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Abstract  Özet 

       Adli hemşirelik, hemşirelik biliminin yasal veya toplumsal olaylara 
uygulanmasıdır. 1992’ de Amerikan Hemşireler Derneği American 
Nurses Association-ANA) adli hemşireliğin şiddet çemberini kırmaya 
yardımcı olabilecek en önemli on güçten biri olduğunu saptamıştır. 
Kanıtlarla ilgili gözlemler ve araştırmalar göstermiştir ki, 
hemşirelerin tanımlamaları kriminal ve sivil araştırmanın kalitesini 
artırmaktadır.Adli Hemşirelik, yeni bir alan olmasına rağmen, 
hemşireler yıllarca herhangi bir resmi eğitim almadan ve resmi 
makamlar tarafından onaylanmadan adli hemşire olarak tanımlanmış 
ve özellikle adli psikiyatri servislerinde gözlem altında tutulan 
hastaların izlenmesinde ve tedavisinde önemli bir gereksinim olarak 
kabul edilmiştir.Son zamanlarda Amerikan Hemşireler Derneği ve 
Uluslararası Adli Hemşireler Derneği (IAFN) adli hemşireliği ayrı bir 
uzmanlık alanı olarak tanımlamaktadır. Adli Hemşirelik çağdaş sağlık 
sisteminin birimleri arasında bir tür işbirliği çalışması olarak 
tanımlanabilecek bir uzmanlıktır. Adli hemşireler çalışacakları 
alanlara göre farklı bireysel eğitimler almakta, çalışacakları alanda 
pratik yapmakta, alan çalışmalarına katılmakta ve bu alanda 
çalışabileceklerine dair sertifika ile derecelendirilmektedirler. Adli 
hemşirelik, geçmişte bazı Avrupa ülkelerinde özellikle suçlu ve 
sanıkların tedavisinde, özel psikiyatri hastaneleri, cezaevleri ve genel 
hastanelerin kapalı adli tıp kliniklerinde uygulanmıştır. Günümüzde 
başta Amerika Birleşik Devletleri ve diğer batı ülkelerinde adli 
hemşirelik, suç kurbanlarının bakımı üzerinde yoğunlaşan bir 
uzmanlık alanı olmuştur. Uluslar arası tarihçesi bir karşılaştırma 
yapılması için henüz uygun olmamasına rağmen, adli hemşireliğin 
rolü ve farklılıkları konusunda hatırı sayılır bir seviyeye ulaşılmıştır. 
Bu durumu, Amerikan tabanlı Uluslararası Adli Hemşireler 
Derneğinin tanımlamalarıyla kısmen ortaya koymak mümkündür. 
Bunlar;  şüpheli ölüm araştırmacısı, klinik hemşirelik uzmanı, adli 
psikiyatri hemşireliği, islahevi hemşireliği, hemşirelik hukuku 
danışmanı, cinsel saldırı araştırma hemşireliği, mümessil hemşire, 
adli hemşire eğitmeni /danışmanı, pediatrik adli hemşirelik ve 
geriatrik adli hemşireliktir.  
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