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S1
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARDA MALİYET ANALİZİ ÖRNEĞİ
Kenan KARBEYAZ1, Adnan ÇELİKEL2, Harun AKKAYA3, Yasem n BALCI4.
1
2

Mustafa Kemal Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
3

4

Esk şeh r Adl Tıp Şube Müdürlüğü

İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı

Muğla Sıtkı Koçman Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

G r ş ve Amaç; Suça sürüklenen çocuklar, tüm toplumu lg lend ren b r sorundur. Yalnızca
suça sürüklenen çocuk, çocuğun a les veya suçtan zarar gören k ş ler değ l, uzun vadede tüm
toplum zarar görmekted r. Çocuğun olay sonrası, karakoldan başlayarak, soruşturma ve yargılama
sürec , devlet tarafından karşılanan öneml b r madd yük oluşturmaktadır. Bu çalışmada bu
mal yet n hesaplanması, bunun lg l kurumlara b ld r lmes ve bu ekonom k g der n, çocukların
yararına kullanımının tartışılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem; Şube Müdürlüğümüze suç şled ğ dd ası le en çok müracaat ett r lm ş,
aynı zamanda amca çocukları olan 2 olgu değerlend r lm şt r. Emn yet Müdürlüğü, Çocuk Şubes ,
Çocuk Savcılığı ve Çocuk Mahkemeler nden rut n olarak yapılan harcamalar konusunda b lg
alınmıştır. Olguların çocuk olmaları neden yle suça l şk n b lg ler g zl tutulmuş, yalnızca harcama
kalemler öğren lm şt r.
Bulgular; İk çocuğun mevcut durumda 15 yaşlarını doldurduğu ve k s n n de halen çocuk
cezaev nde olduğu bel rlenm şt r. Çocukların k s n n taplam 992 değ ş k suç neden yle
başvudukları bel rlenm şt r. Rut n olarak uygulanan gözaltı g r ş ve çıkış, TCK 31. Madde
kapsamında alınan rapor, soruşturma sırasında refakat eden avukata ödenen ücret, mahkeme
aşamasında dava ç n atanan avukata ödenen ücret değerlend r ld ğ nde; çocukların her suç ç n
m n mum 800 TL g derler n n olduğu, çocuklar ç n toplam olarak harcanan paranın 793. 600 TL
olduğu bel rlend .
Tartışma ve Sonuç; Bu çocuklar harcanan paranın örnek teşk l etmes , kend ler nden sonra
gelen başta aynı a le fertler olmak üzere, suça sürüklenen ve bunu b r davranış b ç m hal ne get ren
çocukların erkenden teşh s ed lerek gerekl güvenl k ve sosyal desteğ n sağlanab lmes oldukça
öneml d r. Çocukların yargılanması ç n harcanan para le b r çok mkan sağlanab leceğ
düşünülmekted r.
Anahtar Kel mler; Suça sürüklenen çocuk, adl tıp, mal yet, adl rapor.
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S2
SİVİL SAVAŞ ESNASINDA MEYDANA GELEN ÇOCUKLUK ÇAĞI ÖLÜMLERİ:
SURİYE DENEYİMİ
Adnan ÇELİKEL1, Kenan KARBEYAZ2, Bek r KARAARSLAN3, M.Mustafa ARSLAN1, Cem
ZEREN1.
1

Mustafa Kemal Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
2

3

Adl Tıp Kurumu Esk şeh r Adl Tıp Şube Müdürlüğü

Gaz osmanpaşa Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Amaç; Savaş ortamlarında er şk nler n yanında çocukluk çağı yaş grubunda da öneml
oranda ölüm meydana gelmekted r. Un cef’ n ver ler ne göre, son 10 yılda meydana gelen
savaşlarda 2 m lyona yakın çocuğun öldüğü b ld r lm şt r. Bu çalışmada Sur ye’de devam eden ç
savaşta yaralanıp Türk ye'dek tedav ler esnasında ölen çocuk olgularının demograf k ver ler ve
yaralanma özell kler n n değerlend r lmes amaçlanmıştır.
Gereç Ve Yöntem; Ülkem z n Sur ye sınırında bulunan Hatay l nde 2012 Ocak-2014
Ağustos ayları arasında meydana gelen 985 adl ölüm olgusunun ölü muayene ve otops tutanakları
retrospekt f olarak ncelend . Sur ye’de meydana gelen çatışmalar esnasında yaralanarak Türk ye'de
ölen 763 olgudan 18 yaş altı çocuk yaş grubunda bulunan 140 olgu çalışma kapsamına alındı.
Bulgular; Olguların %77,9’u (n: 109) erkek, %22,1’ kadındır. En fazla olgunun 13-18 yaş
aralığında bulunduğu (n:71, %50,7) bel rlend . Olguların %70’ n n (n:98) bombalama ve şarapnel
etk s neden yle öldüğü bunu ateşl s lah merm çek rdeğ yaralanması (%13,6, n:19) tak p ett ğ
görüldü. En fazla yaralanmanın vücutta çoklu bölge (%54,3 n:76) ve kafa-boyun bölges (%30,
n:42) yaralanmaları olduğu bel rlend . En sık ölüm neden n n bey n kanaması ve bey n doku hasarı
(n:66, %47,1) le ç organ ve damar yaralanmasına bağlı ç ve dış kanama (n:15, %10,7) sonucu
meydana geld ğ görüldü. Olguların AIS ve ISS skorları skorları oldukça yüksek bulunmuştur.
Sonuç; Sur ye’de devam eden savaşta çok sayıda çocuk yaş grubu s v l n ölümler meydana
geld ğ görülmüştür. Çalışmamızın çer ğ sadece savaş ortamında yaralanma sonrası tedav
amacıyla gönder len olgular olup, çatışma bölges nde çok daha fazla olgunun öldüğü
düşünülmekted r. Bu durum k rl savaş ndeks n n öneml derecede yüksek olduğu ve öneml
boyutta nsan hakları hlaller n n meydana geld ğ n göstermekted r.

Anahtar kel meler: S v l savaş, çocuk ölümler , adl tıp.
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S3
İNSAN HAKLARI SORUŞTURMALARINDA ADLİ ANTROPOLOJİK YAKLAŞIM
Özge ÜNLÜTÜRK, Sermet KOÇ.
İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı

Adl antropoloj n n nsan hakları hlal ne yönel k yürütülen soruşturmalardak katkısı son 20
yıldır büyümekted r. İnsanlığa karşı şlenen suçlar; şkence, yargısız nfaz, soykırım, her türlü
ayrımcılıkla k ş veya k ş lere yönelt len ş ddet, kaybed lme g b suçları kapsar ve bu suçların heps
nsan hakları kapsamında değerlend r l r. B rleşm ş M lletlere (BM) üye ülkeler tarafından da
mzalanan M nnesota ve İstanbul Protokoller , bu alanda kaleme alınmış ve uygulanan en kapsamlı
uluslararası belgelerd r. Özell kle M nnesota Protokülü’nde skelet kalıntıları üzer nde yapılacak
çalışmaların esasları detaylı olarak bel rt lm şt r.
İnsan hakları soruşturmalarında adl antropoloj k yaklaşımın 3 temel aşaması vardır. Pr mer
soruşturma aşamasında; lg l tüm k ş lerle görüşülüp, soruşturmayla lg l mümkün olan her türlü
dokümanı toplanır ve anal z ed l r. Olay yer n n tesp t n çeren k nc aşamada mutlak adl
arkeologların desteğ gerekl d r ve olası mezar alanlarının araştırması yapılarak, ceset veya cesetler
çıkarılıp del ller toplanır. Son aşama se laboratuar anal z d r. Bu aşamada ölüm sebeb n n tesp t
ed leb lmes ç n kalıntılar üzer nde antropoloj k çalışma yapılıp, dental ve med kal kayıtların da
katkısıyla poz t f k ml klend rme hedeflen r.
Adl antropologlar nsan hakları hlal soruşturmalarında lk kez etk n şek lde 1984’te,
Arjant n’de yer aldılar. Arjant n Adl Antropoloj Ek b (EAAF) yüzlerce vakanın
k ml klend rmes n yaptı ve sonrasında Guatemala, Ş l ve F l p n ek pler de kend adl antropoloj
ek pler n kurdular. Bunları yakın zamanda Kolomb ya, Kosta R ka, Irak, Et yopya ve Ha t zled .
Türk ye’de de özell kle son yıllarda yapılan kazılar bu kapsamda ele alınab l r.
Bu sunumun amacı nsan hakları kapsamında yapılan soruşturmalarda ve özell kle çoklu
ölümler söz konusu olduğunda adl antropoloj n n önem n ve bu soruşturmalara katkısını,
M nnesota Protokolü çerçeves nde ulusal ve uluslararası ölçekte yapılan çalışmalarla b rl kte ortaya
koymaktır.

Anahtar kel meler: Adl antropoloj ; nsan hakları; M nnesota Protokolü.
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S4
RESSAM ARTEMİSİA GENTİLESCHİ VE 17. YÜZYILDAN BİR CİNSEL SUÇ
ÖRNEKLEMİ
Gülden MAVİOĞLU1, Kenan KARBEYAZ2.
1

Anadolu Ün vers tes Eğ t m Fakültes Güzel Sanatlar Eğ t m Bölümü
2

Esk şeh r Adl Tıp Şube Müdürlüğü

G r ş ve Amaç; Toplumsal c ns yet ayrımı, kadına yönel k ş ddet g b konular son yüzyılda
konuşulmaya, tartışılmaya başlanmıştır. 17. Yüzyılda İtalya’da yaşayan ressamlardan olan
Artem s a Gent lesch ’n n yaşadıklarının adl tıp uzmanları tarafından b l nmes gereken b r karakter
olduğu düşünülmekted r. Ressamın yaşadıklarının aktarılması, yaşadıklarının res mler ne
yansımasının sunulması amaçlanmıştır.
Yaşamı; Modern zm önces sanatın en öneml kadın ressamı olarak kabul ed len Artem s a
Gent lesch , 1593'de Roma'da ressam b r babanın kızı olarak doğdu. Okula gönder lmed ve okuma
yazmayı kend çabası le öğrend . Küçük yaşlarda babasının atölyes nde çalışmaya başladı. Kadın
olduğu ç n sanat okuluna kabul ed lmed . 19 yaşındayken babasının kend s ne perspekt f
konusunda ders vermes ç n tuttuğu çalışma arkadaşı Floransalı manzara ressamı Agost no
Tass 'n n tecavüzüne uğradı. Günümüze de ulaşan mahkeme kayıtlarından öğren ld ğ ne göre yed
ay süren dava boyunca Artem s a mahkeme heyet n n aşağılamalarına maruz kaldı. Mahkeme
salonunda bekâret kontrolünden geç r ld . Suçlamalarından vazgeçmes ç n kend s ne şkence
yapıldı. Y ne de dd alarından vazgeçmed . Agost no Tass se bu durumdak bütün erkekler g b
suçlamaları reddett ; kızın sayısız erkekle l şk s olan haf f b r kadın olduğunu ler sürdü.
Tartışma ve Sonuç; Bütün tecavüz davaları g b bu dava da suçludan çok kurbana zarar
verm şt r. Artem s a Roma’yı terk etmek zorunda kalmıştır. Yaptığı res mlerde olayın ruhsal etk ler
görüleb lmekted r. Ressamın yaşadıklarının, günümüzde dah tüm sosyoekonom k sev yelerdek
kadınların yaşadıkları zorluklara ışık tutması bakımından sunulmaya değer olduğu düşünülmekted r.
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S6
CİNSEL ŞİDDET SONRASI MEYDANA GELEN GEBELİKLERİN SONLANDIRILMASI
Necm ÇEKİN1,2, Kenan KAYA1, Ahmet HİLAL1.
1

Çukurova Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı,
2

Adl Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı.

C nsel st smar/saldırılar, k ş n n bedensel ve ruhsal sağlığına yapılmış en büyük
saldırılardan b r d r. Bu olgularda, özell kle ağır ruhsal travma bulguları ortaya çıkmaktadır. C nsel
ş ddet sonrası gebe kalınması se; travmanın ş ddet n arttırmakta ve ek problemlere yol açmaktadır;
stenmeyen gebel ğ saklama, kurtulmaya çalışma, bebeğ n ölümü-öldürülmes , annen n ölümüöldürülmes - nt harı g b .
Gebel ğ n sonlandırılması le lg l yasal düzenlemelerde; Gebel ğ n onuncu haftası
doluncaya kadar annen n sağlığı açısından tıbb sakınca olmadığı takd rde stek üzer ne (NPHK
madde 5), kadının mağduru olduğu b r suç sonucu gebe kalması hal nde, süres 20 haftadan fazla
olmamak ve kadının rızası olmak koşuluyla gebel ğ n sonlandırılab leceğ (TCK 99/6)
bel rt lmekted r. Bununla b rl kte, yasal düzenlemelere karşın; gebel ğ n sonlandırılması konusunda
Kadın Doğum Uzmanlarının steks z davrandığı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfının araştırmasında
İstanbul’da 37 Devlet Hastanes nde “Bebeğ n ölümü ya da annen n yaşamı r sk altında değ l se
gebel ğ n sonlandırılmadığı” bel rt lmekted r.
Gebel ğ n sonlandırılması şlemler ndek steks z-çek n k davranma, “Yasal sorumlulukların
ve sınırların y b l nmemes n n de katkısıyla” c nsel ş ddet olgularında daha da artmaktadır.
Gebel ğ n süres , st smara maruz kalan çocuğun yaşı, çocukta vas onayı, ebeveyn onayı, her k
ebeveyn n onayının gerek p gerekmed ğ , evl lerde eş n onayı, küretaj materyal n n saklanması ve
savcılığa let lmes başlıklarında yoğun tartışmalar yaşanmaktadır.
C nsel st smara/saldırıya maruz kalan olguları değerlend ren heyetler n, gebel ğ n
sonlandırılması konusunda da görev ve sorumluluklarının gereğ n yapmaları, bu konuda çocukların
yüksek yararını gözetmeler , özell kle çek n k davranımları azaltmak ç n Kadın Doğum
Uzmanlarını desteklemel ve şb rl ğ n sağlamalıdırlar.

Anahtar Kel meler: C nsel saldırı, st smar, ruhsal travma, gebel ğ n sonlandırılması.
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S7
GÜNLÜK YAŞANTIDA NİKEL MARUZİYETİ: İMİTASYON KÜPELERDEKİ NİKEL
SALIMININ İKİ YÖNTEM İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Selda MERCAN1, Hayr ye Ertem VEHİD2, Sevcan ŞEMEN1, Zeynep TÜRKMEN1, Münevver
AÇIKKOL1.
1
2

İstanbul Ün vers tes Adl Tıp Enst tüsü Adl Toks koloj Laboratuarı

İstanbul Ün vers tes Cerrahpaşa Tıp Fakültes B yo stat st k Anab l m Dalı

Elementel n kel, potans yel kars nojen olarak 2B Grubuna g rerken; n kel b leşenler ,
özell kle de n kel sülfat, kars nojen olarak sınıflandırılmıştır (Grup 1). N kele ve n kel b leş kler ne
der yolu le maruz kalınması der de rr tasyona neden olur, n kel hassas yet ve alerj k kontakt
dermat t gel şeb l r.
Avrupa popülasyonunda kadınların %10-15’ n n, erkekler n se %2-5’ n n n kel alerj s
olduğu b l nmekted r. İnsan ter n n koroz f gücü, b r objedek (saat, küpe, bozuk para vb.) n kel n
der ye d füze olmasına olanak tanımaktadır. Bu da objen n n kel çer ğ ne göre değ şmekle b rl kte
der yüzey nde n kel b r k m ne ve absorbs yonuna neden olmaktadır.
Avrupa B rl ğ Kom syonu D rekt f ’nde (2004/96/EC) küpe, p erc ng, hızma g b vücuda
penetre olan objeler ç n n kel l m t , <0.2 μg/cm2/hafta olarak bel rlenm şt r.
Bu çalışmada m tasyon küpelerdek n kel salımının bel rlenmes amaçlanarak k yöntem
karşılaştırması yapılmıştır. Yöntemlerden b r Avrupa Kom syonu D rekt f 'ne uygun olarak
düzenlenm ş olan takının yapay terdek konsantrasyonunu bel rlemek üzere uygulanmıştır (BS EN
1811). D ğer se, geleneksel b r renk test olan D met lgl oks m (DMG) yöntem d r.
Çeş tl mağaza, market ve semt pazarlarından alınan 211 küpen n 40 tanes nde (%19) DMG
test poz t f, 158 tanes nde (%74,9) negat f, 13 tanes nde (%6,2) se şüphel sonuç bulunmuştur.
Yapay ter çözelt s nde beklet len küpeler n n kel salım sonuçlarına bakıldığında se; 71 tanes
(%33,6) l m t değer n üzer nde bulunmuştur. L m t değer n üzer ndek küpeler n DMG sonuçları
ayrıca ncelend ğ nde; 71 küpen n 26 tanes nde DMG test poz t f, 44 tanes nde DMG test negat f
bulundu. Her k yöntem karşılaştırıldığında; yapay terdek n kel salımının ölçüm yöntem daha
güven l r bulunmuştur. DMG test küpen n yalnızca yüzey kaplamasında n kel olup olmadığını
göstermen n yanı sıra, kurşun, bakır, ç nko, dem r vb. d ğer elementler n varlığı net ces nde yanlış
poz t f-negat f veya şüphel bulgu elde ed lmes ne de neden olab lmekted r.

Anahtar kel meler: N kel, m tasyon takı, n kel alerj s , yapay ter, d met lgl oks m.
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S8
PROSTAT BOYUTLARI YAŞ TAYİNİNDE KULLANILABİLİR Mİ?
Nesr n ATCI1, İbrah m ORTANCA2, İsma l KARTAL1, Alperen KAYALI1, Mehmet Murat
RIFAIOĞLU3, Gülen BURAKGAZI1, Fatma ÖZTÜRK1, Cem ZEREN2.
1

Mustafa Kemal Ün vers tes Tıp Fakültes Radyoloj Anab l m Dalı
2

Mustafa Kemal Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

3

Mustafa Kemal Ün vers tes Tıp Fakültes Üroloj Anab l m Dalı

G r ş: Yaş tay n , kem k gel ş m n n tamamlandığı yet şk nl k dönem nde ep f z plağı
kapanma dereceler ne göre yapılamamaktadır. Ancak adl tıpta yaş tesp t n n bu dönemlerde
yapılması gereken durumlar söz konusudur. B z de bu çalışmamızda, yaş tay n tesp t nde
kullanılmak üzere yet şk n erkeklerdek prostat boyutları le yaş arasındak l şk y ncelemey
amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmamızda, 520 erkek hastanın abdom nal b lg sayarlı
tomograf tetk kler retrospekt f olarak değerlend r ld . Her yaş grubundan 20’şer hasta olmak üzere
25-50 yaş arası çalışmaya dah l ed ld . Prostat boyutları üç düzlemden m l metre olarak ölçüldü ve
el ps formülle (anteroposter or x transvers çap x kran okaudal çap x 0,523) sant metreküp olarak
volümü hesaplandı. Prostat boyutları le yaş arasındak l şk Pearson korelasyon test le ncelend .
Bulgular: Prostat boyutları ncelend ğ nde kran okaudal çap le yaş arasında stat st ksel
olarak anlamlı b r l şk bulundu (Pearson correlat on = 0.380).
Sonuç: Bu çalışma, adl tıpta yet şk nlerde prostat boyutları saptanarak, d ğer yaş tay n
yöntemler n n uygun olmadığı durumlarda kullanılab lecek yen b r yöntem gündeme
get rmekted r. Özell kle dış ortamda bütünlüğü bozulmuş cesetlerde çürümeye karşı en dayanıklı
organ olan prostat boyutlarını kullanarak yaş tay n yapab lmek adl tıp açısından önem arz
etmekted r. Çalışmamız sonucunda elde ett ğ m z sonuçlar bu konuya ışık tutma mah yet nded r.

Anahtar Kel meler: B lg sayarlı tomograf , prostat, yaş tay n .
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S9
AFET YERİ ADLİ TIBBİ MÜDAHALE EKİBİ (AYATME) PROJESİ
Fat h YAĞMUR², Yalçın BÜYÜK¹, Mustafa CEMEK³, Safa ÇELİK¹, Süleyman Hakan
SEVİLGEN³, İbrah m IŞILDAK³, Erdoğan KARA¹, M.Feyz ŞAHİN¹, Taha Yas n ARSLAN¹,
Mustafa ÇELTEK¹ , Melda BEKCAN¹, Mansur BEĞENEN¹, Mehmet ÇOBAN¹, Ömer ŞENER¹,
Behzat DİKEN¹, Ahmet Necat ŞANLI¹.
¹İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı
²İstanbul Meden yet Ün vers tes Adl Tıp Anab l m Dalı
³Yıldız Tekn k Ün vers tes Mühend sl k Fakültes

Ülkem z n coğraf k ve jeloj k yapısına bakıldığında afetlere maruz kalma potans yel
oldukça yüksekt r. Son yüzyılda yaşanan afetler 50 m lyon nsanımızı etk lem ş 100.000'n n
üzer nde can kaybı oluşmuş, 250.000 k ş sakatlanmış, b r m lyon b na çökmüş, 5 m lyon nsan
evs z kalmıştır. Dünyada doğal olayların süregelmes n n yanı sıra nüfusun artmasına bağlı olarak
teknoloj lerlem ş ve yaşam daha karmaşık hale gelm şt r. Deprem, uçak kazaları, sel baskını,
tsunam , kasırga, toprak kayması, yangın, volkan k patlamalar, endüstr yel kazalar, terör eylemler
ve s lahlı çatışmalar v.b. neden yle b reysel/k tlesel ölümlere sık sık rastlanmaktadır. Yaşanan acı
tecrübeler; “olağanüstü durum” ve “özel durumlara” karşı hazırlıklı olmanın önem n b r kez daha
gösterm şt r. Yapılan afet operasyonları çer s nde loj st k anlamda; yönetsel, örgütsel, yapısal,
süreçsel, uygulamsal, altyapısal vb. konularda büyük sıkıntılar olduğu b l nmekted r. Normal şartlar
altında yürütülen operasyonel faal yetlerden farklı olarak, “olağanüstü durum” ve “özel
durumlarda” cra ed lmeye yönel k; kend ne özgü ç d nam kler , planlama sürec ve uygulaması
olan, b r s steme ac len ht yaç duyulmaktadır. Afet sonrası müdahalen n yer nde ve zamanında
eşgüdüm ç nde gerçekleşt r leb lmes , uygulama ve tekn k kapas teler n n gel şt r lmes n
gerekt rmekted r. Tüm bu gerekçeler n ışığında afet sonrası adl tıbb uygulamaların aksamadan
devam etmes , hukuk s stem ne ve afet yönet m ne sten len konularda tıbb b l rk ş h zmet n n
ver lmes , ülkem ze uygulanab l r adl tıbb h zmet b r m n n kazandırılması amacıyla Adl Tıp
Kurumu bünyes nde Afet Yer Adl Tıbb Müdahale Ek b (AYATME) kurulmuştur. Afet önces
toplumda afetlere karşı farkındalık meydana get rmek ç n eğ t m ve b l nçlend rme faal yetler n
yer ne get recek olan AYATME, afet anı ve sonrasında asl görev olarak otops , k ml klend rme,
örnek alımı, ölüm sebeb tay n , ceset zolasyonu, etken tesp t konu başlıkları altında h zmet
verecekt r. Yetk l ve eğ t ml nsanlardan oluşan, her türlü saha koşullarına hazırlıklı, gerekl
mkan ve kab l yetlere sah p AYATME le afet sonrası alarm bölges ne en kısa zamanda ulaşılacak,
ver len görevler güncel b l msel ver ler ve adl tıbb uygulamalar ışığında cra ed lecekt r.
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S 10
SORUŞTURMA SÜRECİNDEKİ HATALAR SONUCU ADLİ TIP UZMANLARININ
MARUZ KALDIĞI RİSKLER: OLGU SUNUMU
Ende VARLIK¹, Nac ye AKAN ASLAN¹, Seçk n ÖZYAYLA¹, İbrah m Eray ÇAKI¹, Mehmet
ALTINOK¹, Burak DOĞANGÜN², Gökhan ORAL¹, A. Coşkun YORULMAZ¹.
¹İstanbul Ün vers tes Cerrahpaşa Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
²İstanbul Ün vers tes Cerrahpaşa Tıp Fakültes Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anab l m

Dalı

G r ş ve Amaç: Adl soruşturmanın; mağdurun ve del ller n korunarak soruşturmanın etk
altında kalmadan yürütülmes ve sağlık personel n n b ld r m ç n uluslararası sözleşmeler, yasalar
ve yönetmel kler çerçeves nde yapılması zorunludur. Z ra mağdur ve del ller n korunması le hbar
zorunluluğu, b rb r n n ayrılmaz parçasıdır. Sürec n, b ld r m yükümlülüğünden adl tıbb
değerlend rmeye kadar her safhası benzer t t zl kle yapılmalıdır. Bu çerçeven n bozulması
soruşturmanın salah yet n olumsuz etk ler ve kamu personel n de r sk altında bırakab l r. Bu
sunuda hbar yükümlülüğü kapsamında olası r skler n tartışılması amaçlandı.
Olgu: 16 yaşında kız çocuğu ac le karın ağrısı ş kayet yle başvurmuş. İncelemede b r bulgu
saptanmamış. Daha önce nt har g r ş m olduğu öğren len hasta, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Anab l m Dalı’na konsülte ed lm ş. Görüşmelerde öz ab s tarafından st smar ed ld ğ
b lg s alınmış. Çocuk hbar ed lmemes n z ra kend s ne ve hek mlere zarar ver leceğ nden em n
olduğunu bel rtm ş. Anab l m Dalımıza konsülte ed len olgunun b ld r m tarafımızdan doğrudan
savcılığa yapıldı. Daha sonra bu olgu ruh sağlığının değerlend r lmes amacıyla y ne anab l m
dalımıza gönder ld . Muayenede travma sonrası stres bozukluğu tanı kr terler n karşıladığı
kanaat ne varıldı. Değerlend rmen n f nal aşamasında çocuk, “koruma altına alınana kadar evde
a les yle yaşamak zorunda kaldığını, her gün onların baskıları altında suçlanarak zor b r süreç
yaşadığını” d le get rerek kurula öfke duyduğunu d le get rd .
Tartışma ve Sonuç: Suç bel rt s yle karşılaşan tüm sağlık personel n n b ld r m
yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu olguda olayla lk karşılaşan Çocuk Ac l le Çocuk ve Ergen Ruh
Sağlığı b r mler n n doğrudan b ld r m yapmaması, alınan adl tıp konsültasyonu sonucu Adl Tıp
Anab l m Dalının hbar sürec n n yönet m n üstlenmes , b l nçl b r terc ht r. Bu terc h le hbar
sonrası süreçte yaşanacak olumsuzlukların m n mal ze ed lmes hedeflenm şt r. Ancak tam olarak
başarılı
olunamamıştır.
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S 11
LEZBİYEN GEY BİSEKSÜEL TRANS (LGBT) BİREYLER VE HASTA HAKLARI
Gözde YEŞİLTEPE, M. Hakan ÖZDEMİR.
Adl Tıp Anab l m Dalı, Dokuz Eylül Ün vers tes Tıp Fakültes

Amaç: İnsan Hakları Evrensel Beyannames nde, herkes n kend s n n ve a les n n sağlık ve
refahı ç n tıbb bakım hakkı olduğu bel rtm şt r. Ülkem zde sağlık alanında ayrımcılığı yasaklayan
somut b r düzenleme bulunmamakla b rl kte Hasta Hakları Yönetmel ğ ‘n n 5. Maddes ; “Sağlık
h zmet n n ver lmes nde, hastaların, ırk, d l, d n ve mezhep, c ns yet, s yas düşünce, felsef nanç ve
ekonom k ve sosyal durumları le sa r farklılıkları d kkate alınmayacağı bel rt lmekted r. Ülkem zde
ve dünyada LGBT b reyler n c nsel yönel m veya c ns yet k ml ğ temel nde uğradıkları hak
hlaller ve sağlık çalışanlarının bu hasta grubu hakkındak b lg ve tutum düzeyler le lg l b l msel
yayınlar vardır. Ancak sağlık alanında, c nsel yönel m veya c ns yet k ml ğ temel nde ayrımcılıkla
mücadele eksen nde pubmedte ülkem zde ve dünyada yapılan çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu
çalışmanın amacı LGBT b reyler n sağlık kuruluşlarında yaşadıkları c nsel yönel m veya c ns yet
k ml ğ temel nde gerçekleşen ayrımcılık ve hasta hakları hlaller le c nsel yönel m veya c ns yet
k ml ğ temel nde gerçekleşmeyen hasta hakları hlaller n araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamız kes tsel anket çalışması olarak planlandı. S yah Pembe
Üçgen İzm r Derneğ aracılığıyla ulaşab ld ğ m z LGBT b reylere hasta hakları yönetmel ğ nden ve
Türk ye’de C nsel Yönel m ve C ns yet K ml ğ Temel ’nde Ayrımcılığın İzlenmes Raporu
hazırlanırken kullanılan anket formlarından derlenerek hazırlanmış 42 soruluk anket formları elden
uygulandı. Elde ed len ver ler SPSS 18.0 programında anal z ed ld .
Bulgular: Çalışmamızda 63 LGBT b reye ulaşıldı. B reyler n k ş sel özell kler
ncelend ğ nde; yaş ortalamasının 24,9365 ±6,09567 olduğu görülmekted r. B reyler n c nsel
yönel mler %69.8 (44) eşc nsel, %17.5 (11) b seksüel, c ns yet k ml ğ %12.7 (8) transeksüeld r.
Katılmcıların % 84,1’ n n (53) sağlık güvences olduğu, %15.9’unun (10) sağlık güvences
olmadığı görüldü. Çalışmamız sonucunda transeksüel b reyler n negat f ayrımcılığa, b seksüel ve
eşc nsel b reylere oranla anlamlı olarak fazla uğradığı saptanmıştır. (p=0,042) C ns yet k ml ğ
c nsel yönel mler neden yle sağlık kuruluşlarında ayrımcılığa uğradığını bel rten 14 k ş l k grubun
11’ n n (%78,56) doktorlar tarafından, 4’ünün (%28,57) hemş reler tarafından negat f ayrımcılığa
uğradığı saptanmıştır.
Sonuç: LGBT b reyler n sağlık kuruluşlarında genel populasyona kıyasla daha fazla
ayrımcılığa uğradığını, çoğu zaman uygunsuz koşullarda sağlık h zmet aldıklarını saptadık. Bu
konuyla lg l sağlık personeller öncel kl olmak üzere tüm b reylerde farkındalık yaratılması,
sağlık kuruluşlarında yaşanan ayrımcılık olgularının tek l vakalar olmadığının fark ed lmes , sağlık
alanında, c nsel yönel m veya c ns yet k ml ğ temel nde ayrımcılıkla mücadele eksen nde b r eylem
ve pol t ka gel şt r lmes gerekt ğ n düşünmektey z.
Anahtar Sözcükler: Hasta hakları, nsan hakları, LGBT.
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S 12
TÜRKİYE’DEKİ HUKUK PROFESYONELLERİNİN ÖTANAZİYE BAKIŞ AÇISI
Özge GÜLMEZ, Ramazan AKÇAN, Aysun BALSEVEN ODABAŞI, Al Rıza TÜMER, Mahmut
Şer f YILDIRIM.
Hacettepe Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Ötanaz sosyal, hukuk , d n ve tıbb yönü olan gen ş b r kavramdır. Genel olarak, ötanaz y
tıbb yöntemlerle haf flet lemeyen bedensel ve ruhsal, sürekl dayanılmaz acıların etk s nde bulunan
ve hastalığının y leşt r lmes n çağdaş tıbbın gerçekleşt remed ğ hastaların ızdıraplarına, onların
görecel olarak kolay, ağrısız ve acısız b r b ç mde yaşamlarına son vermek şekl nde fade etmek
mümkündür.
Bu araştırma Türk ye’dek Hukuk Profesyoneller n n ötanaz hakkındak düşünceler n
bel rlemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Araştırmanın evren n Uşak Adl yes , Banaz
Adl yes , Eşme Adl yes , S vaslı Adl yes , İzm r Adl yes , İstanbul Çağlayan Adl yes , Ankara
Adl yes , Gölbaşı Adl yes ’nde görev yapan 60 hâk m, 60 savcı, 100 avukat ve İstanbul Ün vers tes
Hukuk Fakültes , Hacettepe Ün vers tes Hukuk Fakültes , B lkent Ün vers tes Hukuk Fakültes ,
Ankara Ün vers tes Hukuk Fakültes ’nde görev yapan 60 akadem syen oluşturmaktadır.
Araştırmada 33 sorudan oluşan anket 6 anketör tarafından yüz yüze görüşme tekn ğ yle
uygulanmıştır.
Çalışmada elde ed len ver lere göre hukuk profesyoneller n n çoğunluğu ötanaz n n
uygulanmaması gerekt ğ n düşünmekted r ancak ötanaz hakkının yasalarla güvence altına alınması
gerekt ğ n düşünenler çoğunluktadır. Avukat katılımcıların çoğunluğu ötanaz n n yasal olması ve
uygulanması gerekt ğ n , hâk m, savcı ve akadem syenler se uygulanmaması gerekt ğ n
düşünmekted r. Ülkem zde hukukçuların aldığı eğ t m benzer olmasına karşın, meslek
poz syonlarının ötanaz kavramına bakış açılarını etk led ğ gözlenm şt r. Ülkem zde ötanaz n n
yasalaşması ç n b r an önce gerekl adımların atılması ve uygun koşullarda gerekl kr terler taşıyan
hastalara uygulanab lmes , su st mal n önleneb lmes ç n gerekl tüm yasal düzenlemeler n
yapılması önem arz etmekted r.

Anahtar Kel meler: Ötanaz , mevzuat, hukuk profesyoneller .
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S 13
AKUT EROİN İNTOKSİKASYONUNDA ERKEN VE GEÇ POST-MORTEM DÖNEMDE
TOKSİKOLOJİ: ENTOMOTOKSİKOLOJİ DEĞERLİ Mİ?
Yusuf ÖZER, M.Feyz ŞAHİN, Oya YETER, Ers n KARAPAZARLIOĞLU, Yalçın BÜYÜK.
İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı

Amaç: Toks koloj k nceleme ç n sıklıkla kullanılan materyaller kan, drar, göz ç sıvısı ve
safradır. Vücut sıvıları kontam ne olduğu zaman veya çürümeye bağlı olarak vücut sıvısı
bulunmadığı zamanlarda alternat f materyal olarak ç organ dokuları kullanılab l rken, dokunun da
bulunamadığı daha ler b r çürümede entomoloj k örnekler (larva, prepupa, pupa, erg n) de
alternat f olarak kullanılab lmekted r. Çalışmamızda akut ero n ntoks kasyonu oluşturulmuş
tavşanlarda, ölümden hemen sonra ve 15 günlük çürüme sonrası otops yapılarak elde ed len doku
örnekler le çürüme süres nce cesetlerden toplanan entomoloj k örneklerde ero n metabol tler n n
m ktarsal değerler n n tesp t ed lmes amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Çalışmada kullanılan 9 tavşandan 6’sına artan dozlarda (letal) d st le su
le sulandırılmış saf ero n, kulak venler nden 1 saatl k nfüzyon şekl nde uygulandı. 3 tavşan se
kontrol grubu olarak kullanıldı. Deney grubu ve kontrol grubu tavşanları CO2 havuzunda sakr f ye
ed ld . Daha sonra tüm tavşanlardan vücut bütünlüğünü bozmayacak şek lde küçük ns zyonlarla
venöz kan, göz ç sıvısı, karac ğer, akc ğer, böbrek, kas, kem k l ğ örnekler alındı. Tavşanlar açık
havada aynı çevresel özell klere sah p kafesler çer s nde çürümeye bırakıldı. Ortam sıcaklığı ve
tavşanların vücut sıcaklıkları problu ısıölçerler le kayded ld . Tavşan cesetler nden 15 günlük
çürüme süres nce bel rl aralıklarda entomoloj k örnekler toplandı. 15. gün sonunda cesetlere tekrar
otops yapılarak kem k l ğ , kas, c lt, karac ğer ve akc ğer örnekler alındı. Örnekler LC-MS-MS
c hazı le anal z ed ld .
Bulgular: 1. günde taze cesetlerden alınan vücut sıvıları ve ç organ dokuları, 15. günde
çürümüş cesetlerden alınan doku örnekler ve cesetlerden beslenen entomoloj k örnekler n tüm
evreler nde yüksek m ktarlarda 6-MAM ve morf n tesp t ed ld . Tüm doku ve entomoloj k
örneklerdek m ktarlar karşılaştırmalı olarak sunuldu.
Sonuç: Sonuç olarak, ler derece çürümüş veya skeletleşm ş cesetlerde toks koloj k
nceleme ç n varsa alınan doku örnekler le b rl kte entomoloj k örnekler n de toplanmasının ölüm
neden n n tesp t açısından yorum yapab lme hususunda yarar sağlayacağı kanaat ndey z.
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SÖZEL BİLDİRİLER OTURUMU - II
S5

Kardeş kat ller vaka sunumu: m toloj de, edeb yatta, tar hte ve sanatta kardeş
kat ller

S15

Artılarıyla - eks ler yle çocuk zlem merkezler

S16

Meslek sorumluluğu açısından adl raporlar

S17

Kımlıklendırme çalışmalarında karşılaşılan zorluklar ve k ml klend rme sürec n
gec kt ren etkenler

S18

Karşılaştırmalı c nsel ş ddet muayeneler : 3 olgu sunumu

S19

Facebook tecavüzler

S20

Tıbb g r ş mlere bağlı olduğu dd a ed len ölümlerde tıbb b l rk ş l k: Farklı b r yol
har tası

S21

Boşanma neden olarak çocuğun st smarı

S22

Adl tıp anab l m dalı’na nfaz teh r kapsamında gönder ler n olguların
değerlend r lmes
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S5
KARDEŞ KATİLLERİ VAKA SUNUMU: MİTOLOJİDE, EDEBİYATTA, TARİHTE VE
SANATTA KARDEŞ KATİLLERİ
Seda BAYRAKTAR.
Akden z Ün vers tes Edeb yat Fakültes Ps koloj Bölümü.

Amaç: C nayet olgusu, nsanlığın geçm ş kadar esk ye dayanmakta hatta gerçekl ğ n n
doğru olup olmadığının b l nmed ğ b rçok h kayeye de konu olmaktadır. Bu çalışmanın asıl amacı
kardeş kat ller konusunda k vakayı suçun yapısal ve süreç anal z kapsamında ele almaktır. Ayrıca
çalışmada kardeş kat ller ne m toloj de, tar hte, edeb yatta ve sanatta nasıl yer ver ld ğ ne l şk n b r
derleme ortaya koymak amaçlanmaktadır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada karara bağlanmış dosyalardan yakın akrabayı
öldürme/öldürmeye teşebbüs suçları kapsamında kardeş n öldüren ve öldürmeye teşebbüs eden k
vaka aktarılacaktır. Bu vakalar kapsamında Türk, Yunan, vs. m toloj ler nde, tar hte, romanlarda,
t yatro eserler nde ve f lmlerde kardeş kat ller n n nasıl ele alındığı ncelenecekt r.
Bulgular ve Sonuç: Çalışmada ele alınan vakalardan b r nc s nde kardeş n öldüremeye
teşebbüs eden erkek kardeş, kız kardeş ne f lm seyretme esnasında an den bıçakla boğazını kesmeye
kalkışmakta ve eylem teşebbüs aşamasında kalmaktadır. Sanığın ceza- ehl yet n olmadığı
saptanmıştır. İk nc vakada alkollü şek lde araba kullanma esnasında k erkek kardeş arasında çıkan
b r tartışmaya st naden arabayı süren k ş n n kardeş n öldürmek üzere kasten çarptığı ve bu sonuca
bağlı kardeş n n hayatını kaybett ğ öne sürülmüştür. Karar sürec nde kanıtların kasten öldürmeye
l şk n yeters zl ğ sebeb yle sanığın beraat ne karar ver lm şt r. Ayrıca çalışmada bu vakaların
yapısal ve süreç anal z kapsamında ele alınması le b rl kte Hab l ve Kab l başta olmak üzere
Osmanlı Devlet ’nde kardeş kat l h kayeler , Kafka başta olmak üzere farklı yazarların, sanatçıların
yapıtlarında, h kayeler nde kardeş kat ller n n ele alınışı ncelenecekt r. Adl b l mler ç n öneml
olan kardeş c nayetler suçunun adl ps koloj bakış açısı öncel kl olmak üzere; edeb yat, m toloj ,
tar h g b d ğer b l mlerde de nasıl şlend ğ ortaya konulacaktır.

Anahtar Kel meler: Kardeş, kat l, sanat, m toloj , tar h.
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S 14
GÜNCEL PSİKOAKTİF MADDELERİN FARMAKOLOJİSİ ve BİYOLOJİK
ÖRNEKLERDE BELİRLEME YÖNTEMLERİ: ANALİTİK YAKLAŞIMLAR
D lek BATTAL1, Ahmet HİLAL2, Mete K. GÜLMEN2.
1

Mers n Ün vers tes Eczacılık Fakültes Toks koloj Anab l m Dalı
2

Çukurova Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Ps koakt f maddeler, merkez s n r s stem üzer nde etk s n gösteren ve beyn n
şlevler n değ şt rerek algıda, ruh hâl nde, b l nçl l kte ve davranışta geç c değ ş kl klere neden
olan k myasal maddelerd r. Sayıları son derece büyük b r hızla artan yen nes l ps koakt f
maddeler n anal zler n n yapılab lmes ç n farmakok net k ve farmakod nam k özell kler n
bel rleme sürec ve yen metot oluşturma çalışmaları büyük b r hızla devam etmekted r.
Sunulan çalışmada amacımız, bas t sentez basamakları le k myasal açıdan b rb r ne
çok benzeyen, tesp t ve mücadele ed lmes güç yen nes l ps koakt f maddeler n, gel şm ş ülkelerde
b l msel ve güncel olarak nasıl zlend ğ n açıklamaktır. Bu amaçla k myasal prekürsör (analog)
olarak sık kullanılan yen nes l ps koakt f maddeler (sentet k kannab no dler, sentet k kat nonlar,
p peraz nler, fenet lam nler, tr ptam nler) le lg l Amer ka B rleş k Devletler Ulusal Sağlık
Enst tüler (Nat onal Inst tutes of Health, NIH) bünyes nde bulunan Ulusal Madde Bağımlılığı
Enst tüsünde (Nat onal Inst tute on Drug Abuse, NIDA) yapılan güncel farmakok net k ve anal t k
çalışmalar ncelenerek sunulmuştur.
Ps koakt f maddeler n arz ve talep boyutunu azaltma konusundak en öneml adımlar,
nasıl tasarlandıklarını anlamak ve daha önce b l msel çalışmalar yapılmış ps koakt f maddelerden
(analog) hareketle bu yen maddeler n etk ler hakkında öngörüde bulunmak, maddeler n
toks koloj k olarak taranab lmes , kullanıcılarının tedav ler n n, kl n k ve davranışsal
bozukluklarının yönet m , maddeler n nsan sağlığına olan zararlarının azaltılması alanlarında
araştırmalar yaparak atılacaktır.

Anahtar Kel meler: Ps koakt f, farmakok net k, anal z, kannab no d, kat non.
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S 15
ARTILARIYLA - EKSİLERİYLE ÇOCUK İZLEM MERKEZLERİ
Zerr n ERKOL1, Fatmagül ASLAN2.
1

Abant İzzet Baysal Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
2

Antalya Eğ t m ve Araştırma Hastanes Adl Tıp B r m

Çocuk İzlem Merkezler (ÇİM’ler); çocuk st smarının önlenmes ve st smara uğrayan
çocuklara b l nçl ve etk n b r şek lde müdahale ed lmes amacıyla, c nsel st smara uğramış
çocukların k nc l örselenmes n asgar ye nd rmek, adl ve tıbb şlemler n bu alanda eğ t ml
k ş lerden oluşan b r merkezde ve tek seferde gerçekleşt r lmes n sağlamak üzere kurulmuştur.
C nsel st smar dd ası veya şüphes olan çocuğun b lg s n n alınması, a le görüşmes n n
gerçekleşt r lmes , adl ve ps k yatr k muayenes le konsültasyonlarının yapılması ve raporunun
hazırlanması ç n gereken tüm personel ve ek pmanın bulunduğu, her aşamadak şlemler n çocuğun
yüksek yararı gözet lerek yürütüldüğü merkezlerd r. Bu konuda 4 Ek m 2012 tar hl , 28431 sayılı
Başbakanlık Genelges yayınlanmış olup, Çocuk İzlem Merkezler Yönetmel ğ henüz yürürlüğe
g rmem şt r.
Ülkem zdek lk ÇİM, p lot uygulama olarak 8 Kasım 2010 tar h nde Ankara’da kurulmuş
olup daha sonra 15 lde daha ÇİM faal yete geç r lm şt r. Halen 16 lde h zmet vermekte olan
merkezler n sayısının 29’a çıkarılması yönündek çalışmalar devam etmekted r.
ÇİM’ler n h zmete g rd ğ lk günden bu yana c nsel st smara maruz kalma dd ası veya
şüphes olan çocuklara uygulanan prosedürde çocuğun leh ne öneml değ ş kl kler sağlanmış
olmakla b rl kte; gerek ÇİM’ n bünyes nde yapılandığı hastaneler n, gerekse s stem n
eks kl kler nden kaynaklanan bazı sorunların da yaşandığı görülmekted r. Bu sorunların, ÇİM’ler n
şley ş nde görev alan farklı meslek elemanlarının katıldığı farklı b l msel ortamlarda tartışılması ve
çözüm öner ler n n ortaya konulması gerekt ğ düşünülmekted r. Bu tartışmalar sonucunda
gerçekleşt r lecek y leşt rmeler n, Ülkem z genel nde yaygınlaşmakta olan ÇİM’lerdek c nsel
saldırı mağdurlarına gerek adl , gerekse tıbb yönden daha faydalı b r yaklaşım sağlayacağı
değerlend r lmekted r.
Çalışmada, ÇİM’ler n; mevcut s steme olumlu katkılarının yanında get rd ğ sorunların da
ortaya konulması, çözüm öner ler n n tartışılması amaçlanmaktadır.

Anahtar kel meler: Çocuk İzlem Merkez (ÇİM), çocuğa yönel k c nsel st smar.
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S 16
MESLEK SORUMLULUĞU AÇISINDAN ADLİ RAPORLAR
A. Taner GÜVEN1, Gavr l PETRİDİS1, Ş. Şebnem ÖZKOL2, Ers ABACI KALFOĞLU1.
1
2

İstanbul B l m Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

İstanbul B l m Ün vers tes Fen Fakültes Moleküler B yoloj ve Genet k AD

G r ş ve Amaç; Ac l serv slerde düzenlenen adl raporlar yüksek sayılab lecek b r oranda
hata çermekted r (1,2). Bu hatalar ceza ve hukuk davaları yönünden olduğu kadar meslek açıdan
da sorumluluk doğurmaktadır. Amacımız İstanbul Tab p Odasına yansıyan olguları ve meslek
d s pl n açısından ver len kararları rdelemekt r.
Gereç ve Yöntem; 2009-2014 yılları arasında İstanbul Tab p Odasına hek m hatası dd ası
le yansıyan 2331 olgudan rastgele seç len 1826 tanes basılı d s pl n soruşturması dosyaları
üzer nden ncelend .
Bulgular; 1826 dosyadan 5 adet n n (%0,27) adl rapor hatası kaynaklı olduğu görüldü.
Hek mler n 3’ü prat syen 2’s ac l tıp uzmanıdır. B r adet 15 gün meslekten men, 1 adet yazılı uyarı
cezası ver lm şt r.
Tartışma ve Sonuç; Ac l serv ste düzenlenen adl raporlarda hata oranı yüksek olmasına
rağmen ş kayet oranı çok düşüktür. K ş ler zarar görmed kler ç n m yoksa gördükler zararın
farkında olmadıkları ç n m ş kayet etmemekted rler. Halbuk Adl raporlarda yapılan hatalar
hek mlere meslekten men cezası ver lmes ne neden olacak kadar c dd olab lmekted r. Hatalı adl
raporların mağdurlara verd ğ zararlar konusunda ler çalışmalara ht yaç vardır.
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S 17
KİMLİKLENDİRME ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE
KİMLİKLENDİRME SÜRECİNİ GECİKTİREN ETKENLER
Emıne CETINSEL, Istenc ENGIN.
Kıbrıs Kayıp Şahıslar Kom tes Antropoloj Laboratuvarı

K ml klenme çalışmalarında kalıntılardan elde ed len b l msel ver ler oldukça öneml d r.
Kalıntıların nerede ve hang şek llerde bulundukları çalışmalar sırasında karşılaşılan sorunlardan
sadece b r tanes d r. Anatom k ve ekleml şek lde bulunan kalıntıların anal z ve b yoloj k prof l
daha hızlı elde ed leb l yorken; karışık şek llerde bulunan yada tam olarak bulunamayan kalıntıların
anal zler ve bütünleşt r lmeler daha uzun süreb l yor. Fakat antropoloj k anal z sırasında b reyler
ayırmak ve bütünlemek adına tüm antropoloj k yötem ve metodların kullanılması büyük önem taşır.
Buna ek olarak özell kle üzer nden uzun zaman geçm ş vakalarda k ml klend rme
çalışmaları yapılırken kayıp/ ölü k ş lerle lg l a le yakınlarının verd kler b lg ler özell kle önem
taşımaktadır. Bu b lg lerden belk de en öneml s DNA anal z sırasında kalıntılar le a le arasındak
l şk n n saptanmasını sağlayan kan veya doku örnekler d r. Bazı durumlarda kalıntılardan mümkün
olan tüm ver ler ve gayet kal tel DNA prof l elde ed ld ğ halde, elde karşılaştırılacak ver
olmaması k ml klenmen n gerçekleşmes n engellemekte ve k ml klend rme sürec n zora
sokmaktadır.
Y ne benzer durumlarda b l m nsanlarının el nde k ş n n muhtemel k ml ğ yle lg l
h potez n bulunması ve bu h potez n eldek ver lerle uygunluk göstermes kaybın yakınlarına
ulaşmak açısından yardım sağlamaktadır. Elde h potez n de olmadığı durumlarda bu k ş ler n
k ml ğ n saptamak oldukça zor olmaktadır.
Kayıp k ş ler n hayatta h çb r yakının bulunmaması veya tüm a le b reyler n n beraber
kaybolması k ml klenme sırasında poz t f eşleşmeye ulaşılmasını engelleyen veya zorlaştıran
sebepler arasında b r nc sırada gelmekted r. DNA anal z n n yeters z olduğu kardeş
k ml klend rmeler nde y ne eldek ver ler n karşılaştırılab lecek a leden alınan b lg ler n önem
yüksekt r. Kalıntıların bulunma şek ller n n yaratab lecekler zorluklar ve Ante-motrem b lg ler n
kayıpları k ml klend rmede ne kadar öneml b r role sah p olduğu b r kaç örnekle beraber
anlatılacaktır.
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S 18
KARŞILAŞTIRMALI CİNSEL ŞİDDET MUAYENELERİ: 3 OLGU SUNUMU
M.Sel m ÖZKÖK, Bed r KORKMAZ, Özlem EREL, Füsun ÇALLAK KALLEM, Tülay ELBEK.
Adnan Menderes Ün vers tes Adl Tıp Anab l m Dalı

Dünyada c nsel ş ddet olaylarında ekspert z veya adl nceleme b rçok farklı uzmanlık alanı
tarafından yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar c nsel muayenen n kal tes n , bulgu bulunma oranını ve
tanı koymayı etk leyen en öneml faktörler n başında muayene yapan uzmanın bu konuda aldığı
eğ t m n ve tecrübes n n olduğunu göstermekted r. Türk ye'de c nsel ş ddet muayenes adl tıp ve
kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından yapılmakta olup bu konuda kabul görmüş standart
muayene prosedürler ve eğ t m programları bulunmamaktadır. Yargı sürec nde her k uzmanlık
alanı c nsel ş ddet muayenes konusunda eh l ve yetk l olarak kabul ed lmekted r.
OLGULAR: Bu çalışmada, daha önce kadın doğum uzmanı tarafından muayene ed lm ş
ancak yapılan kolposkop k nceleme le de bel rg n fark bulunan 3 olguyu sunmaktayız. Bunlardan
b r 12, d ğer k tanes 14 yaşlarındaydı. 3 hasta muayene ç n kl n ğ m ze gelmeden önce b r
j nekolog tarafından muayene olmuştu. Bunlardan b r vaj nal sürüntü örneğ ç n b ze get r ld ,
d ğer DNA anal z
ç n gönder lm şt , üçüncüsü yen den muayene ç n bölümümüze
yönlend r lm şt . Yargı makamı b zden üç olguda da yen den c nsel muayene yapılmasını stem şt .
B z m bulgularımız le daha öncek muayene arasında öneml farklılıklar vardı. Bu çalışmada bu
olgular üzer nden c nsel ş ddet olayının muayenes nde standart term noloj , eğ t m ve muayene
prosedürler n n önem vurgulanmaktadır.

Anahtar Kel meler: c nsel ş ddet, kl n k deney m, c nsel muayene bulguları
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S 19
FACEBOOK TECAVÜZLERİ: SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA CİNSEL SALDIRI
Hakan KAR, Em n BİÇEN, Hal s DOKGÖZ, Nursel GAMSIZ BİLGİN, Betül
ALBAYRAK.
Mers n Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

İnternet n keşf nden ve yaygınlaşmasından hemen sonra nsanlar arası yen b r let ş m yolu
olarak sosyal medya kullanılmaya başlanmıştır. B lg n n kolay paylaşımı ve hızla yayılması
anlamında b r devr m n tel ğ ndek nternet n bu özell ğ nden çok daha farklı olarak nsanlar arası
tanışma, sohbet etme ve müz k, res m ve v deo paylaşımı g b sosyalleşme amacıyla ya da c nsel
tatm n veya paylaşım amacıyla kullanılacağı, nsanların normal hayatlarının dışında, b r de apayrı
b r sanal hayatlarının olacağı b rçok otör tarafından öngörülmem şt . Günümüzde ps k yatrlar sosyal
medya ve nternet bağımlılığının büyük b r sorun ha le gelmeye başladığına ve tehl keler ne d kkat
çekmekted rler. Özell kle k ş sel b lg ler n nternette paylaşılması sonucunda k ş ler hırsızlık,
dolandırıcılık ve c nsel ş ddet g b suçların mağduru hal ne geleb lmekted r. Özell kle son yıllarda
sosyal medyanın kullanımındak artış le beraber, sosyal medyada tanışılan k ş ler tarafından c nsel
saldırıya uğrayan olguların sayısındak artış d kkat çekmekted r.
Bu çalışmada 2012 yılı başından 2015 yılı N san ayına kadar olan sürede Mers n
Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m dalına başvuran, sosyal medya aracılığıyla tanışılan
k ş ler tarafından c nsel saldırıya uğrayan olgular sosyo-demograf k özell kler n n yanı sıra sosyal
medyada tanışma le gerçek tanışma ve c nsel temas arasında geçen süreler, tanışma yer , saldırgan
sayısı, c nsel saldırı türü, kullanılan zorlayıcı yöntem, ş kayet vasıtası, f z ksel, gen tal muayene ve
laboratuar bulguları, j nekoloj k ve ps k yatr k konsültasyon sonuçları açısından araştırılarak bu
sorun konusunda koruyucu stratej öner ler ortaya konulması amaçlanmıştır.
Olgular arasında en sık Facebook üzer nden tanışma gerçekleşt ğ , kısa b r süre sonra yüz
yüze tanışıldığı ve bundan kısa b r süre sonra sıklıkla f z ksel tehd t ve seksüel görüntü ve
yazışmalar le şantaj g b zorlamalarla c nsel saldırı gerçekleşt ğ ve sıklıkla mağdurun a les ne
anlatması sonucu ş kayet n gerçekleşt ğ tesp t ed lm şt r.
Özell kle ebeveynlere yönel k eğ t m ve medya aracığıyla farkındalık arttırıcı çalışmalar,
devlet kurumları tarafından a lelere danışılarak bedels z olarak yaşa göre nternet f ltreleme
programlarının sağlanması, çocuk, ergen ve genç b reylere nternet üzer nden özel b lg ler n
paylaşımının yaratacağı sonuçlar hakkında güvenl k kuvvetler n n s ber suçlarla mücadele eden
b r mler ve ün vers teler n lg l b r mler tarafından okul eğ t mler ver lmes g b önlemler
sayes nde bu g b olguların henüz oluşmadan koruyucu tedb rler le büyük ölçüde azaltılab leceğ n
düşünmektey z.

Anahtar Kel meler: İnternet; Sosyal Medya; C nsel Saldırı; Facebook
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S 20
TIBBİ GİRİŞİMLERE BAĞLI OLDUĞU İDDİA EDİLEN ÖLÜMLERDE TIBBİ
BİLİRKİŞİLİK: FARKLI BİR YOL HARİTASI

İsma l Özgür CAN1, Burç n GÜRBEDEN1, Devr m Sertaç ÖZKAN1, Gökçe KARAMAN1, Cafer
UYSAL2, Murat KÖKER2, Erdem ÖZKARA1, Nad r ARICAN3.
1

Dokuz Eylül Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
2

3

Adl Tıp Kurumu İzm r Grup Bşk. Morg İht sas Da res

İstanbul Ün vers tes İstanbul Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Amaç: Tıbb uygulama hataları sonucu gerçekleşt ğ öne sürülen ölümler n med kolegal
yönden araştırılması, adl b l mler n ve tıp hukukunun öneml konuları arasında yer almaktadır. Bu
çalışmada tıbb uygulama hatası dd ası bulunan ve ölümle sonuçlanan olguların
değerlend r lmes nde adl tıp uzmanları ç n prens plerle lg l b r yol har tası oluşturulmasına
katkıda bulunulması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda; tedav l şk l ölümler sınıflayan kılavuzlar ncelenm ş,
hastalığın ve uygulanan tıbb prosedürün ölümle l şk s n ortaya koyan kılavuzlarla dört olgu
üzer nden b r yaklaşım gel şt r lmeye çalışılmıştır. Tıbb g r ş mler sonucunda ölümün gerçekleşt ğ
ve ölümün med kolegal yönünün araştırıldığı olgular ç n Tarafımıza uzman görüşü alınması
amacıyla başvurulmuştur. Hastalığın ve tıbb prosedürün ölüme katkı sağlayıcı roller temel alınmış
ve uygulanan tıbb prosedürün ölümle l şk s beş kategor ye ayrılarak değerlend r lm şt r.
Bulgular ve Sonuç: Cerrah g r ş mler n ön planda olduğu olgularımızda; Ölümün yanlış
tanıdan, tedav eks kl ğ nden, gec km ş tanıdan veya gec km ş tedav den kaynaklandığı mı dd a
ed l yor?, Ölüm altta yatan durumun yanlış tanısı sonucu uygulanan tedav ye m bağlı? Tedav
l şk l kompl kasyon mu veya b l nen, yapısında var olan kron k olarak kabul ed len stres m veya
uygun şek lde uygulanan tedav ye travmat k ve akut olmayan, doğal f zyoloj k cevap le l şk l m ?,
Tedav l şk l kompl kasyon beklenmed k m , akut mu ve tedav /prosedür le kısa sürel ğ ne m
lg l , tıbb c hazın mekan k arızası le l şk l m g b sorulara yanıt aranmaya çalışılmıştır.
Bulgularımız üzer nden bu alanda kullanılması öner len evreleme s stem n n tıbb uygulama hataları
sonucu gerçekleşt ğ öne sürülen ölümler n med kolegal değerlend rmes nde adl tıp uzmanlarına
b l rk ş l k yönünden yardımcı olacağını düşünmektey z.

Anahtar kel meler: Tıbb uygulama hatası, otops , adl tıp
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S 21
BOŞANMA NEDENİ OLARAK ÇOCUĞUN İSTİSMARI

Aysun BARANSEL ISIR¹, F gen ŞAHİN DAĞLI², F gen PASLI², Nah de ATABEY DOĞRUCAN²,
Hat ce KAYNAK³, Gülşen TAŞ².
¹ Gaz antep Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
² Gaz Ün vers tes Çocuk Koruma Merkez
³ Ankara Barosu Avukatı

G r ş: A le, çocuğun her açıdan kend n güven ç nde h ssett ğ , duygularının oluştuğu lk
sosyal ortam, yaşamı ve yaşamayı öğrend ğ lk sosyal yapıdır. B reyler n olumlu davranış
özell kler n kazandığı ve gel şt rd ğ a le ortamı, çok genç anne, üvey ebeveynler n varlığı,
eğ t ms z, alkol, uyuşturucu bağımlısı ebeveyn, şs z veya ekonom k sorun yaşayan a leler, kalabalık
a leler, a le ç geç ms zl k, boşanmış a le g b hususların örseley c sonuçlarının da ortaya çıktığı b r
ortama dönüşeb lmekted r. A le ç ndek let ş m örüntüsünün öfke ve saldırganlık çeren b r
b ç mde sürdürülmes , çocuğun st smarına ve evl l kler n boşanmayla sonuçlanmasına yol
açab lmekted r.
Amaç: Bu çalışmada, Gaz Ün vers tes Çocuk Koruma Merkez ne başvuran boşanmış a le
ve çocuklarının demograf k özell kler , boşanmada çocuğun st smarının rolü, tedav ve hukuk
süreçler hakkında b lg ver lerek, bugüne kadar l teratürde pek yer almamış boşanmada çocuğun
st smar durumuna d kkat çek lmes amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Gaz Ün vers tes Çocuk Koruma Merkez ne 2010-2013 yılları arasında
Mahkemelerden boşanma sürec nde st smar dd ası neden yle gönder lerek rapor stem yapılan
çocuk olgularına a t ver ler n SPSS programı kullanılarak stat st k anal zler yapıldı. Bulgular:
Çocuğun c ns yet , kardeş sayısı ve anne eğ t m sev yes le st smara uğrama arasında anlamlı l şk
olduğu, annen n çocuğunun c nsel st smara uğradığı dd ası le babanın c nsel st smarda bulunması
dd alarının genelde doğru çıktığı bulgusuna ulaşıldı.
Sonuç: Boşanmanın toplumsal, kültürel ve b reysel özell kler açısından farklılaştığı,
boşanmaya etk eden değ şkenler arasında; c ns yet, sosyo-ekonom k düzey, evl l k süres ve evl l k
yaşı g b değ şkenler n sıklıkla ele alındığı görülmekted r. B z m araştırmamızda çocuğa yönel k
ebeveyn st smarının da boşanma neden olarak öneml yer tuttuğu, dolayısıyla st smarın kısa-uzun
dönem etk ler açısından boşanma önces , sürec ve sonrasında çocuğun tedav ve zlem n n
önem ne d kkat çek lmes gerekt ğ sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kel meler: Çocuk st smarı, boşanma, parçalanmış a le.
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S 22
ADLİ TIP ANABİLİM DALI’NA İNFAZ TEHİRİ KAPSAMINDA GÖNDERİLERİN
OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sem h YILDIRIM, Ayhan ŞAHİN, Ömer KURTAŞ, Osman KARAMEŞE, Başar ÇOLAK, Üm t
BİÇER.
Kocael Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Amaç: Ceza ve tutukevler nde, n tel kl , ac l sağlık h zmet ne ht yaç duyan, nfaz
kurumlarında sağlığı bozulan, y leşmes olanaksız tıbb tablolar gözlenen mahpus hastalarda tıbb
öncel kler ve uygulamalarla lg l sorunlar yaşanmaktadır. Çalışmada nfaz teh r kapsamındak tıbb
değerlend rme sürec değerlend r ld .
Gereç ve Yöntem: KOÜ Tıp Fakültes Araştırma ve Uygulama Hastanes Adl Tıp
Anab l m Dalı tarafından 2006-2015 yılları arasında lg l mevzuatlar kapsamında düzenlenen
raporlar retrospekt f olarak ncelend . Bu süreçte 34 k ş hakkında talep ed len 39 raporda yaş,
c ns yet, tutuklu veya hükümlülük durumları, rapor talep eden kurum, k ş de mevcut rahatsızlıklar,
konsültasyon stenen branşlar, başvuru ve rapor tar h arasında geçen süreler ve sonuçlar
değerlend r ld .
Bulgular: Olguların 1’ (%3) kadın, d ğerler erkek d . İlg l kurumca rapor düzenlenmes
ç n yazılan yazı le k ş ler n Anab l m Dalı’na muayeneye gönder lmeler arasında geçen ortalama
süre 20 gün (0-147 gün) olarak saptandı. Anab l m Dalımıza muayeneye gönder ld kten 3 gün sonra
ex olan k ş hakkında rapor düzenlenemed ğ görüldü. D ğer 33 k ş den 20’s (%60) hakkında,
mevcut rahatsızlıkları neden yle tedav ler n n yapılab lmes ç n nfazının ertelenmes yönünde
rapor düzenlend ğ saptandı. En sık başvurunun Hematoloj k-Onkoloj k rahatsızlıklar neden yle
olduğu, daha sonra sırasıyla Nörops k yatr k ve Kard yoloj k rahatsızlıklar neden yle başvuru
yapıldığı saptandı.
Sonuç: Türk ye’de ağır hasta ve bakıma muhtaç hasta mahpuslarla lg l süreçler n k ş ler n
tedav hakkının engellenmes ne ve ölümüne neden olduğu bel rt lmekted r. İnfaz teh r süreçler nde
hasta mahpuslar hakkında; muayene ve tedav süreçler n üstlenen sağlık kurumlarınca objekt f ve
b l msel ölçütlerle değerlend r lmes ve karar ver lmes n n sağlanab lmes ç n gerekl yasal
düzenlemeler yapılmalıdır.
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SÖZEL BİLDİRİLER OTURUMU - III

S23

“Ş ddets z İzm r” projes ne adl tıbb katkılar

S24

Tekrarlanan travmat k bey n hasarı ve erken dönem apoptoz sürec

S25

Pet d n st smarının drarda bel rlenmes ve ger kazanım çalışmaları

S26

İlaç uygulanan domuzların postmortem doku ve kem kler nde laç dağılımının
bel rlenmes

S27

C nsel saldırı suçlarında beden ve ruh sağlığın bozulması kavramının kaldırılması
kapsamında Fırat Ün vers tes Hastanes ’ne başvuran olguların değerlend r lmes

S28

Maulul yet ve ruhsal travma l şk s : İk olgu sunumu
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S 23
“ ŞİDDETSİZ İZMİR” PROJESİNE ADLİ TIBBİ KATKILAR
Gözde YEŞİLTEPE¹, Selda ŞENOL2, Erdem GÜRSU2, Akça TOPRAK ERGÖNEN¹.
¹Dokuz Eylül Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
2

S yah Pembe Üçgen İzm r C nsel Yönel m ve C ns yet K ml ğ Araştırmaları ve Ayrımcılığına Karşı
Dayanışma Derneğ

Amaç: “Ş ddets z İzm r” Projes S yah Pembe Üçgen Derneğ tarafından yürütülen b r
Avrupa B rl ğ projes d r. Bu proje le; ş ddete uğrayan b reylere ver len h zmetler n n tel ğ ve
sayısının arttırılması, yaygınlaştırılması, ş ddet zleme s stemler n n ve mekan zmalarının
oluşturulmasına katkı sunulması planlanmıştır. Bu sunumun amacı; yapılan bu projen n tanıtılması,
adl tıbb yönden yaptığımız katkılar ve deney mler m z n paylaşılmasıdır.
Gereç ve Yöntem: Ş ddets z İzm r projes kapsamında; danışman kurulu toplantılarına
katılındı ve toplantılar sonucunda; İzm r yerel ndek c nsel ş ddetle mücadele eksen nde güçlü
yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehd tler bel rlenmeye çalışıldı. Farklı uzmanlık alanlarına sah p proje
danışmanları tarafından projen n amacına uygun eğ t mler hazırlandı. Proje kapsamında
tarafımızdan, c nsel ş ddetle lg l başvuru alan çeş tl s v l toplum örgütler n n tems lc ler olan
katılımcılara “C nsel Ş ddet Olgularında Adl -Tıbb Yaklaşım” başlıklı eğ t m ver ld .
Bulgular: Projen n değerlend r lmes nde; c nsel ş ddetle mücadele eksen nde; İzm r yerel
ç n güçlü yönler n; kadın örgütler arasında let ş m kolaylığı ve mult d s pl neer çalışma olanağı,
zayıf yönler n; ş yoğunluğu, zaman eks kl ğ , tehd tler n; medya ve toplum d l , çalışanların
ps koloj k olarak zarar görme hal , fırsatların; kadın bakış açısına sah p yönet c ler n varlığı olduğu
ortaya kondu. Proje çerçeves nde yaptığımız sunum deney mler m z ve aldığımız ger b ld r mler
sonucunda; c nsel ş ddetle mücadele konusunda l m zde çalışan s v l toplum örgütler le adl tıp
alanında çalışanların daha önce böyle b r çalışma deney mler n n olmadığını ve bu ortak çalışmanın
ve let ş m n c nsel ş ddetle mücadelede başarıya götürecek yollardan b r olduğunu gözlemled k.
Sonuç: S v l toplum kuruluşları le ün vers teler arasındak bu tür ortak projeler n b rey ve
toplum sağlığı ve eğ t m yanında tıpta uzmanlık öğrenc ler n n de eğ t m ne katkıda bulunacağı,
d s pl nler arası şb rl ğ yle farklı bakış açılarının kazanılmasının değerl olduğu ve farklı konularda
bu tür projeler n yaygınlaşması gerekt ğ görüşündey z.

Anahtar Kel meler: C nsel ş ddet, c nsel ş ddetle mücadele, tıpta uzmanlık öğrenc s
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S 24
TEKRARLANAN TRAVMATİK BEYİN HASARI VE ERKEN DÖNEM APOPTOZ
SÜRECİ
Mehmet Al MALKOÇ1, Nurcan ORHAN2, Canan UĞUR YILMAZ3, Bülent AHISHALI4, Mehmet
KAYA5, İmdat ELMAS6, Nad r ARICAN1.
1
2
3

İstanbul Ün vers tes İstanbul Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

İstanbul Ün vers tes Deneysel Tıp Araştırma Enst tüsü S n rb l m Anab l m Dalı

İstanbul Ün vers tes Deneysel Tıp Araştırma Enst tüsü Laboratuar Hayvanları B l m Anab l m Dalı
4

İstanbul Ün vers tes İstanbul Tıp Fakültes H stoloj ve Embr yoloj Anab l m Dalı
5

İstanbul Ün vers tes İstanbul Tıp Fakültes F zyoloj Anab l m Dalı
6

İstanbul Ün vers tes Adl Tıp Enst tüsü

Giriş ve Amaçlar: Tekrarlanan Travmatik Beyin Hasarı (T-TBH) sonrası beyin korteks ve
hipokampus bölgelerinde oluşan apoptotik hücre ölümlerinin araştırılması, TBH’ya sekonder
nöbetler ile apoptoz ilişkisinin aydınlatılması amaçlanmaktadır.
Gereç ve yöntemler: Çalışmada Dawley 28 günlük sıçanlar kullanıldı. Sham, T-TBH,
düşük doz Pentilentetrazol (dd-PTZ) ve T-TBH+dd-PTZ grupları oluşturuldu. T-TBH sonrası düşük
doz PTZ ile sıçanlarda nöbet gelişip gelişmediği değerlendirildi. Beyin kesitlerinde HE yanısıra
apoptoz işaretleyicisi TUNEL, kaspaz-3, anti-apoptotik Bcl-2, astrosit ve nöronal aktivite
değerlendirilmeleri için GFAP ve c-fos immunhistokimyasal boyamalar yapıldı. Beyin korteks
bölgeleri izole edilerek RT-PCR ile kaspaz-3 ve Bcl-2 gen ekspresyon düzeyleri belirlendi.
Gruplararası immunhistokimyasal boyanmalar ve gen ekspresyon düzeyleri karşılaştırılarak
değerlendirildi.
Bulgular: Yavru sıçanlarda nöbet oluşturmayan dd-PTZ, TBH sonrası Racine Skorlamasına
göre ortalama 3.3 düzeyinde nöbetlere neden oldu. T-TBH ve dd-PTZ sonrasında beyin kesitlerinde
TUNEL, kaspaz-3 ve Bcl-2 immunreaktivitesinin arttığı; kaspaz-3 ve Bcl-2 gen ekspresyon
düzeylerinin sham grubuna göre anlamlı düzeyde yükseldiği belirlendi. T-TBH sonrası beyin
korteks ve hipokampusta apoptotik hücre ölümleri saptandı ve dokuda apoptoza cevap olarak Bcl-2
üretiminin yükseldiği tespit edildi. T-TBH+dd-PTZ grubunda ise paradoksal olarak hem
immunreaktivite hem de gen ekspresyon düzeylerinde azalma meydana geldi. GFAP ve c-fos
immunreaktivitelerinin sham grubuna göre diğer gruplarda boyanmanın arttığı, hipokampus
bölgesindeki nöronların travmaya ve travma sonrası nöbetlere daha hassas olduğu, hem korteks hem
de hipokampus bölgelerinde travmaya sekonder astrosit ve nöronal hücre aktivasyonun arttığı tespit
edildi.
Sonuç: Bulgular, T-TBH uygulanan yavru sıçanlarda nöbet eşiğinin düştüğü; korteks ve
hipokampus bölgelerinde apoptotik hücre ölümlerinin görüldüğü, erken dönemde görülen bu
değişimlerin geç dönemde olası hafıza, öğrenme vb davranışsal değişiklikler açısından da
değerlendirilmesi gerektiğini düşündürmektedir.
Anahtar kelimeler: Apoptoz, Bcl-2, kaspaz-3, nöbet, PTZ, travmatik beyin hasarı, TUNEL
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S 25
PETİDİN İSTİSMARININ İDRARDA BELİRLENMESİ VE GERİ KAZANIM
ÇALIŞMALARI
Zeynep TÜRKMEN1, Selda MERCAN1, Murat YAYLA1, Is l BAVUNOGLU2, Münevver
AÇIKKOL1.
1
2

İstanbul Ün vers tes Adl tıp Enst tüsü

İstanbul Ün vers tes Cerrahpaşa Tıp Fakültes Ac l Tıp Anab l m Dalı

Reçetel laçlar grubunda olup, st smarı le d kkatler üzer ne çeken Aldolan, çer ğ nde
pet d n etken maddes n barındıran b r sentet k op yattır. Fen l p per d n yapısında olan molekülün,
günümüzde ağır cerrah operasyonlarda, ampütasyon geç ren olgularda ve doğum sırasında ağrı
eş ğ düşük hastalarda kullanıldığı b l nmekted r.
Bu lacın terapöt k olarak hala kullanılıyor ve kolay er ş leb l r olmasından dolayı
geçm ş nde madde bağımlılığına mey ll özell kle sağlık çalışanlarında ve hastalarda st smar
ed ld ğ b ld r lmekted r. Bu madde etk s nde olan k ş ler n uydurma h kayelerle ve ş kayetlerle,
gerek rse şeh r şeh r dolaşarak farklı eczanelerden lacı tem n etmeye çalıştığı b l nmekted r. Bu g b
durumlar, k ş n n maddey tedav ç n m yoksa st smar amaçlı mı kullandığını anlamayı
zorlaştırmaktadır.
Çalışmamızın amacı, adl olgularda pet d n n drardan bel rlenmes
yöntemler n n etk nl kler n ortaya koymaktır.

ç n ekstraks yon

Çalışmada üç farklı ekstraks yon yöntem uygulanmış ve anal z ç n Gaz Kromatograf s
Kütle Spektrometres nden faydalanılmıştır.
Pet d n le k rlet len drar örnekler le yapılan ekstraks yon çalışmalarında enz mat k
h drol zden sonrak ekstraks yonun en yüksek ger kazanım oranına sah p olduğu bulunmuştur
(%85.0-102,8). Oda sıcaklığında ve otoklav yardımıyla yapılan sıvı-sıvı ekstraks yon yöntemler n n
ger kazanım değerler n n sırasıyla 77,2-80.0 ve 16.0-19.3 olduğu bulunmuştur. Yüksek ger
kazanım elde ett ğ m z bu enz mat k h drol z yöntem n n, pet d n st smarını kolaylıkla tesp t
edeb leceğ düşünülmekted r.

Anahtar Kel meler: GC-MS, analjez kler, pet d n, drar, laç st smarı.
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S 26
İLAÇ UYGULANAN DOMUZLARIN POSTMORTEM DOKU VE KEMİKLERİNDE İLAÇ
DAĞILIMININ BELİRLENMESİ
Neb le DAĞLIOĞLU, İsma l Ethem GÖREN, Mete Korkut GÜLMEN, Pınar EFEOĞLU.
Çukurova Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Adl toks koloj k anal zler, ölümün neden ve yöntem n bel rlemede kullanılan en öneml
araçlardan b r tanes d r. Zeh rlenmelere bağlı ölüm olgularının aydınlatılmasında geleneksel olarak
kan ve drar g b vücut sıvıları ncelenmekted r. Fakat ölümden bel rl b r süre geçt kten sonra
çürüyen ve gömülen cesetlerde, bu örnekler anal z ç n uygun olmamaktadır. Böyle durumlarda
yapısal bütünlüğünü korumuş olmak kaydıyla yumuşak doku ve kem k örnekler , toks k madde ve
laç zeh rlenmes olgularının toks koloj k anal z nde alternat f b rer örnek olarak kullanılab l r.
Bu çalışmada, domuzlara (Sus Domest ca) uygulanmak üzere dokuz sınıfa a t on beş adet
laç, gruplandırılarak seç lm şt r. Çalışmanın b r nc l amacı, adl toks koloj k anal zlerde kullanılan
geleneksel örnekler n anal z ç n uygun olmadığı, çürümen n ve gömülmen n bel rl evreler nde
örneklend r len organ ve kem k dokularında laç düzey n n tesp t ed lmes . İk nc s se çürümen n
ve gömülmen n, doku ve kem k örnekler ndek laç düzey ne etk s n n saptanmasıdır.
B r kontrol olmak üzere (n=4+1) her b r domuza farklı sınıflardan oluşturulan laç grupları,
katılar gastro ntest nal; sıvılar ntravenöz yolla olmak üzere toks k dozda uygulandı. Domuzlar,
propofol le sakr f ye ed ld kten sonra, per fer k kan, organ ve kem k örnekler alındı. Çürümen n
24, 48, 72 ve 96. saatler nde organ örnekler alındıktan sonra toprağa gömülen cesetten,
gömülmen n onuncu ayına kadar bel rl aralıklarla feth- kab r şlem yapılarak kem k örnekler
alındı. Örnekler, uygun yöntemlerle anal ze hazır hale get r ld kten sonra LC/MS/MS c hazı le
anal z ed ld . Bu çalışmada, organ ve kem klerde tesp t ed len laç konsantrasyonlarının dağılımı
sunulacaktır.

Anahtar Sözcükler: Adl toks koloj , kem k, laç, feth- kab r, postmortem.
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S 27
CİNSEL SALDIRI SUÇLARINDA BEDEN VE RUH SAĞLIĞIN BOZULMASI
KAVRAMININ KALDIRILMASI KAPSAMINDA FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNE
BAŞVURAN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mehmet TOKDEMİR1, Abdurrah m TÜRKOĞLU1, Ad l ZORLU2, Kemal Utku YAZICI3, Nev n
CAVLAK1, Ferhat Turgut TUNÇEZ1, Kerem SEHLİKOĞLU1.
1
2

Fırat Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Tepec k Eğ t m ve Araştırma Hastanes Çocuk ve Ergen Ps k yatr Kl n ğ
3

F.Ü. Tıp Fakültes Çocuk ve Ergen Ps k yatr Anab l m Dalı

C nsel suçlar sık görülen ama yeter nce gün yüzüne çıkmayan öneml b r toplumsal
sorundur. C nsel saldırıya maruz kalan k ş lerde yakın ve uzun dönemde b rçok olumsuz sağlık
problemler meydana gelmekted r. Bu çalışmada Fırat Ün vers tes C nsel Suçlar Sağlık Kurulu
tarafından muayene ed len c nsel saldırı mağdurlarının sosyodemograf k özell kler , gen tal ve adl
ps k yatr k muayeneler yönünden değerlend r lmes amaçlandı.
Fırat Ün vers tes C nsel Suçlar Sağlık Kurulu tarafından 2013–2014 yıllarında muayene
ed len 256 olgu yaş, c ns yet, eğ t m durumu, meden durum, şüphel le l şk , ruh sağlığının
bozulup bozulmadığı le gen tal ve adl ps k yatr k muayene bulguları yönünden retrospekt f olarak
ncelend . Başvuran olguların 216’ (%84,4) kadın, 40’ n n (%15,6) erkek olduğu görüldü.
Olguların en küçüğü 4 en büyüğü 85 yaşında olup, yaş ortalaması 17.3 (± 9) olarak tesp t ed ld .
C nsel saldırının en sık %30,5 le mağdurun partnerler (eş, n şanlı, sevg l ) tarafından yapıldığı
görüldü. Olguların c nsel saldırı tar h nden sonra adl makamlara ş kayet ç n başvuru tar h arasında
ortalama 114,9 (±235,75) gün geçt ğ bel rlend . Mağdurların beyanına göre c nsel dokunulmazlığa
karşı suçları % 48.9’ü vücuda organ veya sa r c s m sokulması şekl nde, % 51.1’ se vücuda organ
veya sa r c s m sokulmadan gerçekleşt r ld ğ tesp t ed ld . Kurulda c nsel saldırı eylem sonucunda
ruh sağlığının bozulduğu tesp t ed len ve ll yet bağı kurulan olguların tüm olgulara oranı %27.0
olarak bulundu.
Sonuç olarak 2004 yılında yürürlüğe g ren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunda yer alan C nsel
Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda 102. Madden n 5. fıkrasında ve 103. Madden n 6. fıkrasında yer
alan “Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması” kavramı 2014 yılında yapılan değ ş kl kle ortadan
kaldırıldı. Bu kavramın yer ne c nsel davranışın sarkıntılık düzey nde kalması kavramı get r ld ve
cezalar artırıldı. Ancak suç tar h le ş kayet tar h arasında k zamanın oldukça uzun olması
neden yle c nsel suçlarda madd del ller n büyük oranda kaybolacağından “Beden veya Ruh
Sağlığının Bozulması” kavramının kaldırılmasının etk ler tartışılmalıdır.

Anahtar kel meler: C nsel saldırı, beden veya ruh sağlığı, adl ps k yatr , adl tıp.
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S 28
MAULULİYET VE RUHSAL TRAVMA İLİŞKİSİ: İKİ OLGU SUNUMU
B rgül TÜZÜN, At ye SÖZEN, Zuhal UZUNYAYLA, Muhammet ER, Nevzat ALKAN, Şevk
SÖZEN.
İstanbul Ün vers tes İstanbul Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

G r ş: Adl Tıp uygulamalarında sıklıkla traf k kazası, ş kazası ve tıbb uygulama hatası
g b nedenlerle k ş ler n yaralanması le sonuçlanan adl olgularda; hukuk davalarında madd
tazm nat hesaplamasına esas olmak üzere k ş n n bu olaya bağlı kalıcı ş göremezl k (malul yet)
durumunun tesp t gerekmekted r. Yapılan değerlend rmelerde genell kle f z ksel travma bulguları
tek başına d kkate alınarak ve ruhsal travma bulguları göz ardı ed lerek k ş ler açısından hak
kaybına neden olunmaktadır.
Amaç: Çalışmada sunulan k olgu kapsamında malul yet tesp t nde olaya bağlı ortaya çıkan
ruhsal travma bulgularının değerlend r lmes nde; nasıl b r yol zlenmes , hang koşulların göz önüne
alınması ve ne şek lde düzenlenecek raporlarda yer ver lmes gerekt ğ hususlarının tartışılması
amaçlanmıştır.
Olgu 1: 2010 yılında traf k kazası geç ren 40 yaşında, lkokul mezunu, evl , k çocuklu, ev
hanımı kadın olup, sol ayak b leğ nde b malleoler kırık meydana geld ğ , olaydan sonra ps k yatr k
tedav gördüğü ve b r kez “Duygudurum Bozukluğu” tanısı le hastaneye yatışının olduğu tesp t
ed lm şt r.
Olgu 2: 2011 yılında traf k kazası geç ren 55 yaşında, l se mezunu, evl , şs z, erkek olup,
sağ kalça kem ğ , çok sayıda kaburga ve sağ ayak b leğ kem kler nde kırık oluştuğu, total kalça
protez le yaşamına devam ett ğ ve baston yardımı le yürüyeb ld ğ , olaydan sonra “Kron k
Posttravmat k Stres Bozukluğu” tanısı aldığı, a le düzen n n bozulduğu ve eş n n ev terk ett ğ ,
halen düzenl laç kullandığı ve olaya bağlı ruhsal travma bulgularının devam ett ğ bel rlenm şt r.
Tartışma ve Sonuç: Adl tıbb değerlend rmede; k ş n n olay önces ps k yatr k tıbb
öyküsünün ve olay sonrası düzenl tak p ve tedav ler n n olup olmadığının araştırılması le olay
sonrasında k ş n n a le ve ş ortamında sosyal yıkım ve şlevsell k kaybının tesp t büyük önem arz
etmekted r.

Anahtar Kel meler: Traf k kazası, yaralanma, malul yet, adl tıp.
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POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİ
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P1
KULLANDIĞI ARAÇ İLE İNTİHAR; OLGU SUNUMU
Kenan KARBEYAZ1, Adnan ÇELİKEL2, Harun AKKAYA3, Yasem n BALCI4.
1
2

Mustafa Kemal Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
3

4

Esk şeh r Adl Tıp Şube Müdürlüğü

İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı

Muğla Sıtkı Koçman Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab lm Dalı

G r ş ve Amaç; İnt har amaçlı kullanılan yöntemler kültürlere göre değ şmekted r. En sık ası
yöntem n n kullanıldığı, bunu ateşl s lah, yüksekten atlama, laç çme g b yöntemler n tak p ett ğ
b l nmekted r. Yöntem seç m nde k ş n n ruhsal yapısı, c ns yet, yaş ve değer yargıları etk l olduğu
b ld r lmekted r. Sunulan olguda adl soruşturma sonucunda, şahsın kullandığı araç le nt har ett ğ
saptanmıştır. İlg nç ve az rastlanılan b r nt har yöntem olduğu ç n sunulmaya değer bulunmuştur.
Olgu; 40 yaşında erkek şahıs, kullandığı araç le sey r hal ndek b r kamyona arkadan
çarpması le genel beden travmasına bağlı ç organ yaralanması ve ç kanama sonucu hayatını
kaybetm şt r. Yapılan soruşturma sonucunda şahsın nt har ett ğ bel rlenm ş ve tak ps zl k
ver lm şt r.
Sonuç; Sunulan olgu nad r rastlanılan b r nt har yöntem olması ve or j n n bel rlenmes nde
olay yer ncelemes n n önem n n vurgulanması açısından sunulmaya değer bulunmuştur.
Anahtar Kel meler: Traf k kazası nt har, adl tıp.
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p2
ESKİŞEHİR'DE ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE YANSIYAN DİŞ YARALANMALARI
Kübra YEŞİLDAL YETER1, Kenan KARBEYAZ2.
1

Osmangaz Ün vers tes D ş Hek ml ğ Fakültes
2

Esk şeh r Adl Tıp Şube Müdürlüğü

G r ş ve Amaç; Türk Ceza Kanunu çerçeves nde düzenlenecek adl raporlar ç n hazırlanan
kılavuzda d ş kırıkları ayrı b r bölümde değerlend r lm şt r. Çalışmada travma neden le başvuran
d ş kırıklı olgulara a t lezyon özell kler n n rdelenmes , travmat k d ş kırıklarının adl vaka
kapsamında değerlend r lmes gerekt ğ vurgulanması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem; Esk şeh r Adl Tıp Şube Müdürlüğü’nce 1 Ocak 2014 le 31 Aralık 2014
tar hler arasında adl raporları düzenlenen travmat k d ş yaralanmalı olgular retrospekt f olarak
değerlend r lm şt r. Olgular en son Haz ran 2013’te güncellenen “Türk Ceza Kanunu çerçeves nde
düzenlenecek adl raporlar ç n hazırlanan kılavuz” a göre değerlend r lm şt r. Güncelleme
önces ndek uygulama le karşılaştırma da yapılmıştır.
Bulgular; Olguların yaş ortalamasının 17±12,3 ve 267’s n n (% 85,6) erkek olduğu, 157
olgunun (% 50,3) darp neden yle d ş n n kırıldığı, en sık üst santral d şler n kırıldığı bel rlenm şt r.
Mevcut uygulamada olguların tümünde yaralanmanın “bas t tıbb müdahale le g der lemeyeceğ ”
yönünde rapor düzenlenm şt r. Ancak 2013 Haz ran önces ndek uygulamada d ş kırıkları dışındak
lezyonlar göz ardı ed ld ğ nde kron kırığı olan 179 (% 57,4) olguda lezyonun bas t tıbb müdahale
le g der leb leceğ , kök kırığı olan 133 (% 42,6) olguda se bas t tıbb müdahale le
g der lemeyeceğ saptanmıştır.
Sonuç; Kılavuzda yapılan güncellemen n, d ş yaralanmaları açısından oldukça öneml
olduğu görülmekted r. Or j n dışında olguların demograf k ver ler l teratürle uyumlu bulunmuştur.
Ancak kaza sonucu oluştuğu dd a ed len d ş travmalarının adl vaka yapılmadığı düşünülmekted r.
Özell kle ac l h zmet veren d ş hek mler ne adl tıbb yaklaşım le lg l h zmet ç eğ t m n yararlı
olacağı düşünülmekted r.

Anahtar Kel mler; D ş yaralanması, adl rapor, adl tıp, travma.
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P3
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN SUÇ MAĞDURİYETİ RİSKİ ve SUÇ KORKUSU
Şah n D1, Ş mşek N2.
1
2

S nop Ün vers tes Sağlık Yüksekokulu

Erc yes Ün vers tes Sağlık B l mler Fakültes

G r ş ve amaç: Suç oranlarındak artış, beraber nde b reyler ve toplumlar üzer nde yaşam
kal tes n etk leyeb lecek kadar olumsuz etk ler göstereb len suç korkusunun ortaya çıkmasına
neden olmuştur. Bu araştırmanın amacı hemş rel k öğrenc ler n n mağdur yet r sk algısı ve suç
korkusunu değerlend rmekt r.
Gereç-Yöntem: Çalışmanın örneklem n ,
k
ün vers ten n hemş rel k bölümü
öğrenc ler nden (n=453), çalışmanın yapıldığı dönemde okulda olan ve araştırmaya katılmayı kabul
eden öğrenc ler oluşturmuştur. Ver ler n toplanmasında l teratür taranarak hazırlanmış ver toplama
formu kullanıldı. Ver ler n değerlend r lmes nde tanımlayıcı stat st kler, Mann Wh tney U test ,
Kruskall Wall s test , korelasyon anal z ve yüzdel k dağılım testler kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan öğrenc ler n yaş ortalaması 21.36±1.90 olup, % 76,4’ünün
kadın olduğu saptanmıştır. Öğrenc ler n suç korkusu puan ortalamaları 3.40±2.40, mağdur yet r sk
puan ortalaması 2.90±2.00 olarak bel rlenm şt r. Suç korkusu ve mağdur yet r sk ne karşı en fazla
kullanılan korunma yöntem n n se ıssız yerlerde yürümeme olduğu bel rlenm şt r. Katılımcıların
öneml b r kısmı end şe kaynakları olarak medyayı bel rtm şlerd r. Yaş, c ns yet ve dolaylı/dolaysız
suç mağduru olmanın öğrenc ler n suç korkusu ve mağdur yet r sk beklent ler n etk led ğ
saptanmıştır.
Sonuç: Hemş rel k öğrenc ler nde suç korkusu orta, mağdur yet r sk algısı yüksek düzeyde
d.

Anahtar kel meler: Suç korkusu, mağdur yet r sk , hemş rel k.
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P4
HEMŞİRELERİN İSTİSMAR ve İHMALİ TANILAYABİLME DÜZEYLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Şah n D1, Yaşar S2, Alparslan N2, Turan F.N3, Şah n İ4.
1
2
3

S nop Ün vers tes Sağlık Yüksekokulu

Kırklarel Ün vers tes Sağlık Yüksekokulu

Trakya Ün vers tes İstat st k Anab l m Dalı
4

S nop Atatürk Devlet Hastanes

G r ş ve amaç: Hukuk , ps kososyal boyutları le mult d s pl ner çalışmayı gerekt ren çocuk
st smarı ve hmal öneml toplumsal sorunlardan b r d r. Bu çalışmanın amacı, çocuk ve ac l serv s
hemş reler n n çocuk st smarı ve hmal olgularını tanılama düzeyler n değerlend rmekt r.
Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı t p araştırmaya 2013-2014 yılları arasında, Ed rne ve S nop
ller ndek farklı hastanelerde görev yapmakta olan 83 gönüllü çocuk ve ac l serv s hemş res
katılmıştır. Ver toplamada sosyodemograf k özell kler, ve konu hakkındak eğ t m alma durumu,
yaşanan sıkıntılardan oluşan sorular (12 soru) le Çocuk İst smarı ve İhmal n n Bel rt ve R skler n
Tanılamada Hemş re Ve Ebeler n B lg Düzeyler n n Saptamaya Yönel k Ölçek sorularının (67 soru)
yer aldığı, l teratür taranarak oluşturulmuş anket formundan yararlanılmıştır. Araştırmacılar
tarafından toplanan ver ler n anal z nde SPSS 21 paket programı kullanılmış, değerlend rmeler nde
t-test , ANOVA ve frekans dağılımı kullanılmıştır. İstat st ksel anlamlılık düzey p<0.05 kabul
ed lm şt r.
Bulgular: Katılınmcıların yaş ortalaması 30.22±6.62 ve çoğunluğunun eğ t m l sans
düzey nde d (49.4 %). Mezun yet sonrası çocuk st smarı ve hmal konusunda eğ t m alma
oranları se oldukça düşüktü [ÇH 7% (3); AH 25 % (10)]. Olgu le karşılaşma düzey %36.1’d r. En
fazla yaşanan sorunun raporlama olduğu bel rt lm şt r. Alt ölçeklerde st smarın f z ksel ve
davranışsal bel rt ler n tanılama becer ler n n yüksek olduğu bel rlenm şt r. Eğ t m düzey , çalışma
yılının ölçek puanları üzer nde etk l faktörler olmadığı bel rlenm şt r (p<0.05).
Sonuç ve öner ler: Hemş reler n çocuk hmal n daha az tanılayab ld kler bel rlenm şt r.
H zmet ç eğ t mlerle farkındalık arttırılması ve b ld r m konusunda yaşanan sorunların azaltılması
yönünde standartların oluşturulması gerekl l ğ ne nanıyoruz.

Anahtar Kel meler: Çocuk st smarı, hmal, hemş re, tanılama, b ld r m,

37

XII. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ

P5
PROFESYONELLERİN MADDE KULLANIMIYLA İLGİLİ GENEL GÖZLEM VE
DÜŞÜNCELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ende VARLIK, Nac ye AKAN ASLAN, Seçk n ÖZYAYLA, İbrah m Eray ÇAKI, Mehmet
ALTINOK, Beytullah KARADAYI, Gökhan ORAL.
İstanbul Ün vers tes Cerrahpaşa Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

G r ş ve Amaç: İstanbul l ndek maddekullanımı ve bağımlılığı le lg l çalışan ya da
çalışma ht mal olan profesyoneller n bu konudak düşünceler n n ve gözlemler n n anlaşılması
amaçlanmıştır.
Gereç ve yöntem: İstanbul l ndek tıp öğrenc ler , hek mler le ps koloj ve lg l dal
mezunları hedef grup olarak bel rlenm ş olup, 16 soruluk b r anket uygulanmıştır. Ankette sosyodemogrof k ver ler, karşılaşılan madde türü, denet ml serbestl k uygulamaları konuları başta olmak
üzere düşünce ve gözlemler anlaşılmaya çalışılmıştır.
Bulgular: Geçerl sayılan anket sayısı 116’dır (52 erkek, 64 kadın). Yaş ortalamaları 30’dur.
Grubun 30’u tıp fakültes öğrenc s , 31’ hek m, 29’u da ps koloj ve d ğer meslek gruplarındadır.
S v l toplum kuruluşlarıyla madde bağımlılığı le lg l çalışma yapan katılımcı sayısı 19’dur.
Katılımcıların %66’sı madde bağımlılığının en az batıdak kadar yaygın olduğunu, %93,1’ de son
yıllarda madde kötüye kullanımının arttığını düşünmekted rler. Katılımcıların %57,8’ sentet k ve
yarı sentet k maddeler le daha sık karşılaşıldığını bel rtm şlerd r. Katılımcıların %55,2’s madde
kullanımındak artışın en çok 14-18 yaş grubunda olduğunu ve %77,6’sı medyadak haberler n
olumsuz etk s n n olduğunu bel rtm şlerd r. Meslek nedenler dışında yakın çevres nde madde
kullanımı olduğunu b ld renler n oranı %67,2’d r. Denet ml serbestl k uygulamasının yararlı b r
uygulama olduğunu düşünen katılımcısayısı (44), düşünmeyenlerle (43) çok yakındır. Katılımcıların
62’s ağır ş mak nes kullananlarda, 62’s eğ t m sektörü çalışanlarında ve 59’u sağlık
çalışanlarında k ş n n rızası dışında toks koloj k anal z yapılması gerekt ğ n bel rtm şlerd r.
Sonuç: Madde kullanımının batıdak kadar c dd b r sorun hal ne hızla g tt ğ n düşünen k ş
sayısı oldukça yüksekt r ve en yüksek r sk altındak grubun da 14-18 yaş grubu olduğuna
nanılmaktadır. Katılımcıların ancak yarısı yasal engelley c tedb rler n ve denet ml serbestl ğ n
etk nl ğ n yeterl bulmaktadırlar. Konuyla lg lenen profesyoneller n k ş sel gözlem ve nançlarının
kontrol grubuyla karşılaştırılması sonucunda bu değerlend rme daha anlam kazanacaktır.

Anahtar Kel meler: Madde bağımlılığı, anket, adl toks koloj .
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P6
OLAY YERİNE ADLİ ARKEOLOJİK YAKLAŞIM VE GÖMÜ TİPİNİN ÖNEMİ
Özge ÜNLÜTÜRK.
İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı

Adl olgularda uluslararası standartlara uygun b r şek lde yapılacak olay yer ncelemes ,
skeletleşm ş kalıntılarda k ml klend rmeye olanak tanımasının yanı sıra k ş n n ölüm sebeb ve
ölüm zamanı g b hususlarda da b lg vermekted r. Bunun ç n öncel kle kalıntıların bulunduğu yer n
tesp t ed lmes gerek r. Özell kle esk gömülerde çevresel faktörler n etk s yle yüzey n bozulması,
gömünün arkeoloj k m yoksa adl m olduğunun anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Gömü yer tesp t
ed ld kten sonra kalıntıların ve çevres ndek del ller n olay yer bozulmadan, adl arkeologlar
eşl ğ nde sağlam ve kuralına uygun şek lde çıkarılması gerekmekted r. B l msel metotlarla
yapılmayan, örneğ n ş mak neler kullanılarak gerçekleşt r len b r kazıda mezar özell kler
kaybolacağı g b kem kler de hasar alacaktır.
Bu noktada cesed n bulunduğu lokal zasyon ve gömü şekl de olayın aydınlatılmasında
öneml d r. Çünkü cesed n yerleşt r lme poz syonu adl vakaların bel rlenmes nde b r referans olarak
kullanılmaktadır. Mezar ya da gömü bölges n n düzgün açılmasının yanı sıra, kazıyı gerçekleşt ren
ek b n gömü şek ller hakkında b lg sah b olması kalıntıların or j n hakkında b lg ver r. Esk
çağlardan günümüze kadar ölüler farklı meden yetlerde, farklı kültürlerde ve farklı nanış s stemler
ç nde çok farklı r tüellerle gömülmekted r. Örneğ n Urartularda cesed n toprağa açılmış çukura
doğrudan hoker (cen n poz syonu benzer ) poz syonunda gömülmes geleneğ vardır. K m
toplumlarda cesed n yanına hed yeler bırakılır. İslam nanışlara göre k ş ler kefene sarılıp sağ
yanlarına doğru k eller yanda gömülürken, Hır st yanlıkta kıyafetlerle ve eller kadınlarda göğüs
bölges nde, erkeklerde karında kavuşturularak gömülür. Uzman k ş lerce yapılacak
değerlend rmeler daha ler adl b r tahk kata gerek kalmadan çalışmanın doğrultusuna yön
verecekt r.
Bu çalışmanın amacı, olay yer ne adl arkeoloj k yaklaşımla farklı gömü b ç mler n n, olayın
menşe n aydınlatmaya ve arkeoloj k özell k gösteren buluntuların adl vakalardan ayrımının
yapılmasına olan katkısını örneklerle tartışmak ve l teratüre katkı sunmaktır.

Anahtar kel meler: Olay yer , k ml klend rme, adl arkeoloj , gömü t p .
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P7
ATİPİK SEYİRLİ ATEŞLİ SİLAH MERMİ ÇEKİRDEĞİ YARALANMASI: OLGU
SUNUMU
Osman BOZKURT, Adnan ÇELİKEL, Enes KERMAN, İbrah m ORTANCA.
Mustafa Kemal Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Amaç: Ateşl s lah yaralanmalarında olayın oluş şekl , atışın hang yön ve sev yeden
yapıldığının bel rlenmes açısından yara trajeler n n tesp t oldukça öneml d r. Ancak merm
çek rdeğ n n at p k sey rl olması durumlarında traje tesp t nde zorluklar yaşanab lmekted r. Bu
çalışmada at p k sey r ve lokal zasyonlu ateşl s lah merm çek rdeğ yaralanma olgusu sunularak
traje tesp t nde d kkat ed lmes gereken öneml hususların l teratür eşl ğ nde tartışılarak
vurgulanması amaçlanmıştır.
Olgu: 21 yaşında kadın olgu, ateşl s lah yaralanması sonucu ev nde ölü olarak bulunmuştur.
Yapılan ölü muayene ve otops ncelemes nde; vücudunda 7 adet ateşl s lah merm çek rdeğ g r ş
yarası tesp t ed lm şt r. Çek len graf ler nde vücutta 5 adet merm çek rdeğ bel rlenm ş olup 1’ n n
sakrum kem k bölges nde bulunduğu anlaşılmıştır. Yapılan traje ncelemes nde sağ meme 2 cm
med al bölgeden g ren merm çek rdeğ n n göğüs boşluğuna g rerek, aşağı ve arkaya sey rle
d yafragma, karac ğer ve vena cava nfer oru tam katederek L2 vertebra korpusunu kırarak
vertebral kanala g rd ğ , kanaldan aşağıya doğru lerleyerek sakral kanal boşkuğunda kaldığı
bel rlend .
Tartışma: Ateşl s lah yaralanma olaylarında, özell kle b rden fazla sanığın bulunduğu
durumda veya olayın oluş şekl ve orj n açısından atışın hang yön ve sev yeden yapıldığının tesp t
ed lmes adl süreçte çok öneml d r. Yara traje tesp t n n yapılması bu açıdan öneml b lg ler
verecekt r. Merm çek rdeğ n n vücuttak seyr esnasında kem k g b sert dokulara çarptığı zaman
yapısı bozulurak yön değ şt reb lmekte ve g r ş del ğ le uyumlu olarak zlemes beklenen yoldan
çok farklı b r sey r tak p edeb lmekted r.
Sonuç: Ateşl s lah yaralanmalarında yargılama sürec n n doğru b r şek lde yapılması
açısından bel rlenmes gereken öneml hususlardan b r de yara trajeler n n tesp t d r. Yara
trajeler n n tesp t ç n vücut graf ler n n çek lmes le b rl kte ayrıntılı b r otops ncelemes
yapılmalı, merm çek rdeğ n n at p k sey r ve lokal zasyonlu olab leceğ akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kel meler: At p k traje, merm çek rdeğ , ateşl s lah yaralanması.
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P8
ÖLÜM ORİJİNİN BELİRLENMESİNDE OLAY YERİ İNCELEMESİNİN ÖNEMİ: OLGU
SUNUMU
İbrah m ORTANCA, Adnan ÇELİKEL, D. Sümeyra DEMİRKIRAN, Cem ZEREN.
Mustafa Kemal Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

G r ş ve Amaç: Bu çalışmada; hemod yal z kateter nden kaynaklanan mas f kanama sonucu
ölen olgunun sunulması eşl ğ nde, ölüm or j nler n n bel rlenmes nde olay yer ncelemes n n önem
tartışılmıştır.
Olgu: 89 yaşında, erkek olgu, akut böbrek yetmezl ğ neden yle hemod yal z tedav s
gördüğü serv ste gece 03:00 sularında juguler hemod yal z kateter n n açık, yatak ve yerlerde yoğun
m ktarda kan olduğu halde görülmüştür. Taş kard k ve solunumu yüzeyel olan k ş ye ac l müdahale
yapılmasına rağmen kısa süre ç nde öldüğü b ld r lm şt r. Yapılan ölü muayene ve otops
ncelemes nde; travmat k bulgu olmadığı, ç organlar soluk, böbrekler atrof k görülmüştür. Ölüm
neden damar kanülünden kaynaklanan dış kanamaya bağlanmıştır.
Adl tahk kat dosyasında olay yer ncelemes le lg l olarak detaylı b lg bulunmamaktadır.
K ş n n refakatç s olan oğlu olayın meydana geld ğ saatte dışarda olduğunu, d ğer oğlu babasının
daha önce de kateter borularını çıkarmaya çalıştığını, bu nedenle eller n bağladıklarını fade
etm şt r. K ş n n üzer nde bulunan katatere el konularak nceleme yapılmadığı, parmak z
ncelemes yapılmadığı, oda g r ş kapısını gören kamera görüntüler n n ncelenmed ğ anlaşılmıştır.
Sonuç: Adl ölüm olgularında olayın aydınlatılmasına yönel k olay yer ncelenmes
zamanında yapılmalı, olay yer korunarak del ller toplanmalı ve bunlar eşl ğ nde otops
yapılmalıdır. Ölüm or j n eks ks z b r olay yer nceleme, adl tahk kat ve otops bulgularının
b rl kte değerlend r lmes durumunda doğru b r şek lde bel rleneb lecekt r.

Anahtar kel meler: Ölüm or j n , olay yer nceleme, hemod yal z kateter , dış kanama.
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P9
VERAPAMİL ZEHİRLENMESİ SONRASI GELİŞEN PULMONER EMBOLİYE BAĞLI
ÖLÜM
İbrah m ORTANCA, Cem ZEREN, Adnan ÇELİKEL, D. Sümeyra DEMİRKIRAN.
Mustafa Kemal Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Verapam l, yüksek dozda alındığında m yokart ve let s stem n baskılamakta ve gerekl
tedav kısa sürede sağlanamadığında kard yak şok sonucu ölüme neden olmaktadır. Bu yazıda
nt har amaçlı yüksek doz Verapam l çmes n n ardından, kard yak yetmezl k gel şen ve öldükten
sonra otops s nde pulmoner embol saptanan vakanın sunulması amaçlanmıştır.
Olgumuz 31 yaşında kadın c ns yet nde olup, ölümünden 3 gün önce nt har amaçlı 10 adet
TARKA (180 mg verapam lh droklorür ve 2 mg trandolapr l) s ml lacı çt kten sonra a les
tarafından hastaneye get r lm şt r. Tak p ve tedav s esnasında brad kard ve h potans yon gel şen
hastaya pacemaker takılmış, bu sırada ekokard yograf de sağ ventr kül çer s nde hareketl trombüs
görülmüş, sonrasında akut böbrek hasarı neden yle d yal z uygulanmıştır. Üçüncü gün b r defa
arrest gel ş p KPR’ye yanıt veren hastanın sonrasında tekrar kalb durmuş ve eks olmuştur.
Otops s nde kalpte sağ ventr kül çer s nde trombüs, le akc ğerlerde pulmonerembol tesp t
ed lm şt r.
Verapam l ve d ğer kals yum kanal blokörler n n yüksek dozda alınmasına bağlı gel şen
kl n k tablolarda tamş fa sağlanab ld ğ g b , l teratürde ölümle sonuçlanan vakalar da b ld r lm şt r.
Farklı hastalıklar neden yle mmob l ze olan hastalarda pulmonerembol ye bağlı ölüm
görüleb lmekted r. Olgumuzda embol ye neden olan kalptek trombüsün, verapam l n dolaşımı
baskılamasına bağlı oluşan staz sonucu oluştuğu düşünülmüştür. Bu vakanın ölümünde hem
verapam l zeh rlenmes ne bağlı kard yak yetmezl k hem de, pulmonerembol b rl kte rol
oynadığından sunulmaya değer bulunmuştur.

Anahtar kel meler: Verapam l zeh rlenmes , pulmonerembol , otops .
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P 11
ADLİ BELGELERDE SAHTECİLİĞİN TESPİTİNE YÖNELİK YAZICI BASKI
İZLERİNİN KULLANIMI
İsma l ÇAKIR1, Gürsel ÇETİN2, Abd ÖZASLAN2.
1
2

İstanbul Ün vers tes Adl Tıp Enst tüsü

İstanbul Ün vers tes Cerrahpaşa Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

G r ş ve Amaç: Boş b r belgeye başka amaçla atılan mzanın sonradan senet hal ne
get r ld ğ yönünde şüpheler n varlığı durumunda, kes şen ç zg ler n sırasının bel rlenmes , olayın
çözümlenmes ne öneml katkı sağlar. Bu durumun bulunmadığında se senet oluşturmada kullanılan
yazıcı-fotokop c hazı baskı yaptığında mürekkeb n-toner n ve/veya mekan k bölümler n mzanın
üstüne gel p gelmed ğ n n bel rlenmes , b r sahtekârlığın araştırılması sürec nde öneml b lg ler
ver r.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, nceleme konusu olan k adet senet Le ca EZ4 stereo
m kroskop le ayrıntılı olarak ncelend . Belgelerdek mzaların ve s m yazılarının baskı z ,
mürekkep ışık yansıması ve dağılımı gözlemlend .
Bulgular ve Sonuç: İmzaların ve s m yazılarının mürekkepl kalemle oluşturuldukları tesp t
ed ld . S520 Document Detector – Belge İnceleme C hazı le belgelerde yapılan ncelemede
herhang b r f z ksel ve k myasal tahr fat bulgusuna rastlanmadı. Belgelerde mevcut basılı yazı ve
ç zg çerçeven n yapılan ncelemes nde; lazer yazıcı-fotokop c hazı kullanıldığında ortaya çıkan
toner dağılımı ve zler görüldü. Kullanılan c haz ve tonerden kaynaklı harf-rakam karakterler nde
parça kaybı olduğu, harf ve rakamların bazı bölümler baskı olmadığı, belgen n tüm ön yüzey n
kapsayacak şek lde yoğun heterojen toner part kül (artefakt) dağılımı mevcut olduğu tesp t ed ld .
Belgen n tüm ön yüzey ndek yoğun heterojen toner part kül dağılımının, mza ve yazı bulunan
bölgelerde ncelemes yapıldığında; toner part küller n n belgen n tüm yüzey nde yoğun m ktarda
görülmekle b rl kte, mzanın ç der n baskı z n n (fulaj) bulunduğu bölümlerde görülmem şt r.
Baskı z n n olmadığı veya çok az olduğu bölgelerde se görülmüştür. Mevcut bulgular le senetler n
mza bulunan boş kağıtlar üzer ne sonradan basıldığı kanaat ne varıldı.
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P 12
BİLGİSAYAR PROGRAMI YARDIMIYLA MAVİ RENKLİ JEL KALEMLERİN ANALİZİ
İsma l ÇAKIR1, Gürsel ÇETİN2, Abd ÖZASLAN2.
1
2

İstanbul Ün vers tes Adl Tıp Enst tüsü

İstanbul Ün vers tes Cerrahpaşa Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

G r ş ve Amaç: Jel mürekkepl kalemler n kullanımının artması neden yle adl belge
ncelmeler nde, bunları tanımlamak ve ayırt etmek ç n bazı yöntemler n gel şt r lmes zorunlu
olmuştur. Jel mürekkep anal zler nde Yüksek performanslı İnce Tabaka Kromatograf s (HPTLC),
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatograf s (HPLC) ve Raman Spektroskop s uygulanan
yöntemlerdend r. Ancak bunlar hem tahr p ed c olup hem de jel mürekkepler n çözünmeyen
p gment mürekkepler çermes neden yle yüksek ayrım gücüne ulaşamadığı b l nmekted r. Jel
mürekkepler ayırt edeb lmek ç n tahr batsız ve hızlı sonuçlar sağlayan Adobe Photoshop g b
b lg sayar programlarının kullanımı da mümkündür.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, y rm dört mav renkl jel mürekkepl kalem le normal A4
fotokop kâğıdına el yazısı yazılarak örnekler hazırlandı. Örnekler HP L2694A Scanjet G2410
Tarayıcı le renkl 600 dp TIFF formatında taranarak, elde ed len görüntüler Adobe Photoshop CS6
programının üç modu “RGB (kırmızı-yeş l-mav ), CMYK (Camgöbeğ -Eflatun-sarı-s yah) ve Lab”
kullanılarak anal zler yapıldı. Mürekkepler n farklarını göreb lmek ç n program üzer ndek kanal
değ şt r c seçenekler kullanıldı.
Sonuç: Bu çalışmada kullanılan yöntemlerle y rm dört mürekkepten on altısını ayırt
etmen n mümkün olduğu görüldü.
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P 13
İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ İLE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ
Ayça Özdem r KÖKSAL¹, Seda BAYRAKTAR².
¹ Uzm. Ps kolog, Beykoz Beled yes , İstanbul.
²Akden z Ün vers tes Edeb yat Fakültes Ps koloj Bölümü

G r ş ve Amaç: G tt kçe büyüyen ekonom s yle, Türk ye’de çalışma hayatına g ren
b reyler n sayısı hızla artmaktadır. Yen ş alanları açılmakta, bazıları yok olmakta ve bazıları da
yen den yapılanmaktadır. Ancak, tüm dünyada olduğu g b Türk ye’de ş yerler nde çok uzun
zamandır görmezden gel nen veya g zlenen b r ps koloj k tac z olgusu g tt kçe daha çok açığa
çıkmakta ve bu da ver ms z örgütler, mutsuz b reyler yaratmaktadır. Ps koloj k tac z n pek çok
neden vardır. Bu çalışma le çalışanların şyerler ndek ps koloj k tac ze l şk n algı düzeyler le
çeş tl değ şkenler arasındak l şk n n ncelenmes amaçlanmıştır. Bu kapsamda ş yer nde
ps koloj k tac z le l şk l olduğu düşünülen sosyo-demograf k değ şkenler, şyer ne l şk n
değ şkenler, ps k yatr k semptomlar ve başa çıkma yolları ncelenm şt r.
Gereç ve Yöntem: Araştırma, 2014 yılında, İstanbul Beykoz Beled yes nde çalışan ve
rastgele yöntemle seç len 150 k ş le yürütülmüştür. Sosyo-demograf k ve ş yer ne l şk n b lg ler
elde etmek adına görüşme formu, Ps koloj k Tac z Ölçeğ , Öğren lm ş Güçlülük Ölçeğ ve Kısa
Semptom Envanter kullanılmıştır.
Bulgular ve Sonuç: Çalışanların genel ps koloj k tac z algı düzeyler düşüktür. Yaş,
c ns yet, meden durum, çocukların varlığı, çocuk sayısı, eğ t m durumu, ekonom k durum, çalışılan
sektör, kurumdan memnun yet duyma, çalışma şekl , haftalık çalışma saat , ş yer ndek konum,
çalışma hayatında ş ddete maruz kalma durumu değ şkenler çalışanların ps koloj k tac ze l şk n
algı düzeyler nde anlamlı farklılaşmalara neden olmaktadır. Ayrıca, çalışanların ps koloj k tac ze
l şk n algı düzeyler le kısa semptom envanter n n çoğu alt boyutuyla arasında anlamlı l şk
bulunmuş olup, çalışanların ps koloj k tac ze l şk n algıları le öğren lm ş güçlülük düzeyler
arasında anlamlı b r l şk bulunamamıştır. İş yer nde ps koloj k tac z travmat k b r yaşam deney m
olmakla b rl kte b rçok k ş sel faktörün, bu olaydan etk lenme düzey üzer nde anlamlı etk ye sah p
olduğu görülmekted r.

Anahtar Kel meler: İşyer , ps koloj k tac z, başa çıkma, ps kopatoloj .
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P 14
DÜNÜN MAĞDURU BUGÜNÜN FAİLİ OLUYOR MU?
Gamze UÇAR¹, Seda BAYRAKTAR².
¹ Uzm. Ps koloj k Danışman, M ll Eğ t m Bakanlığı’na Bağlı Ortaokul, İstanbul.
² Akden z Ün vers tes Edeb yat Fakültes Ps koloj Bölümü

G r ş ve Amaç: B reyler n geçm şler nde travmat k yaşam olaylarına maruz kalmaları
sonucunda ler k yıllarda kend ler n n de travmat k yaşam olaylarında saldırgan/fa l rolüne
g reb ld kler görülmekted r ve saldırgan oldukları bu yaşam olayları çeş tl l k göstereb lmekted r.
Bu amaçla bu çalışmada İstanbul’da yaşayan 18 yaş üstü b reyler n geçm şler nde akran zorbalığı
mağduru ve/veya çocukluk çağı örselenme yaşantıları(c nsel, f z ksel ve duygusal st smar)
mağduru olmaları le yet şk nl k çağında zorbalık ve örselenmeden farklı olan b r travmat k yaşam
olayı olarak “İş yer nde ps koloj k tac z” konusunda kend ler n n ş ortamında saldırgan rolüne g r p
g rmed kler arasındak l şk ncelem şt r. Aynı zamanda İş yer nde ps koloj k tac z n demograf k ve
ş yer değ şkenler ne göre farklılık göster p göstermed ğ ele alınmıştır.
Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklem 113 kadın, 114 erkek olmak üzere toplam 227
b reyden oluşmaktadır. Araştırmanın ver ler , demograf k b lg formu, İş Yer nde Ps koloj k Tac z
değerlend rme amaçlı Algı Ölçeğ (Saldırgan boyutu), Akran Zorbalığı Kurbanlarını Bel rleme
Ölçeğ ve Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Ölçeğ kullanılarak elde ed lm şt r. Ver ler n
anal z nde tanımlayıcı stat st ksel metotlar, Bağımsız k grup ç n (bağımsız t-test n n parametr k
olmayan karşılığı) Mann Wh tney U Test , bağımsız örneklem ç n (tek yönlü ANOVA'nın
parametr k olmayan karşılığı) Kruskal Wall s test kullanılmıştır.
Bulgular Sonuç: Yapılan anal zler sonucunda, ş yer nde ps koloj k tac z saldırganı olmak
le çocukluk çağında akran zorbalığı mağduru, c nsel st smar, f z ksel st smar ve duygusal st smar
mağduru olma arasında anlamlı düzeyde l şk bulunmaktadır. Aynı zamanda k ş ler n çalıştıkları
kurum ve k ş ler n ş yer nden memnun yet düzeyler le ş yer nde ps koloj k tac z arasında anlamlı
l şk bulunmuştur. Sonuç olarak “Dünün Mağduru Bugünün Fa l ” olab lmekted r.

Anahtar Kel meler: Mağdur, travma, saldırgan.
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P 15
EŞ ZAMANLI GELİŞEN MİYOKARD RÜPTÜRÜ ve GASTRİK ÜLSER
PERFORASYONUNA BAĞLI ÖLÜM OLGUSU
Ref k AKMAN, K.Ayl n AKSOY, Muazzez ELLİDAĞ, Özgür CİN.
Adl Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı

Sol ventr kül rüptürü akut m yokard nfarktüsünün (Mİ) an ölüme yol açan b r
kompl kasyonu olup Mİ’n tak ben gerçekleşen ölümler n % 12-21’ nden sorumludur. Kard ak
rüptür nfarkttan etk lenen alana bağlı olarak kalb n farklı bölgeler nde gerçekleşeb l r. Sol ventr kül
serbest duvarı, ventr küler septum ve pap ller adale sık etk lenen bölgelerd r. Sol ventr kül serbest
duvar rüptürü genell kle hemoper kard yum neden yle kard yak tamponada yol açarak ölüme neden
olur. Mİ sonrası ventr kül duvarında rüptür meydana gelmes ndek r sk faktörler arasında ler yaş,
kadın c ns yet, h pertrof n n eşl k etmed ğ h pertans yon ve lk kez Mİ geç rmek sayılab l r. Pept k
duodenal ve gastr k ülserler as t ve peps n n m de ve duodenuma a t koruyucu mekan zmaları
geçmes yle mukozada oluşturdukları der n defektlerd r. Pept k ülser en sık duodenumda bulbusta,
k nc sıklıkta m dede küçük kurvaturda görülür. Tedav lerdek gel şmelere rağmen pept k ülser
olanlarda yılda %7 oranında perforasyon meydana geld ğ b ld r lmekted r. Duodenal ülser
perforasyonu gastr k ülserlere göre daha sık zlen r. Pept k ülser perforasyonu 4-5. dekadlarda sık
görülür ve erkek/kadın oranı 2-8/1 aralığında değ şmekted r.
Oğluyla beraber yaşadığı ev nde yalnızken ölü bulunarak şüphel ölüm kabul ed len 73
yaşında erkek olgunun yapılan otops s nde, sol ventr kül anevr zma duvarında akut ve subakut
m yokard nfarktüsü zem n nde 0,3 cm çapında rüptür alanı, buna bağlı per kard ç kanama zlend .
M de alt uçta p lora yakın bölgede 1 cm çapında kenarları nekrot k da rev şek lde perforasyon alanı
ve bu alana yakın kısımda 1 cm çapında krater şekl nde tabanı kanamalı ülser mevcuttu.
Olgumuz, bel rg n b r kl n k bulgu vermeden aynı zamanda hem sol ventr kül anevr zma
rüptürü hem de gastr k ülser perforasyonunun gel şmes ve l teratürde başka örneğ n n olmaması
neden yle lg nç bulunarak sunulmuştur.

Anahtar Kel meler: M yokard rüptürü, m de perforasyonu, eş zamanlı, otops .
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P 16
MİDESİNDE 67 ADET İLAÇ TABLETİ BULUNAN İNTİHAR OLGUSU
Tuba AKKUŞ1, Ömer KAYA1, Abdullah AVŞAR1, Erdem OKDEMİR2, Ramazan KARANFİL1.
1

Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
2

Adl Tıp Kurumu Kahramanmaraş Adl Tıp Şube Müdürlüğü

G r ş ve Amaç: İnt har, genel olarak, b r b rey n ölüm sonucunu doğuracağını b lerek planlı
ve kasıtlı olarak kend s n n yaptığı eylem, kend hayatına son verme olarak tanımlanır. İnt har
düşünces , nt har g r ş m ve tamamlanmış nt har olmak üzere üç b leşen çermekted r. Bu yazıda,
m des nde 67 adet laç tablet bulunan nt har olgusunun tartışılması ve bu konuya d kkat çek lmes
amaçlanmıştır.
Olgu: 23 yaşında, erkek, ün vers te öğrenc s . Öyküde, okul dışında köy cam s nde geç c
mamlık yaptığı ve ps koloj k tedav gördüğü b lg s ne ulaşılmıştır. Olay yer ncelemes nde; ev n
aşırı derecede dağıldığı, lavaboda kusmuk bulaşığı ve odada çok sayıda laç kutusu ve tabletler
olduğu görülmüştür. K ş , başı yorgan üzer nde yüzükoyun vaz yette ölü bulunmuştur. Ölü
muayenes ve otops de; cesette yüzeyel travmat k lezyonlar, m de ç nde orta m ktarda pembe renkl
sıvı ve sıvı ç nde genel yapısı korunmuş b rb rler ne benzeyen, tüp şekl nde ortada çent k bulunan
67 adet laç tablet , m de mukozasında yaygın kanama ve yeş l renk değ ş kl ğ tesp t ed lm şt r.
Yapılan tüm değerlend rmeler sonucunda, ölümün laç ntoks kasyonu sonucu meydana geld ğ
kanaat ne varılmıştır.
Sonuç: İnt har etmeye kararlı olan k ş ler n seçt ğ yöntemlerden b r s de aşırı dozda laç
alımıdır. İnt har sonucu meydana gelen ölüm olgularının adl n tel kte olduğu kabul ed l r ve otops
uygulanmasını gerekt r r. Bu g b olgularda otops de, m dede laç tabletler n n tesp t ed lmes olayın
çözümüne öneml katkı sağlayacaktır.

Anahtar kel meler: Tablet laç, nt har, otops , adl tıp.
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ÜZERİNE BENZİN DÖKEREK KENDİNİ YAKMA
Murat Serdar GÜRSES1, Nursel TÜRKMEN İNANIR1,2, Bülent EREN2, F l z EREN2, Eser
BAYRAKTAR1, Recep FEDAKAR1,2, Üm t Nac GÜNDOĞMUŞ3.
1

Uludağ Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
2

Adl Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı
3

İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı

Dünyada ve bölgem zde ölümle sonuçlanan kend n yakma yoluyla nt har g r ş mler n n
olduğu b l nmekted r (1,2). Genell kle olgular kend ler n ateşe vermek ç n alkol, gaz yağı ve
benz n türü sıvı yakıt ürünler n terc h etmekted rler (3). Bununla b rl kte üzer ne benz n döküp
kend n yakma toplumda nad r olarak karşılaştığımız b r nt har yöntem d r (1).
Yaklaşık 20 yıl önce a les le b rl kte Bursa’ya göç etm ş 26 yaşındak olgumuz nşaatlarda
şç olarak çalışmakta d . Kend açısından haksız olan b r uygulamayı protesto etmek amacıyla
üstüne benz n dökerek kend n ateşe verd ğ , çevres ndek nsanlar tarafından müdahale ed lerek tıp
fakültes hastanes ne kaldırıldığı fade ed ld . Hastanede yapılan değerlend rmede vücudunda
yaklaşık %90 oranında 2. ve 3. derece yanıklar tesp t ed len şahıs gerekl cerrah şlemler sonrası
yoğun bakıma alındı, ancak kısa b r süre sonra hayatını kaybett . Otops de vücudun tamamına yakın
alanında 2. ve 3. derece yanık alanları le b rl kte fasyotom kes ler zlenen şahsın benz n yanığı ve
yanığa bağlı gel şen kompl kasyonlar sonucu öldüğü tesp t ed ld .
Bu b lg ler ışığında kl n k ve h stopatoloj k bulguları le b rl kte otops de nad r rastlanan
benz n yanığı olgusunu sunmayı amaçladık.
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P 18
KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNE BAĞLI ÖLÜM

Murat Serdar GÜRSES1, Bülent EREN2, Nursel TÜRKMEN İNANIR1,2, F l z EREN2, Eser
BAYRAKTAR1, Recep FEDAKAR1,2, Üm t Nac GÜNDOĞMUŞ3.
1

Uludağ Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
2

Adl Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı
3

İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı

Karbonmonoks t (CO) renks z, kokusuz ve tatsız b r gazdır. CO karbon çeren maddeler n
tam olmayan yanması sonucu oluşur. Ülkem zde halen bell bölgelerde kömür sobalarından
kaynaklanan CO zeh rlenmeler öneml b r problemd r (1). Karbonmonoks t (CO) zeh rlenmes ne
bağlı ölümler genelde önleneb l r kaza şekl nde olur (1). L teratürde gazla çalışan jeneratör
kullanılarak nt har eden ölüm vakası da b ld r lm şt r (2). Olgumuz, ormanlık b r araz de neredeyse
tamamına yakını karın altında kalmış olan kamyonet n ç nde ölü olarak bulunan 49 yaşında erkek
d . Savcılık evrakı fade tutanaklarının ncelenmes nde; dağda arızalanan kamyonet ç n serv s
tarafından gönder ld ğ , kend s n n tam rc olduğu, kend s ne yardım ç n gelen araç sah b n n fark
etmes üzer ne yetk l lere haber ver ld ğ kayıtlıdır. Savcılık tarafından şüphel ölüm olarak
değerlend r lerek merkez m ze otops yapılmak üzere gönder lm şt r. Otops de dış muayenede; sağ
el sırtında 0,5x0,5 cm.l k sıyrık, el tırnak yataklarında, kulak sayvanlarında s yoneze görünüm
dışında başka b r patoloj k bulguya rastlanılmamıştır. İç muayenede; anlamlı olarak adale kes tler
açık pembe renkte tesp t ed lm şt r. Toks koloj k anal zlerde kanda %53 karboks hemoglob n
(COHb) saptandı, bunun har c nde kanda ve drarda başka b r madde tesp t ed lmem şt r. K ş n n
ölüm neden CO zeh rlenmes sonucu gerçekleşm ş olduğu raporlanmıştır. Olgunun otops ve
h stopatoloj k bulguları le laboratuvar sonuçlarını l teratür eşl ğ nde adl tıbb açıdan tartışmayı
amaçladık.
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P 19
KONJENİTAL POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞINA BAĞLI İNTRAUTERİN ÖLÜM
F l z EREN2, Nursel Türkmen İNANIR1,2, Bülent EREN2, Eser BAYRAKTAR1, Murat Serdar
GÜRSES1, Mustafa Numan URAL1, Üm t Nac GÜNDOĞMUŞ3.
1

Uludağ Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
2

Adl Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı
3

İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı

Pol k st k böbrek hastalıkları son dönem böbrek yetmezl ğ n n önde gelen neden d r ve
d yal z ve böbrek transplantasyonunun yaygın end kasyonudur (1). Pol k st k böbrek hastalığı
çocuklarda ve er şk nlerde görülen kron k böbrek yetmezl ğ n n yaygın genet k nedenler ndend r
(2). K stler genelde nefron hücre ep tel nden ve toplayıcı s stemden köken alırlar ve hücreler tek b r
d z şekl nde sıralanır, prof lerasyon oranı yüksekt r. Normal tübül hücreler nden daha az
farklılaşma göster rler (3). Anne karnında öldüğü b ld r len erkek bebek olgusu Savcılık tarafından
otops yapılmak üzere merkez m ze gönder ld . Otops de dış muayenede; bebeğ n 1570 gr tartıldığı,
tepe topuk uzunluğu: 36 cm, tepe kalça uzunluğu: 26 cm, baş çevres : 26 cm, göğüs çevres (meme
ucundan): 23 cm, abdom nal çevre (umbl kustan): 33 cm, ayak tabanı uzunluğu: 4,5 cm,
frontoocc p tal çap: 9,4 cm, mentoocc p tal çap: 9,5 cm, b par etal çap: 7 cm olarak ölçüldüğü, yüz
sol yarısı, boyun altı ve göğüs b lges nde yaygın h perem k alanlar zlend . İç muayenede; Sağ
böbrek:156 gram ve 9,5x7x2,7 cm boyutlarında zlend . Sol böbrek:161,7 gram tartıldı ve 10x7x2,5
cm boyutlarında zlend . Gerota fasyaları sıyrıldığında her k böbreğ n yüzeyler nde yer yer
peteş yel kanama alanları çok sayıda 0.2 cm ve 0.3 cm boyutlarında şeffaf k st k yapılar zlend .
Böbrekler n h stopatoloj k ncelenemes nde; tübül yapılarında ler derecede k st k gen şlemeler n
olduğu d kkat çekt ğ ve nterst syel alanda ödem, konjesyon gözlemlend . Yen doğan erkek
bebeğ n ölümünün konjen tal k st k böbrek anomal s sonucu olduğu raporlandı. Olgunun otops ve
h stopatoloj k bulguları le laboratuvar sonuçlarını l teratür eşl ğ nde adl tıbb açıdan tartışmayı
amaçladık.
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P 20
HUKUKİ SÜREÇLERDE ODYOLOG DANIŞMANLIĞINA ÖNCELİKLİ İHTİYAÇ
DUYULAN KONULAR
Ramazan Bayram KARAKAYA1, Muhammet ESEN2, Aycan BAŞ2.
1
2

İstanbul Gel ş m Ün vers tes Sağlık Meslek Yüksekokulu Odyometr Bölümü
İstanbul Kemerburgaz Ün vers tes Meslek Yüksekokulu Odyometr Bölümü,

Son yıllarda odyoloj alanındak gel şmelere bağlı olarak özell kle ş tmen n ve dengen n
değerlend r lmes gerekt ğ hukuk süreçlerde odyolog tarafından danışmanlık h zmet n n
ver lmes ne yönel k ht yaç artmıştır. Odyologun danışmanlık h zmet verd ğ konular başlıca şç
tazm natları, çevresel gürültüler, anayasal haklar, ş ddete maruz kalma, malprakt s, ş t leb l rl k ve
anlaşılab l rl k şekl nde özetleneb l r.
Çalışmamızda odyoloj alanının gel şen b l m dalı olması neden yle Türk ye’de özell kle
hukuk süreçlerde ş tme ve denge konusunda ht yaç duyulan öncel kl alanlar bel rlenm şt r.
Öncel kl alanlar olarak ş tme kaybı, ş tsel fonks yon, ş tme c hazı kullanımı, etk nl kler n
ş t leb l rl ğ , let ş m becer s , konuşmanın anlaşılab l rl ğ olarak tesp t ed lm şt r.
Yapılan bu çalışmanın sonuçları, ş tme ve dengeyle lg l hukuk süreçlerde odyolog
tarafından başlıca hang konularda danışmanlığa ht yaç duyulduğu konusunda f k r vermes
bakımından katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kel meler: Odyoloj , odyolog, ş tme, denge.
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P 21
ADLİ LABORATUVARLARDA İNSAN KİMLİKLENDİRME İÇİN YENİ NESİL SEKANS
SİSTEMİ UYGULAMALARI
Tuğba ÜNSAL, Kad r DAŞTAN, Itır ERKAN, Fatma ÇAVUŞ, Gülten RAYİMOĞLU, Emel Hülya
YÜKSELOĞLU.
İstanbul Ün vers tes Adl Tıp Enst tüsü

Adl
laboratuvarlarda k ml klend rmede, genell kle STR genet k
şaretler nden
yararlanılmaktadır. STR lokuslarının alel büyüklükler n n 350 bç’den küçük olması, ayrım
güçler n n yüksek oluşu adl b l mlerde deal genet k şaretler olmalarını sağlamıştır. Bu lokuslar
halen kullanılmakla b rl kte, olay yer nden gelen aşırı derecede bozunmuş b yoloj k örneklerde
t plend rmede; alel düşmes , kısm prof l eldes g b sorunlar yaşandığı b l nmekted r.
Bunu ortadan kaldırmaya yönel k, araştırmacılar DNA üzer nde daha az yer kaplayan ve
bozunmuş örneklerde dah t pleme mkânı veren çalışmalara yönelm şlerd r. Bu çalışmalardan b r s
SNP genet k şaretler n n adl b l mlerde kullanılmasıdır. Son dönemdek bu ht yaca yönel k
mult pleks SNP bazlı yen nes l sekans s stemler nde çalışan hazır t car k tler gel şt r lm şt r. Klas k
sekans le zorlu adl vakalarda prof l elde ed lemed ğ durumlarda bu s stemler kullanılarak
k ml klend rme yapılması mümkündür. Buna ek olarak; özell kle şüphel DNA’sına a t herhang b r
ver bulunamadığında soruşturmaya yön vereb lmek adına şüphel şahsa a t saç reng , göz reng , ten
reng g b fenot p k özell kler bel rmeye yarayan ve b yocoğraf k soy tay n sağlayan hazır SNP
k tler de gel şt r lm şt r. Ayrıca toplu mezar vakaları, felaket kurbanlarını k ml klend rme (DVI)
g b olaylarda akrabalık l şk ler - köken araştırmaları ç n M tokondr al DNA d z leme k tler n
gel şt rm şlerd r. Bu çalışmalarda klas k sanger d z leme metoduna göre ver kal tes n n arttırılması
amacıyla daha ler sev yede anal ze olanak veren yen nes l sekans s stem kullanılmaktadır.
Dünyada adl laboratuvarlarda bu s stemler kullanılmaya başlanmıştır. Ancak Türk ye’de
adl laboratuvarlarda henüz bu s stem kullanılmamaktadır. Bu yen l kler n ülkem ze
kazandırıldığında adl soruşturmalara yön verecek n tel kte olup olayların daha çabuk çözülmes n
sağlayacaktır.

Anahtar Kel meler: Adl genet k, k ml klend rme, yen nes l sekans s stemler , SNP.
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P 22
TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞEN SERİ CİNSEL SALDIRI OLAYININ MEDİKOLEGAL
DEĞERLENDİRİLMESİ
Eda YILMAZ, Aysun BALSEVEN ODABAŞI, Ramazan AKÇAN, Al Rıza TÜMER.
Hacettepe Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

G r ş; B r saldırgan tarafından 2 veya daha fazla k ş ye karşı şlenen c nsel suçlar olarak
tar flenen ser c nsel saldırılar, çözüme kavuşturulması zor adl olgulardır. Ser c nsel saldırılar le
lg l l teratürde çok sayıda b ld r bulunmasına rağmen Türk ye’den bugüne kadar sadece b r b ld r
yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı sunulan ser c nsel saldırı olayı le l teratürde bulunan d ğer
çalışmalarda elde ed len bulguları karşılaştırarak olaya a t karakter st k özell klere vurgu yapmak ve
ser c nsel saldırıların önem ne profesyoneller n d kkat n çekmekt r.
Metod; 2005-2011 yılları arasında aynı ser c nsel saldırı olayı neden yle Hacettepe
Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı’nda muayeneye gönder len 8 kadınla yapılan
görüşmeler ve dava dosyasındak b lg ler ncelenerek; saldırgana ve c nsel saldırıya uğrayan
kadınlara a t demograf k özell kler le saldırıya a t mot vasyonel faktörler lg l l teratür eşl ğ nde
tartışılmıştır.
Bulgular; 2005-2011 yılları arasında 8 kadına (21-35 yaş) c nsel saldırıda bulunan, düşük
sosyoekonom k şartlarda yaşayan ve taks şoförlüğü yapan 38 yaşındak erkek saldırganın eğ t m
sev yes lköğret m olarak b ld r lm şt r. Saldırgan tarafından öpme, sarılma, kurbana sürtünme,
kurbanı mastürbasyon yapmaya zorlamanın dışında vaj nal penetrasyon düzey nde c nsel
davranışlar serg lenm ş olup f z ksel ş ddete başvurulmamıştır.
Sonuç; Sunulan ser c nsel saldırı olayı, saldırganın kurban seç m yönünden Türk ye’den
daha önce b ld r m yapılan c nsel saldırı olayına benzed ğ ancak saldırganın c nsel ve r tüel st k
davranışları açısından bazı farklılıklar gösterd ğ gözlenm şt r. Bu bulgular ışığında; ser c nsel
saldırılarda saldırganın b r an önce yakalanarak toplumda meydana gelen end şe hal n n önüne
geç leb lmes ve yen kurbanlar ortaya çıkmasının engellenmes ç n saldırgana ve olaya a t
karakter st k özell kler le saldırıya uğrayan kadınların muayeneler nden elde ed len del ller n,
kayıtlarda bulunan d ğer olaylara a t ver ler le karşılaştırmalı olarak anal z ed lmes n n öneml
olduğu düşünülmüştür.
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TIP VE ADLİ BİLİMLERDE RAMAN UYGULAMALARI
Cem ZEREN1, Güneş AÇIKGÖZ2, Berna HAMAMCI2.
1
2

Mustafa Kemal Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Bölümü

Mustafa Kemal Ün vers tes Hatay Sağlık H zmetler Meslek Yüksek Okulu

Son yıllarda Raman Spektroskop s n n (RS) önem g tt kçe artan anal t k b r yöntemd r. RS
genell kle lazer kaynağından çıkan monokromat k ışının nelast k saçılmasına bağlı olarak
çalışmaktadır.
Raman Spektroskop s ; tıp, adl tıp, eczacılık, b yoloj , malzeme b l m g b b rçok alanda
oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. M kroskob k örnekler üzer nde hızlı, tahr batsız b r anal z
sağlayab lmekted r. Özell kle adl tıp da alkollü çecekler n çer ğ ndek b leşen m ktarının
bel rlenmes nde kullanıldığı g b tırnak, kıyafet, parmak z ve çecekler g b örneklerde uyuşturucu
madde tesp t ed lmes nde kullanılmaktadır. Aynı zamanda tıp ve adl tıp alanında nsana a t doku
b leşenler , kan metabol tler , tedav ed c laçların k myasal ölçümler , paraz ter enfeks yonların
tanısı, b yoloj k örnekler n kant tat f anal zler g b değ ş k çalışmalarda da kullanılmaktadır. Bu
çalışmada, RS’n n adl b l mler alanında kullanım avantajları ve örnekler göster lmeye çalışılacaktır.
Örnekler üzer nde hızlı, duyarlı, tahr batsız anal z sağlayan RS’n n duyarlılığı ve özgünlüğü
yüksek olmasından dolayı avantajlı olduğunu düşünmektey z. Bu sayede özell kle tıp ve adl tıp da
yapılacak b l msel çalışmalarda zaman ve güvenl k bakımından üstün olan bu yöntem ülkem z ve
dünya l teratürüne katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kel meler: Raman spektroskop s , nelast k saçılma.
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MALULİYET RAPORLARININ DÜZENLENMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR:
ÜÇ OLGU SUNUMU
Hüsey n KASAP, İsma l KILIÇ, Ahmet Zah t DURSUN, Serhat SARI, Alper ÖZKÖK, B rol
DEMİREL.
Gaz Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Malul yet oranının bel rlenmes ve raporlanması sürec Adl Tıp prat ğ nde öneml b r yer
tutmaktadır. Malul yet oranının bel rlenmes ç n mahkemeler tarafından yaygın olarak Adl Tıp
Kurumu’nun lg l ht sas da res ve Ün vers teler n Adl Tıp Anab l m Dallarından b l rk ş raporu
talep ed lmekted r. Ancak, mahkemeler tarafından sten len bu raporların düzenlenmes nde, b r
takım zorluklar ve kısıtlılıklar yaşanmaktadır. Mahkemeler n bu tür raporları sterken,
cevaplanmasını talep ett ğ soruların net olarak bel rt lmemes , güncel mevzuata uygun olmayan
talepler n stenmes , soruların b r kısmının, tıbb b lg ler le cevaplanmasının mümkün olmaması,
hukuk yorum talep ed lmes g b durumlar bu raporların yazılmasını zorlaştırmaktadır. Bu amaçla,
anab l m dalımıza resm yazıyla başvuran üç olgunun raporlama sürec n n ncelenmes , bu aşamada
yaşanan zorlukların tesp t ed lmes ve çözüm öner ler n n tartışılması amaçlanmıştır.
Çalışmada; mahkemeler n malul yet raporlarının düzenlemes n talep ederken, sormuş
oldukları soruların, çok gen ş b r aralıkta olduğu, bu sebeple Adl Tıp Uzmanlarınca çözümlenmes
mümkün olmayan sorulara cevap ver lemed ğ saptanmıştır. Objekt f b r b l rk ş l k sürec n n
oluşması açısından, talep ed len raporun hang kanun ve/veya yönetmel ğe göre düzenleneceğ n n
bel rt lmes , cevaplanması stenen soruların açık b r şek lde sorulması gerekt ğ g b sorunların
tartışılarak, b l rk ş l k sürec nde yaşanan zorlukların g der lmes ç n gerekl önlemler n alınması
sağlanmalıdır.
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YAŞ TAYİNİNDE KLAVİKULA MEDİAL EPİFİZİ TOMOGRAFİ GÖRÜNTÜLERİNİN
YERİ
S nan UYGUN1, Ahsen KAYA1, Cenk ERASLAN2.
1
2

Ege Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Ege Ün vers tes Tıp Fakültes Radyod agnost k Anab l m Dalı

G r ş ve Amaç: B lg sayarlı Tomograf n n (BT) tıbbın tüm alanlarında kullanılmaya
başlanmasının ardından, adl tıpta yaş tay n açısından kullanılab l rl ğ yapılan çeş tl çalışmalarla
sorgulanmaya başlandı. D rekt kem k graf ler n n özell kle 22 yaşla sınırlı kalması neden yle
toraksa yönel k BT görüntüler nde klav kula med al ep f z n n ncelenerek Türk toplumundak yaş
tay n olgularında kullanılab l rl ğ n n değerlend r lmes amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: EÜTF Radyod agnost k Anab l m Dalında 2012 yılında Çok Kes tl
Toraks BT çek len, yaşları 0-40 arası değ şen 1051 erkek ve 611 kadına a t arş v görüntüler
retrospekt f olarak ncelend . Olguların klav kula med al ep f zler n n “Schmel ng evrelemes ”ne
göre hang evrede olab lecekler değerlend r ld . İstat st ksel değerlend rme ç n ANOVA model
kullanıldı.
Bulgular: Çalışmada Evre 1 olarak değerlend r len b r kadının 5.65±4.42, erkeğ n
6.39±4.78, Evre 2’de kadının 17.08±2.25, erkeğ n 18.73±2.40, Evre 3’te kadının 22.00±2.46,
erkeğ n 22.87±3.21, Evre 4’te kadının 28.04±4.30, erkeğ n 28.30±3.09, Evre 5’te kadının
35.35±3.68, erkeğ n 34.52±3.75 ortalama yaşlarda olab leceğ saptandı. İncelenen olgular arasından
toplam 151 olgu seç lerek ntra ve nterobserver uyum değelend r ld . İntra ve nterobserver uyum
güçlü (sırasıyla kappa = 0,72 ve 0,77) bulundu.
Sonuç: Teknoloj n n lerlemes ve mal yetler n düşmes yle BT kullanımı yaygınlaşmıştır.
Buna bağlı olarak klav kula med al ep f z g b d rekt graf lerle görüntülenmes zor olan ep f z
plaklarının BT le kolaylıkla değerlend r lmes sayes nde yaş tay n ç n daha spes f k b lg ler elde
ed lmeye başlanmıştır. Klav kula ç n evreleme s stem b r yaş aralığını fade etmekted r. Prospekt f
çalışmalarla klav kula le b rl kte yaş tay n ç n kullanılan d ğer kem kler n de göz önünde
bulundurulmasının (sternum, kostakondral b leşke g b ) özell kle 22 yaş ve üzer olgularda yaş
tay n açısından daha net değerlend rme yapılmasına yardımcı olacağı düşünülmekted r.
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ADLİ LABORATUVARLARDA AKREDİTASYONUN ÖNEMİ
D lek Salkım İŞLEK, Esra İŞAT, Fatma ÇAVUŞ, Gülten RAYIMOĞLU, Hülya YÜKSELOĞLU,
Sal h CENGIZ.
İstanbul Ün vers tes Adl Tıp Enst tüsü

Akred tasyon uygunluk değerlend rme kuruluşlarınca gerçekleşt r len çalışmaların ve
dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenled kler uygunluk tey t belgeler n n (deney ve muayene
raporları, kal brasyon sert f kaları, yönet m s stem belgeler , ürün belgeler , personel belgeler vb)
güven l rl ğ n ve geçerl l ğ n desteklemek amacıyla oluşturulmuş b r kal te altyapısıdır. Akred te
olmuş kuruluşların lg l standartlara göre hareket etme zorunluluğu olduğundan dolayı,
laboratuvarlar yaptıkları test ve anal zlerde, mevcut standartlara göre hareket etmeler
gerekmekted r. Standartlar uygun olarak yapılan faal yetler; standardın koyduğu şartlara uygun
olmak zorunda olduğundan gerek ulusal gerekse uluslararası alanda rekabet ed leb l rl l ğ
arttırmaktadır. Mal yetler azaltır, karlılığı artırır. İşletmelerde TS EN ISO/IEC 9001 uygulanırken,
laboratuvarlarda se gerçekleşt r len testler n bu alanda yetk n olduğunun gösterges TS EN
ISO/IEC 17025 standardıdır. Bu standard k ana kısma ayrılmaktadır. İlk laboratuvarın yönet m
şartları ken d ğer laboratuvarın f z ksel şartlarını, metotların uygulanab l rl ğ n de çeren tekn k
özell klerd r. TS EN ISO/IEC 17025 standardı, laboratuvarın kal te, dar ve tekn k şlemler ç n
yönet m s stemler n gel şt rmeler amacıyla kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Bu standarda sah p
adl b l mler laboratuvarında gerçekleşt r len testler n güven l rl ğ n n yanı sıra verm ş olduğu
b l rk ş l k h zmet n n tarafsızlığı ve standartlara uygunluğuda güvence altına alınmış olacaktır. Bu
çalışmada TS EN ISO/IEC 17025 n gerekl l kler ve bu standardı uygulayan adl b l mler
laboratuvarlarına sağladığı avantajlar ncelend .

Anahtar Kel mler: Akred tasyon, ISO17025, adl laboratuvar.
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P 28
İŞ YERİ ORTAMINDAKİ TOKSİK MADDELERİN TESPİTİNİN ÖNEMİ ve BUNUN
MESLEK HASTALIKLARINA ETKİSİ
D lek Salkım İŞLEK, Ayça DEDETAŞ, Esra İŞAT, Tunç DEMİRCAN, Hızır ASLIYÜKSEK,
Hülya YÜKSELOĞLU, Sal h CENGİZ.
İstanbul Ün vers tes Adl Tıp Enst tüsü

Uçucu organ k b leş kler n ş yerler nde çalışma ortam havalarından tesp t son yıllarda en
çok araştırılan konulardan b r d r. Bunun en öneml nedenler nden b r bu ortamlarda çalışan
k ş ler n kullandıkları materyaller ve proseslere bağlı olarak maruz kaldıkları UOBler n meslek
hastalıklarına yol açmasıdır. İç ortam hava kal tes n n bel rlenmes konusunda daha önce yapılan
çalışmalarda elde ed len bulgular onucunda, nsanların zamanlarının çogunu geç rd kler ç
ortamların k rl l k sev yeler n n dıs ortam k rl l k sev yeler ne kıyasla daha yüksek oldugu tesp t
ed lm şt r. Bu maddeler n tesp t önemtaşımaktadır. Kapalı ortam hava k rl l g , ç ortam havasında
karbon monoks t, kükürt d oks t, n trojen oks tler, formaldeh t, s gara dumanı, uçucu organ k
moleküller, radon, asbest, kursun, çes tl m kroorgan zma ve alerjenler g b b yoloj k, f z ksel ve
k myasal zararlı etkenler n bulunması olarak tanımlanmıstır Uçucu organ k b les kler n (UOB)
çes tl ortamlardak sev yeler son zamanlarda ençok arastırılan konulardan b r d r. Bu yüzden bu
çalışmada ş yer ortamından numune alma tekn kler ve anal z yöntemler nden bahsed lecekt r.

Anahtar Kel meler: İş yer toks koloj s , uçucu organ k b leş k, TD*GC/MS.
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P 29
MADDE ETKİSİ ALTINDA ARAÇ KULLANAN SÜRÜCÜLERDEN ALINAN BİYOLOJİK
ÖRNEKLERİN VERİMLİLİĞİ
D lek Salkım İŞLEK, Esra İŞAT, Tunç DEMİRCAN, Hülya YÜKSELOĞLU, Sal h CENGİZ.
İstanbul Ün vers tes Adl Tıp Enst tüsü

Ülkem zde, traf k kaza oranları Avrupa ülkeler le kıyaslandığında küçümsenemeyecek b r
orana sah pt r. Bu kazaların nedenler n n saptanması ç n yapılan çalışmalarda, sürücü hatalarının
öneml b r yere sah p olduğu ortaya çıkmıştır. Sürücü hatalarına neden olan etkenler n başında alkol
ve madde tes r altında araç kullanmak gelmekted r. Bu sebeple ülkem zde alkol ve madde
kullanımı yasalarla düzenlenm ş ve yasaklanmıştır. Bu yüzden, sürücüler n alkol dışında madde
kullanıp kullanmadıklarının tesp t nde alınacak b yoloj k materyal büyük önem taşımaktadır.
Uzmanlar sürücüler n madde kullanımının tesp t le lg l traf k kontroller nde hızlı testler terc h
etmekted r. Bu yüzden 1990’ ların sonunda hem tükürük hemde ter le lg l yöntemler araştırıldı.
Ancak tükürükten madde tesp t n n terden daha y olduğu tesp t ed ld . Tükürüğün d ğer b yoloj k
materyallere göre terc h ed lme nedenler nden en öneml s numunen n toplanması aşamasında
sağlık uzmanına ht yaç duyulmaması bu nedenle materyal alımının prat k oluşu, laboratuvara
let lmes n n kolaylığı ve hızlı sonuç vermes d r. Bu çalışmada tükürükten madde tesp t n n d ğer
b yoloj k materyallere göre avantaj ve dezavantajları yapılan çalışmalar ışığında tartışılacaktır.

Anahtar Kel meler: Tükürük, kan, b yoloj k materyal.
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P 30
MALULİYET RAPORLARININ DÜZENLENMESİ: ANABİLİM DALIMIZA BAŞVURAN
OLGU ÖZELLİKLERİ
Ahsen KAYA, Orhan MERAL, N hal ERDOĞAN, Ek n Özgür AKTAŞ.
Ege Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

G r ş ve Amaç: Malul yet raporlarının düzenlenmes Adl Tıbbın rut n uygulamalarından
b r d r. Adl Tıp Anab l m Dallarının malul yet raporu düzenleme yetk s n vurgulayan14.02.2014
tar hl Yargıtay lamıve Hukuk Muhakemeler Kanunu le b l rk ş ye yüklenen, tazm natın rücu
ed lmes ne kadar g deb lecek hukuk sorumluluk, malul yet raporlarının düzenlenmes konusunun
önem n arttırmıştır.Bu çalışmada, Anab l m Dalımıza malul yet raporu almak ç n başvuran
olguların özell kler le malul yet raporları konusundab l rk ş ler n sorumlulukları ve rapor
hazırlanırken d kkat ed lmes gereken unsurların vurgulanması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: EÜTF Adl Tıp Anab l m Dalında 01.01.2011-31.12.2014 tar hler
arasında düzenlenen malul yet raporları, olguların yaş, c ns yet, meslek, rapor tar h , stem makamı,
olay türü, olay tar h , konsültasyonlar, tanı, arıza çeş d , malul yet oranı, y leşme süres , takd r
kullanımı le daha önce düzenlenm ş raporları olup olmadığı, varsa raporlar arasındak farklılıklar
açısından değerlend r ld . Ver ler stat st k programı le anal z ed ld .
Bulgular: İncelemen n yapıldığı 4 yılda 319 malul yet raporu düzenlend ğ , rapor sayısının
yıllara göre arttığı gözlend . Olguların 237’s (%74,3) erkek ve 82’s (%25,7) kadındı. Yaş
ortalaması 38,5±15,1 olup,%74’ünün(n=236) traf k kazası neden ylebaşvurduğu ve ortoped k
arızaların ön plana çıktığı saptandı. Onsek zolguda malul yet oranı %100’dü.
Sonuç: B l rk ş ye öneml sorumluluklar yükleyen malul yet raporları olay tar h nde
yürürlükte olan lg l yönetmel ğe göre düzenlenmekted r. K ş dek arızanın tam karşılığının
bulunamadığı durumlarda b l rk ş takd ren b r arızayı seçeb lmekte ya da malul yet oranını
düşüreb lmekted r. Bu durum farklı b l rk ş ler tarafından farklı oranlar çeren raporların çıkmasına
neden olmaktadır. Y ne y leşme sürec tamamlanmadan düzenlenen raporlar le sonrasında
düzenlenen raporlar arasında da sıklıkla oran farklılıkları oluşab lmekted r. Yönetmel kte ht yaçlar
doğrultusunda değ ş kl k yapılması, rapor prosedürünün tekrar tanımlanması ve takd r n kullanım
şekl le lg l b r düzenleme get r lmes gerekt ğ düşünülmekted r.
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P 31
BÖCEK SOKMASI SONUCU ÖLÜM: ARDS.
Fatma TOPATAŞ1, Nac ye ÖZEREN2, Kenan KAYA1, Cemalett n MAKÇA2, Necm ÇEKİN1,2.
1

Çukurova Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
2

Adl Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı

Yılan ve örümcek ısırmaları le akrep sokmaları açısından, 8 yaş altı çocuklar, 65 yaş üzer
er şk nler ve d yabet, kalp hastalığı g b kron k hastalık h kayes olan k ş ler daha r skl d r. Akrep,
yılan ve böcek ısırma ve sokmalarında ölüm oranlarının dağılımı se %50 böcekler, %30
yılanlar, %14 örümcekler, %6 d ğer şekl nded r.
ARDS; pulmoner ve ekstrapulmoner nedenlere bağlı olarak gel şeb lmekted r. Pulmoner
nedenlerden bazıları asp rasyon pnömon s , nfeks yöz pnömon , suda boğulma, pulmoner
kontüzyon, toks k nhalasyon ken, ekstrapulmoner nedenler se; seps s, akut pankreat t, yanıklar,
çoklu travma, kafa travması şekl nde sıralanab lmekted r. Ekstrapulmoner nedenlerden b r de
böcek, akrep, yılan ısırmalarıdır.
Akut resp tatuar d stres sendromu (ARDS) her k akc ğer de ç ne alan nonkard yojen k
özell ktek d ffüz pulmoner nf ltratlarla karakter ze, oks jen tedav s ne cevap vermeyen akut
solunum yetmezl ğ sendromudur. ARDS’n n dünya çapında görülme sıklığı 3-8/100.000 olmasına
karşılık, mortal te %40-90 arasındadır.
Çalışmamızda böcek ısırması sonrası ARDS gel şen 4 yaşındak
h stopatoloj k bulgusu le b rl kte sunulması planlanmaktadır.

erkek olgunun

1.olgu: 4 yaşında erkek çocuk. B s kletle dolaşırken “ben b r şey ısırdı” d yerek eve gel p
kusmaya başladığı, şuuru kapanarak stems z hareketler n n başlaması üzer ne ac l serv se
götürüldüğü, buradak tedav s nde çek len PA akc ğer graf s nde ARDS görüntüsü saptanması
üzer ne sürfaktan ver lerek vent latör ayarlandığı, 12.45’de brad kard ye g rd ğ , CPR’a yanıt
alınamaması üzer ne 13.35’de ex kabul ed ld ğ kayıtlıdır. Adana Adl Tıp Grup Başkanlığı’nda
yapılan otops sonrası elde ed len h stopatoloj k nceleme raporunda ‘Akc ğerlerde gen ş alanlarda
ödem, atelektaz , yer yer hyalen membranlar, hemos der n yüklü makrofajlar olduğu, akut
resp ratuar d stres sendromu le uyumlu olduğu, k ş n n ölümünün böcek ısırması le l şk l
anaflakto k reaks yon sonucu gel şen akut solunum yetmezl ğ sendromu sonucu meydana geld ğ
bel rt lmekted r.
Olgular, adl tahk kat b lg ler ve otops bulguları le b rl kte değerlend r lmel d r.

Anahtar Kel meler: ARDS, böcek sokması, otops , anaflakto k reaks yon.
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P 32
ÇOKLU İNTİHAR SONRASI ÖLÜM; OLGU SUNUMU
Eren AKGÜNDÜZ1, Al EREN2, Kenan KAYA1, Fatma TOPATAŞ1, Necm ÇEKİN1,2.
1

Çukurova Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı,
2

Adl Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı.

B rey n hayatını sonlandırmak amacıyla gerçekleşt rd ğ , ancak ölümle sonuçlanmayan f le
nt har g r ş m , g r ş m n ölümle sonuçlanmasına da nt har adı ver lmekted r. İnt har, stres yaratan
yaşam koşullarına karşı tepk veren normal k ş lerden, ağır ruhsal rahatsızlıkları olan hastalara
kadar gen ş b r toplum kes m nde görüleb lmekted r.
İnt har eden olguların %80’ n n daha önce nt har edecekler n b r şek lde b ld rd kler
görülmekted r. Y ne olguların %50’s n n nt hardan öncek b r ay ç nde, % 25’ n n de nt hardan
öncek b r hafta ç nde tıbb yardım ç n hek me g tt kler b ld r lmekted r. Hek me g tmey
gerekt recek bedensel b r hastalığı olmayan bu nsanların yaptığı, aslında b r mdat çağrısından
başka b r şey değ ld r.
Çalışmamızda; çoklu nt har sonrası ölüm gerçekleşen 2 olgu aktarılacaktır.
1.Olgu; aynı anda el b lekte kes ler, sağ frontalde kurusıkı tabancaya a t laserasyon,
boyunda se telem olduğu görülürken, k nc olguda se boyunda 15 cm’ye uzanan 7-8 adet kes ler
ve yüksekten atlama sonucu gel şen kafa tabanı kırıkları olduğu görüldü.
İnt har g r ş mler n n sonrak nt harı kolaylaştırdığı ve ulaşılmak stenen sonuçta b rer
basamak olduğu, hedefe ulaşmayı kolaylaştıran her g r ş m n b zler ç n b r ön alarm mah yet nde
olması gerekt ğ görülmüştür. İnt har g r ş m önces süreçtek yardım çağrıları önemsenmel d r. Bu
sebeple nt har r sk faktörler ayrıntılı b l nmel , özell kle major r sk faktörler (erkek c ns yet,
ps k yatr k tedav alıyor/almış olmak önceden nt har g r ş mler g b ..) konusunda daha da d kkatl
olunmalıdır. Bu olgulara toplum/devlet olarak da bakış açısının ve yaklaşımının değ şmes ( nt har
araçlarına (ateşl s lah, kurusıkı tabanca, k myasallar g b ...) ulaşımın zorlaştırılması, ps k yatr k
hasta tedav ler n n madd /manev desteklenmes , sağlık çalışanlarının eğ t lmes ... g b ),
rehab l tasyon sürec s nde maks mum hassas yet n göster lmes ve topluma sağlıklı b reyler olarak
kazandırılmaları gerekmekted r. Olgularımızda da görüldüğü üzere; gerekl önlemler alınmadığı ve
destek sağlanmadığında öneml b r kısmı önleneb l r n tel ktek bu olgularda kararlılık üst sınıra
ulaşacak ve nt har g r ş mler arasındak süre bazen san yelerle sınırlı olacaktır.

Anahtar Kel meler: İnt har g r ş m , çoklu nt har, kurusıkı, ası.
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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALIMIZA
BAŞVURAN MALPRAKTİS OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Kenan KAYA, Ahmet HİLAL, E. Burak ÇELİK, Eren AKGÜNDÜZ, Mete Korkut GÜLMEN.
1

Çukurova Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Tıbb uygulama hataları son yıllarda tüm dünyada b rçok yönüyle tartışılan çok kapsamlı b r
konudur. ‘Hastalık yoktur, hasta vardır’ anlayışından hareketle uygulayıcı gerekl müdahaleler
yapmasına ve tüm alınan önlemlere rağmen her hastada bu uygulamaların etk s farklı olacak ve
farklı sonuçlar doğacaktır. Uygulanan tedav de zarar gördüğünü dd a eden hastaların suçlamalarına
neden olan durumun hastalığa mı, hastaya mı yoksa tedav ye m bağlı olduğu konusunda
b l rk ş lerden görüş stenmekted r. Bu konudak araştırma tekn k b lg y , mult d s pl ner yaklaşımı
ve tarafsızlığı gerekt rmekted r.
Çalışmamız kapsamında Çukurova Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı’mıza
başvuran malprakt s dd ası olan olgular retrospekt f olarak değerlend r lm ş, olgu özell kler n n ve
malprakt s olgularına yaklaşımın önem n n tartışılması amaçlanmıştır.
Çalışmamızdak 39 olgudan 22’s n n (%56.4) kadın hasta olduğu görülürken olgulardan en
küçükler n n yen doğan dönem nde, en büyüğünün 81 yaşında olduğu görüldü. Olguların malprakt s
dd ası le başvurdukları branşlar ncelend ğ nde 7 olgu (%17.9) le kadın hastalıkları ve doğum lk
sırada yer alırken, 6 olgu (%15.4) le üroloj k nc sıradaydı. Hatalı tıbb uygulamanın yapıldığı
dd a ed len sağlık merkezler ncelend ğ nde; 18 olgunun (%46.2) özel b r hastaneye başvurduğu
görülürken, 12 olgu (%30.8) le k nc sırada devlet hastaneler gelmekteyd . Ş kayet ed len sağlık
personel ne bakıldığında; hek mler n 37 olgu (%94.9) le lk sırada olduğu görüldü. Tarafımızca
yapılan ncelemeler, muayeneler ve konsültasyonlar sonrasında 7 olguda (%17.9) hatalı tıbb
uygulama olduğuna kanaat get r ld .
Tıbb malprakt s kavramı çok gen ş b r kavram olmakla b rl kte henüz ayrıntıları ve kapsamı
net olarak bel rleneb lm ş değ ld r. Koruyucu hek ml kten tanı ve tedav kusurlarına, sır saklama
yükümlülüğünden kayıt tutma yükümlülüğüne, b reysel sorumluluktan kurumsal sorumluluğa kadar
b rçok alanı çermes , bu konudak b l nçlenmen n ve medya aff n tes n n her geçen gün artması, bu
kavramın sınırlarının tesp t , malprakt s/kompl kasyon ayrımı; hem hukuk hem de tıbb
düzenlemeler n daha da netleşmes neden yle ‘ortak b r anlayış’ın ortaya çıkması açısından büyük
önem arz etmekted r.

Anahtar Kel meler: Malprakt s, kusur, kompl kasyon, tedav .
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P 34
MEDYADA SIRADANLAŞAN KAVRAM; ‘CİNSEL ŞİDDET’
E.Burak ÇELİK1, Necm ÇEKİN1,2, Kenan KAYA1, Fatma TOPATAŞ1, Mete Korkut GÜLMEN1.
1

Çukurova Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
2

Adl Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı

Tüm ş ddet davranışları g b c nsel ş ddet de öğren len b r davranıştır. Öğrenme; b zzat
başına gelerek, tanık olarak, d nleyerek, çevre ve özell kle akran l şk ler , toplumsal c ns yet roller
ve medya le olmaktadır. B reyler, özell kle günümüzde yazılı basın ve nternet haber s teler
aracılığı le ş ddet eylemler ne tanık olurlar ve bu eylemler n yansıtılış b ç mler nden etk len rler.
Medyanın olguları ele alışı daha çok lg , daha çok satış şekl nded r. Çalışmamızda; c nsel
ş ddet n medyada özell kle nternet basınında ne şek lde yer aldığı, c nsel ş ddet haberler n ver rken
kullanılan d l ve haber ver ş şekl n n etk ler n n ncelenmes amaçlanmaktadır. Basının sorumlu b r
yayıncılık anlayışıyla bu haberler vermes çok öneml d r. Haberde ver len b lg ler n sansasyondan
uzak ve objekt f b r b ç mde seç lmes gerekmekted r.
B r gazeten n 2014 Ocak-2015 Mart tar hler arasındak 3.sayfa haberler , basının c nsel
st smar-saldırı olgularını ele alışını değerlend rmek amacı le retrospekt f olarak ncelend . C nsel
st smar başlığı altında 54 olguya a t haber sunulduğu görüldü. Bu olgularda; tanığın söylemler ,
mahkemeye verd ğ fadeler , mağdurlara yakınlığı, mağdurların ve tanıkların yaşları, ensest l şk
olup-olmadığı, olayın gerçekleşt ğ ortam, ceza durumları, kaç yıl le yargılandıkları, kaç yıl ceza
aldıkları, ceza nd r m uygulanıp uygulanmadığı, Adl tıp uygulamaları, ç beden muayenes yapılıp
yapılmadığı, bu hususta rapora ulaşılmış se raporun çer ğ , özell kle Ruh sağlığı kavramı le ceza
l şk s , çocukların olaydan etk len p etk lenmed ğ (Ruh sağlığı bozulup - bozulmadığı) üzer nde
durulduğu, haber başlıklarında zaman zaman mağdurun veya tanığın söylemler n n öne çıkarıldığı
d kkat çekm şt r.
G derek artan c nsel ş ddet davranışları göz önüne alındığında Basın Ahlak İlkeler göz
önüne alınarak ş ddet değerleşt ren, popüler tutan, gerekçelend ren, sıradanlaştıran, kanıksatan,
söylemlerden vazgeç lmel , ş ddet davranışlarını reddeden, eleşt ren tutum serg lenmel d r.

Anahtar Kel meler: Medya, c nsel st smar, ş ddet, üçüncü sayfa.
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P 35
YAŞ TAHMİNİ İÇİN BAŞVURAN ÇOCUK CİNSEL İSTİSMAR OLGULARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Kenan KAYA1, E. Burak ÇELİK1, Eren AKGÜNDÜZ1, Necm ÇEKİN1,2, Ahmet HİLAL1.
1

Çukurova Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
2

Adl Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı

Çocuk st smarı; "B r yet şk n tarafından b lerek ya da b lmeyerek yapılan ve çocuğun
sağlığını, f z k gel ş m n , ps kososyal gel ş m n olumsuz yönde etk leyen davranışlar" olarak
tanımlanmaktadır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere öneml olan yet şk n n ne düşündüğü, çocuk
üzer ndek n yet değ ld r, çocuğun gel ş m n engellemes ya da kısıtlaması yeterl d r.
Bu çalışmada; yaş tahm n ç n başvuran olgular çer s nde yer alan c nsel st smar olguları
ncelenerek, bu olgulardak d n n kah/a le rızası/d ğer evl l k sonrası ortaya çıkan ‘çocuk gel n’
kavramının sıklığının ortaya konması le mahkeme ve sonrası yaşanan süreç tartışılarak çocuğun
defalarca uğradığı st smarın göz önüne ser lmes amaçlanmaktadır.
2012 Ocak-2014 Ağustos ayları arasında Çukurova Ün vers tes Adl Tıp Anab l m
Dalı’mıza yaş tahm n ç n başvuran 485 olgudan c nsel st smar kapsamında hukuk sürec devam
eden 215 olgu retrospekt f olarak ncelenm şt r. Olguların yalnızca 3’ünün erkek olduğu görülürken,
en küçük 10 (k ml k), en büyük 18 (k ml k) yaşında olgunun tarafımıza başvurduğu tesp t ed ld . 81
olgu k ml ktek yaşının doğru olduğunu bel rt rken, 131 olgunun yaşının büyük olduğunu dd a
ett ğ /yaşını büyütmeye çalıştığı görüldü. 8 olgu gebe olduğu ç n yaş tahm n yapılmazken, 85
olgunun kem k yaşının nüfus kaydıyla uyumlu olduğu bulundu. 133 olgu d n n kah/kend steğ yle
evl olduğunu bel rt rken, 111 olgunun se gebe/doğum yapmış olduğu tesp t ed ld .
C nsel st smar olguları klas k olarak ‘’buz dağının görünen yüzü’’ olarak tanımlanır. Bu
kapsamda ele alınan d n n kahla yapılan çocuk yaş evl l kler (özell kle 15 yaş altı), yargıya
yansıdığında taraflar bu durumda yargılamadan-cezadan kurtulmak stemekte ve yaş tahm n
davaları açılmaktadır. Çocuk olan gel n n c nsel, f z ksel, ruhsal st smarına yol açılması yanında eş
kabul ett ğ k ş n n yargılanması-ceza alması, bazen de erkeğ n de çocuk olması, doğan çocuğun
henüz kend g b çocuk olan anne/baba tarafından yet şt r l(eme)mes başlıklarında ek sorunlar
ortaya çıkmaktadır. Bu evl l kler n önlenmes ç n; bu olgularla sık karşılaşan hek mler, mamlar ve
muhtarların b lg lend r lmeler uygun olacaktır.

Anahtar Kel meler: C nsel st smar, yaş tahm n , çocuk gel n.
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P 36
TÜRKİYE’DE MOTOSİKLET KULLANICILARINDA KASK KULLANIM
ALIŞKANLIKLARI VE STANDART DIŞI KASK KULLANIMI RİSKİ
Al Rıza TÜMER1, M. Şer f YILDIRIM1, Aykut LALE1, Aysun Balseven ODABAŞI1, Okan ALP2.
1

Hacettepe Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
2

Türk ye Motos klet Federasyonu

Kafa travmaları motos klet kullanıcılarının karıştığı traf k kazalarında ölüm nedenler n n ve
sakatlıkların en başta gelen nedenler nde b r olarak d kkat çekmekted r. Motos klet kazalarında,
kullanıcıları korumak ç n kullanılan araçların başında motos klet kaskları gelmekted r.
Bu çalışmada motos klet kullanıcılarının kask kullanım alışkanlıkları ve standart dışı kask
kullanımı açısından sürücü özell kler n n rdelenmes ve l teratür bulguları le tartışılması
amaçlanmaktadır.
Bu çalışmada; motos klet kullanıcılarından oluşan 1123 gönüllüye; gönüllüler n b r kısmına
yüz yüze, b r kısmına se elektron k ortamda olmak üzere, 22 sorudan oluşan ve soruların
tamamının çoktan seçmel t pte soruların olduğu b r anket doldurtulmuştur.
Çalışmaya katılan 1123 k ş n n %94’ünü (n=1059) erkekler ve %6’sını (n=64) kadınlar
oluşturmaktadır. Doğru kask t p n b lmeyen, deal kask ağırlıklarını b lmeyen, deal kaskın katman
sayısını b lmeyen ya da kaskın üzer nde kask standartlarını b ld ren amblem, logo ya da benzer b r
et ket olup olmadığını kontrol etmeyen, kask alırken kaskın özell kler ve sah p olduğu standartlar
hakkında b lg almayan katılımcılar standart dışı kask satın alma ya da bu kaskları kullanma
açısından r skl grup olarak düşünülmüştür. Standart dışı kask alma ya da kullanma açısından r skl
olan katılımcıların tüm katılımcılar arasında %85 (n=964) g b çok yüksek b r kısmı oluşturduğu
görülmüştür.
Ülkem zde motos klet kasklarının kullanımının yaygınlaştırılmasının yanı sıra bu kaskların
bel rl standartları taşıyıp taşımadığı da kontrol ed lmel d r. Standart dışı kaskların yaygınlaşmasını
önlemek amacı le hem gerekl yasal düzenlemeler yapıldıktan sonra gerekl denet mler yapılmalı,
hem de motos klet kullanıcılarına özell kle sürücü kurslarında motos klet kaskları hakkında daha
ayrıntılı eğ t m ver lmel d r.

Anahtar Kel meler: Kl n k adl tıp, kafa travması, motos klet kaskı.
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P 37
KORONER ARTER DİSEKSİYONUNA BAĞLI ANİ ÖLÜM: 2 OLGU SUNUMU
Al DAL, Ömer ŞENER, Erkan DOĞAN, Taner DAŞ, Safa ÇELİK.
İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı

G r ş ve Amaç: İlk olarak 1932 yılında Pretty HC tarafından b ld r lm ş olan spontan
koroner arter d seks yonu (SKD) genell kle ölümle sonuçlanan ve nad r görülen b r durumdur. SKD
damar duvarında ntramural hematom oluşturup damar lümen n daraltarak kan akışını azaltab l r ve
hatta tamamen durdurab l r. Bu vakalar akut myokard nfarktüsü veya an ölümle sonuçlanmaktadır.
Olgumuzda spontan koroner arter d seks yonu neden le an ölümle sonuçlanan k vaka
makroskob k ve m kroskob k bulguları le b rl kte l teratüre katkı sağlamak amacıyla sunulmuştur.
Olgu: İlk olgumuzda; daha önceden herhang b r rahatsızlığının olmadığı bel rt len, den ze
g rd kten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve hastanede uygulanan yen den canlandırma
şlem ne yanıt vermeyerek öldüğü b ld r len 36 yaşındak kadına yapılan otops de sol koroner arter
nen dal duvarında kanama zlenm ş; h stopatoloj k ncelemede koroner arter d seks yonu tesp t
ed lm şt r.
İk nc olgumuzda; olay günü kend s n y h ssetmeyerek tans yonunu ölçtürmek ç n g tt ğ
eczanede öldüğü b ld r len 38 yaşındak kadına yapılan otops de sol koroner arter nen dal
lümen nde daralma, damar duvarında çepeçevre kanama görülmüş, h stopatoloj k ncelemede damar
duvarında subadvent syal ayrışma, hematom ve lt hab hücre nf ltrasyonu le b rl kte koroner arter
d seks yonu tesp t ed lm şt r. Her k olguda da ölümün koroner arter d seks yonuna bağlı kalp
damar hastalığı sonucu meydana geld ğ anlaşılmıştır.
Tartışma ve Sonuç: Spontan koroner arter d seks yonu (SKD) kadınlarda daha sık
görülmekted r. SKD ölümlü olgularda nad r görülen b r durum olsa da, özell kle postpartum
kadınlarda ve emosyonel stres le yoğun f z ksel akt v te sonrası gel şen an ölümlerde ölüm neden
olarak göz önünde bulundurulmalı, şüphelen len olgularda otops esnasında kalp ve koroner arter
örneklenmes ne d kkat ed lmel d r.

Anahtar Kel meler: Koroner, d seks yon, otops , patoloj .
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P 38
ÇOCUK TEKSTİL ÜRÜNLERİNDEKİ KURŞUN MİKTARI ve İLGİLİ YÖNETMELİĞE
UYGUNLUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Selda MERCAN, Sev nç Zeynep ELLEZ, Zeynep TÜRKMEN, Murat YAYLA, Sal h CENGİZ.
İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Adli Toksikoloji Laboratuarı

Çocukluk çağından t baren meydana gelen düşük doz asemptomat k kron k kurşun
zeh rlenmes , herhang b r bel rt göstermed ğ ç n anlaşılması ve tedb r alınması zordur. Kurşunun
maruz yet kaynakları; duvar boyaları, akaryakıtlar, seram kler, bataryalar, p ller, çevre k rl l ğ ,
toprak, su ve gıdalar olab lmekle b rl kte özell kle çocuklar ç n kurşun çer kl boya kalemler ,
oyuncaklar, aksesuarlar ve tekst l ürünler olab l r.
ABD Tüket c Ürünler Güvenl ğ Kom syonu (CPSC) tarafından hazırlanan yönetmel k
gereğ nce çocuk ürünler nde kullanılan boyalardak kurşun oranı tüket c kullanımına yönel k boya
ve benzer zem n kaplama materyaller nde 90 ppm (mg/kg) olarak bel rlenm şt r.
Bu çalışmada amaç semt pazarlarındak çocuk tekst l ürünler üzer ndek baskı boyalarının
kurşun
konsantrasyonlarının
bel rlenmes
ve
CPSC
yönetmel ğ ne
uygunluğunun
değerlend r lmes d r.
Çalışmada 4 ayrı semt pazarından alınmış toplam 40 adet çocuk tekst l ürünü (t şört,
pantolon, şort, tulum vb.) üzer ndek baskılı zem n kaplama boyalarının çer ğ ndek kurşun m ktarı,
Lazer Aşındırmalı-İndükt f Eşleşm ş Plazma-Kütle Spektrometres (LA-ICP/MS) le bel rlenm şt r.
Yapılan araştırmada 40 adet tekst l ürünü üzer nde yer alan farklı renklerde toplam 198 adet farklı
baskılı boya materyal ncelenm ş, bunlardan 29'unun (%14,6) sınır değer n üzer nde olduğu ve
genell kle sarı renk ve tonları olan turuncu, kahvereng , bej reng boyalarda yüksek sonuçlar elde
ed ld ğ d kkat çekm şt r. Çalışmanın net ces nde, 40 adet ürünün 16'sının (%40) 90 ppm sınır
değer n n üzer nde kurşun çerd ğ görülmüştür.
Ulusal pazarda satılan çocuk ürünler n n kontrolünün yapılmaması, tüket c ler n yoğunlukla
semt pazarlarından alışver ş ett ğ düşünüldüğünde, ülkem z adına büyük b r problemd r.
Kontrolsüz ve düşük mal yetl üret m n net ces nde p yasaya sunulan oyuncak, aksesuar, boya
kalemler , g ys ler ve g ys aksesuarları vb. çocuk ürününde, kurşunun yanı sıra kadm yum,
ant mon, n kel, azo boyar maddeler, ftalatlar g b norgan k ve organ k tehl keler de d kkat ed lmes
gereken konulardandır.

Anahtar Kel meler: Kurşun, tekst l, çocuk tekst l ürünü, ICP-MS.
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P 39
KATLANABİLİR MASADA BOYNUN SIKIŞMASI SONUCU GELİŞEN İKİ ÖLÜM
OLGUSU
Al DAL, Hüsey n EŞ, Erkan DOĞAN, M. Feyz ŞAHİN, İsma l ÇOBAN.
İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı

G r ş ve Amaç: Evde ve ev çevres nde meydana gelen kazalar ev kazaları olarak
adlandırılmaktadır. Ev kazaları çoğu önleneb l r olması neden yle öneml b r halk sağlığı sorunu
oluşturur. Çocukların f z ksel olarak zayıf olması, deney ms z olmaları ve koord nasyon eks kl kler
neden yle yet şk nler ç n tehl kel olmayan durumlar onlar ç n tehl kel olab l r. B z m olgumuzda
katlanır masa ayaklarına bağlı boyun sıkışması sonucu gerçekleşen k ölüm vakasındak ölüm
mekan zması, otops bulguları ve masa benzer eşyalarda ev güvenl ğ açısından alınab lecek
önlemler n tartışılması amaçlanmıştır.
Olgu: B r nc olguda evde yalnız kalan 8 yaşında b r kız çocuğu, şten dönen annes
tarafından boynunun katlanab l r masaya sıkışmış halde bulunmuştur. Çocuk hastaneye kaldırılmış
ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı b ld r lm şt r. Olay yer ncelemes nde oturma
odasında 61x61cm ebatlarında 71cm yüksekl ğ nde b r adet melam n masa devr lm ş vaz yette
bulunmuştur.
İk nc olguda anne ve babası çalışan ve dayısıyla b rl kte kalan 8 yaşında erkek çocuk,
sabah dayısı tarafından masanın ayaklarına sıkışmış vaz yette bulunmuştur. Çocuğun hastaneye
kaldırıldığı ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı b ld r lm şt r. Her k olguda da; otops
bulguları, olay yer fotoğraflar ve fadeler b rl kte değerlend r ld ğ nde çocuğun ölümünün; boyun
bölges n n sıkışmasına bağlı mekan k asf ks sonucu meydana gelm ş olduğu anlaşılmıştır.
Tartışma ve Sonuç: Çocukluk çağında kaza nedenler hakkındak çalışmalar da farklı
sonuçlar olmakla b rl kte kaza sebepler n n başında sıklıkla; traf k kazaları, suda boğulmalar ve
yanıklar gelmekted r. L teratür taramamızda kapanır masa ayaklarına boyun sıkışmasına bağlı
ölüme rastlanılmamış olup çocuk ölümler nde yet şk nler ç n tehl ke arz etmeyen eşyaların
özell kle evde yalnız bırakılan çocuklar ç n ölüme neden olab leceğ göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kel meler: Çocuk ölümü, ev kazaları, boyun sıkışması, otops , masa.
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P 40
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINDA ADLİ GÖRÜŞME
Burcu KILIÇ, Yeş m YENİGÜL.
Marmara Ün vers tes Çocuk Uygulama ve Araştırma Merkez Çocuk Koruma B r m

Amer kan Çocuk İst smarı Meslek B rl ğ ’ne (APSAC) göre, çocuk st smarında adl
görüşmen n amacı, “mağdur olduğu dd a ed len çocuk ve ergen n st smar ed l p ed lmed ğ (ya da
st smar r sk altında olup olmadığını), st smar ed ld yse de k m tarafından ed ld ğ n bel rlemek
ç n eks ks z ve doğru b r rapor meydana get rmek” olduğu bel rt lm şt r. Ancak st smar ed ld ğ
dd a ed len b r çocukla görüşme yapmak özel becer gerekt r r ve bu görüşmeler, dd a ed len
olayların doğru şek lde ortaya konması ç n öneml d r. Adl s stem çer s nde yapılan görüşmelerde,
küçük yaşta olan çocukların, büyük çocuklara göre olayla lg l daha az b lg hatırlamaya ve olayları
daha az detayla anlatmaya eğ l ml olduğu b l nmekted r .Bu durum, küçük çocuklarla yapılan
görüşmelerde uygun görüşme tekn kler ne duyulan ht yacın önem n vurgulamaktadır. Bu
çalışmada, 2011-2015 yılları arasında Marmara Ün vers tes Çocuk Koruma B r m ’nde okul önces
dönemde olan küçük çocuklarla yapılmış olan adl görüşmelerde hang görüşme tekn kler n n
kullanıldığı hakkında b lg ver lecekt r. Okul önces dönemdek çocuklarla görüşürken karşılaşılan
zorluklar ve bu zorluklarla başa çıkma konusu le lg l görüşler sunulacaktır.

Anahtar Sözcükler: Okul önces dönem, adl görüşme, çocuk st smarı.
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P 41
METAKARP KIRIĞININ ADLİ YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ - OLGU SUNUMU
Al DAL, Emre GÜRBÜZ, Mustafa ERDOĞAN, Üm t Nac GÜNDOĞMUŞ.
İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı

G r ş ve Amaç: Savunma yaraları dışarıdan gelen herhang b r saldırıya karşı mağdurun
verd ğ doğal tepk sonucunda oluşan yaralardır. B z m olgumuzda yaşanan b r kavgada sağ el 5.
metakarpta meydana gelen kırığın oluş b ç m 2. Adl Tıp İht sas Kurulunca ele alınmıştır. Kl n k
olarak öneml olmayan fakat Adl Tıp uygulamalarında travmanın or j n n bel rleme açısından çok
öneml olan akut dönemde c lttek travmat k değ ş mler n lokal zasyonu ve n tel kler n n
bel rt lmes ndek önem n vurgulanması ve kırığın oluş mekan zmasından yola çıkarak savunma
yaralarıyla boksör kırığının ayrımının tartışılması amaçlanmıştır.
Olgu: Olgumuzda k k ş arasında yaşanan kavga 2. Adl Tıp İht sas Kurulunca
değerlend r lm şt r. Mahkemece cevaplanması stenen soru; eldek kırığın mağdurun yumruk atması
sonucu mu yoksa kend s n dış travmadan savunduğu esnada mı oluştuğudur. Mağdur olayla lg l
anlatımında; cadde üzer nde saldırganın keserle kend s ne saldırdığını bel rtmekted r. Ancak keser n
vücudunun neres ne sabet ett ğ n hatırlayamamaktadır. Buna karşın kend s n n de yumruk attığını
bel rtmekted r. Olay anında acı h ssetmed ğ n ancak nezarethanedeyken el ndek ağrıyı h ssett ğ n
fade etmekted r.
Tartışma ve Sonuç: Klas k savunma poz syonunda ön kollar ve eller yüz ve başı korumak
ç n havaya kaldırılır. Bu esnada sıklıkla yaralanan bölgeler ön kolun dışı, b lekler, el n dorsal ve
parmak eklemler d r. Olgumuzda; ayırıcı tanıda düşünülen boksör kırığı, özell kle kırığın
lokal zasyonu baz alınarak ekarte ed lm şt r. C lt bulguları da b rl kte değerlend r ld ğ nde kırığın,
mağdurun kend s n savunduğu esnada sert b r c sm n sağ el 5.parmağa havales le meydana gelm ş
olduğu kanaat ne varıldı. Sonuç olarak özell kle üst ekstrem te kırıkları, değerlend r l rken kırıkların
lokal zasyonu le b rl kte kem k dokudak açılanması ve c lt bulgularının da d kkatle kayded lmes
gerekt ğ düşünces ndey z.

Anahtar Kel meler: Boksör kırığı, savunma yarası, adl tıp, travma.
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P 42
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARDA CİNSEL İSTİSMAR SUÇU AÇISINDAN CEZA
SORUMLULUĞU

Abdulvehhap BEYGİRCİ, Nurşen TURAN YURTSEVER, Sıtkı TIPLAMAZ.
Marmara Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Çocuk suçluluğu ülkem zde ve dünyanın b rçok ülkes nde üzer nde durulması gereken
öneml b r konudur. Çocukluk çağında yaşanan stresl yaşantıların çocuğun ps koloj s ne ve yaşam
kal tes ne zarar verd ğ , öneml sosyal ve ruhsal sorunlara neden olduğu, çocuğu suça
sürükleyeb leceğ g b , suçun mağduru konumuna get reb ld ğ b l nmekted r. Sevg yoksunluğu,
baskıcı d s pl n yöntemler , çocuk st smarı, kültür çatışmaları, ekonom k bunalımlar, çocuğun
erken yaşta çalışmak zorunda kalması, parçalanmış a leler, a lede suçlu b rey örnekler çocukları
suça ten nedenler arasında sayılab l r. Mağdur yete yatkınlık; k ş sel değ şkenler (yaş, gel ş msel
düzey, k ş l k, z h nsel şlevsell k, baş etme becer ler , mağdur ve suçlu arasındak l şk ), olayla
l şk l etkenler (ağırlığı, sıklığı, süres , ş ddet çer p çermemes ) ve çevresel etkenler (ekoloj k
bağlam, destek s stemler , toplumun yaklaşımı ve değerler , bakım ve destek b r mler ) g b üç
alanın etk leş m le açıklanmaktadır. Olgular; 12-15 yaşlarında ve aynı yaşlardak çocukları c nsel
olarak st smar eden suça sürüklenen k çocuktur. Olgularda yer alan çocukların, a le yapısı,
z h nsel gel ş m , zeka düzey , sosyal nceleme raporu, ps k yatr k değerlend rmes ve şled kler
suçun hukuk anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlend rme yetenekler n n gel ş p
gel şmed ğ
hususları
göz
önünde
bulundurularak
suça
sürüklenen
çocukların
değerlend r lmes ndek adl ve tıbb süreç ncelenm şt r.

Anahtar Kel meler: Suça sürüklenen çocuk, c nsel
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P 43
ANAL YOLDAN CİNSEL SALDIRILAR
Ramazan KARANFİL1, Abdullah AVŞAR1, Erdem OKDEMİR2, Ömer KAYA1, Tuba AKKUŞ1.
1

Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
2

Adl Tıp Kurumu Kahramanmaraş Adl Tıp Şube Müdürlüğü

G r ş ve Amaç: C nsel saldırılar her yaştan kadın ve erkeğe karşı yapılab lmekted r.
Saldırılarda, vaj nal bölge yanında anal bölge de c nsel saldırı hedef olarak seç leb lmekted r.
Özell kle çocuk c nsel st smarı olgularında erkek çocuklar saldırının hedef olab lmekted r. Bu
çalışmada anal yoldan c nsel saldırıya uğrayan olguların değerlend r lmes ve tartışılması
amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Çalışmada, Ocak 2008 le Aralık 2012 tar hler arasında Adl Tıp
Anab l m Dalında anal yoldan c nsel saldırı dd ası le muayene ed len olgular kapsama alındı.
Olgularla yüz yüze görüşülerek sosyodemograf k b lg ler toplandı, ayrıca muayene bulguları le
b rl kte değerlend r ld .
Bulgular: Çalışmaya alınan 162 olgunun %64’ü kadın, %36’sı erkekt . Mağdurların %94’ü
saldırganı tanıdığını fade ett . Mağdurların çoğunluğunun 11 le 20 yaş arasında olduğu görüldü.
Saldırıların sıklıkla pen s sokma (%81) şekl nde, d ğerler n n pen s sürtme ve parmak sokma
şekl nde yapıldığı görüldü. Yapılan muayenelerde, c nsel saldırı le lg l olarak vakaların büyük
çoğunluğunda (%67) herhang b r bulgu tesp t ed lmed . Vakaların %17’s nde yen mukoza
yırtığı, %4’ünde anal sf nkter tonusunda azalma, d ğerler nde eş t oranda esk yırtık, f ssür tarzında
yırtık ve ek moz bulguları tesp t ed ld .
Sonuç: Anal yoldan c nsel saldırılar çoğunluklara kadınlara karşı yapılmasına rağmen
erkeklere karşıda yapılmaktadır. Özell kle ergenl k dönem ndek k ş ler anal yoldan c nsel saldırıya
daha fazla maruz kalmaktadırlar. Saldırlar çok büyük oranda mağdurun tanıdığı k ş ler tarafından
yapılmaktadır. Mağdurların büyük çoğunluğunda herhang b r f z ksel bulgu tesp t ed lememekted r.

Anahtar kel meler: C nsel saldırı, anal penetrasyon, adl tıp.
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P 44
EPİLEPSİ NÖBETİ ESNASINDA HAMUR TEKNESİNE DÜŞME SONUCU ÖLÜM: OLGU
SUNUMU
Ramazan KARANFİL1, Abdullah AVŞAR1, Erdem OKDEMİR2, Ömer KAYA1, Tuba AKKUŞ1.
1

Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
2

Adl Tıp Kurumu Kahramanmaraş Adl Tıp Şube Müdürlüğü

G r ş ve Amaç: İş kazalarına bağlı ölümler adl tıp prat ğ nde sık görülmekted r. İş
kazalarının önlenmes ç n şyer ortamına ve k ş ye yönel k önlemler alınmalıdır. K ş ye yönel k
olarak, k ş n n sağlık durumu ve şte çalışıp çalışamayacağının tesp t oldukça öneml d r. Bu
çalışmada, ep leps hastası olmasına rağmen hamur mak nes nde çalıştırılan ve ep leps nöbet
esnasında hamur mak nes ne düşerek ölen b r vakanın sunulması ve şe g rerken alınan sağlık
raporlarının önem ne d kkat çek lmes amaçlanmıştır.
Olgu: 22 yaşında erkek hasta. Öyküsünde; sara hastası olduğu, ayda b r nöbet geç rd ğ ,
yaklaşık b r buçuk ay önce doktora götürüldüğü, o zamandan ber nöbet geç rmed ğ , laçlarını
kullandığı, ekmek fabr kasında şç olarak çalıştığı, hamur mak nes nde çalışırken sara atağı sonucu
tekneye düşerek öldüğü, ancak sağlık raporunda ep leps hastalığından bahsed lmed ğ b lg s ne
ulaşıldı. Otops de; tüm vücutta hamur bulaşığı, baş, göğüs ve ekstrem teler ek moz ve c lt sıyrıkları
olduğu, ç muayenede serv klal vertebra kırığı, medulla sp nal s kontüzyonu, kosta kırıkları,
akc ğerlerde yaygın kontüzyon ve laserasyon, kalp ana damarlarda laserasyon, karac ğerde
laserasyon ve kontüzyon tesp t ed ld . Tüm değerlend rmeler sonucunda k ş n n, medulla sp nal s
kontüzyonu, ç organ ve büyük damar yaralanması sonucu öldüğü kanaat ne varıldı.
Sonuç: İş kazalarında, ep leps nöbet esnasında düşmeye bağlı ölümler görüleb lmekted r.
K ş ler n şe g rerken aldıkları sağlık raporları, ayrıntılı muayene ve değerlend rmeler sonucunda
ver lmel d r. İşyer güvenl ğ açısından k ş n n sağlık durumu daha sıkı ve ayrıntılı araştırılmalı,
çalışacağı şe uygun olup olmadığı sıkı tedb rlerle b rl kte denetlenmel d r.

Anahtar kel meler: İş kazası, ep leps , otops , adl tıp.
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P 45
POSTPARTUM PSİKOZLU ANNE VE FİLİSİD GİRİŞİMİ: BİR OLGU SUNUMU
T. Yas n ARSLAN, Mustafa ÇELTEK, Sedat DEMİRBUĞA, Harun AKKAYA, Behzat DİKEN,
F.Nuray CANSUNAR.
İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı

G r ş: Çocuklarını farklı yöntemler kullanarak öldüren anneler n post partum ps koz
yönünden değerlend r lmeler zorluklar çermekted r. Olgumuz hem bu konudak vaka kısıtlılığı
hem de postpartum ps koz kavramının farkındalığını arttırmak yönünden özgün değere sah pt r.
Olgu: Anne İfades nde; 2,5 aylık ham leyken eş n n Marmar s’e tat le g tt ğ n , 6 aylık
ham leyken Mısır’a tura g tt ğ n , 6 aylık olduktan sonra çocuğu stememeye başladığını, eş n n
babasına çocuğu doğunca yet şt rme yurduna vereceğ n söyled ğ n duyduğunu, kontrolden dönüşte
eş n n kend s n b r saat azarladığını, bunun ps koloj s n çok bozulduğunu, doktorun öner s yle
doğumdan 15 gün önce ps k yatr k tedav ye başladığını, doğumdan sonra 3 gün hastanede yattığını,
çocuğu le annes n n ev ne yerleşt kler n , olay günü önces eş n n çocuğu stemed ğ n söyled ğ n ,
bu lafın kend s n çok etk led ğ n , olay gününü h ç hatırlamadığını, annes n n bebeğ ondan
uzaklaştırdığını hayal meyal hatırladığını, çocuğunun yaralanmasını ve hastaneye kaldırılışını h ç
hatırlamadığını, arkadaşlarının anlattığına göre olaydan sonra hastanede 3 gün odasından h ç
çıkmadığını, 1 ay boyunca yoğun laç tedav s ve 8 kez EKT tedav s uygulandığını, bu şek lde 2,5
ay tedav gördüğü, Kurulumuzca yapılan muayenes nde; Depres f bel rt ler n n kısmen devam
ett ğ , olay sırasında (Postpartum Ps koz) tablosunda olduğu, 5237 Sayılı TCK’nın 32/1.
Maddes 'n n tatb k n n le TCK. 57. maddes gereğ nce koruma ve tedav amaçlı akıl hastalarına
özgü güvenl k tedb rler n n uygulanmasının uygun bulunduğu kayded lm şt r.
Tartışma ve Sonuç: Postpartumps koz sıklıkla depresyon, hezeyanlar ve annede kend s ne
ya da bebeğ ne zarar verme düşünceler le kend n gösteren sendromdur. Postpartum ps koz,
postpartum ps k yatr k hastalıkların en ş ddetl formudur. Her 1000 kadından 1‘ nde görülür.
Affekt f hastalığın b r altt p m yoksa sadece doğumun yarattığı strese bağlı olarak önceden mevcut
ş zofren k ya da affekt f hastalığın alevlenmes olup olmadığı halen tartışmalıdır.

Anahtar Kel meler: Postpartum ps koz, f l s d, ceza sorumluluk.
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P 46
KATİ RAPORU İSTENEN OLGUDA MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME İLE
KAS KESİSİNİN TESPİTİ
Hülya GÜLER1, Ahsen KAYA1, Orhan MERAL1, Mehmet ARGIN2.
1
2

Ege Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Ege Ün vers tes Tıp Fakültes Radyoloj Anab l m Dalı

G r ş ve Amaç: Ekstrem teler n kes c -del c alet le yaralanmalarında, yara özell kler
ayrıntılı tanımlanmadan, özell klekas yaralanması olup olmadığı tesp t ed lmeden yaranın sütüre
ed ld ğ olgularla prat kte halen karşılaşılmaktadır. Bu g b durumlarda kat raporun
düzenlenmes nde sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu olgu sunumunda; Anab l m Dalımızdan kat
raporunun düzenlenmes sten len, dış merkezde yara özell kler y tanımlanmamışb r olguda
çek lenMagnet k Rezonans Görüntüleme(MRG) tetk k nde kas kes s n gösteren bulgular
saptanması neden yle, tanı açısından MRG’n nfaydalı olab leceğ ne d kkat çekmek amaçlandı.
Olgu: Olay tar h nden yaklaşık 2,5 ay sonra Anab l m Dalımıza gönder len 21 yaşındak
erkek olgunun olay tar hl dış merkez evrakında;darp ve kes c -del c alet le yaralandığı, sağ uyluk
ç yüzde açıklığı yaklaşık 1,5 cm., der nl ğ 5 cm.'l k ve sol uyluk yan kenar arka yüzde açıklığı
yaklaşık 1 cm., der nl ğ 3 cm.'l k kes c -del c alet yaraları olduğu bel rt lm şt r. Anab l m
Dalımızdak muayenes nde; yara y leşmes neden yle yara özell kler n n kaybolduğu görüldü.
İncelenen evrakta yara özell kler yeter kadar tanımlanmadığından, yaralanmanın“bas t b r tıbb
müdahale le g der leb lecek ölçüde haf f olup olmadığı” hakkında karar ver lemed . Kas
yaralanması olup olmadığının açıklığa kavuşturulması ç n sten len Ortoped ve Travmatoloj
konsültasyonu sonucundaçekt r len MRG tetk k le kas yaralanmasının varlığı göster ld .
Sonuç: MRG’n n yon zan radyasyon temel nde çalışmaması veyumuşak doku kontrast
çözümleme gücü en yüksek radyoloj k yöntem olması neden yle yumuşak dokulardak lezyonların
fark ed l rl ğ n artırması en büyük avantajlarıdır. Gel şen teknoloj yle mal yetler düşmekle b rl kte
ülkem z şartları ç n MRG halen yüksek mal yetl b r tetk kt r. MRG; tanı açısından faydalı
olmasına rağmen mal yet göz önüne alındığında, olguyu lk gören hek m n yara özell kler n
ayrıntılı ve usulüne uygun olarak tanımlamasının adl rapor yazımındak önem n b r kez daha
ortaya çıkarmıştır.

Anahtar Kel meler: Adl tıp, yara y leşmes , manyet k rezonans görüntüleme.
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P 47
ÇOCUK FİZİKSEL İSTİSMAR OLGULARINDA AYIRICI TANI: BİR OLGU SUNUMU
Özge GÜLMEZ, Eda YILMAZ, Aysun BALSEVEN ODABAŞI, Ramazan AKÇAN, Al Rıza
TÜMER.
Hacettepe Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

G r ş: Bu olgu sunumunun amacı; çocuk st smarı dd ası le adl makamlara yansıyan b r
olgunun ayırıcı tanısını rdelemekt r.
Olgu: 8 yaşında erkek hasta annes tarafından muayene amacıyla get r lm şt r. Anneden
alınan öyküde; yaklaşık 2 hafta önces ne kadar çocuğun babası ve babaannes le yaşadığı, son 2
haftadır kend s yle yaşamaya başladığı ve vücudundak kaşıntı ve lezyonlar neden yle doktora
başvurdukları ve doktorun st smardan şüphelenmes üzer ne adl sürec n başladığı öğren lm şt r.
Hastanın yapılan f z k muayenes nde; vücudunun b rçok bölges nde özell kte sırtta daha yoğun
olmak üzere boyutları 0,3 ve 0,5 cm arasında değ şen h po ve h perp gmente lezyonlar, sağ gözde
kısıklık, ağız h jyen nde bozukluk, d şlerde çürük ve abse saptanmıştır.
Yapılan değerlend rmeler sonucunda; c lt lezyonlarının post nflamatuar sürece bağlı olduğu
anlaşılmıştır. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anab l m Dalı’nda değerlend r lmes nde;
yaşadığı ortama çok kolay uyum sağlaması neden yle, baba, dede ve babaanneye bağlamasıyla lg l
sorunlar olab leceğ bel rt ld ğ nden çocuk hmal olduğu kanaat nde olduğumuzu b ld ren rapor
düzenlenm şt r.
Tartışma: F z ksel st smarda dermatoloj k bel rt ler b rçok hastalıkla karışab lmekte ve
yanlış tanı konulab lmekted r. Adl Tıp Anab l m Dallarına st smar dd ası le başvuran bu tür
olgularda st smar tanısı koymadan önce mutlaka lg l bölümlerden konsültasyon stenmel ve
mult d s pl ner yaklaşımla olgular değerlend r lmel d r. Çocuk hmal yönünde güçlü kanıtların
olduğu her durum hazırlanan raporlarda açık ve net olarak bel rt lmel d r.

Anahtar Kel meler: Çocuk st smarı, hmal, adl tıp.
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TIBBİ UYGULAMA HATASI AÇISINDAN ROBOTİK CERRAHİ
Fat h H tam USLUOĞULLARI, Sıtkı TIPLAMAZ, Nes me YAYCI, M. Ak f İNANICI.
Marmara Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

İlerleyen teknoloj yle b rl kte robotlar cerrah alanda kullanılmaya başlanmış ve günümüzde
de kullanımı katlanarak artmaktadır. B rçok merkezde ortoped , göğüs cerrah s , çocuk cerrah s ,
üroloj ve genel cerrah amel yatlarında kullanılmaya başlamıştır. Bu yen uygulamalar beraber nde
b rçok yen tıbb , adl ve et k soruları da beraber nde get recekt r. Bu çalışmada robot k cerrah
uygulamalarıyla ortaya çıkan ya da çıkması muhtemel tıbb uygulama hatası alanları ele alınacaktır.
Robot k cerrah tıpta b rçok yen pencere açmasının yanında özell kle çok yen b r alan
olması, her geçen gün bu alanda yen uygulama ve tekn kler n gel şt r lmes , henüz bu konuda çok
vaka olmaması ve hukuk yönler n n tam aydınlatılmamış olması g b parametreler bu derleme
şekl ndek çalışmanın konusu olmuştur. Rıza, end kasyon, kullanılan cerrah araçlar ve tekn k
altyapı, açık cerrah ye geçme, kompl kasyon g b durumlar robot k cerrah açısından ncelenecekt r.

Anahtar kel meler: Robot k cerrah , tıbb uygulama hatası, et k.
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P49
ATEŞLİ SİLAH YARALANMASI OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE ARA
HEDEFLERİN ÖNEMİ
Hüsrev DEMİREL, Nur YALÇINKAYA, Berna DURMUŞ, İbrah m ÜZÜN.
İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı

Ateşl s lah yaralanması vakalarında adl soruşturma sürec nde elde ed len b lg ler le
b rl kte, olay yer n n ve vücuttak yaralanmanın kapsamlı ve detaylı ncelenmes oldukça öneml d r.
Ateş ed lme esnasında, namlunun ağzından çıkan ürünler bel rl ve farklı mesafelere kadar g deb l r.
Bu mesafeler; ateşl s lâhın c ns ne, namlu uzunluğuna, ara hedeflerdek materyal n c ns ne göre çok
çeş tl l k göster r. Bu nedenle bu tür olgularda ara hedeflerdek değ ş kl kler n ncelenmes elzemd r.
B z m çalışmamızda ateşl s lah yaralanması sonucu ölen ve Adl Tıp Kurumu 1. Adl Tıp
İht sas Kurulunda mütalaa düzenlenmes ç n gönder len k adet olgu üzer nden, ara hedeflerdek
değ ş kl kler n olay yer ncelemes nde, atış mesafes tay n nde ve traje bel rlenmes ndek önem
tartışılacaktır.
B r nc olgumuz 36 yaşında, evl , 1 çocuklu b r kadındır. Yatak odasında yerde yatar
vaz yette, el nde b r adet kısa namlulu tabanca le sağ temporal bölgeden ateşl s lah le vurulmuş
halde ölü bulunmuştur. Yatağın üzer ndek yorganda b r adet ateşl s lah geç ş ne bağlı del k ve bu
del k çevres nde barut artıkları ve s görülmüştür.
İk nc olgumuz 53 yaşında, erkek, evl , ev n g r ş kapısının dış kısmında yerde yatar
vaz yette, kafasından ateşl s lah le vurulmuş halde ölü bulunmuştur. G r ş kapısının penceres n n
camının kırık olduğu, pencere çerçeves le kırılmış penceren n ç kısmında atış artıkları olduğu
görülmüştür.
Her k olgumuzda da ara hedeflerdek değ ş kl kler n ncelenmes sonucu olayın oluş şekl ,
atış yönü ve atış mesafes hakkında öneml b lg ler elde ed lm şt r.
Sonuç olarak; ateşl s lah yaralanması vakalarında ara hedeftek değ ş kl kler n ncelenmes
atış sayısı, atış yönü ve atış mesafes g b hususlarda oldukça yararlı b lg ler sunmakta, olayın
rekonstrüks yonunda ve çözümlenmes nde öneml katkılar sağlamaktadır.

Anahtar Kel meler: Ara hedef, ateşl s lah, atış mesafes .
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P 50
ASFİKTİK BULGULARLA ACİLE BAŞVURAN ÇOCUK: OLGU SUNUMU
Nac ye AKAN ASLAN¹, Ende VARLIK¹, Leyla Beşel², Gürsel ÇETİN¹.
¹ İstanbul Ün vers tes Cerrahpaşa Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
²Bağcılar Eğ t m ve Araştırma Hastanes Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kl n ğ

Amaç: Bu çalışmada, annes tarafından boynunda plast k k l tl cırt kelepçe takılı olarak
bulunan ve Bağcılar Eğ t m ve Araştırma Hastanes ’ne get r len 1.5 yaşındak vakanın tartışılması
amaçlanmıştır.
Yöntem: Olgunun h kayes , kl n k bulguları, tedav sürec ve yapılan hbarlar b rl kte
değerlend r lerek çocuk st smarı kapsamında tartışması yapılmıştır.
Bulgular: Ac l serv se get r len erkek çocuğun annes nden alınan anamnezde; evler nde
çocuğu plast k k l tl cırt kelepçey boynuna takılı ve çekmeye çalışırken bulduğu, makasla kesmeye
çalıştığı kesemey nce komşularını çağırdığını ancak kesemed kler götürdükler en yakın tıp
merkez nde kes ld ğ ve Bağcılar Eğ t m ve Araştırma Hastanes ’ne sevk ed ld ğ öğren lm şt r.
F z k muayenes nde; ağız ç nde yumuşak damakta yaygın peteş al kanama, boyunda ek moz, tüm
yüz ve boyunda yaygın peteş ler ve s yanot k görünüm, subkonjukt val ve konjukt val kanama
görüldü. Laboratuvar bulguları (kan gazı, hemogram, b yok mya, PT, PTT zamanları) normal
saptandı. Kulak Burun Boğaz, Bey n Cerrah s ve Çocuk Cerrah s tarafından muayene ed ld .
Herhang b r kırık tesp t ed lmed . İk gün müşahadede konvülz yon geç rme şüphes yle tak p ed len
çocuk lk get r ld ğ nde çok akt f değ lken 24 saat sonra hareketlenmeye başladı. İk gün boyunca v
olarak Amp s l n+ Sulbaktam le tedav ed ld . Bu süreçte h çb r ş kayet olmayan hasta öner lerle
taburcu ed ld . Çocuk st smarı şüphes yle hastane pol s ne hbar ed ld . Sosyal H zmetlerle de
görüşüldü.
Tartışma ve Sonuç: Çocuğun yaşı ve plast k kelepçen n özell ğ d kkate alındığında kend s
tarafından boynuna geç r lm ş olması seçeneğ pek mümkün görülmemekted r. İfadelerden olayın
çocuğun 8-9 yaşlarındak ab s tarafından gerçekleşt r ld ğ düşünülmüştür. Ab n n kastı bell
olmamakla b rl kte bu olay b r çocuk st smarı olarak kabul ed lmel ve mult d s pl ner b r yaklaşım
le çözülmeye çalışılmalıdır.

Anahtar Kel meler: Çocuk st smarı, asf ks , hbar.
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P 51
AĞAÇ DALI İLE MEYDANA GELEN ÇOK NADİR PENETRAN KAFA TRAVMASI
OLGUSU
Muhl s YILDIZ, Erd nç ÖZDEMİR, Safa ÇELİK, Taner DAŞ.
İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı

Penetran kran ofasyal travmalar nad r olsada hayat nörovasküler yapıların yaralanmasına
bağlı c dd morb d te veya mortal te ç n yüksek potans yele sah pt r. Bu tür yaralanmalar evde,
okulda, ş yer nde ya da benzer ortamlarda genell kle kaza or j nl oluşab ld ğ g b ; del c , kes c del c alet ya da merm çek rdeğ -saçma yaralanmaları olarak c nayet veya nt har amaçlı olgular
şekl nde de karşımıza çıkab l r. Kran yal yabancı c s m yaralanmaları sıklıkla orb tal, frontal s nüs
ve nazal bölgede meydana gel r.Olgumuz 24 yaşında erkek olup h kayes nde b s klet sürerken
ağaçtan sarkan b r dal parçasının gözüne çarpması sonucu yaralandığı ve bunun üzer ne hastaneye
kaldırıldığı, hastanede tak p ve tedav ler devam ederken öldüğü, yapılan otops s nde sağ göz
kapağı med alden ç ep kantusa doğru uzanan üzer sütüre yara olduğu, kafatası açıldığında
serebellar hem sferler ve occ p tal lobda bel rg n olmak üzere yaygın subarakno dal kanama, sağ
frontal lob tabanında 5x2 cm’l k bey n doku harab yet olan alan olup, bu alandan 5x1,5x0,8 cm
ebatlarında tahta parçası tesp t ed ld . Sağ orb ta tavanında çok parçalı kırık olup bu kırık alanından
1x0,1x0,1, 0,9x0,3x0,2 ve 0,7x0,3x0,2 cm ebatlarında 3 adet tahta parçası tesp t ed ld . Sonuç
olarak bu çalışmada çok nad ren de olsa ağaç dalı parçasına penetrasyonu sonucu kafa travmasına
bağlı ölüm görüleb leceğ n vurgulamayı amaçladık.

Anahtar kel meler: Penetran kafa travması, ağaç dalı, ntrakran al kanama.
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P 52
SUBDURAL HEMATOMA BAĞLI GELİŞEN BİPOLAR BOZUKLUK: OLGU SUNUMU

Serbülent KILIÇ, Fat h SEZER, Gürol CANTÜRK.
Ankara Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Ün vers tem z n bulunduğu şeh rdek b r mahkeme tarafından anab l m dalımızdan traf k
kazası geç ren b r şahsın bu olay sebeb le oluşab lecek malul yet oranı ve ş görmezl k süres
hususlarında rapor hazırlanması stenm şt r. Şahsın muayenes n n yapılması ve tıbb evraklarının
tetk k ed lmes nden sonra şahsın başında sağ par etotemporal bölgede subdural hematom
gel şmes ne bağlı B polar Bozukluk gel şt ğ anlaşılmıştır. Duygudurum bozuklukları başlığı altında
değerlend r len B polar bozukluk man k ve depres f ep zodlar le seyreden tekrarlayıcı b r
hastalıktır. Etyoloj s kes n olarak b l nmemekle b rl kte; genet k nedenler n, bey ne a t yapısal ve
b yok myasal değ ş kl kler n, endokr n ve nörotransm tter bozukluklarının ve travmanın bu
hastalığın muhtemel nedenler olduğu dd a ed lmekted r. B ld r m zde traf k kazası sırasında
meydana gelen kafa travması sebeb le ps kopatoloj k değ ş kl kler n gel ş mes n n nad r olarak
görülse b le mümkün olduğuna ve adl tıp uzmanlarının b l rk ş raporu hazırlarken ll yet bağı
kurulmasında bu tür hastalıkların oluşab leceğ ht mal ne d kkat çek lmes amaçlanmıştır.

Anahtar Kel meler: B polar bozukluk, kafa travması, traf k kazası, subdural hematom,
duygudurum bozukluğu.
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P 53
POSTMORTEM İNCELEME İLE TANI KONAN, DEJENERATİF DEĞİŞİKLİKLER
GÖSTEREN NÖROSİSTİSERKOZİS OLGUSU
Cem l D nç AÇIKGÖZ, Muazzez ELLİDAĞ, K. Ayl n AKSOY, Murat AKKOYUN.
Adl Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı

Amaç: Nöros st serkoz s beyn n en sık paraz t k enfeks yonudur. Olgumuzda, ölüm neden
olarak da bel rlenen, nöros st serkoz s n daha nad r görülen “racemose” formu saptanması neden yle
sunulmaya değer bulunmuştur.
Gereç-Yöntem: Yurdışında yaşadığı ve arasıra kasılma nöbetler olduğu fade ed len, otel
odasında ölü bulunan, 1964 doğumlu erkek vakanın otops s nden elde ed len makroskop k,
h stopatoloj k ve toks koloj k bulgular değerlend r ld .
Bulgular: Yapılan otops de, bey n sağ lobu alt arka uçta duraya yapışık vaz yette 4.
ventr külle bağlantılı 8x7x5,5 cm boyutlarında, kes tlerde sarı renkl ve çok sayıda r l ufaklı
b rb r ne komşu k st k yapıdan oluşan lezyon zlend . Lezyonun h stopatoloj k ncelemes nde; k st k
yapı ç nde karekter st k parmaksı çıkıntılar şekl nde eoz nof l k membran, buna karşı gel şm ş
mult nükleer dev hücreler, nflamatuar reaks yon, kals f ye b r k mler, bey n parank m nde nekroz
ve kanama alanı zlend . Canlı skoleks görülmed . Lezyonun ventr kül ve subarakno dal alan le
l şk s , büyük, mult k st k görünümü, canlı skoleks çermemes göz önüne alındığında “racemose”
nöros st serkoz s tanısı ver ld .
Sonuç: Özell kle gel şmekte olan ülkelerde görülen yaygın b r helm nt k hastalık olan
nöros st serkoz s, nsanlar tarafından, domuz tenyası olarak b l nen “Taen a Sol um” un ağız yoluyla
alınmasından kaynaklanır. Son zamanlarda, Amer ka ve Batı Avrupa’da nöros st serkoz s
vakalarında artış olmuştur. Nöros st serkoz s n, ‘’racemose” ve sellüloza formları bulunur.
“Racemose” formu, bey n ventr küller n , bazal s sternaları ve subarakno dal alanı sıklıkla b rl kte
olmak üzere en yaygın olarak 4. ventr külü tutarak obstrükt f h drosefal ye neden olur ve sıklıkla
ölümcüldür. Kl n k bulgular k st n lokal zasyonuna, ölü veya canlı olmasına ve konakçı yanıtına
göre farklılıklar göster r. Parank mal nöros st serkoz sde kasılma nöbetler daha yaygın ken,
subarakno dal nöros st serkoz ste genell kle menenj t ya da artmış ntrakran al basınç bulunur.
Olgumuzda da nöros st serkoz s n racemose formunun özell kler saptanarak, ölüme neden olduğu
bel rlenm şt r.

Anahtar Kel meler: Nöros st serkoz s, racemose, otops .
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P 54
BİYOLOJİK DELİLLERİN TESPİTİNDE KULLANILAN TARAMA ve DOĞRULAMA
TESTLERİNDEKİ SON GELİŞMELER
Beytullah KARADAYI1, Şükr ye KARADAYI2, Hüsey n ÇAKAN3, Vecdet ÖZ3.
1

İstanbul Ün vers tes Cerrahpaşa Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
2

İstanbul Zeyt nburnu Halk Sağlığı Müdürlüğü
3

Adl Tıp Enst tüsü

Olay yer nde bulunan b yoloj k örnekler, çoğu zaman olayın tüm aşamalarının aydınlatılması
ve suçlu veya suçluların dant f kasyonu açısından güçlü del l n tel ğ nded r. Olayın gerçekleşt ğ
yerdek vücut sıvılarının yer n n saptanması ve sonrasında menşe n n bel rlenmes ç n adl
laboratuarların rut n anal zler nde temel m kroskop k, k myasal, mmünoloj k ve spektroskop k
yöntemlere dayalı bazı tarama (presumpt ve) ve doğrulama (conf rmatory) testler uygulanır. Son
aşama se gerekl görülen b yoloj k del ller üzer nde dant f kasyon ç n DNA anal z ne g d lmes d r.
Tarama ve doğrulama testler n n en öneml avantajı del l n yer n n bel rlenmes n n yanında del l
n tel ğ taşımayan örnekler n el m nasyonunun sağlanarak gereks z yapılacak DNA anal zler n n
önüne geç lmes ve böylece zaman ve ekonom k kayıpların önlenmes d r. Olay yer nceleme
uzmanlarının, adl b yoloj laboratuarı çalışanlarının ve çeş tl dava dosyalarında bu tür del ller le
lg l laboratuar sonuçlarını yorumlayan adl tıp uzmanlarının konu hak m yetler n n yeterl düzeyde
olması öneml d r. Rut n uygulamalarda her b r vücut sıvısının tesp t nde kullanılan ayrı testler
bulunmaktadır. Fakat aynı yöntemle az m ktardak b yoloj k örnekten tüm vücut sıvılarının tesp t ne
yönel k yüksek güven l rl kte b r test henüz rut n uygulamalara g rmem şt r. Son yıllarda bu konuda
çalışan araştırıcılar tarafından, yen tekn kler n gel şt r lmes ne ve mevcut tekn kler n
y leşt r lmes ne yönel k oldukça umut ver c çalışmalar yayınlanmıştır. Bu yazıda, olay yer ndek
b yoloj k del ller n yer n n saptanması ve elde ed len b yoloj k örnekler n menşe n n bel rlenmes
aşamalarında kullanılan mevcut tarama ve doğrulama testler n n tanıtılması le bu konudak
sorunların çözümüne yönel k yen gel şt r len moleküler genet k (mRNA, m croRNA) ve
spektroskop k (floresans, raman) temell yöntemler n tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kel meler: Adl b yoloj , adl seroloj , tarama testler , doğrulama testler .
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P 55
POST- TRAVMATİK SUBDURAL HİGROMA: OLGU SUNUMU
Petekkaya S1; Göktürk C1; Öner B S1; Doğan M2; Oruç M2, Ayaz N2; Celb ş O2; Önal Ç3.
1
2
3

Adl Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı

İnönü Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

İnönü Ün vers tes Tıp Fakültes Bey n Ve S n r Cerrah s Anab l m Dalı

Künt kafa travmalarına yönel k yapılan değerlend rmeler adl tıp prat ğ nde sık olarak
karşılaşılmaktadır. Bu yaralanmalarla l şk l olarak ortaya çıkan subarakno d kanama, ep dural ve
subdural hematom konusunda detaylı b lg b r k m bulunurken, daha az karşılaşılan ve hakkında
yeter nce b lg b r k m olmayan b r d ğer kompl kasyonu travmat k subdural h gromadır. Kl n kte
küçük boyutlarda görülmekte olup çok az b r kısmı büyük boyutlara ulaşıp bey n dokusuna bası
etk s oluşturup yaşamı tehd t ed c özell k göstereb l r. Adl tıp prat ğ nde nad r olarak karşılaşılan
künt kafa travması sonucu ek b r ntrakran yal lezyon olmadan ortaya çıkan subdural h groma
olgusu bu çalışmada sunulmuştur.

Anahtar Kel meler: Subdural h groma, adl tıp, kafa travması.
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P 56
MALPRAKTİS İDDİALARI: YENİ BİR KAZANÇ KAPISI MI?
Çağdaş MERİÇ, Erhan Serhat DEMİR, İpek İLGEN, Gürcan ALTUN.
Trakya Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Ülkem zde 2003 yılında uygulanmaya başlayan Sağlıkta Dönüşüm Programı le 2005
yılında Ceza Yasasında yapılan değ ş kl kler n ardından, malprakt s, sağlık alanında çok konuşulan
konular çer s nde yer almıştır. Her geçen yıl artış gösteren malprakt s dd ası le açılmış tazm nat
davaları hek mler n korkulu rüyası hal ne gelm şt r. Bu davalar, bazı avukatlar ve hasta/hasta
yakınları tarafından se kolay kazanç yolu olarak görülmekted r.
Sunulan olguda, doğum sonrası uzamış sarılık neden yle özel hastanede tak p ve tedav s
yapılmış 11 günlük b r bebek konu ed lm şt r. Hastaneden taburcu ed ld ğ n n ertes günü, bebeğ n
altını tem zlerken anne tarafından bez nde last k eld ven parçası bulunduğu bel rt lm şt r. A le,
hastanedek tedav s sırasında bebeğ n last k eld ven parçası yuttuğu dd asıyla ş kayetç olmuştur.
Savcılık soruşturması sırasında b l rk ş görüşüne de başvurulmuş, sonuç olarak hek m n kusurlu
olmadığı anlaşılmıştır.
Sağlıkta dönüşüm sonrası hek me ulaşmanın kolaylaşması, dolayısıyla hastaya ayrılan
süren n azalması sunulan sağlık h zmetler n n kal tes n düşürecekt r. Bu durum, hek m le
hasta/hasta yakını arasında sağlıklı b r güven l şk s n n kurulmasını engelleyecekt r. Bu g b
nedenler malprakt s dd alarının önümüzdek süreçte daha da artacağını düşündürmekted r.

Anahtar Kel meler: Malprakt s, sağlıkta dönüşüm, hek m-hasta l şk s .
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P 57
GÖRME KAYBI İLE SONUÇLANAN PAİNTBALL YARALANMASI: OLGU SUNUMU
Fatmagül ASLAN1, Zerr n ERKOL2, Hat ce Den z İLHAN3.
1
2

Antalya Eğ t m ve Araştırma Hastanes Adl Tıp B r m

Abant İzzet Baysal Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
3

Akden z Ün vers tes Göz Hastalıkları Anab l m Dalı

G r ş ve Amaç: Pa ntball; karbond oks t basınçlı b r s stemle renkl boya kapsüller fırlatan
s lahların kullanıldığı, eğlence amaçlı oynanan b r tür savaş oyunudur. Oyun sırasında koruyucu
kask ve kıyafetler kullanılmakla b rl kte, oyuncu tarafından geç c b r süre kaskın çıkarıldığı
durumlarda kazalar ortaya çıkab lmekted r. Çalışmada Ülkem zde g derek yaygınlaşan bu oyununun
c dd göz yaralanmalarına ve hatta görme kaybına neden olab leceğ vurgulanarak koruyucu
önlemler n ve denet m mekan zmalarının önem ne d kkat çek lmes amaçlanmıştır.
Olgu sunumu: 16 yaşındak erkek hasta sol gözüne pa ntball merm s çarpması sonucu
görme kaybı ve ışığa hassas yet ş kayetler le hastaneye müracaat ett r lm şt r. Anamnez nde
d nlenme alanında koruyucu maske ve gözlüğünü çıkardığı arkadaşının şaka olarak b r anda üzer ne
doğru merm sıktığını ve sol gözüne sabet ett ğ n bel rtm şt r. Muayenes nde sol göz üst kapakta
ödem ve ek moz, konjonkt vada h perem , yaygın korneal ep tel defekt , h potans yon, h fema,
görme kaybı (20 mps), fundusta aydınlanmama ve aşağı bakış kısıtlılığı saptanmıştır. Olgu med kal
tedav ve kl n k tak p sonrası öner lerle taburcu ed lm şt r. Yaklaşık b r ay sonra katarakt ve glokom
neden le sol göze operasyon (fako-trab) uygulanmıştır.
Sonuç: Pa ntball merm s ne bağlı künt göz travmaları ve bunun sonucunda c dd ve kalıcı
göz patoloj ler zaman zaman görüleb lmekted r. B l msel kaynaklara göre ebeveyn ve eğ t c ler n
doğru eğ t m ve gerekl önlemler n alınması hal nde tüm göz yaralanmalarının yaklaşık %90’ının
engellenmes mümkün bulunmaktadır. Hızla popüler olan pa ntball savaş oyunlarının oynandığı
alanlarda koruyucu gözlük ve başlık kullanımına d kkat ed lmes n n, oyun önces nde oyuncuların
koruyucu araçları olmadan s lahın kes nl kle ateşlenmemes gerekt ğ konusunda detaylı olarak
eğ t lmes n n, şletmeler n yaş sınırlaması başta olmak üzere b rçok açılardan sıkı denetlenmeler n n
bu tarz yaralanmaların azalmasında etk l olacağı düşünülmekted r.

Anahtar Kel meler: Pa ntball, künt göz travması, kaza or j nl yaralanmalar.
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P 58
YANGIN TÜPÜNÜN SİLAH OLARAK KULLANILMASI - OLGU SUNUMU
Fatmagül ASLAN1, Zerr n ERKOL2, Nuray ENSARİ3.
1
2
3

Antalya Eğ t m ve Araştırma Hastanes Adl Tıp B r m

Abant İzzet Baysal Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Antalya Eğ t m ve Araştırma Hastanes Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Kl n ğ

G r ş ve Amaç: Kullanım amacına göre değ şmekle b rl kte, yangın söndürme tüpler n n
çer ğ nde hammadde olarak genell kle monoamonyum fosfatlı kuru k myev toz kullanılmaktadır.
Katkı maddeler le elde ed len özel formülasyonlar yanma reaks yonunu kırarak yangını
engellemekted r. Ancak, p yasada kaçak dolum yapan şletmeler n mal yet düşürmek ç n kuru
k myev toz olarak mermer tozu, tebeş r tozu vb. maddeler kullandığı dd a ed lmekted r. Çalışmada
yüz bölges ne yangın tüpü çer ğ püskürtülen ve buna bağlı bazı kl n k yakınmaları gel şen b r olgu
sunularak yangın tüpler n n çer ğ ne usulsüz olarak katılan maddeler n taşıdığı tehl keye d kkat
çek lmes amaçlanmaktadır.
Olgu Sunumu: Tartıştığı k ş tarafından yüzüne yangın tüpü çer ğ püskürtülen 44
yaşındak erkek olgu olaydan hemen sonra her k gözde bulanık görme ve yanma ş kayet le Ac l
Serv s’e başvurmuştur. Muayenes nde her k konjunkt vada ve yüz bölges nde h perem
saptanmıştır. Olguda k gün sonra ateş, terleme-t treme, bulantı-kusma ş kayetler gel şm ş, k ş
soğuk algınlığı olduğunu düşünmüştür. İy leşmes gec k nce yangın söndürme tüpler üreten yerel
b r f rmayı aramış ve çer ğ nde kullanılmış olab lecek mermer tozunun bu reaks yona neden
olab leceğ b lg s n almıştır. Bunun üzer ne adl nceleme başlatılmış ve kullanılan yangın tüpünün
çer ğ nde “kals t” olduğu tesp t ed lm şt r. Kals t (CaCO3)’ n alev söndürmed ğ ve hatta
“Patlayıcı ve P rotekn k Sanay s ’nde” kullanıldığı b l nmekted r. Olguda olaydan sonra gel şen
etk lerden bu madden n sorumlu olab leceğ düşünülmekted r.
Sonuç: TCK’nun 6. maddes nde tanımlandığı üzere “saldırı ve savunma amacıyla yapılmış
olmasa b le f len saldırı ve savunmada kullanılmaya elver şl şeyler” s lah olarak kabul
ed lmekted r. Olgunun maruz kaldığı saldırı, kasten yaralama suçu bünyes ndek s lahla şlenen
suçlar kapsamına g rmekted r. Olguda gel şen sağlık sorunları, yangın tüpler üret m aşamasının
daha sıkı denetlenmes gerekt ğ n göstermekted r.

Anahtar Kel meler: Yangın tüpü, kals t, TCK, s lah.
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P 59
KAZA ORİJİNLİ İLGİNÇ BİR BOĞAZLAMA OLGUSU
Fatmagül ASLAN1, Zerr n ERKOL2, Hayr ERKOL3.
1
2
3

Antalya Eğ t m ve Araştırma Hastanes Adl Tıp B r m

Abant İzzet Baysal Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Abant İzzet Baysal Ün vers tes Tıp Fakültes Genel Cerrah Anab l m Dalı

G r ş ve Amaç: Boyun bölges n n kes lmes sonucu oluşan yaralar boğazlama olarak
adlandırılmaktadır. Boğazlama olguları genelde hayat r sk taşırken, yaşamsal tehl ke
oluşturmayacak şek lde meydana gelen yüzeyel kes lere nad ren de olsa rastlanab lmekted r.
Çalışmada; kaldırımda b s kletle g derken reklam p n n takılması net ces nde boğaz bölges nde kes
oluşan erkek olgu sunularak b s klet kullanıcıları ç n ayrılan yolların güvenl ğ ne ve reklam amaçlı
düzenekler n halk sağlığı yönünden tehl ke arz etmeyecek şek lde yapılmasının önem ne d kkat
çek lmes amaçlanmıştır.
Olgu sunumu: 14 yaşında erkek öğrenc olan olgu okuluna genell kle b s klet le g tt ğ n ,
ancak b s klet sürerken kask, d zl k, d rsekl k g b koruyucu araçları her zaman kullandığını,
kazanın olduğu gün y ne gerekl emn yet tedb rler n alarak okuluna doğru yol aldığını fade
etm şt r. Şeh r ç b r noktada b s klet yolunun kes nt ye uğraması neden yle kaldırıma çıkarak yola
devam etmek sted ğ nde kaldırıma ger len reklam p ne boynu takılmış ve düşmüştür. Kaza anında
nefes n n kes ld ğ n , sonrasında da kısa sürel amnez yaşadığını bel rtm şt r. Ac l serv s ne
müracaat ett ğ nde; boyun ön yüz orta hatta, hyo d kem k lokal zasyonunun hemen üstünde,
transvers sey rl , 15x1 cm ebadında, sıyrıklı, h perem k kontüzyon, bu lezyonun 2 cm alt kısmında,
sağda, kenarları kanamalı, büyük damar veya s n r lezyonu oluşturmayan, 5x1 cm.l k c lt kes s
saptanmıştır.
Sonuç: Ülkem zde, özell kle otoyollardak kazaların sayısı yüksek olup ağır yaralanmalar
veya ölümle sonuçlanab ld ğ nden, kaldırımlardak tehl keler n speten ger planda kalmaktadır.
Oysa k yayalar ve b s klet kullanıcıları ç n kaldırımların d zaynı, gen şl ğ ve güvenl ğ g b
konular da büyük önem taşımaktadır. Şeh r ç ve şeh r dışı traf ğ nde, sağlıklı yaşamın öneml
b leşenler nden olan b s klet kullanıcıları ç n özel düzenlemeler yapılmalı ve kaldırımlar güvenl
hale get r lmel d r.

Anahtar Kel meler: Boğazlama, b s klet kazası, reklam güvenl ğ .
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P 60
GEBE Mİ YALANCI? / YALANCI MI GEBE? - İKİ OLGU SUNUMU
Fatmagül ASLAN1, Zerr n ERKOL2, Bora BÜKEN3.
1
2

Antalya Eğ t m ve Araştırma Hastanes Adl Tıp B r m

Abant İzzet Baysal Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
3

Düzce Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

G r ş: Çalışmada; lk gebe olmadığı halde olduğunu dd a eden, d ğer se düşük yaptığı
halde çevres n nandıramayıp yalancılıkla suçlanan b rb r ne zıt k olgu sunularak adl tıbb
yönden tartışılacaktır.
I. Olgu: Yaklaşık k yıldır evl olan 37 yaşındak kadın olgu sek z aydır kend s n ve yakın
çevres n gebe olduğuna nandırmıştır. Doğuma b r ay kala eş tarafından çıplak ve klozette oturur
vaz yette ev nde bulunmuş; fades nde ev ne g zl ce meçhul k ş ler n g rd ğ n , yüzüne sprey sıkarak
kend s n bayılttıklarını, yarı baygın durumdayken doğurttuklarını ve yen doğan bebeğ n
çaldıklarını bel rtm şt r. Muayenes nde serv kal os null grav de yapıda, (kuş gözü şekl nde-h ç
doğum yapmamış görünümde) uterus normal boyutlarda, b cornuate (ç ft boynuzlu) şekl nde olup,
bu bulgular le şahsın önces nde h ç doğum yapmadığı kanaat ne varılmıştır. Olgu ps k yatr
kl n ğ ne sevk ed lm ş, ancak hasta ve yakınlarının ps k yatr kl n ğ ne g tmed kler anlaşılmıştır.
Olgu le yapılan görüşmede eş n n k nc , kend s n n lk evl l ğ olduğunu, eş n n lk evl l ğ nden
olan çocukları neden yle kend s nden de b r çocuğu olmasını çok sted ğ n , çocuk sah b olmaya
ps koloj k olarak hazır olduğunu, ancak gebe kalamayınca gebe olduğunu söylemekle mutlu
olduğunu, gebel k tak b ç n h çb r zaman kan test ya da drar test yaptırmadığını, ebeler n batın
tak b le durumu dare ett ğ n bel rtm şt r.
II. Olgu: Anormal vaj nal kanama ş kayet yle ac l serv se müracaat eden 43 yaşında kadın
olgu yaklaşık 5 aylık gebe olduğunu, ev nde klozete oturduğu sırada bebeğ n n düştüğünü ve tuvalet
g der nden alamadığını bel rtm şt r. Yakınları ve eş tarafından yalancılıkla suçlanan olgunun vaj nal
muayenes nde vajende kanamalı plasentaya (300 gr) rastlanmış, materyal n patoloj k
ncelenmes nde nterv llöz f br n depolanması zlenen plasental doku olduğu doğrulanmıştır.
Sonuç: Olgular; bu t p dd aların kanıtlanması ya da çürütülmes nde adl -tıbb muayenen n
önem n göstermekted r.

Anahtar Kel meler: Yalancı gebel k, şüphel abortus, ps k yatr k bozukluk.
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P 61
ADLİ TIP PRATİĞİNDE SİSTEMİK MUAYENE BULGULARININ MEDİKOLEGAL
DEĞERLENDİRMEYE YANSITILMA(MA)SI; OLGU SUNUMU
M. Hakan ÖZDEMİR, S. Alper KUREŞ, D. Sertaç ÖZKAN, Zehra DEMİROĞLU.
Dokuz Eylül Ün vers tes Adl Tıp Anab l m Dalı

G r ş ve Amaç: Hasta-hek m l şk s n n vazgeç lmez b leşenler nden b r olan s stem k
muayene, son yıllarda değ ş k sebeplerden dolayı hmal ed leb lmekted r. Tüm tıp branşlarında
olduğu g b adl tıp prat ğ nde de s stem k muayenen n yapılmaması, yapılsa dah gözlenen
bulguların med kolegal değerlend rmen n sonuç kısmında yorumlanmaması sanık/mağdurun hak
kayıplarına yol açab lmekted r.
Bu olgu, med kolegal değerlend rmeler ve adl raporlarda yer alan görüşlerde, yalnızca
travma bulgularına odaklanıp, s stem k muayene bulgularına yer ver lmemes ne, yargılama
sürec nde ortaya çıkab lecek sorunlara d kkat çekmek amacıyla sunulmuştur.
Olgu: Olay tar h nde 21 yaşında olan kadın hasta, anal ve vag nal penetrasyon çerecek
şek lde c nsel saldırıya uğrar. B r ün vers te hastanes nde 3 kez yapılan muayeneler sonucu
düzenlenen med kolegal değerlend rmen n sonuç kısmında; alışılageld k şek lde per ne, anal bölge,
h men özell kler , yırtık olup olmadığı, vücuda organ veya b r c s m sokulup sokulmadığı,
lezyonların bas t t bb müdahale le g der l p g der lemeyeceğ , yaşamı tehl keye sokup sokmadığı
yönünde görüş b ld r l r. Ancak hastanın sol ayağının metatars h zasından ampute olduğu b lg s ne
raporun sonuç kısmında yer ver lmez.
Olgu, olaydan 13 ay sonra Anab l m dalımıza mahkeme tarafından TCK’nun 102. maddes
kapsamında ruh sağlığının bozulup-bozulmadığı konusunda değerlend r lmes amacıyla gönder l r.
Hastanın yapılan s stem k f z k muayenes nde, sol bacağın sağa göre atrof k, yürümede c dd
aksama ve metatarslar h zasından sol ayağın ampute olduğu gözlen r. Hastanın olay önces
osteomyel t neden yle ayağının ampute ed ld ğ öğren l r. Med kolegal değerlend rmem zde sadece
mahkemen n sorduğu konuda değ l, hastadak ayak amputasyonu d kkate alınarak, c nsel saldırı
suçlarında yasada yer alan ağırlaştırıcı d ğer maddeler konusunda da yorum yapıldı.
Tartışma ve Sonuç: Bu olgu le s stem k muayenen n yapılması kadar muayenede saptanan
bulguların med kolegal değerlend rmen n sonuç kısmına yansıtılma(ma)sının önem ve
yansıtılmadığında sanık/mağdurun uğrayacağı hak kayıpları tartışılacaktır.

Anahtar Kel meler: S stem k muayene, c nsel saldırı, med kolegal değerlend rme.
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P 62
İSTANBUL'DA MEYDANA GELEN ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINDA
SÜRÜCÜLERDE ALKOL ve UYUŞTURUCU MADDE SIKLIĞI.

İlham KÖMÜR, R fat Özgür ÖZDEMİREL, Bünyam n BAŞPINAR, Esat ŞAHİN, Süleyman
YILMAZ, Durmuş KUMRU, Yalçın BÜYÜK.
İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı

G r ş: Bu çalışmada; ölümle sonuçlanan traf k kazalarında, sürücülerde alkol ve uyuşturucu
madde sıklığının tesp t ed lmes amaçlanmıştır.
Gereç ve yöntem; İstanbul'da bulunanan Adl Tıp Kurumu Morg İht sas Da res nde, 2008
le 2012 yılları arasında otops yapılmış traf k kazasına bağlı 3107 ölüm olgusu retrospekt f olarak
ncelend . Traf k kazası sonrası hastane yatışı olanlar, yurtdışında geç rd ğ traf k kazası sonrası
ölüp Türk ye'ye get r len olgular, feth- kab r sonrası otops yapılmış olgular çalışmaya dah l
ed lmem şt r. Kolluk soruşturma kayıtları, olay yer ncelemes ve otops raporlarına göre sürücünün
tesp t ed leb ld ğ 722 olgu çalışmaya dah l ed lm şt r.
Bulgular; sürücüler n %29,4'ü en sık ağutos ayında olmak üzere yaz mevs m nde traf k
kazası geç rm şt r. Sürücü ölümler n n günlere göre dağılımı değerlend r ld ğ nde en sık
pazar(%20,4) günü olduğu görülmüştür. Sürücü olduğu tesp t ed len olguların %91,7 g b büyük b r
kısmı erkekt r. Olguların %34,7 s 18-29 yaş aralığındadır. 18 yaş altındak olgu sayısı se 12 d r.
Olgularımızın %37,3'ünde yalnızca alkol, %3,3'ünde yalnızca uyuşturucu madde tesp t ed lm şt r.
Olguların %3'ünde se uyuşturucu madde ve alkol b rl ktel ğ saptanmıştır. En sık kullanılan
uyuşturucu madde türünün %47,83 le esrar (THC) olduğu tesp t ed m şt r. Alkol bulunan
olguların %77,39'da alkol m ktarı sürüş güvenl ğ n bozan 100mg/dL üzer nde çıkmıştır.
Sonuç; madde kullanımı özell kle genç sürücüler arasında yaygındır. Bu nedenle traf k
kontroller nde alkolün yanı sıra madde varlığı da araştırılmalıdır. Alkol ve uyuşturucu madde
etk s nde araç kullanmayı engelleyecek önlemler n alınması ve farkındalığın oluşturulması le traf k
kazalarına bağlı ölümlerde azalma olab leceğ düşünülmekted r.

Anahtar Kel meler: Traf k kazası, sürücü, alkol, uyuşturucu madde.
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P 63
AORT ANEVRİZMASININ ÖZOFAGUSA FİSTÜLİZASYONUNA BAĞLI GELİŞEN İÇ
KANAMA SONUCU ÖLÜM: OLGU SUNUMU
El f ÖMEROĞLU, Mehmet Fat h YILDIZ, Mustafa ÇELTEK, Ferah KARAYEL, Safa ÇELİK.
İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı

G r ş: Aort anevr zmaları an ölüm olaylarında öneml b r yer almakta olup, f stüller n de
homeostaz s etk led ğ b l nen b r gerçekt r. Aort anevr zmaları, toras k (ascend ng aorta,aort k ark,
descend ng aorta)ve abdom nal olarak sınıflandırılmış olup yapılan çalışmalarda her k sınıfın da
mortal teler yüksek bulunmuştur. Toras k aort anevr zması tanısı le hastaneye başvurab lenlerde
(Hastaların yaklaşık yarısı hastaneye başvurmadan hayatlarını kaybetmekted rler) mortal te %25-50
arasında tesp t ed lm şt r. Olgumuz bu konudak vaka çeş tl l ğ artırmak, bu konunun adl tıbbı
değerlend r lmes ve bu konuda farkındalığı artırması yönünden özgün değere sah pt r.
Olgu: 55 Yaşında ev nde ölü olarak bulunan erkek şahış’ın otops bulgularında özofagus alt
1/3 de 3,5x2,5 cm.l k alanda özofagus lümen çer s nde koyu kırmızı yüzeyden kabarık tromboze
görünüm olduğu, özofagus duvarının nvaze olduğu, lezyona uyan torakal aortda 14x6x4 cm.l k
çer s nde trambüs bulunan anevr zma ve m de çer s nde 1700 cc koagüle kan le bu anevr zma
özofagusa f stül ze olduğu görüldü. Makroskop dek bu bulgular h stopatoloj k olarak
doğrulanmıştır.
Tartışma – Sonuç: Aorto-özofageal f stül tanı ve tedav s zor olan, saptandığında da
mortal tes yüksek olan nad r görülen b r kl n k tablodur. P r mer ve sekonder olab l r. Pr mer aortoenter k f stüller (vakamızda da olduğu g b ) genell kle aort anevr zmalarından kaynaklanır ve
nad rd r. Sekonder f stüller se daha sıktır (özofagusta yabancı c s m, özofagus operasyonları le
aort rekonstrüks yon cerrah s nden 3-5 yıl sonra %0,4-2,4 oranında, çoğunlukla da greft n
proks mal nde görülmekted r
Otops sırasında saptanan her türden kanamanın kaynağı mutlak detaylı olarak araştırılmalı
ve gerek yorsa alternat f d seksıvon yöntemler uygulanmalıdır. Adlı tıp uzmanı olguyla lg l
olması muhtemel tüm kl n k durumları b lm yor veya otops ye ara vererek l teratür ncelemes
yapmıyorsa kaynak otops sırasında bulunamayacak, b r çok olguda ölüm neden
bel rlenemeyecekt r.

Anahtar kel meler: Aort anevr zması, aortaözofageal f stül, otops .

94

XII. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ

P 64
SPONTAN PONS KANAMASI; BİR OLGU SUNUMU
Z yaett n ERDEM1, Abdurrahman EMİR1, Muhammed DEMİR1, Mehmet CAVLAK2, Arzu
AKÇAY3, M. Feyz ŞAHİN4.
1
2
3

İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı

Adl Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı

İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı H stopatoloj Tetk kler Şubes
4

İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İht sas Da res

G r ş: İntraserebral kanama yırtılan b r damardan bey n parank m çer s ne olan
kanamalardır. Neden genell kle kron k h pertans yon olmakla b rl kte koka n ve d ğer
sempatom met kler n kullanımına bağlı akut geç c h pertans yon, konjen tal anevr zma,
arter ovenözmalformasyon, m kot k anevr zma, tümör, aşırı ant koagülasyon, kan d skraz s veya
vaskül t k bozukluk sayılab l r.
Bazal gangl onlar, bey n sapı, mezensefalon, serebellum ve hem sferlere kanama olab l r.
İntraserebral kanama k tle etk s le kafa ç basınç artışı ve bey n sapı basısı le mezensefalon, pons
kanaması d rek koma ve ölüme yol açab l r.
Olgu: Olgumuz daha önce b l nen b r hastalığı olmayan 17 yaşında erkek olup, saat 16:30
sıralarında yemek yed kten sonra enses nde ş ddetl ağrı h ssett ğ n söyled kten sonra aynı gün
19:30 sıralarında evde bayılmıştır. Ac l sağlık ek pler nce hastaneye kaldırılan hasta ex duhul kabul
ed lm şt r. B r gün sonra Adl Tıp Kurumu Morg İht sas Da res ’nde yapılan otops s nde dış
muayenede herhang b r travmat k bulgu tesp t ed lmem şt r. İç muayenede ponsta 4,5x0,7x0,3 cm
ebadında kanama görülmüştür. H stopatoloj k ncelemede ponsta kanama tesp t ed lm ş, ölüm
neden n n patoloj k bey n kanaması olduğu değerlend r lm şt r.
Tartışma-Sonuç: An beklenmed k ölümler herhang b r organ s stem ndek hastalıktan
dolayı meydana geleb l r. Olgumuz daha önceden b l nen b r hastalığı olmadığı ç n ve bulgular
meydana çıktıktan kısa b r süre sonra ölüm meydana geld ğ ç n an doğal ölüm olarak
değerlend r lm şt r.
2006 yılında yapılan b r tez çalışmasında spontanserebral kanaması bulunan 133 hastada yaş
ortalaması 65,9 hesaplanmıştır. 40 yaş altı kanamaların oranı %1,5 olarak b ld r lm şt r. Aynı
çalışmada bey n sapı kanaması oranı %6 bulunmuştur.
Olgumuzun genç olması, herhang b r öncü semptomu veya travma öyküsü olmaksızın
an den ortaya çıkan spontanpons kanaması neden yle ölmüş olması dolayısıyla sunulmaya layık
olduğu düşünülmüştür.
Anahtar kel meler: An ölüm, bey n sapı, kanama, otops .
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P 65
BALDIRAN OTU (HEMLOCK ZEHİRİ, CONİUM MACALATUM) ZEHİRLENMESİNE
BAĞLI ÖLÜM.
Ayb ke DİP1, Demet MERAL1, Atılhan KAYA1, Necm ÇEKİN1,2.
1
2

Adl Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı,

Çukurova Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Con um macalatum, baldıran otu-Hemlock zeh r olarak da b l nen maydanozg ller grubuna
a t b r b tk d r. Yaprakları rezene, maydanoz veya yaban havucuna benzet leb l r. Baldıran otunun
toks k etk s çer ğ ndek alkolo dlerden kaynaklanır ve b tk n n her bölümünde bu alkolo dlerden
bell m ktarlarda bulunur. Toks k alkolo dler, en çok ham tohumlarda bulunmasına karşın, b tk n n
bütün bölümler zeh rl d r.
Maydonozg llergen olması sebeb le zaman zaman yen leb l r b tk sanılarak oral yolla
tüket lmes ne bağlı zeh rlenme ve ölüm olayları görüleb lmekted r. Bu çalışmada; bu b tk ye d kkat
çek lmes amaçlanmış, baldıran otu yeme sonrası ölüm meydana gelen 2 olgunun sunulması
planlanmıştır.
Olgu: Adl Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı'na otops yapılmak üzere gönder len, 83
yaşındak anne ve 44 yaşındak kızının toplamış oldukları otları kavurarak yemek yaptıkları,
yed kten hemen sonra fenalaştıkları, solunum sıkıntısı, kollarda uyuşma olduğu, ac len hastaneye
kaldırıldıkları, annen n yapılan müdahalelere yanıt alınmayarak aynı gün öldüğü, kızının se b r gün
sonra tedav gördüğü hastanede öldüğü b ld r lm şt r. Her k olgu ç n otops kararı ver lm ş,
otops de nonspes f k genel değ ş kl kler olduğu görülmüştür.
Bu olgularda, genel olarak olay yer nde bulunan b tk n n botan kç ler tarafından
herbaryumlarda araştırma ve eşleşt rmes yapılarak, baldıran otu (con um macalatum) olarak
bel rlenmes le ölüm sebeb ç n tanı konulmaktadır. Benzer şek lde; olgulara a t kan, drar ve doku
g b b yoloj k materyallerde toks k alkolo dler olan gama-con ce ne, con ne ve N-met lcon ne
maddeler n n k myasal anal zler yapılab lmekted r. Kanda GC-MS c hazı le gama-con ce ne,
drarda GC-MS le con ne ve gama-con ce ne ve plazmada LC-MS-MS le con ne varlığı
saptanab lmekted r.

Anahtar kel meler: Baldıran otu, ölüm, k myasal anal z, con ne.
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P 66
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI’NA 2014
YILI İÇERİSİNDE “VASİ TAYİNİ” NEDENLİ YAPILAN BAŞVURULARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Al Rıza TÜMER, Aysun BALSEVEN ODABAŞI, Ramazan AKÇAN, Çet n KÖSE.
Hacettepe Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

G r ş; Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebeb yle şler n göremeyen veya korunması ve
bakımı ç n kend s ne sürekl yardım gereken ya da başkalarının güvenl ğ n tehl keye sokan,
yaşlılığı, sakatlığı, deney ms zl ğ veya ağır hastalığı sebeb yle şler n gerekt ğ g b
yönetemed ğ n spat eden k ş lere TCK’nın lg l maddeler gereğ nce vas tay n yapılab lmekted r.
Vas tay n değerlend rmeler n n tıbb gerekçe yelpazes d kkate alındığında koord nel
mult d s pl ner b r yaklaşımla ele alınması gerekmekted r.
Amaç;Bu çalışmada Hacettepe Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı’ndab r
olgu ser s ndeuygulandığı şekl yle vas tay n değerlend rmeler nde koord nel mult d s pl ner
yaklaşımın sağlanmasının gerekl l ğ ne vurgu yapmaktır.
Metod; 2014-2015 yılları arasında Hacettepe Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m
Dalı’nda vas tay n değerlend rmes yapılan 37 olgunun tıbb evrakları retrospekt f olarak
ncelenm ş olup olgulara a t demograf k özell kler, aldıkları tıbb tanılar ve stenen
konsültasyonlardeğerlend r lm şt r.
Bulgular; 2014-2015 yılları arasındaHacettepe Ün vers tes Adl Tıp Anab l m Dalı’ndavas
tay n değerlend rmes yapılan 37 olgunun 16’sı kadın, 17’s erkekt r. Bu olguların yaşları 21-92
arasında değ şmekted r. Sırasıyla en sık konulan lk üç tanı Alzhe mer, demans ve b polar
duygulanım bozukluğudur. En sık Ps k yatr Anab l m Dalından konsültasyon stenm ş olup bu
olgularda ortak b r kurul oluşturularak karar ver lm şt r.
Sonuç; Vas tay n yapılacak k ş n n detaylı b r adl tıbb değerlend r lmes n n yapılması,
tüm ps k yatr k, nöroloj k ve lg l d ğer uzmanlık ncelemeler n n ve gerekl testler n n
tamamlanması gerekmekted r. Bu sürec n koord nel b r mult d s pl ner yaklaşımla lerlemes ve
mkanlar dah l ndeortak b r sağlık kurulu ncelemes yle yapılması etk n ve hızlı b r değerlend rme
sağlayacaktır.

Anahtar Kel meler: Vas , kurul, Alzhe mer.
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P 67
ÖLÜM SEBEBİNİN VE ORİJİNİNİN TESPİTİNDE OLAY YERİ İNCELEMESİNİN
ÖNEMİ; OLGU SUNUMU
Muhammet DEMİR, Z yaett n ERDEM, İbrah m ÜZÜN
İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı

G r ş: Şüphel tüm ölümlerde olay yer ncelemes yapılmalıdır. Olay yer ncelemes n n
amacı ölümün or j n n n tesp t ed lmes yan ölümün nt har, kaza ve c nayet sonucu meydana gel p
gelmed ğ n n araştırılmasıdır.
Suda boğulmalarda or j n sıklıkla kaza olup, nt har or j nl ölümler k nc sıklıkta
görülmekte, c nayet or j nl ölümlere se oldukça nad r rastlanmaktadır.
Olgu: Y rm üç yaşında erkek olgu, kullandığı kepçen n 10 metrel k dere yatağına
devr lmes sonucu altında kalarak öldüğü b ld r lm şt r. Olay yer nceleme raporunda kepçen n sulu
dere yatağına devr ld ğ , operatör kab n n n suyun ç nde kaldığı tesp t ed lm şt r. Cesed n yapılan
otops s nde ölüm meydana get r r travmat k bulgu tesp t ed lmem şt r. İç muayenede akc ğerlerde
ş ş ve gerg n görünüm, h stopatoloj k ncelemede ödem, taze kanama alanları bulunmuştur. Olay
yer nceleme bulguları le otops de tesp t ed len bulgular b rl kte değerlend r ld ğ nde k ş n n
ölümünün suda boğulma sonucu meydana geld ğ kararına varılmıştır.
Tartışma: Olay yer ncelemes nde olayın özell ğ ne göre o konuyla lg l uzmanların
görevlend r lmes gerekmekted r. Suda boğulma olgularında, olay yer nde yapılması gereken lk ş
h çb r değ ş kl k yapmadan fotoğraf çek lmes d r. Ayrıca boğulduğu yer n der nl ğ ölçülmel d r.
Sunulan olguda deren n der nl ğ n n ölçülmem ş olması b r eks kl kt r. Ancak soruşturma dosyasının
çer ğ , fotoğraflar ve otops le yapılan b rl kte değerlend rme sonucu olay aydınlatılab lm şt r.
Adl yeye konu teşk l eden tüm ölüm olgularında olayın aydınlatılması amacıyla otops n n
desteklenmes ç n ayrıntılı olay yer ncelemes yapılması gerekt ğ n vurgulamak st yoruz.
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P 68
İNSANLIĞIN AYIBI: 10 YAŞ ALTI ÇOCUK ANNELER
Hal l İlhan AYDOĞDU1, Erdal ÖZER1,2, İsma l BİRİNCİOĞLU1,2, Güven Seçk n KIRCI1, Hasan
OKUMUŞ1
1

Karaden z Tekn k Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
2

Karaden z Tekn k Ün vers tes Adl B l mler Enst tüsü

G r ş-Amaç: Çocuk anne kavramı 18 yaş altında doğum yapmış b reyler kapsamaktadır.
İst smar sonucu meydana gelen bu gebel klerden 10 yaş ve daha küçük yaşlarda meydana
gelenler n konu ed nd k. Amacımız; çocuk anne kavramını hatırlatarak çocuk st smarı konusunda
farkındalık yaratmaktır.
Gereç-Yöntem: Araştırma tıp l teratürüne g rm ş ya da yerel, ulusal medyaya konu olmuş
haberlerde yer alan 10 yaş altındak çocuk anneler kapsamaktadır. B lg elde ed leb lm şse babanın
k m olduğu, annen n hang ülkeden olduğu, hang yolla doğum yaptığı ve bebeğ n yaşayıp
yaşamadığı b lg ler stat st ksel olarak değerlend r ld .
Bulgular: 108 çocuk anne vakasının çocuk annelerden 1(%0,92)’ 5 yaşında, 2(%1,85)’s 6
yaşında, 9(%8,3)’u 8 yaşında, 27(%25)’s 9 yaşında, 69(%63,8)’unun se 10 yaşında doğum yaptığı
tesp t ed ld . Vakaların 76(%82)’sı Amer ka kıtasından 13(%14)’ü Afr ka kıtasından,12(%12,9)’s
Asya kıtasından 9(%9,7)’u se Avrupa kıtasındandı. Ülkesel bazda vakaların 28(%25,9)’n n
Amer ka B rleş k Devletler ’nden b ld r ld ğ tesp t ed ld . Çocuk anne vakalarını ham le
bırakanların 3(%3)’ünü kocalar, 11(%12)’ n üvey babalar, 30(%32,4) tanes n akrabalar,
35(%37,8)’ n se d ğerler oluşturuyordu. Çocuk anneler n 47’s vaj nal yolla doğum, 45’ sezeryan
operasyonu le doğum gerçekleşt rm şt . 16 çocuk anne vakasının se doğum şekl b l nm yordu.
Sonuç: Taradığımız vakalardan 41(%44,2)’n n ensest l şk sonucu meydana geld ğ
anlaşıldı. Doğum yapma yöntem b l nen vakaların 47(%51)’s n n vaj nal yolla, 45(%49)’ n n se
sezeryan operasyonu le doğumu gerçekleşt rd ğ ortaya kondu. %49’a varan sezeryan operasyonu
oranının yüksekl ğ kadın gen tal s stem n n henüz olgunlaşmamasına bağlandı. “Çocuk anneler”
çocuk st smarının en vah m boyutudur. D n, töre, gelenek veya ne adına söylen rse söylens n çocuk
st smarını dolaylı da olsa destekleyen her türlü söylem ve düşünce le savaşılması gerekmekted r.
İnsanlığın ve ülkem z halkının çocuk st smarı konusunda tav z verme lüksü yoktur.

Anahtar Kel meler: Çocuk st smarı, çocuk anneler, küçük yaşlardak gebel kler.
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P 69
BOYUN VE GÖĞÜSE UYGULANAN ÇOK SAYIDA KESİCİ DELİCİ ALET
YARALANMASI İLE İNTİHAR OLGUSU
Yusuf ÖZER, Zafer ÇETİNKAYA, Yavuz YAYMAZ, B lg n HÖSÜKLER, İbrah m ÜZÜN.
İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı

G r ş: K ş n n kend yaşamına son vermes eylem olarak tanımlanan nt harda b yoloj k,
ps koloj k ve toplumsal b rçok etmen n b rl kte rolü vardır. İnsanları kend n öldürmeye ten en
öneml nedenler n başında ps k yatr k rahatsızlıklar gelmekted r. İnt har sonucu ölen k ş ler n %8090’ında en az b r ps k yatr k rahatsızlığın olduğu, ps k yatr k rahatsızlıklar arasında da, en fazla
depresyon ve ş zofren olduğu b l nmekted r.
Olgu: Kron k ş zofren hastası olan olgumuz görgü tanıklarının fades nde kend s n
bıçaklayarak nt har ett ğ , otops s nde boynunda 5 adet, göğsünde 28 adet kes c del c alet yarası
olup çok sayıda kes k vasıfta yara olduğu, 25 adet kes c del c alet yarasının se göğüs boşluğuna
naf z olduğu b ld r lm şt r. Adl Tıp Kurumu 1. Adl Tıp İht sas Kurulu’na kend kend s n boğaz ve
göğüs bölges nden yaralayıp öldürmes n n tıbben mümkün olup olmadığı, şahsın ölümü üzer nde
başka etmenler n olup olmadığı ve kes n ölüm neden n n tesp t ç n adl tahk kat dosyası gönder len
olguya rapor düzenlenm şt r.
Sonuç: Ülkem zde nt harlar le lg l yayınlanan b l msel çalışmalarda bu yönteme pek
rastlanmadığı d kkat çekmekted r. Olgumuz hem ps k yatr k b r hastada kes c del c alet le nt har,
hem de öldürücü özell kte çok sayıda yaralanma olması neden yle nad r rastlanab leceğ ve adl tıp
l teratürüne sağlayacağı katkısından dolayı sunulmaya değer görülmüştür.

Anahtar Kel meler: Kes c del c alet yaralanması, nt har, kron k ş zofren .
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P 70
BEDEN ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI DEĞERLENDİRİLMESİNDE KURUMLAR ARASI
YAKLAŞIM FARKLILIĞI
Volkan ÜNAL, Ferruh BAKLACIOĞLU, Esra ÜNAL, Muhammet DEMİR, A. Sad ÇAĞDIR.
İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı

G r ş-Amaç: Türk ye’de hastalıkları neden yle emekl olmak steyen ve bu kapsamda
değerlend r len nsanlar malulen emekl d ye tanımlanmaktadır. S gortalı (çalışan) hastalığı veya
hastalıkları neden yle hayatını çalışarak dame ett remeyeceğ n yazılı olarak b ld rd ğ anda, emekl
olma steğ ne a t hukuk süreç başlamaktadır. Öncel kle Sosyal Güvenl k Kurumu, t raz hal nde
Sosyal S gorta Yüksek Sağlık Kurulu k ş ler hakkında rapor düzenlemekted r. Davacının oluşan
kararlara t razı sonrasında se Adl Tıp Kurumu 3. Adl Tıp İht sas Kurulu k ş hakkında mütalaa
düzenlemekted r.
Mevcut 85/9529 karar sayılı Sosyal S gorta Sağlık İşlemler Tüzüğü hükümler ne göre
beden çalışma gücünün 2/3’ s n kaybett ğ tesp t ed len k ş ler malulen emekl olab lmekted r.
Gereç-Yöntem: Çalışmamızda 2009-2010 yılları arasında Adl Tıp Kurumu 3. Adl Tıp
İht sas Kurulu tarafından düzenlenm ş kararlarda; Sosyal Güvenl k Kurumu-Sosyal S gorta Yüksek
Sağlık Kurulu tarafından malulen emekl l k talepler redded lm ş ancak kurul tarafından yapılan
değerlend rmeler nde malulen emekl l k kapsamında olduğu tesp t ed len olgular retrospekt f
taranarak bel rlenm şt r.
Bulgular: Toplam 64 vaka tesp t ed lm ş olup; 57’s erkek, 7’s n n kadın c ns yet nde olduğu
saptanmıştır. Tüm olguların yaş ortalaması 49.98 bulunmuştur.
Kurulumuz tarafından yapılan değerlend rmeler nde beden çalışma gücünün 2/3’s n
(üçte k s n ) kaybett ğ tesp t ed len olguların ver len kurul kararlarının yapılan ayrıntılı
değerlend rmes nde; 16 kard yoloj , 14 nöroloj , 8 ps k yatr , 7 onkoloj , 7 göz, 5 göğüs hastalıkları,
4 ç hastalıkları, 3 ortoped vakası olduğu saptanmıştır.
Tartışma-Sonuç: Kullandıkları tüzük aynı olmakla b rl kte aynı k ş ler hakkında kurumlar
arası karar farklılıkları oluşmaktadır. Gerekt ğ nde tüzük ve yönetmel kler oluşturulurken alınacak
ortak karar ve uygulama prens pler le aynı n tel kte veya benzer kararların oluşumu artırılarak,
davaların daha kısa sürede sonuçlanması ve çel şk ler n azalması sağlanmalıdır.
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P 71
FARK HESABINA DAYALI MALULİYET ORANI TESPİTİ
Volkan ÜNAL, Esra ÜNAL, Zeynep YENER, Zafer ÇETİNKAYA, Sad ÇAĞDIR.
İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı

G r ş-Amaç: Travma, meslek hastalığı, ş kazası sonrası meydana gelen sekellere bağlı
meslekte kazanma gücünden kayıp (malul yet) oluşab lmekted r. Oluşan malul yetler sonrası davalı
taraf ödenecek tazm nat hesabı le karşı karşıya kalab lmekted r. Tek arıza veya b rden fazla
arızanın ortak etk s hesaplanarak bulunan malul yet değerlend rmeler daha kolay olmakla b rl kte,
daha önceden arıza-sekel kalmış olgularda durum b raz zorlaşmaktadır. Çalışmamızda; dava konusu
olay önces nde malul yet bulunan olgularda, sonradan gel şen dava konusu olaya bağlı malul yet
hesabının göster lmes amaçlanmıştır.
Gereç Yöntem: Adl Tıp Kurumu 3. Adl Tıp İht sas Kurulu tarafından 1 Ocak 2012-31
Aralık 2013 tar hler arasında düzenlenen kararlar retrospekt f olarak taranmıştır. Daha önceden
farklı b r arızaya bağlı malul yet bulunan olgular tesp t ed lm ş ve sonradan dava konusu olay
neden yle fark hesabına dayalı malul yet hesaplanan olgular saptanmıştır. Mevcut ver ler ışığında,
k ş ler n dosya kapsamındak tıbb belgeler nden yola çıkarak olay önces ve sonrası gel şen
malul yet değerlend rmeler ayrı ayrı hesaplanıp, aradak fark çıkarılarak, malul yet oranları tesp t
ed lm şt r.
Bulgular: Toplam 16 olgu tesp t ed lm ş olup 14 olgu erkek 2 olgu kadın c ns yet nded r.
K ş ler n dava konusu olay sırasındak yaşlarına bakıldığında en küçük yaşın 15, en büyük yaşın 56
olduğu, ortalama yaşın se 35.75 olarak bulunduğu kayıtlıdır.
Tartışma-Sonuç: Bu tür olgular değerlend r l rken; k ş n n tüm tıbb evrakının ayrıntılı
olarak ncelenmes , olay önces ve sonrası farkın ayrıntılı rdelenmes , doğru malul yet oranlarının
bel rlenmes ve ödenecek tazm nat değerler açısından önem taşımaktadır.
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P 72
HAYVAN YARALANMALARINA BAĞLI GELİŞEN MALULİYET DEĞERLENDİRMESİ
Volkan ÜNAL, Esra ÜNAL, Zeynep YENER, Zafer ÇETİNKAYA, Sad ÇAĞDIR.
İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı

G r ş-Amaç: Tarım ve hayvancılık ülkem z n geç m kaynaklarının başında gelmekted r.
Ayrıca, evc l hayvanların sayısının artması da nsanların hayvanlarla temasını arttırmaktadır. Bu
nedenle hayvan kaynaklı yaralanmalara da sıklıkla rastlanmaktadır. Bu yaralanmalar yüzeysel
olab leceğ g b b rçok organın hasarına ve hatta ölüme sebeb yet vereb l r. D ğer yandan bu
yaralanmaların sekeller meslekte kazanma gücü kaybına neden olab lmekted r. Hayvan
yaralanmalarının da ş kazası veya b reysel dava yoluyla malul yet konusu olab leceğ n n
göster lmes çalışmanın sunum amacını oluşturmuştur.
Gereç-Yöntem: Adl Tıp Kurumu 3. Adl Tıp İht sas Kurulu‘nun 01 Ocak 2012-31 Aralık
2013 tar hler arasındak 2 yıllık süre çer s ndek kayıtları retrospekt f olarak taranmış ve hayvan
kaynaklı yaralanma sonrası mahkemeler tarafından malul yet değerlend rmes steğ le gönder len
olgular tesp t ed lm şt r. Olgular; yaş, c ns yet, başvurduğu l, yaralanmaya sebep olan hayvan,
yaralanma sebeb , yaralanma bölges , sekel n tel ğ nde arızası olup olmadığı, yüzde sab t z
oluşturup oluşturmadığı ve malul yet açısından değerlend r lm şt r.
Bulgular: Toplam 13 olguya ulaşılmıştır. Bu olguların 8’ n n kadın, 5’ n n erkek
c ns yet nde olduğu tesp t ed lm şt r. Olguların yaşlarına bakıldığında en küçüğünün 5, en
büyüğünün se 70 yaşında olduğu tesp t ed lm şt r. Yaralanmaya sebep olan hayvanlar
değerlend r ld ğ nde; 7 tanes nde köpek, 3 tanes nde at, 1 tanes nde eşek, 1 tanes nde tavuk ve 1
tanes nde horoz olduğu tesp t ed lm şt r.
Tartışma-Sonuç: Hayvan saldırıları kontrol altına alınmadığı takd rde yaralanmalara, hatta
ölümlere sebep olab lmekted r. Yaralanan k ş lerde meydana gelen arıza ve sekeller meslekte
kazanma gücü kaybı yaratab lmekte, oluşan malul yet net ces nde k ş ler arasında tazm nat hesabı
doğab lmekted r.
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P 73
İSTANBUL’DA OTOPSİSİ YAPILMIŞ MOTOSİKLET KAZALARINA BAĞLI ÖLÜMLER
Volkan ÜNAL, Esra ÜNAL, Fatma KORAL, Zafer ÇETİNKAYA, Erdoğan KARA, Sermet KOÇ.
İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı

G r ş: Günümüzde g derek artan traf k kazaları ç nde motos klet kazaları öneml yer teşk l
etmeye başlamıştır. Büyük şeh rlerde yaşanan traf k sorununun g derek artması, motos klet
kullanılarak yapılması gereken meslekler n varlığı veya sosyal yaşam end kasyonu olarak artan
kullanımlar gün geçt kçe motos klet kazalarını ve beraber nde ölümler de get rmekted r.
Gereç-Yöntem: 2013 Aralık ayından başlayarak 9 aylık süre çer s nde İstanbul Adl Tıp
Kurumu Morg İht sas Da res nde otops s yapılan motos klet kazasına bağlı ölüm (sürücü ya da arka
yolcu) olguları ölü muayene-otops tutanakları ve otops raporları üzer nden prospekt f olarak
değerlend r lm şt r.
Bulgular: 2013 Aralık le 2014 Ağustos ayları arasındak 9 aylık sürede motos klet kazasına
bağlı gel şen ölüm sonucu 56 k ş n n otops s yapılmıştır. Bu 56 k ş n n 54’ ü (%96.4) erkek, 2’ s
(%3.6) kadın olarak tesp t ed lm şt r. Bu 56 olguda en küçük yaş 16, en büyük yaş 80 olmak üzere
yaş ortalaması 33.41 olarak tesp t ed lm şt r. 56 olgunun 3’ ünün ATV kazası, 53’ ünün motos klet
kazası geç rd ğ tesp t ed lm şt r. Olguların 50’ s aracı kend s kullanırken, 6’ sı se arka yolcu
olarak seyahat ett ğ sırada kaza geç rd kler tesp t ed lm şt r. Olgulara a t kaza yerler n n yapılan
değerlend rmes nde; 1’ yurt dışı, 8’ İstanbul dışı, 46’sı se İstanbul lçeler nde meydana gelm şt r.
Tartışma-Sonuç: Motos klet kazalarına bağlı madd ve manev kayıplar göz önüne
alındığında; bu konuda gerek motos klet sürücüler n n b l nçlend r lmes ne yönel k kurslar
düzenlenerek gerekse kask, sürüş kıyafetler g b güvenl sürüş ek pmanlarının kullanılması le lg l
caydırıcı yasalar çıkartılarak motos klet kazalarının azaltılmaya çalışılması c dd önem arz
etmekted r. Ayrıca artan motos klet kullanımı neden yle motos kletler ç n özel yollar yaptırılması
da kazaların azaltılmasında etk l olacaktır.
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P 74
KANSER HASTALARININ İNFAZININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE ADLİ TIP
KURUMU BAKIŞ AÇISI
Volkan ÜNAL, Esra ÜNAL, Zafer ÇETİNKAYA, Zeynep YENER, Sad ÇAĞDIR, Yalçın
BÜYÜK.
İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı

G r ş-Amaç: Adl Tıp Kurumu 3. Adl Tıp İht sas Kurulu hürr yet bağlayıcı cezaların
haf flet lmes ya da kaldırılması, cumhurbaşkanlığı affı konularında görüş düzenlemekted r. Güncel
sorunlardan b r s de cezaev nde olup, kanser tanısı olan mahkûmların yaşadığı sorunlar olarak
bel rt leb l r. Adl Tıp Kurumu’nda konu le lg l düzenlenen kararların göster lmes çalışmanın
sunum amacını oluşturmuştur.
Gereç-Yöntem: Adl Tıp Kurumu 3. Adl Tıp İht sas Kuruluna 01 Temmuz 2013-31 Aralık
2013 tar hler arasındak 6 aylık sürede başvuran ve 5275 sayılı kanunun 16/1-2-6.maddeler ve
Cumhurbaşkanlığı Affı kapsamında değerlend r lmes stenerek, haklarında karar düzenlenen
dosyalar retrospekt f olarak taranmış ve kanser hastası olduğu tesp t ed len olgular bel rlenm şt r.
Bulgular: 784 dosya taranmış ve 111 kanser olgusu tesp t ed lm şt r. Olguların en düşüğü 21
en büyüğü 80 olmak üzere ortalama yaş 52.56 bulunmuştur. 109 olgunun erkek, 2 olgunun kadın
olduğu tesp t ed lm şt r. 46 olguya 16/2 maddes kapsamında teh r uygulandığı, 1 olgunun 16/6
maddes kapsamında hayatını yalnız dame ett remez olduğu, 5 olgunun hastane şartlarında
yatırılarak tedav s n n sağlanması gerekt ğ ve 59 olgunun se kapsam dah l nde değerlend r lmed ğ
kayıtlıdır.
Tartışma Sonuç: Kurul kanser hastalarının değerlend rmes nde; k ş n n h stopatoloj k
tanısı, evres , yaşı, son durum muayenes , tetk kler , tarama f lmler , nüks metastaz bulunup
bulunmadığı, operasyon uygulanıp uygulanmadığı, uygulandı se operasyon tar h , halen
kemoterap radyoterap görüp görmed ğ , daha önces nde kemoterap radyoterap görüp görmed ğ ,
kemoterap radyoterap ye bağlı muayene bulgularının mevcut olup olmadığı, hastalığının rem syona
g r p g rmed ğ , kend nde mevcut başka hastalığı bulunup bulunmadığı, hal hazırda uygulanan
tedav programı, vücut yapısında veya genel durumunda bozulma tesp t ed l p ed lmed ğ g b
hususları değerlend rerek karar düzenlemekted r. Mevcut ver ler ışığında kurulun kanser hastalarına
yaklaşımının göster lmes n n adl tıbb açıdan öneml ver ler oluşturacağını düşünmektey z.
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P 75
DOĞAL AFETLERDE HEKİMİN HUKUKİ VE ETİK SORUMLULUĞU
Beytullah KARADAYI1, Nac ye AKAN ASLAN1, Ende VARLIK1, Çağlayan KILIÇ2, Abd
ÖZASLAN1, Gürsel ÇETİN1.
1

İstanbul Ün vers tes Cerrahpaşa Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
2

Meden yet Ün vers tes Hukuk Fakültes

G r ş ve Amaç: Hek m le hastası arasındak l şk n n temel vekâlet sözleşmes
hükümler ne tab d r. Hek m, sözleşme gereğ hastasını tedav etmek ve ş kâyetler n ortadan
kaldırmak ç n el nden gelen her şey yapacağını taahhüt eder ancak sonucu garant etmez. Hasta
vekâlet sözleşmes gereğ her zaman sözleşmeden çek leb lmes ne karşın hek m n sözleşmeden
çek leb lmes ç n geçerl b r neden olmalıdır. Gerçekleşt rd ğ r skl b r amel yat esnasında ş ddetl
b r doğal afet (deprem) meydana gelmes durumunda, hek m n takınacağı tutum ve bu eylem
sonucunda hukuk ve et k açıdan sorumluluğu tartışmalıdır. Bu çalışmada lg l meslek gruplarının
bu konu hakkında görüşler n n ortaya konulması ve bu konunun et k ve yasal zem nde tartışılması
amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma kapsamında oluşturulan anket formları, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp
Fakültes nde görevl 121' hek m ve İstanbul Barosuna kayıtlı 86'sı avukat olmak üzere toplam 207
gönüllü katılımcı tarafından dolduruldu.
Bulgular: Katılımcıların % 76,8' , hek m n ş ddetl b r doğal afet esnasında kend can
güvenl ğ n düşünerek hastayı terk etmes n n et k açıdan sorun teşk l ett ğ n bel rtt . Ancak %
68,1' bu davranışından dolayı hek m n herhang b r ceza yaptırım le karşılaşmayacağı yönünde
görüş b ld rd . Anket dolduran k meslek grubunun yanıtları ayrı ayrı değerlend r ld ğ nde;
hek mler n % 26,4'ü, avukatların se % 39,5' söz konusu f l n hukuk ve ceza sorumluluğunun
bulunduğunu bel rtt .
Sonuç: Bu çalışma sonucunda her k meslek grubunun b rb rler arasında ve kend ç nde bu
konu hakkında tam b r görüş b rl ğ ç nde bulunmadıkları saptandı. Her k meslek grubunun
b rl kte bulunduğu toplantılarda konunun tartışılması ve doğru b r zem ne oturtulması gerekt ğ
sonucuna varıldı.

Anahtar kel meler: Hek m n et k sorumluluğu, hek m n yasal sorumluluğu, doğal afetler.
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P 76
KRANİAL ATEŞLİ SİLAH YARALANMASI OLAN ŞANSLI BİR OLGU
Ömür ŞANYÜZ¹, F kret YEŞİLYURT², Kub lay KINOĞLU², Afrod t FALLİHİ², Nez h ANOLAY².
¹ İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı 4.İht sas Kurulu
² İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı 3.İht sas Kurulu

Kran al ateşl s lah yaralanmaları, s v l kafa travmaları ç nde az rastlanılmakla beraber,
penetran kafa travmalarının en sık neden d r(1). Kran al ateşl s lah yaralanmaları, kafa
travmalarının ölüm oranı en yüksek olan şekl d r(2). Travmalara bağlı ölümler n % 2’s kafa
travmalarına, bunun da % 14’ü ateşl s lah yaralanmalarına bağlıdır(3).
B z m olgumuzda kurşunlanma ş kayet le ac l serv se başvuran hastanın yapılan
muayenes nde kafada frontal bölgede yaklaşık alın ortasında kurşun del ğ mevcut olduğu, aynı
bölgede bey n dokusunun prolabe olduğu, frontalde orta hattın sağında serebral parank m ç nde,
sağ par etalde sağ ventr kül komşuluğunda seyred p poster ora lerleyen çok sayıda h perdens
yabancı c s m parçaları ve kontüzyon alanı görüldü. Sağ par etal poster orda yabancı c s m zlend .
Sağ frontal ve sağ par etal kem kte fraktür görüldü. 1 ay arayla k kez amel yat ed len hastanın olay
tar h nden 1 ay sonra yapılan 2. amel yatında kuşun çıkarıldı. Yaklaşık 4 sene sonra Adl Tıp 3.
İht sas Kurulunca yapılan muayenede kas güçler n n sağ tarafta 5/5, solda 4/5, sol spast k yürüyüş,
konuşma, sf nkter, nöbet öyküsünün olmadığı, solda hem h poestez dışında başka b r arazı
olmadığı görüldü.
Ateşl s lah yaralanmalarında hastanın morb d te ve mortal tes n oluşturan faktörler,
travmanın b r nc l (mekan k) etk ler yanında, alınacak önlemlerle azaltılab lecek k nc l
hasarlardır(4). Del c kran oserebral ateşl s lah yaralanması sonrası hayatta kalmış olguların
çoğunluğu uzun süren ve yüklü madd harcamalar gerekt ren b r bakım le düzeleb lmekte ya da
hayatlarını dame ett reb lmekted rler(5) B z m olgumuz neredeyse sekels z kurtulan çok az
sayıdak şanslı k ş lerden b r olması neden yle sunulmaya değer bulundu.
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P 77
KÜÇÜK YAŞTA DENİZE ATLAMA SONRASI C5 VERTEBRA KIRIĞI
Ömür ŞANYÜZ¹, Kub lay KINOĞLU², Zeynep ORHAN², Koray KAPTANOĞLU², Nez h
ANOLAY².
¹ İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı 4.İht sas Kurulu
² İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı 3.İht sas Kurulu

Öneml b r yüksekl kten yere çakılmanın mekan zmaları detaylı b r şek lde tanımlanmışken,
kaza eser ya da nt har amaçlı olarak suya düşmen n meydana get rd ğ mekan zma yüksek ve
meşhur köprülerden suya atlamaları tanımlayan b rkaç sporad k vaka dışında l teratürde tam olarak
tanımlanmamıştır ( 1-2-3-4).
Den ze baş üstü düşme sonucu ac l olarak b r ün vers te hastanes ne get r len olgumuzda
yapılan lk nöroloj k muayenes nde; şuur açık, koopere, oryante, pup ller zokor k, fas yal as metr
yok, b lateral üst ekstrem te proks mal 2/5, d stal 1/5, alt ekstrem te b lateral plej k, T5 altı anestez k
olduğu, DTR ler alınamadığı, C5 kompresyon fraktürü tesp t ed ld ğ , k ş ye C5 korpektom ve
enstrümantasyon amel yatı yapıldığı, post op değerlend rmes nde üst ekstrem te proks mal 3/5,
d stal 1/5, alt ekstrem te paraplej k ve T7 altı anestez k olduğunun tesp t ed ld ğ , tak p ve tedav ler
sonucunda öner lerle taburcu ed ld ğ , kaza tar h nden 8 yıl sonra yapılan muayene sonrası Adl Tıp
Kurumu 3. Adl Tıp İht sas Kurulu’nun 16.03.2015 tar h ve 4341 sayılı kararında k ş n n Gr1 X
(3a......65)A %100 maddes gereğ %100 malul olduğu tesp t ed lm şt r.
Önden arkaya doğru başın üzer nde bütün vücudun ağırlığının etk s yle serv kal vertebra
h perekstans yona zorlanır(5). Çarpışma anında su yüzey , görece olarak ekstrem telerden daha
gen ş yüzeye sah p olan olan baş, boyun ve gövde g b bölgelere büyük b r d renç uygular. Genel
olarak 20 metreden daha yüksek olan yerlerden düşmelerde serv kal yaralanma %66.6 g b yüksek
oranda rapor ed lm şt r(6).
B z m olgumuzun en öneml özell ğ olgunun yaşının küçük oluşudur. Yaz mevs m n
uzun sürdüğü bölgelerdek den ze g rme oranlarına paralel olarak yaşça küçük çocuklar tarafından
yapılan b l ns zçe atlayışlar bu olguların sayısını arttırmaktadır.
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P 78
SEMEN İDENTİFİKASYONUNDA 5 MRNA BELİRTECİNİN (SEM1, KLK3, PRM1,
PRM2, TGM4) KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Ayşe SERİN1, Vugar HUSEYNOV2, Hüsn ye CANAN1, Ayça ULUBAY1, Mete K. GÜLMEN1.
1
2

Çukurova Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Sağlık Bakanlığı Hek mler Tekm lleşt rme Enst tüsü Adl Tıp Anab l m Dalı, Bakü-Azerbaycan

mRNA prof lleme b yoloj k sıvıların tanımlanmasında umut vaat eden yen b r metottur. Bu
çalışmada protam n 1(PRM1), protam n 2 (PRM2), semenogel n 1 (SEM), kall kre n 3 (KLK3) ve
transglutam naz 4 (TGM4) mRNA bel rteçler n n semen n dent f kasyonunda kullanılab l rl ğ
araştırılmıştır. Seç len bel rteçler n semende bulunma oranı, özgünlük, hassas yet ve lekeler n
tanımlanmasında uygun olup olmadığını araştırmak amacıyla, DNA/RNA/m RNA’nın b rl kte
zolasyonu sonrası, RNA’lar reverse transcr ptase PCR ve mult plex PCR metodu le anal z
ed lm şt r. Ürünler kap ler elektroforezde yürütülmüştür.
Seç len 5 mRNA bel rtec 25 taze semen örneğ n n tamamında tanımlanmış olup, semende
bulunma oranı %100’dür. Tüm bel rteçler n göster leb ld ğ mult plex PCR yöntem hassas yet 0.1
µl semend r. Bel rteçler ç nde en hassas olanı se SEM1 olup, 0.0025 µl olarak bel rlenm şt r.
Çapraz reaks yon kontrolü amacıyla, adl olaylarda sıklıkla karşılaşılan kan, menstruel kan, tükrük
ve vaj nal sıvı örnekler le yapılan testler n tamamında semen mRNA bel rteçler le negat f sonuç
alınmıştır. Seç len semen mRNA bel rteçler n n lekelerde stab l teler n n hassas yetler le orantılı
olduğu saptanmıştır. TGM4, KLK3 ve PRM2’ n lekelerde stab l tes n n SEM1 ve PRM1’e göre
daha düşük olduğu gözlenm şt r. Ayrıca, aynı sürede daha düşük sıcaklıkta, ancak neml ortamda
beklet len örneklerdek RNA bütünlüğünün kuru sıcak havada beklet len örneklere oranla çok daha
hızlı bozulduğu gözlenm şt r. DNA/RNA b rl kte zolasyonunun yapıldığı 0.04µl semende tam
DNA prof l , 0.01 µl semende kısm DNA prof l elde ed leb lm şt r.
Sonuçlar çok az m ktardak semenden DNA/RNA’nın b rl kte zolasyonu le tek örnekten
hem mult plex DNA prof l n n hem de semen spes f k mult plex RNA prof l n n ortaya
koyulab leceğ n , ayrıca seç len 5 semen bel rtec n n hassas, spes f k ve lekelerde stab l olmaları
neden le adl amaçlı semen dent f kasyonunda geleneksel yöntemlere alternat f olarak
kullanılab leceğ n gösterm şt r.

Anahtar kel meler: mRNA, semen, SEM1, PRM1, adl .
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P 79
PEMFİGUS HASTALIĞI BULUNAN KİŞİDE PULMONER TROMBOEMBOLİYE BAĞLI
ÖLÜM
Hüsey n EŞ, Erdoğan KARA, Arzu AKÇAY, Bülent ŞAM, Sermet KOÇ.
İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı

G r ş: Pulmoner embol , pulmoner arter yel yatağın tam veya kısm tıkanması sonucu
meydana gelen ve ölüme neden olan durumlardan b r s d r. Pulmoner embol olgularının büyük b r
kısmı alt ekstrem te der n venler nden kaynaklanmaktadır. Yaş, daha önce geç r lm ş embol öyküsü,
akt f kanser, uzun süre yatış öyküsü, gebel k, trombof l ler, kırıklar, gebel k, h perkoagülasyon
oluşturan durumlar tromboembol ç n r sk faktörler ndend r. Pemf gus se der ve müköz
membranları tutan kron k oto mmün büllöz b r hastalıktır. Pemf guslu hastalarda en sık ölüm sebeb
enfeks yonlardır. Pemf gusta pulmoner tromboembol ye bağlı ölüm l teratürde nad r zlenmekte
olduğundan sunulmaya değer bulunmuştur.
Olgu Sunumu: Kend s nde pemf gus hastalığı bulunan 33 yaşında kadın otops yapılmak
üzere Adl Tıp Kurumu Morg İht sas Da res ’ne gönder ld . Otops de dış muayenede vücutta yaygın
ep dermal soyulmalar bulunduğu, soyulma alanlarında c ld n sarımsı renk aldığı ve yer yer
parşomenleşme olduğu zlend . Otops s nde her k ana pulmoner arter ve sağ akc ğerde daha yaygın
olmak üzere pulmoner arterler n akc ğerlerde dallandığı alanlarda damar lümen n dolduran lümene
kısmen yapışık pıhtı zlend . Otops sırasında k ş den m krob yoloj k, toks koloj k ve h stopatoloj k
ncelemeler ç n örnekler alındı. Yapılan tüm anal zler sonucu ölüm sebeb olarak kend s nde
pemf gus hastalığı bulunan k ş n n ölümünün pulmoner tromboembol sonucu meydana geld ğ
kanaat ne varıldı.
Sonuç: Bu b ld r de pemf gus hastalığı dışında başka herhang b r pıhtılaşma bozukluğu
benzer kron k hastalık öyküsü bulunmayan hastada nad ren ölüme neden olan pulmoner
tromboembol n n sunulması amaçlanmıştır.
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P 80
YA İSTİSMAR DEĞİLSE!
Erhan Serhat DEMİR, Çağdaş MERİÇ, İpek İLGEN, H lal AKKÖPRÜ2, Gürcan ALTUN.
1
2

Trakya Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Trakya Ün vers tes Tıp Fakültes Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anab l m Dalı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından, 2002 yılında, dünya genel nde 18 yaş altındak 150 m lyon
kız ve 73 m lyon erkek çocuğun zorla c nsel l şk veya f z ksel temas çeren d ğer c nsel ş ddet
türler nden b r ne maruz kaldığı b ld r lm şt r. C nsel st smar olgularının ancak b r kısmının yargıya
yansıdığı b l nmekte ve bu durum mağdurlar açısından öneml b r sorun oluşturmaktadır. Bazen de
bu c nsel st smar dd aları asılsız olab lmekted r.
Sunulan olguda c nsel st smara uğradığı dd asıyla gönder len 4 yaşındak b r kız
çocuğunun f z ksel ve ruhsal değerlend rmes sonucunda st smarı destekleyecek herhang b r
bulguya rastlanmamıştır. Yapılan görüşmede, annen n çel şk l fadeler d kkat çekm şt r. Anne,
çocuğunun dayısı tarafından st smar ed ld ğ nden şüphelenmes ne rağmen, çocuğunu okul sonrası
dayının anneanne le yaşadığı eve bırakmaya devam etm şt r. Çocukla yapılan görüşme sırasında,
annen n sık sık odaya g rmeye çalışması ve sanrılı düşünceler neden yle ps k yatr konsültasyonu
stenm şt r. Ruhsal değerlend rme sonucunda, anneye at p k ps koz tanısı konmuş ve çocuk bakma
yet s n n olmadığı, velayet görev n yer ne get remeyeceğ bel rt lm şt r.
Yapılan f z ksel ve ruhsal değerlend rme sonucu, c nsel st smar bulgusu saptanmayan
olgularda, dd aların asılsız olab leceğ de akla get r lmel d r. Bu durum, sekonder b r kazanç
sağlamak amacıyla ya da ruhsal b r hastalık neden yle ortaya çıkab lmekted r. Böyle durumlarda
hek mler, hem çocukların hem de haksız yere suçlanan nsanların zarar görmes n engellemek
amacıyla d kkatl davranmalıdır.

Anahtar Kel meler: Çocuk st smarı, c nsel st smar, asılsız dd a, hek m sorumluluğu.
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P 81
İŞ KAZASI: KIYMA MAKİNESİNİ TEMİZLERKEN AMPUTE OLAN PARMAKLAR,
OLGU SUNUMU

Sema DEMİRÇİN¹, Seher KOÇER¹, Musa OĞUL¹, Hakan ÖZDEMİR², T. Kürşat DABAK².
¹ Akden z Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
² Akden z Ün vers tes Tıp Fakültes Ortoped ve Travmatoloj Anab l m Dalı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ver ler ne göre; dünyada 3 m lyar ş gücü bulunmakta ve
her gün yaklaşık 1 m lyon ş kazası gerçekleşmekted r. Tüm dünyada olduğu g b Türk ye’de de ş
kazaları yaygın olarak görülmekte, 2012 yılında 74.871 ş kazası yaşandığı b ld r lmekted r.
Gel şmekte olan ülkelerde şç ler n eğ t m sev yes n n düşüklüğü ve bununla b rl kte tekn k
adaptasyon güçlüğü, olumsuz çalışma koşulları, yeters z ş yer denet m g b pek çok faktör, ş
kazaları ve meslek hastalıkları sayısının artmasına neden olmaktadır.
Bu çalışmada, şyer nde kıyma mak nes n tem zlerken el n kaptıran ve mak nen n bıçakları
arasından el çıkarılamadığı ç n mak ne le b rl kte hastaneye get r len, sağ el 2, 3 ve 4.
parmaklarda amputasyonla sonuçlanan 18 yaşındak kadın olgu aktarılmaktadır. Çalışmamızda, ş
sağlığı ve güvenl ğ açısından şveren n ve çalışanın alması gereken önlemler n kaynaklar ışığında
gözden geç r lmes amaçlanmaktadır.

Anahtar Kel meler: İş kazası, amputasyon, ş sağlığı, ş güvenl ğ .
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P 82
ADLİ DELİLLERİN DEĞERLENDİRMESİNDE OLABİLİRLİK ORANI (LR): (OLGU
SUNUMU)
Burak Haş m GÜNGÖR, Esra İŞAT, D lek Salkım İŞLEK, Sal h CENGİZ.
İstanbul Ün vers tes Adl Tıp Enst tüsü

B r adl b l mc y d ğer b l m nsanlarından ayıran değerlend rme sonucunu mahkemeye
b l rk ş n n fades ne de başvurulacak şek lde raporlamasıdır. Sonuçların olayın şartları dah l nde
matemat ksel ver lere dayandırılarak yorumlanması, mahkeme heyet n n zanlının suçlu yada suçsuz
olduğunu tartışması ve kara vermes sırasında öneml d r. Adl b l mler n bu yönü tarafların b r n n
t razları sonucu yen den yargılanması gerekl görün davalar neden yle lg görmüştür. Bu nedenle
tüm dünyadak mahkemelerde sonuçların sunulmadan önce stat st ksel olarak değerlend r lmes b r
b rey n suçluluğunu ya da masumluğunu ortaya koyacak del l yorumlamak açısından oldukça
öneml d r. Bu amaçla b l rk ş tarafından olab l rl k oranı hesaplanır. Elde ed len değer del l n
kaynağı hakkındak h potezler kıyaslar. Kıyaslanan h potezlerden b r davacının d ğer se davalının
savını destekler. Adl del l n ağırlığı bu yöntem kullanan b l rk ş tarafından her ne kadar sayısal
değer olarak elde ed lse de bunların mahkemeye yazıyla olarak da fade ed lmes gerek r. Bu
nedenle temel yaklaşım sayısal değer aralıklarının DNA prof llend rme del ller nde olduğu g b
kuvvetl yada zayıf olarak destekler g b sözlü tanımlarla d rek eşleşt r lmes olmalıdır. Bu
çalışmada b r vaka örneğ nde olab l rl k oranının kullanılmasına ve yorumlanmasına g d lerek
ülkem zdek mahkemeler ç n de bu oranın önem ne d kkat çekmek amaçlanmıştır.

Anahtar Kel me: Olab l rl k oranı, belge, yazı.
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P 83
ADLİ DNA ANALİZLERİNDE KAÇ STR SİSTEMİNE İHTİYAÇ VAR? ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ’NDE UYGULAMA
Ayça ULUBAY, Hüsn ye CANAN, Ayşe SERIN, Necm ÇEKIN, Mete K. GÜLMEN.
Çukurova Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

K ml klend rme ve soy bağını tesp te yönel k olarak yapılan DNA anal zler nde kullanılacak
STR (Short Tandem Repeat) s stem sayısının bel rlenmes , lg l populasyonda hedeflenen ayrım
gücüne ulaşılab lmekle l şk l d r. Adl DNA anal zler n n rut n uygulamalarında 15 - 16 STR
s stem n n b rl kte çalışıldığı k tler kullanılarak farklı coğrafyalarda yaşayan populasyonlar ç n
sten len ayrım gücüne ulaşılab lmekted r. Böylece ver ler n global ölçekte karşılaştırılması da
mümkün olmaktadır. 15 s stem n çalışıldığı ancak sten len ayrım gücüne ulaşılamadığı bazı özel
durumlar bulunmaktadır. Böyle durumlarda ek STR s stem çalışılması gerekmekted r. Bu g b
durumların üstes nden geleb lmek ç n 24 s stem n aynı anda anal z ne olanak tanıyan k tler veya
mevcut k tlere ek olarak kullanılab lecek lave s stemler çeren k tler gel şt r lm şt r.
Bu çalışmada, Anab l m Dalımız Adl DNA laboratuvarına soy bağını tesp t amacıyla
gönder len olgulardan 15 STR s stem n çeren b r k t le yapılan anal zler sonrası sten len ayrım
gücüne ulaşılamayanlarda, lave 6 STR s stem çalışılmış ve hedeflenen ayrım gücüne ulaşılab l rl k
araştırılmıştır.
Laboratuvara k ml klend rme ve soy bağını tesp t amacıyla gönder len 252 olgudan
186’sında 15 s stem n aynı anda çalışıldığı k t le sten len ayrım gücüne ulaşılırken, 66 olguda
stat st ksel sonuç yeters z kalmıştır (%26).
Ek s stem çalışılan olgu prof ller ncelend ğ nde %62’s n n annel k veya babalık sorulan
eks k ebeveynl olgular veya aralarında akrabalık bağı olan şüphel ebeveynler oldukları
görülmüştür. Ek s stem çalışılan d ğer olgular se k nc ve üçüncü derece akrabalık (%38)
ncelemeler nden oluşmaktadır.
15 STR s stem n n yeters z kaldığı 66 olguda lave 6 STR s stem çalışıldığında, olguların
tamamında sten len ayrım gücüne ulaşılab lm şt r.
Sonuç olarak, olguların %74’ünde rut n olarak kullanılan 15 STR s stem n n yeterl
olduğu, %26’sında se lave 6 STR s stem n n anal z le hedeflenen ayrım gücüne ulaşılab leceğ
görülmüştür.

Anahtar

kel meler:

Ek

STR,

soy
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P 84
KANUNİ TEMSİLCİNİN ONAMININ HASTA ALEYHİNE OLDUĞU DURUMLARIN
MEDİKOLEGAL YÖNETİMİ
Ömür ŞANYÜZ¹, Ece TORUN², Pel n DEMİRHAN², Arzu ARSLAN³, Burak KADIOĞLU³, Berna
DOĞAN², Begum Naz YORULMAZ⁴, A. Coşkun YORULMAZ⁵.
¹ İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı
² Bozanoğlu Hukuk Bürosu
³ Memor al Sağlık Grubu

⁴ Med pol Ün vers tes Tıp Fakültes
⁵ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültes

G r ş ve Amaç: Hastanın tıbb tedav s ya da bakımı le lg l karar almasında, lk ve esas
taraf, hastanın kend s d r. Onam kapas tes ne sah p olmayan hastalarda, yakınlarının onamı hastanın
aleyh ne se sağlık profesyoneller n n nasıl davranacağı konusu hukuk ve et k açıdan sorunludur.
Bu konu hasta hakları yönetmel ğ nde, “kanun tems lc tarafından rıza ver lmeyen hallerde,
müdahalede bulunmak tıbben gerekl se, velayet ve vesayet altındak hastaya tıbb müdahalede
bulunulab lmes ; Türk Meden Kanununun 346ncı ve 487 nc maddeler uyarınca mahkeme
kararına bağlıdır” şekl nde tanımlanmıştır. Çalışmada kanun tems lc ler n, tedav n m devamı ç n
onamlarını ger çekt ğ k olguda yaşanılan hukuk sürec n paylaşılması amaçlanmıştır.
Olgu -1; B l nc kapalı olarak genel yoğun bakımda, solunum c hazına bağlı olarak tedav s
sürdürülen hastanın kanun tems lc s hastasını eve götürmek sted ğ n , bu aşamadan sonra tedav ye
onam vermed ğ n bel rtmekted r. Hastane yönet m , hastanın b l nc kapalı olduğu ve bey n ölümü
gerçekleşmed ğ ç n kararın a le b reyler nde olmadığını, tıbb desteğ n kes lmes durumunda
hastanın hayat fonks yonlarını kaybedeceğ n , hastayı a leye vermeler durumunda sorumlu
olacaklarını hasta yakınına açıklar. Çıkan tartışma sonucu Hastane yönet m mahkeme kararı almak
ç n, nöbetç sulh hukuk mahkemes ne müracaat etm şt r. Mesa saatler dışında cereyan eden olayda
mahkemeye er ş m mümkün olmamıştır. Müracaat ed len Cumhur yet Başsavcılığı, “Meden Kanun
ve Hasta Hakları Yönetmel ğ hükümler çerçeves nde karar ver lmes n n talep ed ld ğ , d lekçeye
konu olayın ceza hukukunun konusu olmadığı, suç unsuru çermed ğ , bu t barla soruşturma
yapılmasını gerekt recek herhang b r durumun olmadığı” şekl nde yanıt verm şt r.
Olgu-2; Hematoloj pol kl n ğ ne lösem ön tanısı le yatan hastanın solunum yetmezl ğ
neden le non- nvaz v solunum desteğ ve notrop desteğ sağlanmaktadır. Kanun tems lc hastaya
uygulanan tedav ler n sonlandırılmasını, tedav onamının bulunmadığını b ld rm şt r. Çıkan tartışma
sonucu, konunun mahkeme kararı le çözülmes kararı alınmıştır. Olay mesa saatler dışında
olduğundan mahkemeye müracaat şansı bulunulamamıştır. Bu nedenle başvurulan nöbetç savcılık,
mahkeme kararı alınıncaya kadar hastaya tıbb tedav ver lmes kararı verm şt r.

115

XII. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ

Tart şma ve Sonuç: Onam kapas tes olmayan hastaların kanun tems lc ler n n hasta
aleyh ne onam vermeler hal nde sağlık profesyoneller n n kr z nasıl yöneteb leceğ oldukça
karmaşık b r konudur. Çok sık dava konusu olab lecek bu olguların nasıl ele alınab leceğ
konusunda b r algor tma oluşturulması zorunludur. Yen hasta hakları yönetmel ğ hek mler kısmen
rahatlatmaktadır.

Anahtar

kel me:

Onam,

kanun
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P 85
BAKICININ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ CİNSEL İSTİSMAR İHBARI
Zerr n ERKOL1, Hayr ERKOL2, Fatmagül ASLAN 3, Bora BÜKEN4.
1
2

Abant İzzet Baysal Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Abant İzzet Baysal Ün vers tes Tıp Fakültes Genel Cerrah Anab l m Dalı
3
4

Antalya Eğ t m ve Araştırma Hastanes Adl Tıp B r m

Düzce Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

G r ş: Çalışmada; kreştek bakıcısı tarafından emn yet güçler ne c nsel st smara maruz
kaldığı yönünde hbarda bulunulan çocuk olgunun sunulması ve l teratür ver ler eşl ğ nde
tartışılması amaçlanmaktadır.
Olgu sunumu: Olayın öyküsünde; kreştek bakıcı yazdığı tutanakta 2,5 yaşındak kız
çocuğunun altını değ şt r rken makatının mor renkte olduğunu ve açık bulunduğunu gördüğünü, bu
görünümün d ğer çocuklardan farklı olduğunu, çocuğun c nsel st smara maruz kaldığından
şüphelend ğ n bel rterek emn yet güçler ne hbarda bulunmuştur. İncelemede küçüğün anne ve
babasının ayrı yaşadıkları, hbarın yapıldığı tar hte küçüğün babasının yanında kaldığı anlaşılmıştır.
Anne ve babası le ayrı ayrı yapılan görüşmede her k s n n de çocuklarına son derece düşkün
oldukları anlaşılmış, küçüğün dışkılama sırasında er şk n b r nsanın çıkarab leceğ dışkıdan daha
büyük çaplı dışkı çıkardığını, bu nedenle kızlarına “bu kadar büyüğünü b z b le yapamıyoruz, sen
nasıl çıkarıyorsun?” şekl nde takıldıklarını bel rtm şlerd r. Gerek ebeveyn le gerekse çocukla
yapılan görüşmede şüphel b r duruma rastlanmamıştır.
Genel beden muayenes nde alt ekstrem telerde düşmekle husülü mümkün b rkaç adet küçük
nedbe dokusu görülmüş, h men n yaşına uygun olarak nfant l yapıda ve ntakt olduğu
bel rlenm şt r. Anüste venöz yapının bel rg n derecede dolgun olduğu, çten dışa sey rl , 0,5 cm
boyunda, yüzeyel b r adet f ssür mevcut bulunduğu, ek moz, hematom, yırtık mevcut olmadığı,
sf nkter tonusunun normal bulunduğu görülmüştür. Olgu muayene masasından kaldırılarak b r süre
oyalandıktan sonra tekrar muayene ç n yatırıldığında venöz dolgunluğun kaybolmuş olduğu
gözlenm ş, ancak anal muayene sırasında, anüsünü kapatması stend ğ nde dolgunluğun tekrar
oluştuğu görülmüştür. Olgunun yapılan cerrah muayenes nde bu yaştak çocuklarda kolonun
çapının normalden gen ş olması hal nde gen ş çaplı dışkılama görüleb ld ğ , muayene bulgularının
olağan olduğu bel rt lm şt r. Küçüğün ps k yatr k muayenes nde de özell k saptanmamıştır.
Sonuç: TCK’nda şlenmekte olan b r suçun yetk l makamlara b ld r lmemes suç olarak
tanımlanmış, mağdurun çocuk olması cezayı arttırıcı faktör olarak kabul ed lm şt r. Ancak, sunulan
olgu bu hbarların b r kısmının asılsız çıkab ld ğ n göstermekted r.

Anahtar Kel meler: Çocuğa yönel k c nsel st smar, suçu hbar yükümlülüğü, venöz
dolgunluk, megakolon.
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P 86
ASI VE BAĞLA BOĞMA AYRIMINDA OLAY YERİ İNCELEMESİNİN ÖNEMİ: OLGU
SUNUMU
Berna DURMUŞ, Yusuf ÖZER, İbrah m ÜZÜN.
İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı

G r ş: Ası, b r ucu sab t b r noktaya bağlı, d ğer ucu lm k şekl nde boyuna geç r lm ş ya da
boyuna b rden fazla kez sarılmış b r bağın, vücudun tam ya da tam olmayan ağırlığı le boynu
sıkıştırması sonucunda solunum yolu, damar ve s n rlere bası le yaşamsal fonks yonların
engellend ğ ve genell kle ölümün meydana geld ğ b r olaydır. Bağla Boğma esas olarak b r c nayet
yöntem d r. Nad ren kaza ya da nt har olgularına rastlanab l r. Fa l n amacını gerçekleşt reb leceğ
kayış, kemer, atkı, kravat, elektr k ya da telefon kablosu, boyun atkıları, çoraplar, tel g b her türlü
bağ ya da p kullanılab l r.
Olgu: 33 yaşında erkek olup, metruk b r b nada eşya ve yemek yardımı le geç nd ğ , akl
denges n n bozuk olduğu, uyuşturucu satıcılığı yaptığı, daha evvel uyuşturucu bulundurma
suçundan sabıkalı olduğu, denet ml serbestl k yasasından yararlandığı b ld r lm şt r. Olay tar h nde
komşuları tarafından yerde yatar vaz yette boyunda telem z le b rl kte bulunmuştur. Olay yer
ncelemes nde herhang b r ası vasıtası ve ası noktası tesp t ed lemem şt r. Kurul kararında k ş n n
ölümünün bağla boğma sonucu meydana gelm ş olduğu kanaat ne varılmıştır.
Sonuç: Adl olguların ncelenmes nde tüm adl tahk kat dosyası, fadeler, tıbb belgeler ve
otops bulguları le b rl kte olay yer ncelemes de ayrıntılı olarak değerlend r lmel d r. Olgumuzda
da boyun bölges ne uygulanan mekan k kuvvetlere (ası-bağla boğma) bağlı meydana gelen ölüm
olayının mekan zmasının aydınlatılmasında olay yer nceleme bulgularının katkısı tartışılmıştır.

Anahtar Kel meler: Ası, telem, bağla boğma, olay yer ncelemes ,

118

XII. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ

P 87
KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA BAĞLI DAMAR PENETRASYONU
OLMADAN ORTAYA ÇIKAN DOLAŞIM BOZUKLUĞU NEDENİYLE GELİŞEN ERKEN
DÖNEM PULMONER EMBOLİ: OLGU SUNUMU
Petekkaya S1, Okdem r E1, Doğan M2, Oruç M2;Ayaz N2, Çeleb A2, Şamdancı E; Celb ş O2.
1
2
3

Adl Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı

İnönü Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

İnönü Ün vers tes Tıp Fakültes Tıbb Patoloj Anab l m Dalı

Pulmoner embol (PE) sık karşılaşılan, pulmoner arter s stem n n akut olarak tıkanması
sonucu ortaya çıkan, mortal tes ve morb d tes yüksek b r durumdur. Asemptomat k olab leceğ g b
an ölüm le de sonuçlanab l r. Ölümcül pulmoner embol olgularının %50’den fazlasının tanısı,
ancak otops bulgularıyla konulmaktadır. B rçok çalışmada ler yaş, obez te, penetrasyon, künt
travmaya bağlı yaralanmalar, kalça ya da d z eklem replasmanı, majör genel cerrah , majör
travmalar neden yle akut tromboz oluşumuna değ n lmekted r. Bu olguda; l teratürde rastlanmayan
kes c del c alet yaralanmasına bağlı, damar penetrasyonu olmadan bası etk s sonucu ortaya çıkan
ve dolaşım bozukluğu neden yle gel şen erken dönem pulmoner embol olgusunu sunmaktır.
L teratürde rastlanılmayan b r olgu olması neden yle d kkat çek c d r.

Anahtar Kel meler: Pulmoner embol , kes c del c alet yaralanması, adl tıp.
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P 88
CİNSEL İSTİSMAR VE CİNAYET ŞÜPHESİ OLAN BİR OTOPSİ OLGUSU
Bed r KORKMAZ, M.Sel m ÖZKÖK, Füsun ÇALLAK KALLEM, Musa DİRLİK, Tülay ELBEK.
Adnan Menderes Ün vers tes Adl Tıp Anab l m Dalı

Özell kle son yıllarda artan c na çocuk ölümler ve çocuğa yönel k c nsel st smar vakaları
toplumda c dd nf al yaratmaktadır. Bu olguların adl tıbb açıdan olay yer nceleme de dah l
ed lerek d kkatl değerlend r lmes gerekmekted r. Adl vakaların adl tıbb açıdan yorumlanması
özen, eğ t m ve tecrübe gerekt rmekted r. Olası b r hatalı değerlend rme söz konusu k ş , k ş n n
a les ve toplum açısından ger dönüşümü olmayan telaf s güç durumlar oluşturab l r.
Sosyal medyada çıkan haberlerde herhang b r olay yer ve adl tıbb nceleme yapılmadığı
halde olgumuzun tecavüz ed l p boğazı kes lerek öldürüldüğü bel rt lm şt .
Olgu: 4 yaşında erkek olgu. Tecavüz ed l p boğazı kes lerek öldürülme dd ası vardı. Dedes
tarafından kullanılmayan zbe b r evde pantolonu sıyrılmış, boğazından yaralanmış olarak
bulunmuştu. Yaralar değerlend r ld . Boynun sol tarafında del c aletle olması muhtemel yara vardı.
Bu yaranın altında boyun ön yüzü boyunca uzanan 12x0.1 cm.'l k abrazyon görüldü. Sol ön kolda
ön yüzde sınırları düzens z yara olduğu, bu yaranın ortasında tam yuvarlak şek ll batıcı aletle
olması mümkün olan yara olduğu saptandı. Olay yer nde çocuğun yaralanmasına neden olab leceğ
bel rt len ç v l tahta get r ld . Yaralar le tahta üzer nde bulunan ç v ler n uyumlu olup olmadığı
değerlend r ld . Anal muayenes çıplak gözle ve tolu d n blue kullanılarak makroskop k olarak
yapıldı. Anal dokudan patoloj k nceleme yapılması ç n örnek alındı. Yapılan otops ve olay yer
ncelemes sonucunda çocuğun boğazındak yaraların olay yer nde bulunan kalastak ç v lerle
uyumlu olduğu, b nanın çocuklar tarafından tuvalet olarak kullanıldığı, anal muayenede;
makroskop k, tolu d n blue boyaması ve m kroskop k olarak her hang b r bulgu olmadığı
bel rlend . Bu çalışmada bu olgu sunumundan yola çıkarak postmortem anogen tal muayene
tekn kler ve muayene bulgularının değerlend r lmes ve olay yer ncelemes n n önem
vurgulanmıştır.

Anahtar Kel meler: C nsel st smar, postmortem anal bulgular, otops .
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P 89
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLARLA İLGİLİ KANUN
MADDELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ramazan İLHAN, Adem ARTAR, Oğuzhan ÖĞÜT, Al YILDIRIM.
Cumhur yet Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

C nsel saldırı rızası olmayan veya yaşının küçük olması le akıl hastalığı g b nedenlerle
rızası kabul ed lmeyen b r k ş ye h le, tehd t, korku, kandırma g b zorlamalar ve f z ksel güç
kullanımı le c nsel çer k taşıyan, c nsel doyum amaçlı, toplum tarafından redded len b r davranışta
bulunulmasıdır. C nsel st smar se henüz c nsel gel ş m n tamamlamamış b r çocuğun ya da
ergen n, b r er şk n tarafından c nsel arzu ve ht yaçlarını karşılamak ç n güç kullanarak, tehd t ya
da kandırma yolu le kullanılması olarak fade ed lmekted r. Bu çalışmada 28 Haz ran 2014
tar h nde c nsel dokunulmazlığa karşı şlenen suçlarla lg l kanun maddeler nde yapılan
değ ş kl kler n tartışılması amaçlanmıştır.
C nsel st smara a t suçlar ve c nsel st smarın suç sayıldığı yaş sınırı yasalardak
farklılıklara bağlı olarak ülkeden ülkeye değ şmekted r. C nsel suçlar 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu'nda “c nsel dokunulmazlığa karşı suçlar” başlığı altında tanımlanmakta olup, 28 Haz ran
2014 tar h nde lg l kanun maddeler nde değ ş kl k yapılmıştır. Madde 102/1’de yapılan düzenleme
le ‘‘f l n an hareketle şlenmes ’’ fades get r lm ş olup bu faden n ne anlatmak sted ğ yeter nce
net değ ld r. Hang hareket n an olacağına da r b r tanımlama yapılmamış olması neden le keyf
uygulamaya açıktır. Yapılan değ ş kl kle 102. ve 103. maddeler n n ‘‘ruh ve beden sağlığının
bozulması’’ varlığında ceza artırımı öngören fıkraları kaldırılmıştır. Ruh sağlığının bozulması
fıkrasının kaldırılması le f z ksel bulgu saptanmayan c nsel saldırı olgularında ruh sağlığında
meydana gelen bulguların saptanamamasına, del llend rme sürec nde yeters zl k yaşanmasına ve
mağdurların ruh sağlığı açısından gözlem ve tedav ler n n aksamasına yol açab lecekt r. Madde
105’de yapılan yen düzenleme le çocuklara karşı temas olmadan gerçekleşt r len c nsel st smar
suçu kapsamındak davranışlar, c nsel tac z kapsamına sokularak cezanın azalmasına neden
olab lecekt r. Oysa madde 103’de ‘‘çocuklara karşı gerçekleşt r len her türlü c nsel davranış’’ c nsel
st smar olarak tanımlanmıştır. Bu durumda madde 103/1a ve madde 105/1. fıkraları b rb r le
çel şmekted r. Ensest le lg l yapılan düzenlemede örneğ n 15 yaşında kıza karşı şlenen ensest
suçu madde 103/3’göre, 16 yaşında kıza karşı şlenen ensest suçu 104/2’ye göre
cezalandırılab lecek ve her k durumda da ensest söz konusu olduğu halde cezalar farklı
olab lecekt r.
Ülkem z n de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler gereğ c nsel dokunulmazlığa karşı
şlenen suçlarla lg l kanun maddeler nde yapılacak değ ş kl kler n temel amacı, c nsel suçları
önlemek ve mağdurlar ç n k nc l mağdur yet önlemek olmalıdır. Yapılan kanun değ ş kl kler
ncelend ğ nde; b rçok tanımın uluslararası sözleşmelere uygun olmadığı, farklı yorumlanmaya açık
pek çok kavramın bulunduğu, önley c tedb rler n yeters z kaldığı, net cede çocukların korunması
değ l fa ller n cezalandırılması amaçlandığı anlaşılmaktadır.
Anahtar

sözcükler:

C nsel

st smar,
121

c nsel

saldırı,

çocuk,

adl

tıp.

XII. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ

P 90
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALINDAN YAŞ
TAYİNİ İSTENEN OLGULAR
Murat AKKOYUN 1, Mehmet ATILGAN2, Özlen TEKİN2.
1
2

Adl Tıp Kurumu Antalya Adl Tıp Grup Başkanlığı

Akden z Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Yaş tay n antropoloj k çalışmaların ve adl k ml klend rmen n öneml ve rut nde sık
kullanılan b r parçasıdır. Bu çalışmada yaşayan k ş lerde yaş tay n stem le gönder len olguların
özell kler le b rl kte k ml k yaşı, fade ed len yaş ve tesp t ed len yaşlar arasındak farklar
rdelenerek kullanılan yöntem n ver ml l ğ n değerlend rmek amaçlanmıştır.
2002 – 2011 yılları arasında Akden z Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalına
yaş tay n ç n gönder len olgularda c ns yet, gönderen kurumun türü, yaş tay n ne ht yaç duyulan
olayın n tel ğ , k ş n n olaydak konumu ncelend . Tesp t ed len yaşları tek b r yaş şekl nde
raporlanab len (kes n yaş tay n yapılab len) 0 – 22 yaş arası olgular, c nsel st smar/saldırı olguları
ve k ml k yaşı le fade ett ğ yaş arasında fark olmayan (k ml k yaşlarının gerçek yaşları olduğu
kanaat ne varılan) olgularda rapor ve k ml k yaşları arasındak farklar karşılaştırıldı.
İncelenen 10 yıllık dönemde 147’s (%71,7) kadın, 58’ (%28,3) erkek olmak üzere toplam
205 yaş tay n stem bulundu. Olay türler ncelend ğ nde kadınlarda c nsel st smar/saldırı vakaları
(n=97, %66), erkeklerde yaş tash h vakaları (n=46, %79,3) lk sıradaydı. 0 – 22 yaş grubundak
153 olguda raporla tesp t ed len yaşlar le k ml k yaşları arasındak ortalama fark 2,35 bulundu. 96
c nsel st smar/saldırı olgusunda ve k ml k yaşlarının doğru olduğu kanaat ne varılan 57 olguda se
raporla tesp t ed len yaşlar le k ml k yaşları arasındak ortalama farklar sırasıyla 2,21 ve 1,72 d .
Sonuç olarak tesp t ed len yaşlarla kronoloj k yaşlar arasında stat st ksel olarak anlamlı
farklar olduğu anlaşılmaktadır. Daha sabetl yaş tay n açısından başka toplumlar ç n hazırlanmış
yöntemler uygulamak yer ne kend coğrafyamızdan seç len yeterl sayıdak örneklemlerle özgün
b r yöntem oluşturulması gerekt ğ düşünülmekted r.
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GÜN İÇİ BOY UZUNLUĞU DEĞİŞİMİNİN RESMİ KURUMLARA PERSONEL
ALIMLARINDAKİ ÖNEMİ: OLGU SERİSİ
Eyup Ruşen HEYBET, Ramazan AKÇAN, Mahmut Şer f YILDIRIM, Aysun BALSEVENODABAŞI, Al Rıza TÜMER.
Hacettepe Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

G r ş ve Amaç: Resm Kurumlar personel alımında mevzuatta düzenlenen özgün sağlık
kr terler n esas almaktadır. Vücut k tle ndeks ve boy ölçümü bu kr terler arasında yer almaktadır.
Boy ölçümünün yanlış yapılması veya gün ç olası boy değ ş m n n göz ardı ed lmes hal nde
k ş n n boyunun görecel olarak düşük çıkab leceğ ve bu durumun sorun oluşturab leceğ d kkate
alınmalıdır. Bu çalışmada Hacettepe Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı’nda
değerlend r len b r olgu ser s üzer nden meslek alımlarda gün ç boy uzunluğu farkının sürece
etk s n n ortaya konması ve uygun b r yaklaşım model n n öner lmes amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Hacettepe Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı’nda
30/10/2014 ve 19/03/2015 tar hler arasında değerlend r len 4 olgu çalışma kapsamına alınmıştır.
Olgular öncek merkezlerde ölçülen boyları ve Anab l m Dalı’mızda aynı gün ç nde saat 09:30,
12:00 ve 16:00’da yapılan ser ölçümlere göre değerlend r lm şt r.
Bulgular: Çalışmaya dah l ed len üç erkek ve b r kadın olgunun yaşları 19 ve 27 yıl
arasında değ şmekte olup dış merkezde tek boy ölçümü le rapor ver ld ğ görülmüştür. Anab l m
Dalı’mızda gün ç yapılan üç farklı ölçümde k ş ler n boy uzunlarının farklılık gösterd ğ ve bu
durumun meslek alımda etk edecek düzeyde olduğu d kkat çekt . Olguların tamamına dış
merkezde resm kurum öğrenc s olamayacağı yönünde rapor düzenlend ğ , ancak merkez m zde
yapılan ser ölçümlerde üç olgunun resm kurum öğrenc s olab leceğ tesp t ed lm şt r.
Sonuç: Olguların boy uzunluklarının aynı k ş de gün çer s nde yapılan farklı zamanlarda
yapılan ölçümlerde değ şkenl k göstereb ld ğ d kkat çekmekted r. Bu durumun meslek alım
muayenes ç n başvuran k ş lerde göz önünde bulundurulması ve uygun s stemat k çer s nde farklı
zamanlarda boy ölçümünün tekrarlanması le daha doğru sonuçların elde ed leb leceğ
düşünülmekted r.

Anahtar kel meler: Boy ölçümü, d urnal r tm, kl n k adl tıp.
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FENTANİL DERİ BANDININ UYGUNSUZ KULLANIMI SONRASINDA MEYDANA
GELEN ÖLÜM: OLGU SUNUMU
Mehmet ATILGAN1, C. D nç AÇIKGÖZ2, Ref k AKMAN2, F. Zek KESKİNER1.
1 Akden z Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
2 Adl Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı

Fentan l sentet k narkot k b r analjez kt r ve düşük molekül ağırlığı, yağda çözüneb l rl ğ ,
yüksek ağrı kes c gücü, kısa etk süres neden yle ayrıca der bandı formu gel şt r lm şt r.
Bu çalışmada fentan l der bandı kullanımı le l şk l ölümlere a t l teratür b lg ler n n
gözden geç r lerek, olgumuzdak postmortem kan fentan l düzey n n ölüm neden açısından
değerlend r lmes ve bu bantlarının kullanılması le oluşab lecek tehl kelere d kkat çekmek
amaçlanmıştır.
Olgumuz 14 yaşında kız çocuğu, boyun ağrısını g dermek ç n kanser hastalığından ölen
ab s nden kalan k adet fentan l çeren der bandını yatmadan önce boynunun k yanına uygulamış
ve sabah yatağında ölü bulunmuştur. Otops de boynun her k yanından 50 µg/h ve 100 µg/h’l k 2
adet fentan l der bandı çıkarılmıştır. H stopatoloj k ncelemede ç organlarda konjesyon,
akc ğerlerde yaygın ödem ve bronkopnömon tesp t ed lm ş, toks koloj k ncelemede kanda 26
ng/ml medazepam ve 0,857 ng/ml fentan l, drarda laç etken maddes fentan l ve
desmet lmedazepam bulunmuştur.
Fentan l n otops lerde saptanan kan düzeyler , ölüm önces kan düzeyler n ve fentan l
dozunu güven l r b r şek lde yansıtmadığı ç n ölüm neden ve or j n bel rlenmes nde otops
bulguları, adl tahk kat le d ğer b yoloj k örneklerden elde ed len sonuçlar b rl kte
değerlend r lmel d r. Özell kle çocuklarda ve lk defa kullananlarda çok düşük dozlarda b le ölümle
sonuçlanab len solunum yetmezl kler ne yol açab leceğ akılda tutularak hem kullanılmış hem de
kullanılmamış bantların mhası le çocukların er şemeyeceğ yerlerde saklanması konusunda
kullanıcılar ve yakınları uyarılmalıdır.

Anahtar kel meler: Fentan l der bandı, otops , ölüm neden .
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OLAY YERİ İNCELEMESİNİN FARKLI PATERNDE YARALAMALI ÖLÜMLERDEKİ
ÖNEMİ
İlker KOÇAR1, Al METİN², Ökkeş KOÇYATAĞI1, Betül ALBAYRAK1, Nursel Gamsız BİLGİN1,
Hal s DOKGÖZ1.
1

Mers n Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
² Adl Tıp Kurumu Mers n Şube Müdürlüğü

G r ş ve Amaç: Adl olayın aydınlatılmasında ve suç kanıtlarının elde ed lmes nde Olay
Yer ncelemes (OYİ) g derek önem kazanmakta ve özel b r uzmanlık alanı hal ne gelmekted r. Bu
olgudan yola çıkarak ölümün oluş şekl , ölüm neden ve kullanılan yöntemler n aydınlatılmasında
otops le b rl kte olay yer ncelemen n önem n n vurgulanması amaçlandı.
Olgu: 51 yaşında kadın cesed n n dış muayenes nde; boyunda en der n sol kulak arkasından
başlayıp sağ tarafa uzanan ensede sonlanan boyun organlarını, kas doku ve damarları açıkta bırakan
kes c alet yaraları, ön orta hattından başlayan ense arka tarafa lerleyen telem saptandı.
Otops de; boyunda sağ tarafta jugular ven, karot s arter ve larenks n kes lm ş olduğu, kes n n
boyun omurunda kes oluşturacak kadar lerled ğ , telem altında doku ç kanamaların olduğu tesp t
ed ld .
Ölümün; kes c del c alet yaralanmasına bağlı büyük damar, solunum yolları kes s ve bağla
boğmaya bağlı oluşan dış kanama-asf ks n n ortak etk s sonucu meydanda geld ğ bel rlend .
Olay Yer İnceleme Tutanağında; yarı çıplak halde baş kısmının olduğu bölgen n kanlı,
etrafında fışkırma şekl nde kan bulaşı, evde k eşyaların dağınık olduğu, etrafın karıştırılmasının
öldürdükten sonra ve olaya hırsızlık süsü vermek amacıyla b l nçl yapıldığı, bel rt lmekted r.
Zanlı, ölen k ş n n ab s n n eş olduğunu, para stemek ç n g tt ğ n , küfür etmeye
başladığını, böyle b r durumu bekled ğ ç n eve gelmeden önce bağlayıp korkutarak parasını almak
ç n çamaşır p aldığını, fakat küfürler sonrası ple boğduğunu sonra boğazını kest ğ n fade
etm şt r.
Tart şma Ve Sonuç: Otops ye başlanmadan önce olay yer le lg l b lg ler alınmalı,
fotoğraflar adl tahk kat dosyası ncelenmel hatta olay yer ek b le b rl kte olay yer ncelemes
yapılmalıdır. Bu sayede k ş n n olay yer nde m öldürüldüğü, şüphel n n sağ veya sol el n m
dom nant olduğu, c nsel saldırı olup olmadığı, kes c alet veya başka ölüme yol açab lecek alet
kullanılıp kullanılmadığı, boğmanın canlı ken m gerçekleşm ş olduğu g b hususlar hep b rl kte
değerlend r ld ğ nde şüphel n n ve ölüm neden n tesp t nde etk l olacağını düşünmektey z. Bu
olguda otops şlem n n mult d s pl ner b r çalışma gerekt rd ğ n anlamaktayız.

Anahtar Kel meler; Olay yer nceleme, kes c alet yaralanması, bağla boğma.
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2012-2014 YILLARI ARASINDA ANABİLİM DALIMIZA YAŞ TAYİNİ AMACIYLA
BAŞVURAN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tuba YAMAN, M. Eray YAZAR, Sümeyra DEMİR, M. Zah t SARITAŞ, Kemalett n ACAR.
Pamukale Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

G r ş: Yaş tay n adl b l mler n en öneml konularındandır ve genell kle Türk ye’de bazı
bölgelerde nüfus kayıtlarının zamanında ve doğru yapılmadığı b l nmekted r. Adl tıp
uygulamalarında ceza sorumluluk, hukuk ehl yet, şled ğ f l n hukuk anlam ve sonuçlarını
algılama ve davranışlarını yönlend rme yeteneğ , askere alınma, memur yete g rme, evlenme,
emekl olma, k ml ğ bel rlenemeyen cesetlerde dent f kasyon g b durumlarda k ş n n yaş tay n
gündeme gelmekted r. Adl tıp uygulamalarında kullanılan kr terler; boy, ağırlık, sekonder seks
karakterler n n gel ş m , c lt ve göz değ ş kl kler , kıl gel ş m , ruhsal gel ş m, d ş ve kem k gel ş m
g b farklı f z ksel gel ş m ve yaşlanma bulgularıdır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda PAU Adl Tıp Anab l m Dalımıza 2012-2014 yıllarında
yaş tay n amacıyla başvuran 84 olguya a t raporlar retrospekt f olarak ncelenm ş, olgular c ns yet,
nüfusa kayıtlı oldukları yaş ve saptanan yaş le demograf k ver ler yönünden araştırılmıştır.
Bulgular: Çalışmamızda Anab l m Dalımıza yaş tay n amacıyla 84 olgunun başvurduğu, 5
hastaya gebel k neden yle radyograf çek lemed ğ nden sten len zamanında yaş tay n yapılamadığı
görülmüştür. Hakkında rapor tanz m ed len 79 olgunun 50 (%63,3)’s n n kadın, 29 (36.7)’unun
erkek olduğu tesp t ed lm şt r. Kadınların en yüksek oranda c nsel st smar neden yle başvurduğu
saptanmıştır. Olguların en yüksek oranda (%69) hukuk mahkemeler nden gönder ld ğ gözlenm şt r.
Olguların çoğunda k ş ler n nüfusta kayıtlı oldukları yaştan daha büyük oldukları tesp t ed lm şt r.
Sonuç: Sonuç olarak b r m lyona yakın nüfuslu Den zl g b b r Batı Anadolu şehr nde üç
yılda 84 olgunun yaş tay n amacıyla başvurusunun olması yaş tay n n n Adl Tıp uygulamasının en
öneml konularından b r olmaya devam ett ğ n göstermekted r. Ülkem zde doğum ve nüfus
kayıtlarının daha düzenl tutulmasının sağlanması ve halkın bu konularda b l nçlend r lmes n n son
derece öneml olduğu düşünülmüştür.

Anahtar kel meler: Adl tıp, yaş tay n , kem k yaşı.
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ANAHTAR DELİĞİ LEZYONU
Sa t ÖZSOY1, Harun TUĞCU1, Sal h HAMCAN2.
1

Gülhane Asker Tıp Akadem s Adl Tıp Anab l m Dalı
2

Radyoloj Anab l m Dalı, Ankara

Ateşl s lah yaralanmalarında g r ş ve çıkış del ğ n n tesp t önem taşımaktadır. Ateşl s lah
g r ş yaraları sıklıkla yuvarlak ya da oval görünümde olmakla b rl kte, at p k g r ş yaralarına da
rastlanmaktadır. Ateşl s lah merm çek rdeğ , kafatasına dar açı le çarptığında g r ş yarasında
kem k dış lam nasında kırılma meydana geleb l r ve “anahtar del ğ ” şekl nde özel b r lezyon
oluşab l r.
Bu olgu sunumu le “anahtar del ğ ” lezyonu tesp t ed len at p k b r ateşl s lah yaralanması
otops bulguları sunularak adl tıp açısından farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Ateşl s lah
merm çek rdeğ yaralarına bağlı ölüm olguları otops ler nde at p k g r ş yaraları olab leceğ , bu
hususta hek mler n d kkatl olmalarının öneml olacağı düşünülmekted r.

Anahtar Kel meler: Ateşl s lah yaralanması, g r ş yarası, kem k dış lam na kırığı, anahtar
del ğ .
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BOĞAZLANARAK YÜZ DERİSİ SOYULAN CİNAYETTE KİMLİKLENDİRME: OLGU
SUNUMU
Betül ALBAYRAK1, Al METİN2, Günay ÇİLELİ2, İlker KOÇAR1, Ökkeş KOÇYATAĞI1, Nursel
GAMSIZ BİLGİN1.
1

Mers n Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab lm Dalı
2

Adl Tıp Kurumu Mers n Şube Müdürlüğü

G r ş ve Amaç: C nayet olgularının ncelenmes nde cevap bekleyen en öneml sorulardan
b r s ölen k ş n n k ml ğ d r. C nayet olaylarının aydınlatılmasının yanı sıra, ölen n akrabaları
açısından k ş n n k m olduğunun b l nmes , ölünün yasal hak ve yükümlülükler n n
sonlandırılab lmes ç n de k ml klend rme gerekl d r. K ml k bel rt m nde; tıbb k ml k özell kler ,
k ml k belgeler , tanıklık, g ys ncelemes , özel eşyalar, d ş özell kler , parmak ve ayak z ,
radyoloj k nceleme, ç muayene, fotoğraf karşılaştırması, fas yal rekonstrüks yon, adl antropoloj
çalışmaları, er tros t enz mler ve dna çalışmaları k ml klend rmede kullanılab len yöntemlerd r.
Cesette tanınmayacak derecede ağır lezyonların varlığı, çürümüş olması, toplu taşıma kazaları,
deprem ve savaşlar g b k tlesel olaylarda k ml klend rme daha da öneml hale gel r. Bu olgu
sunumu le tanınmayacak halde olan cesetlerde k ml k tesp t nde kullanılacak yöntemler ve tıbb
k ml klend rmen n önem n n tartışılması amaçlandı.
Olgu: Portakal bahçes nde boğazı kes lm ş, yüz ve kafa der s soyulmuş halde bulunan
k ml ğ bel rs z erkek cesed nden olay yer nceleme ek b tarafından parmak z alındı. Ölünün dış
muayenes nde; kıyafetler n arapça markaları olduğu, sol meme üstünde “Sedrayasmen” yazısı, her
k kolda Arapça harflarle yazılmış tatuajlar bulunduğu, tüm yüz ve kafa der s n n bıçak darbeler yle
kes ld ğ , kafatasının açıkta, kafatası üzer nde kes ler, burun kem ğ n n parçalanmış olduğu, her k
kulak kepçes n n bulunmadığı, çenen n sol alt kısmından başlayan boynu ve ensey çevreleyerek
sağ tarafa uzanan kenarları parçalı kes , boyun sağ yanda carot s arter, vena jugular s ve trakea üst
kısmının tamamen kes lm ş, sırtın sağında 9, solunda 1 adet kes olduğu saptandı. Yapılan otops de
9 adet kes den 5’ n n göğüs boşluğuna naf z, sağ akc ğer alt lobunda kes olduğu tesp t ed ld .
K ml klend rme ç n kan örneğ ve parmak z alındı, fotoğraflandırma yapıldı. Kes n ölüm
neden n n; kes c del c alet yaralanmasına bağlı büyük damar ve ç organ yaralanmasından gel şen
ç ve dış kanama olduğu sonucuna varıldı.
Tartışma: C nayet şleyen k ş ler del ller yok etmek ve kend ler ne ulaşılmasını engellemek
ç n yüzünü soymak, parçalamak, parmaklarını kesmek, yakmak, gömmek g b yöntemler
kullanarak cesetler tanınmayacak hale get reb l rler. Bu olgularda olayın aydınlatılmasında ceset n
k ml klend r lmes oldukça öneml d r. K ml k tesp t nde kullanılan pek çok yöntem vardır.
Kullanılacak yöntemler cesed n durumuna göre bel rlen r. Cesed n tıbb özell kler adl anlamda
k ml klend r lmes n n esasını oluşturur. Olgumuzda cesed n k ml k tesp t k ş sel eşyalarından,
vücudundak tatuajlardan, parmak z kaydı ve alınan kan örnekler nden yararlanılarak yapılmıştır.
Anahtar kel meler: C nayet, k ml klend rme, tıbb k ml k.
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ATEŞLİ SİLAH MERMİ ÇEKİRDEĞİ GİRİŞ VE ÇIKIŞ YARASI TESPİTİNDE
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN ÖNEMİ
Sa t ÖZSOY, Harun TUĞCU.
Gülhane Asker Tıp Akadem s Adl Tıp Anab l m Dalı

Postmortem radyoloj k nceleme yöntemler , adl tıp prat ğ nde özell kle de ateşl s lah
yaralanmalarında; vücutta merm çek rdeğ ya da patlayıcı müh mmat veya merm parçası bulunup
bulunmadığı, merm lokal zasyonu tesp t nde kullanılmaktadır. Seç lm ş olgularda radyograf k
nceleme hızlı, nesnel, nvaz v olmayan b r yöntem olması sebeb yle standart otops de tesp t
ed lemeyen bazı bulguları saptamaya yardımcı olmaktadır.
Bu makalede, burun kökü ve ense orta hatta b rer tane ateşl s lah merm çek rdeğ yarası
bulunan ve c lt, c lt-altı bulguları le atış yönü bel rlenemeyen b r olguda üç boyutlu b lg sayarlı
tomograf (BT) kullanılarak atış yönünün tesp t ed lmes hakkında bulgular sunulmaktadır.
Kafatası, sternum, skapula, l ak kem k kr stası, kostalar ve vertebraların transvers çıkıntıları
g b kem klerde ateşl s lah merm çek rdeğ g r ş yarası tesp t nde radyoloj k ncelemeler n yararlı
olduğu ve atlas (C1 vertebra) kırıklarında da BT’n n kullanılab leceğ değerlend r lm şt r.

Anahtar Kel meler: B lg sayarlı tomograf , ateşl s lah yarası, postmortem rad ograf , atlas
(C1) - ax s (C2) kırığı.

129

XII. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ

P 98
KADİFE KALP: KALP TUTULUMU İLE SEYREDEN SİSTEMİK MANTAR
ENFEKSİYONU VE KAYNAKLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
Sema DEMİRÇİN¹,², Derya BULGUR KIRBAŞ¹, Pel n GÖRAL¹, Y. Mustafa KARAGÖZ¹,², Ayl n
AKSOY².
¹ Akden z Ün vers tes Adl Tıp Anab l m Dalı
² Adl Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı Morg İht sas Da res

Madde bağımlılarında yaralanmalar ve zeh rlenmeler sıklıkla görülen ölüm nedenler d r.
Ayrıca madde bağımlılığı, artmış enfeks yon sıklığı ve azalmış mmün te le de
l şk lend r lmekted r. Özell kle ortak enjektör kullanımı kan yoluyla bulaşan enfeks yonlar
açısından c dd tehl ke yaratmakta ve bağışıklık s stem n n olumsuz etk lend ğ kl n k tablolara yol
açab lmekted r. Bağışıklık s stem yeters z olan k ş lerde, mantar enfeks yonlarının teşh s güç
olab lmekte ve etken n kan dolaşımı le yayılımı, hızla ölüme neden olan s stem k enfeks yona yol
açab lmekted r. Olgularda nad ren kalp tutulumu da görüleb lmekted r.
Bu makalede; uyutucu ve uyuşturucu madde zeh rlenmes ne bağlı ölen ve otops sırasında
s stem k mantar enfeks yonu le b rl kte, bel rg n kalp tutulumunu gösteren bulgular saptanan, 45
yaşında erkek olgu aktarılmaktadır. Gerek nad r rastlanması gerekse eğ t c n tel kte olması neden
le olguya a t s stem k tutulumu gösteren bulgular, özell kle kalp bulguları paylaşılmaya değer
bulunmuş olup, olgu kaynaklar ışığında değerlend r lmekted r. Aynı zamanda, madde bağımlılarının
otops ler nde rastlanab lecek s stem k enfeks yon hastalıklarına d kkat çekmek ve otops ek b n n
korunmasına yönel k önlemler gözden geç rmek amaçlanmaktadır.

Anahtar kel meler: Madde bağımlılığı, s stem k enfeks yon, mantar enfeks yonu, otops ,
enfeks yon önlemler .
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P 99
DUCHENNE MUSCULAR DİSTROFİLİ OLGUDA TEKERLEKLİ SANDALYEDEN
DÜŞME SONRASINDA GELİŞEN YAĞ EMBOLİSİ SENDROMU: OLGU SUNUMU ve
KAYNAKLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
Sema DEMİRÇİN¹,², Pel n GÖRAL¹, Derya BULGUR KIRBAŞ¹, Ayl n AKSOY².
¹ Akden z Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
² Adl Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı Morg İht sas Da res

Duchenne müsküler d strof (DMD) skelet kaslarında lerley c güçsüzlük le karakter ze,
X'e bağlı kalıtsal kas hastalığıdır. Hastalık lerley c sey rl d r. Solunum kaslarının tutulumu neden
le solunum güçleşmekte ve yüzeyelleşmekte, h po vent lasyon ortaya çıkmaktadır. Harekets zl k,
çökük duruş, fazla k lolu olmak ve skolyoz, kron k h povent lasyona daha fazla katkıda
bulunmaktadır. Hastalık ler evrede kalp ve solunum yetmezl ğ le ölüme neden olmaktadır.
M nör travmalı DMD hastalarında, kısa b r normal dönem zleyen hızlı nöroloj k ve
solunumsal bozukluk gel şt ğ nde, yağ embol s akla gelmel d r. Kas dokusunun yer n yağ
dokusuna bırakması, hastalığın tanı koydurucu özell kler nden b r s d r. Bu nedenle hastalar
zamanla kas güçsüzlüğüne bağlı tekerlekl sandalye le hareket edeb l r hale gel r. Tekerlekl
sandalyeden düşmey önlemek ç n emn yet kemerler kullanılmalı, olgular evde odalar arasında
geç ş ç n veya kısa mesafe ç n b le olsa tekerlekl sandalyede kontrolsüz bırakılmamalı, kemer
takılmalıdır. Bu makalede, oturduğu tekerlekl sandalyeden yere düşme öyküsünü zleyerek ölen, 11
yaşında erkek çocuğun otops s nde rastlanan bulgular kaynaklar ışığında değerlend r lmekte, aynı
zamanda Duchenne müsküler d strof hastalarında yaşanan adl tıbb sorunları gözden geç rmek ve
koruyucu tedb rler n önem n vurgulamak amaçlanmaktadır.

Anahtar kel meler: Duchenne müsküler d strof , DMD, X'e bağlı kalıtsal hastalıklar, kas
hastalıkları, otops , koruyucu tedb rler, kaza.
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P 100
KLOSTROFOBİSİ OLAN HASTADA MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME
SONRASI ANİ ÖLÜM VE AYDINLATILMIŞ ONAM SORUNU: OLGU SUNUMU
Fat h SEZER, Serbülent KILIÇ, Gürol CANTÜRK.
Ankara Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Klostrofob , küçük ve kapalı ortamlarda kalma neden yle duyulan korku ve end şe
durumudur. Klostrofob b r anks yete bozukluğu olarak değerlend r l r ve sıklıkla pan k atakla
sonuçlanır. Kalabalık asansörler, küçük ve penceres z odalar, ulaşım araçları bu durumu
tet kleyeb l r. Aydınlatılmış onam, sağlık çalışanlarının hastaya her türlü tıbb müdahalede
bulunmadan önce şlem le lg l b lg verme ve z n alma sürec d r. Hasta küçük ve kısıtlı se onam
vel s ve vas s nden alınır. Uygulanacak şlem le lg l b lg verme ve z n alma gerekt ğ nde
tercüman kullanılarak ve hastanın anlayacağı şek lde fade ed lmel d r. Bu çalışmada bel ağrısı
neden yle lomber MR çek lmes gereken ve klostrofob s olduğunu beyan eden yabancı hastada,
hastanın rızası olmadan eş nden alınan onam le gerçekleşt r len MR sonrası an ölüm olgusu
ncelenm şt r.

Anahtar Kel meler: Klostrofob . aydınlatılmış onam, manyet k rezonans görüntüleme, an
ölüm.
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P 101
İNTİHAR NOTLARININ OTOPSİ BULGULARI İLE BİRLİKTE ADLİ BELGE VE ADLİ
TIBBİ DEĞERLENDİRİLMESİ
Bünyam n BAŞPINAR, İlham KÖMÜR, Esat ŞAHİN.
İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı

Amaç: Yazı ve/veya mzanın a d yet ncelemes yapılan nt har notlarının adl belge
nceleme ve otops bulguları le b rl kte değerlend r lmes amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: 2006-2014 yılları arasında Adl Tıp Kurumu Başkanlığı, F z k İht sas
Da res , Adl Belge İnceleme Şubes tarafından ncelenen 16 adet nt har notunun; yazıldığı
materyal (ajanda, s gara kutusu, peçete vs.), yazılan yazıların st f , eğ m , doğrultusu, ters m tarzı,
harfler n en ve boylarında meydana gelen değ ş kl kler, yazılar üzer nde karalama, düzeltme olup
olmadığı, s m ve mza bulunup bulunmadığı, ve adl belge nceleme şubes tarafından ver len
raporlar adl belge ncelemes açısından değerlend r lm şt r. Ayrıca nt har notunun k me yada
k mlere h taben yazıldığı, nt har notlarının çer kler ne bakılmıştır. İnt har notlarını bırakan
k ş ler n ölü muayene ve otops raporlarına ve fade tutanaklarına ulaşılarak; yaş, c ns yet, nt har
yöntem ve toks koloj k anal z sonuçları ncelenerek yazı ve/veya mzada meydana gelen
değ ş kl kler ncelenerek tartışılmıştır.
Bulgular: 16 olgunun 15' erkek 1' kadındır. Olguların en küçüğü 17 yaşında, en büyüğü
58 yaşındadır. Ateşl s lahla nt har eden olgu sayısı 5, ası le nt har eden olgu sayısı 6, toks k
madde çerek nt har eden olgu sayısı 2'd r. 1 olgu yüksekten atlayarak nt har etm şt r. 1 olgu se
kes c del c aletle vücudunun farklı yerler n ve boğazını keserek nt har etm şt r. 1 olgunun otops
raporuna ulaşılamamıştır. İnt har notlarının 15' nde nt har notu üzer ndek yazı ve mzaların ölen
şahısların el ürünü olduğu tesp t ed lm şt r. Olguların büyük b r kısmının madd sıkıntılardan dolayı
nt har etm ş oldukları görülmüştür. 4 olgunuun yazı karakterler n n obses f-kompuls f bozukluk
veya b polar bozukluğun depres f dönem ndek yazılar le benzerl kler gösterd ğ , 12 olgunun yazı
karekterler n n se ş zofren yada b polar bozukluğun man dönem ndek yazılar le benzerl kler
gösterd ğ görülmüştür.
Sonuç: İnt har notlarının uzman ve yetk n k ş ler tarafından yapılan detaylı ncelemes nde,
nt har notunda yazılan yazıların, nt har eden k ş n n el ürünü olup olmadığının yanısıra k ş n n
ruhsal durumu hakkında da f k r vereb leceğ n düşünmektey z.

Anahtar Kel meler: İnt har notu, otops , adl belge.
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P 102
YÜKSEKTEN SİVRİ CİSİM ÜZERİNE DÜŞEN ÇOCUĞUN YARALARININ
DEĞERLENDİRMESİ: OLGU SUNUMU VE KAYNAKLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
Sema DEMİRÇİN¹,², İbrah m BAYSAL¹, Al Özgün KAYA¹, Mustafa MELİKOĞLU³, Sadık
ABİDOĞLU³.
¹ Akden z Ün vers tes Adl Tıp Anab l m Dalı
² Adl Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı Morg İht sas Da res
³ Akden z Ün vers tes Çocuk Cerrah s Anab l m Dalı

Çocukluk çağı yaralanmalarının yaklaşık %90’ı kaza sonucu oluşan yaralanmalardır(1). Bu
yaralanmaların yarıdan fazlası uygun güvenl k tedb rler le önleneb l r n tel kted r(2). Çocukluk
çağında rektal yaralanmalara nad r rastlanmaktadır(3). Rektal yaralanmalarda en sık neden motorlu
araç kazalarıdır. Daha az rastlanmakla b rl kte, penetran travmalar da rektal yaralanmalara neden
olab lmekted r(4).
Bu makalede yüksekten dem r çubuk üzer ne düşen, sol uyluktan g ren ve rektumda g r ş
çıkış oluşturan dem r çubuğu, olay yer nde kend başına çıkararak hastaneye müracaat eden 14
yaşındak erkek olgu aktarılmaktadır. Olgunun operasyon sonrası zlem nde, akut karın bulguları
gel şmes neden le yen den operasyona alınmıştır. Duodenum 3. bölges nde yaralanma
saptanmıştır. Retroper toneal alandan geçen dem r çubuğun başka herhang b r organ ya da vasküler
yapıda yaralanma oluşturmadığı tesp t ed lm şt r.
Bu makalede, çocukluk çağının önleneb l r yaralanmalarına ve alınab lecek önlemelere
d kkat çekmek amacıyla olguya a t bulgular aktarılmaktadır. Penetran travmaların, vücut çer s nde,
başlangıç seyr ne uymayan uzak bölgelerde de yaralanma oluşturab leceğ ve vücudun olay
anındak poz syonuna uygun olarak değ şen, normal anatom k poz syonda öngörülemeyen uzak
organların da travmadan etk leneb leceğ n göstermes açısından olgu paylaşılmaya değer
bulunmuştur. Bu tür olgularda yaralanmanın, beklenmeyen açı ve sev yelere uzanab leceğ göz
önüne alınarak ayrıntılı s stem k muayene ve tetk kler yapılmalı, olgular yakından zlenmel d r.

Anahtar kel meler: Çocuk çağı yaralanmaları, rektum yaralanması, penetran travmalar,
akut karın, ntraabdom nal yaralanmalar.
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P 103
FİZİKSEL İSTİSMAR MI YOKSA MAVİ SKLERA MI? BİR OLGU SUNUMU
Bed r KORKMAZ, M. Sel m ÖZKÖK, Füsun ÇALLAK KALLEM, Musa DİRLİK, Ufuk
KATKICI.
Adnan Menderes Ün vers tes Adl Tıp Anab l m Dalı

Çocuğa yönel k kötü muamele öneml b r halk sağlığı ve sosyal refah sorunu olmaya devam
etmekted r. Her yıl, çocukların yaklaşık 4-16% f z ksel st smar ed lmekted r. Dünya çapında her yıl
çocuklarda st smar ve hmal yüzünden 155,000 ölüm görülür.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ver ler ne göre dünyada 1-14 yaş grubunda 40 m lyon çocuk
st smarı ve hmal maruz kalmaktadır ve desteğe ht yaçları vardır.
Kl n syenler sıklıkla kötü muameley takl t eden der hastalıklarında çocuk st smarının
bel rt ler n ayırt etmek zorlanmaktadır. Genell kle kötü muameley takl t eden der koşullarından
kasten yaralama bel rt ler ayırt etmek ç n dermatologlar yardıma çağrılab l r çünkü der hasarı
st smarın en çok tanınan ve yaygın formu tems l etmekted r.
Bu çalışmada 6 yaşındak f z ksel st smara maruz kalmış kız araştırılmıştır. Hastane
kayıtlarına göre, çocuk babası tarafından f z ksel st smara uğramıştır. Olgunun yüzünde ve
vücudundak bulgular konjen tal m , yoksa f z ksel st smar sonrası mı oluştuğunun
değerlend r lmes ç n kl n ğ m ze gönder ld . Çocuk hastalıkları, dermatoloj ve göz hastalıkları
bölümler ne konsülte ed ld . Görmes n n normal olduğunu tesp t ed ld . H çb r ret nal hasar yoktu.
Mav sklera (ret nanın ncelmes ) tesp t ed ld . Hastanın yüz ve vücut porto şarabı lekes bulgular le
uyumlu d . Bulgular f z ksel st smar le l şk l değ ld . Bu çalışmada, f z ksel st smarın ayırıcı
tanısında c lt hastalıkları bulguları değerlend rerek ve bazı metabol k hastalıkların göz önünde
bulundurulması gerekt ğ vurgulanmıştır.
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P 104
ZEHİRLENME OLGULARININ MEDİKOLEGAL DEĞERLENDİRMESİNDE VENÖZ
KAN GAZI ANALİZİNİN YERİ: OLGU SUNUMU
M.Hakan ÖZDEMİR, H. Mehmet ŞENGÜL, Devr m Sertaç ÖZKAN, Zehra DEMİROĞLU
UYANIKER.
Dokuz Eylül Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

G r ş ve Amaç: Zeh r, vücuda bel rl m ktarda alındığında b yoloj k s stemler üzer nde
zararlı etk oluşturarak kalıcı hasara ya da ölüme neden olan maddelerd r. Bu olguların med kolegal
değerlend rmes nde, Türk Ceza Kanunu’nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adl Tıp Açısından
Değerlend r lmes ” klavuzunun “zeh rlenmelerde yaralanma ağırlığının değerlend r lmes ”
kısmındak yaşamsal tehl ke kr terler ve yaralanma düzey n n bel rleneb lmes ne yardımcı
olab lecek ölçütlerden yararlanılmaktadır. Bu ölçütlerden b r olan kan gazı değerler n n,
arter el/venöz kandak karşılığı olup olmadığı bel rt lmemekted r.
Olgu sunumunun amacı, venöz kan gazı çalışılan olguların değerlend rmes nde yapılması
gerekenlere d kkat çekmekt r.
Olgu: 25 yaşında erkek, b l nen b r hastalığı yok. Kasım 2014’de 3-4 ş şe b ra, yarım l tre
şarap ve ev yapımı rakı çme sonrası bulantı, kusma, baş dönmes , el-ayaklarda uyuşma
ş kayetler yle toplum sağlığı merkez ne başvurur. Yapılan muayenes nde genel durumu y , b l nc
açık, koopere ve oryante bulunur. Tak p amaçlı Dokuz Eylül Ün vers tes Hastanes Ac l Serv s ’ne
sevk ed l r. Ac l serv ste muayene ed l r, kan alkol sev yes ve venöz kan gazı bakılır. Kl n k
zlem nde sorun olmayan olgu aynı gün taburcu ed l r. Olgu, yasal makamın steğ üzer ne Aralık
2014'de pol kl n ğ m ze med kolegal değerlend rme ç n başvurur.
Tartışma ve Sonuç: Zeh rlenme olgularının med kolegal değerlend rmes nde kullanılan
kılavuzda yaşamsal tehl ke kr terler arasında yer alan kan gazı değerler n n arter el kan gazı
değerler olduğu, venöz kan gazı değerler ne se yer ver lmed ğ gözlenm şt r.
Bu olgu le med kolegal değerlend rmelerde, venöz kan gazı değerler n n de kılavuzda yer
almasının gerekl olup olmadığı tartışılacaktır.

Anahtar Kel meler: Zeh rlenme, venöz kan gazı, med kolegal değerlend rme.
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P 105
BİR HARF BİR HAYAT
Kayhan DEĞNEK, Ataman SİVASLI, Zehra DEMİROĞLU UYANIKER, Akça TOPRAK
ERGÖNEN.
Dokuz Eylül Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

G r ş ve Amaç: Tıbb uygulama hataları yalnızca tanı ve tedav g r ş mler sırasında değ l,
sağlık alanının her aşamasında karşımıza çıkab lmekted r. Bazen b r malprakt s olgusunda, b rden
fazla k ş ya da d s pl n n sorumluluğu olab lmekted r. Bu olgu, elle düzenlenm ş b r reçetede,
maj stral formüldek b r harf n, b r hastanın yaşamını kolayca tehl keye sokab leceğ ne d kkat
çekmek amacıyla sunulmuştur.
Olgu: Doğumsal nefronof t z s (sünger böbrek) tanısıyla zlenen 28 aylık, erkek çocuk,
tedav de eczanede hazırlanan oral Shohl solüsyonu (Na s trat+K s trat) kullanmaktadır. Solüsyon
kullanımı sonrasında kusma, morarma, b l nç kaybıyla dış merkeze başvurduğu, solunumsal arrest
gel şt ğ , ün vers te hastanes ne sevk ed ld ğ , burada drarda n tr t poz t fl ğ yle üroseps s tanısı
aldığı, üç gün zlem sonrasında y leşen hastanın taburcu ed ld ğ öğren l r. Aynı gün solüsyonu
tekrar kullanmasının ardından benzer ş kayetler le hastanem z çocuk ac l serv s ne başvurur.
Anab l m dalımızdan sten len konsültasyon üzer ne hasta ac l serv ste görüldü. Öyküde, a le
çocuklarının b r yıldır Shohl solüsyonu kullandığını, hazırlattıkları son ş şen n ardından bu
ş kayetler n gel şt ğ n bel rtt . Hastanın b l nc n n kapalı, entübe, tüm ekstrem teler n soğuk ve
s yanot k olduğu, arter yel oks jen satürasyonunun %85, methemoglob n düzey n n %75 olarak
ölçüldüğü gözlend . Hastaya ver len reçetedek formülde Shohl solüsyonu hazırlanırken s trat yer ne
n trat kullanılması neden yle kl n k hek m nce n trat entoks kasyonu düşünülüp adl olgu b ld r m
yapıldı. Adl süreçte öneml olab lecek f z ksel ve b yoloj k kanıtlar yönünden kl n ğe öner lerde
bulunuldu. İk haftalık yoğun bakım ve serv s zlem sonrasında y leşen hasta taburcu olmuştur.
Tartışma ve Sonuç: Tıbb reçeteler n günümüzde b lg sayar ortamında e-reçete şekl nde
düzenlenmes , reçetelerden kaynaklanan hataları azaltmıştır. Ancak el yazısı le düzenlenen
maj stral reçeteler, olgumuzdak g b c dd sonuçlar doğurab lecek hatalara yol açab lmekted r.
Malprakt s sonucu ortaya çıkan mortal te morb d tey azaltmada sağlık alanındak d s pl nler n
b rb rler yle etk n let ş m n n öneml olduğunu tekrar vurgulamak st yoruz.

Anahtar Kel meler: Malprakt s, maj stral reçete, methemoglob nem .
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P 106
ÇOCUKLUK ÇAĞI GEBELİKLERİ
Berna AYDIN, Ahmet TURLA.
Ondokuz Mayıs Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Amaç: Bu çalışmada c nsel st smar sonucu gebe kalan çocukların uğradığı st smarın
özell kler , gebel ğ le lg l özell kler ve st smara bağlı olarak gel şen ruhsal etk lenmen n
boyutunun araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmada 6 yıllık sürede Ondokuz Mayıs Ün vers tes Tıp Fakültes
Adl Tıp Anab l m Dalına muayene ed lerek rapor düzenlenmes ç n gönder len c nsel st smar
sonucu gebe kalmış 18 yaş altındak 111 çocuğa a t hasta dosyaları ncelenm şt r.
Bulgular: Çocukların gebe kaldığındak yaş ortalaması 14,71,4 (11-17) yıldır.
Kurbanların %41,4’ünde tehd t, h le, kandırma veya zorlama le st smarın gerçekleşt ğ
ve %68,5’ nde st smarın tekrarladığı, çocukların %13,5’ n n a le üyeler nden b r n n st smarı
sonucu gebe kaldığı, gebe kalan çocukların yaklaşık yarısının doğum yaptığı, doğan çocukların se
yaklaşık yarısının annes nden ayrı çocuk yuvasında kurum bakımında olduğu, 3 çocuğun evlat
ed nd r ld ğ , 24 çocuğun da annes n n yanında olduğu, st smar sonucu gebe kalan çocukların
yarısında yaşadıkları olay neden yle ruhsal patoloj tesp t ed ld ğ bel rlenm şt r.
Sonuç: Erken yaşta doğum yapan bu çocuklar “güçsüz ebeveyn” olduklarından bu konuda
sosyal destek programları oluşturulması ç n gerekl düzenlemeler n yapılmasının ve varolan ya da
daha sonrak yaşantısında gel şeb lecek ruhsal patoloj ler n rehab l tasyonu ç n de zleme
alınmasının öneml olduğu düşünülmüştür.

Anahtar Kel meler: Çocuk c nsel st smarı, gebel k, ruhsal patoloj .
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P 107
ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU’NDA DEĞERLENDİRİLEN TRAFİK KAZASI OLGULARI
Muhammed Z ya KIR, Mehmet Sunay YAVUZ, Tarık ULUÇAY, Yıldıray ZEYFEOĞLU, İlknur
KAHRAMAN, Gonca TATAR.
Celal Bayar Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Dünya Sağlık Örgütü traf k kazalarını; dünyada her yıl b r m lyondan fazla nsanın ölümüyle
sonuçlanan, en öneml mortal te ve morb d te neden olarak göstermekted r. Türk ye İstat st k
Kurumu’nun 2012 yılı “Traf k Kaza İstat st kler ” raporunda, 2012 yılında meydana gelen 153.552
yaralanmalı traf k kazası sonucu 3.750 k ş n n hayatını kaybett ğ , 268.079 k ş n n se yaralandığı
bel rt lmekted r. Yaralanma sonucu b rçok olguda; bedensel, z h nsel, ruhsal, duygusal ve sosyal
yetenekler n çeş tl derecelerde kaybed lmes neden yle, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük
gereks n mler n karşılamada güçlükler olan, korunma, bakım, rehab l tasyon, danışmanlık veya
destek h zmetler ne ht yaç duyan b rey olarak tanımlanan özürlülük durumu ortaya çıkab lmekted r.
Özürlü Sağlık Kurulu Raporu, özürlü sağlık kurulunca hazırlanan, k ş ler n özür ve sağlık
durumunu bel rten belged r. K ş ler, bu belge le kend ler ne sağlanan b r takım haklardan
yararlanab lmekted r.
Bu çalışmada, Celal Bayar Ün vers tes Hafsa Sultan Hastanes Sağlık Kurulu’na 01.01.2009
le 31.12.2013 tar hler arasındak 5 yıllık süre çer s nde traf k kazası sonrası özürlü raporu almak
ç n müracaat eden, toplam 103 olguya a t raporlar retrospekt f olarak ncelend . Olguların 92’s
erkek, 11’ kadın olup yaşlarının 14 le 73 yıl arasında olduğu görüldü (ortalama 39,03±12,87).
Olgular en fazla N san ayında (28 olgu, %27) muayene ed lm ş olup en az Aralık ve Ocak aylarında
(2 şer olgu, %2) muayene ed ld kler görüldü. Özür durumlarına göre tüm vücut fonks yon kaybı
oranları, 0 le 92 derece arasında değ şmekte olup, ortalama 32.48±26.51 derece olarak saptandı.
Olguların 59’unun Ortoped uzmanlık alanından, 33’ünün se b rden fazla bölümden özür oranı
aldığı görüldü.
Özürlülük, gerek k ş ler n hayat standartlarını düşürmes gerekse başkalarının yardımına
muhtaç bırakması yönüyle de toplumsal b r sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Traf k kazaları da
özürlülüğe sebep olarak bu sorunu ağırlaştırmaktadır. Aslında b rçoğu önleneb l r n tel kte olan
traf k kazalarının ve dolayısıyla oluşab lecek özürlülükler n önüne geçeb lmek ç n, gerekl
eğ t mler n toplumsal şuur oluşturab lmek amacıyla çocukluktan t baren ver lmes gerekt ğ
kanaat ndey z.

Anahtar Kel meler: Traf k kazası, sağlık kurulu raporu, özürlülük, eğ t m.
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P 108
ANNELİK, MADDE KÖTÜYE KULLANIMINI ENGELLER Mİ? OLGU SUNUMU
Tarık ULUÇAY¹, Yıldıray ZEYFEOĞLU¹, Muhammed Z ya KIR¹, Mehmet Sunay YAVUZ¹, Ufuk
AKIN¹, Mustafa BALKAY², Mustafa DALGIÇ².
¹ Celal Bayar Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı.
² Adl Tıp Kurumu İzm r Grup Başkanlığı

Madde kötüye kullanımı, laçların veya b rçok k myasal madden n, tıbb end kasyonu
dışında kullanımı olarak tanımlamaktadır. Madde kullanımı, tüm dünyada olduğu g b , ülkem zde
de toplumun tamamını lg lend ren en öneml halk sağlığı sorunlarından b r d r. Madden n kötüye
kullanımı, ülkem zde daha çok erkeklere özgü b r problem g b algılansa da, kadınlarda da madde
kullanımına bağlı c dd sorunlar yaşanmaktadır. Özell kle gebel k dönem nde madde kötüye
kullanımı, gerek maternal gerekse fetal mortal te ve morb d te r skler n oldukça arttırmaktadır.
Gebel kle başlayan, başka b r canlının sorumluğunun yüklen lmes duygusu, gebel kte
madde kullanımını engellemede rol oynayab lmekted r. Bununla beraber, madde bağımlılığı ne
yazık k gebel k esnasında da devam edeb lmekte; s gara, alkol, esrar, koka n, amfetam n ve opo d
benzer maddeler kullanılab lmekted r. Sunumumuzda, uyuşturucu madde kullanımı şüphes
neden yle gözaltına alındıktan kısa b r süre sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede ölen gebe kadın
olgu, lg nç bulunarak tartışıldı.
Y rm üç yaşındak kadın olgu, pol s tarafından kaldığı otelde üç arkadaşı le beraber
uyuşturucu madde kullandığı şüphes le gözaltına alındığı sırada fenalaşarak Devlet Hastanes ’ne
götürülürken yaşamını kaybetm şt r. Olgunun yapılan har c muayenes nde, vücut yüzey nde
herhang b r travmat k bulgu tesp t ed lmem şt r. Yapılan otops de, makroskop k patoloj k bulgu
saptanmamış, sadece m de çer s nde 3x2 cm.l k çer s boş alüm nyum folyo yumağı tesp t
ed lm şt r. Olgunun gebe olduğu ve uterus çer s nde fetüs bulunduğu görülmüş, toks koloj k
ncelemede; kanda ve safrada Amfetam n, Metamfetam n, Nord yazepam, Ketazolam le safrada
sentet k esrar (JWH-018) tesp t ed lm ş ve ölümün Amfetam n ve Metamfetam n entoks kasyonu
sonucu meydana geld ğ sonucuna varılmıştır.
Ne yazık k madde kötüye kullanımı, günden güne artmaktadır. Özell kle gebel k dönem nde
madde kötüye kullanımı, gerek maternal gerekse fetal mortal te ve morb d te r skler n oldukça
arttırmaktadır. Madde kötüye kullanımını ve zararlı etk ler n önlemeye yönel k çalışmaların tüm
toplumu kapsayacak şek lde yapılması gerekl d r.

Anahtar kel meler: Madde kötüye kullanımı, anne, ölüm, gebel k
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P 109
FRAKTÜR MÜ? ANATOMİK VARYASYON MU?
Mehmet Sunay YAVUZ, Muhammed Z ya KIR, Yıldıray ZEYFEOĞLU, Tarık ULUÇAY, İlknur
KAHRAMAN.
Celal Bayar Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Z gomat k kem k, hem kozmet k hem de fonks yonel açıdan yüz konturunda öneml b r rol
oynar. Z gomat k kem k kırıkları d ğer yüz kırıkları g b traf k kazaları, darp, spor yaralanmaları,
yüksekten düşme g b nedenlerle meydana gelmekted r.
Yaralanma net ces nde vücutta oluşan hasarın dereces ne bağlı olarak, sanığa ver lecek ceza
oranları da değ şmekted r. K ş ler n vücudunda meydana gelen kem k kırıklarının hayat
fonks yonları üzer ne olan etk s de, cezayı arttıran durumlardan b r s d r. Sunumumuzda darp
sonucu yaralanan ve hakkında adl rapor düzenlenmes sten len b r olgu, vücudunda kem k kırığı
bulunup bulunmadığı açısından tartışıldı.
Otuz yaşındak erkek olgu, darp sonrası ac l serv se get r lm ş, yapılan muayenes nde; yüzün
sağ tarafında z goma üzer nde ş şl k bulunduğu, olay tar h nde çek lm ş maks llofas al b lg sayarlı
tomograf s nde, z gomat k kem ğ nde kırık ve yumuşak dokularda sağ maks lloz gomat k bölgede
ılımlı yumuşak doku kalınlaşmaları zlend ğ bel rt lm şt r. Olgu hakkındak tıbb belgeler Anab l m
Dalımıza gönder lerek adl rapor düzenlenmes stenm şt r.
Olguya a t maks llofas al b lg sayarlı tomograf s n tetk k nde; daha önce kırık olarak
değerlend r len görüntünün, sağ z gomat k kem kte konjen tal korteks çeren küçük b r kanala a t
olduğu ve benzer görünümün sol z gomat k kem kte de zlenmes neden yle, mevcut görünümün,
travmadan z yade bu bölgede bulunan konjen tal foramenlere ya da kanallara a t olduğu anlaşıldı.
Travma sonrası yapılan radyoloj k ncelemelerde kırık olarak değerlend r len görünümler n,
s metr k olarak da değerlend r lerek, görünümün konjen tal b r varyasyona a t olab leceğ yönünden
ayırıcı tanısının yapılması ve bu nceleme sonrası elde ed len sonuçlar doğrultusunda adl rapor
düzenlenmes gerekt ğ kanaat ndey z.

Anahtar kel meler: Yaralanma, z gomat k kem k, kırık, varyasyon.
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P 110
RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME İLE SAPTANAN KAS YARALANMASININ ADLİ
SÜRECE ETKİSİ
Yıldıray ZEYFEOĞLU, Tarık ULUÇAY, Mehmet Sunay YAVUZ, Muhammed Z ya KIR, Faruk
AYDIN.
Celal Bayar Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Vücut dokunulmazlığı, anayasa ve yasalarla koruma altına alınmıştır. Vücut
dokunulmazlığının bozulması sonucu ortaya çıkan hasarın ağırlık dereces , yaralanmaya neden olan
şahsa ver lecek cezayı bel rleyen en öneml unsurlardan b r d r. Bu hasarın bel rlenmes nde, f z k
muayenede elde ed lecek kl n k bulguların yanı sıra, radyoloj k ncelemelere de ht yaç
duyulmaktadır.
Adl b r olay sırasında şüphel şahsın arkasından koşarken yere düşme sonucu yaralanan ve
bu olay neden yle rapor düzenlenmes amacıyla Anab l m Dalımıza gönder len pol s memuru
olguda radyoloj k değerlend rmede saptanan kas yaralanması, med kolegal açıdan tartışıldı.
Kırk yaşındak erkek olgu, düşme sonrası ac l serv se müracaat etm ş, yapılan
muayenes nde; sağ bacakta hassas yet ve sağ alt ekstrem te hareketler nde kısıtlılık mevcut olduğu,
ancak herhang b r radyoloj k nceleme yapılmadığı bel rt lm şt r. Olgunun Anab l m Dalımıza
müracaatı sonrası stenen Ortoped konsültasyonu ve çek len ekstrem te MR’ında, sağ uyluk b ceps
femor s kasında grade 2 yaralanma saptanmıştır.
Radyoloj k ncelemeler, travma sonrası dönemde yumuşak doku, ç organ ve kem k
yaralanmanın varlığını ve dereces n göstermes açısından öneml d r. Olgumuzda sağlık kuruluşuna
lk müracaatı esnasında hassas yet ve hareket kısıtlılığı dışında herhang b r bulgu tar f
ed lmed ğ nden, sadece bu tıbb bulguları le değerlend r ld ğ nde, yaralanmanın bas t b r tıbb
müdahale le g der leb leceğ şekl nde rapor düzenlenecekt . Ancak olgunun tıbb ş kayetler n n
devamı üzer ne çek len MR ncelemes nde, grade 2 kas yaralanması saptanması, adl raporun
sonucunu da etk lem ş oldu. Travma sonrası dönemde f z k muayene le herhang b r bulgu
saptanmasa b le, olgumuzda olduğu g b , ş kayetler n devamı söz konusu olan olgularda, radyoloj k
ncelemeler yapılarak neden olan patoloj n n ortaya konmasının öneml olduğu kanaat ndey z.

Anahtar kel meler: Adl rapor, kas yaralanması, bas t tıbb müdahale, radyoloj .
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P 111
“YOL KAVGALARI”
Gökçe KARAMAN, H. Mehmet ŞENGÜL, Akça TOPRAK ERGÖNEN, Zehra DEMİROĞLU
UYANIKER.
Dokuz Eylül Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

G r ş: Traf k gündel k hayatımızın stres kaynaklarından b r s d r. Traf kte kazaların yanı
sıra k ş ler arasında ş ddet neden yle yaralanmalar oluşmaktadır. Anab l m dalımıza bu tür
yaralanmalar neden yle gelen hastalar d kkat m z çekmekted r. Bu çalışmada; traf kte k ş ler
arasında yaşanan ş ddet sonucu yaralanan hastaların özell kler n n ortaya konarak, traf kte yaşanan
ş ddete d kkat çekmek amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Anab l m dalı arş v m zde 2010-2014 yılları arasında kayıtlı dosyalar
taranarak traf kte b reyler arası ş ddet sonucu yaralanmış olgular seç lm şt r. Olguların yaş, c ns yet,
meslek g b demograf k özell kler le anab l m dalımızca düzenlenm ş adl tıbb raporları
ncelenm şt r.
Bulgular: Çalışmamız kapsamına g ren 22 olgunun tamamı erkek hastalardır. 20’s
muayeneye gönder lm ş olup, 2’s dosya üzer nden değerlend r lm şt r. Olgularımızın 4’ü ün vers te,
2’s yüksekokul, 10’u l se mezunudur. Heps künt travma sonucu yaralanmıştır. 11 olgu ek olarak
sözel ş ddete maruz kalmıştır. 6 olguda sopa, ş şe, taş ve tornav da g b aletler n kullanıldığı
bel rt lm şt r. Olguların 4’ünde aynı zamanda traf k kazası olmuş ancak kazaya bağlı b r f z ksel
yaralanma olmamıştır. 14 olgunun yaralanma düzey “bas t tıbb müdahale le g der lemez” n tel kte
bulunmuştur. Olguların 10’unda yüz bölges ve d ğer kem klerde kırıklar oluşmuştur. Yakınmaları
neden yle ps k yatr konsültasyonu stenen 6 olgudan 5’ nde olaya bağlı ps k yatr k tanı kr ter n
dolduran b r kl n k tablo olduğu bel rt lm şt r.
Tartışma ve Sonuç: Bu çalışma sonucunda; yaralanmaların yaşamsal tehl keye neden
olacak ağırlıkta olmamakla b rl kte olguların yarısında kem k kırıklarının ve dörtte b r nde travmaya
bağlı ps k yatr k tanı kr ter n dolduran b r kl n k tablo görülmes d kkat çek c d r. Olgularımızın
yaş, c ns yet, eğ t m durumu ve meslek b lg ler , öykü, f z k muayene, konsültasyon raporları le
adl tıbb değerlend rme sonuçlarının tartışılması planlanmaktadır. Bu çalışmayla traf kte yaşanan
ş ddet n nsan sağlığı üzer ne olumsuz etk ler tekrar ortaya konmuştur.

Anahtar Kel meler: Ş ddet, traf k, adl tıbb değerlend rme.
.
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P 112
HUKUKİ EHLİYET TESPİTİ AMACIYLA BAŞVURAN YAŞLILARDA EKONOMİK
İSTİSMARIN SORGULANMASI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
B rgül TÜZÜN, At ye SÖZEN, Cüneyt D. CENGER, Ras me TURAN, Nevzat ALKAN, Şevk
SÖZEN.
İstanbul Ün vers tes İstanbul Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

G r ş: Tüm dünyada yaşlı nüfusunun artmasına paralel artış gösteren yaşlı st smarı Türk ye
ç n de öneml b r sorundur. Toplumda az lg çeken ancak oldukça sık rastlanan yaşlı st smarı
türler nden b r ekonom k st smardır. Türk ye’de yaşlıların % 2.5’unun ekonom k st smara
uğradığı b ld r lmekted r. Ülkem zde 65 yaş üstü yapılacak hukuk şlemlerde k ş n n tasarruf
ehl yet ne ha z olup olmadığının tesp t amacıyla hek m raporu stenmekted r. Hukuk ehl yet tesp t
neden yle Ün vers te Adl Tıp Anab l m Dalı Pol kl n kler ne sıklıkla ekonom k olarak st smar
ed len veya ed lm ş yaşlının hukuk haklarının korunması ve madd kayıplarının ades amacı le
kend s , vek l veya m rasçıları bazen de yaşlıya yönel k ekonom k st smar uygulayan k ş veya
k ş ler tarafından da madd menfaat sağlamaya yönel k olarak doğrudan b reysel başvuru
yapılab lmekted r.
Amaç: Kl n k uygulamalarda son zamanlarda daha fazla rastladığımız yaşlılarda hukuk
ehl yet tesp t başvuruları bağlamında yaşlıların ekonom k st smarı sorununu; olası st smarcılar,
r sk faktörler , ön plana çıkan sosyodemograf k özell kler açısından araştırmak, konuyu çözüm
öner ler sunarak tartışmaya açmak ve toplumsal farkındalığı arttırmaktır.
Yöntem Ve Bulgular: 2006-2015 yılları arasında İstanbul Ün vers tes , İstanbul Tıp
Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı Pol kl n ğ ’ne hukuk ehl yet ne ha z olup olmadığının tesp t
amacıyla başvuran 65 yaş üstü olgular retrospekt f olarak taranmıştır. Toplam 67 olgunun %
58.2’s n n kadın ve % 49.2’s nde başvuruyu yapanın kend s olduğu, % 53.8’ nde söz konusu ak t
tar h nde hukuk ehl yet ne ha z olduğu tesp t ed lm şt r.
Tart şma Ve Sonuç: Yaşlıların ekonom k st smarı sıklıkla göz ardı ed len öneml b r
toplumsal sorundur. Yaşlı le doğrudan temas kurma olanağı bulduğumuz adl tıp uygulamalarında
konuyla lg l muhtemel r sk faktörler n b lmen n hem sorunu tesp tte hem de çözümünde öneml
b r aşama olduğu kanaat ne varılmıştır.

Anahtar Kel meler: Yaşlılık, ekonom k st smar, hukuk ehl yet, adl tıp.
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P 113
KONDİLOMA AKÜMİNATA TANISI ALMIŞ İKİ ÇOCUK OLGUDA CİNSEL İSTİSMAR
İDDİASININ SORGULANMASI
Cüneyt Destan CENGER, B rgül TÜZÜN, Muhammet ER, Nevzat ALKAN, Şebnem KORUR.
İstanbul Ün vers tes İstanbul Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

G r ş ve Amaç: Kond loma aküm nata (KA)lezyonunun Human Pap lloma v rüsün (HPV)
özell kle 6, 11 t pler tarafından en sık anogen tal bölgede meydana geld ğ b l nmekted r. KA c nsel
temas, vert kal, nonseksüel yollarla bulaşab lmekted r. Yapılan çalışmalarda çocuklarda KA’nın
c nsel yol dışı bulaşmasının daha sık olduğu b ld r lmekted r. Bu tür lezyonları neden yle çocuk
olgular daha z yade ebeveynler tarafından Ün vers te veya Devlet Hastaneler Dermatoloj
Pol kl n kler ne tedav amaçlı get r lmekte olup, branş uzman hek mler tarafından çoğu kez c nsel
st smar şüphes yle Adl Tıp konsültasyonu stenmekted r. Bu çalışmada Adl Tıp Anab l m
Dalı’mıza b r Devlet Hastanes Ac l Pol kl n ğ ’nden d ğer de Fakültem z Dermatoloj
Pol kl n ğ ’nden anal bölges nde tesp t ed len KA lezyonlarının çocuğa yönel k c nsel st smar
eylem dd ası açısından değerlend r lmes ç n gönder len k çocuk olguda; adl tıbb yaklaşım
model n n nasıl ve ne şek lde olması gerekt ğ n n rdelenmes amaçlanmıştır.
Olgu Sunumu: Olgu 1: 5 yaşında kız olguda yaklaşık k yıldır per anal bölgede KA
lezyonu bulunduğu ve babasında da pen l bölgede geç r lm ş KA öyküsü olduğu bel rlenm şt r.
Olgu 2: 1,5 yaşında kız olgunun tarafımızdan yapılan gen tal muayenes nde; sol ngu nal
bölgede verrüköz papül ve per anal bölgede kond lomlar saptanmıştır. A le b reyler nde de HPV
enfeks yonunun olduğu, ç çamaşırlarının b r arada yıkandığı anlaşılmıştır. Her k olguda c nsel
st smarı düşündürecek f z ksel ve ruhsal travma bulguları saptanmamış olup, bas t temasla bulaşma
olarak değerlend r lm şt r.
Sonuç: KA’lı çocuk olguların KA tesp t eden kl n k branş, adl tıp, çocuk ps k yatr s uzmanı
hek mler tarafından mult d s pl ner b r yaklaşım model le değerlend r lmes özell kle hasta ve
a leler n gereks z yere ps koloj k olarak etk lenmemes ve c nsel st smar eylem dd ası le
sorgulanmamaları açısından büyük önem taşımaktadır.

Anahtar kel meler: Çocuk, kondiloma aküminata, cinsel istismar, adli tıp.
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TÜRKİYE’DE ADLİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ ve BİLİRKİŞİLİK YAKLAŞIMLARI
Gülden ALTIN1, Fatma ÇAVUŞ2.
1

Balcı Hukuk Bürosu, Mal Müşav r, İstanbul, Türk ye
2

İstanbul Ün vers tes Adl Tıp Enst tüsü

Amaç: Adl muhasebe sayıların gerçek yüzünü, belgeler n, olayların gerçek boyutunu gören
şüphec , anal t k ve b l msel düşüncey esas alan mult d s pl ner yen b r b l md r. Ülkem zde henüz
yasal b r statüye kavuşmamış olmasına rağmen Amer ka B rleş k Devletler nde “forens c
account ng” olarak tanınan adl müşav rl k, şlenen suçlar dolayısıyla mağdur olan, olumsuz
etk lenen, b lg ve tekn k destek steyen tüm lg l lere meslek lke ve standartları doğrultusunda
h zmet vermekted r. Çalışmada adl müşav rl k alanının tanıtılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Adl b l mlerde adl muhasebe kavramı ve adl müşav rl k mesleğ le
lg l kaynak taraması yapılarak konu değerlend r lm ş ve yorumlanmıştır.
Bulgular ve Sonuç: Mükellefle devlet arasında köprü kurmak yer ne adl müşav rl k
çalışmalarında esas amaç avukat, hak m, savcı, kolluk kuvvetler , mağdur le muhasebe mesleğ
konuları arasında köprü kurmaktır. Adl müşav r, davalara destek vermen n yanı sıra şletmelerde
yapılan h leler n, yolsuzlukların hukuksal del ller yle tesp t ed lmes açısından lg l tüm k ş ve
kuruluşlara değ ş k b r h zmet sunmaktadır. Hak m, savcı veya avukatlar muhasebe boyutu yüksek
hukuk ht laflarda yorum yapmakta ve sonuca ulaşmakta zorlanmaktadırlar. İşte adl muhasebe suç
mağdurlarına, avukatlara savunmalarını hazırlayacak veya karşı tarafın dd alarını çürütecek belge
ve del ller sağlamaktadır. Yapılan l teratür araştırmaları ülkem zde mevcut denet m s stem n n, adl
muhasebe ç n gerekl alt yapının ve eğ t m s stem n n yeters z olduğunu göstermekted r. Ülkem zde
yen duyulan b r kavram olan “adl muhasebe” kavramını hukuk ve adl b l mlerle uğraşan herkese
tanıtılması gerekmekted r.

Anahtar sözcükler: B l rk ş l k, adl müşav rl k, adl muhasebe.
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TRAFİK KAZASI MAĞDURLARINDA SEKELLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
ÜNİVERSİTE HASTANESİ SAĞLIK KURULU DENEYİMİ
Gökçe KARAMAN1, İsma l Özgür CAN1, H. Mehmet ŞENGÜL1, Burç n GÜRBEDEN1, Akça
TOPRAK ERGÖNEN1, Ramazan KIZIL2, Mehmet ERDURAN3, Erdem YAKA4, Yücel ARISOY1,
Erdem ÖZKARA1.
1
2

Dokuz Eylül Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Dokuz Eylül Ün vers tes Tıp Fakültes F z k Tedav ve Rehab l tasyon Anab l m Dalı
3

Dokuz Eylül Ün vers tes Tıp Fakültes Ortoped ve Travmatoloj Anab l m Dalı
4

Dokuz Eylül Ün vers tes Tıp Fakültes Nöroloj Anab l m Dalı

G r ş ve Amaç: Traf k kazaları tüm dünyada olduğu g b , ülkem zde de morb d te ve
mortal te açısından oldukça ağır seyreden, her yıl on b nlerce k ş n n yaralandığı, b nlerce k ş n n de
öldüğü en öneml halk sağlığı sorunlarındandır. Yaralanmalı traf k kazalarında sekeller n meydana
gelmes neden yle hastaların günlük yaşam akt v teler olumsuz etk leneb lmekted r. Hastaların
sekeller n n bel rlenmes gerek ceza hukukunda gerekse özel hukukta önem taşımaktadır.
Çalışmamızda; traf k kazası sonucu yaralanan ve hastanem z sağlık kuruluna başvuran olguların
özell kler ncelenerek mult d s pl ner yaklaşımın serg lend ğ sağlık kurulu değerlend rmes n n
önem n n tartışılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Ocak 2014-Şubat2015 tar hler nde traf k kazaları s gorta
tazm natı amacıyla Dokuz Eylül Ün vers tes Tıp Fakültes F z k Tedav ve Rehab l tasyon
Anab l m Dalı, Ortoped ve Travmatoloj Anab l m Dalı, Nöroloj Anab l m Dalı ve Adl Tıp
Anab l m Dalı hek mler tarafından oluşturulmuş sağlık kuruluna başvurarak değerlend r lmes
yapılan 106 olgunun raporları yaş, c ns yet, meydana gelen kazanın türü, yaralanma bölges ,
fonks yon kaybı oranı, takd ren nd r m kullanılması yönler nden retrospekt f olarak ncelenerek
anal z ed ld .
Bulgular: Olgularımızın 23’ünün (%21,7) kadın ve yaş ortalamasının 34,86±14,14 olduğu
gözlend . Olguların geç rd ğ kazaların türler değerlend r ld ğ nde 51’ n n (%48,1) motos klet
kazası sonucu yaralandığı bel rlend . Olguların yaralanma bölgeler değerlend r ld ğ nde en sık
mult pl (%31,1) yaralanma olduğu görüldü. Olguların meydana gelen sekeller değerlend r ld ğ nde
meslekte kazanma gücünde azalma oranı en az % 7 ken en fazla %72 olarak bel rlend . 21 hastanın
(%19,8) bel rlenen özür oranında takd ren nd r m uygulandığı zlend .
Sonuç: Hastaların sekeller n n değerlend r lmes ve sekel oranlarının bel rlenmes nde adl
tıp uzmanı moderatörlüğünde lg l bölüm uzmanları le b rl kte oluşturulacak kurul
değerlend rmes n n öneml olduğu görüşündey z.

Anahtar Sözcükler: Traf k kazaları, sağlık kurulu, adl tıp, fonks yon kaybı.
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13 GÜNLÜK KIZ BEBEK OTOPSİSİNDE ANAL ATREZİ; OLGU SUNUMU
Berna DURMUŞ1, Al TAVASLI1, Safa ÇELİK1, Hüsey n KILINÇARSLAN2, Gülhan YAĞMUR1.
1

İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı
2

Bezm alem Vakıf Ün vers tes

G r ş: Anal atrez 4000-5000 canlı doğumda b r görülür(2). Embr yoloj k olarak,
gastro ntest nal s stemden ürogen tal s stem ayıran transvers septum (ürorektal septum) ve
kloakanın gel ş m bozukluğundan kaynaklanmaktadır.(3,4) Anal atrez , atrez sev yes n n levator
an n n üstünde veya altında olmasına göre yüksek lezyonlu veya alçak t p olmak üzere k şek lde
görüleb l r ve yüksek t p anal atrez ye daha sık rastlanır.
Tanıda en öneml f z k muayene bulgusu nspeks yondur. Fetal MR, USG ve baryumlu
graf ler de yardımcı olmaktadır. Prenatal tavs ye ve erken postnatal cerrah n n de prognozda faydalı
olduğu göster lm şt r.
Anal atrez ler doğumdan sonra çeş tl anomal ve sendromlarla sıklıkla b rl ktel ğ yüksekt r.
Doğumdan sonra eşl k eden anomal lere ve kl n ğe göre ac l tedav s düzenlenmel d r. Tedav s nde
kolostom , PSARP ve PSARVUP amel yatı kullanılmaktadır, son yıllarda se laporoskop k yöntemle
pull-thrugh yöntem kompl kasyon azlığı sebeb yle terc h ed lmekted r.
Olgu: Vakamız 13 günlük kız bebek. Evde yatağında sırtüstü uyuduğu sırada nefes almadığı
farked lm ş, hastaneye eks duhul olarak get r lm şt r. Özgeçm ş nde otops tutanağında a les le
telefonda konuşulduğu, 9 aylık bebekken doğduğu, annes n n gebel k tak pler n n kontrollü
olmadığı, evde doğduğu ve doğar doğmaz hastaneye götürüldüğü, rut n kontroller ve muayenes
yapıldıktan sonar taburcu ed lerek eve get r ld ğ , 13 gün boyunca hareketler , ağlaması, tuvalet
yapması normal olarak görüldüğü, ek gıda ver lmed ğ , herhang b r morarma, ş şme, gaz sancısı,
huzursuzluk fark ed lmed ğ fade ed ld ğ , a len n 5. çocuğu olduğu, d ğer kardeşler nde, anne ve
babasında herhang b r hastalık olmadığı, anne babasının akraba çocukları olduğu bel rt lm şt r.
Yapılan otops s nde ş ş ve gerg n karınlı, anüsün atrez k olduğu, anal kanalın mevcut olmadığı
saptanmıştır.
Sonuç: Olgumuz bebekl k çağında ölüm sebeb olarak nad r görülen b r vaka olarak
paylaşılmaya değer bulunmuştur.

Anahtar Kel meler: Anal atrez , yen doğan, ölüm sebeb .
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ISITILAN KEMİĞİN DNA ÇEKİTLEMESİ VE VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Kad r DAŞTAN1, Itır ERKAN2, Tuğba ÜNSAL1, Fatma ÇAVUŞ1, Gülten RAYİMOĞLU1, E.
Hülya YÜKSELOĞLU1.
1
2

İstanbul Ün vers tes Adl Tıp Enst tüsü

Yen Yüzyıl Ün vers tes Sağlık B l mler Fakültes

Amaç: Bu çalışmada, DNA çek tlemes nde kullanılacak nsan kem kler n n bel rl ısılara
maruz bırakılmasının DNA kal tes n , m ktarını ve sonrak genet k anal zler etk ley p
etk lemed ğ n n bel rlenmes amaçlanmıştır. Kem ğ n özel b r fırında bel rl b r dereceye kadar
ısıtılması skelet DNA’sı ver ml l ğ n artırab lmekted r.
Gereç ve Yöntem: DNA’nın hem yumuşak hem de sert dokulardan çek tleneb ld ğ
b l nmekted r. Organ zmanın ölmes yle b rl kte, DNA dah l, hücreler ve hücresel b leşenler degrade
olmaya başlamakta, sonuç olarak olay yer nde kalan tek b yoloj k materyal kem k doku olmakta ve
kem k k ml klend rme ç n kullanılan genet k anal zlerde uygun b r hedef hal ne gelmekted r.
Kem k dokusundan DNA zolasyonunda zorluklar yaşanab lmekteyken, kem k, DNA’nın degrade
olmasına neden olab lecek çevresel faktörlere karşı b r f z ksel bar yer olarak da şlev görmekted r.
Son araştırmalar, ısıtma şlem n n kem ğ daha kırılgan hale get r p, m neral faza bağlı DNA’nın
serbestleşmes n kolaylaştırdığını ve skelet DNA’sı ver ml l ğ n artırdığını göstermekted r. Ancak,
bu h potez şu ana kadar s stemat k olarak araştırılmamıştır.
Bulgular: Bu araştırmada 50 adet nsan femur başı ve şaftı le 50 adet d ş örneğ toplanmış,
kontrol örneğ olarak deneklerden ağız sürüntüler elde ed lm ş ve 10 adet kontrol amaçlı kem k
örneğ kullanılmıştır. Örnekler özel b r fırında 50oC’den 1000oC’ye kadar ısılara maruz bırakılmış,
50oC ve 90oC’de kem kler 3, 6, 9, 12, 18 ve 24 saat şekl nde aşamalı olarak ısıtılmıştır.
Çek tlemeden sonra, kal teler n bel rlemek açısından DNA’lar PCR le çoğaltılmıştır. İlk çalışma
sonuçları 90oC’ye ısıtılan kem klerden DNA çek tlemes n n daha kolay ve daha ver ml olduğunu
göstermekted r.
Sonuç: Isıtılan kem klerde, ısıtılmayan kontrollerle karşılaştırıldığında kem k DNA’sı
ver ml l ğ n n artab leceğ göster lm şt r. Bu araştırma, skelet DNA’sı ekstraks yonunda önce
kem kler n ısıtılmasının faydalı olab leceğ ne şaret etmekte olup, ayrıntılı sonuçlar sunulacaktır.

Anahtar Kel meler: DNA ver ml l ğ , kem k ısıtma, olay yer , DNA çek tleme.
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DİYABET HASTASINDA TANI KONULAMAYAN MİYOKARD İNFARKTÜSÜNE BAĞLI
KALP RÜPTÜRÜ: OLGU SUNUMU
Abdullah AVŞAR1, Erdem OKDEMİR2, Ramazan KARANFİL1, Alper KETEN2, Tuba AKKUŞ1,
Ömer KAYA1.
1

Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
2

Adl Tıp Kurumu Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü

G r ş ve Amaç: D yabet k hastalarda, ölümler n yaklaşık %70-80’ ne kard yovasküler
hastalıklar neden olmaktadır. Akut m yokard nfarktüsü (AMİ) geç ren d yabet hastalarında
ş kâyetler sıklıkla at p kt r. AMİ sonrası gel şen kard yak rüptürler an ölüme yol açan öneml
nedenlerden b r s d r. Bu çalışmada; at p k ş kâyetler le başvuran d yabet hastasında AMİ'den
şüphelen lmemes ve tanının atlanması neden yle m yokard rüptürüne bağlı gel şen ölüm
olgusunun, kl n k ve adl tıbb yönler le b rl kte değerlend r lmes amaçlanmıştır.
Olgu: 59 yaşında erkek. 15 yıldır T p 2 d abetes mell tus hastası. M de rahatsızlığı le
hastaneye başvurmuş ve hastaya ant spazmot k laç ve sulu d yet öner lm ş. Ertes gün d speps
tanısı le yapılan endoskop de pangastr t tanısı konulmuş. Ş kâyetler nde herhang b r azalma
olmaması üzer ne dördüncü gün kolonoskop yapılmış ve aynı gün akşam evde ş kâyetler n n
artması sonucu götürüldüğü hastanede ölmüş. Otops de; per kart boşluğunda 500 cc kan olduğu,
kalb n 400 gr tartıldığı, sol ventr kül lateral duvarda 3 cm uzunluğunda rüptüre bağlı laserasyon,
koroner arterlerde orta ve ler derecede tıkayıcı vasıfta kals f ye aterom plakları görüldü.
H stopatoloj k ncelemede, kalpte 1-3 günlük akut m yokard nfarktüsü bulguları tesp t ed ld .
Sonuç: AMİ geç ren d yabet k hastalarda at p k ş kâyetler görüleb lmekted r. Bu tür
hastalarda ş kâyetler at p k de olsa mutlaka AMİ'den şüphelen lmel ve özell kle ler yaş d yabet
hastalarında buna yönel k ncelemeler n yapılması gerekmekted r. Eğer malprakt s dd ası varsa
mutlaka ayrıntılı otops yapılmalı, otops ye ek olarak h stopatoloj k nceleme yapılmalı ve m yokard
nfarktüsünün zamanı tesp t ed lmel d r.

Anahtar Kel meler: D abetes mell tus, myokart nfarktüsü, kalp rüptürü, otops .
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KAFATASI FOTOĞRAF ÇAKIŞTIRMASIYLA KİMLİKLENDİRME: BİR OLGU
SUNUMU
A. Sad ÇAĞDIR, Erdoğan KARA, K.Nazm KARACAOĞLU.
İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı

Adl b l mlerde k ml ğ n tesp t ne yönel k çalışmalar öneml b r yere sah pt r. Çürümüş veya
skelet hal ne gelm ş cesetlerde k ml klend rmede b rçok zorlukla karşılaşılmaktadır. DNA
anal z yle k ml klend rme yapılamayan olgularda değ ş k metotlar kullanılab l r.
Yüzden k ml klend rmeye yönel k 2D, 3D ve b lg sayar yardımıyla yen den yüzlend rme,
kafatası fotoğraf çakıştırması metotları kullanılab l r. Özell kle kayıp k ş lere a t fotoğraf veya
fotoğraflar bulunan vakalarda hızlı sonuç almada çakıştırma yöntem etk l b r uygulamadır.
Yöntem n ucuz ve er ş leb l r olması büyük avantajdır. Çakıştırma şlem klas k olarak
kafatası fotoğrafı ve yüz fotoğrafı arasında uygulanmaktadır. Bu şlem sırasında kafatası fotoğrafı
ve yüz fotoğrafı arasındak poz syonun uygunluğu ve yüz fotoğrafının kal tes önem taşımaktadır.
Bu olguda çakıştırma tekn ğ kullanılarak olası k ş n n fotoğrafıyla kafatası fotoğrafı
b lg sayar ortamında çakıştırılmış, uyumlu olduğu görülmüştür. Poz t f k ml klend rme anne ve
babadan alınan DNA örnekler yle cesetten alınan DNA örneğ n n karşılaştırılması ve uyumlu
bulunmasıyla sonuçlandırılmıştır.

Anahtar kel meler: K ml klend rme, süper mpoz syon, kafatası fotoğraf çakıştırması.
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TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI BAŞVURULARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DE
İŞKENCE VE RUHSAL ETKİLERİ
Den z YILMAZ1, İlker ÖZYILDIRIM2, Cansu TURAN2, Lale ORHON2, Baran GÜRSEL2, Erenç
Yasem n DOKUDAN2,Canan KORKMAZ2, Üm t ÜNÜVAR3.
1
2
3

Türk ye İnsan Hakları Vakfı Ankara Tems lc l ğ

Türk ye İnsan Hakları Vakf, İstanbul Tems lc l ğ

Maltepe Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Amaç ve yöntem: İşkence görenlere ve yakınlarına yönel k destek sunan Türk ye İnsan
Hakları Vakfı'nın (TİHV) lk başvurularını almaya başladığı 1991 yılından 2012 yılı sonuna kadar
geçen 22 yıllık zaman d l m çer s ndek 13477 başvurusunun dosyaları ger ye dönük olarak
gözden geç r lm ş ve TİHV ver ler üzer nden Türk ye’de şkenceye l şk n genel durumun
değerlend r lmes amaçlanmıştır.
Bulgular: Yapılan ruhsal değerlend rmeler sonucunda başvuranların yaklaşık yarısına
yakınında (%45,5), temelde yaşanılan şkence le l nt l olduğu düşünülen, bel rg n düzeyde
olumsuz etk ler olab lecek ps k yatr k bel rt ve bulguların bulunduğu görülmüştür. Başvuruların
yaklaşık üçte b r nde (%34,6) en az b r ps k yatr k tanı ç n gerekl olan kr terler n karşılandığı
bel rlenm şt r. Bu oran doğrudan şkence gördüğünü b ld rerek başvuranlarda %33,4, şkence
gördüğünü bel rtenler n yakını olan başvurularda se %72,2’d r ve k grup arasındak fark
stat st ksel olarak anlamlıdır (p<0.05). En sık tanı gruplarının; Travmat k Stres Bozuklukları
(%19,2), Depres f Bozukluklar (%10,1), Anks yete Bozuklukları (%5,7), Uyum Bozuklukları
(%2,3), Ps kot k Bozukluklar (%1,6) ve Somatoform Bozukluklar (%1,5) olduğu zlenm şt r. En az
b r ps k yatr k bozukluk bulunma sıklığı sadece ps koloj k şkence yaşayan başvurularda, eşzamanlı
f z ksel ve ps koloj k şkence yaşayan gruba göre anlamlı düzeyde daha fazla bulunmuştur
(sırasıyla %41,9 & %34,4; p<0.05). Ayrıca ruhsal bozukluk bulunma sıklığının doğrudan şkence
yaşadığını b ld rerek başvuran kadın ve erkekler arasında benzer; buna karşılık şkence gördüğünü
bel rtenler n yakını kadınlarda erkek yakınlara göre daha fazla olduğu görülmüştür.
Sonuç: Başvurularımızın ps k yatr k değerlend r lmes ne genel olarak bakıldığında
şkencen n k ş ler n ruh sağlığı üzer ne c dd etk ler n n olduğu görülmüştür. Bu etk ler bazen geç c
çeş tl ruhsal bel rt lerle sınırlı olmakta; bazen de bu bel rt ler görece yoğunlaşmakta, kalıcılaşmakta
ve çeş tl c dd ruhsal zorluklar doğurmaktadır.

Anahtar kel meler: İşkence, şkence yöntemler , ps k yatr k tanılar.
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P 121
TÜRKIYE İNSAN HAKLARI VAKFI BAŞVURULARI BAĞLAMINDA TÜRKIYE'DE
İŞKENCE VE FIZIKSEL ETKILERI
Erenç Yasem n DOKUDAN1, Den z YILMAZ2, Canan KORKMAZ1, İlker ÖZYILDIRIM1, Cansu
TURAN1, Lale ORHON1, Baran GÜRSEL1, Üm t ÜNÜVAR3.
1

Türk ye İnsan Hakları Vakfı İstanbul Tems lc l ğ

2
3

Türk ye İnsan Hakları Vakfı Ankara Tems lc l ğ

Maltepe Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Amaç: İşkence tüm evrensel nsan hakları ve nsancıl hukukta mutlak yasak olmasına
rağmen halen yaygın olarak görülüyor. Ağır f z ksel ve ruhsal sağlık sorunlarına ve ölümlere neden
olması, sadece şkence gören n değ l, yakınlarının ve toplumun da madd ve manev kayıplara
uğraması nedenler yle de b r halk sağlığı sorunu olarak değerlend r l yor. Türk ye’de özell kle 1980
asker darbes sonrası yaklaşık b r m lyon nsanın şkence gördüğü b ld r lmekted r. Bu çalışmada
ülkem zde ek sık rastlanan şkence yöntemler n n ve bu yöntemler n yıllar ç ndek değ ş m n n ve
sonuçlarının ncelenmes amaçlanmıştır.
Gereç ve yöntem: 1990 yılında şkence görenler n tedav ve rehab l tasyonunu üstlenmek
üzere kurulan Türk ye İnsan Hakları Vakfı’na; 1991-2012 yılları arasında şkence gördüğünü
b ld rerek başvuran 13477 olgunun ver ler değerlend r lm şt r. Olguların maruz kaldıkları şkence
yöntemler ve bu yöntemlere göre meydana gelen f z ksel sağlık sorunları sunulmuştur.
Bulgular: En fazla başvurunun 1232 başvuru le 2001, 1024 başvuru le 2000 yılında
olduğu görüldü. 13477 olgunun %70’ erkek, %28’ kadın, %0.2’s trans b reyd . F z ksel ağır
acı/ızdırap veren yöntemlerden d rekt k ş ler n ruhsal bütünlüğünü parçalamaya yönel k yöntemlere
kadar değ ş k şkence yöntemler aktarılmıştı. İşkence sonucu oluşan f z ksel rahatsızlıkların
başında Kas/İskelet S stem ( %27) ve Der /Yumuşak Doku ( %17) problemler gelmekteyd . En sık
tanılar; ek moz, sıyrık, laserasyon, hematom, eklem, bağ, kas, kem k hasarları, nöroloj k problemler
olmuştu. Başvuruların yaklaşık yarısında şkence le l nt l en az b r ps k yatr k bel rt ; yaklaşık
üçte b r nde se en az b r ps k yatr k tanının bulunduğu görüldü.
Sonuç: İşkencen n neden olduğu sağlık sorunlarının “görünür zlerden” çok daha fazlası
olduğunun b l nmes , şkencen n tanı ve tedav s ne yönel k bütüncül b r değerlend rme ç n önem
taşımaktadır.

Anahtar kel meler: şkence, şkence yöntemler , f z ksel tanılar.
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P 122
TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE MUNCHAUSEN BY PROXY SENDROMU: İKİ OLGU
SUNUMU
Ayşe Derya KAYNAK1, Aysun BALSEVEN ODABAŞI1, D lşad FOTO ÖZDEMİR2, Ramazan
AKÇAN1, Al Rıza TÜMER1.
1
2

Hacettepe Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Hacettepe Ün vers tes Tıp Fakültes Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anab l m Dalı

Munchausen By Proxy Sendromu (MSBP), bakım veren n kend bakımı sırasında çocukta
f z ksel ya da ps koloj k bel rt ler ve semptomlar oluşturduğu, çocuk st smarının mortal te ve
morb d te r sk yüksek b r türüdür. Semptomlar çok çeş tl olup h çb r semptom ve bel rt olmayan
olgular olduğu g b rekurrent seps s ve apne le seyreden olgular da bulunmaktadır. Gereks z
nvaz v tıbb g r ş mler ve tedav ler çocuğu hem f z ksel hem ruhsal olarak olumsuz etk led ğ nden
bu olguların sağlık profesyoneller nce erken tanınması son derece öneml d r.
Olgulara tanı konduktan sonrak süreçler ülkeden ülkeye farklılık göstermekted r.
Ülkem zde de MSBP olgularına karşı hukuk b r standart oluşmamıştır. Bu çalışmada on aylık sık
hematemez öyküsü le hastaneye başvuran ve MSBP tanısı konulan olgu le onüç yaşında annes
tarafından dışardan nsül n ver lmek suret yle h pogl sem oluşturulan MSBP olgusunun hukuk
süreçler n n tartışılması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kel meler: Munchausen By Proxy Sendromu, çocuk st smarı, hukuk süreç.
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P 123
ADLİ BİLİMLERDE BİR DELİL OLAN TOPRAĞIN MİKROORGANİZMALAR
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hüsey n ÇAKAN, F l z Ek m ÇEVİK, Vecdet ÖZ.
İstanbul Ün vers tes Adl Tıp Enst tüsü

Adl b l mlerde olayın türüne, şlen ş şekl ne göre elde ed len f z ksel del llerden b r de
topraktır. Toprak kompleks yapıya sah p b r madded r. Toprağın sah p olduğu bu kompleks yapıdan
dolayı farklı nceleme tekn kler kullanılab lmekte ve b rçok c hazdan faydalanılmaktadır. Toprağı
oluşturan faktörler: kl m (nem, sıcaklık), anakaya, topografya, canlı organ zmalar ve zamandır.
Toprak oluşumunu etk leyen bu beş faktör genell kle farklı yerlerde farklı etk ler oluşturur, bu
yüzden toprak büyük çeş tl l k kazanmaktadır. Toprağın m krob yal dağılımının oldukça değ şken
olması toprak k ml klend r lmes nde m kroorgan zmalardan yararlanmamızı sağlamıştır. Topraktak
bakter yal türler, onların metabol k akt v teler n n tay n , toprak örnekler n n farklılandırılmasında
kullanılab l r. Özell kle toprak bakter ler n etk leyen faktörler arasında çevre ve toprak sıcaklığı,
organ k madde, norgan k bes n elementler , pH, der nl k, mevs mler, toprak şleme ve kültürel
şlemler yer almaktadır. Örneğ n sonbaharda; Olgun meyvaların döküldüğü toprakta, mayalar
görülür. Mayaları Acetobacterler zler. Sağanak şekl nde yağan yağmurdan sonra, alçak araz lerde
oluşan bataklıklar, gazların toprak ç ne d füzyonunu önled ğ ç n daha önce yaşayan aerop
çomakların yer n anaerop c nsler alır. Dolayısıyla Mantar, bakter , akt nom set kolon ler n n
morfoloj ler n n karşılaştırılması toprak örnekler n n bu açıdan k ml klend r lmes n sağlamaktır.
Yaptığımız çalışmayla se İstanbul’un çeş tl lçeler nden aldığımız toprak örnekler nden
nceled ğ m z bakter , mantar g b m kroorgan zmalar le lg l elde ed len ver lerle model
oluşturarak bu b lg ler ışığında daha gen ş kapsamlı araştırmalarda adl b l mlere katkı sağlanacağı
kanaat ndey z.
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P 124
YAŞLIDA CİNSEL İSTİSMAR: BİR OLGU SUNUMU
Bora BÜKEN 1,2, Zerr n ERKOL3, Abdurrahman GARAN1, Erhan BÜKEN4.
1

Düzce Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
2

3

Adl Tıp Kurumu Düzce Şube Müdürlüğü

Abant İzzet Baysal Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
4

Başkent Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

G r ş ve Amaç: Tüm mağdur yaş gruplarında c nsel st smar eylem n n 65 yaş üstü
popülasyonda nad ren görülmekte olduğu b ld r lmekted r. Çalışmada; c nsel saldırı eylem ne maruz
kalan yaşlı b r kadın olgu sunularak; yaşlı c nsel st smar olgularında adl tıbb muayenen n
önem ne, usulüne uygun olarak alınan vücut sıvısı – sürüntü örnekler n n adalete ne denl öneml
del ller sağlayab leceğ hususuna d kkat çek lmes amaçlanmaktadır.
Olgu: 81 yaşındak kadın olgu yalnız yaşadığı eve gece vakt camı kırarak g ren b r şahsın
tecavüzüne uğrama öyküsü le get r lm şt r. Aynı gün yapılan muayenes nde; olgunun vücudunda ve
gen tal bölges nde yaygın ek mozlar ve taze kanamalı künt travmat k lezyonlar olduğu saptanmıştır.
Alınan sürüntü örnekler n n anal z nde kan ve tükürük tesp t ed lm ş, ağız yıkama suyunda men
bulunmuş, zole ed len DNA'nın şüphel şahısla uyumlu olduğu bel rlenm şt r. Vulvada ve anüste
saptanan travmat k lezyonların olay tar h le uyumlu olduğu ve olgunun anlatımlarında bel rtt ğ
şek lde saldırganın eller le c nsel bölges ne müdahales sırasında meydana geleb lecek n tel kte
bulunduğu saptanmıştır. Düzenlenen raporda; yaşlılık ve bedensel düşkünlük neden le olgunun
dd a ed len c nsel eylem le lg l olarak beden ve ruh bakımından kend s n savunamayacağı
bel rt lm şt r.
Tartışma ve sonuç: Yaşlılığa bağlı z h nsel, ruhsal ve bedensel yeters zl kler neden le
st smar dd aları k m zaman d kkate alınmamakta veya yeters z değerlend rme neden le
st smarın ortaya konulmasında sorunlar yaşanmaktadır. C nsel saldırı eylem n tak ben kısa sürede
yapılacak muayene, mağdurun ve uygun olgularda şüphel n n vücudundan gerekl örnekler n alımı
olayın aydınlanması ç n hayat önem arz etmekted r. Olgumuzun aynı gün yapılan muayenes nde
saptanan bulgular le usulüne uygun şek lde alınan sürüntü örnekler üzer nde yapılan ncelemeler
olayın herhang b r şüpheye mahal bırakmayacak şek lde aydınlatılmasını sağlamıştır.

Anahtar kel meler: Yaşlının c nsel st smarı, adl tıbb muayene.
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CİNSEL SALDIRI OLGULARINDA OLAYIN AYDINLATILMASINDA BİYOLOJİK
DELİLLERİN ROLÜ: OLGU SUNUMU
Abdurrahman GARAN 1, Bora BÜKEN 1,2, Zerr n ERKOL 3, Erhan BÜKEN 4, Mehmet Sak
ÇELİK1.
1

Düzce Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
2

3

Adl Tıp Kurumu Düzce Şube Müdürlüğü

Abant İzzet Baysal Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
4

Başkent Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

G r ş: C nsel saldırı olgularında mağdurların yapılan muayeneler nde çoğunlukla gözle
görülür f z ksel bulgulara rastlanmamaktadır. Saldırı önces nde akt f c nsel yaşamı olan b reylerde
bu oranın daha da düşük çıktığı b ld r lmekted r. Bu durumda olayın hemen ardında yapılan
muayenede mağdurun vücudundan alınan b yoloj k materyaller saldırının del llend r lmes
açısından büyük önem kazanmaktadır. Çalışmada f z ksel bulgu saptanmayan c nsel saldırı
olgularında b yoloj k del llere yönel k örnekler n alınması ve anal z n n, saldırgan veya
saldırganların k ml kler n n tesp t ed lmes ve saldırının gerçekleşme şekl n n saptanmasındak
önem n n vurgulanması amaçlanmıştır.
Olgu: B r kez vag nal yolla doğum yapmış olan 21 yaşındak kadın olgu, k erkek
arkadaşının arabada alkol aldıktan sonra kend s ne tecavüz ett kler dd asıyla gönder ld .
Muayenede hymen n karunkule hymenal s yapısında olduğu ve vücudunda c nsel saldırı sırasında
meydana gelmes muhtemel herhang b r f z ksel bulgu olmadığı saptandı. Olgunun standart
bölgeler nden sürüntü örnekler ve vajen yıkama suyu alındı. Olay esnasında üzer nde bulunan
elb seler le b rl kte savcılığa gönder ld . Alınan materyaller n Adl Tıp Kurumu B yoloj İht sas
Da res ’nde yapılan anal z sonucunda düzenlenen raporda; elde ed len materyal n şüphel k erkek
şahsa a t DNA le uyumlu olduğu ve vajen yıkama suyunda bulunan spermden şüphel lerden b r ne
a t DNA tesp t ed ld ğ kayıtlıydı. Olgunun raporunda; vajen yıkama suyunda ve vulva sürüntü
örnekler nde saptanan erkek DNA prof l n n eylem n organ sokulması suret le meydana geld ğ n n
kanıtı olduğu, d ğer şüphel ye a t uyluk ç kısmında saptanan DNA'nın se c nsel eylem n meydana
geld ğ n gösterd ğ , eylem n ancak organ sokulma suret yle meydana geld ğ n n kes n tıbb del l
olmadığı bel rt ld .
Tartışma ve sonuç: Şüphel c nsel saldırı olgularında f z ksel bulguların tesp t le b rl kte
mağdurdan b yoloj k del ller n de alınması, olayın aydınlatılmasında büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kel meler: C nsel saldırı, şüphel , eser del ller.
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P 126
CİNSEL SALDIRI MUAYENELERİNDE ADLİ TIP UZMANI OLMAYAN HEKİMLERCE
YAPILAN HATALI DEĞERLENDİRMELER VE SONUÇLARI: İKİ OLGU SUNUMU
Bora BÜKEN 1,2, Zerr n ERKOL3, Abdurrahman GARAN1, Erhan BÜKEN4.
1

Düzce Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
2

3

Adl Tıp Kurumu Düzce Şube Müdürlüğü

Abant İzzet Baysal Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
4

Başkent Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

G r ş ve Amaç: Çalışmamızda; k olgudan yola çıkarak adl tıp uzmanı olmayan ve ç
beden muayenes açısından yeterl b lg ve deney me sah p bulunmayan uzman hek mler tarafından
yapılan hatalı adl muayenelere d kkat çek lmes amaçlanmıştır.
Olgu 1: Daha önce vag nal yolla k doğum yapmış olan 19 yaşındak kadın olgu c nsel
saldırı dd ası le olay günü Devlet Hastanes kadın doğum pol kl n ğ nde muayene ed lm şt r.
Düzenlenen raporda olgunun kızlık zarında saat 7 h zasında yırtık olduğu bel rt lm ş, eser del llere
yönel k olarak herhang b r nceleme yapılmamıştır. Üç gün sonra mahkemen n stem üzer ne
Anab l m Dalı’mızda yapılan muayenes nde kar nkula hymenal s saptanarak k ş den eser del llere
yönel k örnekler alınmıştır.
Olgu 2: 16 yaşındak kız çocuğu sözlüsü le 15 gün kadar önce kend steğ le sev ş rken
c nsel organından kan geld ğ n , o gün adet kanamasının da başladığını, n şanlısının pen s n n
vag nasına g r p g rmed ğ n b lmed ğ n , bu nedenle durumu a les ne anlattığını, halen kız se
ş kayetç olmayacağını bel rterek kadın doğum uzmanı b r hek m n muayenehanes ne başvurmuştur.
Olgu; uzman hek m n yaptığı muayene sonucunda kız olmadığını, ancak bu konuda rapor
düzenleyemeyeceğ n söyled ğ n
fade etm şt r. Olgunun Anab l m Dalı’mızda yapılan
muayenes nde hymen n annüler tarzda olduğu, c darında esk veya yen yırtık bulunmadığı, c nsel
eylem n organ sokma şekl nde meydana gelmed ğ tesp t ed lm şt r.
Tartışma ve Sonuç: K ş n n b r konunun uzmanı olması o uzmanlık alanı le lg l her
konuda görüş b ld reb leceğ anlamına gelmemekted r. Yanlış ve/veya eser del llere yönel k eks k
ncelemen n yargılamada hatalı sonuçlara yol açab ld ğ görülmekted r.

Anahtar Kel meler: C nsel saldırı muayeneler , adl tıp, b l rk ş l k, hatalı değerlend rme.
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P 127
ÜLKEMİZDEKİ ÜNİVERSİTELERİN ADLİ TIP ANABİLİM DALLARININ WEB
SİTELERİNİN İNCELENMESİ
Osman KARAMEŞE, Sem h YILDIRIM, Ayhan ŞAHİN, Başar ÇOLAK, Ömer KURTAŞ, Üm t
BİÇER.
Kocael Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

G r ş ve Amaç: Çalışmada, Adl Tıp Anab l m Dalı bulunan vakıf ve devlet ün vers teler n n
nternet s teler b lg teknoloj ler n n kullanımı ve let ş m yönünden değerlend r ld .
Gereç ve Yöntem: Adl Tıp Anab l m Dalı bulunan toplam 50 ün vers ten n nternet s teler
b lg sayar ortamında web adresler ne ulaşılarak ncelend . Adl Tıp hakkında genel b lg lend rme,
tar hçe, olanaklar, ver len h zmetler, akadem k kadro ve akadem k kadro le lg l özgeçm ş, let ş m
b lg ler , lg alanları, yapılan yayınlar, Adl Tıp le lg l yararlı l nkler, bölümde h zmet veren d ğer
çalışanlar hakkında b lg , fotoğraf galer s , öğrenc ve as stan eğ t m programları, gerek lg l
bölümde gerek ülkem zdek adl tıp alanındak gel şmeler hakkında duyurular ve bölüm let ş m
b lg ler g b kr terler skorlama yapılarak değerlend r ld .
Bulgular: Çalışmada 6 vakıf, 44 devlet ün vers tes olmak üzere toplam 50 ün vers ten n
Adl Tıp Anab l m Dallarının web s teler ncelend . Taranan web s teler n n 1’ nde (%2) adl tıp
anab l m dalı hakkında h çb r b lg ye rastlanmadı, 5’ nde (%10) sadece lg l bölümün varlığına a t
ver ye ulaşıldı. 7’s nde (%14) adl tıp hakkında genel b lg , 21’ nde (%44) lg l bölümün tar hçes ,
20’s nde (%40) bölümle lg l genel b lg ler ve olanakları, 21’ nde (%42) ver len h zmetler, 8’ nde
(%16) yapılan yayınlar ve yararlı l nkler, 4’ünde (%8) d ğer çalışanlar hakkında b lg , 5’ nde (%10)
fotoğraf galer s , 16’sında (%32) as stan ve öğrenc eğ t m programları hakkında b lg , 2’s nde (%4)
yen gel şmeler ve etk nl kler hakkında duyuru, 16’sında (%32) let ş m b lg ler ne yer ver ld ğ
saptandı. Skorlama sonucunda; web s teler n n kullanıcının b lg ye ulaşması konusundak
beklent ler n ; vakıf ün vers teler n n %20.83, devlet ün vers teler n n %24.35 oranında karşıladığı
b lg s ne ulaşıldı.
Sonuç: Web s teler , çok sayıda tüket c ç n oldukça uygun b r b lg kaynağıdır. Adl Tıp
Anab l m Dallarının da bunun farkında olması ve kullanıcılarına yeterl b lg ve let ş m mkanı
sunma konusunda gerekl özen göstermeler gerekmekted r.
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P 128
ÇOCUK ACİL SERVİSİNE GETİRİLEN ZEHİRLENME OLGULARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Sem h YILDIRIM, Başar ÇOLAK, Zühal GÜNDOĞDU, Ayhan ŞAHİN, Ömer KURTAŞ, Osman
KARAMEŞE, Üm t BİÇER.
Kocael Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

G r ş ve Amaç: Gel şmekte olan ülkelerde akut zeh rlenmeler akut tıbb ac ller n öneml
problemler nden b r d r. Çalışmada; Kocael Ün vers tes Araştırma ve Uygulama Hastanes Çocuk
Ac l Serv s ne zeh rlenme neden yle get r len hastaların, demograf k, ep dem yoloj k özell kler n ,
tedav sonuçlarını saptamak, zeh rlenme nedenler n ortaya koymak, nedene yönel k alınab lecek
önlemlere ışık tutmak ve hasta dosyalarının Adl Tıp açısından yeterl l ğ n n değerlend r lmes
amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma tanımlayıcı t pte b r çalışmadır. Kocael Ün vers tes Araştırma
ve Uygulama Hastanes Çocuk Ac l Serv s ne 2008-2014 yılları arasında zeh rlenme tanısıyla
başvuran olguların tıbb dosyaları retrospekt f olarak ncelenm şt r. Hastaların yaş, c ns yet, başvuru
sebepler , zeh rlenmeye neden olan toks k maddeler, maddeler n alınım şekl , or j n, yoğun bakıma
yatış ve taburculuk özell kler (mortal te ve morb d te) kayded ld . Sonuçlar SPSS b lg sayar
programı kullanılarak ortalama değerler, yüzde oranları olarak sunuldu.
Bulgular: Çalışmada 557 olgu ncelend . Hastaların çoğu erkekt ( % 70.5). 0-6 yaş grubu
hasta sayısı (% 53,6) d ğerler ne oranla fazlaydı. En sık başvuru neden tedav amacıyla evde
bulundurulan tıbb laçların kazara veya nt har amacıyla alınması oluşturmaktaydı. Bu laçlar
arasında ant depresanların ve analjez kler n öneml b r yer tuttuğu görüldü. Olguların % 52.9’ u ac l
serv ste tedav ed lm ş, olguların % 43.5’ se lg l kl n klerde tedav ed lm şt .. Olguların % 3.5’
n n se tedav y reddett ğ görülmekteyd .
Sonuç: Çocukluk çağında zeh rlenmeler ac l serv s başvurularında ve yoğun bakımlara
yatışta öneml b r yer tutmaktadır. Zeh rlenme olgularında, ev kazalarının öneml b r yer tutması
neden yle, kazaları önlemeye yönel k özel tedb rler alınması olgu sayısını öneml derecede
azaltacaktır. Ayrıca ncelenen dosyalardak tıbb belgeler n yeters z olduğu ve özens z kayded ld ğ
görüldü. Adl olgularda kayıtların eks ks z ve düzenl olması, sonrasında oluşab lecek hukuksal
süreçte hek m güvenl ğ , hasta mağdur yet n n önlenmes ve stat st k ver ler n güven l rl ğ
açısından öneml d r.

Anahtar Sözcükler: Ac l serv s, çocuk hasta, zeh rlenme.
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P 129
BİR OLGU NEDENİ İLE BİLİRKİŞİLİĞİN VE BİLİRKİŞİLERİN YARGILANMASI
Mustafa DEMİRER, Ahmet KÜPELİ, S. Serhat GÜRPINAR, Çet n Lütf BAYDAR.
Süleyman Dem rel Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Amaç: Adl Tıp Anab l m Dalında b l msel gerekçeler le düzenlenm ş adl tıp b l rk ş
raporunun sonucuna t raz yapılmış ancak bu t raz le “resm belgede sahtec l k yapma” suçundan
dar ve adl soruşturma açılmıştır. Bu çalışma le b l rk ş raporlarına t raz ve eleşt r ler n hang
açıdan yapılması ve yargılamanın da hang yöntemle yapılmasının uygun olduğunu tartışmak
amaçlanmıştır.
Yöntem: Adl Tıp Anab l m Dalınca lg l branşlardan da konsültasyon yapılarak
düzenlenm ş b r b l rk ş raporuna yapılan ş kayet üzer ne başlatılan dar ve adl soruşturma
süreçler , yapılan suçlama ve savunmalar ele alınarak, b l rk ş l ğ n hang durumlarda yargılanması
gerekt ğ , b l rk ş l ğ n yasalara göre yükümlülük ve sorumlulukları tartışıldı.
Bulgular: Adl Tıp Anab l m Dalına Mahkeme tarafından gönder len ve maruz kaldığı
yaralanmaya karşı kend s n savunup savunamayacağı sorulan k ş n n dosyasındak adl ve tıbb
belgelere göre, bas t tıbb müdahale le g der leb lecek şek lde yaralanmaya maruz kaldığı, olaydan
yed yıl önce serebral skem k hastalık geç rd ğ , nöroloj k sekel kalmadığı saptandı. Ps k yatr k
muayenes normal bulundu. F z k muayenes nde; tüm ekstrem te ROM’larının açık ağrısız olduğu,
sağ el b leğ ekstans yonunun 4/5, sağ el parmak abduks yon ve adduks yonun 3/5, sağ kalça
fleks yonunun 4/5, sağ ayak b leğ dors fleks yonunun 4/5, d ğer tüm eklem hareketler nde kas
gücünün 5/5 olduğu saptandı. İstenen ps k yatr , nöroloj ve FTR konsültasyonlarında da aynı
bulgular tesp t ed ld . Düzenlenen raporda k ş n n beden ve ruh bakımından kend s n
savunab leceğ b ld r ld . K ş n n Ün vers te Rektörlüğüne ve savcılığa ş kayet le b l rk ş ler
hakkında dar ve adl soruşturma açıldı.
Tartışma ve Sonuç: Tıbb b l rk ş ler n tazm nat ve ceza sorumluluğu; objekt f ve tarafsız
olmayan, gerçeğe ve b l me aykırı olan, varolmayan suç ve del l üreten, yetk sınırlarını aşan
raporlar düzenlend ğ nde söz konusu olmalıdır. Sonuçta tak ps zl k kararı ver lm ş olsa b le söz
konusu soruşturma süreçler n n sıkıntıları karşılıksız kalmaktadır. Tek taraflı ş kâyetle başlayan
yargılama süreçler sonucunda karşı davalar le mağdur yetler n ger yansımasının hukuksal
yollarının açılması le b l msel gerekçes olmayan t razlar ve davaların önünün kes leb leceğ
değerlend r ld .

Anahtar sözcükler: B l rk ş l k, b l rk ş görüşü, b l rk ş n n yargılanması.
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P 130
BİR OLGU NEDENİ İLE İÇ BEDEN MUAYENESİNE YAKLAŞIM
Mustafa DEMİRER, Ahmet KÜPELİ, S. Serhat GÜRPINAR, Çet n Lütf BAYDAR.
Süleyman Dem rel Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Amaç: Bu çalışma le c nsel st smar mağduru 14 yaşındak kız çocuğunun gen tal
muayeneye rıza göstermemes ve doktorların zorla muayeney reddetmes üzer ne, adl makamlar
le adl tıp uzmanlarının ortak çalışmaları ele alınarak, benzer durumlarda hemen doktorlar
hakkında dava açmak, yasal süreçler şletmek yer ne farklı yaklaşımlarla da sorunun
çözümleneb leceğ n göstermek, ayrıca zorla muayenen n bedensel, ruhsal ve hukuksal olarak neden
yapılamayacağı yönünde düzenlenen b l msel görüşler çeren raporları paylaşmak amaçlanmıştır.
Yöntem: Adl Tıp Anab l m Dalında yapılması stenen gen tal muayeneye rıza göstermeyen
b r c nsel st smar mağduru olgusu üzer nde Adl makamlarca ve adl tıp uzmanlarınca yapılan
çalışma ele alınarak zorla muayene steme, dava açma yer ne farklı yaklaşımlar le de sonuç
alınab leceğ göster lerek konu adl ve tıbb boyutları le tartışıldı.
Bulgular: Adl Tıp Anab l m Dalına Mahkeme tarafından gönder len c nsel saldırı mağduru
14 yaşındak kız çocuğunun gen tal muayeneye rıza göstermemes üzer ne tutanak tutularak durum
savcılığa b ld r ld . Savcılıkça resm yazı le Adl Tıp Anab l m Dalından söz konusu olguya zorla
muayene yapmanın bedensel ve ruhsal mahsurlarını çeren b r b l msel görüş b ld r lmes stend .
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anab l m Dalından da konsültasyon alınarak b l msel
görüş çeren rapor savcılığa gönder ld . Eş zamanlı olarak da çocuğun Savcılığın organ zasyonu le
lg l pedagog, sosyal h zmet uzmanı, çocuk gel ş m uzmanlarınca muayeneye kna ed lmes ç n
çalışmalar yapıldı. Savcılıkça zorla muayenen n yapılmamasının hukuksal gerekçeler n n
hazırlanması aşamasında çocuk kna ed lerek muayene ed ld .
Tartışma ve Sonuç: Çocuk yaş grubunda olanların muayene ve örnek alma şlemler le
lg l olarak kend s ne öner len şlem anlayab l yorsa, anlamını ve sonuçlarını kavrayab l yorsa,
r skler ve faydaları değerlend rerek b r karar vereb l yorsa, stekler n serbestçe d le get reb l yorsa
karar verme yeterl ğ ne sah p olduğu kabul ed leceğ nden, ayrıca tüm bu farkındalıkla zorla
yapılacak b r şlem ağır ruhsal örselenmeye neden olacağından kend s n n muvafakat olmadan tıbb
b r şlem yapılmasının et k ve yasal olarak mümkün olmadığı sonucu adl makamlar le
paylaşılmıştır. Uygulamadak çel şk l durumların engellenmes ç n bu et k ve b l m dışı
uygulamanın yasadan da kaldırılması gerekmekted r.

Anahtar sözcükler: C nsel st smar, ç beden muayenes , aydınlatılmış onam.
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P 131
KALPTE ÖLÜME NEDEN OLAN DAMAR MALFORMASYONU
Mustafa DEMİRER1, Ahmet KÜPELİ1, Çet n Lütf BAYDAR1, Kad r ÇEVİKER2.
1
2

Süleyman Dem rel Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Süleyman Dem rel Ün vers tes Tıp Fakültes Kalp ve Damar Cerrah s Anab l m Dalı

Amaç: Bu çalışma le b r şüphel ölüm olgusunda yapılan otops ve h stopatoloj k nceleme
sonucu ölüme neden olan b r kalp damar malformasyonunu paylaşmak, lg l uzmanların böyle b r
anomal s n konusunda d kkat n çekmek amaçlanmıştır.
Yöntem: Evde yalnız yaşayan, en son k gün önce görülen ve şüphel ölüm olarak
b ld r len 83 yaşındak kadın cesed nde yapılan otops ve h stopatoloj k nceleme sonuçları ele
alınarak, saptanan kalp damar anomal s n n ölüm ve l teratür le l şk s tartışıldı.
Bulgular: 83 yaşındak kadın cesed nde yapılan otops de her k göğüs boşluğunda yaklaşık
350 cc kadar serohemoroj k vasıfta ma saptandı. Her k akc ğer h lusunda yaygın hematom
görüldü. Kalp 350 gram tartıldı. Sağ atr umdan çıkarak sol akc ğer h lusuna bağlanan f brokals f k
görünümde vasküler yapı ve bu yapının kalb n ön yüzünde rüptüre olduğu görüldü. Sol koroner
arter n lümen n tıkayıcı vasıfta kals f ye aterom plakları saptandı. Kalpte 7x3x2 cm’l k m yokard al
hematom olduğu, her k pulmoner arter etrafını çepeçevre saran yaygın hematom olduğu görüldü.
Yapılan h stopatoloj k ncelemede damarsal yapının Elast co von G eson boyamalarında damar
yapısı le uyumlu olduğu ancak arter-ven ayırımı yapılamadığı b ld r ld .
Tartışma ve Sonuç: Yaşarken tanısı konulamamış ancak rüptüre olarak ölüme yol açmış
kalp damar malformasyonunun otops de saptanması le otops n n önem değerlend r ld . Söz konusu
damarsal yapı l teratürle tartışıldı.

Anahtar sözcükler: Otops , kalp damar malformasyonu.
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P 132
KADIN İNTİHAR OLGULARINDA MENSTRUEL SİKLUS ETKİSİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Ahmet KÜPELİ, Mustafa DEMİRER, İbrah m EROĞLU, S. Serhat GÜRPINAR.
Süleyman Dem rel Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Amaç: Bu çalışmada; Adl Tıp Anab l m Dalında otops s yapılan kadın nt har olgularının
sosyodemograf k özell kler , ps k yatr k tedav öyküler , terc h ed len nt har yöntemler le
menstrüel s klusun nt har g r ş m ne etk s n n değerlend r lmes amaçlanmıştır.
Yöntem: Adl Tıp Anab l m Dalında 2008 Ocak - 2015 Ocak tar hler arasında otops s
yapılan kadın nt har olgularındak yaş, eğ t m ve meden durum g b sosyodemograf k özell kler le
ps k yatr k tedav öyküsü, terc h ed len nt har yöntemler retrospekt f olarak ncelenerek
parametreler n l şk s n n stat st ksel anlamlılığı le menstruel s klusun nt har eylem ne etk s
değerlend r ld .
Bulgular: 2009 Ocak - 2015 Ocak tar hler arasında Adl Tıp Anab l m Dalına otops şlem
yapılmak üzere gönder len nt har orj nl 106 olgu retrospekt f olarak değerlend r ld . % 73.5'
(n=78) erkek, % 26.5' (n=28) kadındı. Yaş ortalaması erkeklerde 38.24, kadınlarda 38.57 d . Kadın
olguların nt har amacı le seçm ş oldukları yöntemler n sırasıyla; % 60.71 (n=17) ası, % 17.85
(n=5) laç ntoks kasyonu,% 10.71 (n=3) ateşl s lah, % 7.14 (n=2) yüksekten düşme, % 3.57 (n=1)
suda boğulma şekl nde olduğu saptandı. % 35.71 (n=10) olguda b l nen ps k yatr k rahatsızlık
bulunduğu, doğurganlık dönem nde olan % 64.28 (n=18) kadının % 66.66’sında (n=12) menstrüel
kanama olduğu saptandı.
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda kadınların nt har yöntem olarak daha çok asıyı terc h
ett kler , % 35.71’ nde b l nen b r ps k yatr k rahatsızlıklarının bulunduğu, doğurganlık
dönem ndek kadınların % 66.66’sında se menstruel dönemde olduğu saptandı. Bu anlamlı farklılık
kadın nt harlarını değerlend r lmes nde menstruel dönem n göz ardı ed lmeyecek derecede öneml
olduğunu gösterd .

Anahtar Sözcükler: Kadın nt harı, menstrüel s klus, otops .
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P 133
ÜÇ AY ÖNCEKİ İŞKENCE İDDİASINDA KEMİK SİNTİGRAFİSİNİN YERİ
Ahmet KÜPELİ, Mustafa DEMİRER, S. Serhat GÜRPINAR, Abdulkad r YILDIZ.
Süleyman Dem rel Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

G r ş ve Amaç: Üzer nden zaman geçm ş şkence dd alarında f z ksel muayene
bulgularının y leşerek saptanamaması şkence yapılmadığı anlamına gelmemekted r. Çalışmamızda
üzer nden yaklaşık üç ay geçm ş olan şkence dd asının belgelenmes nde kem k s nt graf s n n
yararının göster lmes amaçlanmıştır.
Olgu: 25 yaşında erkek hastadan Adl Tıp Anab l m Dalındak muayenes nde alınan
anamnezde; k ay y rm gün önce cezaev nde, görevl memurların plast k kelepçe le eller n
bağladıklarını tekme, yumruk ve tokatla kend s n yaraladıklarını, daha sonrasında se eller n ,
ayaklarını ve vücudunun d ğer yerler n tutarak ayaklarına cop ve plast k boru le ayak der s
patlayıncaya kadar vurduklarını bel rtt . Olaydan k ay y rm gün sonra yapılan muayenes nde;
ayak tabanlarında ve vücudun d ğer bölgeler nde olayla lg l olab lecek bel rg n yara z
saptanmadı. Adl Tıp Anab l m Dalımızca stenmes üzer ne olaydan yaklaşık üç ay sonra çek len
kem k s nt graf s nde; sağda daha bel rg n olmak üzere her k ayak tarsal kem klerde ve femur, t b a
lateral kond l ve ep kond ller nde fokal artmış akt v te tutulumları saptandı. Bu görüntüler n ayak
tabanlarına falaka uygulanması öyküsü le uyumlu olduğu değerlend r ld .
Tartışma ve Sonuç: İşkence dd ası bulunan olgumuzun kem k s nt graf s bulguları
l teratür le tartışıldı. Üzer nden zaman geçm ş ve f z k muayene bulgusu olmayan şkence
dd alarında kem k s nt graf s n n şkence dd alarının aydınlatılmasında öneml b r belgeleme
yöntem olab leceğ sonucuna varıldı.

Anahtar Sözcükler: İşkence, falaka, kem k s nt graf s .
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P 134
BANA CİNSEL İSTİSMARDA/SALDIRIDA BULUNAN KİŞİ İLE EVLENMEK
İSTİYORUM!
Ahmet Küpel , Mustafa Dem rer, Ö. Rıza KAYĞUSUZ, Çet n Lütf BAYDAR.
Süleyman Dem rel Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

ÖZET:
Amaç: Çalışmamızda Savcılık veya Mahkemelerce Adl Tıp Anab l m Dalımıza gönder lm ş
c nsel st smar/saldırı olgularının ncelenen adl belgeler veya alınan anamnezler nde; bazılarının
fa ller le evlenmek sted kler saptanarak bu durumun ps kososyal açıdan rdelenmes
amaçlanmıştır.
Yöntem: Adl Tıp Anab l m Dalına 2012 Ocak - 2015 Ocak tar hler arasında muayene
ed lmek üzere gönder len c nsel st smar ve c nsel saldırı mağduru olan kız çocukları ve kadınlar;
yaş, eğ t m ve meden durum g b sosyodemograf k özell kler, fa l le mağdurun yakınlık l şk s ,
olay sonrası ruh sağlığının bozulup bozulmadığı ve mağdurun fa l le evlenmek stey p stemed ğ
g b parametreler karşılaştırılarak değerlend r ld .
Bulgular: Adl Tıp Anab l m Dalımıza rapor düzenlenmes ç n gönder lm ş c nsel st smar
ve c nsel saldırı mağduru olan kız çocuğu ve kadından alınan anamnezlerde; 4’ünün kend s ne
c nsel st smar/saldırıda bulunan k ş le evlend r lm ş olduğu, 10’unun se evleneb leceğ n
bel rtt ğ , bu 14 kadından 5’ n n ruh sağlığının bozulmuş olduğu, 3’ünün gebe olduğu, yaş
ortalamasının 16,18 olduğu, h çb r n n düzenl b r ş n n olmadığı saptandı.
Tartışma ve Sonuç: Tar hsel süreçte, c nsel st smar/saldırı fa l n n ceza almaması veya
mağdurun namusunun tem zlenmes amacı güdülerek fa l le mağdurun evlend r lmes kullanılan
yöntemlerden b r olmuştur. Ülkem zde yasalar değ şse de sosyal damgalanma, a le baskısı,
çares zl k duygusu g b çeş tl sosyal ve ps koloj k ek len mler le c nsel st smar/saldırı mağdurları
tecavüzcüsü le evlenmek durumunda kalmaktadır.

Anahtar Sözcükler: C nsel st smar/saldırı, evl l k.
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P 135
BİR OLGU ÜZERİNDEN MÜLTECİLERDE YAŞ ARAŞTIRMASI, ADLİ OSTEOLOJİDE
TOPLUMSAL FARKLILIKLARIN İRDELENMESİ
At ye SÖZEN, Sel n SELEK, Şebnem KORUR FİNCANCI.
İstanbul Ün vers tes İstanbul Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

G r ş: Türk ye’dek mültec popülasyonunun büyük çoğunluğunu çocuklar oluşturmaktadır.
Uluslararası sözleşmelerde yer bulan gerekl korunma tedb rler n n alınması ç n yaş araştırması
yapılırken uygulamada kem k yaşı le sınırlı b r yaklaşım ben msenmekted r. Sekonder seks
karakterler ve d şler n durumu, kem kler n gel ş m ne ek olarak araştırılsa da ps kososyal gel ş m
düzey ve endokr noloj k testler de kullanılarak mult d s pl ner b r yaklaşımla, her toplumun kend
standartlarında karşılaştırılarak çalışmalar yapılması gerekmekted r.
Amaç: Mültec lerde yaş araştırmalarında yaşanan güçlükler ve kapsamlı b r değerlend rme
ç n gerekenler n olgu üzer nden tartışılması amaçlanmıştır.
Olgu: 1998 doğumlu olduğunu aktaran kız çocuğu üvey babası tarafından, 10 yaşından
t baren st smar ed lmes sonrası Kongo’dan sahte b r pasaport le Türk ye’ye g rm ş, burada
Kongo’lu mültec lerle yaşadığı evde de st smar görmes neden le Mültec Hakları Derneğ ’nden
yardım stem ş, gereken desteğ n sağlanab lmes ç n yaş tay n gerekm ş bu amaçla gönder ld ğ
merkezde uygun değerlend rme yapılmadığından hem yaş tay n hem de c nsel saldırı yönünden
değerlend r lmek üzer ne İstanbul Ün vers tes İstanbul Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
Pol kl n ğ ’ne başvurmuş, çev rmen eşl ğ nde adl tıbb ve ps k yatr k değerlend rme ve gereken
radyoloj k ncelemeler gerçekleşt r lm şt r.
Tart şma ve Sonuç: Kem k gel ş m yaşı; genet k özell kler, ırk, beslenme, sağlık, hormonal
durum, kl m ve çevre koşulları g b b rçok etkene bağlı olarak farklılıklar gösterd ğ g b yaşa bağlı
ps kososyal gel ş m düzey de kültürler arası farklılıklar göstereb lmekted r. Son yıllarda ülkem zde
artan mültec nüfusu le b rl kte kl n k uygulamalarımızda g derek daha fazla karşılaştığımız bu
türden adl tıbbı lg lend ren durumlarda farklılıkları göz önünde bulundurarak bütüncül ve
mult d s pl ner yaklaşımda bulunulması mültec çocukların mağdur yetler ne yen ler n n
eklenmemes yönünden öneml d r.

Anahtar Sözcükler: Mültec , kem k, yaş.
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P 136
MÜLTECİLİK VE KADINA YÖNELİK CİNSEL ŞİDDET: OLGU SUNUMU
At ye SÖZEN, Ras me TURAN, Nevzat ALKAN.
İstanbul Ün vers tes İstanbul Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

G r ş: B rleşm ş M lletler Mültec ler Yüksek Kom serl ğ ’n n 2014 yılı raporuna göre
Türk ye; Almanya ve ABD’den sonra en fazla b reysel sığınma başvurusu alan üçüncü ülked r.
Türk ye’dek mültec ler n %76’sını oluşturan kadınlar ve çocuklar, aynı zamanda bu süreçten en
fazla etk lenen gruptur. Mültec l k sürec nde kadınların yaşadığı en öneml problemlerden b r de
kadına yönel k ş ddett r.
Amaç: Burada sunacağımız mültec kadın olgu, yaşam koşullarının çok zorlu olduğu ülkes
Kongo’da gördüğü c nsel ve f z ksel ş ddetten kaçarak ülkem ze gelm ş, burada da ş ddetten
kurtulamamış, kend yurttaşlarının c nsel saldırısına uğramış ve ham le kalmış olması yönüyle
kadın mültec ler n ş ddet sorunsalına demonstrat f b r örnekt r. Bu bağlamda olguyu sunma
amacımız mültec kadınların olası sorun alanlarına d kkat çekmek çözüm öner ler n tartışmaya
açmaktır.
Olgu: 19 yaşında bekar, kadın, ortaöğret m mezunu, üst kat komşusu Kongolu 2 mültec
tarafından tecavüz sonrası gel şen 16 haftalık gebel k neden le İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültes Adl Tıp
Anab l m Dalı’na savcılık tarafından c nsel saldırı yönünden değerlend r lmes , gebel k
term nasyonu neden le gönder lm ş, tercüman eşl ğ nde adl tıbb ve ps k yatr k değerlend rme
yapılarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Anab l m Dalı’nda gebel k term nasyonu
gerçekleşt r lm şt r.
Sonuç: Mültec l k m lyonlarca k ş y etk leyen global b r sorundur. 2012 yılında tüm
dünyada 7.6 m lyon k ş çatışma ve saldırı neden le yer değ şt rm şt r. Mültec l kle lg l ş ddet
yönünden olası r skler ve r sk altındak b reyler konusunda başta b z sağlık profesyoneller olmak
üzere toplumsal düzeyde farkındalık gel şt r lmes ve gereken etk l önlemler n zamanında alınması
bu konudak mağdur yetler ortadan kaldırma/azaltma anlamında çok öneml b r adımdır.

Anahtar sözcükler: Mültec , kadın, ş ddet, gebel k sonlandırılması.
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P 137
OBEZİTE CERRAHİSİ SONRASI ÖLÜM: TIBBİ UYGULAMA HATASI İDDİASI
At ye SÖZEN, Sel n SELEK, Ras me TURAN, Baht yar Al MUTLU, Nad r ARICAN.
İstanbul Ün vers tes İstanbul Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı.

G r ş: Obez te günümüzün öneml sağlık sorunlarından b r d r. Türk ye’de sıklığı
ortalama %30.3’dür. Çözüm arayışında son yıllarda etk l k lo verme yollarından olan cerrah tedav
ön plana çıkmakta, beraber nde adl tıp uygulamalarına yansıyan tıbb uygulama hatası dd aları
gündeme gelmekted r.
Amaç: Obez te sorunu çözümünde, kısa sürede dramat k değ ş mler sağlayan, medyaya pek
çok k ş sel başarı öyküsü sunarak kamuoyunun lg odağı hal ne gelen cerrah tedav , hastanın
kontrolsüzce bu tedav y denemes ne, dolayısıyla sorunlara neden olmaktadır. Doğru hasta ve doğru
cerrah prosedür seç m , hasta ve a les n öngörüleb l r r skler, morb d te ve mortal te, amel yat
sonrası yaşanacak güçlükler, konusunda b lg lend rme, yazılı onam le bunların kayıt altına
alınması, son derece öneml d r. Bu çalışmada pek çok k ş y lg lend ren obez te sorunu ve cerrah
tedav s n n adl tıbbı da lg lend ren olası r sk ve sorun alanlarına d kkat çekerek, çözüm öner ler n
vurgulamaktır.
Olgu: Aynı kl n ğe daha önce de obez te tedav s amacı le başvuran fakat sonrasında
vazgeçen 54 yaşındak erkek hasta tekrar başvurusunda laporoskop k Roux and Y operasyonu
geç rmes ne karar ver lm ş ve aydınlatılmış onamı alınmış olduğu kayıtlıdır. Operasyondan sonra
g derek kötüleşen hastada pulmoner embol tedav s ne başlanmış ancak post op 5. günde ex olan
k ş n n a les tıbb uygulama hatası dd ası le anab l m dalımıza başvurmuş ve rapor
düzenlenm şt r.
Sonuç: Olgunun tanı ve tedav sürec ne l şk n tesp t ed len eks kl kler n göz önünde
bulundurulması le özell kle cerrah tedav uygulanacak hastaların seç m ve operasyona hazırlık
sürec nde ruhsal durum değerlend rmes de dah l olmak üzere lg l konsültasyonların zamanında ve
eks ks z tamamlanması, oluşturulan kılavuzların kullanılması, sürec n hasta ve a le le şb rl ğ
ç nde yürütülmes , olası r skler , hem de olası tıbb uygulama hatası / dd alarının önlenmes ne katkı
sağlayacaktır.
Anahtar kel meler: Obez te cerrah s , tıbb uygulama hatası, ölüm.
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P 138
HASTANE KURULUNA İNFAZ TEHİRİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE
GÖNDERİLEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bora BÜKEN1,2, Zerr n ERKOL3, Abdurrahman GARAN1, Erhan BÜKEN4.
1

Düzce Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
2

3

Adl Tıp Kurumu Düzce Şube Müdürlüğü

Abant İzzet Baysal Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
4

Başkent Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

G r ş: Mahkûmların cezalarının nfazından beklenen yararın ortadan kalktığı, ıslahı ve
topluma kazandırmayı engelleyen akıl hastalığı veya cezanın nfazı hal nde yaşamlarını kes n olarak
tehd t eden hastalıklar veya doğrudan yaşamı tehl keye sokan b r hastalık olmasa da k ş n n
şlevler n öneml derecede etk leyerek, yardımsız yaşama yeteneğ n bozan hastalıkların mevcut
olduğu hallerde; cezanın nfazı, tedav sürec n n sonrasına ertelen r.
Çalışmada; nfaz teh r stem le gönder len olguların özell kler n n anal z le bu olgulara
yaklaşımın l teratür ver ler ışığında tartışılması amaçlanmaktadır.
Gereç ve Yöntem: Hastane Kurulu'muza 01/Mart/2014 - 01/Mart/2015 tar hler arasında
nfaz teh r stem le gönder len toplam 33 olgu; c ns yet, yaş, hastalık türü ve nfaz teh r ver l p
ver lmed ğ yönünden retrospekt f olarak ncelend .
Bulgular: İnfaz teh r stenen 33 olgunun 31’ (%93.9) erkek, k s (%6.1) kadındı. Yaş
ortalaması 48.30± 13.72 (ortanca: 48.00, en küçük 30.00, en büyük 90.00) bulundu. Olguların
sek z nde (%24.2) nöroloj k hastalıklar, beş nde (%15.2) s stem k hastalıklar, dörder olguda
(%12.1) kanser ve koroner yetmezl k, üçer olguda (%9.1) ps k yatr k hastalıklar ve bulaşıcı
hastalıklar, k olguda (%6.1) organ yetmezl ğ ve b rer olguda (%3.0) böbrek taşı, daha önce
geç r lm ş L1-2 vertebra ve t b a kırığı, elektr k çarpmasına bağlı gen ş enfekte c lt yarası
(tedav ler n n devam etmes neden yle) saptandı. Yapılan değerlend rme sonucunda 16 olguda
(%48.4) nfaz teh r ne gerek olmadığı, 13 olguda (%39.4) nfazın teh r n n uygun olduğu yönünde
karar ver ld . İk olguda (%6.1) ceza nfazının resm sağlık kuruluşlarının mahkumlara ayrılan
bölümler nde yapılab leceğ , k olguda (%6.1) se k ş n n kapalı katı olan b r ps k yatr hastanes ne
sevk n n uygun olduğu yönünde görüş b ld r ld .
Sonuç: İnfaz teh r le cezaev ölümler arasında üst sıralarda bulunan hastalıklara bağlı
doğal ölümler n azaltılab leceğ , term nal dönemdek hastaların son günler n huzur ç nde
geç rmeler n n sağlanab leceğ düşünülmekted r. Bu uygulama; d ğer mahkumlara yönel k koruyucu
sağlık h zmetler n n daha etk n şek lde uygulanması ve mahkum yetler n daha huzurlu b r şek lde
geç rmeler n n sağlanması konusunda da olumlu katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kel meler: İnfaz teh r , cezaev ölümler , cezaev nde koruyucu sağlık h zmetler .
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P 139
YAŞAMLARI DEĞİŞTİREN “ALIŞILMIŞ” TEHLİKE: TRAFİK KAZALARI
S. Alper KUREŞ, Zehra DEMİROĞLU UYANIKER, Kayhan DEĞNEK, Akça TOPRAK
ERGÖNEN.
Dokuz Eylül Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

G r ş ve Amaç: Ülkem z karayolu ağında 2013 yılında toplam 1.207.354 traf k kazası
olduğu, bunların çoğunun madd hasarlı kazalar ve 161.306’sının se ölümlü yaralanmalı traf k
kazası olduğu bel rt lm şt r. Traf k kazaları, sayıca çokluğu yanında oluşturduğu sağlık sonuçları le
de önem n korumaktadır. Ölümlü kazalara ek olarak özell kle sekel bırakan yaralanmalı kazaların
ağır madd ve manev zararlarını adl tıp alanı çalışanları olarak sıklıkla görmektey z. Bu çalışma le
sosyal, ekonom k, hukuk ve sağlık problemler ne neden olan traf k kazalarının med kolegal
değerlend rmes nde b rçok ver ye gereks n m olduğuna b r kez daha d kkat çekmey amaçladık.
Yöntem: 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 tar hler arasındak b r yıllık dönemde, anab l m
dalımızda med kolegal değerlend rmes yapılan 590 olgunun raporları retrospekt f olarak
ncelenm şt r. Bu olgular, kazanın türü, yaş, c ns yet, yaralanma yer , yaralanmanın ağırlığı
açısından “SPSS 15.0” programı kullanılarak anal z ed lm şt r.
Bulgular: Olguların 217’s (%36,7) araç ç traf k kazası, 216’sı (%36,6) araç dışı traf k
kazası, 157’s de (%26,6) motos klet kazasıydı. Hastalarımızın yaşları 2-77 yaş arasında dağılmakta
olup, yaş ortalaması 37 (±12.1) d . 353’ü (%59,8) erkek, 237’s (%40.2) kadındı. Olguların %
54,2’s kafa travması, %31,6’sı üst ekstrem te, %51,4’ü alt ekstrem te % 4,2’s batın ve %28,8’
göğüs travmasına maruz kalmıştı. Olguların 531’ nde (%90) mult ple travma mevcuttu.
Tartışma ve Sonuç: Bu çalışmada, adl tıbb değerlend rmeler n yaptığımız tüm
olgularımızın yaklaşık yarısını oluşturan traf k kazası olgularının çoğunun çoklu travma geç rd ğ n
ve sekel yönünden değerlend r lmeler gerekt ğ n gözled k. Olgularla lg l daha ayrıntılı ver ye
ulaşamayışımızı çalışmamızın b r kısıtlılığı olarak düşündük. Hazırladığımız “Traf k Kazası
Olguları Ver Toplama Formu”nun güncellenerek pol kl n ğ m zde ve ac l serv stek hasta
muayeneler nde kullanılmasının daha çok ver elde ed lmes ne destek olacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kel meler: Traf k kazası, med kolegal değerlend rme, ver toplama formu, adl tıp.
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P 140
ADLİ RAPORLAMADA TRAVMA İLE EPİLEPSİ ARASINDA İLLİYET BAĞI
İlker KOÇAR, Hakan KAR.
Mers n Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

G r ş ve Amaç: Travma sonrası gel şen ep leps olgularında, travma le ep leps arasında
ll yet bağı kurulması çoğu zaman adl tıbb ve hukuk açıdan b r problem olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu Çalışmada araç dışı traf k kazası sonrası yoğun bakım ün tes nde tak p ve tedav s
sırasında dalma tarzında nöbetler olan olguda, adl rapor düzenlenmes sürec nde “Duyularından
veya organlarından b r n n şlev n n sürekl zayıflaması veya y t r lmes ” n tel ğ nde olup
olmadığının bel rleneb lmes açısından yaşanan zorlukların ortaya konularak çözüm öner ler
sunulması amaçlanmıştır.
Olgu; Traf k kazası sonrası Yoğun Bakım Ün tes nde tak p ed len 9 yaşında erkek olgu
dalma şekl nde nöbet geç rm ş olup çocuk nöroloj s bölümünce ant ep lept k laç başlanmıştır.
Taburculuk sonrası adl raporu tarafımızca düzenlenm ş ancak “Duyularından veya organlarından
b r n n şlev n n sürekl zayıflaması veya y t r lmes ” açısından düzenl aralıklarla kontrollere
çağrılmıştır. Taburculuk sonrası ep leps hastalığına yönel k yaklaşık 2 sene düzenl laç kullanmış
ve bu süre boyunca h ç ep leps atağı geç rmem şt r. Bu süreç boyunca adl merc ler sık aralıklarla
raporun düzenlenmes le lg l talepte bulunmuşlardır. İk yılın sonunda raporun düzenleneb lmes
ç n ant ep lept k tedav kes lm ş ve b r süre nöbet geç r p geç rmed ğ n n tak b yapılmış ve buna
göre raporu düzenlenm şt r.
Tartışma ve Sonuç; Travma sonrası y leşme sürec uzun yıllar alan hastalıklar her zaman
adl raporlamada büyük sıkıntılara neden olmuştur. Çünkü yargılama sürec çoğu zaman bu
raporların tamamlanmasını beklenmekted r. Raporun tamamlanması ç n geçen süren uzaması adl
merc ler tarafından anlaşılamayab lmekte bazen de hek me karşı adl görev hmal g b nedenlerden
dolayı soruşturma açılab lmekted r. B r yaralanmanın net ces sebeb yle, hukuk sonuçları ağır olan
“Duyularından veya organlarından b r n n şlev n n sürekl zayıflaması veya y t r lmes ” n tel ğ nde
olup olmadığının tesp t ç n y leşme sürec n n tamamlanması ve arızanın kalıcı hale gelmes
gerekmekted r. Bu durum le lg l yasal düzenlemelere ht yaç olduğunu düşünmektey z.

Anahtar Kel meler: Travma, posttravmat k ep leps , ant ep lept k, adl rapor.
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FEMORAL KATETER UYGULAMASI: KOMPLİKASYON MU MALPRAKTİS Mİ?
OLGU SUNUMU
Celal BÜTÜN, Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ, Al YILDIRIM, Mehmet Fat h DOĞAN.
Cumhur yet Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı, S vas

Böbrek yetmezl ğ olan hastalarda ac l hemod yal z ht yacı hemod yal z kateter le
sağlanmaktadır. Bu uygulamalar sırasında veya sonrasında adl sürec n başlamasına neden
olab lecek bulguların değerlend r lmes nde kompl kasyon (hukukta z n ver len r sk) ve hek m
hatası (tıbb malprakt s) ayrımının yapılmasının önem bu çalışmada vurgulanmıştır.
Bu olgu 65 yaşında kadın olup on yıllık kron k hemod yal z programındadır. Sol kasıktak
kateter bölges nde akıntı olması ve kalıcı d yal z kateter n n yen lenmes ç n b r sağlık kuruluşuna
başvurmuştur, Juguler venler tıkalı ve sol subklav an vende kalıcı pace mevcut olduğundan, ayrıca
sağ femoral ven kollaps olarak değerlend r ld ğ nden dolayı d yal z şlem ç n sol femoral ven n
uygun olduğu düşünülerek geç c d yal z kateter yerleşt rme şlem yapılmış ve tıbb gözlem-tak p
amacıyla kl n ğe alınmıştır. Olgunun v tal bulgularında ve şlem yer nde herhang b r problem
olmaması üzer ne onbeş gün sonra gerekl tetk k ve kontrolden sonra kalıcı kateter takılması
planlanarak öner lerle taburcu ed lm şt r. Ancak k gün sonra kateter yer nde ağrı neden yle başka
b r sağlık kuruluşuna başvurduğunda yapılan ncelemede femoral kateter n çalışmadığı ve
retroper toneal hematom oluştuğu saptanmıştır. Bu durum t barıyla kateter uygulayan hek m
hakkında suç duyurusu yapılmıştır.
Tıbb malprakt s dd ası le değerlend r len olguya uygulanan kateter takılması şlem uygun
lokal zasyon ve koşullarda yapılsa b le şlem sırasında ve/veya sonrasında uygulanan vücut
bölges ne ve anatom k yapısına bağlı olarak enfeks yon, hematom oluşumu, s n r yaralanması,
pnömotoraks, hemotoraks, kateter d sfonks yonu ve ar tm g b kompl kasyonların ortaya
çıkab leceğ göz ardı ed lmemel d r.

Anahtar Kel meler: Hemod yal z, femoral kateter uygulaması, kompl kasyon, malprakt s,
adl tıp.
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P 142
ADLİ VAKALARDA OPTİSYEN DANIŞMANLIĞINA İHTİYAÇ DUYULAN KONULAR
N hal BAĞLIOĞLU.
İstanbul Kemerburgaz Ün vers tes

İnsanoğlunun varoluşundan bu yana süregelen kal tel yaşam ht yacının doğurduğu sağlık
sektöründe her geçen gün b r takım teknoloj k yen l kler ve metotlar ortaya çıkmaktadır. Ülke
nüfusu, kültürel gel ş m, doğal kaynak, pol t k ve ekonom k s steme bağlı olarak sağlık sektörü
değ ş m göstermekted r. Bu değ ş mle beraber opt syenl k alanında k gel şmelerde görülmekted r.
Opt syen, göz doktoru tarafından refraks yon (kırma) kusuru tesp t ed len hastaların reçeteler n
nceleyen, hastanın yüz hatlarına uygun çerçeve model n seçmes ne yardımcı olan ve kullanması
gerekl olan opt k camların seç len çerçeveye montajını sağlayan sağlık personel d r.
Opt syenl k alanındak gel şmelere bağlı olarak özell kle görme kal tes ve dengen n
değerlend r lmes gerekt ğ durumunda hukuk süreçlerde opt syen tarafından danışmanlık
h zmet n n ver lmes ne yönel k ht yaç artmıştır. Opt syenl ğ n danışmanlık h zmet verd ğ konular
başlıca; kal tel görme ve c sm algılama, şç tazm natları, çevresel etk ler, anayasal haklar, ş ddete
maruz kalma ve f z ksel –k myasal etk ler şekl nde özetleneb l r.
Sağlık sektöründe öneml yer olan opt syen n Türk ye’de özell kle hukuk süreçlerde görme
ve c sm algılama konusunda ht yaç duyulan öncel kl alanlar çer s nded r.. Öncel kl alanlar
olarak görme kaybı, c s mde algılama, lens (Gözlük/ Kontak lens) kullanımı, etk nl kler n görme
kal tes ne etk s , sağlıklı görüş, c sm n algılanması olarak tesp t ed l r.
Sonucunda görme, c sm algılama ve denge le lg l hukuk süreçlerde opt syen tarafından
başlıca hang konularda danışmanlığa ht yaç duyulduğu konusunda f k r vermes bakımından katkı
sağlamaktadır.

Anahtar Kel meler: Opt syen, danışmanlık, hukuk süreç, görme kal tes , denge.
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PEMBE ODA CİNAYETİ: OLGU SUNUMU
Bahadır ÖZEN1, Ramazan İLHAN2, Hüsrev DEMİREL3, S nan SEVİNÇ4.
1
2

Adl Tıp Kurumu S vas, Şube Müdürlüğü

Cumhur yet Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
3
4

İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı

Adl Tıp Kurumu Amasya Şube Müdürlüğü

Toplumsal yaşamın her aşamasında rastlanan kadına yönel k ş ddet; kadınların madd ve
manev bütünlükler ne ağır zarar vermes n n ötes nde f z ksel ve ruhsal sorun yaşamalarına, sakat
kalma ve hatta yaşamlarını y t rmeler ne neden olmaktadır. Bu çalışmada cezaev nde hükümlüler n
ödüllend r lme türler nden b r olan eş görüşü sırasında c nayetten hükümlü eş tarafından
körelt lm ş meyve bıçağı le boğazı kes lerek öldürülen olgumuz eşl ğ nde kadın c nayetler n n
gözden geç r lmes amaçlanmıştır.
Olgumuz 28 yaşında kadın olup, olay günü hükümlü olan eş le pembe oda adı ver len
cezaev bölümünde süres üç saat olarak bel rlenen eş görüşü uygulaması yapılmıştır. Görüş süres
b tmes ne rağmen odadan k msen n çıkmaması üzer ne çer ye g ren görevl ler tarafından kadının
yerde boğazının kes lm ş halde sırtüstü yatar vaz yette olduğu, hükümlünün de el b lekler nden
kend s n yaralama g r ş m bulunduğu görülmüştür. Olay yer ne gelen sağlık ek pler tarafından
kadının ölmüş olduğu tesp t ed lm ş olup yaralı halde bulunan hükümlü de hastaneye kaldırılmıştır.
Olgunun har c muayenes nde boyun ön yüzde t ro d kıkırdak h zasında sağda 1 cm’l k, solda 0,5
cm’l k yara kuyrukları bulunan 11 cm’l k düzgün kenarlı c lt, c lt altı ve kas dokusu le t ro d
kıkırdak yaralanmasına neden olan transvers sey rl kes c alet yarası olduğu tesp t ed lm şt r.
Otops de har cen boyun ön yüzde tar f ed len kes c alet yarası ncelend ğ nde; boyun bölges
kaslarda, büyük damarlarda yaygın kes ler, sol sternokle domasto d kası proks mal nde 1x3 cm’l k
kanamalı alan, t ro d kıkırdakta trakea boşluğuna naf z kes olduğu saptanmıştır.
Hükümlüler n ödüllend r lmes le hedeflenen; k ş ler n yen den sosyalleşmes n sağlamak
suret yle nsan haklarına saygılı, hukukî ve toplumsal kurallara bağlı b reyler olmalarını teşv k
etmekt r. Bunlardan b r olan eş görüşü ödülü sürec , alınacak güvenl k tedb rler ve uluslararası
standartlara uygunluğu açısından ele alınarak değerlend r lmes gerekmekted r. Ayrıca, toplumun
tüm kes mler tarafından kadına yönel k ş ddet n daha y rdelenmes , anlaşılması ve çözüm
öner ler n ortaya konulab lmes ç n ler çalışmaların yapılması oldukça öneml d r.

Anahtar sözcükler: Kadın c nayet , pembe oda, eş görüşmes , cezaev , otops .
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KOROZİV MADDE İÇİMİNE BAĞLI MİDE PERFORASYONU SONUCU ÖLÜM: OLGU
SUNUMU
Hüsey n KAFADAR.
Fırat Ün vers Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Çocukluk çağında koroz v maddeler n kazara ç lmes sık görülen b r durumdur. Koroz f
maddeler, ergenl k dönem nde se, daha çok nt har amacıyla alınmaktadır. Bu çalışma nt har
amacıyla koroz v madde ç lmes ne bağlı m de perforasyonu sonucu ölüm ve er şk n nt harlarına
d kkat çekmek amacıyla sunulmuştur.
Olgu 67 yaşında b r erkek olup, daha önceden de nt har g r ş m nde bulunduğu ve
ps k yatr k laç kullandığı yakınlarından alınan anamnez le öğren lm şt r. Hastaneye şuuru açık
olarak get r len hasta koroz v madde (tuzruhu) çt ğ n söylem şt r. Muayenede batın d standü olup,
rebaunt alınamadığı, hastaya yaış ver lerek endeskop yapıldığı, endeskop de; özefagusta parşömen
şekl nde nekrot k alanlar ve m de mukozasında yaygın hemoraj k alanlar zlend ğ yazılmıştır.
Otops de; batında mass f hemoraj k m de çer ğ , nce bağırsak mezosunda yaygın hemoraj k
rr tasyon bulgusu, m de antrumunda 2X1 cm hemoraj k perforasyon ve m de mukozasında
hemoraj k alanlar tesp t ed ld .
Koroz v madde ç m sonrası erken dönemde yapılan endoskop k nceleme hastalığın seyr
ve hastanın tak b açısından öneml b lg ler vereb leceğ g b ototps y yapan hek me de yol
göster c olab l r. Ancak, koroz v madde ç m sonrasında meydana gelen peforasyonların
antemorten veya post mortem meydana geld ğ n n ayrımının yapılması adl tıp açısından önem
arzetmekted r.

Anahtar Kel meler: Koroz v madde, su c de, adl tıp
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ANİ VE BEKLENMEDİK ÖLÜMLERDE KARDİAK TAMPONAD: ARAŞTIRMA VE BİR
OLGU SUNUMU
Hüsey n KAFADAR.
Fırat Ün vers Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Adl Tıp uygulamalarında doğal ölümler, sıklıkla an -beklenmed k ölümler olarak karşımıza
çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre an ölümler; “semptomların ortaya
çıkmasından sonrak 24 saat çer s nde meydana gelen ölümlerd r.”
Beklenmed k ölümler se; yakınları tarafından b l nen b r hastalığı olmayan k ş n n ölü
olarak bulunması veya kısa b r süre ç nde neden anlaşılamadan ölmes , ayrıca b l nen b r hastalığı
olan ancak bu hastalığı ölüme neden olacak b r kl n k sey r göstermeyen k ş n n ölmes şekl nde
açıklanab l r. Bu tür vakalarda ölüm neden n n bel rleneb lmes ç n otops yapılması gerekl d r.
Per kardda sıvı b r k m ne sekonder meydana gelen ve ntraper kard yal basınç artışı le
ventr küller n d yastol k doluşunun kısıtlanması, atım volümü ve kalp deb s n n düşmes le ortaya
çıkan kl n k tablo kalp tamponadı olarak tanımlanmaktadır.
Olgumuz 82 yaşında yalnız yaşayan b r bayandır. Yakınlarının telefonla ulaşamaması sonucu
kapı k l d kırılarak eve g r lm ş ve vaka ölü olarak bulunmuştur. Yapılan otops de non travmat k
aort rüptürüne bağlı meydana gelen kard ak tamponad sonucu öldüğü tesp t ed ld .
An ve beklenmed k ölümlerde en sık neden kard yovasküler hastalıklardır. İk nc sıklıkta
se santral s n r s stem hastalıkları yer almaktadır. Bu çalışmada an ve beklenmed k ölümler
arasında görülen kard ak tamponada bağlı ölümler adl tıp uygulamaları açısından tartışmayı
amaçladık.

Anahtar Kel meler: Kard ak tamponad, an ölüm, adl tıp.
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ADLİ BİLİMLERDE BİR GALAT-I MEŞHUR: GRAFOLOJİ
Esat ŞAHİN1, İlham KÖMÜR,1 Bünyam n BAŞPINAR1.
İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı

“Galat-ı meşhur”, anlamlarının veya yazılışlarının değ şmes sebeb yle yanlış kullanımları
yaygınlık kazanmış kel me veya dey mler fade etmek ç n kullanılan b r ter md r. D ğer b r dey şle
b r kel me veya dey m n yanlış kullanımı o kadar yaygınlaşmıştır k doğrusunun yer n almıştır.
“Grafoloj ” ter m de adl b l mler alanında, özell kle konunun uzmanı olmayanlarca “Adl
Belge İnceleme” ter m n n yer ne “galat-ı meşhur” olarak yanlış ve yaygın b r b ç mde
kullanılmaktadır. Bu kullanım o denl yaygındır k adl belge nceleme laboratuvarlarınca, gerekl
tüm adl ek pman kullanılarak hazırlanan raporlar dah raporu hazırlayanlar uzmanların
unvanlarının “Grafolog” olmaması gerekçe göster lerek le t raza uğramaktadır.
“Grafoloj ” ve “Adl Belge İnceleme” d s pl nler n n her k s de el yazısı üzer nde
çalışmakla b rl kte bu k d s pl n n amaçları b rb r nden tamamen farklıdır. “Grafoloj ”
d s pl n /sanatı, el yazısı özell kler n nceleyerek o yazıyı yazan şahsın k ş l k özell kler n
bel rlemey amaçlamaktadır. Buna karşın adl b l mler n b r alt dalı olan “Adl Belge İnceleme”
d s pl n se el yazısı veya mza özell kler n nceleyerek o yazıyı yazan veya mzayı atan k ş y
bel rlemey hedeflemekted r. Ayrıca “Adl Belge İnceleme” d s pl n adl amaçlı el yazısı ve mza
ncelemeler n n yanı sıra kısaca sahtec l k ncelemeler olarak adlandırab lecek başka çalışma
alanlarını da kapsamaktadır.
Bu çalışmanın amacı “Grafoloj ” ve “Adl Belge İnceleme” alanlarının temel farklıklarını
ortaya koymak, “galat-ı meşhur” hal n almış yaygın kullanıma neden olan sebepler rdelemek ve
çözüm öner ler n tartışmak suret yle özell kle adl b l mler alanında çalışan b l m nsanları ve
hukukçular başta olmak üzere bu konuda k farkındalığı arttırmaktır.

Anahtar Kel meler: Adl belge nceleme, grafoloj , galat-ı meşhur.
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PSİKİYATRİ SERVİSİNE BAŞVURAN HASTALARIN SAÇ VE GÖĞÜS KILINDA 11NOR-Δ9-TETRAHİDROCANNABİNOL-9-KARBOKSİLİK ASİT (THCCOOH)’İN
KONSANTRASYONLARININ KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI
Pınar EFEOĞLU1, Neb le DAĞLIOĞLU1, Cem ZEREN2, Mete K. GÜLMEN1.
1
2

Çukurova Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Mustafa Kemal Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Adl ve kl n k toks koloj k anal zlerde saç alternat f b yoloj k örnek olarak kullanılmaktadır.
Kılın kan ve drara göre tesp t penceres n n uzun olması, nvaz v b r şlem gerekt rmemes ve
laboratuvara kolay taşınması öneml avantajlarıdır. Esrar; Adana ve çevres nde kullanıcılar
tarafından en çok terc h ed len uyuşturucu maddelerden b r d r. Çukurova Ün vers tes Tıp Fakültes
Adl Toks koloj laboratuvarımızda kıl örnekler nde rut n olarak esrar maddes n n THCCOOH
metabol t tesp t ed lmekted r. Eğer esrar kullanıcılarının saçı çok kısa veya h ç yoksa alternat f
olarak göğüs, kasık ve kol altı kılı kullanılmaktadır.
Madde bağımlısı olduğu b l nen ve ps k yatr serv s nde tedav gören hastalardan kan, drar,
saç ve göğüs kılı toplanmıştır. Kıl örnekler n n hazırlanmasında farklı ekstraks yon yöntemler
kullanılmaktadır. Bu çalışmada kullanılan ekstraks yon yöntem , örnek m ktarının az olması (5 mg),
yöntem n n hızlı ve bas t olması le rut n kl n k ve toks koloj laboratuarlarında kullanılab lecekt r.
Çevresel kontam nasyonu uzaklaştırmak ç n tüm kıl örnekler k kez metanol le yıkandı ve
1 ml 1M NaOH le 85 °C de 30 dak ka nkübe ed ld . 0.1 N sodyum asetet tamponu (pH:4.5) ve 200
µl aset k as t eklend kten sonra k kez 2 ml hekzan : et l asetat (9:1) le kıl örnekler ekstrakte
ed ld . Azot gazı altında evapore ed ld kten sonra 100 µl metanolde çözülerek l k t kromatograf
tandem kütle spektrometre (LC/MS-MS) c hazına ver ld .
Bütün saç ve göğüs kılı örnekler nde THCCOOH tesp t ed ld . Bu çalışmada, hastaların
demograf k özell kler le saç ve göğüs kıllarında tesp t ed len THCCOOH konsantrasyonlarının
stat st ksel olarak değerlend r lmes n n sunulması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kel meler: THCCOOH, saç, göğüs kılı, LC/MS-MS.
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ELAZIĞ VE ÇEVRESİNDEKİ İLLERİN 15 OTOZOMAL STR ALLEL
FREKANSLARININ DAĞILIMI VE DİĞER POPÜLASYONLARLA
KARŞILAŞTIRILMASI
Mehmet TOKDEMİR1, Naz f Harun VİCDANLI2, Ferhat Turgut TUNÇEZ1.
1

F.Ü. Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

2

Ad Tıp Kurumu Elazığ Şube Müdürlüğü

Popülasyonlar arasındak genet k farklılıkların bel rlenmes ç n önceden ncelenmem ş
Elazığ ve komşu llerden akraba olamayan 552 k ş n n 15 otozomal STR bölges n n allel dağılımları
çıkartılarak yakın ve uzak popülasyonlarla karşılaştırılması amaçladı.
Türk ye’n n doğusunda bulunan 5 lden (Elazığ, D yarbakır, Malatya, Tuncel ve B ngöl)
toplam 552 aralarında akrabalık bağı bulunmayan gönüllü k ş den kan örneğ alınarak STR DNA
prof ller çıkartıldı. Allel frekanslarının dağılımını araştırmak ç n AmpF/STRR Ident f lerTM PCR
k t ve 310 Genet c Analyzer (Appl ed B osystems) c hazı kullanılarak 15 STR lokusunun
(D8S1179, D21S11, D7S820, CSF1PO, D3S1358,TH01, D13S317, D16S539, D2S1338, D19S433,
vWA, TPOX, D18S51, D5S818 and FGA) ver ler elde ed ld . Bu ver ler n PowerStats v1.2 ve
Arlequ n software v3.5 le stat ksel anal zler yapılarak 12 farklı yakın ve uzak ülke popülasyonuyla
karşılaştırıldı. Ülkem zde yapılan d ğer popülasyon çalışmaları ve yakın ülke (Irak, İran,
Azerbaycan) popülasyonları le benzer sonuçlar bulunurken uzak ülke popülasyonlarıyla (Arjant n,
Japonya) stat st ksel olarak anlamlı farklar tesp t ed lm şt r.
Sonuç olarak elde ett ğ m z datalara göre DNA k ml klend r lmes nde 15 STR bölges allel
frekanslarının ayırt ed c ve çözümley c gücü oldukça yüksek bulunmuştur. Bölgem zde daha önce
çalışılmamış 15 STR lokus datalarının popülasyon genet ğ açısından l teratüre öneml katkılar
sağlayacağını düşünmektey z.

Anahtar Kel meler: 15 STR, Türk ye popülasyonu, DNA, adl genet k.
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FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALINA 2010-2015
YILLARI ARASINDA KEMİK YAŞI TAYİNİ NEDENİYLE BAŞVURAN OLGULARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Abdurrah m TÜRKOĞLU1, Mehmet TOKDEMİR1, Kerem SEHLİKOĞLU1, Ferhat Turgut
TUNÇEZ1, Nev n CAVLAK1, Turgay BÖRK2.
1
2

F.Ü. Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Ad Tıp Kurumu Osman ye Şube Müdürlüğü

Yaş tesp t adl tıbbın öneml ve zor konularından b r d r. Gel şm ş ülkelerde yaş tesp t
genell kle k ml k tay n amacıyla yapılırken, ülkem zde nüfus kayıtlarının zamanında yapılmaması
neden yle ceza ve hukuk davalarında yaş doğrulanması ç n yapılmaktadır. Adl yaş tay n
değerlend r lmes nde en sık kullanılan yöntem f z k muayene ve radyoloj k olarak kem k yaşı
tesp t n n yapılmasıdır. Bu çalışmamızda Anab l m Dalımıza adl makamlarca gönder len olguların
“Gök” ve “V.G lsanz-O.Rat b” atlasları kullanılarak tesp t ed len kem k yaşlarının değerlend r lmes
amaçlanmıştır.
Çalışmamızda Ocak 2010- N san 2015 tar hler arasında kem k yaşı tay n yapılan 140 olgu
retrospekt f olarak c ns yet, tar h, k ml k yaşı, dd a ed len yaş, kem k yaşı ve gel ş neden g b
değ şkenler açısından değerlend r ld . Olguların %65' (91 olgu) kadın, %35’ (49 olgu) erkekt .
Kem k yaşı tay n ç n başvurun olguların en sık %30 (42 olgu) le c nsel saldırı veya c nsel tac z
mağduru olduğu görüldü. Kadınların %59,3’nün kem k yaşı k ml k yaşından büyük ken
erkekler n %61,2’s nde kem k yaşı le k ml k yaşının uyumlu olduğu tesp t ed ld .
Bölgem zde c nsel st smar ve erken yaşta evl l k (çocuk gel nler) nedenler yle adl
makamlar tarafından kem k yaşı tay n oldukça sık sten lmekted r. Ülkem zde yapılan çalışmalarda
kronoloj k yaş le kem k yaşının mevcut “Gök” atlası ve d ğer ülkeler n populasyonu ç n
gel şt r len atlaslar le tesp t n n güven l r olamadığını b ld ren çalışmalar d kkat çekmekted r.
Özell kle ceza davalarında öneml sonuçlar doğurması neden yle ülkem z ç n daha güven l r b r
kem k yaşı tay n atlası oluşturulması gerekt ğ sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kel meler: Adl tıp, kem k yaşı, yaş tay n .
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DEKAPİTASYONA VARAN ASI OLGUSU
Al METİN1, Ökkeş KOÇYATAĞI2, Betül ALBAYRAK2, İlker KAÇAR2, Hakan KAR2, Hal s
DOKGÖZ2.
1
2

Adl Tıp Kurumu Mers n Şube Müdürlüğü

Mers n Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

G r ş ve Amaç; Asılar vücudun durumuna göre tam ası, yarım ası, ası vasıtasının boyundak
durumuna göre t p k, at p k, yüzün reng ne göre beyaz ası, mor ası olarak sınıflandırılmaktadır.
Asılar da ölüm solunum yollarının kapanması, boyun damarlarının sıkışması, nörojen k
mekan zmalara bağlı nh b syon ve medulla sp nal s lezyonlarına bağlı olarak gel şeb lmekted r.
Asıya bağlı dekap tasyon oldukça ender görülmekted r. Bu çalışmada asıya bağlı dekap tasyona
varan b r olgunun olay yer nceleme ve otops bulgularının b rl kte değerlend r lerek, olayın oluş
mekan zması ve or j n n tartışılması amaçlandı.
Olgu; Olgumuz 49 yaşında t caret le uğraşan, evl , çocuğu olan erkek olup şyer nde
merd ven boşluğunda, kend r le asılmış şek lde bulundu. Olay yer ncelemes nde cesed n yüzü
duvara gelecek şek lde kend rde asılı vaz yette olduğu, duvarda yaygın sıçrama tarzında kan lekeler
olduğu, kend r n bağlı olduğu tırabzanda ayakkabısının alt dekoru le uyumlu z olduğu görüldü.
Yapılan muayenes nde kıyafetler n n ön tarafında ve eller n n sırtında kuru kan lekeler olduğu, 180
cm boyunda, 75 kg ağırlığında erkek cesed nde boyunun ensede kısm der ve kas dokusu bırakacak
şek lde serv kal vertebralar le b rl kte tam kat kopmuş olduğu, boyunda kopmuş c lt kenarlarında
üstte ve altta parşömenleşm ş sıyrıklar ve ek mozlar olduğu görüldü. Yapılan otops de tro d
kıkırdağın hyo d kem k altında kopmuş olduğu, boyunun her k yanında kas dokusu le b rl kte
damar s n r paket n n ve boyun omurunun yüzeyler nde ve kenarlarında düzens zl k oluşturacak
şek lde tam kat kopmuş olduğu görüldü. K ş den alınan örneklerde yapılan toks koloj k ve
h stopatoloj k nceleme özell k görülmed .
Tartışma ve Sonuç; Asılarda yapılan otops de poz t f bulgu olarak genell kle boyunda
yumuşak doku lezyonları saptanab lmekte, hükm asılar g b bazı olgularda serv kal vertebralarda
da kırıklar oluşab lmekted r. Asılar da sıklıkla görüleb len ölüm mekan zmalarına ek olarak
olgumuzda k boyundak tüm kem k ve yumuşak dokularda tam kat kopmaya bağlıda ölüm
gerçekleşeb ld ğ görülmekted r. Olgumuzdak g b bazı yüksekten atlama olgularında atlama
yüksekl ğ , k ş n n ağırlığı, ası vasıtasının kalınlığı, d renc g b faktörlere bağlı olarak
dekap tasyona varacak bulgulara rastlanab lmekted r. Olgumuz atlama mesafes n n kısalığı, ası
vasıtasının kalın olması ve vücut ağırlığına yönünden farklılık göstermekted r. Olay yer nceleme
ve otops bulgularının b rl kte değerlend r lerek, olayın oluş mekan zması ve or j n hakkında daha
sağlıklı değerlend rmelere ulaşılab lmekted r.

Anahtar Kel meler: Ası, nt har, dekap tasyon, olay yer nceleme.
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TIBBİ BELGELERDE ŞÜPHELİ KEMİK KIRIKLARI SORUNU: BİR OLGU SUNUMU
Selahatt n ARTUÇ1, Veysel GÜRBÜZ2, Murat KAMALAK2, Kam l Hakan DOĞAN1, Şerafett n
DEMİRCİ2.
1
2

Selçuk Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Necmett n Erbakan Ün vers tes Meram Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Yaralanmalar sonucunda vücutta oluşan kırıklar Türk Ceza Kanunu 87. maddes n n üçüncü
fıkrasında ayrı b r kavram olarak yer almakta ve adl travma olgularında kem k kırıklarının
ncelenmes öneml b r yer teşk l etmekted r. D rekt graf ler, travmalı hastalarda lk yapılan ve hızlı
b r radyoloj k yöntem olmakla b rl kte, şüphel kl n k durumlarda ler görüntüleme yöntemler ne
başvurulması gerekmekted r. Bu çalışmada d rekt graf de şüphel kem k kırığı görülen ve kem k
s nt graf s sonucu kırık tanısı kes nleşen b r olguyu sunduk. Olgumuz, tıbb öyküsünde sağ ayağına
kavga esnasında darbe alma öyküsü olan 21 yaşında erkekt r. İlk düzenlenen adl raporunda d rekt
graf de sağ ayak üçüncü metatarsal proks mal uçta l neer fraktür şüphes olduğu, olay tar hl d rekt
graf s n n radyoloj uzmanı tarafından değerlend r lmes nde sağ ayak üçüncü metatars
proks mal nde nce l neer radyolüsen alan zlend ğ ve fraktür açısından şüphe uyandırdığı
kayıtlıdır. Selçuk Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Pol kl n ğ 'ne adl rapor düzenlenmes ç n
gönder len olgumuza olay tar h nden yaklaşık dört ay sonra tüm vücut kem k s nt graf s çek lm ş,
s nt graf de sağ ayak üçüncü metatarsal kem ğe uyan alanda odak tarzında artmış radyoakt f madde
tutulumu saptanmıştır. Bu bulgular b ze sağ ayak üçüncü metatarsal kem k kırığını düşündürmüştür.
Kem k s nt graf s fonks yonel b r görüntülemed r. Kem klerdek lezyonları bel rlemede oldukça
duyarlıdır. Ayrıca çocuk st smarında d rekt graf de bel rg n bulgu vermeyen lezyonların tanısında
kem k s nt graf s
öneml
avantaj sağlamaktadır. Sonuç olarak kem k kırıklarının
değerlend r lmes nde d rekt graf ler lk basamak olmalı, şüphel veya g zl kem k kırıklarının
göster lmes nde b lg sayarlı tomograf , manyet k rezonans le kem k s nt graf s g b ler
görüntüleme yöntemler nden faydalanılmalıdır.

Anahtar Kel meler: Kem k kırıkları, s nt graf , adl tıp.
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P 152
BAZ İSTASYONLARI: MASUM MU? ZARARLI MI?
Selahatt n ARTUÇ1, Murat KAMALAK2, Veysel GÜRBÜZ2, Kam l Hakan DOĞAN1, Şerafett n
DEMİRCİ2.
1
2

Selçuk Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Necmett n Erbakan Ün vers tes Meram Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Adl makamlar tarafından zaman zaman baz stasyonunun sağlığa zararları le lg l adl
tıptan b l rk ş görüşü talepler olmaktadır. Bu çalışmada, baz stasyonları ve sağlık le lg l güncel
l teratür b lg s n n tartışılması amaçlanmıştır. Elektromanyet k alan; elektr k yükler n n
hareket nden doğan, elektr k ve manyet k alan b leşenler ne sah p elektromanyet k enerj çeren
kuvvet alanıdır. Baz stasyonları, radyo s nyaller aracılığıyla cep telefonlarını şebekeye bağlamakta
olup, radyo frekansları elektromanyet k spektrumda non- yon ze düşük frekanslı elektromanyet k
radyasyon oluşturan grup çer s nde yer almaktadır. Ülkem zde yaklaşık 45 b n baz stasyonu
bulunmakta olup, baz stasyonları lg l yönetmel kler çerçeves nde kurulmaktadır. Bu
yönetmel kler gereğ b r baz stasyonunun, Uluslar Arası İyonlaştırmayan Radyasyondan Koruma
Kom syonunun (ICNIRP) bel rled ğ l m t değer n dörtte b r n aşamayacağı bel rt lm şt r. Radyo
frekanslarının nsan sağlığı üzer ne etk ler , vücut dokularının sıcaklığının artmasına
dayandırılmaktadır. Baz stasyonlarının çevres nde yaşayan nsanların en öneml ş kayetler ; baş
ağrısı, ştahsızlık, hals zl k, s n r bozukluğu, uykusuzluk, uyku bozukluğu, kulaklarda uğultu,
çınlama ve tans yon bozukluklarıdır. Ancak çalışmalar bu konudak ver ler n henüz yeterl
olmadığını göstermekted r. Düşük frekanslı elektromanyet k alanlar Uluslararası Kanser
Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından grup 2B olarak ( nsanlar ç n olası kars nojen k) olarak
sınıflandırılmıştır. Yapılan bazı çalışmalarda düşük frekanslı manyet k alanın ps lateral gl om ve
akust k nör nom r sk n arttırdığı, çocukluk çağı bey n tümörler le çok düşük b r korelasyon
göstereb leceğ rapor ed lm şt r. Bugüne kadar yapılan çalışmalar ve ep dem yoloj k araştırmalar
düşük frekanslı elektromanyet k radyasyonun kanserle b r l şk s n ortaya koyamamıştır.

Anahtar kel meler: Baz stasyonu, cep telefonu, adl tıp.
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P 153
KIKIRDAK KIRIĞI ADLİ TIP UYGULAMALARINDA KEMİK KIRIĞI OLARAK
DEĞERLENDİRİLMELİ Mİ?: OLGU SUNUMU
Veysel GÜRBÜZ1, Murat KAMALAK1, Selahatt n ARTUÇ2, Kam l Hakan DOĞAN2, Şerafett n
DEMİRCİ1.
1

Necmett n Erbakan Ün vers tes Meram Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
2

Selçuk Ün vers tes Tıp Fakültes, Adl Tıp Anab l m Dalı

Boyun, anatom k olarak hassas ve hayat organlara sah p b r anatom k bölged r. Eksternal
larengeal travmalar ender görülen ancak potans yel olarak ölümcül yaralanmalardır. Boyundak
yumuşak doku yaralanmaları, genell kle künt travma sonucu ortaya çıkar ve oldukça nad r görülür.
Boyun yaralanmaları; lar nks kıkırdak yaralanması, t ro d bez rüptürü, serv kal omurga kırığı,
hyo d kem k kırığı, özefagus ve damar yaralanmaları le b rl kte olab lmekted r. Olgumuz 78
yaşında erkek hastadır. Araç ç traf k kazası sonucu t ro d bez ve arter yaralanması, trakeaya bası
yapan boyun hematomu, sağa doğru deplase t ro d kart laj anter or kırığı, hyo d kem k kırığı, haf f
akc ğer kontüzyonu tesp t ed lm şt r. Necmett n Erbakan Ün vers tes Meram Tıp Fakültes Adl Tıp
Anab l m Dalı’nda lar nks kıkırdak kırığı, kem k kırığı olarak kabul ed lm ş, kırığın hayat
fonks yonlarına etk s orta (2/6) derece değerlend r lm şt r. Kıkırdak kırıklarının da Adl Tıp
açısından kem k kırığı olarak değerlend r lmes gerekt ğ görüşümüzün tartışılması amacıyla olgu
sunulmaya değer bulunmuştur.

Anahtar Kel meler: Kıkırdak, kem k kırıkları, adl tıp.
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P 154
KIRIKLARDA UYGULANAN PROTEZLERİN DUYU VEYA ORGAN İŞLEVİNDE
AZALMA VEYA KAYIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: OLGU SUNUMU
Murat KAMALAK1, Veysel GÜRBÜZ1, Selahatt n ARTUÇ2, Kam l Hakan DOĞAN2, Şerafett n
DEMİRCİ1.
1

Necmett n Erbakan Ün vers tes Meram Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
2

Selçuk Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Femur Boyun Kırıkları (FBK) proks mal femurun ntrakapsüler bölges nde oluşan
kırıklardır. Tüm dünyada kalça kırığı olguları 1990'larda 1,3 m lyon olarak hesaplanmışken,
ortalama yaşam süres beklent s n n artmasıyla 2025 yılında bu rakamın 2 katına, 2050 yılında se
4,5 m lyona çıkacağı beklenmekted r. Hastaların çoğu ortalama 80 yaşında olup bunların
yaklaşık %75' n kadın hastalar oluşturmaktadır. Bu kırıklar genç er şk nlerde yüksek enerj l
travmalar le veya altta yatan patoloj k b r neden (osteoporoz, denge bozukluğu, kogn t f şlevlerde
yeters zl k, genel kas zayıflığı, kas atrof s ) sonucunda oluşur. Yaşlılarda görülen kalça
kırıklarının %90'ı bas t düşme sonrası oluşmaktadır. FBK, sıklıkla kaza ve düşme sonucu oluşmakta
olup, çoğunlukla ortoped k cerrah müdahaley bazen de total kalça protez amel yatını gerekt ren
durumlardır. Bu durumlar adl olay n tel ğ taşımaktadır ve TCK 86, 87 ve 89. madde kr terler ne
göre değerlend r lmes stenmekted r. Olgumuz, 91 yaşında kadındır. İk yıl önce traf k kazası
sonucu yaralanmıştır. Femur boyun kırığı neden yle b polar kalça protez takılmış, Özürlülük
Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Ver lecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmel k
hükümler ne göre %38 oranında özürlü olduğu rapor ed lm şt r. Cumhur yet Savcılığı mevcut
yaralanmanın duyu ve organ şlev nde azalma veya kayıp yönünden değerlend r lmes n stem şt r.
N.E.Ü Meram Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı tarafından yapılan değerlend r lmede, kalça
protez n n fonks yon bozukluğu oluşturmasa da anatom k bozukluk oluşturduğundan duyu ve organ
şlev nde azalmaya neden olduğu şekl nde rapor düzenlenm şt r. Adl Tıp uygulamalarında, bu tür
protezler n duyu veya organ şlev nde azalma veya kayıp açısından tartışılması gerekt ğ kanaat ne
varılmıştır.

Anahtar Kel meler: Kem k kırıkları, protez, adl tıp.
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P 155
PULMONER ARTER ANEVRİZMASI RÜPTÜRÜNE BAĞLI ANİ ÖLÜM OLGUSU
Veysel GÜRBÜZ1, Murat KAMALAK1, Selahatt n ARTUÇ2, Kam l Hakan DOĞAN2, Şerafett n
DEMİRCİ1.
1

Necmett n Erbakan Ün vers tes Meram Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
2

Selçuk Ün vers tes Tıp Fakültes, Adl Tıp Anab l m Dalı

Pulmoner arter anevr zması ve pulmoner arter d seks yonu, kron k pulmoner
h pertans yonun nad r kompl kasyonlarındandır. S stem k arter d seks yonlarından farklı olarak,
pulmoner arter d seks yonu genell kle öldürücüdür. Bu durumun hayattayken tesp t çok nad rd r ve
genelde an ve beklenmed k ölümlerde otops esnasında tesp t ed lmekted r. Adl Tıp Uzmanı bu
patoloj k durumlarda merkez b r rol oynamaktadır. Pulmoner arter anevr zması ve pulmoner arter
d seks yonu çoğu zaman an ölümle l şk l olan antemortem teşh s zor nad r olgulardır. Bu
patoloj k durumlar konjen tal ya da sonradan kazanılmış yapısal kard ak defektlere bağlı kron k
pulmoner h pertans yon le ş ddetle l şk l d r. Olgumuz, Behçet Hastalığı neden yle tedav görmüş
36 yaşında kadındır. An den fenalaştığı ve Had m Devlet Hastanes ne ölü olarak get r ld ğ
b ld r lm şt r. Ölüm belges düzenlenm ş, defned lm ş, ancak olaydan b r hafta sonra tıbb uygulama
hatası neden yle eş tarafından Cumhur yet Savcılığına müracaat ed lmes neden yle feth kab r
yapılmıştır. Otops de, sağ pulmoner arterde meydana gelen rüptür ve sonrasında kalp tamponadı
tesp t ed lm şt r. Olgumuz, ölüm neden ve tıbb uygulama hastası yönünden değerlend r lm ş,
bulgular l teratür ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kel meler: Pulmoner arter, anevr zma, ölüm, adl tıp.
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P 156
YILDIRIM ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN BİR ÖLÜM OLGUSU
Murat KAMALAK1, Veysel GÜRBÜZ1, Selahatt n ARTUÇ2, Kam l Hakan DOĞAN2, Şerafett n
DEMİRCİ1.
1

Necmett n Erbakan Ün vers tes Meram Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı
2

Selçuk Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Dünyada, günde sek z m lyondan fazla yıldırım olayı gerçekleşmekted r. Yıldırıma bağlı
yaralanmalar, %10 le %30 arasında ölümle sonuçlanmaktadır. Elektr k ve yıldırım çarpmalarının
neden olduğu yaralanmalar, akımın d rekt olarak kalp, bey n, hücre membranı ve damar düz
kaslarından geçmes yle olur. Yıldırıma bağlı yaralanma sonucu hastanelere başvuran olgularda,
subjekt f yakınmalar veya stab l v tal bulgular saptanab leceğ g b konfüzyon, amnez , değ ş k
derecelerde yanık, kard ak sorunlar, ventr küler f br lasyon, as stol , kas skelet yaralanmaları, organ
hasarları, yanıklar, kafatası kırıkları, bey n kanaması g b durumlar saptanab l r. Olgumuz 40
yaşında kadındır. Yıldırım çarpması sonucu yaralanarak öldüğü b ld r lm şt r. Yapılan ölü
muayenes ve otops de; boyun bölges nde “eğrelt otu” görünümü, karın sağ tarafta ve sağ uyluk ön
tarafında t msah der s görünümü tesp t ed lm şt r. Vücudun farklı lokal zasyonlarında yanık,
bey nde sol par etotemporal bölgede subarakno d kanama, sağ akc ğer bazal kısmında balık sürüsü
görünümü ve kalp sağ ventr külde peteş al kanamalar saptanmıştır. Olgumuz, yıldırım çarpmasına
bağlı nad r saptanan kafa ç kanama, t msah der s manzarası ve eğrelt otu manzarası bulgularının
b r arada bulunması neden yle lg nç bulunarak sunulmuştur.

Anahtar Kel meler: Yıldırım çarpması, ölüm, adl tıp.
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P 157
TÜRKİYE’DE ADLİ BİLİMLER LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARI
Neylan ZİYALAR, Gökhan ERSOY, Münevver AÇIKKOL.
İstanbul Ün vers tes Adl Tıp Enst tüsü

G r ş: Son yıllarda Adl B l mler eğ t m l sansüstü eğ t m kurumlarının çer s nde gerçek b r
akadem k d s pl n olarak st krarlı b r şek lde gel şmekted r. Türk ye’de de b rkaç ün vers tede adl
b l mler alanında yüksek l sans ve doktora düzey nde eğ t m veren enst tüler, anab l m dalları ya da
programlar bulunmaktadır.
Amaç: Bu çalışmanın amacı Türk ye’de yükseköğret m kurumları bünyes nde hal hazırda
devam eden adl b l mler eğ t mler n n, günümüz ve gelecektek uluslararası konumunu ve alana
yönel k st hdam ht yacını göz önünde bulundurarak kapas te ve yeterl l ğ n tartışmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmada İstanbul Ün vers tes Adl Tıp Enst tüsü yüksek l sans ve
doktora programlarından bugüne kadar mezun olmuş ve hal hazırda eğ t m devam eden
öğrenc ler n, hang l sans formasyonuna sah p oldukları, konu ve çer kler ne göre
gerçekleşt rd kler tez çalışmaları ve mezun yet sonrası alandak st hdam oranları stat st k olarak
değerlend r lm şt r.
Bulgular: İstanbul Ün vers tes Adl Tıp Enst tüsü’nde kurulduğundan bugüne 624’ü mezun
olmak üzere toplamda 1123 yüksek l sans ve doktora öğrenc s eğ t m almıştır. Eğ t mler ne devam
edenler n yaklaşık yarısı Sosyal B l mler Anab l m Dalı’na kayıtlı olup %14’ü doktora, %47’s
yüksek l sans, yaklaşık üçte b r Fen B l mler Anab l m Dalına kayıtlı olup %11’ doktora, %23’ü
yüksek l sans öğrenc s d r. %5’ se Tıp B l mler Anab l m Dalı’nda doktora eğ t mler ne devam
etmekted rler.
Sonuç: Teknoloj k gel şmeler ve mult d s pl ner boyutu yüzünden, h br t b r öğret m
kadrosunun, alanın d nam zm ne uygun olduğu düşünülmekted r (Quar na& Brettell,2009). Adl
b l mler alanındak küresel gel ş me ayak uydurab lmek ve adalete katkı sağlamak adına, alanında
yet şm ş eğ t m kadroları tarafından l sansüstü eğ t m n ver lmes , en doğru ve b l msel yöntem
olacaktır.

Anahtar Kel meler: L sansüstü, adl b l mler, adl tıp, eğ t m, mezun yet sonrası.
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P 158
KAFADA AYNI GİRİŞ DELİĞİNDEN İKİ MERMİ ÇEKİRDEĞİ GEÇİŞİNİN
BELİRLENMESİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
Den z Oğuzhan MELEZ1, Y ğ t Sezer1, Murat N hat ARSLAN1, İpek ESEN MELEZ2, Ercan
ARSLAN1, Nurett n ÖMÜR1, D lek ŞAHİN3.
1
2

İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı

Bezm alem Vakıf Ün vers tes Adl Tıp Anab l m Dalı
3

İstanbul Ün vers tes Onkoloj Enst tüsü

Kafa bölges nde b rden fazla ateşl s lah yaralanması bulunan nt har olguları nad r
görülmekle b rl kte or j n tay n nde adl tıbb olarak ler ncelemelere g d lmes gerekeb lmekted r.
Çalışmamızda, 22 yaşında erkek olguda sağ kulak sayvanın 2 cm üzer nde b t ş k atış mesafes nden
gerçekleşt ğ tesp t ed len b r adet ateşl s lah merm çek rdeğ g r ş yarası ve kafa boşluğu ç nde
bey n dokusunda 7.65 mm çapında, b r bey n sol oks p tal lob ç nde d ğer sol par etal kem kte
dışa doğru yıldızvar kırık hatları oluşturarak bey n sol par etal lob ç nde kalmış halde k adet
merm çek rdeğ elde ed ld . Sağ temporal kem ktek merm geç ş defekt n n, merm çek rdekler n n
çapları le aynı ölçü ve şek lde olduğu -makroskop k olarak ve fotoğrafların süper mpoze ed lmes
le- tesp t ed ld . Merm ler n traseler , 3 boyutlu B lg sayarlı Tomograf reformat görüntüler nde
zlenen bey n parank m hasarı ve kem k fragmanları yardımı le değerlend r ld . Hayatın doğal
akışında sadece b r merm çek rdeğ n n geçeb leceğ b r kem k defekt nden ardışık yapılmış k
atışta k merm çek rdeğ n n geçeb l rl ğ çok mümkün görülmed ğ ç n bu yaralanmanın
mekan zmasının aydınlatılması amacı le otops bulguları, radyoloj k ver ler, olayda kullanılan yarı
otomat k s lahın ve merm çek rdekler n n bal st k ncelemeler le merm çek rdekler n n elektron
m kroskop bulguları b rl kte değerlend r ld . Elde ed len sonuçlar çerçeves nde, olay esnasında b r
öncek atışta namlu ç nde sıkışma neden le kalmış merm çek rdeğ ne sonrak atıştak merm
çek rdeğ n n d pten vurması neden le kafadak aynı kem k defekt nden tek merm çek rdeğ g b
g rd kler , sonrasında kafa boşluğunda b lardo topu mekan zması le farklı yönlere lerled kler
düşünüldü. Sonuç olarak; ateşl s lah yaralanmalarında olayın aydınlatılmasında makroskop k
değerlend rme çoğu kez yeterl olmakla b rl kte bazı olayların aydınlatılmasında ler ncelemeler n
önem akılda tutulmadır.
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P 159
DORSAL KÖK GANGLİONLARINI İÇERİR BİÇİMDE POSTERİOR YAKLAŞIMLA
SANTRAL SİNİR SİSTEMİ BLOK DİSSEKSİYONU
Den z Oğuzhan MELEZ1, Murat N hat ARSLAN1, İpek ESEN MELEZ2, Y ğ t SEZER1, Fat h
ABALI1, Taner DAŞ1.
1
2

İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı

Bezm alem Vakıf Ün vers tes Adl Tıp Anab l m Dalı

F z ksel st smar ölüm le sonuçlanma ht mal en yüksek olan st smar türüdür. Olgumuz 51
günlük erkek bebek olup babası tarafından darp ed lme dd ası le öldüğü b ld r lm şt r. Otops s nde
dış muayenede saçlı der , yüz, boyun ve göğüs bölges nde çok sayıda ek mozlar tesp t ed ld . İç
muayenede saçlı der altında yaygın kanama alanları ve sol par etal kem kte ka deye nen çökme
kırığı tesp t ed ld . F z ksel travmaların santral s n r s stem ndek etk s n n değerlend r leb lmes ç n
poster or yaklaşımla medulla sp nal s dorsal kök gangl onlarını da çer r b ç mde blok hal nde
santral s n r s stem d sseks yonu yapıldı. Bunun ç n kafa kubbes her k tuber par etale h zasından
geçecek b ç mde frontal planda oks p tal ve her k par etal kem k poster or kısımları arkada kalacak
b ç mde açıldı. Medüller kanal L5 sev yes ne kadar vertebraların ped küller kes lerek açıldı. Bey n,
bey nc k, bey n sapı ve dorsal kök gangl onlarını çerecek b ç mde medulla sp nal s olmak üzere
santral s n r s stem blok hal nde çıkartıldı. Bey n yüzey nde olfaktör s n r seyr boyunca subdural
kanama ve kontüzyon, frontal ve par etal loblarda ve medula sp nal ste yaygın subarakno dal
kanama, serv kal dorsal kök gangl onlarında yaygın subdural kanama tesp t ed ld . H stopatoloj k
nceleme ç n bütün halde alınarak solüsyon ç ne asılarak yerleşt r ld . Göz küreler kavum
orb tanın üst duvarı kes lerek çıkartıldığında opt k s n r çıkış yerler nde ve opt k s n r lk b r
cm’s nde kanama görüldü. Her k hem toraksta kas ç kanama alanları, boyunda sağ
sternoklav kulomasto d, sol gen ohyo d kaslarda kanama ve larenks le h pofarenkste yaygın
submukozal kanama alanları tesp t ed ld . H stopatoloj k ncelemede, makroskop k ver ler destekler
bulgular elde ed ld . Toks koloj k ncelemede alkol, uyutucu ve uyuşturucu tesp t ed lmed . Tüm
bunlar b rl kte değerlend r ld ğ nde ağız-burun kapaması, boyun basısı ve künt göğüs-batın travması
bulguları bulunan bebeğ n ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafa kem k kırıkları le b rl kte
santral s n r s stem kanaması ve harab yet sonucu meydana gelm ş olduğu düşünüldü. Sonuç
olarak f z ksel travma sonucu çocuk ölümler nde, santral s n r s stemler n n mmatür yapısı neden
le er şk nlerde olmasını beklemed ğ m z ve bazen tek bulgu olab lecek dorsal kök gangl on
kanamasının göster lmes nde poster or yaklaşımla dorsal kök gangl onlarını çer r santral s n r
s stem d sseks yonu öneml d r.
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LENFOSİTİK MYOKARDİTE BAĞLI ÖLÜM; OLGU SUNUMU
Nac ye ÖZEREN1, Necm ÇEKİN1,2, Demet MERAL1.
1
2

Adl Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı

Çukurova Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Doğal ölümler ç nde kard yak patoloj ler lk sırayı almakta, bunlar ç nde myokard tler
öneml b r yer tutmaktadır.
Lenfos t k myokard tler sıklıkla nfant, çocuk, genç er şk nde görülürler. Akt f myokard t,
ölümcül ventr küler ar tm lerle kompl ke b r hastalık olab l r.
Bu çalışmada, otops sonrası myokard t tanısı alan b r olgunun h stopatoloj k bulgularıyla
sunulması planlandı.
Olgu: Sur ye vatandaşı, 10 aylık, kız bebek. Beş gün önce başlayan aşırı terleme ş kayet le
götürüldüğü doktorda ant b yot k tedav s ver lm ş, düzelmeyen ve ateş yükselen olgu, gönder ld ğ
hastanede aynı gün vefat etm ş. Yapılan otops de kalp; 85 gr ağırlığındaydı. Makroskop k olarak
özell k zlenmed . Akc ğerler se sarımsı renkte görüldü. Yapılan h stopatoloj k ncelemede
myokard dokusunda yaygın mononükleer lt hab hücre nf ltrasyonu, fokal alanlarda myokard
nekrozu zlend . Lenfos t k myokard t le uyumlu bulundu. Akc ğer kes tler nde se ödem,
septumlarda gen şleme, sellülar tede artış, lenfo d agregatlar zlend . İntert syel pnömon ( v ral) le
uyumlu bulundu.
Bazı vakalarda göğüs ağrısı, hızlı yükselen ateş, hemod nam bozukluğuna bağlı semptomlar
görüleb l r. Myokard tler makroskop k olarak normal görünen kalplerde m kroskop k ncelemede
karşımıza çıkab lecek ve an ölüme neden olab lecek b r patoloj d r.

Anahtar Kel meler: Çocuk, doğal ölüm, myokard t.
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YABANCI CİSİM ASPİRASYONUNA BAĞLI ÖLÜM
Ayşe Gül BİLEN1, Necm ÇEKİN1,2.
1
2

Adl Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı

Çukurova Ün vers tes Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Yabancı c s m asp rasyonları (YCA) çocuklarda ölümcül olab len, ac l müdahale gerekt ren
olayların başında gelmekted r. 1- 2 yaş grubu çocuklar yüksek r sk altındadır. Yaşlarına uygun
olmayan oyuncaklarla oynama, uygun olmayan y yeceklerle beslenme, eğ t ms z ve b lg s z a leler,
beslenme güçlüğü le seyreden hastalıklar, r skl objen n ulaşılab l rl ğ r sk faktörler d r. Yabancı
c s mler; olgunun yaşı ve havayolu gen şl ğ yle bağlantılı olarak şek ller ne, büyüklükler ne ve
kıvamlarına göre solunum yolunda herhang b r yere yerleşeb l rler. En sık rastlanan tr ad an
başlayan öksürük veya boğulma, hışıltı (wheez ng) ve tek taraflı azalmış solunum sesler olarak
b ld r lmekted r.
Olgumuz üç aylık b r kız çocuğudur. Evde annes mutfakta yemek yaparken yerde d ş
kaşıyıcısı le oynadığı sırada an den morarması üzer ne hastaneye kaldırılmıştır. Hastanede ex
olduğu öğren lm şt r. Otops de; sağ akc ğer n haf f kollabe olduğu, trakea ve bronşlar açıldığında;
trakeada d stalde sarımtrak renkte 4x4 cm l k naylon parçası olduğu ve tamamen tıkanmış olduğu
görüldü.
Olgumuzda, olayın evde meydana gelmes ve yakınında annes n n bulunması, ebeveynler n
YCA konusunda eğ t lmes gerekt ğ n ortaya koymaktadır. YCA’na bağlı ölümler; çocukların,
a leler n ve bakıcıların eğ t lmes , küçük oyuncak ve objelerle oynayan çocuklardak tehl ken n
farkında olmalarının sağlanması, sert f kalı oyuncaklarla oynanması, özell kle küçük objelere
ulaşılab l rl ğ n engellenmes le tamamen önleneb l r ölümler olarak kabul ed lmekted r.

Anahtar Kel meler: Yabancı c s m asp rasyonu, ölüm, çocuk.
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OPİYAT ZEHİRLENMESİYLE BİRLİKTE GELİŞEN BEYİN KANAMASI: BİR ÖLÜM
OLGUSU
Rıfat ÖZDEMİREL¹, İlham KÖMÜR², Mustafa C had GÖKTEPE³, Bünyam n BAŞPINAR².
¹ İstanbul Adl Tıp Kurumu Başkanlığı
² Adl Tıp Kurumu Çağlayan Şube Müdürlüğü
³ İstanbul Ün vers tes İstanbul Tıp Fakültes Adl Tıp Anab l m Dalı

Bağımlılık yapıcı maddeler n kullanımı, dünyada c dd b r sorundur. 2013 yılı t bar yle
dünyada op yat kullanan k ş sayısının 12.8 le 20.2 m lyon arasında olduğu tahm n ed lmekted r.
Türk ye’de 2012 yılında 162 madde kullanımına bağlı ölüm meydana geld ğ , bunlardan 124’ünün
afyon ve türevler n çeren maddelerle bağlantılı olduğu b ld r lm şt r.
Op yat, op umdan elde ed len maddeler tanımlamak ç n kullanılır. Tıbb olarak ağrı ve
nefes darlığı tedav s nde kullanılırlar. Yüksek dozlarda op yat kullanımına bağlı ölüm neden
sıklıkla solunum depresyonudur.
Parkta ölü olarak bulunan 35 yaşında erkek cesede yapılan otops de; dış muayenede sol
d rsek ç büklümündek ğne z dışında travmat k değ ş m saptanmadı. İç muayenede; kafatası ve
yüz kem kler sağlam bulundu. Bey n bazal nde ve bey nc kte subarakno dal kanama olduğu
görüldü. W ll s pol gonunda; arter a baz llar s n her k a.cerebr poster orla b rleş m yer nde 0,3 cm
çaplı anevr zma ve bu anevr zma duvarında 0,1 cm uzunluğunda yırtık olduğu görüldü.
H stopatoloj k anal zde; bey n ve bey nc kte yaygın subarakno d kanama saptandı. Toks koloj k
anal zde kanda 106 ng/ml dextromethorphan, 213 ng/ml morph ne, 79,5 ng/ml code ne, 85,1 ng/ml
paracetamol, 6-MAM ve mecon n, drarda; dextromethorphan, morph ne, code ne, 6-MAM,
paracetamol, thebaol ve mecon n; örneklenen c lt bölges nde; dextromethorphan, morph ne,
code ne, paracetamol saptandı. K ş n n ölümünün uyuşturucu madde zeh rlenmes ve buna eşl k
eden travmat k olmayan w ll s pol gonunda anevr zma yırtılmasına bağlı gel şen kanama sonucu
olduğu rapor ed ld .
Madde kullanımı, skem k ya da hemoraj k nme ç n b r r sk faktörüdür. Hemoraj k nme en
çok amfetam n ve koka n kullanımı le b rl kte görülür. L teratürde amfetam n ve koka n
kullanımına bağlı ntrakran yal kanama ve skem k nme oluşmuş ölüm olguları b ld r lm şt r.
Olgumuz; op yat madde zeh rlenmes ve w ll s pol gonu anevr zması yırtılmasının b rl kte
görülmes neden yle sunulmaya değer bulunmuştur.

Anahtar kel meler: Op yat zeh rlenmes , ölüm, otops , w llus anevr zması.
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BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE KRANİAL ANTROPOMETRİK ANALİZ SONUCU
CİNSİYET TAYİNİ
Oğuzhan EKİZOĞLU1, El f HOCAOĞLU2, İsma l Özgur CAN3, Ercan İNCİ2, Sema AKSOY2,
Cud Ferat BURAN3, Ibrah m SAYIN4.
1
2

Tepec k Eğ t m ve Araştırma Hastanes Adl Tıp B r m

Bak rkoy Dr. Sad Konuk Eğ t m ve Araştırma Hastanes Radyoloj Kl n ğ
3
4

Dokuz Eylül Ün vers tes Adl Tıp Anab l m Dalı

Bak rkoy Dr. Sad Konuk Eğ t m ve Araştırma Hastanes

G r ş: Modern radyoloj k görüntüleme metodlarının yaygınlaşması, mal yet oranlarının
düşmes hız avantajı ve nce kes t-3 boyutlu anal z g b tekn k üstünlükler antropometr k
çalışmalarda kullanımını g derek artırmaktadır.
Materyal ve Metod: Bu çalışmada 18-45 yaş (ortalama yaş: 30.73 ± 11.2) grubuna dah l
400 hastaya (200 erkek ve 200 kadın) a t 1mm kes tl kran al b lg sayarlı tomograf görüntüler
retrospekt f olarak ncelenm şt r. Çalışmamızda kran um bölges nde 14 antropoloj k parametre;
bas on-bregma yüksekl ğ , bas on-prosth on uzunluğu, maks mum kran al uzunluk and kran al taban
(bas on-nas on) uzunluğu, maks mum kran al gen şl k, b z gomat k uzunluk, üst yüz gen şl ğ ,
b masto d uzunluk, orb tal gen şl ğ , orb tal uzunluk, b orb tal gen şl k ve nterorb tal gen şl k,
foramen magnum gen şl ğ ve foramen magnum uzunluğu değerlend r lm şt r.
Bulgular: Çalışmamızda ntraobserver ve nterobserver anal z yapılmış olup ntra- ve nterobserver değerlend rmeler sonucunda metodun tekrarlanab l rl ğ ve güven l rl ğ y düzeyde
olduğu bel rlenm şt r. morfometr k ölçümler le yapılan loj st k regresyon forward anal z
sonucunda d morf zm açısından en bel rg n ölçümler maks mum kran al uzunluk, b z gomat k
uzunluk, bas on-bregma yüksekl ğ , kran al taban gen şl ğ , bas on-prosth on uzunluğu ve b masto d
uzunluk olarak tesp t ed ld . bu ölçümler çer s nde en d morf k yapı b z gomat k uzunluk olarak
tesp t ed ld ve doğruluk oranı kadınlarda 83% ve erkeklerde 77% olarak bel rlend . Bu 6
parametren n dah l ed ld ğ model le %92.5 sens t v te ve 82.0 spes v te oranlarıyla kadınların %
87.5’ ve erkekler n % 86.5’ doğru olarak tanımlandı.
Sonuç: Çalışmamız sonucunda kran al morfometr k parametreler n modern Türk
popülasyonunda c ns yet tay n ç n güven l r olduğu ve yüksek d morf zm gösterd ğ sonucuna
ulaşılmıştır. Kran al morfometr k anal zlerde b lg sayarlı tomograf kullanımının modern
popülasyonların ver ler n ortaya koyması ve geçm ş popülasyon ver ler n n karşılaştırılması ç n
öner leb l r olduğunu düşünüyoruz.
Anahtar kel meler: Kran um, b lg sayarlı tomograf , antropometr k anal z.
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