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Özet
Fiziksel ve zihinsel fonksiyonlardaki yetersizli¤in belirgin bir biçimde artt›¤› ve kiflinin ba¤›ms›zl›ktan ba¤›ml›l›¤a geçifl yapt›¤› dönemin bafllang›c› olarak kabul edilen yafll›l›k, hukuki sorunlar›n ve istismara u¤rama
riskinin artt›¤› bir dönemdir.
‹hmal ve fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik istismar ile kiflisel haklar›n ihlali istismar›n bafll›ca türleridir.
Yafll› istismar› belirtilerinin pek ço¤unun yafla ba¤l› fiziksel ve ruhsal de¤iflimlerle kar›flmas› ya da sa¤l›k çal›flanlar›n›n bu konuda yeterli donan›ma sahip olmamas› sebebiyle pek çok olgu atlanmaktad›r. Oysaki yafll› istismar› olgular› adli olgulard›r. Kifliye uygulanan fliddetin a¤›rl›k derecesinin belirlenmesi ve tüm t›bbi delillerin
toplanarak incelenmesi gerekmektedir. Elde edilen sonuçlar›n ise rapor edilerek adli t›bbi de¤erlendirmesinin
yap›lmas› zorunludur. Ancak do¤ru bir t›bbi de¤erlendirme sonras› kiflilerin hukuki haklar› korunabilir.
Anahtar kelimeler: ‹stismar, yafll›l›k, adli t›p
Abstract
Oldness and Forensic Medicine Problems
Oldness is accepted as the beginning of a period that inadequacy of physical and mental functions
increases significantly and transition from independence to dependence. As a result of this period, legal
problems and risk of being abused increase.
Violations of personal rights with negligence, physical, psychological, sexual and economical abuse
are the main ways of abuse.
A lot of abuse symptoms in old people are confused with physical and mental changes that are the
results of oldness. Health employees are also not well equipped about this subject. Therefore lots of cases
are missed. Elder abuse, however, is a forensic case and must be investigated with determining severity
of applied violence and collecting all medical evidences. It is necessity that results of the investigation
must be reported and then evaluated by forensic medicine. Legal rights of an abused person can only be
protected with a definite medical report.
Keywords: Abuse, oldness, forensic medicine

Yafll›l›k çeflitli s›n›fland›rmalar içerisinde de¤erlendirilir;
- Biyolojik yafll›l›k
- Sosyal yafll›l›k
- Ekonomik yafll›l›k
- Kronolojik yafll›l›k
- Yaflam beklentisine göre yafll›l›k

Yafll›l›k fiziksel ve zihinsel fonksiyonlardaki
yetersizli¤in belirgin biçimde artt›¤› bir dönemdir. Bu dönem kaç›n›lmaz ve geri dönülmez bir
süreçtir.
Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün Ayr›m›na Göre;
45-59 orta yafl,
60-74 yafll›l›k,
75-89 ileri yafll›l›k,
90 ve fazlas› ihtiyarl›k olarak nitelendirilmektedir (1,2,3).

Birleflmifl Milletler ve Dünya Sa¤l›k Örgütü,
yafll›l›¤›n bafllang›c› olarak 60 veya 65 yafl› kabul
etmifltir. Yasa ve tüzüklerde de 60 yafl›n bafllan-
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oluflan bir istismar fleklidir. Kiflinin yiyecek
ve gereksinimlerinin eksik b›rak›lmas›,
sa¤l›k hizmetinden yeterince yararlanmas›na engel olunmas›, bak›ms›z ve pis bir
görünümde dolaflt›r›lmas›, arkadafllar› ile
görüflmesine izin verilmemesi bu grupta
de¤erlendirilir.
‹hmalin belirtisi olan fiziksel yetersizli¤i
yafla ba¤l› oluflan fizyolojik de¤iflimlerden
(kilo ve vücut yap›s› kayb›) ay›rt etmek
gerekmektedir. Fiziksel yetersizli¤e sebep
olan beslenme bozuklu¤unun kayna¤›n›n
da araflt›r›lmas› uygundur. Kiflinin ortam
de¤ifltirdi¤inde kilosunda de¤iflim olup olmad›¤›, ifltah durumu, mevcut hastal›klar›,
sürekli kulland›¤› ilaçlar ile beslenmesini
etkileyecek ekonomik yetersizli¤i olup olmad›¤› da sorgulanmal›d›r.
Genel vücut bak›m›, kirli elbiseler, da¤›n›k, t›rafl› kötü saçlar veya b›y›k ve sakallar, yetersiz t›rnak ve difl bak›m› di¤er belirtiler ile birlikte ele al›narak ihmal olarak
de¤erlendirilebilir.

g›c›, yafll›l›k olarak kabul edilmesine karfl›n, fiziksel ve beyinsel fonksiyonlardaki yetersizlik
sebebiyle kiflinin ba¤›ms›zl›ktan ba¤›ml›l›¤a geçifl yapt›¤› dönemin bafllang›c› 75 yafl civar›d›r
(1,2). Bu nedenle kronolojik yafl, yafll›l›¤›n yeterli bir ölçütü de¤ildir. Ancak, toplumun yafll›l›k
durumunu belirtirken uygulamada kolayl›k sa¤lad›¤› için ço¤u kez, bu ölçüt kullan›lmaktad›r
(1,2,4,5).
Dünya nüfusunun yafllanmas› incelendi¤inde, dünyada 60 yafl üstü insan say›s›n›n 2025 y›l›nda 1.2 milyara (%21) ulaflaca¤› tahmin edilmektedir. Geliflmifl ülkelerde, 2000 y›l›nda nüfusun yaklafl›k beflte biri yafll› nüfus iken, bu oran›n 2050 y›l›nda ise üçte bire yaklaflaca¤› düflünülmektedir. Dünyadaki en h›zl› artan yafl grubu
80 ve üzerindeki yafll›lard›r. Kad›nlar›n yaflam
süresi erkeklerden daha fazla oldu¤u için, yafll›
nüfusun ço¤unlu¤unu da kad›nlar oluflturmaktad›r (1,6,7).
Kiflilerin yafllanmas› ve yaflamlar›n› tek bafllar›na devam ettirmede zorlanmalar› sebebiyle
yafll›l›k, istismara u¤rama riskinin artt›¤› bir dönemdir. ‹stismar terimi fiziksel, ekonomik, sözel,
duygusal, aktif ihmal ve pasif ihmal gibi istismar
çeflitlerini içerir. Yafll› istismar› çok genifl anlam›yla belli bir zaman dilimi içerisinde bir yetiflkin taraf›ndan yafll›n›n o kültürde kabul edilmeyen bir davran›fla maruz kalmas› fleklinde de tan›mlanabilir (7,8).

• Fiziksel istismar: Kiflinin bedenine zarar
verebilecek her türlü fliddet davran›fl›n› içerir. Fiziksel istismar›n en belirgin flekilleri vücutta sebebi aç›klanamayan ekimozlar, yan›klar ve k›r›klar›n ortaya ç›kmas›d›r. Ancak
kiflinin yafl›n›n ileri olmas› sebebiyle baz›
ekimoz veya k›r›k benzeri lezyonlar hekim
taraf›ndan yafla ba¤l› komplikasyonlar olarak
de¤erlendirilmekte, istismar flüphesi üzerinde durulmamaktad›r. Di¤er aile içi fliddet olgular›nda oldu¤u gibi, yafll› istismar olgular›n›n da çok az›nda tan› konulabilmekte ve
olay yarg›ya ulaflabilmektedir. Fiziksel istismara genellikle ihmal veya psikolojik istismar efllik etmektedir.

‹stismar türleri
• ‹hmal: Yafll› kiflinin fiziksel ve duygusal ihtiyaçlar›n›n yerine getirilmemesidir. ‹ki alt grupta ele al›n›r.
a. Pasif ihmal kas›t olmaks›z›n yafll› bak›m›n›n bilinçsiz olarak aksat›lmas›d›r. Örne¤in yiyecek veya sa¤l›kla ilgili hizmetlerin
eksik verilmesi.

• Psikolojik istismar (Duygusal istismar):
Duygusal olarak yafll› kifliye ac› vermektir.
Yafll›ya hakaret etme, isim takma, azarlama,
yok sayma, korkutma, afla¤›lama, tehdit et-

b. Aktif ihmal yafll›n›n ihtiyac› olan materyal veya hizmetleri kasten esirgeyen davran›fl ve sonuçlar›n›n kombinasyonundan
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du¤u belirlenmifltir. ‹stanbul’da huzurevlerinde
kalan 120 yafll›yla yap›lan bir araflt›rmada bu oran
%17.5 olarak belirlenmifltir ( 2,7,12,13,14).

me, yaln›z b›rakma, psikolojik istismar›n farkl› boyutlar›d›r. Psikolojik istismara u¤rayan
kiflide depresyon, izolasyon, kendine olan
sayg›da azalma, kendine zarar vermeye yatk›nl›k gibi ciddi problemler ortaya ç›kabilir.

T›p e¤itim programlar›nda yafll› istismar›na yer
verilmemesi, tan›da yetersizliklere yol açmaktad›r.
Hekimler ço¤u kez, acil servislerde bu tür olgularda yeterli anamnez almay›p gerekli özeni gösteremezler, dolay›s›yla yafll› istismar›n› belirleme ve
de¤erlendirme mümkün olmaz. Sadece ülkemizde
de¤il, pek çok ülkede de yafll› istismar›na yaklafl›m
net olarak bilinmemektedir (15,16,17).

• Ekonomik istismar: Kiflisel ç›karlar için yafll› kifliye ait ekonomik kaynaklar›n yasad›fl›
olarak uygun olmayan yollardan kullan›m›
olarak tan›mlan›r. Sadece ekonomik durumu
iyi olan yafll›larda de¤il, orta ekonomik düzeydeki kiflilerde de bu tür istismar davran›fllar› görülebilir.
• Kiflisel haklar›n ihlali: Mahremiyetin ihlali,
kiflisel kararlar›n reddedilmesi, evden uzaklaflt›rma ve benzeri uygulamalard›r.

•

• Cinsel istismar: Kiflinin onam› olmad›¤› halde ya da onam verme yetene¤i bulunmad›¤›
durumlarda, cinsel tatmin amaçl› yap›lan her
tür eylemi içerir. Cinsel istismara u¤rayan
yafll›larda demansiyel bozukluklar, beden veya akli yetersizlikler sebebiyle yasal baflvurular çok az olmaktad›r (1,2,3,8,9,10).

•
•

•
•

Yafll› istismar›n› düflündüren durumlar
Hasta veya bak›c›s›n›n travmayla ilgili mant›kl› ve yeterli olmayan aç›klamalar›, farkl› hikâye vermeleri
Muayene ve laboratuvar sonuçlar› ile olay›n
hikâyesi aras›ndaki uyumsuzluk
Baflvuruda nedensiz gecikme, fonksiyonel
düflkünlü¤ü olmas›na karfl›n yan›nda bak›c›s›
olmadan sa¤l›k kurumuna baflvuru
Kiflinin farkl› zamanlarda farkl› hekim veya
t›bbi merkezden yard›m istemesi
Evde bak›m olanaklar› olmas›na ra¤men, acil
servislere gereksiz s›k baflvurular
Kötü hijyen, yetersiz beslenme, s›k düflme gibi
ihmal veya yetersiz bak›m› gösteren bulgular
Bak›c›n›n yorgun veya stresli görünümü, afl›r› ilgili veya ilgisiz davran›fl›
Bak›c›n›n sorulardan kaç›nma ve sald›rgan
davran›fl göstermesi, yafll› kiflinin yaln›z bafl›na görüflmesini engellemeye çal›flmas›

Yafll› istismar›n› haz›rlayan bafll›ca
risk faktörleri
Yafll› kiflinin fiziksel ve ak›lsal düflkünlü¤ünün veya fonksiyonel yetersizliklerinin bulunmas›
‹stismarc›n›n kiflilik bozuklu¤u, psikiyatrik
hastal›k veya madde kötüye kullan›m hikâyesinin bulunmas›
Ayn› yaflam ortam›n›n ortak kullan›m› ve stresi art›ran di¤er d›flsal etkenlerin bulunmas›,
Sosyal izolasyon, destekleyici sistemlerin olmamas›
‹stismar eden kiflinin fliddet içeren ailelerde
yetiflmesi (ö¤renilmifl fliddet)
Bakmakla yükümlü olan›n stresi, takdir edilmeme duygusu, ekonomik zorluk vb. (2,3,11)

‹stismara u¤rayan yafll› kifliler genellikle olay›n
nedeni hakk›nda yalan söyleme e¤ilimindedirler.
Bunun nedeni ço¤u kez utanma duygusu, cezaland›r›lma ya da bulunduklar› ortamdan uzaklaflt›r›lma korkusudur. Bu nedenle iyi bir klinik muayene, ço¤u kez fiziksel veya psikolojik istismar
ya da ihmalin belirtilerini ortaya ç›karabilir (1,2,3).

Yap›lan araflt›rmalarda yafll› istismar›n›n; Amerika Birleflik Devletleri’nde %0.4, Kanada’da %0.5,
‹ngiltere’de %1.7, Colombia’da %0.86 oran›nda ol-

En s›k görülen fiziksel istismar bulgular›
• Yaralanmaya ba¤l› ekimozlar en s›k boyun bölgesinde (bo¤az›n s›k›lmas› ile uyum-

•

•

•
•
•
•

•
•
•
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lu parmak ya da ba¤ izleri), yanaklarda (tokat ile uyumlu parmak izleri), gövdede, kalçada ve genital bölgede (tekme ya da yumruk ile uyumlu izler), kol ve bacaklarda (›s›r›k ya da t›rnak ile uyumlu izler, kesik ya da
ezikler) görülür. ‹stismar izleri her türlü aletle oluflturulabilece¤i gibi biçimsiz ve tan›mlanamayan izler fleklinde de karfl›m›za ç›kabilir.
A¤›z içi ve dudaklarda zorla beslenmeyi veya
a¤z›n t›kanmas›n› düflündüren ekimoz ya da
s›yr›klar da gözden kaç›r›lmamal›d›r.

bölge ve meme çevresinde ekimoz ve s›yr›klar
gözlemlenebilir.
Yafll› istismar› flüphesi olan olgularda ay›r›c›
tan› bak›m›ndan araflt›r›lmas› gereken temel sorunlardan biri mevcut lezyonlar›n, bir hastal›¤›n
do¤al sonucu veya bir kazaya ba¤l› olup olmad›¤›d›r. Hastayla yaln›z olarak görüflmeli ve
muhtemel fiziksel fliddet, zorlama veya ihmali ile
ilgili olarak do¤rudan sorgulanmal›d›r.
Tan› ve tedaviye yönelik t›bbi giriflimlerden
önce ayd›nlat›lm›fl onam al›nmas› temel yaklafl›md›r. Ay›rt etme gücüne (akla uygun biçimde
davranma yetene¤i) sahip ve k›s›tl› olmayan yafll› kifliler, kendi bedenleri üzerinde yap›lacak her
türlü giriflimde, yeterince bilgilendirilmek koflulu ile kendileri karar ve onam verebilirler (Hasta Haklar› Yönetmeli¤i 25. madde). Bilincin kapal› olmas›, ak›l zay›fl›¤›, demans ve benzeri bir
psikiyatrik bozukluk nedeniyle hukuki ehliyete
sahip olmayan yafll›larda onam, hukuki temsilcisi (yak›n akraba, vasi) taraf›ndan verilir. Yeterli
zaman›n olmad›¤›, hastan›n bilinçsiz oldu¤u ve
yak›nlar›n›n bulunmad›¤› koflullarda onam al›nmadan acil tedavi uygulanabilir (Hasta Haklar›
Yönetmeli¤i 24. madde).

• Yan›klar kötü muamelenin tipik flekli olmakla birlikte kaza ile ayr›m›n›n iyi yap›lmas› gerekmektedir. Sigara ve kibrit yan›klar›,
›zgara, radyatör ve ütü gibi aletlerle temas,
›s›t›lm›fl metalle da¤lama, s›cak s›v›lar›n vücut
üstüne dökülmesi, kaynam›fl su ile hafllanma,
kimyasal madde veya elektrik yan›klar› en s›k
görülen istismar flekilleridir.
• Bafl bölgesi yaralanmalar› ölüm ya da sakatl›k riskini art›ran a¤›rl›kta olabilir. S›kl›kla
kafatas› k›r›klar›, kafa derisinde ekimozlar ve
hematom, subaraknoidal kanama, subdural
hematom, göz ekimozlar›, retina kanamalar›
benzeri lezyonlard›r. Burun k›r›¤› ve kanamalar›, difl k›r›klar›, kulak yaralanmalar› görülebilen di¤er lezyonlard›r.

Dünya Tabipleri Birli¤i’nin Yafll› ‹stismar› Bildirgesi (1989’da Hong Kong, 1990 Kudüs), hekimlerin yafll› istismar› olgular›na nas›l yaklaflaca¤›n›, yetki ve sorumluluklar›n› belirlemifltir.
Bildirgeye göre:
• Yafll› insanlar bak›m, refah ve sayg› bak›m›ndan di¤er insanlarla ayn› haklara sahiptirler. Dünya Tabipleri Birli¤i yafll› hastalar›n
fiziksel ve psikolojik istismar›n› önlemenin
hekimlerin sorumlulu¤u oldu¤unu kabul
eder
• Hekimler yafll› bir kifliyi ister do¤rudan, ister
bir bak›mevi veya aile ortam›nda konsülte etsinler, hastan›n en iyi koflullarda sa¤l›k hizmeti almas›na çaba göstermelidirler
• Yafll› istismar kuflkusu olan olgularda, hekimler kifliden sorumlu olanlarla konuyu tart›fl›rlar. Kötü muamele do¤rulan›r veya ölüm flüp-

• Gö¤üs, kar›n ve ürogenital yaralanmalar:
Künt, kesici ya da delici alet yaralar› sonucu
iç organ ve damarlarda yaralanmalar hayati
önem tafl›r.
• K›r›klar: Özellikle sebebi aç›klanamayan
düflme ve yaralanmalar sonras› ortaya ç›kan
k›r›klarda, kiflide mevcut hastal›klar dikkate
al›narak k›r›klar›n olufl mekanizmalar› ayd›nlat›lmal›d›r.
Yafll› istismar›nda ayr›ca uyku bozukluklar›,
korku, yaflamdan bezginlik, içine kapanma gibi
depresyon bulgular›, anksiyete benzeri davran›flsal ve duygusal belirtiler görülebildi¤i gibi cinsel
istismar olgular›nda, cinsel davran›fllarda farkl›laflma, tekrarlayan genital enfeksiyonlar, genital
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Muayene koflullar›
Muayenenin hem muayene olacak kifli, hem
de hekim için en uygun flartlarda yap›lmas›na
dikkat edilmelidir. Muayene iyi ayd›nlat›lm›fl, ›s›t›lm›fl ve gerekli aletler ile donat›lm›fl, temiz ve
rahatlat›c› bir odada yap›lmal›d›r. Hekimin hastas› ile muayeneden önce iyi bir diyalog kurmas› ve güvenini kazanmas› gerekmektedir. Muayene olacak kifli bayansa ve özellikle cinsel istismar öyküsü varsa muayene s›ras›nda yard›mc› bir bayan sa¤l›k personelinin de hekimin yan›nda bulunmas› çok yararl› olacakt›r. Kiflinin
kendi iste¤i ile bir yak›n› da muayene odas›nda
bulunabilir. Ancak tüm muayenelerde oldu¤u
gibi kolluk kuvvetlerinin mutlaka odan›n d›fl›nda olmas› gerekmektedir.

heli bulunursa, hekimler durumu ilgili yetkililere bildireceklerdir
• Herhangi bir ortamdaki yafll›n›n korunmas›n›
güvence alt›na almak için, hekim özgürce seçilebilmelidir. Ulusal hekim birlikleri, hekim
seçme özgürlü¤ünün toplumsal sa¤l›k sistemi
içinde korundu¤undan emin olmak için çaba
sarf edeceklerdir
Dünya Tabipleri Birli¤i, yafll› istismar ve ihmalini önlemede at›lacak ilk ad›m›n, hekim ve
di¤er sa¤l›k çal›flanlar›n›n konuyla ilgili bilgi, tan›sal beceri ve duyarl›l›klar›n› art›rmak oldu¤unu kabul etmektedir.
Hekimlerin, yüksek risk alt›ndaki birey ve aileleri bir kez belirledikten sonra, konuyu ilgili
sosyal hizmet servisleri ve toplulu¤a bildirerek
istismar›n önlenmesine kat›lmalar›n› önermektedir. Hekimlerin, ayr›ca, hastalara ve ailelerine
do¤rudan destek sa¤layarak ve onlar› yüksek
risk durumlar› hakk›nda bilgilendirerek istismar›n önlenmesi çal›flmalar›na katabileceklerini belirtmektedir (1,3).

Muayenenin amac›
1. fiiddete u¤rayan kiflinin yafl›, mental durumu
(zekâ gerili¤i, ak›l hastal›¤› vs.), uyutucu,
uyuflturucu bir madde etkisinde olup olmad›¤›n›n tespiti.
2. Uygulanan fliddetin a¤›rl›k derecesi incelenerek hayati tehlike, mutad ifltigal varsa uzuv
zaaf› veya uzuv tatili ya da çehrede sabit eser
veya çehrenin daimi de¤iflikli¤i yönünden
de¤erlendirilmesi.
3. T›bbi delillerin toplanmas›; elbise ve iç çamafl›r› üzerindeki y›rt›k, sökük gibi zor kullanma
izleri ile bulafl›k materyalin elde edilmesi,
kan, idrar, tükürük ve benzeri al›nan materyalin incelenmek üzere laboratuvara gönderilmesi. T›bbi deliller elde edilirken adli t›bbi
konsültasyon istenmesi.
4. Gerekli t›bbi yard›m›n yap›lmas›; yaralar›n tedavisinin temini, koruyucu sa¤l›k hizmetlerinden yararlan›lmas›n›n sa¤lanmas› (örne¤in
travma sonras› stres bozuklu¤u için psikiyatriye veya olas› komplikasyonlar için geriatri
ve özellikle cinsel istismar öyküsü varsa kad›nlarda kad›n do¤um ve enfeksiyon kliniklerine sevk).
5. Tüm verilerin toplanarak rapor edilmesi; muayene ile t›bbi delillerin toplanmas› ve ince-

Adli muayenenin talep edilmesi
Pratikte savc›l›k veya emniyet müdürlükleri
sald›r›ya u¤rad›¤› iddia edilen kiflinin muayenesini yaz› ile adli tabiplikten istemektedirler. Bu
talebin hemen her zaman yaz›l› olmas›na dikkat
edilmelidir. Muayeneye bafllamadan önce kiflinin kimlik bilgileri tespit edilerek muayene saati,
günü ve tarihi, incelemede haz›r bulunanlar›n
isimleri ve sald›r› ile muayene saati aras›ndaki
süre mutlaka kay›t edilmelidir. Bu konuda önceden haz›rlanm›fl formlar›n kullan›lmas› kolayl›k
sa¤layacakt›r. Kifli savc›l›¤a hiçbir flikâyette bulunmadan da bir sa¤l›k kurulufluna baflvurarak
sadece t›bbi tedavi ya da adli rapor almay› talep
edebilir. Tüm t›bbi bulgular detayl› olarak rapora geçirilmek üzere titizlikle kay›t edilir. Gerekirse adli rapor düzenlenerek, olay adli makamlara bildirilir. Kiflinin vücudunda ciddi bir yaralanma yok ise soruflturman›n yap›lmas› kiflinin flikâyetine ba¤l›d›r.
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mad›¤›, kaç gün mutad ifltigaline engel teflkil eder
nitelikte oldu¤u da yaz›larak rapor düzenlenmelidir (1,3,16,17,18,19,20).

lenmesi aflamalar›nda Adli T›p birimlerinden
yararlanmak en uygun yaklafl›md›r. Ancak
ideal koflullar›n sa¤lanamad›¤› durumlarda
dahi hekimin yapaca¤› muayene ve inceleme
sonras› haz›rlanacak rapor en önemli delillerden birisini oluflturacakt›r. Hem pozitif, hem
negatif tüm bulgular›n yaz›lmas›na ve lezyonlar›n yorumlanmas›na dikkat edilmelidir
(1,3).

Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) yafll›
istismar› veya ihmali ile ilgili yaklafl›mlar
Türk hukuk sisteminde yafll› istismar› ve yafll›lara yönelik fliddetle ilgili özel bir düzenleme
bulunmamaktad›r. Yafll›lara yönelik fliddet eylemleri TCK’n›n ilgili maddelerinde etkili eylem
(müessir fiil) kapsam›nda de¤erlendirilir. Ayr›ca
ak›l ya da beden hastal›¤›ndan dolay› kendini
idare edemeyecek bir kimseyi kasten kendi
bafl›na terk eden kifli cezaland›r›l›r. Aile bireylerinden birine sevgi ve flefkatle telafi edilemeyecek flekilde fena muamele durumunda da
ilgili madde uygulan›r.

Lezyonlar›n yorumlanmas› ve adli t›bbi
raporun düzenlenmesi
A¤›r lezyonlar›n oldu¤u olgular›n yorumlanmas› daha kolayd›r. Ancak travmatik lezyonlar›n
ve delillerin minimal oldu¤u olgularda bir sonuca varmak daha zordur. Bu koflullarda lezyonlar›n yorumlanmas›n›n ve rapor yaz›m›n›n kiflinin
u¤rad›¤› sald›r›n›n en önemli delillerinden biri
olaca¤› unutulmamal›d›r. Anamnezde yaralanman›n nas›l meydana geldi¤i soruldu¤unda, yap›lan aç›klaman›n yaralanmay› do¤rulay›p do¤rulamad›¤› önemli bir kriterdir. Vücuttaki lezyonlar›n meydana gelifli ile hekim muayenesi
aras›nda uzun bir süre geçtiyse hekimin daha
dikkatli bir muayene yapmas› gerekmektedir.
Vücudun farkl› yerlerinde ekimoz alanlar› olmas› ve farkl› zamanlarda meydana gelmifl yaralanma sekellerinin bulunmas›, daha önceden veya
sistematik olarak bu kiflinin fliddete maruz kald›¤›n› göstermesi aç›s›ndan önem tafl›r. Yaralar›n
tipi, büyüklü¤ü ve vücuttaki konumu da lezyonlar›n yorumlanmas›nda önemlidir.

Baz› durumlarda ise yafll› kiflilerin yasal haklar› konusunda da karar vermek gerekebilir.
Ak›l hastal›¤› veya ak›l zay›fl›¤› sebebiyle ifl
göremeyen veya korunmas› ve bak›m› için kendisine sürekli yard›m gereken ya da baflkalar›n›n
güvenli¤ini tehlikeye sokan her ergin yasalarca
k›s›tlan›r. Bu nedenlerle yafll›n›n kendisi de,
böyle bir talepte bulunabilir. Bu durumda mahkeme karar› ile vasi, müflavir veya kayyum tayini yap›l›r (1,2,3).
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