the existing legal regulations and the problems of the practitioners have

been discussed. In conclusion, it was proposed that there is an urgent need in Turkey for the

promotion of the field both in academic level and in applied settings.
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Adli psikoloji, psikolojinin Avrupa ve
ABD’de net olarak tan›mlanm›fl, ancak Türki-
ye’de oldukça yak›n zamanda zeminini belir-
lemekte olan bir uzmanl›k alan›d›r. Adli psiko-
loji terimi ilk olarak 1953 y›l›nda ‹ngiltere’de
kullan›lm›fl ancak, psikolojinin adli sürecin ifl-
leyifli ile olan iliflkisi çok daha erken bafllam›fl-
t›r (Gudjonsson ve Haward, 1999). ABD’de
1940’lardan itibaren adli süreçte, t›p bilimleri-
nin iflleyiflteki a¤›rl›¤› görece azalarak psikolo-
ji lehine bir dönüflüm olmufltur. Benzer bir de-
¤iflim K›ta Avrupa’s› ve Avustralya’da da gö-
rülse de Kanada’da a¤›rl›kl› olarak adli psiko-
lojik de¤erlendirmeler adli t›p ve adli psikiyat-
ri taraf›ndan yürütülmektedir (Viljoen, Ro-
esch, Ogloff ve Zapf, 2003). Türkiye’de yeni
ceza yasas›n›n getirmifl oldu¤u düzenlemelerle
psikologlar›n adli iflleyifle katk›lar›n›n artmas›
görünürlük kazanmaktad›r.

Adli psikoloji alan›n›n tan›t›lmas›n› amaç-
lad›¤›m›z bu makalede, adli psikolojinin tan›-
m› ve tarihsel geliflimi, adli psikolojinin kapsa-
m›, e¤itimi, adli psikolo¤un görevleri ile Tür-
kiye’deki hukuki çerçeve dahilindeki konumu
tart›fl›lacakt›r.

AAddllii  PPssiikkoolloojjii’’nniinn  TTaann››mm››  vvee
TTaarriihhsseell  GGeelliiflfliimmii

‘Adli psikoloji nedir’ sorusunun cevab›,
Avrupa ülkeleri ve ABD için ‘delillerin top-
lanmas›nda, de¤erlendirilmesinde ve yarg›n›n
hizmetine sunulmas›nda psikolojinin bilgi ve
becerilerinin kullan›ld›¤› bir uygulamal› psi-
koloji branfl›d›r’ fleklinde verilebilir. Bu tan›m-
da ‘delil’ merkeze oturtulmaktad›r (Gudjons-
son ve Haward, 1999). Daha genifl çerçevede
adli psikoloji,  psikolojinin kuramsal ve pratik
bilgisinin yasalar›n uygulanmas›nda ve adale-

tin sa¤lanmas›nda kullan›lmas› amac›yla gelifl-
mifl bir uzmanl›k alan›d›r diyebiliriz. Bu tan›m
kapsam›nda adli psikoloji, adli bilimler, psiki-
yatri, polislik ve hukuk alanlar›yla temas ve ifl-
birli¤i halinde bir uygulama alan›d›r.

1981’de APA’n›n Division 41-Hukuk ve
Psikoloji Birli¤i, Adli Psikoloji alan›na dair
düzenlemeleri belirleyen birim olarak kurul-
mufltur. APA internet sitesinde yer alan tan›m,
adli psikolojinin, hukuk ve psikolojinin kesi-
flim alan›nda yer alan bir uygulamal› psikoloji
branfl› oldu¤u fleklindedir (APA, 2004). APA-
Division 41 adli psikoloji e¤itim standartlar›n›
belirler, adli süreçte görev yapacak psikologla-
r›n akreditasyonlar›n› ve meslek içi e¤itimleri-
ni yürütür. Bunun  d›fl›nda adli psikoloji ala-
n›ndaki araflt›rmalar› ve alt uzmanl›k alanlar›-
n›n geliflimini destekler.

APA-Division 41-Amerikan Psikoloji-Hu-
kuk Birli¤i Baflkan› Ogloff’un editörlü¤ünü
yapt›¤› bir kitapta (De Clue, 2003) adli psiko-
lojinin ikibinli y›llardaki yönelimi incelenmifl,
tan›m›n oda¤›na insan-hukuk iliflkisi yerleflti-
rilmifltir. Bu tan›ma göre adli psikoloji, insan›n
yasalar üzerindeki ve yasalar›n insanlar üze-
rindeki etkisini inceleyen bir disiplindir. Bu ta-
n›mdan hareketle, hukukun kurumsal iflleyifli-
ne ve yasayla karfl› karfl›ya kalan kiflilerin du-
rumuna psikolojinin kuram ve pratiklerini uy-
gulamak, adli psikoloji disiplininin çerçevesi-
ni oluflturmaktad›r.

Tarihsel süreçte adli psikoloji alan›n›n orta-
ya ç›k›fl›na bakt›¤›m›zda, Orta Ça¤’dan beri
ruhsal durum ve hukukun iç içe oldu¤unu gör-
mekteyiz. Daha eski dönemlere dair, Pla-
ton’un ünlü ‘Devlet’inde yasalar›n psikolojik
temelleri tart›fl›lm›flt›r. Orta Ça¤’dan itibaren
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cezai uygulamada, ‘delilik ve cezai ehliyet’
tart›flmas›na rastlanmaktad›r. 19.yy boyunca
‘delilik’, biliflsel yetilerin sa¤l›kl› iflleyifli ve
ceza sorumlulu¤u, t›p ve hukuku temas halin-
de tutmufl konulard›r. 1843 ‘teki ünlü McNa-
ughten davas›nda Daniel McNaughten’›n ‘de-
lilik’ nedeniyle cezai sorumlulu¤u olmad›¤›na
hükmedilerek suçlu bulunmam›fl ve dokuz ta-
ne t›bbi bilirkifli kendisinin lehine ifade ver-
mifllerdir (Brigham, 1999). 

Pozitif bilimsel psikolojinin kuruluflu ola-
rak kabul edilen Wundt taraf›ndan 19.yy so-
nunda ilk psikoloji laboratuar›n›n Leipzig’de
aç›lmas›yla, burada yetiflen ve deneysel yön-
temlerle donanm›fl psikologlar Avrupa’ya ya-
y›larak, her alanda oldu¤u gibi adli konularda
da çal›flmalar yürütmeye bafllam›fllard›r. Catell
1895’te tan›k ifadelerini deneysel yöntemlerle
incelemifl, Binet, Catell’in çal›flmalar›n› Fran-
sa’da gelifltirmifltir. Bugünkü modern anlamda
ilk adli psikolog, yine Leipzig ö¤rencilerinden
Schrenck-Notzing’dir. Schrenck-Notzing,
1896’da Münih’de bir mahkemede, bir cinayet

davas›nda, haf›za ve telkine yatk›nl›k konu-
sundaki deneysel çal›flmalar›n› tan›k ifadeleri-
nin de¤erlendirilmesine yard›mc› olmak ama-
c›yla sunmufltur. 1911’de bir baflka Leipzig
ö¤rencisi Marbe, bir sulh mahkemesinde haf›-
za konusundaki çal›flmalar›n› sunarak görev
yapan ilk psikolog olmufltur. ‹lk defa bir psi-
kolo¤un tan›k bilirkifli ünvan›yla mahkemede
görev almas› 1921 y›l›nda ABD’de gerçeklefl-
mifltir. Daha sonra ellilere kadar, psikologlar›n
bilirkifli olarak görev almas›na rastlanmam›fl-
t›r. Bu dönemde, 2 dünya savafl› sonras›nda or-
duda hem ölçme/de¤erlendirme hem de klinik
hizmet verme amac›yla psikologlar›n görev
yapmas›, askerlerde travma sonras› etkilerin
tart›fl›lmas› ve bu etkilerle cezai ehliyet aras›n-
da iliflkinin gündeme gelmesi ile psikologlar›n
mahkemedeki yeri giderek kabul kazanm›flt›r.
Ellilerden bugüne kadar olan döneme bakt›¤›-
m›zda, Avrupa ülkeleri, ‹ngiltere ve ABD hu-
kukunda psikolojinin yeri tan›mlanm›fl ve ka-
bul edilmifl, adli t›p ve adli bilimlerin aras›nda
yarg›ya hizmet veren, e¤itimi ve etik kurallar›
belirlenmifl  bir alan olarak yer alm›flt›r (Gud-
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... Eski Yunan'da Platon'un "Devlet"inde yasalar›n ruhsal yap›yla iliflkisi

... Ortaça¤'da delilik-ceza iliflkisi

1843 McNaughten davas›

1895 Catell'in görgü tan›kl›¤› araflt›rmalar›n› ceza mahkemesinde sunumu

1896 Schrenck-Notzing'in haf›za ve telkine yatk›nl›k araflt›rmalar›

1911 Marbe'nin sulh mahkemesinde görüfl bildirmesi

1921 ABD'de ilk tan›k bilirkiflilik

1920-1950 Orduda çal›flan psikologlar

1974 Nebraska Üniversitesi, ilk hukuk-psikoloji ortak yüksek lisans program›

1981 APA-Division 41'in kuruluflu

1991 APA'n›n adli psikologlar›n çal›flma prensipleri ve etik kurallar›n› düzenleyen bildirgesi

2001 APA taraf›ndan adli psikolojinin resmen uzmanl›k branfl› olarak kabul edilmesi

TTaabblloo  11
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jonsson ve Haward, 1999). 1991 y›l›nda adli

psikologlar›n uymas› gereken etik standartlar

yay›nlanm›fl (Committee On Ethical Guideli-

nes For Forensic Psychologists, 1991),

2001’den itibaren APA taraf›ndan resmen bir

uzmanl›k branfl› olarak tan›nm›flt›r (Otto ve

Heilburn, 2002) (adli psikoloji özet tarihi için

için Tablo 1’e bak›n›z.).

AAddllii  PPssiikkoolloojjii  EE¤¤iittiimmii  vvee  KKaappssaamm››

Adli psikoloji, ilk defa 1974’te, hukuk ve

psikoloji ortak program› olarak ayr› bir lisans

dal› fleklinde Nebraska Üniversitesi’nde aç›l-

m›flt›r (Brigham, 1999). Bugün Avrupa ve

ABD’de birçok psikoloji bölümü lisans düze-

yinde hukuk ve psikoloji ortak alan›n› ö¤renci-

lere tan›tmaya yönelik dersler açmaktad›r.

Ders içeri¤i hakk›nda fikir vermek amac›yla

örnek olarak seçilen kimi lisans derslerinde ifl-

lenen konulardan baz›lar› flunlard›r: (Conroy,

2004; Kaplan, 2004; Hans, 2004)

- Adli Süreçte Psikolojinin Yeri

- Suça ‹liflkin Kuramlar

- Kriminal Kiflilikler ve Psikopatoloji

- Polis ve Psikoloji

- Sorgu Teknikleri, Görgü Tan›¤› ‹fadele-

rinin De¤erlendirilmesine ‹liflkin Teknikler

- Psikolojik Profillendirme

- Cezai Ehliyet ve Sorumluluk

- Çocuklar ve Ergenlere ‹liflkin Hususlar

- Kurban ve Ma¤durlar

- Ceza Hukuku ve Psikoloji

- Medeni Hukuk ve Psikoloji

- Ayr›mc›l›k

- Cinsel Taciz

- Mahkemeler ve Bilirkiflilik

- Etik ‹kilemler

- Adalet, Ahlak ve Hukuka Dair Alg›lar

Lisans üstü düzeyde adli psikoloji prog-
ramlar› aç›lmakta, mesleki lisans APA taraf›n-
dan düzenlenen s›navlarla al›nmakta, meslek
içi sürekli e¤itimler yine APA-Division 41 ta-
raf›ndan kredilendirilmektedir. Lisans üstü
e¤itim içeri¤ine bak›ld›¤›nda, klinik ve klinik
d›fl› alana dair bilgi ve beceri aktar›m› göze
çarpmaktad›r. Klinik alan; zihinsel durum de-
¤erlendirmesi, psikolojik ölçme-de¤erlendir-
me uygulamalar› ile dan›flmanl›k ve tedavi
hizmetlerini; klinik d›fl› alan ise, biliflsel ve de-
neysel psikoloji bilgi ve yöntemlerini içermek-
tedir. Psikoloji ve hukukun ortak alan›, klinik
alan, klinik d›fl› alan ve hukuksal alandan olufl-
maktad›r (Brigham, 1999). Bu alanlar dahilin-
de profesyoneller, araflt›rma kapsam›nda veya
uygulama kapsam›nda görevlerini yürütürler.
Lisans üstü e¤itimin içeri¤i, bu alanlar ve kap-
samlar› hakk›nda yetkinlik kazand›rmaya yö-
nelik olarak düzenlenir. Hukuksal alan, adli
psikoloji alan›nda e¤itim gören hukukçular›
kapsayan bir bölgedir. Bu bölgede rol alan hu-
kukçular›n e¤itimi, lisans düzeyinde verilen
psikoloji dersleri ile lisans üstü düzeyde al›nan
adli psikoloji derecesi ile düzenlenmektedir.
(Psikoloji ve hukukun ortak alan› için Tablo
2’ye bak›n›z.)
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1994-1998 aras›nda yay›mlanm›fl dört te-
mel ders kitab› incelendi¤inde (Bartol ve Bar-
tol, 1994;  Foley, 1993; Horowitz, Willging ve
Bordens, 1998; Wrightsman, Nietzel ve Fortu-
ne, 1998 ) flu ortak konular görülmektedir: 

- Psikoloji ve Hukuk

- Kriminal Davran›fl

- Görgü Tan›kl›¤›

- Kurban/Ma¤dur Psikolojisi

- Cezai Ehliyet/ Ak›l Zay›fl›¤›

- Medeni Hukuk

- Polisiye Uygulamalara Dair Hususlar

- Yakalama-Duruflma Aras›ndaki Aflama-
lara ‹liflkin Hususlar

- Duruflma Süreci

- Hüküm

- Cezaevi Islah Tedbirleri ve Rehabilitas-
yon

Di¤er konu bafll›klar› ise flu flekildedir; suç
örüntüleri, suça müdahale ve suç önleme, ya-
saya uygun davran›fl, ahlak ve adalet, san›k ve
ma¤durun haklar›, psikolojik ölçme- de¤erlen-
dirme, kan›tlar›n psikolojik de¤erlendirmesi,
özel gruplara iliflkin yasal düzenlemeler, yar-
g›ya iliflkin ifllemler, avukatlar, duruflma önce-
sine dair hususlar, çocuk tan›klar ve bilirkifli-
lik, bilimsel kan›tlar›n sunumu, mahkemeler
ve psikoloji, hukukun psikolojisi, sosyal bi-
limler ve ölüm cezas›. Tüm bu say›lan ana bafl-
l›klar ve alt bafll›klar, ayr› ayr› alt uzmanl›k
alanlar› olarak ele al›nabilece¤i gibi, genel ola-
rak ‘adli psikoloji’ alan›n›n temel bilgi ve be-
ceri zeminini oluflturmaktad›r.

1998 y›l› itibariyle ABD’de befl adet hu-
kuk/psikoloji ortak PhD ve PsyD program› bi-
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AArraaflfltt››rrmmaa  KKaappssaamm››

UUyygguullaammaa  KKaappssaamm››

KKlliinniikk  AAllaann

1- Ölçme gereçleri

2- Müdahale etkinli¤i

3- ‹lgili davran›fllar›n ince-
lenmesi (cinsel suçlar,
fliddet, vb.)

1- Adli görüflme

2- Legal ba¤lamda tedavi

3- Bilimsel verilerin prati¤e
uyarlanmas›

4- Bilirkiflilik

KKlliinniikk  DD››flfl››  AAllaann

1- Haf›za

2- Alg›

3- Çocuk geliflimi

4- Grup süreçleri

1- Tan›k, san›k ve ma¤dura
yönelik konsültasyon

2- Bilirkiflilik

HHuukkuukkssaall  AAllaann

1- Mental sa¤l›¤a iliflkin
hukuki düzenleme

2- Sa¤l›¤a iliflkin yasa
hükümleri

3- Hukuk ve sosyal bilimler

1- Yasal düzenleme ve
uygulamalara iliflkin kon-
sültasyon

2- Yasa tasar›lar›na model
oluflturmak

TTaabblloo  22
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linmektedir (Brigham, 1999), bunlar; en eskisi
ve ilki Nebraska Üniversitesi’nde olmak üze-
re, Arizona Üniversitesi, Stanford Üniversite-
si, Widener Üniversitesi ve Alegheny Üniver-
sitesi/Villanova Hukuk Fakültesi ortak progra-
m›d›r. Sayd›¤›m›z ortak programlar d›fl›nda,
klinik psikoloji üzerine üst uzmanl›k fleklinde
adland›r›labilecek konsantre programlar, hu-
kuksal (legal) psikoloji ad› alt›nda aç›lan sos-
yal, biliflsel ve organizasyonel psikoloji uz-
manl›k e¤itimlerine dahil edilmifl programlar
mevcuttur. Adli psikoloji ad› alt›nda oluflturu-
lan programlar›n ise, a¤›rl›kl› olarak, klinik
psikoloji doktora programlar›na ba¤l› üst uz-
manl›klar fleklinde düzenlendi¤i görülmekte-
dir.

Toparlamak gerekirse, hukuk-psikoloji or-
tak alan›na dair üç türde uzmanl›k e¤itimi ve-
rilmektedir: klinik-adli, deneysel (araflt›rma
alanlar›na iliflkin bilirkiflilik hizmeti veren psi-
kologlar) ve legal (hukuk ve sosyal bilimler
alanlar›nda e¤itim alm›fl psiko-legal hususlara
yönelik çal›flan psikologlar).

‘Türkiye’deki adli psikoloji e¤itimi ne du-
rumda’ sorusunu yan›tlamak güçtür. Lisans
düzeyinde hukuk ve psikoloji ortak alan›n› ta-
n›tan dersler baz› üniversitelerde mevcuttur.
Kesin bir saptama yapmak, ders programlar›na
söz konusu içeri¤i dahil etmekte olan psikolo-
ji bölümlerinin say›s› gün geçtikçe artmakta
oldu¤undan, mümkün de¤ildir. Bununla bera-
ber,  adli psikoloji derslerinin verilmekte oldu-
¤u kimi psikoloji bölümleri aras›nda, ‹stanbul
Üniversitesi, ‹.Bilgi Üniversitesi, Hacettepe
Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi  Psikoloji
Bölümleri say›labilir. Öte yandan, gözlem ve
deneyimlerimize göre, birçok psikoloji lisans
ö¤rencisinin söz konusu alana ve adli alanda

psikologlar›n yerine dair bilgisi bulunmamak-
tad›r. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde e¤i-
tim veren, ‹.Ü Adli T›p Enstitüsü Sosyal Bi-
limler A.B.D.’ye ba¤l› yüksek lisans ve dokto-
ra programlar› ile A.Ü. Adli T›p Enstitüsü’ne
ba¤l› adli psikoloji yüksek lisans program› bu-
lunmaktad›r. Söz konusu programlardan ‹.Ü.
Adli T›p Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim
Dal› yüksek lisans ve doktora programlar›nda
verilen zorunlu ve seçmeli derslerden baz›lar›
flu flekildedir (Adli T›p Enstitüsü, 2004)

- Adli T›p

- Adli T›p Uygulamalar›

- Kriminalistik

- Kriminalistik Uygulamalar›

- Hukuk ve Adli Bilimler

- Suç ve Delil

- Hukuk ve Delil

-Adli Antropoloji

-Adli Sosyal Bilimlere Girifl

- Kriminolojide Araflt›rma Yöntemleri

- Adli Uygulamal› ‹statistik

- Adli Davran›fl Bilimlerine Girifl

- Suçlu Davran›fl›n›n Psikolojisi

- ‹leri Soruflturma

- Adli Psikolojide Etik Sorunlar

- Psikopatoloji
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- Adli Psikiyatri

- Uygulamal› Adli Psikiyatri

- Cinsel Suçlar

- Ma¤durbilim (viktimoloji)

- Suç Önleme ve Denetleme Stratejileri

- Ba¤›ml›l›k ve Suç Önleme Stratejileri

- Ba¤›ml›l›k ve Suç Önleme Uygulamalar›

Program dahilinde uzmanl›k ve doktora
e¤itimi alanlar psikoloji, sosyoloji, psikolojik
dan›flmanl›k, polis akademisi ve harp akade-
misi kökenlidir.

Bugün, ‘adli psikoloji’ ad› alt›nda lisans
derslerinin yayg›nlaflt›r›lmas›, hem alan›n ta-
n›nmas›na hem de alanda var olan ihtiyac› kar-
fl›lamak üzere donan›m kazanm›fl psikologla-
r›n yetiflmesine ve devam›nda ‘adli psikoloji’
ad› alt›nda yüksek lisans ve doktora program-
lar›n›n oluflturulmas›na zemin haz›rlayacakt›r. 

HHuukkuukk  vvee  PPssiikkoolloojjii  KKeessiiflfliimmiinnddee  BBiirr  DDiissiipplliinn
OOllaarraakk  AAddllii  PPssiikkoolloojjii

Adli psikoloji e¤itim içeri¤i düzenlenirken
karfl›lafl›lan önemli bir güçlük, hukuk ve psi-
kolojinin farkl› paradigmalar dahilinde kendi
epistemolojisini üretmesidir (Haney, 1980).
‹ki alan›n kültürü kökende farkl›d›r.  Bu iki
kültür aras›nda geçirgenlik oluflturmak ve köp-
rü kurmak e¤itim içeri¤i oluflturmada kriter
al›nmaktad›r. ‹ki kültürün aras›ndaki farklar
k›saca flu flekilde özetlenebilir; psikoloji yara-
t›c›, görgül bilgiye dayanan, deneysel, betim-
leyici, kuram kaynakl›d›r. Hukuk ise tutucu,
düzenleyici, olgu-spesifik ve reaktiftir. Hukuk

kesinli¤e ve netli¤e önem verirken, psikoloji-
nin ölçümleri, olas›l›k kuram›na dayan›r. Bu
farkl›l›klar göz önünde bulunduruldu¤unda
hukuk ve psikolojinin birbirini anlamas› ve bu
iki alan›n kesifliminde çal›flacak profesyonelle-
rin e¤itimi oldukça karmafl›k olmaktad›r
(Grossman ve Okun, 2003). 

‹fade edilen farkl› kültürel yap›lar› bar›nd›-
ran mesleklere mensup uzmanlar›n birlikte ça-
l›flma uyumunu kazanmalar› için, e¤itimde fi-
kir birli¤ine varma çal›flmalar› doksanlar›n
önemli bir hedefi olmufltur. ‘Adli psikoloji’
uzmanl›k e¤itiminin hedefi, iki mesle¤in fark-
l› kültür ve paradigmalar› aras›nda geçiflkenlik
sa¤layarak temel bilgi ve becerileri aktarmak-
t›r.

Öte yandan Haney (2002), hukuk alan›nda
sürmekte olan bir paradigma de¤iflimine iflaret
etmifltir. Bu de¤iflim hukukun, modern psiko-
lojinin insan davran›fl›n› aç›klama yönündeki
evriminden etkilenmesinin sonucudur. Söz ko-
nusu etkilenme, geleneksel psikolojik yakla-
fl›mda insan davran›fl›n›n ve duygusal süreçle-
rinin, bireyi temel alan aç›klamalar içermesi
yerine, modern sosyal psikolojik bilginin ba¤-
lamsal aç›klamalar önermesinden kaynaklan-
maktad›r. Geleneksel hukuk yaklafl›m› insan
davran›fl›nda normlar› belirlemekte ve bireyin
belirlenen normlar›n içinde veya d›fl›nda hare-
ket etme iradesine sahip oldu¤unu var say-
maktad›r. Oysa, bugün modern sosyal psikolo-
ji, belli ortamlar›n suça yönelmedeki etkisi, in-
san duygu ve davran›fllar›n›n ba¤lam dahilinde
de¤erlendirilmesi yönünde bir aç›l›m kazan-
m›flt›r. Haney’e (2002) göre, 21. yüzy›lda psi-
kolojinin hukuk üzerindeki etkisi giderek arta-
cakt›r. Bu etki, ceza adalet sisteminde köklü
de¤iflikliklere de neden olacakt›r. Ayn› zaman-
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da, hukuk alan›nda, suçlunun cezaland›r›lmas›

ile adaletin tesis edildi¤i bir denklefltirici ada-

let anlay›fl›ndan; suçun, suçlunun, ma¤durun

ve koflullar›n da de¤erlendirildi¤i onar›c› ada-

lete do¤ru bir de¤iflim de göze çarpmaktad›r.

Bu ba¤lamda adli alanda çal›flanlar›n, hukuk-

çular›n, psikoloji bilgi ve yönteminden fayda-

lanmalar› olgusu belirginlik kazanacakt›r.

Hastal›klara çare bulmak kadar koruyucu he-

kimli¤in öne ç›kmas› gibi, suç önleme de su-

çun cezaland›r›lmas› kadar önem kazanm›flt›r.

Benzer flekilde, ceza uygulamalar›nda hürriye-

ti k›s›tlay›c› tedbirlerden, kamu hizmeti, uzlafl-

ma, denetimli serbestlik gibi, adaletin onar›c›

ifllevini iflaret eden yöntemler ülkemizde de

görünürlük kazanmaktad›r. 

Psikoloji, ceza adalet sistemine ciddi alter-

natifler sunmakta, kökten bir de¤iflimi tetikle-

mektedir. Türkiye’de yeni ceza yasas›n›n ve

yarg› reformunun kapsam›nda söz konusu de-

¤iflimin izlerine rastland›¤›n› düflünmekteyiz.

Bir sonraki bölümde de¤inilece¤i gibi, özellik-

le T.C Adalet Bakanl›¤› bünyesinde psikolog-

lara giderek daha fazla duyulan ihtiyaç bu dü-

flüncemizi destekler görünmektedir.     

AAddllii  PPssiikkoolloo¤¤uunn  RRoolllleerrii  vvee

TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii  KKoonnuummuu

Adli psikoloji kapsam bahsinde ifade etti-

¤imiz üzere farkl› alt uzmanl›k alanlar›n› içer-

di¤inden, adli psikolo¤un rolü de uzmanl›k sa-

hibi oldu¤u alana ba¤l› olarak de¤iflecektir.

Genel olarak, adli psikolo¤un uzmanl›k alan›-

na ba¤l› olarak üstlenece¤i farkl› roller afla¤›-

daki gibi özetlenebilir.

KKlliinniikk  vvee  ÖÖllççmmee//DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee  RRoollüü

Klinik adli psikoloji alan›nda görev yapan
psikologlar›n üstlendi¤i bu rol, adli olaydaki
taraflardan en az birisinin zihinsel veya ak›l
sa¤l›¤›n›n yarg›ya etkisinin oldu¤u durumlar-
da gündeme gelir. Klinik ölçme/de¤erlendir-
me, nöropsikolojik ve psikiyatrik bozukluklar
ile psikolojik rahats›zl›klar›n efllik etti¤i be-
densel rahats›zl›klar ve engellerin, kiflinin ifl
görme kapasitesini etkiledi¤i durumlar›n ve
travma sonras› rahats›zl›klar›n tespit edilmesi
gerekti¤inde önem kazan›r. Adli psikolo¤un
rolü, psikolojik belirtiler ile adli olay aras›nda-
ki iliflkiyi ölçmek ve de¤erlendirmektir. Bu ro-
lün gere¤i olarak adli psikolog, adli bilimlerin
çeflitli alanlar›nda çal›flan profesyonellerle ta-
k›m çal›flmas› halinde ve adli t›pla temas içeri-
sindedir. Psikometrik gereçlerin kullan›m› bu
rol kapsam›na girer (Gudjonsson ve Haward,
2003).

DDeenneeyysseell  RRooll

Adli psikolo¤un önemli gereçlerinden biri
deneysel yaklafl›md›r. Psikolog, örne¤in, bir
ifadede yer alan bir durumun gerçekleflme ola-
s›l›¤›n› deneysel yaklafl›mla test edebilir. Ulafl-
t›¤› deneysel bulguyu, söz konusu ifade ya da
kan›t› destekleyen veya desteklemeyen yönde
yorumlayabilir. Bu tür deneysel yaklafl›ma ör-
nek, yani alg›lara dayanan ifadelerin birer hi-
potez olarak kabul edilerek test edilmesi, psi-
kofizik deneylerine benzer bir flekilde, Ken-
nedy suikasti davas›nda iki silah sesi duyuldu-
¤una dair tan›k ifadelerine dayanarak iki ayr›
suikastç›n›n olma ihtimali öne sürüldü¤ünde
yürütülmüfl ve tan›klar›n iki silah sesini birbi-
rinden ayr› olarak alg›layabilmeleri için iki at›-
fl›n aras›nda ne kadar süre geçmesi gerekti¤i
incelenmifltir (Gudjonsson ve Haward, 1999). 
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KKrriimmiinnoolloojjiikk  AArraaflfltt››rrmmaallaarr  vvee  PPooppüüllaassyyoonn
ÇÇaall››flflmmaallaarr››  YYüürrüüttmmeekk

Psikologlar, bir durumun veya özelli¤in
belli bir zaman dilimi içerisinde belli bir nüfus
içinde  görülme s›kl›¤›n› hesaplayarak, olas›l›k
oranlar›n›n (probability ratio) suç kan›tlar›n›n
de¤erlendirilmesinde kullan›lmas›na yard›mc›
olurlar. Kriminolojik olaylar› betimsel olarak
incelerler ve farkl› popülasyonlarda farkl› suç
tipleri özelliklerini tan›mlarlar. Bilimsel arafl-
t›rmalarla suç analizi yapar ve adli bilimler
alan›na bilgi üretirler.

BBiilliirrkkiiflfliilliikk  GGöörreevvii

Tan›k, zanl› ve ma¤durun de¤erlendirilme-
sinde veya kan›tlar›n güvenilirli¤inin incelen-
mesinde, psikologlar tan›k bilirkifli rolünü üst-
lenerek mahkemede görev al›rlar. Bilirkiflilik,
adli olaydaki kan›tlar›n psikolog taraf›ndan
uzmanl›k alan›na dair bilgi ve donan›m›n› kul-
lanarak incelenmesini gerektirir. Bilirkifli
mahkemeye sunulan kan›tlar›n de¤erlendiril-
mesinin yan› s›ra, kan›tlara dair de¤erlendir-
meleri de de¤erlendirebilir. Aile mahkemele-
rinde, özellikle velayet tayini konusunda ve
çocuk mahkemelerinde geliflimsel de¤erlen-
dirme alan›nda psikologlar rol almaktad›rlar. 

Türkiye’de psikologlar 1970’lerden beri
adli alanda çeflitli sahalarda görev almaktad›r-
lar (Üge, 2001). Alanda çal›flan psikologlar›n
ço¤u kendi çabalar›yla donan›m kazanm›fllar-
d›r ancak, adli alanda çal›flmak üzere yetiflmifl
psikologlara da gereksinim duyulmaktad›r.
Uzmanl›k e¤itimi ve meslek içi e¤itimler ge-
rekli ehliyetin sa¤lanmas› için önemli gözük-
mektedir. Türkiye’de adli alanda çal›flan psi-
kologlar›n görev yapt›klar› yerler Adli T›p Ku-
rumu, Aile Mahkemeleri, Çocuk Mahkemele-

ri, Ceza ve Tutukevleri, kurulmakta olan De-

netimli Serbestlik Bürolar›, Emniyet Genel

Müdürlü¤ü Çocuk fiube Amirlikleri, Jandarma

Çocuk fiubeleri’dir. 

Adalet Bakanl›¤› bünyesindeki çeflitli bi-

rimler için 1 May›s 2006 tarihi itibar›yla, top-

lam 775 kadro tahsis edilmifl olup, bunlardan

95’i dolu, 680’i bofl görünmektedir

(http://www.cte.adalet.gov.te/teskilat/perso-

nel.htm, 18 May›s 2006). Bu alanda çal›flmaya

niyetli psikologlara duyulan ihtiyaç oldukça

fazla olmakla beraber, talebin düflüklü¤ü dik-

kat çekicidir. Bu durumun çeflitli nedenleri

olabilir, ancak Adalet Bakanl›¤› bünyesinde

çal›flmakta olan çok say›da psikolog ile tema-

s›m›za dayanarak birkaç neden üzerine görüfl

bildirmek mümkündür. Öncelikle, ceza adale-

ti ve yarg› alan›nda çal›flmak toplumda marji-

nal olarak alg›lanmakta, meslektafllar›m›z aç›-

s›ndan da güvenli bulunmamaktad›r. Bir di¤er

nokta, devlet memuriyetinin görece olanaklar›

yan›nda, maddi imkanlar bak›m›ndan tatmin-

kâr bulunmad›¤› söylenmektedir. Son olarak,

uzmanl›k alan›n›n tam olarak anlafl›lmamas›

nedeniyle çal›flmalar› yürütürken karfl›lafl›lan

güçlükler ve yeterince önemsenmeme görül-

mektedir. Bu durum, meslektafllar›m›z› zaman

içinde tükenmifl hissettirmektedir. Bununla

beraber, son derece özveriyle çal›flmalar›n› yü-

rüten birçok meslektafl›m›z oldu¤u da bir ger-

çektir. Kanaatimizce, talebin düflük olmas›n›n

bir di¤er nedeni de ö¤rencilerimiz ve meslek-

tafllar›m›z yönünden adli psikoloji alan› hak-

k›nda yeterince bilgi sahibi olunmamas›d›r.

Söz konusu psikolog ihtiyac›ndan haberdar

olunup olunmad›¤› da merak konusudur. 
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Adli T›p Kurumu, TC Adalet Bakanl›¤›’na
ba¤l› resmi bilirkiflilik kurumudur. Yarg›lama-
da, Hukuk Usulü Kanunu, 275.md.’ye göre
uzmanl›k gerektiren alanlarda hakim bilirkifli
görüflüne baflvurur. Ceza yasam›z yafl küçük-
lü¤ü, ak›l sa¤l›¤›, madde ba¤›ml›l›¤› konula-
r›nda bilirkifli görüflü al›nmas›n› zorunlu tut-
maktad›r. Bilirkifli uzmanl›¤› dahilinde görüfl
bildirir, ancak takdir yetkisi daima hakime b›-
rak›lm›flt›r. Adli T›p Kurumu 4. ‹htisas Kuru-
lu’nda ve bu kurula ba¤l› psikoloji laboratu-
ar›nda, yine Kurum’a ba¤l› Gözlem ‹htisas
Dairesi’nde psikologlar cezai ehliyet, ahlaki
redaet,  farik-mümeyyizlik, hukuki ehliyet, ve-
sayet-hacir alt›na alma, ba¤›ml›l›k gibi konu-
larda resmi bilirkifli olarak de¤erlendirme ya-
p›lmas›na yard›mc› olmaktad›rlar.

Adalet Bakanl›¤› bünyesinde çocuk mah-
kemeleri psikologlar›n görev yapmakta oldu¤u
di¤er bir alanlard›r. Yarg›lama, kovuflturma,
soruflturma ve koruma tedbirlerinin al›nmas›
sürecinde, psikolog ve sosyal çal›flmac›, 5395
say›l› Çocuk Koruma Kanunu (Kabul Tarihi :
3.7.2005) uyar›nca görev yapmaktad›r. Söz
konusu kanuna göre, çocu¤un haklar›n›n ko-
runmas› temel amaçt›r. Çocuklar›n yakalan-
mas› ve göz alt›na al›nmalar›nda kollu¤un ço-
cuk birimleri önceliklidir. Buralarda görevli
psikolog veya sosyal çal›flmac›n›n bulunmas›
gerekir. ‹fade al›nmas›nda Cumhuriyet savc›-
lar› görevlidir ve çocuk mahkemelerinin bu-
lundu¤u illerde, söz konusu mahkemelerde
ifade alma s›ras›nda psikolog veya sosyal ça-
l›flmac› bulunmas› zaruridir. Ayn› flekilde, yar-
g›lama esnas›nda da psikolog, veya sosyal ça-
l›flmac› haz›r bulundurulur. Çocuk mahkeme-
lerinde görev yapmakta olan psikologlar›n ço-
cuk hakk›nda sosyal inceleme raporu haz›rla-
malar› yasa uyar›nca hakim taraf›ndan talep

edilir. Söz konusu rapor, çocu¤un ailesi, çev-
resi ve yaflama ortam› ba¤lam›nda, çocu¤un
psiko-geliflimsel özelliklerinin de¤erlendirildi-
¤i bir inceleme raporudur. Söz konusu yasaya
ba¤l› olarak, sosyal çal›flmac› tan›m› alt›nda
görev yapmakta olan psikologlar ve görev alan
ve tan›mlar›na iliflkin yasa maddeleri afla¤›da
bildirilmifltir: 

‘5395 say›l› Çocuk Koruma Kanunu- 3.
BÖLÜM:

Sosyal ‹nceleme

Sosyal Çal›flma Görevlileri

MADDE 33. — (1) Adalet Bakanl›¤›n’ca
mahkemelere, en az lisans ö¤renimi görmüfl
olanlar aras›ndan yeterli say›da sosyal çal›flma
görevlisi atan›r. Atamada; çocuk ve aile sorun-
lar› ile çocuk hukuku ve çocuk suçlulu¤unun
önlenmesi alanlar›nda lisans üstü e¤itim yap-
m›fl olanlar tercih edilir.

(2) Mahkemelere atanan ve bu Kanun kap-
sam›ndaki tedbirleri uygulayan Sosyal Hiz-
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda gö-
revli sosyal çal›flma görevlilerine almakta ol-
duklar› ayl›klar›n›n brüt tutar›n›n yüzde ellisi
oran›nda ödenek verilir.

(3) Bu görevlilerin bulunmamas›, görevin
bunlar taraf›ndan yap›lmas›nda fiilî veya hu-
kukî bir engel bulunmas› ya da baflka bir uz-
manl›k dal›na ihtiyaç duyulmas› gibi durum-
larda, di¤er kamu kurum ve kurulufllar›nda ça-
l›flanlar ile serbest meslek icra eden birinci f›k-
rada öngörülen nitelikleri haiz kimseler de
sosyal çal›flma görevlisi olarak görevlendirile-
bilirler.
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(4) Hakk›nda sosyal inceleme yap›lacak
çocu¤un, incelemeye tâbi tutulacak çevresi
mahkemenin yetki alan› d›fl›nda ise, davay›
gören mahkemenin talimat›na ba¤l› olarak ço-
cu¤un bulundu¤u yerdeki mahkemece incele-
me yapt›r›l›r. Büyükflehir belediye s›n›rlar›
içinde kalan yerlerde bu inceleme, davay› gö-
ren mahkemeye ba¤l› olarak çal›flan sosyal ça-
l›flma görevlilerince yap›labilir.

Sosyal çal›flma görevlilerinin görevleri 

MADDE 34 . — (1) Sosyal çal›flma görev-
lilerinin görevi; 

a) Görevlendirildikleri çocuk hakk›nda der-
hâl sosyal inceleme yapmak, haz›rlad›klar› ra-
porlar› kendilerini görevlendiren merciye sun-
mak, 

b) Suça sürüklenen çocu¤un ifadesinin
al›nmas› veya sorgusu s›ras›nda yan›nda bu-
lunmak,

c) Bu Kanun kapsam›nda mahkemeler ve
çocuk hâkimleri taraf›ndan verilen di¤er gö-
revleri yerine getirmektir. 

(2) ‹lgililer, sosyal çal›flma görevlilerinin
çal›flmalar› s›ras›nda kendilerine yard›mc› ol-
mak ve çocuk hakk›nda istenen bilgileri ver-
mek zorundad›r.

(3) Sosyal çal›flma görevlilerinin, görevleri
s›ras›nda yapt›klar› ve hâkim taraf›ndan takdir
edilen masraflar› Cumhuriyet baflsavc›l›¤›n›n
suçüstü ödene¤inden ödenir. 

Sosyal inceleme 

MADDE 35. ——  (1) Bu Kanun kapsam›nda-
ki çocuklar hakk›nda mahkemeler, çocuk hâ-

kimleri veya Cumhuriyet savc›lar›nca gerekti-
¤inde çocu¤un bireysel özelliklerini ve sosyal
çevresini gösteren inceleme yapt›r›l›r. Sosyal
inceleme raporu, çocu¤un, iflledi¤i fiilin huku-
kî anlam ve sonuçlar›n› alg›lama ve bu fiille il-
gili olarak davran›fllar›n› yönlendirme yetene-
¤inin mahkeme taraf›ndan takdirinde göz
önünde bulundurulur.

(2) Derhâl tedbir al›nmas›n› gerektiren du-
rumlarda sosyal inceleme daha sonra da yapt›-
r›labilir.

(3) Mahkeme veya çocuk hâkimi taraf›n-
dan çocuk hakk›nda sosyal inceleme yapt›r›l-
mamas› hâlinde, gerekçesi kararda gösterilir.’

Aile Mahkemeleri’nde de adli alanda görev
yapmakta olan psikologlar çal›flmaktad›r. Aile
Mahkemeleri, 4787 say›l› kanun uyar›nca (ka-
bul tarihi: 9.1.2003), aile hukukundan do¤an
dava ve iflleri görmek amac›yla, asliye mahke-
mesi derecesinde kurulmufl mahkemelerdir.
Bu mahkemelerde, taraflar aras›ndaki anlafl-
mazl›k ve uyuflmazl›klar›n nedenlerine iliflkin
araflt›rma ve inceleme yapmak ve sonucunu
bildirmek, duruflmalarda haz›r bulunmak  psi-
kolo¤un görevi olarak tan›mlanm›flt›r. Sorun-
lar›n öncelikli olarak ‘sulh’ yoluyla çözümü
için uzman yard›m›na bafl vurulmas› öngörül-
müfltür. Psikolog bu görevi kapsam›nda, taraf-
lar aras›ndaki anlaflmazl›¤›n çözümü ve uzlafl-
man›n sa¤lanmas› için çal›fl›r. Çocuklarla ilgi-
li olarak da çocuklar›n haklar›n›n korunmas›
ve yüksek yararlar› için gerekli çal›flmalar› ya-
par, örne¤in velayet tayini için inceleme yapa-
rak görüfl bildirmek gibi. ‹lgili kanunda yer
alan psikologlara iliflkin maddeler afla¤›da su-
nulmaktad›r:   
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‘4787 say›l› Aile Mahkemelerinin Kurulufl,
Görev ve Yarg›lama Usullerine Dair Kanun:

MADDE 5. - Her aile mahkemesine,

1. Davan›n esas›na girilmeden önce veya
davan›n görülmesi s›ras›nda, mahkemece iste-
nen konular hakk›nda taraflar aras›ndaki uyufl-
mazl›k nedenlerine iliflkin araflt›rma ve incele-
me yapmak ve sonucunu bildirmek,

2. Mahkemenin gerekli gördü¤ü hallerde
duruflmada haz›r bulunmak, istenilen konular-
la ilgili çal›flmalar yapmak ve görüfl bildirmek,

3. Mahkemece verilecek di¤er görevleri
yapmak, 

üzere Adalet Bakanl›¤›’nca, tercihan; evli
ve çocuk sahibi, otuz yafl›n› doldurmufl ve aile
sorunlar› alan›nda lisans üstü e¤itim yapm›fl
olanlar aras›ndan, birer psikolog, pedagog ve
sosyal çal›flmac› atan›r.

Bu görevlilerin bulunmamas›, ifl durumlar›-
n›n müsait olmamas› veya görevin bunlar tara-
f›ndan yap›lmas›nda hukuki veya fiili herhan-
gi bir engel bulunmas› ya da baflka bir uzman-
l›k dal›na ihtiyaç duyulmas› hallerinde, di¤er
kamu kurum ve kurulufllar›nda çal›flanlar veya
serbest meslek icra edenlerden yararlan›l›r.

Bu uzmanlar, 18.6.1927 tarihli ve 1086 sa-
y›l› Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda
düzenlenen hakimin reddi sebeplerine göre
reddolunabilir.

Koruyucu, e¤itici ve sosyal önlemler

MADDE 6. - Aile mahkemesi, di¤er ka-
nunlardaki hükümler sakl› kalmak üzere görev
alan›na giren konularda:

1. Yetiflkinler hakk›nda;

a) Evlilik birli¤inden do¤an yükümlülükle-
ri konusunda eflleri uyararak, gerekti¤inde uz-
laflt›rmaya, 

b) Ailenin ekonomik varl›¤›n›n korunmas›
veya evlilik birli¤inden do¤an mali yükümlü-
lüklerin yerine getirilmesine iliflkin gerekli ön-
lemleri almaya,

c) Resmi veya özel sa¤l›k veya sosyal hiz-
met kurumlar›na, huzur evlerine veya benzeri
yerlere yerlefltirmeye,

d) Bir meslek edinme kursuna veya uygun
görülecek bir e¤itim kurumuna vermeye,

2. Küçükler hakk›nda;

a) Bak›m ve gözetime yönelik nafaka yü-
kümlülü¤ü konusunda gerekli önlemleri alma-
ya,

b) Bedensel ve zihinsel geliflmesi tehlikede
bulunan veya manen terk edilmifl halde kalan
küçü¤ü, ana ve babadan alarak bir aile yan›na
veya resmi ya da özel sa¤l›k kurumuna veya
e¤itimi güç çocuklara mahsus kuruma yerlefl-
tirmeye, 

c) Çocuk mallar›n›n yönetimi ve korunma-
s›na iliflkin önlemleri almaya, 

d) Genel ve katma bütçeli daireler, mahalli
idareler, kamu iktisadi teflebbüsleri ve banka-
lar taraf›ndan kurulmufl teflekkül, müessese ve-
ya iflletmelere veya benzeri iflyerlerine yahut
meslek sahibi birinin yan›na yerlefltirmeye,

Karar verebilir.
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Aile mahkemesince verilen bu kararlar›n
takip ve yerine getirilmesinde 5’ inci maddeye
göre atanan uzmanlardan biri veya birkaç› gö-
revlendirilebilir. Bu kararlara uyulmamas› ha-
linde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
113/A maddesi uygulan›r.

Usul hükümleri

MADDE 7. - Aile mahkemeleri, önlerine
gelen dava ve ifllerin özelliklerine göre, esasa
girmeden önce, aile içindeki karfl›l›kl› sevgi,
sayg› ve hoflgörünün korunmas› bak›m›ndan
efllerin ve çocuklar›n karfl› karfl›ya olduklar›
sorunlar› tespit ederek bunlar›n sulh yoluyla
çözümünü, gerekti¤inde uzmanlardan da ya-
rarlanarak teflvik eder. Sulh sa¤lanamad›¤›
takdirde yarg›lamaya devam olunarak esas
hakk›nda karar verilir.

TC Adalet Bakanl›¤›, Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürlü¤ü bünyesinde, ceza ve tutu-
kevlerinde görevli psikologlar›n da çal›flmala-
r› adli psikoloji alan›na dahildir. Bu kurumlar-
da görev yapmakta olan psikologlar›n çal›flma-
lar›, 01.01.2006 tarihli 46 No’lu Genelgenin 7.
Bölümü uyar›nca flu flekilde düzelenmifltir:
‘Ceza ‹nfaz Kurumlar›m›zda hizmet veren
Psiko – Sosyal Yard›m Servis Uzmanlar› hü-
kümlü ve tutuklular›n ruh ve beden sa¤l›¤›na
iliflkin koruyucu, gelifltirici programlar› araflt›-
rarak uygular, psikolojik destek ve müdahale-
de bulunarak çal›flmalar›n› yürütülürler’. Bu
genelgeden önce de ceza ve tutuk evlerinde ça-
l›flan psikologlar elbette mevcuttur, ancak, re-
habilitasyon çal›flmalar›, özellikle TC Adalet
Bakanl›¤›-Avrupa Konseyi aras›nda imzala-
nan, Yarg›n›n Modernizasyonu ve Ceza Refor-
mu Projesi kapsam›nda öne ç›km›flt›r. Bu pro-
je, Avrupa Birli¤i süreci ile entegrasyonun bir

gere¤i olarak, ceza adalet sistemimizde de-
mokratikleflmeyi desteklemek ve insan temel
hak ve özgürlüklerini korumak yönünde çal›fl-
malar› kapsar. Bu ba¤lamda, ceza ve tutukev-
lerinin hem fiziksel hem sosyal koflullar›n›n
iyilefltirilmesi çal›flmalar› sürmektedir. Halen
Adalet Bakanl›¤› Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlü¤ü’ne ba¤l› pilot cezaevlerinde yürü-
tülen psikolojik rehabilitasyon çal›flmalar›n›n
di¤er cezaevlerine de yayg›nlaflt›r›lmas› üze-
rinde çal›fl›lmaktad›r. Proje kapsam›nda, ceza
ve tutukevlerinde görevli psikologlar›n psiko-
lojik sa¤alt›m ve rehabilitasyon çal›flmalar›n›
merkezi bir yap›lanma ve program dahilinde
yürütmeleri öngörülmektedir. Psikologlar,  bu
çal›flmalarla ilgili olarak kuruma yeni gelen
hükümlü ve tutuklularla ön görüflmeler yapar-
lar ve tutuklu/hükümlüleri kiflisel özellikleri,
aile durumlar›, suça iliflkin özellikleri ve ku-
rum yaflam›na iliflkin hususlar bak›m›ndan de-
¤erlendirirler. Daha sonra psikologlar, gerekli
gördükleri tutuklu ve hükümlülerle, bireysel
ya da grup halinde çal›flmalar yürütürler. Bun-
lar d›fl›nda talep eden tutuklu ve hükümlülerin
baflvurular› ile kendileriyle bireysel görüflme-
ler düzenlerler.  Söz konusu grup odakl› çal›fl-
malara dair de¤erlendirme raporlar› haz›rlar-
lar. Bu de¤erlendirme raporlar›, daha sonra
hükümlülerin iyi halinin tespitinde kullan›labi-
lir. Ceza ve tutukevlerinde görev yapmakta
olan meslektafllar›m›zla yapm›fl oldu¤umuz
görüflmeler, en önemli sorunun, tüm cezaevi
ve tutukevlerinde halen psikolog bulunmad›¤›-
n› ortaya koymufltur. Psikolog bulunan ceza ve
tutukevlerinde ise, 1/400 ulafl›labilen en iyi
orand›r. Yani bir tek psikolo¤un, en az 300-
400 tutuklu/hükümlü ile ilgilenmesi, ayn› za-
manda idari görevlerini yürütmeleri ve infaz
koruma memurlar› ile de çal›flmalar yürütme-
leri söz konusudur. Mesleki çal›flmalar›n› yü-
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rütmekte olan birçok psikolog ise, görev alan-
lar›n›n yeterince tan›nmamas› nedeniyle, çal›fl-
malar›nda kimi zaman çeflitli güçlüklerle kar-
fl›laflabilmektedirler. Yeni cezai düzenlemeler-
le birlikte ceza ve tutukevlerinde çal›flan psi-
kologlar›n görev ve sorumluluklar›n›n netlik
kazanaca¤› ön görülebilir. Yine daha önce ifa-
de etmifl oldu¤umuz gibi, meslektafllar›m›z›n
adli alana talebinin artmas›na ihtiyaç duyul-
maktad›r.  

Halen çal›flmalar› devam etmekte olan de-
netimli serbestlik uygulamas› ceza adalet sis-
temimizde yeni bir geliflmedir. Söz konusu dü-
zenleme, cezas› kesinleflmifl hükümlülerin,
hürriyeti k›s›tlay›c› cezalar yerine toplumdan
soyutlanmadan, sosyal koflullar›n uzmanlarca
takip edildi¤i do¤al bir ortamda ceza süreleri-
ni tamamlamalar›d›r. Denetimli serbestlik  uy-
gulamas›n›n cezai çerçevesi, bugün için a¤›r
cezay› gerektirmeyen suçlarla s›n›rl›d›r.  Ha-
ney ’in (2002) de vurgulam›fl oldu¤u gibi, ce-
za adalet sisteminde, onar›c› adalet yolunda bir
de¤iflim göze çarpmaktad›r. Bu de¤iflimin bir
parças› olarak da de¤erlendirilebilecek bu  uy-
gulama, Avrupa ve ABD’de uzun y›llard›r yü-
rürlükte olup çerçevesi daha genifl tutulmakta-
d›r. Hukukun bak›fl›na göre, cezan›n amaçlar›
suçluyu ›slah, toplumu koruma ve cayd›r›c›l›k-
t›r. Hürriyeti k›s›tlay›c› tedbirlerin, yani hapis
cezalar›n›n uzun vadede suçluyu ›slah etmedi-
¤i, suçun tekrar›n› engellemedi¤i görülmüfltür.
Dolay›s›yla, suçlunun toplumdan izole edile-
rek belirli bir süre hapsedilmesinin, suça ne-
den olan kriminojenik etmenler ortadan kald›-
r›lmad›¤› sürece, suçlunun tekrar suç davran›-
fl›na yönelmesini engellemedi¤i söylenebilir.
Denetimli serbestlik ve kamu hizmeti gibi al-
ternatif cezalar, suçlunun topluma kazand›r›l-
mas›n› amaçlamakta olan ›slah tedbirleridir.

Bu tedbirlerin uygulanmas›nda psikologlar›n
hükümlünün takibi, suça yönelmesinin önlen-
mesi, sosyal koflullar›n›n iyilefltirilmesi yö-
nünde çal›flmalar yapmalar› beklenmektedir.
5402 say›l› Denetimli Serbestlik ve Yard›m
Merkezleri ile Koruma Kurullar› Kanunu (ka-
bul tarihi: 3.7.2005) psikolog ve sosyal çal›fl-
mac›lar›n görev tan›mlar›n› ve sorumluluklar›-
n› düzenlemektedir. ‹lgili kanunun baz› mad-
deleri afla¤›da s›ralanmaktad›r:

‹K‹NC‹ BÖLÜM

Temel ‹lkeler ve Yükümlülükler

Temel ilkeler

MADDE 4. — (1) Denetimli serbestlik ve
yard›m ile koruma hizmetlerinde afla¤›daki il-
keler dikkate al›n›r:

a) ‹nsan onuruna sayg› ve dürüstlük: Bu
Kanunun uygulanmas›nda görev alanlar; in-
san haklar›na sayg›, dürüstlük ve kararl›l›k
çerçevesinde hareket eder; görevlerini yerine
getirirken afla¤›lay›c›, onur k›r›c› veya küçük
düflürücü davran›fllarda bulunamaz. 

b) Gizlilik: Bu Kanunun uygulanmas›nda
görev alanlar; suçtan zarar gören, flüpheli veya
san›k, hükümlü ya da bunlar›n ailesi hakk›nda
ö¤renmifl oldu¤u bilgilerin gizlili¤ini korumak
zorundad›r. Bu bilgiler kanunun zorunlu k›ld›-
¤› hâller d›fl›nda hiçbir kurum ve kifliye verile-
mez. 

c) Tarafs›zl›k: Bu Kanunun uygulanmas›n-
da görev alanlar; görevleri ile ilgili belgeleri
inceleyebilir; ancak buradan elde etti¤i bilgi-
lerle ilgili olarak soruflturman›n gizlili¤i ilkesi-
ne uymak, tarafs›zl›¤›na gölge düflürecek dav-
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ran›fl ve iliflkilerden kaç›nmak ve davan›n ta-
raflar›na eflit uzakl›kta olmak zorundad›r.

Yükümlülük

MADDE 5. — (1) Hakk›nda herhangi bir
tedbire hükmedilen kifli, karara uygun olarak
flube müdürlü¤ünün haz›rlad›¤› programa ve
denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsam-
daki uyar› ve önerilerine uymak ve katlanmak
zorundad›r. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

fiube Müdürlü¤ü

MADDE 10. — (1) Adalet komisyonunun
bulundu¤u yerdeki Cumhuriyet baflsavc›l›¤›na
ba¤l› olarak bir flube müdürlü¤ü kurulur. ‹fl
durumu ve co¤rafi konum göz önüne al›narak
Genel Müdürlü¤ün önerisi ve Bakanl›k onay›
ile flube müdürlü¤ü bulunmayan ilçelerde de
denetimli serbestlik ve yard›m hizmetlerini
yürütmek üzere flube müdürlü¤üne ba¤l› büro
kurulabilir.

…….

(3) fiube müdürlüklerinde bir flube müdürü,
bürolarda bir flef, yeterli say›da psikolog, sos-
yal çal›flmac›, sosyolog, ö¤retmen, benzeri
alanlarda e¤itim alan personel ile bu alanda
özel hizmet içi e¤itim alm›fl di¤er unvanlarda-
ki personel ve yönetim hizmetlerini yürütecek
görevliler bulunur. 

fiube müdürlü¤ünün görevleri

MADDE 11. — (1) fiube müdürlü¤ünün
görevleri flunlard›r:

a) Bu Kanunla ve di¤er kanunlarla verilen

görevleri, soruflturma ve kovuflturma evreleri
ile hükümden ve sal›verilmeden sonra bir de-
netim plân› çerçevesinde yerine getirmek.

b) Çocuk mahkemeleri ile aile mahkemele-
rine denetimli serbestlik, yard›m ve koruma
hizmetleri alan›nda gözetim esaslar›na göre
yard›mda bulunmak.

c) Kanunla verilen di¤er görevleri yapmak.

Soruflturma evresindeki görevler

MADDE 12. — (1) fiube müdürlü¤ünün
soruflturma evresindeki görevleri flunlard›r:

a) 5271 say›l› Ceza Muhakemesi Kanunu-
nun 109’ uncu maddesine göre adlî kontrol al-
t›na al›nan flüphelilerle ilgili olarak, kararda
belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi-
ne iliflkin çal›flmalar› yürütmek.

b) Cumhuriyet baflsavc›l›¤›nca gerekli gö-
rüldü¤ünde, flüpheli hakk›nda sosyal araflt›rma
raporu düzenleyip sunmak.

c) Suçtan zarar gören kiflilerin karfl›laflt›kla-
r› psiko-sosyal ve ekonomik sorunlar›n çözü-
münde dan›flmanl›k yapmak ve bu kiflilere yar-
d›mc› olmak.

d) ‹stek hâlinde flüpheliye psiko-sosyal da-
n›flmanl›k yapmak.

Kovuflturma evresindeki görevler

MADDE 13. — (1) fiube müdürlü¤ünün
kovuflturma evresindeki görevleri flunlard›r:

a) 5271 say›l› Ceza Muhakemesi Kanunu-
nun 109’ uncu maddesine göre adlî kontrol al-
t›ndaki san›klarla ilgili olarak, kararda belirti-
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len yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilifl-
kin çal›flmalar› yürütmek.

b) Karar öncesinde mahkeme veya hâkimin
iste¤i üzerine; san›¤›n geçmifli, ailesi, çevresi,
e¤itimi, kiflisel, sosyal ve ekonomik durumu,
ruhsal ve psikolojik durumu, topluma ve ma¤-
dura karfl› tafl›d›¤› risk hakk›nda ayr›nt›l› sos-
yal araflt›rma raporu haz›rlay›p sunmak.

c) Suçtan zarar gören kiflilerin karfl›laflt›kla-
r› psiko-sosyal ve ekonomik sorunlar›n çözü-
münde dan›flmanl›k yapmak ve bu kiflilere yar-
d›mc› olmak.

d) ‹stek hâlinde san›¤a psiko-sosyal dan›fl-
manl›k yapmak.

Kovuflturma evresinden sonraki görevler

MADDE 14. — (1) fiube müdürlü¤ünün
kovuflturma evresinden sonraki görevleri flun-
lard›r:

a) Haklar›nda 5237 say›l› Türk Ceza Kanu-
nunun 50’inci maddesinin birinci f›kras›n›n;

1) (c) bendinde belirtilen bir meslek veya
sanat edinmeyi sa¤lamak amac›yla gerekti¤in-
de bar›nma imkân› da bulunan bir e¤itim kuru-
muna devam etme, 

2) (d) bendinde belirtilen belirli yerlere git-
mekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan ya-
saklanma,

3) (e) bendinde belirtilen ilgili ehliyet ve
ruhsat belgelerinin geri al›nmas›, belli bir mes-
lek ve sanat› yapmaktan yasaklanma,

4) (f) bendinde ve 5275 say›l› Ceza ve Gü-
venlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanunun

105’ inci maddesinde belirtilen kamuya yarar-
l› bir iflte çal›flma ile ilgili ifllemleri yapma,
yapt›r›mlar›n gerekti¤inde kolluk ve ilgili di-
¤er makamlarla iflbirli¤i içinde kanunda belir-
tilen usûl ve esaslara uygun olarak yerine geti-
rilmesini sa¤lamak.

b) Haklar›nda 5237 say›l› Türk Ceza Kanu-
nunun 51’ inci maddesinin dördüncü f›kras›n-
da belirtilen hapis cezas›n›n ertelenmesi hük-
müne ba¤l› olarak; 

1) (a) bendinde belirtilen bir meslek veya
sanat sahibi olmayan hükümlünün bu amaçla
bir e¤itim program›na devam etmesi, 

2) (b) bendinde belirtilen bir meslek veya
sanat sahibi hükümlünün bir kamu kurumunda
veya özel olarak ayn› meslek veya sanat› icra
eden bir baflkas›n›n gözetimi alt›nda ücret kar-
fl›l›¤›nda çal›flmas›, 

3) (c) bendinde belirtilen çocuk hükümlüle-
rin, bir meslek veya sanat edinmelerini sa¤la-
mak amac›yla gerekti¤inde bar›nma imkân› da
bulunan bir e¤itim kurumuna devam etmesi, 

Karar› verilenlerin, denetim sürelerini, ka-
nunda belirtilen usûl ve esaslara uygun olarak
geçirmelerini, güvenlik tedbirlerinin yerine
getirilmesini gerekti¤inde kolluk ve ilgili di¤er
makamlarla iflbirli¤i içinde sa¤lamak. 

c) 5237 say›l› Türk Ceza Kanununun 53’
üncü maddesinin beflinci f›kras› gere¤ince bel-
li bir hak veya yetkinin kullan›lmas›n›n yasak-
lanmas› ve alt›nc› f›kras› gere¤ince meslek ve-
ya sanat›n icras›n›n yasaklanmas› ya da sürücü
belgesinin geri al›nmas› karar› verilenlerin de-
netim sürelerini, kanunda belirtilen usûl ve
esaslara uygun olarak geçirmelerini, güvenlik
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tedbirlerinin yerine getirilmesini gerekti¤inde
kolluk ve ilgili di¤er makamlarla iflbirli¤i için-
de sa¤lamak. 

d) 5237 say›l› Türk Ceza Kanununun
51’inci maddesinin beflinci f›kras› ile 191’ in-
ci maddesinin üçüncü f›kras› gere¤ince reh-
berlikle ilgili görevleri yerine getirmek. 

e) (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki tedbirle-
rin uygulanmas› süresince hükümlüleri izle-
mek, denetlemek ve yönlendirmek, hükümlü-
lerin psiko-sosyal sorunlar›n› çözmek ve bun-
lara yard›mda bulunmak, izleme ve denetleme
sonucunu ve yükümlülü¤e uymayanlar› ya da
suç iflleyenleri mahkeme, hâkim veya Cumhu-
riyet baflsavc›l›¤›na bildirmek. 

f) 5275 say›l› Ceza ve Güvenlik Tedbirleri-
nin ‹nfaz› Hakk›nda Kanunun 96’ nc› maddesi
gere¤ince sal›verilmesine bir ay kalm›fl olan
hükümlülere, verilen ifl arama izni süresince
yard›mc› olmak.

g) Hükümlülerin topluma kazand›r›lmas›n-
da ve sal›verilmeye haz›rlanmas›nda ceza in-
faz kurumlar›n›n psiko-sosyal servisleriyle ifl-
birli¤i yapmak, gerekti¤inde hükümlü ile gö-
rüflerek sal›verilme öncesi de¤erlendirme ra-
porunun haz›rlanmas›na kat›lmak.

h) 5275 say›l› Ceza ve Güvenlik Tedbirle-
rinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanunun 110’ uncu
maddesinin ikinci ve üçüncü f›kralar›nda dü-
zenlenen hapis cezas›n›n konutta infaz edilme-
si s›ras›nda hükümlünün psiko-sosyal sorunla-
r›n›n çözümüne yard›mda bulunmak, bu konu-
da rapor düzenlemek, hükümlünün infaz›n ge-
reklerine uymad›¤›n›n belirlenmesi durumun-
da Cumhuriyet baflsavc›l›¤›na bildirmek.

›) 5237 say›l› Türk Ceza Kanununa göre et-
kin piflmanl›k hükümlerinden yararlan›p da
haklar›nda güvenlik tedbirine hükmolunanlar-
la ilgili bu tedbirlerin uygulanmas›n› sa¤la-
mak.

Sal›verme sonras› görevler

MADDE 15. — (1) fiube müdürlü¤ünün
sal›verme sonras› görevleri flunlard›r:

a) 5275 say›l› Ceza ve Güvenlik Tedbirleri-
nin ‹nfaz› Hakk›nda Kanunun 107’ nci madde-
sinin;

1) Yedinci f›kras›nda düzenlenen denetim
süresinde hükümlünün kamu kuruluflunda ve-
ya bir baflkas›n›n gözetiminde ücretle çal›flt›-
r›lmas›,

2) Sekizinci f›kras›nda düzenlenen çocuk
hükümlülerin, gerekti¤inde bar›nma imkân› da
bulunan bir e¤itim kurumuna yerlefltirilmesi,

3) Dokuzuncu f›kras›nda düzenlenen uz-
man bir kiflinin görevlendirilmesi ve hükümlü-
nün davran›fllar›n›n izlenerek hâkime rapor ve-
rilmesi, 

4) Onikinci f›kras›nda düzenlenen denetim
süresinde hükümlünün yükümlülüklere uyma-
s› veya hapis cezas›n› gerektiren kas›tl› bir suç
ifllememesi, 

5) Ondördüncü f›kras›nda düzenlenen de-
netim süresini iyi hâlle geçirmesi, 

Biçimindeki yükümlülüklerin denetimi
kapsam›nda kendisine verilen görevleri, ge-
rekti¤inde kolluk ve ilgili di¤er makamlarla ifl-
birli¤i yaparak yerine getirmek.
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b) 5275 say›l› Ceza ve Güvenlik Tedbirle-
rinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanunun 108’ inci mad-
desinin dördüncü ve alt›nc› f›kralar› gere¤ince
düzenlenen denetim süresinin iyi hâlle geçiril-
mesi yükümlülü¤ünün denetimi kapsam›nda
kendisine verilen görevleri, gerekti¤inde kol-
luk makamlar›yla iflbirli¤i yaparak yerine ge-
tirmek.

c) 5275 say›l› Ceza ve Güvenlik Tedbirleri-
nin ‹nfaz› Hakk›nda Kanunun 107’ nci madde-
sinin onuncu f›kras›nda belirtilen denetimli
serbestlik tedbirinin veya belirlenen yükümlü-
lüklerin kald›r›lmas› konusunda düzenleyece¤i
bir raporla görüfl bildirmek. 

d) Koruma kurullar›; kamu kurum ve kuru-
lufllar›, kamu kurumu niteli¤indeki meslek ku-
rulufllar›, kamu yarar›na çal›flan vak›f ve der-
nekler ile uygun görülen gönüllü gerçek ve tü-
zel kiflilerle iflbirli¤i yaparak 5275 say›l› Ceza
ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda
Kanunun 90 ve 91’ inci maddelerinde düzen-
lenen, sal›verilen kiflilerin ifl bulmalar›na veya
meslek ve sanatlar›yla ilgili bir ifl kurmalar›na,
çevre ve aileleriyle olabilecek psiko-sosyal so-
runlar›n çözümüne yard›mc› olmak.

e) Hükümlülerin yeniden suç ifllemesinin
önlenmesi ve topluma kazand›r›lmas›n› sa¤la-
y›c› etkenleri güçlendirme amac›na yönelik
çal›flmalar yapmak.

Görüldü¤ü gibi, psikolog ve sosyal çal›fl-
mac› kadrolar›nda görev yapacak olan uzman-
lar›n psikolojik inceleme, de¤erlendirme ve
müdahale görevlerinin yan› s›ra; adli sürecin
iflleyiflini kolaylaflt›rmak, adli mercilere bilgi
ve de¤erlendirme sunmak, kolluk kuvvetleri-
nin görevlerini yürütmelerini de desteklemek
yer almaktad›r. fiu an için söz konusu düzenle-

meyi uygulama yönünde Denetimli Serbestlik
Bürolar› oluflturulmakta, ancak, di¤er alanlar-
da oldu¤u gibi bu alanda da yeterli say›da psi-
kolo¤un bulunmamas› bir s›k›nt› olarak göze
çarpmaktad›r. Düzenlemelerin hayata geçiril-
mesiyle birlikte, uygulaman›n netlik kazana-
ca¤›n› düflünmekteyiz. 

Son olarak, adli psikologlar, Polis ve Jan-
darma Çocuk fiubeleri’nde görev yapmakta-
d›rlar. Çocuk fiubeleri, baflta Birleflmifl Millet-
ler Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme olmak
üzere yürürlükteki mevzuat esas al›narak Em-
niyet Teflkilat›n›n çocuklara yönelik hizmetle-
rinin iyilefltirilmesi amac›yla “Emniyet Genel
Müdürlü¤ü Çocuk fiube Müdürlü¤ü / Büro
Amirli¤i Kurulufl, Görev ve Çal›flma Yönet-
meli¤i” (kabul tarihi:13.04.2001) ile  düzen-
lenmifltir. Korunmaya, yard›ma muhtaç, bu-
luntu, kimli¤i tespit edilemeyen, sokakta yafla-
yan, bafl›bofl, terkedilmifl, mülteci, refakatsiz
ve benzeri çocuklara yönelik hizmetlerin yan›
s›ra, suç iflledi¤i flüphesi alt›nda bulunan ço-
cuklar›n suç soruflturmalar› Çocuk fiube Mü-
dürlükleri / Büro Amirlikleri taraf›ndan yürü-
tülmektedir. Bu alanda çal›flan psikologlar da
kolluk uygulamalar›n›, çocuk haklar›n›n ve ç›-
karlar›n›n korunmas› yönünde destekleyici bir
roldedirler. Küçüklerin ifadesinin al›nmas›
Cumhuriyet savc›s›n›n görev alan›na girmekle
beraber, her türlü soruflturma, kovuflturma, ço-
cuk koruma tedbirlerinin al›nmas› ifllemleri
sürecinde kolluk görevlileri ve psikolog/sosyal
çal›flmac›n›n birlikte çal›flmas› ön görülmekte-
dir. 

Uygulama alan› d›fl›nda, üniversitelerde
adli davran›fl bilimleri üzerine akademik çal›fl-
malar yapan ve bilgi üreten psikologlar da ad-
li psikoloji alan›na zemin sa¤lamaktad›rlar. 
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SSoonnuuçç  vvee  ÖÖnneerriilleerr

Adli psikoloji adli bilimlerin ve psikoloji-
nin uygulamal› bir alt uzmanl›k alan›d›r. Bu
çal›flmada, adli psikoloji e¤itiminin ve adli psi-
kolo¤un görevlerinin, tarihsel süreçle birlikte
Amerika Birleflik Devletleri’ndeki düzenleme-
lerle mukayeseli olarak aktar›lmas› amaçlan-
m›flt›r. 

Adli psikolojinin, psikolojinin oldukça
genç bir branfl› olmas›ndan dolay›, Türkiye’de
gerek lisans, gerekse yüksek lisans ve doktora
düzeyinde e¤itimi yayg›n de¤ildir. Özellikle
son zamanlarda, Adalet Bakanl›¤› bünyesinde
çeflitli alanlarda, örne¤in,  aile ve çocuk mah-
kemelerinde, ceza ve tutukevlerinde, denetim-
li serbestlik bürolar›nda giderek artan say›da
psikolo¤a ihtiyaç duyulmas›, adli psikoloji ala-
n›n›n Türkiye için meslektafllar›m›z taraf›ndan
yeni ve genifl bir çal›flma alan› olarak görülebi-
lece¤ini iflaret etmektedir. Öte yandan bir di-
¤er ç›kar›lan sonuç da, e¤itim sürecinde adli
alana yönelik donan›m›n eksikli¤idir. Bu çal›fl-
mada, Türkiye’de adli alanda görev yapan psi-
kologlar›n mesleki uygulama çerçeveleri, ilgi-
li yasa maddeleri dahilinde de¤erlendirilmifl,
görece yeni bir alan oldu¤undan gözlemler ve
kanaatler düzeyinde tespit etti¤imiz sorunlar
ifade edilmifltir. 

Adli alana dair bilgilerin psikoloji lisans
e¤itimine eklenmesinin aciliyet tafl›d›¤›na
inanmaktay›z. Buna mukabil, yüksek lisans ve
doktora programlar›n›n da yayg›nl›k kazanma-
s› alanda ortaya ç›kan bofllu¤u doldurmaya yö-
nelik bilgi birikimini oluflturmada son derece
önem tafl›maktad›r. Ayn› zamanda psikologla-
r›n ve adli bilimlerin çeflitli alanlar›nda çal›flan
profesyonellerin de meslek içi e¤itimlerine

psikoloji-hukuk iliflkisine dair bilgi ve beceri-
lerin dahil edilmesi gerekli görünmektedir.
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