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X. Adli Bilimler Sempozyumu 13-16 Kasım 2013 /ANKARA

Değerli Adli Bilimciler,
İki yılda bir gerçekleşen Adli Bilimler Sempozyumu’nun onuncusunun 13 –16 Kasım 2013
tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenmesinden mutluluk
duyuyoruz.
Adli bilimler sahası tıp doktorları, psikologlar, kimyacılar, eczacılar, hemşireler, biyologlar,
antropologlar gibi birçok değişik alanlardan mühendisler, hukukçular, polis ve sosyologlardan
oluşmaktadır.
Hacettepe Üniversitesi çok sayıda bilim alanında eğitim ve hizmet vermesi nedeni ile
kuruşundan beri Adli Bilimler sahasında da bilimsel araştırmalar ve bilirkişilik hizmetlerini
vermektedir.
Özellikle son yıllarda Üniversitemiz Hukuk Fakültesi, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitüleri
içerisinde açılan Adli Bilimler sahasındaki yüksek lisans ve doktora programları, Alkol
Araştırma Merkezi, Adli Tıp Anabilim Dalı bünyesindeki Adli Toksikoloji ve Adli Biyoloji
Laboratuvarları ile bilimsel çalışmalar ve bilirkişilik alanında katkımızın daha da artıracağına
inanıyorum.
Daha önce tartışılmamış olan Sanat alanında gerçekleşecek olan bu sempozyumda daha önce
değinilmemiş önemli konuların tartışılacağından eminim.
Emeği geçenlere çok teşekkür eder, tüm katılımcılara başarılar dilerim.

Prof. Dr. A. Murat TUNCER
Rektör
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Değerli Adli Bilimciler,

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı ve Adli Tıp Uzmanları Derneği
tarafından 13 - 16 Kasım 2013 tarihleri arasında Ankara Cer Modern Sanatlar Merkezi’nde
düzenleyeceğimiz X. Adli Bilimler Sempozyumunda temel konu başlığı “Sanat” olarak
seçilmiştir.
Sempozyumda, adli bilimler ve sanat ilişkisi yanında adli bilimler alanında yaşadığımız
güncel sorunlarımıza yönelik multidisipliner bir bakış açısıyla tartışma imkanı sağlanacaktır.
X. Adli Bilimler Sempozyumu Polis, Jandarma, Adli Tıp Kurumu ve üniversitelerdeki adli
bilimcilerin değişik alanlarda kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyacaktır.
Bu sempozyumda Hollanda Büyükelçiliğinin katkıları ile Uluslararası katılım sağlanmış ve
sempozyum bünyesinde 6 Atölye çalışması planlanmış, ayrıca sempozyum bünyesi içerisinde
121 poster, 33 sözel bildiri sunulmak üzere kabul edilmiştir.
Sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçen akademisyen arkadaşlarıma, bilimsel destek
veren Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’na, Polis
Kriminal Daire Başkanlığı’na değişik derecelerde sponsorluk desteği veren SEM, Genomed,
Verisis, KBB Tautmann, Ant Teknik, Gantenbein, CerModern, Ağaç İş Sendikası, Hollanda
Büyükelçiliği’ne teşekkür ederim.
Adli bilimlere gönül vermiş deneyimli uzmanlar yanında genç bilim insanlarını sahada çalışan
adli bilimcilerin ve bu alana ilgi duyan herkesin X. Adli Bilimler Sempozyumunda bilimsel
açıdan dolu bir sempozyum geçirmelerini diliyorum.

Saygılarımla.
Sempozyum Başkanı
Prof. Dr. Ali Rıza TÜMER
Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı
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Değerli Adli Bilimciler,

Adli Tıp Uzmanları Derneği ve ev sahipliğini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp
Anabilim Dalı’nın üstlendiği 13 - 16 Kasım 2013 tarihleri arasında Ankara Cer Modern
Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilen “Adli Bilimler ve Sanat” temalı X. Adli Bilimler
Sempozyumu ile sizlerle birlikteyiz. Bu toplantıda Adli Bilimler ve Sanat ilişkisi yanında
alanımızın güncel sorunlarına yönelik multidisipliner yaklaşım ile güçlü bir bakış açısı
sağlanması amaçlandı. Uygulamada bizlere ışık tutacak kurslara gösterdiğiniz ilgi ve farklı
perspektifler ile alanımıza önemli katkı sağlayacağına inandığımız bildirileriniz için teşekkür
ederiz.
Birlikte çalışmanın öneminin kavrandığı ve bu çalışma şekli ile çok daha da güçlenildiğinin
özümsendiği dönemlere çoğalarak ulaşmış olmaktan mutluyuz. Adli Bilimler alanının önemli
bir paylaşım noktası olduğuna inandığımız geleneksel Adli Bilimler Sempozyumu’nu bilimsel
katkılarınızla bir adım daha yukarı taşımış olmanın gurur verici olduğunu belirtmek isteriz.
Multidisipliner yaklaşımla oluşturduğumuz bu tür bilimsel toplantıların, alanımızın bugün
ulaştığı noktadaki katkısı ve gelişimindeki önemini bir kez daha vurgularken, Adli Tıp
Uzmanları Derneği adına kongre ve sempozyumlarda birlikte olma isteğimizi yineleyerek,
başarının bir varış noktası değil bir yolculuk olduğu ve birlikte daha güçlü olduğumuz
inancıyla X. Adli Bilimler Sempozyumu’na katkılarınız ve katılımınızla onurlandırdığınız için
teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Nadir ARICAN
Adli Tıp Uzmanları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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BİLİMSEL DESTEK VEREN KURUMLAR

Adli Tıp Kurumu

Jandarma Kriminal
Daire Başkanlığı

Kriminal Polis
Laboratuvarları Dairesi
Başkanlığı

Hollanda Büyükelçiliği

Hacettepe Üniversitesi
Alkol Bilimsel Uygulama ve
Araştırma Merkezi

SPONSORLAR
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İÇİNDEKİLER
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Sempozyum Programı..........................................................................................22
Bildiriler
SÖZEL BİLDİRİLER...............................................................................28
14 KASIM 2013
SB 1: OTOPSİDE ADLİ DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK VE GÜNCEL GELİŞMELER
Mustafa DALGIÇ, Gonca PİŞKİN KESİCİ, Mustafa ÖNDER, Özgün ÖZER
SB 2: BİRİNİN HAYATTA KALDIĞI İKİLİ İNTİHAR OLGUSUNDA YASAL SÜREÇ
Seyfullah SARI, Berna DURMUŞ, Feyzullah ERDEM, Harun AKKAYA
SB 3: OLAY YERİNDEN FAİLE
Emek Yüce ZEYREK-RİOS
SB 4: ÖMER SEYFETTİN’İN “BEYAZ LALE” ÖYKÜSÜNÜN ADLİ BİLİMLER
PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Anıl ÖZGÜÇ, Gökhan ORAL
SB 5: SAMSUN İLİNDE POSMORTEM İNTERVAL TESPİTİNDE KULLANILAN ADLİ
ENTOMOLOJİK VERİLER
Meltem KÖKDENER
SB 6: SEKSÜEL CİNAYETLER: SADİSTİK SEKSÜEL CİNAYET
Emek Yüce ZEYREK-RİOS
SB 7: DİŞ ve ISIRIK İZLERİNİN ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
İsmail Serkan ZEYBEK, Aytaç KOÇAK, Ekin Özgür AKTAŞ, Aslıhan TEYİN
SB 8: İSTANBUL DİŞ HEKİMLERİ ODASI’NA YANSIYAN TIBBİ UYGULAMA HATASI
İDDİALARININ ADLİ VE TIBBİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Anıl ÖZGÜÇ, Gökhan ERSOY
SB 9: İTALYA’DA ADLİ TIP - FORENSIC MEDICINE IN ITALY
Ziyaettin ERDEM, Esra ÜNAL
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15 KASIM 2013
SB 10: CHRYSOMYA ALBİCEPS (DİPTERA: CALLİPHORİDAE) LARVALARDA ÇOKLU
İLAÇ ANALİZİ: ENTOMOTOKSİKOLOJİK ÖN ÇALIŞMA
Nebile DAĞLIOĞLU, H. Nihal AÇIKGÖZ, İsmail Ethem GÖREN, Duygu DIVRAK, Pınar
EFEOĞLU, Mete K. GÜLMEN
SB 11: TOPRAĞIN MİNERALOJİK BİLEŞİMİNİN ÇÜRÜME ÜZERİNE ETKİSİ
Murat MERT, Sema TETİKER, Ahmet Selçuk GÜRLER
SB 12: MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARDA OLAY YERİ YÖNETİM VE
KOORDİNASYONU
Murat MERT, Cihangir ERDEMİR, Faruk EMREM, Fatih KOLAY, Eyyüp YILMAZ
SB 13: RESMİ BELGELERDE SAHTECİLİK VE ADLİ BELGE İNCELEMEDE SANATÇIGRAFOLOJİ UZMANLARI GEREKSİNİMİ
Abbas KETİZMEN
SB 14: ALT ÇENESİ OLMAYAN 4 KAFATASI ÜZERİNDE 2 BOYUTLU
REKONSTRÜKSİYON ÇALIŞMASI
Ahmet Necati ŞANLI, A.Sadi ÇAĞDIR, M.Feyzi ŞAHİN
SB 15: MAHREMİYETİ BOZULAN ÖLÜ BEDEN VE SANAT
Serap EMMUNGİL KARAMANOĞLU, Nil KÖKEN
SB 16: AKIL HASTALIĞI VE AKIL HASTALARINA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Fatma Süzgün ŞAHİN, Serdar ÜNVER
SB 17: “SÖZ UÇAR, YAZI KALIR” YA YAZI UÇARSA? “KAYBOLAN MÜREKKEP” İLE
OLUŞTURULMUŞ BELGELERİN İNCELENMESİ; BİR OLGU SUNUMU
Esat ŞAHİN, İlhami KÖMÜR, Ferruh BAKLACIOĞLU, Bünyamin BAŞPINAR, H. Bülent ÜNER
SB 18: ANTİFRİZ İÇEREK İNTİHAR EDEN BİR OLGUDA EL YAZISINDAKİ
DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ
İlhami KÖMÜR, Ersen SALTI, Esat ŞAHİN, Çetin SEÇKİN, H. Bülent ÜNER
SB 19: EPİLEPSİ ÖYKÜSÜ OLAN ÖLÜM OLGULARINDA OTOPSİ BULGULARI
Murat Nihat ARSLAN, Deniz Oğuzhan MELEZ, Ahmet Necati ŞANLI, İpek ESEN MELEZ, Sermet
KOÇ
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16 KASIM 2013
SB 20: ADLİ ANTROPOLOJİ AÇISINDAN YÜZ YAŞLANDIRMA SANATI
Özgür BULUT
SB 21: LİSANS PROGRAMINDA ADLİ SANAT EĞİTİMİ
Özgür BULUT, Himmet GÜMRAH
SB 22: TÜRK TOPLUMUNDA ETANOL ALIMINI TAKİBEN ETİL GLUKURONİD VE
ETİL SÜLFAT’IN KAN VE İDRAR KONSANTRASYONLARI KİNETİĞİ
Emre KARACAOĞLU, Aysun BALSEVEN ODABAŞI, Ramazan AKÇAN, Ali Rıza TÜMER,
Tolgahan KOCADAĞLI, Vural GÖKMEN
SB 23: ALKOLÜN KONUŞMA VE DİL FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİLERİ
DENEYSEL ÇALIŞMA
Güven MENGÜ, Özge GÜLMEZ, Ali Rıza TÜMER, Aysun BALSEVEN ODABAŞI, Emre
KARACAOĞLU
SB 24: CİNSEL İSTİSMAR OLGULARINDA İLK MUAYENEYE SEKONDER
ARTEFAKTLAR: OLGU SERİSİ
Çağlar ÖZDEMİR, Haşim ASİL, Hamza KESKİNKILIÇ, Serap KIVRAK, M. Fatih KIRCI
SB 25: KRONİK FİİLİ LİVATA OLGULARINDA KOLPOSKOPİK DEĞERLENDİRMENİN
ÖNEMİ: 3 OLGU SERİSİ
Hakan KAR, Ökkeş KOÇYATAĞI, Çağlar ÖZDEMİR, İlker KOÇAR
SB 26: TOPLUMSAL OLAYLARDA MAĞDURLARIN BİREYSEL BAŞVURU HAKKI:
ÜNİVERSİTE HASTANESİ ADLİ TIP KLİNİĞİ DENEYİMİ
İsmail Özgür CAN, Başak BAYRAM, Gözde YEŞİLTEPE, Burçin GÜRBEDEN, Tolga BİNBAY,
Akça Toprak ERGÖNEN, Zehra DEMİROĞLU UYANIKER, Erdem ÖZKARA
SB 27: PLASTİK SANATLARDA ADLİ VAKA İMGELERİ SANATTA ADLİ BİLİMLER
ALGISI
Necla Rüzgar KAYIRAN, Havva DEMİRCAN
SB 28: TOPLUMSAL GÖSTERİLERDE PLASTİK MERMİ YARALANMALARI
Burçin GÜRBEDEN, Gözde YEŞİLTEPE, Devrim Sertaç ÖZKAN, Ümit ÜNÜVAR, Zehra
DEMİROGLU UYANIKER, İsmail Özgür CAN
SB 29: GEZİ PARKI SÜRECİ KAPSAMINDA TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI (TİHV)
OLGULARI
Ümit ÜNÜVAR, Erenç Yasemin DOKUDAN, Deniz MARDİN, Zeynep UĞUR, Pınar ÖNEN, Canan
KORKMAZ, Şükran İRENÇİN, İlker ÖZYILDIRIM, Lale ORHON, Deniz YILMAZ, Cansu
TURAN, Evindar KARABULUT, Evren ASENA, Mehmet Ali MALKOÇ, Alev AKSUNGUR, Attila
ZENCİROĞLU, Ümit ŞAHİN, Şebnem Korur FİNCANCI
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SB 30: SAÇ VE TIRNAKTA TESPİT EDİLEN EtG DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Ramazan KARANFİL, Alper KETEN, Cem ZEREN, Emine Nur RİFAİOĞLU,
M. Tuğrul GÖKTAŞ
SB 31: ATASÖZLERİNDE İSTİSMAR NESNESİ OLARAK ÇOCUK
Halis DOKGÖZ, Muhammet CAN, Nursel TÜRKMEN
SB 32: YARA YAŞI TAYİNİNDE APOPTOTİK YOLAKTAKİ İLGİLİ GENLERİN
İFADELENMESİ
Taner AKAR, Atiye Seda YAR SAĞLAM, Pınar UYAR GÖÇÜN, Ebru ALP, Ece KONAÇ, Adnan
MENEVŞE
SB 33: 2002-2012 YILLARI ARASINDA ESRAR (KANNABİNOİD) BAĞIMLILARINDA 4
FARKLI GENETİK POLİMORFİZM ÇALIŞMASI
Aysun BARANSEL ISIR, Muradiye NACAK, Sibel Oguzkan Balcı, Sacide PEHLİVAN, Sukru
AYNACIOGLU

POSTER BİLDİRİLER............................................................................62
PB 1: KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNE BAĞLI FETÜS VE ANNE ÖLÜMÜ:
OLGU SUNUMU
Serhat SARI, Alper ÖZKÖK, Ahmet Z. DURSUN, Taner AKAR, Birol DEMİREL
PB 2: GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ACİL SERVİSİ’NE
BAŞVURAN BİBER GAZINA MARUZ KALMIŞ OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ahmet Z. DURSUN, Serhat SARI, Alper ÖZKÖK, Okşan DERİNÖZ, Taner AKAR, Birol DEMİREL
PB 3: GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ’NDE ADLİ ÖLÜ MUAYENESİ
YAPILAN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Alper ÖZKÖK, Ahmet Z. DURSUN, Serhat SARI, Taner AKAR, Birol DEMİREL
PB 4: ADLİ TIP PRATİĞİNDE İMMNUNHİSTOKİMYA UYGULAMALARI
Işıl PAKİŞ, Rıza YILMAZ
PB 5: CSI DİZİ SERİSİ VE GERÇEK ÖĞELER OtopCSI
Begüm KOCAMAZ
PB 6: ÖZEL DÜZENEKLE HAZIRLANMIŞ HİDROJEN SÜLFÜR GAZI İLE İNTİHAR:
OLGU SUNUMU
Murat YAĞAN, Uğur KOÇAK, Erdal ÖZER
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PB 7: İNTERNET VE TELEVİZYON İZLENMESİ NEDENİYLE OLUŞAN CİNSEL ŞİDDET
OLGUSU
Cem UYSAL, Süleyman SİVRİ, Mustafa KORKMAZ, İsmail BOZKURT, Kasım BULUT, Şeref
ŞİMŞEK, Yasin BEZ, Yaşar TIRAŞÇI, Süleyman GÖREN
PB 8: BATIN İÇERİSİNDE KIRILAN ANCAK ORGAN YARALANMASI MEYDANA
GETİRMEYEN KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASI: OLGU SUNUMU
Selçuk ÇETİN, Recep FEDAKAR, Okan AKAN, Bülent EREN, Murat Serdar GÜRSES
PB 9: İKİLİ ÖLÜM: CİNAYET İNTİHAR OLGUSU
Murat Serdar GÜRSES1, Bülent EREN2, Okan AKAN, Nergis CANTÜRK, Selçuk ÇETİN
PB 10: PANKREAS PSÖDOKİST RÜPTÜRÜ SONUCU GELİŞEN İNTRAABDOMİNAL
KANAMAYA BAĞLI ANİ ÖLÜM
Kamil Hakan DOĞAN, Selahattin ARTUÇ, Veysel GÜRBÜZ, Şerafettin DEMİRCİ, Murat
KAMALAK
PB 11: YURTDIŞI KAYNAKLI P. FALCİPARUMA BAĞLI ÖLÜM OLGUSUNUN HEKİM
HATASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Nedim APAYDIN, Muhammet DEMİR, Deniz Oğuzhan MELEZ, M.Cihad Gül, İbrahim ÜZÜN
PB 12: KÜNT BATIN TRAVMASINA BAĞLI BAĞIRSAK PERFORASYONU SONUCU
ÖLÜM MEYDANA GELEN 2 OLGU ÜZERİNDEN TIBBİ UYGULAMA HATASINA
YAKLAŞIM
Seyfullah ŞAHİN, Erdinç ÖZDEMİR, Deniz Oğuzhan MELEZ, İpek ESEN MELEZ, İbrahim ÜZÜN
PB 13: TOKSİK EPİDERMAL NEKROLİZİS BENZERİ BÜLLÖZ CİLT REAKSİYONU:
BİR ADLİ OTOPSİ OLGUSU
Hüseyin EŞ, Murat Nihat ARSLAN, Gülhan YAĞMUR, Ferah Anık KARAYEL
PB 14: YÜKSEKTEN DÜŞME Mİ, ELEKTRİK ÇARPMASI MI?
Yasemin BALCI, Melike ERBAŞ, Kenan KARBEYAZ, Harun AKKAYA, Şahin IŞIK
PB 15: NAPROKSEN KULLANIMINA BAĞLI ÜLSER ZEMİNİNDEN GELİŞEN
A.GASTRİCA SİNİSTRA RÜPTÜRÜ
Erdinç ÖZDEMİR, Safa ÇELİK, Ferah KARAYEL, Muzaffer YILDIRIM, Ramazan ATLEN, Fatih
ŞAHİN
PB 16: UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMI VE KORONER ARTER ANOMALİSİ
BİRLİKTELİĞİ; BİR OLGU SUNUMU
Ahmet Necati ŞANLI, Erdinç ÖZDEMİR, Safa ÇELİK, İbrahim ÜZÜN, Taner DAŞ, Muzaffer
YILDIRIM
PB 17: YILAN SOKMASI SONUCU ÖLÜM: OLGU SUNUMU
Ramazan KARANFİL, Alper KETEN, Abdullah AVŞAR
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PB 18: ÇOCUKTA FİZİKSEL İSTİSMAR SONUCU ÖLÜM: OLGU SUNUMU
Abdullah AVŞAR, Ramazan KARANFİL, Alper KETEN
PB 19: KAHRAMANMARAŞ İLİNDE İŞ KAZALARINA BAĞLI ÖLÜMLER
Abdullah AVŞAR, Ramazan KARANFİL, Alper KETEN, Ömer Lütfi ÖZKAN
PB 20: CHİARİ NETWORK VE KORONER ARTER ANOMALİSİNE BAĞLI ÖLÜM
OLGUSU
Bülent EREN, Nursel TÜRKMEN İNANIR, Murat Serdar GÜRSES, Okan AKAN, Fabian KANZ
PB 21: PULMONER TROMBOEMBOLİ VAKALARINDA OTOPSİNİN YERİ
Hüsrev DEMİREL, Fatih ŞAHİN, Fatih GÖNEN, Betül SEYHAN, Ziyaettin ERDEM, Safa ÇELİK
PB 22: BEHÇET HASTALIĞI’NA BAĞLI ÖLÜM? MALPRAKTİS?
Recep FEDAKAR, Bülent EREN, Murat Serdar GÜRSES, Ertuğrul GÖK, Tomas VOJTISEK
PB 23: ADLİ MİMARLIK VE ADLİ BİLİMLER
Melek Özlem KOLUSAYIN OZAR, Tunç DEMİRCAN, Emel Hülya YÜKSELOĞLU
PB 24: MUĞLA ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAŞVURAN CİNSEL SALDIRI
OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yasemin BALCI, Melike ERBAŞ, Şahin IŞIK, Kenan KARBEYAZ
PB 25: ANİ PARAPLEJİ İLE BAŞVURAN BİR ÇOCUKTA AORT DİSSEKSİYONU
SONUCU ÖLÜM
Ali EREN, Ferhat YILDIRIM, Ebubekir Burak ÇELİK, Ahmet HİLAL
PB 26: ALTERNATİF TIBBİ TEDAVİ OLARAK KINA KULLANIMINA BAĞLI NADİR BİR
ÖLÜM OLGUSU
Zafer LİMAN, Zeynep ORHAN, Uğur KAYHAN, Muhammet DEMİR, Ahmet Necati ŞANLI, Deniz
Oğuzhan MELEZ, Mehmet CAVLAK, Hızır ASLIYÜKSEK
PB 27: ASEMPTOMATİK LARİNKS TÜMÖRÜ OLAN VAKADA ALKOL ALIMI
SIRASINDA MEKANİK ASFİKSİYE BAĞLI ÖLÜM
Zeynep ORHAN, Muhammet DEMİR, Uğur KAYHAN, Zafer LİMAN, Yakup YEĞİN, Mehmet
CAVLAK, Önder ŞAHİN, Fatih YAĞMUR
PB 28: AV TÜFEĞİ İLE EKMEK BIÇAĞININ BİRLİKTE KULLANILDIĞI KOMPLEKS
İNTİHAR OLGUSU
Uğur KAYHAN, Zafer LİMAN, Zeynep ORHAN, Muhammet DEMİR, İbrahim ÜZÜN
PB 29: TARIMSAL İŞ KAZASINA BAĞLI TRAVMATİK DEKAPİTASYON NEDENİYLE
ÖLÜM: OLGU SUNUMU
Tuba YAMAN, M. Zahit SARITAŞ, Ayşe KURTULUŞ, Sümeyra DEMİR, Kemalettin ACAR
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PB 30: TRAVMATİK ASFİKSİ VE STRANGULASYONA BAĞLI ÖLÜMÜN
MEDİKOLEGAL OTOPSİ İLE TESPİTİ: OLGU SUNUMU
Sümeyra DEMİR, Ayşe KURTULUŞ, M. Zahit SARITAŞ, Tuba YAMAN, Kemalettin ACAR
PB 31: MYOKARDİYAL KALSİNOZİS: OLGU SUNUMU
Naciye ÖZEREN, Ferhat YILDIRIM, Necmi ÇEKİN, Filiz ERDÖNMEZ
PB 32: ÇOCUK İSTİSMARI İDDİASI İLE DEĞERLENDİRİLEN ŞÜPHELİ BİR ÇOCUK
ÖLÜMÜ: OLGU SUNUMU
Dilek SUNMAZ, Murat KÖKER, Gonca PİŞKİN KESİCİ, Mustafa ÖNDER, Mustafa DALGIÇ
PB 33: ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI İDDİASI İLE DEĞERLENDİRİLEN ŞÜPHELİ BİR
ÇOCUK ÖLÜMÜ: OLGU SUNUMU
Murat KÖKER, Dilek SUNMAZ, Gülden SÖZER, Mustafa ÖNDER, Mustafa DALGIÇ
PB 34: KÖSTEBEK TABANCASI İLE ÖLÜM: 2 OLGU
Berk GÜN, Gökhan CİNGÖZ, Fatih ŞEN, Mustafa DALGIÇ
PB 35: OLGU SUNUMU: OTOPSİDE PULMONER EMBOLİ BELİRLENMİŞ İKİ OLGU
Mustafa ÖNDER, Gökhan BATUK, Mustafa DALGIÇ, İ. Özgür CAN
PB 36: NADİR GÖRÜLEN UZUN TRAJELİ (VÜCUT İÇİ SEYİRLİ) BİR ATEŞLİ SİLAH
MERMİ ÇEKİRDEĞİ YARALANMASI: OLGU SUNUMU
Hüsrev DEMİREL, Mücteba GÜLDEN, Muhammet DEMİR, Safa ÇELİK
PB 37: HORTUMA BAĞLI ÖLÜM; OLGU SUNUMU
Kenan KAYA, Ali EREN, Eren AKGÜNDÜZ, Ebubekir Burak ÇELİK, Mete Korkut GÜLMEN
PB 38: PREMATÜR DOĞAN BEBEKLERDE GELİŞEN RETİNOPATİNİN MALPRAKTİS
YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ; OLGU SUNUMU
Ebubekir Burak ÇELİK, Kenan KAYA, Ahmet HİLAL, Necmi ÇEKİN, Mete Korkut GÜLMEN
PB 39: GAZ KAPSÜLÜ İLE OLUŞTUĞU İDDİA EDİLEN GÖRME KAYBI
Seher KOÇER, Sema DEMİRÇİN
PB 40: AİLE İÇİ ŞİDDET-İSTİSMARA UĞRADIĞINI BİLDİREN VE ANTİSOSYAL
KİŞİLİK BOZUKLUĞU OLAN BİR ERGENDE ÇOCUK SUÇLULUĞU
Samet DALGAR, Rıza YILMAZ, Sadık TOPRAK
PB 41: WİLSON HASTALIĞI: OLGU SUNUMU
Samet DALGAR, Sadık TOPRAK, Rıza YILMAZ
PB 42: BİR OLGU NEDENİ İLE PENİSİLİN ALERJİSİNE BAĞLI ÖLÜM ŞÜPHESİNDE
ÖLÜM NEDENİNİN BELİRLENMESİ
Mustafa DEMİRER, Ahmet KÜPELİ, S. Serhat GÜRPINAR, Çetin Lütfi BAYDAR
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PB 43: OTOPSİSİ YAPILAN TRAVMA OLGULARININ TORAKS YARALANMASI
AÇISINDAN İNCELENMESİ
Ahmet KÜPELİ, Mustafa DEMİRER, İsa DÖNGEL, S.Serhat GÜRPINAR, Özgür Rıza KAYGUSUZ
PB 44: 2004 - 2012 YILLARI ARASINDA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP
ANABİLİM DALI’NA BAŞVURAN 60 YAŞ VE ÜZERİ ADLİ OLGULARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Ahmet KÜPELİ, Mustafa DEMİRER, S.Serhat GÜRPINAR, Işıl KALAYCI
PB 45: ADLİ BİLİRKİŞİLİK (MALULİYET)
Volkan ÜNAL, Esra ÜNAL, Zafer ÇETİNKAYA, Betül SEYHAN, Fatih ŞAHİN, Harun
ALAKAYA, Sadi ÇAĞDIR
PB 46: DİRİ GÖMÜLMEYE BAĞLI ÖLÜM: OLGU SUNUMU
Hasan DİN, Selçuk ÇETİN
PB 47: OTOPSİDE SAPTANAN UZUN STİLOİD PROÇES
Recep FEDAKAR, Mustafa Numan URAL, Okan AKAN, Bülent EREN, Dilek DURAK
PB 48: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ACİL SERVİSİ’NDE ADLİ TIP
DENEYİMİ
Zehra DEMİROĞLU UYANIKER, Akça Toprak ERGÖNEN, C. Ferat BURAN, H. Mehmet
ŞENGÜL, S. Alper KUREŞ, İ. Özgür CAN, Erdem ÖZKARA
PB 49: KAHRAMANMARAŞ İLİNDE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN
SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
Hatice TAMER, Özlem AÇIKSARI, Alper KETEN, Ramazan KARANFİL, Abdullah AVŞAR
PB 50: GÖZALTINDA ATEŞLİ SİLAH İLE MEYDANA GELEN İNTİHAR OLGUSU
Ahmet Necati ŞANLI, Erdinç ÖZDEMİR, Fatih ABALI, Abdullah AVŞAR
PB 51: ÖĞRETMENLER TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN CİNSEL İSTİSMARLAR
Cem UYSAL, Mustafa KORKMAZ, Süleyman SİVRİ, İsmail BOZKURT, Kasım BULUT, Şeref
ŞİMŞEK, Yasin BEZ, Yaşar TIRAŞÇI, Süleyman GÖREN
PB 52: ADLİ BİLİMLERDE SAHTECİLİK SAHTECİLİK İLE MÜCADELEYE ANALİTİK
YARDIMCI: LAZER AŞINDIRMALI ICP-MS (LA-ICP-MS)
Selda MERCAN, Zeynep TÜRKMEN, Serkan TÜRKDOĞRU, Münevver AÇIKKOL, Salih CENGİZ
PB 53: SAMSUN İLİNDE KÖPEK (CANİS LUPUS FAMİLİARİS L.) KAKASININ ÇÜRÜME
EVRELERİNİN VE ADLİ AÇIDAN ÖNEMLİ OLAN COLOEPTERA TÜRLERİNİN
MEVSİMSEL DAĞILIMININ BELİRLENMESİ
Meltem KÖKDENER, Erdal POLAT
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PB 54: SİYANÜR ZEHİRLENMESİ: GÜMÜŞ ATÖLYESİNDE MESLEKİ MARUZİYET YA
DA MESLEKİ ERİŞİM KOLAYLIĞI
Ziyaettin ERDEM, Uğur ÇOM, Murat Nihat ARSLAN, Safa ÇELİK, Sermet KOÇ
PB 55: KİMLİK TESPİTİNDE GÜNCEL SANATIN VE ALGININ YERİ
Özge AÇIKKOL ŞUŞUT, Selda MERCAN, Münevver AÇIKKOL
PB 56: ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARINDA PARAPLEJİK SANIK: BİR OLGU SUNUMU
Betül SEYHAN, Ömer Faruk SEYHAN, Fatih M. ÖZNER, Harun AKKAYA, Muhammed
MEHTAR
PB 57: ÇOCUK VE ADOLESANLARDA PERİNE YARALANMALARI
Sümeyra DEMİRKIRAN, Mustafa KAPLANOĞLU, Atilla KARATEKE, Adnan ÇEKİKEL, M.
Mustafa ARSLAN
PB 58: SUÇ ARTIRICI UNSUR OLARAK "TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU":
OLGU SUNUMU
Hanifi KOKAÇYA, Sümeyra DEMİRKIRAN, Adnan ÇELİKEL, M.Mustafa ARSLAN
PB 59: İLGİNÇ BİR İNTİHAR YÖNTEMİ; OLGU SUNUMU
Sümeyra DEMİRKIRAN, Adnan ÇELİKEL, Cem ZEREN, M. Mustafa ARSLAN
PB 60: HATAY İLİNDE YAKALANAN UYUŞTURUCU MADDELERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
İbrahim ORTANCA, Sümeyra DEMİRKIRAN, Cem ZEREN, Adnan ÇELİKEL, M. Mustafa
ARSLAN
PB 61: YANIK OLGULARINDA ÇAMAŞIRCI ELİ GÖRÜNÜMÜ
Nursel TÜRKMEN İNANIR, Bülent EREN, Mustafa Numan URAL, Selçuk ÇETİN, Filiz EREN
PB 62: OTOPSİDE FARKEDİLEN BATINDA KİTLE: ABDOMİNAL AORT
ANEVRİZMASI, TROMBÜSÜ VE RÜPTÜRÜNE BAĞLI ÖLÜM
Muhammet DEMİR, Zafer LİMAN, Uğur KAYHAN, Zeynep ORHAN, Cabir GULMALİYEV, B.
Sezer ÖNER, Mehmet CAVLAK, Yalçın BÜYÜK
PB 63: YİNELENEN BİR İNTİHAR OLGUSUNUN PSİKOLOJİK OTOPSİ YÖNTEMİ İLE
İRDELENMESİ
Hüseyin EŞ, Safa ÇELİK, İsmail ÖZVER, Fatih ABALI
PB 64: KLOZAPİN İLE İLİŞKİLİ EOZİNOFİLİK MYOKARDİTE BAĞLI ANİ ÖLÜM
OLGUSU
Hüseyin EŞ, Deniz Oğuzhan MELEZ, Çisem ELÇİ, Mehmet CAVLAK, Ayşe ÖZGÜN
PB 65: PANİK ATAK – PULMONER TROMBOEMBOLİ BİRLİKTELİĞİ; İKİ OLGU
SUNUMU
Deniz Oğuzhan MELEZ, Hüseyin EŞ, İpek ESEN MELEZ
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PB 66: AYDIN’DA ADLİ TIP ANABİLİM DALINA BAŞVURAN İŞ KAZALARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Ö. EREL, B. KORKMAZ, S. DEMİRAĞ, A.B. ÖZATA, M. DİRLİK, M.S. ÖZKÖK, Ufuk KATKICI
PB 67: POSTMORTEM ANJİOGRAFİNİN HİDATİK KİST RÜPTÜRÜNE BAĞLI
ANAFİLAKTİK ÖLÜM OLGUSUNDA KULLANILMASI
Deniz Oğuzhan MELEZ, Hüseyin EŞ, Çisem ELÇİ, İpek ESEN MELEZ, Mehmet CAVLAK, Nihan
ZİYADE, Taner DAŞ
PB 68: KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN BİR SONUCU; KADIN KATİLLER
Kenan KARBEYAZ, Yasemin BALCI, Harun AKKAYA
PB 69: HATAY’DA MEYDANA GELEN FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLERİN
MEDİKOLEGAL YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Adnan ÇELİKEL, İbrahim ORTANCA, Sümeyra DEMİRKIRAN, Cem ZEREN
PB 70: SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN ÖĞRENİLMİŞ DAVRANIŞ İLE TEKRARLI
SUÇ İŞLEMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?: OLGU SUNUMU
Adnan ÇELİKEL, Sümeyra DEMİRKIRAN, Fikret YEŞİLOĞLU, Cem ZEREN
PB 71: ÇAKMAK GAZI İNHALASYONU SONUCU ANİ ÖLÜM OLGUSU
Mustafa Numan URAL, Recep FEDAKAR, Bülent EREN, Nursel TÜRKMEN İNANIR, Halis
DOKGÖZ
PB 72: BİR MUNCHAUSEN BY PROXY SENDROMU OLGUSU
Güven Seçkin KIRCI, Nurşen TURAN YURTSEVER
PB 73: FETHİ KABİR SONRASI OTOPSİDE SAPTANAN KALPTE TEK VENTRİKÜL: BİR
OLGU SUNUMU
Ertuğrul GÖK, Okan AKAN, Bülent EREN, Recep FEDAKAR, Evren ŞAHİN
PB 74: HAVALI TÜFEK SAÇMA YARALANMASINA BAĞLI ÖLÜM: OLGU SUNUMU
Alper KETEN, Abdullah AVŞAR, Ramazan KARANFİL
PB 75: KAHRAMANMARAŞ’TA AĞAÇTAN DÜŞMEYE BAĞLI ÖLÜMLER
Alper KETEN, Abdullah AVŞAR, Ramazan KARANFİL
PB 76: TRAVMAYA BAĞLI GELİŞEN ANOSMİ, ETYOLOJİSİ VE ADLİ TIBBİ ÖNEMİ:
BİR OLGU SUNUMU
Fatma KORAL, Zeynep YENER, Erdem HÖSÜKLER, Bilgin HÖSÜKLER, Sinan SEVİNÇ, Ümit
Naci GÜNDOĞMUŞ
PB 77: ŞÜPHELİ FİZİKSEL İSTİSMAR VE GÖZETİM İHMALİ OLGULARINA ÇOK
DİSİPLİNLİ YAKLAŞIM
Hakan KAR, Selda POLAT, Ökkeş KOÇYATAĞI, Halis DOKGÖZ

14

X. Adli Bilimler Sempozyumu 13-16 Kasım 2013 /ANKARA
PB 78: İZMİR'DE YAPILMIŞ MEDİKO-LEGAL OTOPSİLERDE BÜYÜK DAMAR
YARALANMASI SAPTANAN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mehmet Tunahan ALTUNDAĞ, Tarık ULUÇAY, Mahmut AŞIRDİZER, Yıldıray ZEYFEOĞLU,
Mustafa DALGIÇ, Murat KÖKER, Mehmet Sunay YAVUZ
PB 79: KÜNT VEYA PENETRAN KARDİYAK YARALANMA SONUCU ÖLÜMLERİN
RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
Tarık ULUÇAY, Mehmet Tunahan ALTUNDAĞ, Mehmet Sunay YAVUZ, Yıldıray ZEYFEOĞLU,
Mustafa DALGIÇ, Murat KÖKER, Mahmut AŞIRDİZER
PB 80: KEPEK YIĞINI ALTINDA KALMA SONUCU DİRİ GÖMÜLME: BİR OLGU
SUNUMU
Mustafa Talip ŞENER, Gökmen KARABAĞ, Yüksel ANÇI, Ufuk İLİNGİ, Ahmet Nezih KÖK
PB 81: AKCİĞER TÜBERKÜLOZU OLAN BİR HASTADA PULMONER ARTER
RÜPTÜRÜNE BAĞLI ANİ ÖLÜM: BİR OLGU SUNUMU
Murat Nihat ARSLAN, Ziyaettin ERDEM, Hüseyin EŞ, Bülent ŞAM, Sermet KOÇ
PB 82: PSİKOTROP MADDE KULLANIMINDA GÜNCEL SORUNLAR: KATKI
MADDELERİ
Zeynep TÜRKMEN, Selda MERCAN, Münevver AÇIKKOL, Salih CENGİZ
PB 83: TERMİNASYON YAPILAN CİNSEL SALDIRI MAĞDURU OLGULARI
Nursel GAMSIZ BİLGİN, Hüseyin DURUKAN, Halis DOKGÖZ, Filiz ÇAYAN
PB 84: ADLİ BİLİMLERDE DNA ANALİZLERİ
Esma SÖYLEMEZ, Zeliha KAYAALTI
PB 85: NEONATASİT: İKİ OLGU SUNUMU
Erdem HÖSÜKLER, Bilgin HÖSÜKLER, HD MEMİŞ, Ahmet Selçuk GÜRLER, Sermet KOÇ
PB 86: İKİ OLGU NEDENİYLE CİNSEL SALDIRI VAKALARINDA RASTLANAN HPV
(HUMAN PAPİLLOMA VİRUS) ENFEKSİYONUNUN MEDİKOLEGAL OLARAK
DEĞERLENDİRİLMESİ
Berna ŞENEL ERASLAN, İbrahim Eray ÇAKI, Gürsel ÇETİN, Abdullah Coşkun YORULMAZ
PB 87: 8 ADET ATEŞLİ SİLAH GİRİŞ YARASI BULUNAN İNTİHAR OLGUSU
Bahadır KUMRAL, Taşkın ÖZDEŞ, Feyzi ŞAHİN, Hüsrev DEMİREL, Yalçın BÜYÜK
PB 88: SPİNAL ANESTEZİ SONRASI İNTRAKRANİAL KANAMALARA MEDİKOLEGAL
YAKLAŞIM
Ömür Kaymaz ŞANYUZ, Berna ŞENEL ERASLAN, Yusuf TUNÇ DEMİRCAN, Mehmet
ALTINOK, Naciye AKAN ASLAN, Fuat KILIÇ, İbrahim Eray ÇAKI, Tayfun HAKAN, Abdullah
Coşkun YORULMAZ
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PB 89: TRAFİK KAZASINA BAĞLI TESTİS TRAVMASI
Serbülent KILIÇ, Fatih SEZER, Gürol CANTÜRK
PB 90: CİNSEL SALDIRI MUAYENELERİNDE TOLUİDİNE MAVİSİ KULLANIMININ
ETKİNLİĞİ: ÖN ÇALIŞMA
Murat YILDIZ, Nursel GAMSIZ BİLGİN
PB 91: TRAVMA NEDENİ İLE ACİL SERVİSE GETİRİLEN WAARDENBURG
SENDROMLU ÇOCUĞUN İSTİSMARI
Erdoğan KARA, Akın TÜTÜNCÜLER, Cüneyt Destan CENGER, Zeynep YENER, Mehmet Emin
DEMİRCİOĞLU
PB 92: EYLÜL 2012 İLE EYLÜL 2013 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL VE
ÇEVRESİNDE SENTETİK KANNABİNOİD (JWH-18, JWH-73) KULLANIM SIKLIĞI
Ebru GÜRLEYİK, Oya YETER, Erdal SAZ, Yeter EROL, Ahmet GÜREL, Yalçın BÜYÜK
PB 93: İNTERN HEKİMLERİN, HEKİME YÖNELİK ŞİDDET KONUSUNDA
YAŞANMIŞLIKLARI VE DÜŞÜNCELERİ
Ahmet TURLA, Berna AYDIN, Berkay ÜNLÜ
PB 94: PRİMUM NON NOCERE: İSTİSMAR BULGULARININ
DEĞERLENDİRİLMESİNDE YAŞANAN ZORLUKLAR; OLGU SUNUMU
Haşim ASİL, Çağlar ÖZDEMİR, Hakan KAR, Hamza KESKİNKILIÇ, Serap KIVRAK, M. Fatih
KIRCI
PB 95: AYNI ANDA HIRSIZLIK VE CİNSEL SALDIRI MAĞDURU OLMAK: İKİ OLGU
SUNUMU
İsmail BOZKURT, Cem UYSAL, Süleyman SİVRİ, Mustafa KORKMAZ, Yasin BEZ, Yaşar
TIRAŞÇI, Süleyman GÖREN
PB 96: BAKIMEVİNDE ÖLÜM İLE SONUÇLANAN ENGELLİ ÇOCUĞA YÖNELİK
FİZİKSEL İSTİSMAR OLGUSU
Ali METİN, Nursel GAMSIZ BİLGİN, Veli YILDIRIM
PB 97: KENDİ ANNESİNE KARŞI ENSEST EYLEM GİRİŞİMİ OLAN ERGEN OLGU
G GÜLER, Veli YILDIRIM, Ali METİN, Ö EKİNCİ, F TOROS
PB 98: ORGAN TRANSPLANTASYONU İÇİN DONÖR OLABİLECEK ADLİ OLGULARDA
ADLİ HEKİMİN ROLÜ
Ali METİN, Nursel GAMSIZ BİLGİN
PB 99: TRAVMA OLGUSUNDA KONSÜLTASYONUN ÖNEMİ BİR OLGU SUNUMU
Ali METİN, Nursel GAMSIZ BİLGİN
PB 100: ASFİKSİ VE KOMPLİKASYONLARI SONUCU ÖLÜM: BİR OLGU SUNUMU
Recep FEDAKAR, Ertuğrul GÖK, Okan AKAN
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PB 101: OTOPSİDE SAPTANAN ŞİLOPERİKARDİYUM
Ertuğrul GÖK, Recep FEDAKAR, Okan AKAN
PB 102: BIR OLGU SUNUMU: ÇOCUKLUK ÇAĞI CİNSEL İSTİSMAR ÖYKÜSÜNÜN
GELECEĞE ETKİSİ
F KİRCELLİ, Mehmet CAVLAK, D KUMRU, M İMALİ, D MEMİŞ
PB 103: ADLİ BİLİMLERDE ESTETİĞİN YERİ
Ceyda ÇALGÜNER
PB 104: SİYANÜR ZEHİRLENMELERİNDE HIZLI GELİŞEN ÖLÜ KATILIĞI, AYNI
OLAYDA MEYDANA GELEN İKİ ÖLÜM OLGUSU
Hüseyin EŞ, Deniz Oğuzhan MELEZ, Murat Nihat ARSLAN, İpek Esen MELEZ, Abdurrahman
EMİR, İbrahim ÜZÜN
PB 105: EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI’NDA 01 OCAK
2008 - 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN YAŞ TAYİNİ
RAPORLARININ RETROSPEKTİF OLARAK İNCELENMESİ
Sinan UYGUN, Orhan MERAL, Aslıhan TEYİN, Çetin KÖSE, Hülya MUTLU, Ender ŞENOL,
Süheyla ERTÜRK
PB 106: KLOZAPİN KULLANIMINA BAĞLI KALP YETMEZLİĞİ NEDENİYLE ÖLÜM:
BİR OLGU SUNUMU
Nilgün Çelik SEZGİN, Adem GÜR, Fatih ABALI, İbrahim ÜZÜN
PB 107: BOĞAZLAMA İLE İNTİHAR OLGUSU
Ertuğrul GÖK, Recep FEDAKAR, N.Esra SAKA
PB 108: HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNE BAĞLI GELİŞEN PNÖMOTORAKS VE
ARTERİYEL HAVA EMBOLİSİ: BİR OLGU SUNUMU
Yusuf ÖZER, İbrahim ÜZÜN, Timuçin YILDIRIM, Adem GÜR, Fatih ABALI
PB 109: HAVALI TÜFEK İLE İNTİHAR: BİR OLGU SUNUMU
Kamil Hakan DOĞAN, Şerafettin DEMİRCİ, Murat KAMALAK, Ahmet Nezih KÖK
PB 110: KOMPLEKS İNTİHAR SONUCU ÖLÜM: ÜÇ OLGU SUNUMU
Kamil Hakan DOĞAN, Rukiye YILDIRIM, Selahattin ARTUÇ, Veysel GÜRBÜZ
PB 111: KAZA ORİJİNLİ DİNAMİT PATLAMASI SONUCU ÖLÜM VE SİTUS İNVERSUS
TOTALİS: BİR OLGU SUNUMU
Kamil Hakan DOĞAN, Şerafettin DEMİRCİ, Rukiye YILDIRIM, Murat KAMALAK, Nadire
ÜNVER DOĞAN
PB 112: KÖSTEBEK SİLAHI İLE MEYDANA GELEN BİR ÇOCUK ÖLÜMÜ
Kamil Hakan DOĞAN, Şerafettin DEMİRCİ, Murat KAMALAK, Ahmet Nezih KÖK

17

X. Adli Bilimler Sempozyumu 13-16 Kasım 2013 /ANKARA
PB 113: DÜŞME NEDENİYLE ACİLE BAŞVURAN 0-3 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA
FİZİKSEL İSTİSMARIN İNCELENMESİ
Bahadır ÖZEN, Celal BÜTÜN, Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
PB 114: ATİPİK BİR OLGU: KAFA İÇİNE PENETRE KESİCİ-DELİCİ ALET
YARALANMASI
Yasemin BALCI, Şahin IŞIK, Melike ERBAŞ, Kenan KARBEYAZ
PB 115: GENİTAL YARALANMA: CİNSEL İSTİSMAR MI? KAZA MI?
Cüneyt Destan CENGER, Birgül TÜZÜN, Mustafa Cihad GÖKTEPE, Ercan BAŞTU, Behiye
ALYANAK, Nevzat ALKAN
PB 116: ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ KIZ ÇOCUĞUNUN KIZ ARKADAŞI TARAFINDAN
CİNSEL İSTİSMARI: BİR OLGU SUNUMU
Cüneyt Destan CENGER, Birgül TÜZÜN, Burcu Yasemin ZENGİN, Osman ABALI, Şevki SÖZEN
PB 117: HEMCİNSİNİN CİNSEL TACİZ DAVRANIŞI NEDENİYLE MOBBİNGE MARUZ
KALAN ERKEK: OLGU SUNUMU
Cüneyt Destan CENGER, Mustafa Cihad GÖKTEPE, Ayşen Ufuk SEZGİN, Nadir ARICAN
PB 118: INTRAKARDİYAK CİHAZ BULUNAN HASTALARDA MR VE RT UYGULAMASI
SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR
Abdullah Coşkun YORULMAZ, Berna ŞENEL ERASLAN, Ömür KAYMAZ ŞANYÜZ, Naciye
AKAN ASLAN, Fuat KILIÇ, İbrahim Eray ÇAKI, Mehmet ALTINOK
PB 119: FRONTAL KEMİKTEKİ KALICI FİKSASYON MATERYALLERİNİN NEDEN
OLDUĞU YÜZDE SABİT İZ: BİR OLGU SUNUMU
Ertuğrul GÖK, Mustafa Numan URAL, Recep FEDAKAR
PB 120: ÇOCUKTA SAĞ VENTRİKÜLER MİKSOMA: BİR OLGU SUNUMU
Ayşegül BİLEN, Necmi ÇEKİN, Filiz ERDÖNMEZ
PB 121: BİR OLGU NEDENİYLE CEZA EHLİYETİ
Fatih SEZER, Serbülent KILIÇ, Gürol CANTÜRK

İndeks.................................................................................................................186
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X. ADLİ BİLİMLER SEMPOZYUMU
“ADLİ BİLİMLER VE SANAT”
13–16 KASIM 2013, ANKARA

SEMPOZYUM
KURULLARI
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SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Onursal Başkan:

Dr. A. Murat Tuncer
(Hacettepe Üniversitesi Rektörü)

Başkan:

Dr. Ali Rıza Tümer

Eş Başkan:

Dr. Nadir Arıcan

Sekreter:

Dr. Halis Dokgöz
Dr. Ramazan Akçan

Bilimsel Kurul Başkanlığı:

Dr. Yaşar Bilge
Dr. Gürcan Altun
Dr. Kemalettin Acar
Dr. Nadir Arıcan
Dr. Şebnem Korur
Dr. Aysun Balseven Odabaşı
Dr. Birol Demirel
Dr. Çetin Lütfü Baydar
Dr. Fatih Yağmur
Dr. Gökhan Ersoy
Dr. Harun Tuğcu
Dr. Yalçın Büyük

Bilimsel Kurul Sekreterliği:

Dr. Taner Akar
Dr. İ.Özgür Can
Dr. Mehmet Toygar
Dr. Cem Uysal
Dr. Tarık Uluçay
Dr. Mehmet Cavlak
Dr. Emre Karacaoğlu
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Sponsorluk Kurulu:

Dr. Özgür Can
Dr. Mustafa Karapirli
Dr. Safa Çelik

Düzenleme Kurulu:

Dr. Mustafa Karapirli

(Yerel Organizasyon Komitesi)

Dr. Aysun Balseven Odabaşı
Dr. Sait Özsoy
Dr. Gökhan Gitmiş
Dr. Özge Gülmez
Dr. Eda Yılmaz
Dr. Ahmet Z. Dursun
Dr. Serhat Sarı
Dr. Alper Özkök
Dr. Nevriye Temel
Dr. Fatih Sezer
Dr. Emrah Emiral
Dr. Serbülent Kılıç
Dr. Aynur İnan
Dr. İbrahim Acungil
Dr. Salih Güven
Dr. Sündüz Adıyaman
Dr. Hazar Balkan Bilgin
Dr. Hüseyin Balandız

Sayman:

Hacettepe Eğitim Araştırma ve Hizmet Vakfı

İletişim Koordinatörü ve Sosyal Komite: Hacettepe Eğitim Araştırma ve Hizmet Vakfı

BİLİMSEL DANIŞMA KURULU
Adli Tıp Bülteni Danışma Kuruludur

SANAT DANIŞMA KURULU
CER MODERN Küratörlüğü
Dr. Hüsnü Dökak
Dr. Halis Dokgöz
Dr. Sadi Çağdır
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13 KASIM 2013 (ATÖLYE ÇALIŞMALARI)
SAAT

DERS

EĞİTİCİ

KONU

09:30 - 12:30

Atölye Çalışması 1

Dr. Sadi Çağdır

Fasiyal Rekonstrüksiyon

09:30 - 12:30

Atölye Çalışması 2

09:30 - 12:30

Atölye Çalışması 3

13:30 - 15:30

Atölye Çalışması 4

13:30 - 15:30

Atölye Çalışması 5

13:30 - 15:30

Atölye Çalışması 6

Dr. Mehmet Cavlak

Kıl incelemeleri

Dr. M. Feyzi Şahin
Öğr.Gör. Özge Kar

Sanat Terapisi

Martin Eversdijk

Kan Lekesi Model Analizine Giriş

Dr. Kemalettin Acar

(Çalışma İngilizce yapılacaktır.)

Dr. Bülent Şam

Adli Fotoğrafçılık

Dr. Çiğdem Suner
Dr. Ahmet Sınav

Medikal İllüstrasyon

14 KASIM 2013 (1. GÜN)
08:30 - 09:00

KAYIT VE AÇILIŞ
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Dr. Ali Rıza Tümer (Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp AD Başkanı)
Dr. Nadir Arıcan (Adli Tıp Uzmanları Dernek Başkanı)

09:00 - 09:30

Dr. Yalçın Büyük (Adli Tıp Kurumu Başkanı)
Alb. Burhanettin Cihangiroğlu (Jandarma Kriminal Daire Başkanı)
Dr. Oğuz Karakuş (Polis Kriminal Daire Başkanı)
Dr. A. Murat Tuncer( Hacettepe Üniversitesi Rektörü)

09:30 - 10:00
10:00 – 10:30

AÇILIŞ KONFERANSI: ADLİ BİLİMLER VE RESİM SANATI
Dr. Şefik GÖRKEY (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Tıp Etiği AD)
KAHVE ARASI
ADLİ BİLİMLERDE SAHTECİLİK
Oturum Başkanları:
Dr. Ekin Aktaş (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)
Alb. Burhanettin CİHANGİROĞLU (Jandarma Kriminal Daire Başkanı)

10:30 - 12:00

Konuşmacılar:
Dr. Ömer Kurtaş (Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD )
Yrb. Salih SALA (Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı)
Dr. Tülin İçli (Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü)
Dr. Çetin Arslan (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
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12:00 – 13:00

YEMEK ARASI
ALKOL, UYUTUCU VE UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMINDA GÜNCEL
SORUNLAR
Oturum Başkanları:
Dr. Nursen Başaran (Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji AD)
Dr. Ayşe Kurtuluş (Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp AD)

13:00 – 14:30

Konuşmacılar:
Dr. Bülent Şam (Adli Tıp Kurumu)
Dr. Shaun Bilsborough
Dr. Berna Diclenur Uluğ (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD)
Dr. Kadriye Armutlu (Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi)

14:30 – 14:45

KAHVE ARASI
ADLİ MOLEKÜLER PATOLOJİDE GÜNCEL DEĞİŞİMLER
Oturum Başkanları:
Dr.Ahmet Hilal (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)
Dr. Çetin Lütfi Baydar (Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)

14:45 – 16:15

Konuşmacılar:
Dr. Gaye Güler (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD)
Dr. Gökhan Ersoy (İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü)
Dr. Havva Altunçul (İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü)
Dr.Işıl Pakiş (Acıbadem Üniversitesi Adlli Tıp AD)

TÜRKÜLERLE ADLİ BİLİMLER
16:15 – 17:15

Dr. Sait Eğrilmez (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD)

SÖZEL BİLDİRİLER – I
Oturum Başkanları:
17:30 – 18:30

Dr. Ufuk Katkıcı (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)
Dr. Cem Uysal (Dicle Üniversitesi Adli Tıp AD)
9 Sözel Bildiri

19:00 – 21:00

AÇILIŞ KOKTEYLİ
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15 KASIM 2013 (2. GÜN)
ADLİ PSİKİYATRİDE HUKUKSAL EHLİYET: VASİ TAYİNİ
Oturum Başkanları:
Dr. Ümit Biçer (Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)
Dr. Lale Tırtıl (Adli Tıp Kurumu)
09:00 - 10:30

Konuşmacılar:
Dr. Harun Tuğcu (Gülhane Askeri Tıp Akademisi Adli Tıp AD)
Dr. Ferhat Canbolat (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi )
Dr. Özlem Erden Akı (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD)
Dr. Banu Cangöz (Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü)

10:30 - 10:45

KAHVE ARASI
OLAY YERİ REKONSTRUKSİYONU
Oturum Başkanları:
Dr. Gürcan Altun (Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)

10:45 – 12:15

Dr. Fatih Yağmur (Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)
Konuşmacılar:
Dr. Kemalettin Acar (Pamukkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)
Dr. İsmail Çebi (Polis Kriminal Daire Başkanlığı)
Martin Eversdijk (Loci Forensics B.V.)

12:15 – 13:30

YEMEK ARASI
SANAT ESERLERİNDE SAHTECİLİK
Oturum Başkanları:
Dr. Erdem Özkara (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)
Dr. Kemal Özmen (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı
Bölümü)

13:30 – 15:00

Konuşmacılar:
Dr. Hüsnü Dökak (Hacettepe Üniversitesi Sanat Müzesi)
Dr. Sacit Pekak (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü)
Av. Pınar Sönmez (Fikri Mülkiyet ve Sanat Hukuku)
Özgen Acar (Gazeteci)
Raffi Portakal (Antika Sanat Eseri Uzmanı)

15:00 – 15:15

KAHVE ARASI
SÖZEL BİLDİRİLER – II
Oturum Başkanları:

15:15 – 16:15

Dr. Birol Demirel (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)
Dr. Mehmet Toygar (Gülhane Askeri Tıp Akademisi Adli Tıp AD)
10 Sözel Bildiri
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16:15 – 16:30

KAHVE ARASI
PANEL: EDEBİYAT VE SİNEMADA CSI TÜRKİYE
Panel Yöneticileri:
Dr. Oğuz Polat (Emekli Öğretim Üyesi)

16:30 – 18:00

Dr. Aysun Balseven Odabaşı (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)
Konuşmacılar:
Ayhan Bölükbaşı (Yapımcı)
Ali Kırca (Anchormen, Gazeteci ve Yazar)

19:00 – 23:00

GALA YEMEĞİ

16 KASIM 2013 (3. GÜN)
KİMLİKLENDİRMEDE ANTROPOMETRİNİN KULLANIMI
Oturum Başkanları:
Dr. Abdi Özarslan (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)
Dr. Nursel Türkmen (Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)
09:00 - 10:30

Konuşmacılar:
Dr, Dt. Hüseyin Afşin (Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi)
Dr. Özge Ünlütürk (Adli Tıp Kurumu Kemik ve Diş İncelemeleri Şb)
Dr. Berna Alpagut (Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi)
Dr. Özgür Bulut (Polis Kriminal Daire Başkanlığı)

10:30 - 10:45

KAHVE ARASI
ÖLÜM ZAMANI VE POSTMORTEM İNTERVAL BELİRLENMESİNDE GÜNCEL
DEĞİŞİMLER
Oturum Başkanları:
Dr. Sermet Koç (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)

10:45 – 12:15

Dr. Muhammet Can (BalıkesirÜniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)
Konuşmacılar:
Dr. H. Nihal Açıkgöz (Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü)
Dr. Taner Akar (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)
Dr. İbrahim Üzün (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)
Dr. Mehmet Tokdemir (Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)
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12:15 – 13:30

YEMEK ARASI
ADLİ BİLİMLERDE SES VE GÖRÜNTÜ ANALİZLERİ
Oturum Başkanları:
Dr. Hakan Kar (Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)
Dr. Oğuz Karakuş (Polis Kriminal Daire Başkanlığı)

13:30 – 15:00

Konuşmacılar:
Dr. Güven Mengü (Gazi Üniversitesi)
Dr. Muammer Ketizmen (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Dr. Uğur Koçak (Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)
Cem Yüksel (Polis Kriminal Daire Başkanlığı)
Yzb. Serkan Karagöz (Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı.)

15:00 – 15:15

KAHVE ARASI
SÖZEL BİLDİRİLER – III
Oturum Başkanları:

15:15 – 16:45

Dr. Akça Toprak Ergönen (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)
Dr. Erhan Büken (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)
14 Sözel Bildiri
ÖDÜL TÖRENİ

16:45 – 17:30

XI. ADLİ BİLİMLER SEMPOZYUMU’NUN BELİRLENMESİ
DİLEKLER, ÖNERİLER VE KAPANIŞ
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X. ADLİ BİLİMLER SEMPOZYUMU
“ADLİ BİLİMLER VE SANAT”
13–16 KASIM 2013, ANKARA

SÖZEL
BİLDİRİLER
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SB 1
OTOPSİDE ADLİ DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK VE GÜNCEL GELİŞMELER
Mustafa DALGIÇ1, Gonca PİŞKİN KESİCİ1, Mustafa ÖNDER1, Özgün ÖZER2
Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı, İzmir

1

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, İzmir

2

Adli fotoğrafçılığın amacı, gözle görünen gerçeği doğru görüntüleyerek ve gözle görünemeyen
gerçeği de görünür hale getirerek belgelemektir. Bunun sağlanması adına fotoğraflar belirli bir yöntem
ve sıra ile çekilmelidir. Fotoğraflar detaylı, açık bir şekilde bilgi vermeli ve yanlış tanımlamalara yol
açmamalıdır. Ayrıca net ve keskin olmalıdır. Cesedin fotoğraflanmasında izlenecek yol özetlendiğinde
öncelikle tüm vücut ve yüz şeklinde kimlik tespitine yönelik fotoğrafları çekilmelidir. Lezyonların yeri
ve büyüklüğünün doğru aktarılması için çevre anatomik noktaları kapsayacak şekilde önce uzaktan,
sonrasında yaklaşarak birden fazla fotoğrafını çekmek gerekmektedir. Bu süreçte Digital Single Lens
Reflex (DSLR) fotoğraf makineleri günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bu cihazların
tüm süreci kendiliğinden çözebildiği inanışı yanlış uygulamalara yol açmaktadır. Çalışmamızda
fotoğraf çekim süreci yeniden ele alınarak,göz önünde bulundurulması gereken ışık-aydınlatma
(dinamik menzil), odak uzaklığı, diyafram açıklığı, ışık ölçümü, beyaz ayarı (renk sıcaklığı), ISO
ayarı, net alan derinliği, ölçek kullanımı, arka plan, flaş kullanımı, çekim açısı, kayıt formatı ve
perspektif faktörleri doğru ve yanlış ayarlarla çekilmiş fotoğraf örnekleri ile aktarılacaktır ve gelişen
dijital teknoloji ile süreçteki yenilikler tanıtılacaktır.
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SB 2
BİRİNİN HAYATTA KALDIĞI İKİLİ İNTİHAR OLGUSUNDA YASAL SÜREÇ
Seyfullah SARI, Berna DURMUŞ, Feyzullah ERDEM, Harun AKKAYA,
Ufuk BULUĞ, Fatih YAĞMUR
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul
İki kişinin birlikte intihar etmesi, “ikili ölüm(dyadic death)” olarak tanımlanmış olup
homicide-suicide şeklinde belirtilen kişinin bir cinayeti işledikten sonra intihar etmesi de yine aynı
tanım aralığına girmektedir. Sunulan olguda, 18 yaşını yeni doldurmuş bir erkek erişkin ile 18 yaşını
doldurmamış (15 yaş) ergen iki erkek bireyin sevdikleri kız arkadaşlarından olumsuz yanıtlar almaları
üzerine birlikte intihara karar vermişlerdir. İntihar metodu olarak arabayı nehre sürmeyi tercih
etmişlerdir. Olay gerçekleştikten sonra sürücü koltuğundaki ergen birey kurtulmuş, sağ ön koltukta
oturan arkadaşı ise ölmüştür. Olaydan kurtulan birey “olası kast ile kasten adam öldürme” suçundan
yargılanmaktadır. İkili ölümlerde beraber alınan ortak kararın yanı sıra homicide-suicide şeklindeki
ölümlerde ortak karar her zaman görülmemektedir. Aynı zamanda ikili ölüm girişimlerinde herhangi
birinin sağ olarak hayata devam etmesi durumunda birey için kasten adam öldürme, olası kast ile adam
öldürme, olası kast ile kasten adam öldürme, suça yardım etme, intihara teşvik-destek-kuvvetlendirici
rol oynama suçlarından yargılanma ihtimali olsa da yargılanmama ihtimali de bulunmaktadır. Bu
ihtimaller; beraber alınan ortak kararın varlığı, öldürme mekanizmasını elinde tutan kişinin ölüp
ölmediği, intiharı destekleyen otopsi ve olay yeri inceleme bulgularını içeren tüm adli tahkikat
sürecine göre değerlendirilmektedir. İkili ölüm girişiminden kurtulan bireylerin yargı süreçleri Türk
Ceza Kanunu'nun 21, 39, 81 ve 84. maddeleri yönünden adli tıbbi olarak tartışılacaktır.
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SB 3
OLAY YERİNDEN FAİLE
Emek Yüce ZEYREK-RİOS
International Research Centre for Investigative Psychology, University of Huddersfield, UK
Sunumda olay yeri rekonstrüksiyonunun failin suç öncesi, esnası ve sonrasındaki
davranışlarını çıkarımlamada ve bu çıkarımlara dayanarak failin kimliğine dair ipucu elde etmedeki
önemini kısa örneklerle açıklayacağım.
Adli deliller ve hayattaysa kurbanın kendi ifadesi değilse ölüm şekli/sebebi/zamanı gibi otopsi
bulguları başta olmak üzere bir olay yerine dahil her türlü bulgu, failin neyi, ne zaman nasıl ve hatta
bazen neden yaptığı gibi soruların cevaplarını vermek için kullanılabilir.
Bu cevaplar da suçu kimin işlediği hakkında çıkarımlar yapmaya yardımcı olur.
Olay yerinde bırakılan deliller, kurban seçimi ne tür alet/silah kullandığı vb. gibi birçok bulgu
suçu işleyen kişinin davranışlarına, suçun nasıl işlendiğine ve böylece suçu kimin işlediğine dair
birçok ipucu barındırır.
Fiziksel bulguların yanı sıra olay yerinin detaylı incelenmesi ve rekonstrüksiyonu ile failin suç
esnasındaki davranışlarına dair bıraktığı ‘psikolojik izler’ incelenerek failin kişiliğine dair önemli
bilgiler elde edilebilir.
Failin MO'su analiz edilerek daha önce işlenmiş suçlarla olan benzerlikleri varsa bunlar
üzerinden suçları ilintilendirebilir böylece birçok vakaya ait delilleri birlikte inceleme fırsatı
yakalanabilir.
Olay yeri incelemesi delillerin fazlalığı ve çeşitliliği, toplanması, kategorize edilmesi,
saklanması, kurban/görgü tanığı/şüphelilerin ifadelerindeki bilinçli ya da bilinçsiz yanlılıklar gibi
birçok zorluk içerir.
“Investigative Psychology” olay yeri bulgularına ve failin bıraktığı psikolojik izlere
dayaranarak soruşturmada öncelik sırası oluşturulmasına yardım eder. Bu çıkarımlara dayanarak failin
kim olduğunu göstermesi mümkün olmasa da soruşturmayı yürütenlerin nereye yönelmeleri ve ne tür
özellikleri, yaşam tarzı olan birini aramaları gerektiği konularında yardımcı olur.
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SB 4
ÖMER SEYFETTİN’İN “BEYAZ LALE” ÖYKÜSÜNÜN ADLİ BİLİMLER
PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Anıl ÖZGÜÇ1, Gökhan ORAL2
1

İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İstanbul

2

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
Ömer Seyfettin (1884-1920) “Beyaz Lale” öyküsünü 1912 yılında yazmıştır. Ömer

Seyfettin’in hemen tüm öykülerinde olduğu gibi Beyaz Lale de dönemin sosyal ve siyasi yapısının
izlerini taşır. Öykü, Balkan Savaşlarından sonra Serez’de yaşayan Türk halkının Bulgar komutan
Radko tarafından katledilmesini konu edinir. Bulgar çeteleri Türk köylülerini kadın ve çocuk ayırımı
yapmaksızın işkence ederek öldürür, evlerini yağmalar. Camiler yıkılır ya da kiliseye çevrilir. Serez’in
en güzel kızı olarak tasvir edilen ve öyküye adını veren Beyaz Lale ise, komutan Radko’nun tecavüz
girişimine maruz kalır. Beyaz Lale buna izin vermemek için intihar eder. Ancak kurbanın intiharı
komutan Radko’yu durdurmaz, Beyaz Lale’nin ölü bedenine tecavüz eder. Öykünün olay örgüsü
içerisinde karşıt değerlerin yarattığı çatışma ustalıkla işlenmiştir. Yanı sıra öykü, adli bilimlerin
çalışma alanı kapsamında değerlendirilecek işgal, katliam, yağma, işkence, tecavüz, infantisid, intihar
ve son olarak da kişinin ölü bedenine tecavüz gibi kavram ve durumları barındırır.
Çalışmada, bu karşıtlıkların kişiler, kavramlar ve semboller açısından vurgulanarak, adli
bilimlerin çalışma konusu olan kavram ve sapmaların öykünün kurgusu ve yazar Ömer Seyfettin’in
yaşamına paralel olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
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SB 5
SAMSUN İLİNDE POSMORTEM İNTERVAL TESPİTİNDE KULLANILAN ADLİ
ENTOMOLOJİK VERİLER
Meltem KÖKDENER
Samsun Sağlık Yüksekokulu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun
Ölümden sonra insan cesedi ve ondan beslenen böcekler fiziksel delildir. Kriminal olaylarının
çözümünde yararlanılan böcek verilerinin adli bilimlerde temel kullanımı cesette ölüm zamanının
(Posmortem interval) tespitidir. Ölümden sonra 72 saat veya daha uzun süre geçince tıbbi parametreler
sağlıklı kullanılmaz. Entomolojik veriler, bozunmanın erken safhalarından başlayarak, ilerlemiş
safhalarına kadar ölüm sonrası geçen zamanın tespit edilmesinde sıklıkla kullanılan neredeyse tek
delildir. Böcek verilerinin ölüm zamanı tahmininde kullanılabilmesi için coğrafik bölgeye göre böcek
süksesyonunun ve gelişim evrelerinin bilinmesi gerekmektedir.
Bu çalışmada 2009-2010 yılları arasında Samsun ilinde 3 farklı alanda köpek karkasları model
olarak kullanılıp, çürüme evrelerinin incelenmesi ve böcek türlerinin mevsimsel dağılımlarının
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle bir yıl boyunca çalışma alanlarına bırakılan 12 köpek karkası
üzerinden böcek türleri toplanmış ve tür teşhisleri yapılmıştır.
Köpek karkasının beş çürüme evresi geçirdiği (taze, şişme, aktif çürüme, ileri çürüme, kuruma
evreleri) görülmüştür. Diptera takımına ait türlerin çürümenin ilk evrelerinde baskın olurken,
Coloeptera takımına ait türler ise aktif çürüme aşamasından itibaren görülmüştür. Çalışmamızda 29
böcek türü tespit edilmiştir. Bu türlerden 9 tanesi Diptera takımına aitken, 20 tanesi Coloeptera
takımına aittir. Bazı türler sadece tek bir bölgede bulunurken bazı türler her üç çalışma alanında da
görülmüştür. Tür çeşitliğinin en bol ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde olduğu görülmüştür.
Yaptığımız çalışma sonucunda çürüme evresinin başından itibaren karkas üzerinde görülen
Diptera takımına ait türlerin posmortem interval tespitinde kullanılmasının daha uygun olduğu
görülmüştür. Tespit ettiğimiz türlerden Calliphoridae familyasına ait Chrysomya albiceps yaz mevsimi
başından sonbahar mevsimi sonuna kadar görülen en yoğun türdür. Hava ısısının iyice düştüğü kış
mevsiminde bu tür görülmemektedir, bu yüzden Chrysomya albiceps yaz ve sonbahar mevsiminde
Samsunda ölüm zamanı tespitinde kullanılabilir. Calliphora vicina ve Calliphora vomitoria hava
sıcaklığı düştüğü zaman görülmeye başlanmakta ve mayıs ayına kadar görülmektedir, dolayısıyla kış
mevsimi ve ilkbaharda meydana gelebilecek bir ölüm olayında ölüm zamanı tespiti için bu 2 türün
kullanılması uygundur.
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SB 6
SEKSÜEL CİNAYETLER: SADİSTİK SEKSÜEL CİNAYET
Emek Yüce ZEYREK-RİOS
International Research Centre for Investigative Psychology, University of Huddersfield, UK
Bildiride cinsel saldırı içeren cinayet türleri kısaca açıklanarak sadistik seksüel cinayetlere has
olay yeri bulguları ve fail davranışlarına örnekler verilerek diğer türlerden farklılıkları ortaya
konacaktır.
Bazı seksüel cinayetlerde cinayet ana motif değildir. Bu tür cinayetlerde saldırının arkasında
cinsel bir motif vardır; fail ya kurbanı susturmak ve daha sonra yakalanma ihtimalini ortadan
kaldırmak için öldürür ya da cinsel saldırı sırasında kurbanı kontrol etmeye çalışırken ‘kazara’ öldürür.
Sadistik seksüel cinayeti diğer seksüel cinayet türlerinden ayırt etmek icin kullanılan belirli bir
şablon yoktur. Genel tanım itibariyle bu tür cinayetlerde amaç kurbanı öldürmek olmakla beraber,
öldürme eylemine dair davranışlar, kurbana uygulanan şiddet ve bu şiddetin kurbanda uyandırdığı
korku ve çaresizlik ayrıca kurban üzerinde hissedilen mutlak kontrol hisleri failde erotik uyarılma ve
hazza sebep olur. Bu kişilerde şiddet ve cinsellik iç içe geçerek tek bir psikolojik deneyime, algıya
dönüşmüştür. Sadistik seksüel cinayetlerde uygulanan şiddet niceliksel olarak diğer gruptakilerle
benzerlik gösterebilse de niteliksel olarak onlardan ayrılır.
Sadece olay yeri bulgularına bakarak bir cinayetin sadistik seksüel cinayet olup olmadığına
karar vermek güç olsa da literatürde belirtilen sadistik seksüel cinayetlere has bazı olay yeri bulguları
ve fail davranışlarını incelemek faydalı olacaktır. Bu tür cinayetlerde kurban faile yabancıdır,
genellikle kaçırılır, ilk karşılaşma, işkence ve ölümün gerçekleştiği ve cesedin bırakıldığı yerler olmak
üzere birden fazla olay yeri bulunur.
Kurbandaki yaraların birbirinden farklı zamanlarda oluşmuş olması failin kurbanla uzun süre
geçirdiğine işaret eder. Suçun doğası gereği fail kurbanı uzun süre alıkoyabilmek için diğer insanların
erişiminin olmadığı bir yere ihtiyaç duyar, parmak izi bırakmamak için eldiven kullanır, kurbanın acısı
cinsel uyarılma ve hazza sebep olduğu için suç mahallinde failin cinsel sıvı veya dışkısına
rastlanabilir.
Kurban üzerinde mutlak kontrol sağlayabilmek için genellikle göz bağı kullanılır, kurbanın
ağzı tıkanır ve bilekleri bağlanır. Cinsel saldırı ölmeden önce gerçekleşir çünkü fail için hazzın asıl
kaynağı cinsel eylemden ziyade kurban üzerinde kurduğu kontrol ve bu eylemin kurbanda yarattığı
korku, acı ve aşağılanma hisleridir.
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SB 7
DİŞ ve ISIRIK İZLERİNİN ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
İsmail Serkan ZEYBEK2, Aytaç KOÇAK1, Ekin Özgür AKTAŞ1, Aslıhan TEYİN1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, İzmir

1

Serbest Diş Hekimi, Denizli

2

“Isırık izi” olarak tanımlanan, insan veya hayvan dişlerinin etki ettikleri yüzeylerde meydana
getirdikleri değişim, Adli Tıp’ta önemli bir bulgudur. Anatomik nedenlerle, ısırma sırasında üst
çenedeki dişler ısırılan yüzeyde alt çenedeki dişlerden daha net izler bırakmaktadır. İzlerin
incelenmesiyle; çenenin kapanış şekli, ark formu, dişler arasındaki mesafe, beraberinde bulunan
ekimoz ve sıyrık gibi lezyonların değerlendirilmesiyle olayın oluş şekli, mağdurun olay sırasındaki
durumu hakkında bilgi edinilmesi mümkün olabilmektedir. Diş izlerini tanımlamak, suçlu ve mağdur
açısından önemli olduğundan, bu izlerin tanımlanması konusundaki teknikler, mümkün olduğu kadar
yenilenmeli ve geliştirilmelidir.
Bu çalışmada, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri eğitimi için demoda
yararlanılan sert alçıdan elde edilmiş çene modeli kullanılmıştır. Bu alçı model sırasıyla; deri, elma,
kaşar peyniri, sakız ve insan derisi üzerine bastırılarak, farklı yüzeylerde diş izlerinin oluşması
sağlanmıştır. Daha sonra izlerin fotoğrafı çekilerek makroskopik olarak değerlendirilmiştir.
Modelin deri, elma, kaşar peyniri, sakız ve insan derisi üzerine bastırılmasıyla elde edilen diş
izlerinde, ısırılan materyalin yapısının farklı olması nedeniyle her birinde materyale temas eden dişler,
diğerlerinden farklı olmuştur. Yine aynı sebeple, bu materyaller üzerindeki izlerin yüzeyden kaybolma
veya kalıcı olma özellikleri de farklı bulunmuştur.
Dişler, kişiye ait özellikler gösteren yapılardır. Isırık izleri hem mağdurda hem de failde
bulunabilir. Bu nedenle inceleme, olaya karışan bütün kişileri ilgilendirmektedir. Isırık izleri; gerek
tükürükle kontamine olmuş biyolojik örneklerin incelenerek DNA analizi yapılması, gerekse diş
izlerinin kişiye özel olması nedeniyle özellikle cinsel saldırı, çocuk istismarı gibi durumlarda failin
belirlenmesinde önemlidir. Isırık izi delilinin doğru değerlendirilebilmesi, lezyonun insan ısırık izi
olduğunun tanınmasına ve uygun bir şekilde delilin korunmasına bağlıdır. Adli diş hekiminin rolü, bu
delilleri toplamak, muhafaza etmek ve yorumlamaktır. Davalarda kriminal olayların aydınlatılmasında
bu kadar değerli olan ısırık izlerinin analizinin daha etkin olabilmesi için, bu konuda, diş hekimleri ve
adli tıp uzmanlarının eğitimine önem verilmesi gerekmektedir.
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SB 8
İSTANBUL DİŞ HEKİMLERİ ODASI’NA YANSIYAN TIBBİ UYGULAMA HATASI
İDDİALARININ ADLİ VE TIBBİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Anıl ÖZGÜÇ1, Gökhan ERSOY2
1

İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İstanbul

2

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, İstanbul
Dünya Tabipler Birliği tıbbi malpraktisi, “Hekimin tedavi sırasında standart uygulamayı

yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zarar” olarak tanımlamaktadır.
Son yıllarda tıbbi uygulama hataları ile ilgili iddiaların artış gösterdiği bilinmektedir. Bu artışın diş
hekimliği uygulamalarına yansıması kaçınılmazdır. Çalışmada; diş hekimliğinde tıbbi uygulama hatası
iddiası bulunan olguların incelenerek tartışılması amaçlandı. Araştırma; Ocak 2000 – Aralık 2009
tarihlerinde, tıbbi malpraktis kapsamında İstanbul Diş Hekimleri Odası’na yapılan tüm yazılı şikâyet
başvuruları geriye dönük olarak değerlendirilerek yapıldı. Toplam 322 şikâyet ve şikâyete konu olan
uygulamayı yapan 274 diş hekimi saptandı. Şikâyetler ilgili mevzuat doğrultusunda incelendi ve 29
başlık altında derlendi. Şikâyetçi hastaların %30’unun erkek, %70’inin kadın, şikâyet edilen diş
hekimlerinin %66’sının erkek, %34’ünün kadın olduğu görüldü. Şikâyete konu olan uygulamaların
%57’si protetik diş tedavisi ile ilgiliydi. Uygulamaların %79,5’inin özel muayenehanelerde yapıldığı
görüldü. Şikâyete konu olan uygulamaların %17’sinde esas şikâyete eşlik eden sekonder şikâyet hasta
– diş hekimi iletişimi ile ilgiliydi. İnceleme süreci sonunda diş hekimlerinin %23,3’ünün ceza aldığı
görüldü. Bilginin davranışa dönüşebilmesi hekim ve diş hekimlerinin yasal sorumluluklarını eğitim
süreçlerinde edinmeleriyle yakından ilgilidir. Hastanın aydınlatılması ve onamının alınması gibi
iletişim becerileriyle yakından ilgili olduğu bilinen konular ancak eğitim sürecinde aktarılırsa
içselleştirilebilir.
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SB 9
İTALYA’DA ADLİ TIP - FORENSIC MEDICINE IN ITALY
Ziyaettin ERDEM, Esra ÜNAL
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul
İtalya Avrupa Birliği’nin kurucu ülkelerindendir. Başkent Roma’nın nüfusu 2,7 milyon olup
bulunan 10 üniversiteden 4 tanesinde tıp eğitimi verilmektedir. Tıp eğitimi verilen 4 fakülteden 3
tanesinde adli tıp departmanı bulunmaktadır. 01/04/2013-30/04/2013 tarihleri arasında Roma Katolik
Üniversitesi Adli Tıp departmanında observer olarak bulunulan süre içerisinde edinilen izlenimler,
Türkiye ve İtalya’nın Adli Tıp organizasyonu açısından benzerlikleri ve farklılıkları konusunda bilgi
verilecektir.
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SB 10
CHRYSOMYA ALBİCEPS (DİPTERA: CALLİPHORİDAE) LARVALARDA ÇOKLU İLAÇ
ANALİZİ: ENTOMOTOKSİKOLOJİK ÖN ÇALIŞMA
Nebile DAĞLIOĞLU1, H. Nihal AÇIKGÖZ2, İsmail Ethem GÖREN1, Duygu DIVRAK3,
Pınar EFEOĞLU1, Mete K. GÜLMEN1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Adana

1

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü, Ankara

2

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Bölümü, Ankara

3

Entomotoksikoloji, dekompoze dokularda ilaç ve diğer toksinlerin tespitinde böceklerin
kullanıldığı adli entomolojinin bir dalıdır. Doku ve vücut sıvılarının bulunmadığında ortamlarda
toksikolojik analiz için sinekler ve kurtçuklar alternatif bir örnektir. Çalışmamızda, Sus Scrofa
Domesticus cinsi ortalama 68 kg ağırlığında domuza, toksik dozda morfin (54.4 mg) injeksiyon
yoluyla toksik dozda (510 mg, 476 mg ve 5100 mg) diazepam, citolapram ve amitryptiline ilaç
karışımı gavaj yöntemi ile verildi. 48 saat sonra cesette toksikolojik analiz için hiçbir organ ve
biyolojik sıvı bulunmadığı ve cesetin tamamen Chrysomya albiceps larvası ile kaplandığı görüldü.
Entomolojik incelemede ise, 500 adet Diptera familyası Calliphoridae familyasına ait Chrysomya
albiceps larvası, 10 adet Coleoptera ordosu Staphylinidae familyasından Creophilus maxillosus ve 10
adet Dermestidae familyasından türüne ait ergin bireyler tespit edilmiştir. Çalışmamızda elde edilen
larvalar incelendiğinde baskın türün Chrysomia albiceps olduğu görülmektedir. Bu türün cesede ilk
gelen sineklerden olan C. albiceps türünün larvalarının, saldırgan ve rakiplerini yok eden beslenme
davranışıdır. Bu şekilde C. albiceps türü ceset üzerindeki larval populasyonu kontrol eder.
Toksikolojik inceleme için, cesetten alınan larvalar katı-sıvı ekstraksiyon yöntemi ile hazırlandıktan
sonra, Kromatografik yöntemler ile morfin, diazepam, citolapram ve amitryptiline larvalarda tespit
edildi. Bu çalışma, entomotoksikoloji için bir ön çalışma niteliğinde olup, daha sonraki
çalışmalarımızda

dokularda

ilaç

konsantrasyonları

ile larvalarda

ilaç

konsantrasyonlarının

korelasyonu, ilacın larvalar üzerindeki etkileri ve bunun postmortem intervalin tahminine etkilerinin
incelenmesi planlanmıştır.
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SB 11
TOPRAĞIN MİNERALOJİK BİLEŞİMİNİN ÇÜRÜME ÜZERİNE ETKİSİ
Murat MERT1, Sema TETİKER2, Ahmet Selçuk GÜRLER1
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Morg İhtisas Dairesi, Bahçelievler, İstanbul

1

Batman Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Batman

2

Ölüm zamanının belirlenmesinde, cesette meydana gelen postmortem değişimlerin düzeyi adli
bilimciler için büyük önem arz etmektedir. İklim ve biyolojik aktivasyon dışında postmortem süreçte
çürümeyi etkileyen en önemli etkenlerden biri de cesedin bir kısmının veya tamamının gömülü
bulunduğu topraktır. Toprağın mineralojik bileşimi çürümeyi hızlandırabilir veya yavaşlatabilir.
Bu çalışmada; toprak mineralojisinin bilinmesinin neden önemli olduğu ele alınacak olup,
montmorillonitik killerce zengin toprağa gömülü cesetlerde çürümenin yavaş, Fe ve S ce zengin
topraklarda çürümenin hızlı olduğu mevcut feth-i kabir örnekleri üzerinden anlatılacaktır.
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SB 12
MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARDA OLAY YERİ YÖNETİM VE KOORDİNASYONU
Murat MERT1, Cihangir ERDEMİR2, Faruk EMREM2, Fatih KOLAY3, Eyyüp YILMAZ4
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Morg İhtisas Dairesi, Bahçelievler, İstanbul

1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü, İstanbul

2

Batman Emniyet Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü, Batman

3

Adli Tıp Kurumu Diyarbakır Grup Başkanlığı, Morg İhtisas Dairesi, Diyarbakır

4

Her alanda olduğu gibi adli bilimlerde; suç ile mücadele kapsamında bilimsel yöntemler ve
bilimsel veriler kullanılması, ülkemizin gelişmiş ülkeler arasındaki yerini ve saygınlığını doğrudan
etkileyecektir. Adli bilimlerde suç ve suçlu ile mücadelenin en önemli ayağını iyi yapılacak olay yeri
incelemesi oluşturmaktadır. Olay yeri incelemesinin ana amacı; olay yerinin aslının bozulmadan
minimum konteminasyonla tüm delillerin olay yerinden toplanması, paketlenmesi ve ilgili
laboratuvara aktarılmasıdır. Delillerin (bulguların) olay yerlerinde gelişmiş teknolojik araç ve teknikler
ile tecrübeli uzman personel (olay yeri inceleme uzmanı, adli tıp uzmanı, biyolog, fizikçi, kimyager,
toprak uzmanı vb) vasıtasıyla usulüne uygun yapılacak inceleme neticesinde toplanması, olayın
çözümüne katkı sağlayacaktır.
Bu çalışmada İstanbul ili ve çevresinde 2010 ve 2011 yılları arasında meydana gelen cinayet
vakalarında olay yeri inceleme ekipleri ve adli bilimler uzmanlarınca koordineli şekilde yapılan olay
yeri incelemelerinden örnekler verilecektir. Olay yeri yönetim ve koordinasyonu ile multidisipliner
çalışmaların, fail tespiti ve suç soruşturması çözümüne verdiği katkılar güncel ve soruşturma aşaması
bitmiş davalar üzerinden anlatılacaktır.
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SB 13
RESMİ BELGELERDE SAHTECİLİK VE ADLİ BELGE İNCELEMEDE SANATÇIGRAFOLOJİ UZMANLARI GEREKSİNİMİ
Abbas KETİZMEN
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Ankara
Yaşadığımız yüzyılın toplumunda hile ve sahtekarlığı önlemek oldukça zorlaşmaktadır. Bu
sahtekarlık ve hilelerin bir çoğu toplumu ve bireylerini aldatma ve haklarını gasp etme niyeti
taşımaktadır. Ekonominin yaşam tarzlarını etkilediği günümüz toplumlarında ticaret artmış, bununla
birlikte alışverişlerin birçok bölümlerinde kıymetli evrakların kullanımını da yaygınlaşmış, sahtecilik
türleri de bu orana paralel artmış ve yaygınlaşmıştır
İçinde yaşadığımız teknoloji çağında teknolojik araçlar kâğıt materyalinin kolay ve gerçeğe
çok yakın kopyalanabilmesine imkân sağlamakta, teknolojideki ilerlemenin sağladığı araç ve gereçler
sayesinde sahtecilik ve tahrifat her geçen gün daha da yaygınlaşarak, her yıl binlerce kişi ve kuruluşun
mağduriyetine neden olmaktadır.
Bu hızlı gelişime paralel olarak belge sahteciliğinin de türlerine göre artarak, her geçen gün
sektörden sektöre, farklı boyutlarla yaygınlaştığı, birçok sahtekarlık türlerinin ise neredeyse ülkelerin
geleceklerini ve ekonomilerine tehdit edebilecek boyutlarına ulaşabileceği yapılan literatür taraması
sonucu ortaya çıkmıştır.
Adli

belge inceleme ve grafoloji bilimi de bu suçların artışına paralel olarak yeni inceleme

teknolojileri ve metotlarını geliştirmiş ve mağduriyetin çözümü için adalete hizmet eden bir
kurumsallığa dönüşmüştür. Bu bildiride adli belge inceleme yöntemleri incelenmiş, özellikle bildiri
konusu ile ilgili olarak adli belgede, imza ve yazıda sahtecilik türleri ve grafolojik tespit yöntemleri
açıklanmış, Grafolojide sınırlılıklar nelerdir, imza ve yazı analizinde özellikle akademisyen sanatçı
grafoloji uzmanlarına neden ve ne zaman gereksinim duyulur, grafoloji uzmanı olarak inceleme
yapabilecek akademisyenler sanat alanının hangi disiplininden gelmelidir, bununla ilgili eğitimleri
yeterlilikleri ve ihtiyaçları nelerdir, tesbit edilmeye çalışılmıştır.
Araştırmada ilgili kişiler ve uzmanlarla mülakatlar yapılmıştır. Ayrıca ilgili literatür
incelenmiştir. Verilen uygulama örneklerinde; yaşanmış deneyimlerden ve uygulamalardan
yaralanılmış, basında çıkmış haberlerden, yerli ve yabancı kitaplardan, internet sitelerinde birçok
makale ve örneklerden faydalanılmıştır.
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SB 14
ALT ÇENESİ OLMAYAN 4 KAFATASI ÜZERİNDE 2 BOYUTLU REKONSTRÜKSİYON
ÇALIŞMASI
Ahmet Necati ŞANLI, A.Sadi ÇAĞDIR, M.Feyzi ŞAHİN
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul
Kimliklendirme adli tıbbın en temel konularından birisidir. Yaşayan bireylerin veya ölülerin
kimliklendirmesinde kullanılan birçok yöntem vardır. Bunlardan en basiti bireyi tanıyan bir kimsenin
kimlik tanıklığıdır. Adli tıp uygulamaları içerisinde ölülerin kimliklendirilmesi için çeşitli uygulamalar
olmakla birlikte özellikle çürümüş cesetlerin kimliklendirilmesi birçok zorluklar barındırır. Diş
kayıtları, vücut özellikleri, sağlıkla ilgili durumlar, sakatlıklar, geçirilmiş ameliyat izleri, kişisel
eşyalar ve DNA kimliklendirmede kullanılır. Özellikle sadece kemik dokunun kaldığı iskelet
kalıntılarından DNA elde edilemediği veya mukayese imkanı olmayan durumlarda kafatasından
kimliklendirme çok önem taşır. Kafatasından yararlanılarak yapılan kimliklendirmede değişik
metodlar uygulanmaktadır. Bunlardan en önemlisi yeniden yüzlendirmedir. Yeniden yüzlendirme 2
boyutlu, 3 boyutlu ve bilgisayar yardımıyla yapılabilir. Adli Tıp Kurumu Yüzlendirme
Laboratuvar’ında da 2 boyutlu ve 3 boyutlu metod uygulanmaktadır. Bu sunumda Adli Tıp
Kurumu’na gönderilen 4 adet alt çenesi olmayan kimliği meçhul kafatası üzerinde yeniden
yüzlendirme çalışması örnek olarak anlatılmıştır. Alt çenesi olmayan kafataslarında bilgisayar destekli
olarak 2 boyutlu yüzlendirme yöntemi tartışılmıştır. Alt çenesi olmayan kafataslarında 3 boyutlu
yüzlendirme imkanı kısıtlı olduğundan bu tür vakalarda 2 boyutlu yüzlendirme iyi bir alternatif
olduğunu düşünmekteyiz.
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SB 15
MAHREMİYETİ BOZULAN ÖLÜ BEDEN VE SANAT
Serap EMMUNGİL KARAMANOĞLU, Nil KÖKEN
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Ankara
Adli tıp, resmi bir yolla, ölü bedenin mahremiyetini bozar. Diğer bir deyişle adli tıp, ölünün
mahremiyetinin bozulmasının meşrulaştığı bir zemindir.
Mahremiyet ihlalini, “kişinin kendi rızası dışında, özel bir şeyinin, bir başkası tarafından
görülmesi ya da ifşa edilmesi” olarak tanımlayabiliriz. Teşrih edilen ölü beden, aynı zamanda izinsiz
olarak teşhir edilmiş de olmaktadır. Ölü bir bedenden izin alınamaması, ölü bedenin asıl sahibinin
mahremiyetinin bittiği anlamına gelmeli midir?
Ölü bedeninin incelenmesi, ölüm sebebinin tespit edilmesi amacıyla da olsa, mahremiyetin
bozulması olumsuz bir çağrışım yapar. Ancak, bilime hizmet temelinde ortaya çıkan teşrih nedeniyle
mahremiyetin bozulması olumlu bir amaca hizmet etmektedir. Kadavra teşrih etmek, duyularla
kavrandığı iddia edilen bedenin, gerçeklikleriyle yüzleşmeyi tasarlamaktır ve bunun için planlı bir
çerçevede gerçeklere müdahalede bulunmaktır. Bilime hizmet eden bu uygulamalar farklı alanlara da
kaynaklık etmektedir.
MÖ 3. yüzyılda, İskenderiye’deki teşrihlerden sonra; her ne kadar ölülerin dirilmesi
düşüncesiyle, bedenin bütünlüğünü korumanın gerekliliğinden söz edilse de, Ortaçağ’ın sonlarına
doğru Avrupa’da anatomi çalışmaları için başlanan kadavra teşrihi, bir yandan inanç sistemlerine diğer
yandan da sanat alanına hizmet eder. Teşrihin, özellikle Ortaçağ ve Rönesans döneminde inanç
sistemlerine hizmeti, “insanın, ölümünden sonra, bedeninin başına gelebilecekleri önceden
imgeleyebilmesini ve belki de korkutucu bir kıyamet görüntüsü ve duygusunu önceden
canlandırabilmesini sağlama” şeklinde özetlenebilir. Bu çalışmaların sanat alanına hizmeti ise,
“sanatçının zihninde ölüme dair bir imgelem oluşturarak sembolik anlatımların yolunu açması, ölü
bedenlerin sanatsal anlatımlara konu olması ve figüratif çalışmalar için anatomik bilgi kaynağı olarak
kullanımına olanak sağlaması” olarak değerlendirilebilir.
Bilime ve mekaniğe de ilgi duyan, çeşitli dönemlerde yaşamış birçok sanatçının (Dietric Bouts
(1415-1475), Andreas Vesalius (1514-1564) Fredrik Ruysch (1638-1731) William Hogarth (16971764), Théodore Géricault (1791-1824), Gunther Von Hagens (d.1945), Damien Hirst (d.1965) vb.)
çalışmaları, hem sanat ve bilimin arasındaki mesafenin nasıl kapanabildiğinin hem de anatomi
biliminin siyaset ve devlet iktidarıyla olan bağlantısının nasıl görsel olarak pekiştirilebileceğinin güzel
birer örneğidirler.
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SB 16
AKIL HASTALIĞI VE AKIL HASTALARINA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Fatma Süzgün ŞAHİN1, Serdar ÜNVER2
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Bilim Dalı, Ankara

1

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Bilim Dalı, Ankara

2

Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine ilişkin TCK'nın 57. maddesinin ayrıntılarına
geçmeden önce akıl hastalığıdan bir hukukçu gözüyle ne anlaşılması gerektiğinin irdelenmesi yerinde
olacaktır. Akıl Hastalığı'nın genelgeçer bir tanımı maalesef bulunmamaktadır, yazarlara, akımlara ve
dönemlere göre akıl hastalığı kavramının değiştiğini görmekteyiz. Bu görüşlerin bir ucunda Kurumsal
Psikiyatri'ye karşı çıkan ve akıl hastalığı kavramını reddeden yazarlar bulunmaktadır. Bu anlayışa göre
akıl hastalığı denen fenomen dışarıdan gelen bir etki sonucu oluşan hastalıklar gibi bir hastalık
değildir; beyin hastalığından öte aslında istenmeyen davranıştır.

Bu anlayışın karşısında ise akıl

hastalığı kategorisini kabul eden çok çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Örneğin sıklıkla taraftar bir
anlayışa

göre tüm davranış ve düşünce bozukluklarının en temelinde sinirsel bir bozukluk yer

almaktadır. Ancak bu anlayışta dahi bir akıl hastalıkları kategorisinin varlığını tartışmak olanaklıdır,
zira aslında burada bahsedilen akli melekelere etki eden beyinsel ya da nörolojik hastalıklardır.
Buna karşın kriminoloji alanında çalışmalar yapan birçok yazar da akıl hastalığı olarak
adlandırılabilecek bir kategorinin varlığını kabul etmektedir. Hukuk, kriminoloji ya da adli psikiyatri
alanında eser veren yazarların birçoğu evrensel bir akıl hastalığı tanımı vermekten kaçınmaktadır.
Çoğu yazar akıl hastalığını tanımlamaktan kaçınmakta ve doğrudan akıl hastalıklarının neler olduğunu
saymaya girişmektedir. Sunumumuzda ceza hukukçuları arasında tartışılmaz bir saygınlığa sahip olan
Erem’den başlayarak Curran, Renzetti, Bartol gibi günümüz kriminiloji çalışmalarının önde gelen
yazarlarının konu ile ilgili görüşlerine de özetle yer verilmektedir.
Çalışmamızda akıl hastalığı kavramı ile ilgili başlıca görüşlerin değerlendirilmesinin ardından
akıl hastalığının suçluluğa etkisi, akıl hastalarının cezai sorumluluğu tarihsel gelişim ve güncel
çalışmalara da yer verilerek tartışılmaktadır.
Sunumumuzun son bölümünde ise başta sunulan bilgiler ışığında genel olarak Türk
Hukukunda ve özelde Türk Ceza Kanunu'nda benimsenen yaklaşım açıklanarak, yeni Türk Ceza
Kanunu'nun kendisinden önceki ceza normlarından ne açılardan farklılaştığı gösterilecek, güvenlik
tedbirlerinin niteliği ve “tehlikelilik” eası tartışılarak akıl hastalarının hukuki anlamda kınanması ve
cezalandırılması olanaklı olmamasının TCK 57'de yer alan güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına engel
olmadığı açıklanacaktır.
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SB 17
“SÖZ UÇAR, YAZI KALIR” YA YAZI UÇARSA? “KAYBOLAN MÜREKKEP” İLE
OLUŞTURULMUŞ BELGELERİN İNCELENMESİ; BİR OLGU SUNUMU
Esat ŞAHİN, İlhami KÖMÜR, Ferruh BAKLACIOĞLU, Bünyamin BAŞPINAR, H. Bülent ÜNER
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul
“Kaybolan mürekkep” olarak tarif edilen madde aslen su bazlı bir asit baz indikatörüdür.
Havaya maruz kaldıktan belirli bir zaman sonra rengi kaybolarak renksiz bir hal almaktadır. Daha çok
şaka malzemesi olarak kullanılmaktadır. Günümüzde “kaybolan mürekkep” veya “sihirli mürekkep”
olarak tabir edilen bu kimyasal maddenin nasıl hazırlanacağı internet ortamında ayrıntılı bir şekilde
açıklanmaktadır. Ayrıca kaybolan mürekkep içeren ve görünüş itibariyle normal mürekkep içeren
kalemlerden herhangi bir farklılık göstermeyen kalemlere alışveriş siteleri aracılığıyla kolaylıkla
ulaşılmaktadır. “Kaybolan Mürekkep” içeren kalemler sahtecilik amacıyla da kullanılabilmektedir
Hava ile temas ettikten belli bir süre sonra kaybolan bir mürekkeple resmi bir evrakın
imzalanması veya bir akdin gerçekleştirilmesi durumunda kişi veya kurumların haklarını ispat
edememesi gibi ciddi durumlar ortaya çıkmaktadır.
“Kaybolan Mürekkep” olarak tanımlanan madde ile yazılmış olan yazılar zamanla solarak
gözle görülemeyecek hale gelseler dahi uygun adli belge inceleme yöntemleri ve ekipmanları
kullanılarak yazılmış olan yazının ve atılmış imzanın gösterilmesi mümkün olmaktadır.
Fizik İhtisas Dairesi Adli Belge İnceleme Şubesi’ne gönderilen bir olguda karşı taraftan
alındıktan bir süre sonra üzerindeki tüm yazı ve imzaların kaybolduğu iddia edilen bir senet üzerinde
ki (var olduğu iddia edilen) yazılar ve imzanın tespiti ve tespit edilebilirse imzanın şüpheli şahsa ait
olup olmadığı sorulmuştur.
Yapılan incelemeler sonucunda çıplak gözle görülmeyen yazılar ve imzanın görüntüsü elde
edilmiş olup elde edilen imza şüpheli şahsa ait mukayese imza örnekleri ile karşılaştırılmış. Ve
imzalar arasında tanı unsurları açısından yeterli uygunluk ve benzerlikler tespit edilmiştir.
Elde edilen bulgular eşliğinde görünmez mürekkeple oluşturulmuş belgelerin adli amaçlı
incelenmesi tartışılmıştır
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SB 18
ANTİFRİZ İÇEREK İNTİHAR EDEN BİR OLGUDA EL YAZISINDAKİ
DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ
İlhami KÖMÜR, Ersen SALTI, Esat ŞAHİN, Çetin SEÇKİN, H. Bülent ÜNER
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul
Etilen Glikol, dihidrik alkoller grubundan, kokusuz, renksiz, suda çözülebilen bir maddedir.
Alımından sonra ağızda hafif bir sıcaklık hissi bırakır. Endüstriyel çözücüler, fren sıvıları ve antifriz
olmak üzere birçok ajanın içerisinde bulunmaktadır.
Etilen Glikolün ağızdan alımı yaygın olmamakla birlikte içildiğinde ciddi toksik etkiler ortaya
çıkabilmektedir. Şekerli bir tadının olması çocuklar için özel bir risk oluşturabilir. Alkol kötüye
kullanımı durumlarında ve intihar amaçlı olarak içilmektedir.
Bu çalışmada antifriz içerek intihar eden ve bu esnada hissettiklerini kendi el yazısı ile bir
ajandaya kaydeden bir olgunun sunulması ve etilen glikolün el yazısı üzerinde meydana getirdiği
değişikliklerin irdelenmesi ile adli belge incelemesinin intihar orijinin tespitine yaptığı katkıyı
göstermek amaçlanmıştır.
Adli otopsi işlemi yapılmış olmasına rağmen etilen glikolün mevcut şartlarda çalışılamaması
nedeniyle ölüm sebebi tespit edilememiştir.

Savcılık kişinin arabasında ölü bulunması, yanında

içilmiş antifriz şişesi ve kendi isteği ile intihar amacıyla antifriz içtiğine dair intihar notu bulunması
nedeniyle bu olguda ölüm orijinini tespit edebilmek için intihar notunun intihar eden kişi tarafından
yazılıp yazılmadığını tespit etmek istemiştir. Olay yerinden elde edilen ajanda ve mukayese yazı
örnekleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Adli Belge İnceleme Şubesi’ne
göndermiştir.
Yapılan incelemede ajanda içerisindeki el yazılarının kişinin eli ürünü olduğu ve yazıların
antifriz içtikten sonra zamanla birtakım değişiklikler (hızın arttığı, ritmin bozulduğu, harflerde kısmi
deformasyonlar bulunduğu, angulasyonun arttığı, harfler ve kelimeler arası mesafede stabilitenin
kaybolduğu, harflerin üst üste bindiği, kursiv yazım eğiliminin arttığı) gösterdiği tespit edilmiştir.
Antifriz çalışılamadığı için otopside ölüm orijininin tespit edilemediği olgumuzda adli belge
incelemesinin ölüm orijininim ortaya çıkmasında otopsiyi tamamlayıcı ve destekleyici olarak ne denli
önemli bir rol oynadığı görülmektedir.
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SB 19
EPİLEPSİ ÖYKÜSÜ OLAN ÖLÜM OLGULARINDA OTOPSİ BULGULARI
Murat Nihat ARSLAN, Deniz Oğuzhan MELEZ, Ahmet Necati ŞANLI, İpek ESEN MELEZ, Sermet
KOÇ
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul
Tıbbi özgeçmişinde epilepsi hastalığı bulunan kişilerde ani beklenmedik ölüm sıklığı, genel
popülasyondaki ani beklenmedik ölümlere göre 24 kat fazladır. Literatürde yayımlanan çalışmalarda
bu olgulara uygulanan otopsilerde nonspesifik bazı bulgular olduğu, patognomonik bir bulgu olmadığı
bildirilmektedir. Çalışmamızda, tıbbi özgeçmişinde epilepsi hikâyesi bulunan olgularda hangi otopsi
bulgularının ortak olarak tespit edildiğinin ortaya çıkarılması ve ölüm sebebi olarak “epilepsi hastalığı
ve gelişen komplikasyonları” sonucu verilirken bu bulguların birlikteliğinin gösterilmesi
amaçlanmıştır. Bu amaçla 2007-2011 yılları arasındaki beş yıllık süre içerisinde otopsi yapılmak üzere
İstanbul Morg İhtisas Dairesine gönderilmiş ve epilepsi hastalığı olduğu bildirilmiş olan olgular
çalışmaya dahil edilmiştir. Bu kriterlere uyan 112 olgunun 74'ü erkek, 38'i kadın olup bunların 57'sinin
ölü olarak bulunduğu, 36'sının rahatsızlanarak, 15'inin başka sebeplere bağlı olarak öldüğü, 4'ünün
olayı hakkında bilgi olmadığı tespit edildi. Harici muayenede epileptik nöbeti çağrıştıracak bulgu
varlığına bakıldığında 57'sinde pozitif olduğu, 37'sinde negatif olduğu, 18'inde ise tespit olmadığı
belirlendi. 22'sinde dilde epileptik nöbeti çağrıştırır bulgu tespit edildi. Kalbin değerlendirilmesinde
olguların 29’unda kardiyomegali olduğu, beynin makroskobik incelemesinde olguların 14’ünde,
mikroskobik incelemesinde 16’sında epileptik odak şüphesi uyandırabilecek bulgular olduğu,
akciğerin makroskopik incelemesinde olguların 47’sinde hipoksik durum göstergesi olarak kabul
edilebilecek olan subplevral peteşial kanama alanları tespit edildi. Toksikolojik incelemede olguların
44'ünde kanda antiepileptik drog tespit edildi. Bunların, tekli ya da kombine olarak, 40'ında üreit
yapısı taşıyan antiepileptikler, 4'ünde benzodiazepinler, 5'inde yeni nesil antiepileptikler tespit edildi.
Ölüm nedeni olarak 26’sının epilepsiye bağlı olarak öldüğü belirlenmiştir. Adli otopsi olgularında
tıbbi özgeçmişinde epilepsi hikâyesi bulunan olgularda epilepsiye dair patognomonik bulgu olmaması
nedeni ile ölüm sebebinin belirlenmesinde sorun yaşanmakta olup kişiye ait tıbbi antesedan ve tanık
ifadeleri tanıya yardımcı parametrelerdendir.
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SB 20
ADLİ ANTROPOLOJİ AÇISINDAN YÜZ YAŞLANDIRMA SANATI
Özgür BULUT
Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü, Antropolojik İnceleme Birimi, Gölbaşı, Ankara
Her yıl, dünyada binlerce kaçırılmış çocuğun, yetişkinin ve suçluların kayıp oldukları rapor
edilmektedir. Kayıp ya da kaçırılmış bireylerin bulunmasında yaşanılan en büyük engellerden birisi ise
aradan geçen zamandır. Yüzün kraniofasiyal gelişimi, doğal yaşlanma süreci ve yaşlanmayı etkileyen
iç ve dış etkenler kayıp bireylerin bulma çabalarını olumsuz yönde etkileyen faktörlerin başında
gelmektedir.
Adli antropologlar ve adli sanatçılar tarafından üzerinde çalışılan, metodolojik ve bilimsel
açıdan önemli ilerlemelerin sağlandığı bir çalışma alanı ise “Adli Yaşlandırma”dır. Kraniofasiyal
büyüme ve gelişim prensiplerini yaş ve cinsiyete göre sınıflandırarak standartlaştırma çalışmaları adli
yaşlandırma çalışmalarına önem katkılar sağlamış ve başarı oranını yükseltmiştir.
Bu çalışmada, ülkemiz Anadolu halkının antropolojik standartlarının oluşturulması
kapsamında yürütülen araştırmalar ve yüz yaşlandırma yöntemleri üzerinde yapılan deneysel
çalışmalar açıklanmaya çalışılacaktır.
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SB 21
LİSANS PROGRAMINDA ADLİ SANAT EĞİTİMİ
Özgür BULUT1, Himmet GÜMRAH2
Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü, Antropolojik İnceleme Birimi, Gölbaşı, Ankara

1

Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İncek, Çankaya, Ankara

2

Adli sanat; yeniden yüzlendirme, post-mortem gösterim, kompozit çizim, yüz yaşlandırması
ve kraniofasiyal süperimpozisyon gibi yüz antropolojisi ve kimliklendirme konularını kapsayacak
şekilde geniş menzile sahip bir bilim dalıdır. Adli konuya ilişkin bir görsel bilginin sunulması olan adli
sanat çalışması mağdurun, zanlının, kayıp şahsın ya da kimliği belirsiz bir iskeletin
kimliklendirilmesine yardımcı olur ve adli bir vakanın aydınlatılmasında önemli rol oynar. Adli sanat
uzmanı bu çalışmaları yürütürken teknik sanat becerisinin yanı sıra antropoloji ve anatomi biliminden
faydalanır.
Yüz antropolojisi, yüz anatomisi, yüz morfolojisi ve yüz antropometrisi çalışma alanlarını
içinde barındıran adli sanat eğitimi dünyada lisans, lisansüstü, hizmet içi ya da kısa süreli eğitim
programları çerçevesinde verilmektedir. Ülkemizde ise, adli sanat dersi Atılım Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesinin lisans programı içerisinde dönemlik bir ders olarak okutulmaktadır.
Bu çalışmada, ülkemizde lisans programı çerçevesinde verilen adli sanat dersinin amacı,
kapsamı, ders programı süresince uygulanan metodolojik yöntemler ve pratik uygulamaların
açıklanması amaçlanmıştır.
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SB 22
TÜRK TOPLUMUNDA ETANOL ALIMINI TAKİBEN ETİL GLUKURONİD VE ETİL
SÜLFAT’IN KAN VE İDRAR KONSANTRASYONLARI KİNETİĞİ
Emre KARACAOĞLU1, Aysun BALSEVEN ODABAŞI1, Ramazan AKÇAN1, Ali Rıza TÜMER1,
Tolgahan KOCADAĞLI2, Vural GÖKMEN2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Ankara

1
2

Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara
Alkol, Adli tıp bilimi içerisinde zamanla önemi gittikçe artan bir maddedir. Özellikle trafik

kazaları gibi adli olaylarda alkol alımının gösterilmesi gerekmektedir. Ancak, etil alkol değerinin kısa
bir süre sonra kan ve idrarda tespit edilemeyecek düzeye inmesi nedeniyle, günümüzde etil alkol
minor metabolitleri olan etil glukuronid (EtG) ve etil sülfatın (EtS) analizi önemli hale gelmiştir.
Çalışmamızda, 0,5 g/kg alkol alımı sonrasında kanda ve idrarda EtG ve EtS’nin kinetik
değişimlerinin gösterilmesi amaçlanmıştır. Böylece, ilk kez Türk toplumunda bu metabolitlerin pik
düzeyleri ve sıfırlanma süreleriyle ilgili bir deneysel çalışma gerçekleştirilmiştir.
Çalışmamıza 17 (10 erkek, 7 kız) sağlıklı gönüllü katıldı. 0,5g/kg etanol alımını takiben 48
saatlik süre boyunca belirli aralıklarla kan ve idrar örnekleri toplandı. EtG ve EtS analizleri LCMS/MS cihazında yapıldı.
Serum EtG ve EtS pik seviyeleri sırasıyla 0,13-0,389 mg/L (mean 0,240±0,075 mg/L SD) ve
0,211 – 0,5 mg/L (mean 0,334±0,091 mg/L SD) olarak tespit edildi. İdrar EtG pik değerleri 6,89-30,42
mg/L (mean 19,361±5,98 mg/L) bulunurken, EtS değerleri 10,5-58,17 mg/L (mean 30,0±14,06 mg/L)
bulundu. Serumda 24. saatte, idrarda ise 48. saatte EtG ve EtS’nin tüm numunelerde tamamen
sıfırlanmış olduğu görüldü. Serum EtG ve EtS değerleri arasında korelasyon saptandı.
Türk toplumunda gerçekleştirdiğimiz çalışma ile EtG ve EtS’nin tespit edilme süreleri ortaya
kondu ve çalışma sonuçlarının genel olarak literatürle uyumlu olduğu görüldü.
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SB 23
ALKOLÜN KONUŞMA VE DİL FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİLERİ DENEYSEL
ÇALIŞMA
Güven MENGÜ1, Özge GÜLMEZ2, Ali Rıza TÜMER2, Aysun BALSEVEN ODABAŞI2, Emre
KARACAOĞLU2
Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümleri İngiliz Dili ve Edebiyatı

1

Anabilim Dalı, Ankara 2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Ankara
Alkol santral sinir sistemini deprese eden ve yaygın kullanılan bir maddedir. Orta ve yüksek
düzeyde alkol konsantrasyonlarının entelektüel kapasitede, reaksiyon zamanında, reflekslerde ve sinir
iletim hızında bozulmalara neden olduğu, konuşma üzerine etkilerinin bulunduğu, akustik ve fonetik
değişimlere neden olarak konuşma paternini değiştirdiği bilinmektedir. Ancak düşük doz alkol
konsantrasyonlarında konuşma, akustik ve fonetik değişimleri gösteren bir çalışmaya literatürde
rastlanmamıştır. 17 gönüllü kişi ile yapılan bu çalışmada; alkol almadan önce ve 0,5 mg/kg alkol alımı
sonrası kişilerin konuşma paternlerindeki değişimlerin incelenmesi amaçlanmıştır.
Çalışma grubu 17 kişiden oluşmakta olup, katılımcıların 3’ü kadın, 14’ü erkektir. Hiçbiri alkol
bağımlısı olmayan gönüllülerin aydınlatılmış onamı alındıktan sonra, alkol almadan önce ve 0,5 mg/kg
alkol alımı sonrası, Hacettepe Artikülasyon Testi (HAT) ve Gazi Üniversitesi TÖMER (Türkçe
Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi) tarafından hazırlanıp yayınlanmış A2 Temel Düzeyinde
Yabancılar İçin Türkçe adlı kitapta yer alan 12 cümleden oluşan bir metni okumaları istenmiştir.
Kayıtlar akustik olarak yansıma ve etkileşimin olmadığı bir ortamda ZOOM marka H4N model
profesyonel bir ses kayıt aygıtıyla 44.100 Hz ve 16 bit çözünürlükte aygıtın mikrofonlarına 20 cm
uzaklıktan gerçekleştirilmiş ve her bir deneğin alkol alımı öncesi ve sonrasına ait ayrı ses dosyaları
(wav) oluşturulmuştur
Cümle testinde tüm katılımcılarda alkol alımı sonrası okuma süresinde uzama tespit edilmiş
olup, bu sürenin en az 0,8 saniye en fazla ise 14 saniye olduğu saptanmıştır. Artikülasyon testinde ise
deneklerin bazı kelimeleri hiç okumadan diğer kelimeye geçtikleri, bazılarının ise harfleri farklı
şekilde telaffuz ettikleri gözlenmiştir. Deneklerin alkol alımından sonra Hacettepe Artikülasyon Testi
performansları göz önünde bulundurulduğunda fonasyondaki yetersizliğin ya da bozulmanın
çoğunlukla iki heceli kelimede ünsüzle birlikte kullanılan /p/ - /b/ ses birimlerinde, iki heceli
kelimenin sonunda yer alan /d/, /r/, // (Tr. j), /k/ ve /h/ sesbirimlerinde, tek heceli kelimenin sonunda
yer alan /v/, /d/, /z/, /r/, // (Tr. j), /t/ (Tr. ç), /d/ (Tr. c), /g/ ve /h/ ses birimlerinde bulunmuştur.
Bunun yanı sıra deneklerden elde edilen gözlemsel bulgular olarak sınıflandırılabilecek alkol alımı
sonrasında istemsiz gülmeler, kelime tekrarı (duplikasyon), satır atlama, kekeleme ve yazılan
kelimeyle ilgisi olmayan başka ya da anlamsız bir telaffuz üretimi bulunmuştur.
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SB 24
CİNSEL İSTİSMAR OLGULARINDA İLK MUAYENEYE SEKONDER ARTEFAKTLAR:
OLGU SERİSİ
Çağlar ÖZDEMİR, Haşim ASİL, Hamza KESKİNKILIÇ, Serap KIVRAK, M. Fatih KIRCI
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Kayseri
Cinsel istismar iddiasına yönelik adli tıbbi muayene ve raporlama süreci, gerek mağdur çocuk
ve şüpheli, gerekse muayeneyi gerçekleştiren hekim ve yargı mensupları açısından anlamlı pek çok
sorunu da beraberinde getirmektedir. Tıbbi değerlendirmeyi yapan hekimin standart muayene
algoritmasına uyumu, bulguları değerlendirme ve yorumla becerisi, kısaca adli tıbbi nosyonu, bu
süreci olumlu ya da olumsuz etkileyebilmektedir.
Bu olgu serisinde; cinsel istismar iddiasına yönelik yürütülen adli soruşturmalar kapsamında
ilk değerlendirmesi 2013 yılı içerisinde Çocuk İzlem Merkezi ya da Devlet Hastanesi düzeyinde
gerçekleştirilen, adli tıp uzmanı bakısına ihtiyaç duyularak tekrar Anabilim Dalımıza yönlendirilen
olgular değerlendirilmiştir. İlk muayeneye bağlı artefaktif lezyonlar saptanan yaşları 9–18 (14,8±2,61)
arasında değişen 2 erkek, 8 kız olmak üzere toplam 10 çocuk olgu, artefaktif lezyonların istismar
bulgusu olarak yorumlanma riski nedeni ile paylaşıma değer bulunmuştur.
Artefakt olarak vulva, perianal ve intergluteal bölgede saptanan ekimoz, taze sıyrık,
laserasyon, vb. lezyonlar tıbbi hikaye, istismar tarihi, istismar sonrası geçen süre, ilk muayene
bulguları açısından değerlendirilerek sunulmuştur.
Cinsel istismar iddiasına yönelik muayene ve raporlama sürecinin tek bir merkezde, adli tıp
uzmanı bulunan deneyimli ve tecrübeli bir ekiple yürütülmesi, başta mağdur çocuk olmak üzere adli
ve tıbbi açıdan önem taşımakta olup bu hususa dikkat çekmek amacıyla bu olgu serisi sunulmuştur.
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SB 25
KRONİK FİİLİ LİVATA OLGULARINDA KOLPOSKOPİK DEĞERLENDİRMENİN
ÖNEMİ: 3 OLGU SERİSİ
Hakan KAR1, Ökkeş KOÇYATAĞI1, Çağlar ÖZDEMİR2, İlker KOÇAR1
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Mersin

1

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Kayseri

2

Anal penetrasyon şeklinde cinsel saldırı olarak tanımlanan fiili livata, cinsel suçlar arasında
önemli bir oranda görülmektedir. Ancak anal muayene ile tıbbi bulguların tespit edilme oranının
düşüklüğü, lezyon meydana gelse dahi 3 ila 5 gün içerisinde iz bırakmadan iyileşebileceği ve tespit
edilen lezyonların anal penetrasyona spesifikliğinin düşük olması nedeniyle sıklıkla problemlerle
karşılaşılabilmektedir. Özellikle kronik fiili livata olgularında çoğu zaman hiçbir tıbbi bulgu
saptanamamakta ya da bir takım subjektif ve nonspesifik bulgular saptanmaktadır. Bu durumlarda
saptanabilecek iyileşmiş eski fissürlere ait nedbeler, özellikle de öyküyle uyumlu olduğunda gerek adli
tıbbi gerekse hukuksal olarak büyük değer arz edebilmektedir. Fiili livata olgularında kolposkopik
değerlendirmenin; çıplak gözle fark edilemeyecek akut lezyonların ve eski fissürlere ait nedbelerin
tespitinde oldukça yararlı olduğu belirtilmektedir.
Çalışmamızda; Mersin Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı cinsel saldırı değerlendirme
birimine gönderilen ve kronik fiili livata öyküsü olan 3 çocuk olgunun; muayene bulguları ve
kolposkopik değerlendirme sonuçlarının ortaya konularak tartışılmıştır.
Kronik fiili livata olgularında kolposkopik değerlendirme ve özellikle yeşil filtre ile
görüntüleme eski fissürlere ait nedbelerin ayırt edilmesine belirgin olarak katkı sağlamaktadır. Ayrıca
kolposkopik fotoğraflama olguların muayene sonrasında lezyonların tekrar değerlendirilmesine de
olanak sağlamaktadır. Tüm fiili livata olgularının değerlendirilmesinde kolposkopi kullanılması
önermekteyiz.
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SB 26
TOPLUMSAL OLAYLARDA MAĞDURLARIN BİREYSEL BAŞVURU HAKKI:
ÜNİVERSİTE HASTANESİ ADLİ TIP KLİNİĞİ DENEYİMİ
İsmail Özgür CAN1, Başak BAYRAM2, Gözde YEŞİLTEPE1, Burçin GÜRBEDEN1, Tolga
BİNBAY3, Akça Toprak ERGÖNEN1, Zehra DEMİROĞLU UYANIKER1, Erdem ÖZKARA1
Adli Tıp Anabilim Dalı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir,

1

Acil Tıp Anabilim Dalı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir

2

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir

3

Toplumsal gösterilerde, kolluk güçlerinin gösteri kontrol ajanları ile yoğun müdahalesi ve
yaşanan kargaşalar sonucu kişilerde ciddi hatta ölümcül yaralanmalar gözlenebilmektedir. İzmir ilinde,
Gezi olayları ile alevlenen ve 31 Mayıs 2013 tarihinde başlayan toplumsal olaylara kolluk güçlerinin
müdahalesi sonucu Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil ve Adli Tıp Klinikleri’ne çok sayıda
hasta başvurdu. Bu çalışmada, mağdurların sağlık hizmetine erişmesini sağlamak ve adli tıbbi yönden
belgelemelerini yapabilmek için üniversite hastanesinde adli tıp birimi yönetiminde acil, psikiyatri ve
diğer birimlerle yürütülen işbirliğini sunmak ve deneyimlerimizi paylaşmayı amaçladık. Yöntem:
Çalışmamızda Mayıs sonu ve Haziran başında yaşanan toplumsal olaylar nedeniyle Dokuz Eylül
Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran veya yönlendirilen 64 olgunun tıbbi kayıtları retrospektif olarak
yaş, cinsiyet, yaralanmanın oluş şekli, aldığı tanı, yaralanma bölgesi ve ağırlığı yönlerinden
incelenerek analiz edildi.
Hastalarımızın 21’inin (%32,8) kadın ve yaş ortalamasının 27±8,1olduğu gözlendi. Hastaların
55 (%84,4) tanesinde künt travmayla uyumlu bulgular ile 36’sında (%56,25) göz yaşartıcı gaz
maruziyetine bağlı görme ve solunum sistemlerinde etkilenmeler belirlendi. Ruhsal yönden
değerlendirme yapılmasını kabul eden mağdurların 27’sinde (%81,8) psikiyatrik bir bozukluk
saptandı. Kullanılan yöntemlerin; kaba dayak, plastik mermi, gaz kanisteri çarpması, tazyikli su
kullanımı, tehdit, hakaret ve yasal olmayan alıkoymalar olduğu gözlendi. Medikolegal
değerlendirmelere göre, hastaların 29’unda (%45,3) yaralanmaların orta ve ileri düzeyde olduğu
belirlendi.
Mağdurlarda kaba dayak (cop, tahta sopa, tekme) ve yoğun göz yaşartıcı gaz kullanımının
neden olduğu fiziksel ve ruhsal belirtiler ön plandaydı. Toplumsal olaylar sırasında mağdurların yoğun
bireysel başvurularının yaşandığı dönemlerde, sağlık hizmetlerine erişimde ve adli tıbbi belgelemede;
hastalara zaman ayrılamaması, mahremiyete özen gösterilmemesi veya hastaların yasal takibata
uğrama endişeleri nedeniyle yaşanan güçlükler, Üniversite Hastanesi Adli Tıp, Acil Tıp ve Ruh
Sağlığı Hastalıkları Klinikleri’nin ortak çalışması ve tutumu nedeniyle yaşanmadı. Adli tıp anabilim
dallarının daha etkin bir rol üstlenerek İstanbul Protokolü’ne uygun yaklaşımın sergilendiği birer
başvuru merkezi olabileceği konusu tartışıldı.
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SB 27
PLASTİK SANATLARDA ADLİ VAKA İMGELERİ SANATTA ADLİ BİLİMLER ALGISI
Necla Rüzgar KAYIRAN, Havva DEMİRCAN
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Ankara
Bir cinayetin gözler önünde işlenmesiyle, gözden uzakta işlenmesi bir birinden farklı yapılara
sahiptir. Modern dünya daha çok, katili belli olmayan vakaları cinayet olarak adlandırma
eğilimindedir. Bu yaygın kanı sebebiyle olsa gerek, İsa’nın çarmıha gerilmesine cinayet dendiğini pek
tanık olmayız. Oysa bu, gözler önünde işlenmiş, katillerin kim olduğu herkes tarafından bilinen bir
cinayettir. Sanat tarihinin başlangıçta İsa’nın hayatına ilişkin imgelerle biçimlendiğini göz önüne
aldığımızda, sanat tarihiyle Adli Tıp arasındaki ilişkinin dikkate değer bir temas içinde olduğunu da
söyleyebiliriz. Ancak Resim Sanatıyla Adli Tıp arasındaki ilişkiye baktığımızda en temelde şu ayrımı
görürüz; Adli Tıp bir cinayeti kurban üzerinden değil, katil üzerinden düşünme eğilimindedir. Oysa
Resim Sanatı bir cinayeti konu ederken kurban üzerinden düşünme, söz konusu katil bile olsa katili de
“kurban” olarak imgeselleştirme eğilimindedir. Örneğin Caravaggio cinayet işlemiş bir sanatçıdır. Bu
cinayetten duyduğu pişmanlığı “Davud Goliath'ın Başını Sunarken”, adlı resimle imgeselleştirir.
Sanatçı kendi kesik başını, şeytanı temsil eden Goliath olarak ifade etmiştir. Sanatçı, katil-kurban
imgelerinin yer değiştiren döngüsüyle mücadele içindedir. Gericault’nun öldürülen suçluların kesik
başlarına gizli ve derin bir şefkat eklemesi, Goya’nın parçalanarak terk edilmiş beden parçalarına
resimleri aracılığıyla sahip çıkması ya da Magritte’in “Tehdit Edilen Katil” resminde şefkat duyulacak
bir katil karakteri yaratmış olması yine buna örnek gösterilebilir. Karakteristik adli vaka örnekleri
olarak David’in “Marat’ın Ölümü” ya da Otto Dix’in “Seks Cinayeti” adlı resimlerine baktığımızda,
bu resimlerin “olay yeri” bulgularının imgesel dizilimiyle dolu olduklarını görebiliriz. Ancak bu
resimlere bakan izleyici de katilin kim olduğuna odaklanmaktan çok, kurbanın kişiliğine,
alışkanlıklarına, yaşam tarzına dair delillere ulaşır. Benzer bakış açısının izlerini, kadına şiddet, çocuk
istismarı, seks işçiliği veya uyuşturucu bağımlılığı gibi konulara yayılan geniş imge yelpazesinde de
görmek mümkündür.
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SB 28
TOPLUMSAL GÖSTERİLERDE PLASTİK MERMİ YARALANMALARI
Burçin GÜRBEDEN1, Gözde YEŞİLTEPE1, Devrim Sertaç ÖZKAN1, Ümit ÜNÜVAR2, Zehra
DEMİROGLU UYANIKER1, İsmail Özgür CAN1
Adli Tıp Anabilim Dalı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (DEÜTF), İzmir

1

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İstanbul

2

Plastik mermi, hava sıkıştırma sistemi ile fırlatılabilen değişik boyutlarda ve ağırlıklarda ve
gaz içeriği taşıyabilen veya boya ile işaretleme amacı da olan gösteri kontrol ajanlarındandır. Ölüme
veya ciddi yaralanmalara yol açmayan gösteri kontrol ajanlarından olduğu ilan edilmekle birlikte;
yakın mesafe ve hedef gözetme kastıyla kullanımlarında organ kayıplarından ölümcül yaralanmalara
kadar giden sonuçları olabilmektedir. Gezi parkı süreci kapsamında; İzmir’de Haziran ayı boyunca
devam eden toplumsal gösterilerde kolluk güçlerinin uyguladığı yoğun şiddet sonucu yaralanmalar
olmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Polikliniği’ne tedavi/rehabilitasyon/belgeleme
talebiyle başvuran olgular arasından plastik mermiler ile yaralandığı düşünülen üç olgu sunulmuştur.
Plastik mermi yaralanmalarının potansiyel ağır sonuçlarını tartışmak amaçlanmıştır.
3 olgu da erkek, olgulardan biri (23 yaş erkek); plastik mermi yaralanması sonucu sol göz glob
perforasyonu ile İstanbul’da bir özel hastanede acil operasyon geçirmiş, İzmir’de yaşaması nedeniyle,
Türkiye İnsan Hakları Vakfı İstanbul temsilciliği tarafından kliniğimize yönlendirilmişti. Göz
hastalıkları konsültasyonu, radyolojik incelemeler, ameliyat fotoğrafları ve ameliyat notu ile birlikte
değerlendirildiğinde; gözden çıkan yabancı cismin plastik mermi ile uyumlu olduğu düşünüldü.
Psikiyatri konsültasyonu sonucu akut stres bozuklu tanısı ile psikiyatrik takibe alındı. İkinci olgu (25
yaş erkek); İzmir’de plastik mermi ile göğüs ve boynundan, gaz kanisteri çarpması ile elinden
yaralandığını bildirdi. Ortopedi konsültasyonu ve radyoloji ile birlikte yapılan değerlendirmede;
plastik mermi ile uyumlu ekimozlar, yumuşak doku travması saptandı ve psikiyatri konsültasyonu
sonucu uyum bozukluğu olarak değerlendirildi. Üçüncü olgu (16 yaş erkek); Plastik mermi, gaz
kanisteri ile yüzünden yaralandığını bildirdi. Plastik/Rekonstrüktif Cerrahi konsültasyonu ve
radyolojik incelemede; kafa kaidesinde, maksillada, zigomatik ve temporal kemikte kırıklar, yüzde
abrazyon tanımlandı. Ruhsal değerlendirmeyi kabul etmedi.
Kolluk güçleri tarafından toplumsal gösteriler sırasında gösteri kontrol ajanı olarak kullanılan
plastik mermilerin ağır yaralanmalara neden olabilmesi açısından üç olgu sunulmuştur. Ölümcül
olmayan ve zararsız müdahale aracı olarak ilan edilseler de yakın mesafe kullanımlarında ciddi sağlık
sorunlarına neden olabilecekleri göz önünde bulundurulmalıdır.
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SB 29
GEZİ PARKI SÜRECİ KAPSAMINDA TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI (TİHV)
OLGULARI
Ümit ÜNÜVAR¹, Erenç Yasemin DOKUDAN¹, Deniz MARDİN¹, Zeynep UĞUR¹, Pınar ÖNEN¹,
Canan KORKMAZ¹, Şükran İRENÇİN¹, İlker ÖZYILDIRIM¹, Lale ORHON¹, Deniz YILMAZ¹,
Cansu TURAN¹, Evindar KARABULUT¹, Evren ASENA¹, Mehmet Ali MALKOÇ², Alev
AKSUNGUR³, Attila ZENCİROĞLU, Ümit ŞAHİN, Şebnem Korur FİNCANCI¹ ,²
¹Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İstanbul Temsilciliği, ²İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli
Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, ³Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Adana Temsilciliği
Gezi Parkında ağaçların sökülmesi ve yerine AVM yapılacağı iddiaları üzerine Mayıs ayının
sonunda görece az sayıda kişinin katılımıyla başlayan toplumsal gösteriler kolluk kuvvetlerinin
katılımcılara yönelik uyguladığı yoğun şiddet nedeniyle temel hak ve özgürlüklerin talep edildiği
gittikçe genişleyen protestolara dönüştü. Haziran ayı boyunca yoğunlukla devam eden eylemler
Ağustos başında büyük oranda sonlandı, fakat Eylül ayında yeniden başladı. Devlet şiddetine ve
işkenceye maruz kalanlara yönelik fiziksel ve ruhsal sağlık hizmeti sunan Türkiye İnsan Hakları
Vakfı, İstanbul Temsilciliği’ne; olayların en yoğun olarak yaşandığı 31 Mayıs-31 Temmuz 2013
tarihleri arasında tedavi/rehabilitasyon ve belgeleme amacıyla 212 kişi başvurdu.
Başvuruların % 59’u erkek, %40’ı kadın, %1’i trans bireylerdi. Büyük çoğunluğu (%97’si-206
kişi) göz yaşartıcı kimyasal ajanlara maruz kaldığını bildirdi. Kimyasala maruziyet sonucu meydana
gelen yakınma ve bulguların literatürde bildirilen bu kimyasalların neden olduğu erken dönem sağlık
sorunları ile örtüştüğü görüldü. Başvuruların %45’inde (96 kişi) gaz bombası kanisterinin çarpması,
%16’sında (34 kişi) kaba dayak, %12’sinde (26 kişi) plastik mermi çarpması sonucu çeşitli
yaralanmalar mevcuttu. Dokuz kişide (%4) görme/göz kaybı; bunların üçünde glob kaybı, 2’sinde
perforasyon saptandı.
Başvuranların %71’i önerilen psikiyatri konsültasyonunu ya istemedi ya da kabul etse bile
randevusuna gelmedi; toplam 61 kişi (%29) ile psikiyatrik görüşme yapıldı. Psikiyatrik görüşme
yapılanların %90’ında (55 kişi), tüm olguların %31’inde (65 kişi) Akut Stres Bozukluğu, geri kalan
olguların büyük çoğunluğunda tanı kriterlerini karşılamayan stres semptomları tespit edildi. Bütün
başvuruların gerekli fiziksel/tıbbi ve psikiyatrik tedavilerine başlandı, bazıları psikoterapi programına
dahil edildi, belgeleme ve raporlamaları yapıldı.
Olguların muayene bulguları ve olaya ilişkin öyküleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde
bireysel ve topluca maruz kaldıkları travmatik yöntemlerin tamamında benzer özellikler gösterdiği ve
birbirleriyle uyumlu oldukları görüldü. Olguların bu süreçte insan eliyle oluşturulmuş travmaya maruz
kaldığı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün Uluslararası Hastalık Sınıflandırması, ICD 10’da Y07.3 kodu ile
de belirtilen “işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele” kapsamı içinde
olduğu değerlendirildi.
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SB 30
SAÇ VE TIRNAKTA TESPİT EDİLEN EtG DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Ramazan KARANFİL1, Alper KETEN2, Cem ZEREN3, Emine Nur RİFAİOĞLU4,
M. Tuğrul GÖKTAŞ5
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Kahramanmaraş

1

Adli Tıp Kurumu Kahramanmaraş Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Kahramanmaraş

2

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Hatay

3

Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Hatay

4

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Farmakoloji Bölümü, Ankara

5

Alkol kullanımı dünyada önemli bir sorun olarak devam etmektedir. Adli tıp pratiğinde,
kişinin alkol alıp almadığını ortaya koyabilmek için vücutta alkol ve metabolitlerinin tespiti
gerekmektedir. Bu amaçla, alkol alımından sonra tırnak ve saç gibi keratinöz dokularda ethyl
glucuronide (EtG) tespiti önem taşımaktadır. Bu çalışmada tırnak ve saç dokusunda tespit edilen
EtG’in miktarlarının korelasyonunu araştırdık.
Kronik alkol kullanan toplam 16 olgunun saç ve tırnak dokuları alındı. Alınan saç ve tırnak
örnekleri LC/MS/MS yöntemi ile analiz edildi. Saç ve tırnak dokusundan elde edilen sonuçlar
karşılaştırıldı. Bulgular: Analizlerde saç örneklerinde EtG 1,33-65,67 (+/- SD16,57) ppb arasında
bulundu. Tırnak dokusunda EtG 4,27-225,03 (+/- SD 59,77) ppb aralığında analiz edildi. Saç dokusu
ile tırnak dokusu EtG değerleri arasında anlamlı ( r=0,808) bir ilişkinin varlığı gösterildi.
EtG’ nin saç ve tırnak dokusunda gösterilebileceği ortaya kondu. Özellikle saçı olmayan
kişilerde alkol metabolitinin tespiti için tırnak dokusunun kullanılabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca saç
ve tırnak dokusundaki EtG oranları arasında anlamlı bir ilişki olduğu gösterildi.
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SB 31
ATASÖZLERİNDE İSTİSMAR NESNESİ OLARAK ÇOCUK
Halis DOKGÖZ1, Muhammet CAN2, Nursel TÜRKMEN3
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Mersin

1

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Balıkesir

2

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Bursa

3

Çocuk istismarı, 0-18 yaş grubundaki çocuğun kendisine bakmakla yükümlü kişi veya kişiler
tarafından zarar verici olan, kaza dışı ve önlenebilir bir davranışa maruz kalmasıdır. Bunun çocuğun
fiziksel, psikososyal gelişimini engelleyen, gerçekleştiği toplumun kültür değerleri dışında kalan ve
uzmanı tarafından da istismar olarak kabul edilen bir davranış olması gerekmektedir. İstismar, fiziksel,
cinsel, duygusal, ekonomik ve ihmal gibi pek çok şekilde karşımıza çıkmaktadır.
“Dayak cennetten çıkmıştır”, “At beslenirken, kız istenirken”, “beş tavuğa bir horoz yeter”,
Bez alırsan Musul’dan, kız alırsan asilden”, “Bir anaya bir kız, bir kafaya bir göz”, “Kızını dövmeyen
dizini döver”, “Oğlan doğuran övünsün, kız doğuran dövünsün”, “Kadın erkeğin şeytanıdır”, “Kadının
şamdanı olsa mumu dikecek erkektir”, “Kız beşikte, çeyiz sandıkta”, “Kızın gönlünce bırakırsa ya
davulcuya varır ya zurnacıya”, “Çocuk seversen beşikte, koca seversen döşekte”, “dişi köpek
kuyruğunu sallamazsa, erkek köpek ardına düşmez”, “Ergen gözüyle kız alma, gece gözüyle bez
alma”, “Erine göre bağla başını, tencerene göre kaynat aşını”, “eti senin kemiği benim”, “Gelin
olmayan kızın vebali amcasının oğluna”, “Kızın var sızın var”, “Oğlan doğuran övünsün, kız doğuran
dövünsün”, “On beşindeki kız ya erde gerek ya yerde”, “Sevip dostuna, boşanıp kocana varma”,
“Tarlayı düz al; kadını kız al”, “Tarlayı taşlı yerden, kızı kardaşlı yerden al” gibi çocuklara hem
cinsiyet ayrımcılığı ile yaklaşıp aşağılayan hem de şiddeti olağanlaştıran atasözleri mevcuttur.
Çocuk istismarı olarak tanımlayabileceğimiz bu tür atasözlerinin eğitim alanından süratle
dışlanması, tartışılması ve yanlışlığının ortaya konulması gerekmektedir. Multidispliner bir yaklaşım
gerektiren çocuk istismarının önlenmesinde sadece tıp ve hukuk disiplinlerine değil edebiyat ve eğitim
birimlerine de görev ve sorumluluk düşmektedir.
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SB 32
YARA YAŞI TAYİNİNDE APOPTOTİK YOLAKTAKİ İLGİLİ GENLERİN
İFADELENMESİ
Taner AKAR1, Atiye Seda YAR SAĞLAM2, Pınar UYAR GÖÇÜN3, Ebru ALP4, Ece KONAÇ2,
Adnan MENEVŞE2
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Ankara
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Ankara
3
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara
4
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Giresun
Çalışmamızda, değişik iyileşme evrelerinde ve farklı mekanizmalarla oluşturulan yara
dokularında, apoptozda rol oynayan kaspaz 3, 8, 9, Bcl-2, Bcl-xL ve Bax mRNA ve protein
düzeylerinin saptanması ve yara yaşı tayininde kullanılabilirliğinin ortaya konulması amaçlanmıştır.
Gazi Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Deneysel Araştırmalar Merkezi’nden
elde edilen, 250-300 gr ağırlığındaki 36 adet Wistar dişi albino rat, her birinde altışar rat bulunan 6
gruba ayrılmıştır. Tüm ratlara, yara oluşturulmasından önce anestezi uygulanmış, sırtın sağ
bölümünde, bistüri ile 1 cm.lik, fasyaya uzanan insizyonla, kesici alet yaralanması modeli, sırtın sol
bölümünde, 4 mm.lik punch biyopsi ile ezici alet yaralanması modeli, orta hatta, Elektro-AutoKauter’in 5 sn süre ile epidermise bastırılması ile yanık modeli oluşturulmuştur. Grup 1’deki ratların
yara oluşturulduktan sonra 24 saat, Grup 2’dekilerin 3 gün, Grup 3’dekilerin 5 gün, Grup 4’dekilerin 7
gün, Grup 5’dekilerin 17 gün, Grup 6’dakilerin 21 gün sonra, anestezi uygulanmasını takiben
intrakardiyak kan alarak ölümleri gerçekleştirilmiş, yarayı ve çevresindeki sağlam dokuyu içeren 1.5
cm.lik eksizyonel biyopsi örneği ile yaranın uzağından kontrol eksizyonel biyopsi örnekleri alınmıştır.
Örneklerden, RNA izolasyon kiti kullanarak ve dokudan RNA izolasyon protokolünü uygulanarak
total RNA saflaştırılmış, izole edilen RNA’ lardan Reverse Transkriptaz PCR yöntemi ile cDNA
sentezi gerçekleştirilmiş, ardından Real-Time PCR ile Bax, Bcl-2, Bcl-xL, Casp 3, Casp 8 ve Casp 9
genlerinin mRNA miktarları belirlenmiştir. Yara bölgesinde saptanan toplam polimorf nükleer
lökositler (PMNL) ve inflamatuar mononükleer hücrelerin (IMC), kaspaz 3, 8, 9, Bcl-2, Bax ve BclxL antikorları ile immün histokimyasal olarak boyanan yüzdeleri gruplandırılmıştır.
Bistüri ile yara oluşumunu takip eden 3. günde, apoptozu uyaran Bax, kaspaz 3 ve kaspaz 9
mRNA ifadelenme düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuş, antiapoptotik
özellikteki Bcl-2 mRNA ifadelenme düzeylerinde ise anlamlı bir artış saptanmamıştır. Koter ile yara
oluşumunu takip eden 7. günde, Bax ve kaspaz 9 mRNA ifadelenme düzeyleri istatistiksel olarak
anlamlı derecede yüksek bulunmuş, Bcl-2 mRNA ifadelenme düzeylerinde ise düşüş saptanmıştır.
Koter ile yara oluşumunu takip eden 7. günde, yara bölgesinde saptanan toplam PMNL ve IMC’lerin,
kaspaz 9 ve Bax antikorları ile immün histokimyasal olarak boyanan yüzdeleri arasında da istatistiksel
olarak anlamlı fark saptandığı gösterilmiştir.
Sonuçlarımız, hekimlerin otopsi sırasında yara bölgelerinden aldıkları örnekleri, apoptotik
yolaktaki ilgili genlerin ifadelenme sonuçları açısından değerlendirdikleri takdirde, yara yaşı
tayinlerini doğru olarak yapabileceklerini göstermektedir.
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SB 33
2002-2012 YILLARI ARASINDA ESRAR (KANNABİNOİD) BAĞIMLILARINDA 4 FARKLI
GENETİK POLİMORFİZM ÇALIŞMASI
Aysun BARANSEL ISIR1, Muradiye NACAK1, Sibel Oguzkan Balcı3, Sacide PEHLİVAN2, Sukru
AYNACIOGLU3
1
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Gaziantep,2Gaziantep Üniversitesi Tıp
Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Gaziantep,3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji
Anabilim Dalı, Gaziantep
Madde kullanımı ve bağımlılığında esrar, sigaradan sonra ikinci sırada gelmektedir. Keyif
verici, ucuz ve her ortamda yetişebilen bir bitki olarak ulaşılabilirliğinin kolay olması, esrarı
bağımlılık riski en yüksek madde yapmaktadır. Dolayısı ile esrar, her yaş grubunda en yaygın
kullanılan yasadışı-geçiş maddesidir. Genetik polimorfizmlerin, esrar bağımlılığına yatkınlığı üzerine
etkisinin ortaya çıkarılmasının amaçlandığı, uzun soluklu bu araştırma ile Türkiye’de ilk olarak 10
yıllık bir süreçte 4 ayrı çalışma planlanarak tamamlandı. Bu amaçla, Katekol-O-Metil Transferaz,
Dopamine D2 Receptor (DRD2) geni, Santral kannabinoid reseptör 1 geni (CNR1), eNOS geni
polimorfik alanları araştırıldı. 1. Çoklu madde bağımlılığı, eroin ve metamfetamin bağımlılarında
yüksek bulunan Katekol-O-Metil Transferaz Val158Met polimorfizmi, esrar bağımlılarında da olası
etkisinin incelenmesi amacıyla seçildi. 2. Dopamine D2 Receptor (DRD2) geni Taq1A ve Taq1B
polimorfizmleri, daha önce yapılan çalışmalarda kokain, nikotin, alkol gibi bazı madde bağımlılığı ile
ilişkileri bulunduğundan, esrar bağımlılığındaki olası etkilerini incelemek amacıyla seçildi. 3. Santral
kannabinoid reseptör 1 geni (CNR1) 1359 G/A polimorfizmi, her ne kadar esrar bağımlılarında daha
önce çalışılmışsa da sonuçlar çelişkili olduğundan ve Türkiye’de bu gen polimorfizmi ile ilgili hiçbir
çalışma olmadığından seçildi. 4. eNOS geni Glu298Asp polimorfizmi ile ilgili olarak anksiyete
oluşumunun arttığı yönünde sonuçlar bulunsa da, madde bağımlılarında analiz edildiği bir çalışma
bulunmamaktadır. eNOS geni polimorfizminin de esrar bağımlılığına olan yatkınlığı etkileyebileceği
düşünülerek çalışılması planlandı.
Seçilen polimorfizmleri tespit etmede her bir gen için uygun primer dizileri ve kesim
enzimlerinin kullanıldığı Polimeraz Zincir Reaksiyonu-Parça Uzunluk Polimorfizmi (PCR-RFLP)
yöntemini kullanıldı. Kesim enzimleri olarak, Katekol-O-Metil Transferaz Val158Met polimorfizmi
(55 esrar bağımlısı ve 75 kontrol) için NlaIII; Dopamine D2 Receptor (DRD2) geni Taq1A ve Taq1B
polimorfizmleri (112 esrar bağımlısı ve 130 kontrol) için Taq1, santral kannabinoid reseptör 1 geni
(CNR1) 1359 G/A polimorfizmi (145 esrar bağımlısı ve 140 kontrol) için Msp1 ve eNOS geni
Glu298Asp polimorfizmi (94 esrar bağımlısı ve 100 kontrol) için Mbo 1 enzimi kullanıldı. eNOS geni
intron 4 VNTR tespit etmede ise sadece tek aşamalı PCR yöntemi kullanıldı.
Esrar bağımlılarında, eNOS geni polimorfizmlerinin ilk defa analiz edildiği çalışmamızda; bu
genin esrar bağımlılığı ile ilişkili olduğu, yine KOMT Val158Met polimorfizm ve DRD2 Taq1A
polimorfizm sonuçlarının istatistiksel olarak anlamlı olduğu, CNR1 1359 G/A polimorfizmi açısından
her iki grup arasında anlamlı fark bulunmadığı tespit edildi.
Bu çalışma sonuçları madde bağımlılığının seçilen bir yaşam tarzı değil, genetik bir hastalık
olduğunu işaret eden çalışmaları destekler niteliktedir. Madde bağımlılığı tüm yaş gruplarında suça
eğilimi ve suçluluğu arttırmaktadır. Bu polimorfizmler ile esrar bağımlılığı arasındaki ilişkinin
bağımlılık tedavisine yeni açılımlar getirebileceği düşünülmektedir.
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PB 1
KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNE BAĞLI FETÜS VE ANNE ÖLÜMÜ: OLGU
SUNUMU
Serhat SARI, Alper ÖZKÖK, Ahmet Z. DURSUN, Taner AKAR, Birol DEMİREL
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Ankara
Karbonmonoksit (CO) zehirlenmesi, zehirlenmeye bağlı ölümler arasında en sık rastlanan
neden olsa da hamilelikte görülmesi nadir bir durumdur. Hamilelikte tanı konması zor olduğu gibi,
fetüs üzerinde karboksihemoglobinin seviyesi ile tam örtüşmeyen çok sayıda komplikasyona yol
açmaktadır. Akut toksikasyonda hızlı tanı konup uzun süreli uygun tedavi ile çoğu zaman fetüs
maternal hipoksiden etkilenmezken, kronik toksikasyonda, fetal karboksihemoglobinin uzun ömürlü
olması nedeniyle fetüs üzerinde daha ağır fonksiyonel ve yapısal bozukluklar görülebilmektedir.
Yirmibir yaşında, 28 haftalık hamile, CO zehirlenmesi nedeniyle acil servise getirilen kadın
olgunun, getirildiğinde glaskov koma skalası 6’dır ve deserebre postürdedir. Uterus umblikus üzerinde
ve subdiafragmatik yerleşimlidir. Karboksihemoglobilin seviyesi % 38,3 olarak ölçülmüştür. Kadın
Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nın muayenesinde, fetal kalp atımının olmadığı tespit edilmiştir.
Hasta entübe edilerek mekanik ventilatörde izlenmiş, ateş, taşikardi, hipotansiyon nedeniyle dopamin
ve dobutamin desteği verilmiştir. Başvurudan dört gün sonra kiraz kırmızısı renkte, 43 cm boyunda,
1500 gr ağırlığında intrauterin eks fetüs sezaryenla alınmıştır. Postoperatif 16. günde, sepsis ve
multiorgan yetmezliğine bağlı ölüm gerçekleşmiştir.
Karbonmonoksit zehirlenmesinin anne ve fetüs üzerindeki ciddi sonuçlarından dolayı,
özellikle hamile kadınlarda baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik hali veya minör psikiyatrik belirtilerin
varlığında acil serviste görev yapan hekimler, karbonmonoksit zehirlenmesinden şüphelenmeli, gerekli
tetkikleri yaparak uygun tedaviyi acil olarak başlatmalıdırlar.
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PB 2
GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ACİL SERVİSİ’NE
BAŞVURAN BİBER GAZINA MARUZ KALMIŞ OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ahmet Z. DURSUN1, Serhat SARI1, Alper ÖZKÖK1, Okşan DERİNÖZ2, Taner AKAR1,
Birol DEMİREL1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Ankara

1

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Acil Bilim Dalı,

2

Ankara
Ülkemizde son zamanlarda toplumsal olaylara müdahale sırasında yaygın olarak kullanılan,
kullanımı konusundaki tartışmaların gündemdeki yerini koruduğu biber gazına maruziyet ile ilgili
2012 yılı içinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisine başvuran biber gazına
maruz kalmış olguların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisinde Ocak-2012 ile Aralık-2012
tarihleri arasında kayıt altına alınmış olan adli rapor formları retrospektif olarak incelenerek, biber
gazına maruziyet olan olgular saptanmıştır. Hastalar ile ilgili bilgilere hastane bilgi yönetim sistemi
kayıtları ve adli rapor formlarından ulaşılmıştır. Olgular yaş, cinsiyet, başvuru sırasındaki semptom,
fizik muayene ve laboratuvar bulguları, kronik hastalık varlığı, tedavi, olayın meydana geldiği yer ve
adli raporda hayati tehlike açısından retrospektif olarak incelenmiştir.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisinde 2012 yılında 2534 adli olgu
başvurmuş olup, bunların altısının biber gazına maruziyet sonucu başvurduğu saptanmıştır. Olguların
biri erkek, beşi kızdır. Yaş ortalamaları 11,3’tür. Olguların ikisinin evde, diğer dördünün okulda biber
gazına maruz kaldıkları tespit edilmiştir. Hastane kayıtlarından, iki olgunun özgeçmişinde solunum
sistemi hastalığı bulunduğu saptanmıştır. Tüm olguların adli rapor formlarında, maruz kalmış
oldukları olayın ‘yaşamı tehlikeye sokan bir duruma neden olmadığı’ bildirilmiştir.
Biber gazına maruziyet, kullanılan madde içeriğine, içerik yoğunluğuna ve maruziyet süresine
bağlı olarak özellikle astım gibi kronik hastalık varlığında, yaşamsal tehlikeye neden olabilmektedir.
Ölüm gibi ciddi sonuçlara neden olabilen biber gazının, satış denetiminin artırılarak ulaşım
kolaylığının kısıtlanması ve yeterince bilinçli olmadığını düşündüğümüz başta çocuklar olmak üzere
tüm vatandaşların, biber gazı, olası zararlı etkileri ve tedavisi hakkında bilinçlendirilmesi
gerekmektedir.
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PB 3
GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ’NDE ADLİ ÖLÜ MUAYENESİ
YAPILAN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Alper ÖZKÖK, Ahmet Z. DURSUN, Serhat SARI, Taner AKAR, Birol DEMİREL
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Ankara
Somut ve objektif veriler ile ölüm nedeni belirlenemeyen tüm olgular, adli ölüm olgusu olarak
değerlendirilebilir. Bu olgularda ölüm sebebinin aydınlatılması için tüm olanakların kullanılması
şarttır. Otopsi işlemi ise, ölüm sebebi ve mekanizmasını ortaya koymada en önemli yöntemdir. Adli
ölüm olaylarında hangi nitelikteki olgulara adli otopsi yapılacağı, muayeneyi yapan bilirkişi hekimin
görüşü alınarak, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından belirlenmektedir. Bu nedenle
Cumhuriyet Savcısı ve hekimin deneyim ve bilgi düzeyleri değiştikçe benzer olgularda farklı kararlar
verildiği gözlenmektedir.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 2012 yılında adli ölü muayeneleri yapılan
olguların ölüm nedenleri ve ölüm nedenlerine göre verilen otopsi kararlarındaki farklılıkları araştırmak
amaçlanmıştır.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne 2012 yılında ölü olarak getirilmiş 43 adli olgu ile
hastaneye getirildikten sonra ölen 14 adli olgunun, Cumhuriyet Savcıları ve hekimler tarafından
düzenlenmiş adli ölü muayene tutanaklarına hastane arşivinden ulaşılmış ve olgular yaş, cinsiyet, ölüm
nedeni ve otopsi yapılıp yapılmadığı yönlerinden retrospektif olarak incelenerek analiz edilmiştir.
Olguların 37’si (%64,9) erkek, 20’si (%35,1) kadındır. Yaş ortalamaları 39,5 ± 22,9’dur. Adli
ölümlerde ilk sırayı %54,4 (31) ile trafik kazaları almıştır. Bunu %10,5 (6) ile yüksekten düşmeler,
%7 (4) ile şüpheli ölüm ve ateşli silah yaralanmaları izlemektedir. Adli ölümlerin %71,9’una (41)
otopsi yapılmamış, %28,1’ine (16) otopsi yapılmıştır.
Çalışmamızda cinayet şüphesi olan olgularla şüpheli ölüm olaylarında Cumhuriyet Savcıları
ve hekimlerin otopsi kararını daha kolay verdiklerini, ancak başlangıçta kaza ve intihar sonucu ölüm
görüntüsü veren olgularda otopsi yapmaktan çok ölü muayenesi ile yetindiklerini düşündürmektedir.
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PB 4
ADLİ TIP PRATİĞİNDE İMMNUNHİSTOKİMYA UYGULAMALARI
Işıl PAKİŞ1, Rıza YILMAZ2
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul

1

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Zonguldak

2

İmmunhistokimya (IHK) dokularda bulunan antijenlerin işaretlenmiş antikorlar kullanılarak
antijen-antikor oluşturmalarını ve bu reaksiyonun radyoaktif elementler, enzimler gibi işaretleyicilerle
görünür hale gelmesini sağlayan bir yöntemdir. IHK’da antikorlar bir enzim (peroksidaz gibi) taşır ve
bu enzim kimyasal reaksiyonu tetikleyerek reaksiyonun lokal bir alana toplanmasına ve görünür hale
gelmesine neden olur. Çalışmada amaç adli tıp uygulamalarında immnunhistokimyanın en etkin
kullanıldığı alanların saptanması ve uygulamadan örneklerle ölüm nedeninin belirlenmesine yönelik
katkısının tartışılmasıdır. Cerrahi patoloji pratiğinde günümüzde sıklıkla kullanılan bu yöntem, tümör
tipi tayininde, malign benign ayrımında, prognoz tayininde, bazı viral ve bakteriyel ajanların
saptanmasında etkindir. Adli tıp pratiğinde ise yara yaşının saptanması, kardiak patolojik lezyonların
değerlendirilmesi (erken miyokard infarktüsünün saptanması ve miyokard infarktüsünde yaş tayini ),
nöropatolojik lezyonların erken dönemde belirlenmesi (travmatik aksonal zararın saptanması), spesifik
mikroorganizmaların tespiti, ani bebek ölümü sendromunun değerlendirilmesi, sepsisin araştırılması
en etkin olduğu alanlardır. Temel olarak katkı sağladığı bu alanların yanısıra, bir cinayet olgusunun
aydınlatılmasında kullanıldığı literatürde bildirilmektedir. Miller ve ark. tarafından şüphelinin
gömleğinde bulunan dokunun kurbanın beyin dokusuna ait olduğu immunhistokimyasal yöntemle
belirlenmiş ve cinayetin aydınlatılmasında önemli bir rol oynamıştır. Yine literatürde elle boğma
olgularında karotid cisimde immunhistokimyasal yöntemle saptanan değişikliklerin tanıda yardımcı
olabileceği vurgulanmaktadır. Özel alanlara baktığımızda, çocuk istismarı olgularında hem deri
örneklerinde farklı yaşlardaki lezyonların belirlenmesinde, hem de beyinde hipoksik iskemik zarar ve
aksonal zararın saptanmasında, işkence olgularında yara yaşının saptanmasında, erken miyokarda
enfarktüsünün belirlenmesinde, ani bebek ölümü sendromu düşünülen olgularda beyin sapında nöron
kaybının gösterilmesinde özellikle de bu olguların rutinde kullanılan yöntemlerle çözülemediği
durumlarda etkin rol oynamaktadır. İmmünhistokimyasal yöntemler hassas incelemeler olup, özenli
bir

çalışmayı

gerektirmektedir.

Ayrıca

kullanılan

doku

örnekleri

postmortem

perioddan

etkilendiğinden uygulamada bazı sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle bu alanda donanımlı
laboratuvarların varlığı önemlidir. Adli tıp uygulamasında seçilen olgularda diğer yöntemlerin yanısıra
immunhistokimyasal yöntemlerin de kullanılmasının adli olguların sonuçlandırılmasında katkı
sağlayacağına inanmaktayız.
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PB 5
CSI DİZİ SERİSİ VE GERÇEK ÖĞELER OtopCSI
Begüm KOCAMAZ
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul
Adli tıp ve bilimlerin sanatta ve 21. Yüzyılın dominant görsel aracı televizyonlarda yer
almasında insanların suç ve suçlularla mücadele konusuna duydukları yoğun ilgi ve merak önemli rol
oynamaktadır. Gerek ülkemizde gerek dünyada birçok polisiye dizi çekilmiş ve çekilmektedir. Bu
diziler bilimsellikleriyle, gerçekçi olmalarıyla ve fantastik kurgularıyla geniş izleyici kitlelerini ekran
başına toplamaktadır. Bu konuda öncü olan ve büyük popülarite toplayarak diğer dizilere yol açan dizi
CSI dizisidir. Gerçekçilik ve bilimsellik içeren polisiye dizi denildiğinde akıllara, üç kez Uluslararası
TV İzleyici Ödülü’ nü ( International Television Series- Best Television Drama Series) alan CSICrime Scene Investigation dizisi gelmektedir. İlk olan CSI- Las Vegas’ ın gördüğü ilgi, CSI-New
York ve CSI- Miami adlı iki yeni dizinin yaratılmasını sağlamış sonra bunları Dexter, Criminal Minds,
Cold Case ve Bones benzerleri diziler izlemiştir. 2000 yılında çekilmeye başlanan ABD yapımlı dizi,
Gil Grissom adındaki başrolün liderlik yaptığı adli bilimcilerden oluşan bir ekibin, Las Vegas
sokaklarında işlenen suçları, karmaşık cinayetleri, kriminal beyinleri adli tıp ve adli bilimlerin
yardımıyla aydınlatmasını konu almaktadır. Dizide günlük yaşamda aslında herkesin gözü önünde
olan ama fark edemediği delilleri fark ederek onları yorumlayabilen bir ekip anlatılmaktadır. Bu
çalışmada CSİ –Las vegas dizisindeki bölümlerden örnekler verilerek özellikle olay yeri ve otopsi
sahnelerinin gerçeklikle uyumu ve bunların oluşturulmasında adli tıp ve bilimlerden nasıl ve ne denli
yararlanıldığı referanslar eşliğinde anlatılacaktır.
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PB 6
ÖZEL DÜZENEKLE HAZIRLANMIŞ HİDROJEN SÜLFÜR GAZI İLE İNTİHAR: OLGU
SUNUMU
Murat YAĞAN1, Uğur KOÇAK2, Erdal ÖZER3
Adli Tıp Kurumu Afyonkarahisar Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Afyonkarahisar

1

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Afyonkarahisar

2

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Tokat

3

Hidrojen sülfür zehirlenmesi seyrek karşılaşılan bir durumdur. Zehirlenmeler sıklıkla
kanalizasyon işleri ya da endüstriyel sektörde kazalar şeklinde görülmektedir. Bu çalışmada,
ülkemizde daha önce bildirilmemiş ve son yıllarda özellikle Japonya ve sonrasında Amerika’da bir
akım şeklinde gelişen, piyasadan elde edilerek özel düzenekle oluşturulan ev yapımı Hidrojen Sülfür
gazı ile intihar olgusu bildirilmektedir. Hidrojen Sülfür gazı inhalasyonuna bağlı intiharlar internet
üzerinden yayılan popüler bir intihar metodu halini almış olup tedbir alınmadığında giderek artacağı
düşünülmektedir. Hidrojen Sülfür kimyasal adı hidrojen sülfit olan, ayrıca hidrosülfirik asit, sülfan,
sülfür hidrit şeklinde de isimlendirilen renksiz, çürük yumurta kokusunda zehirleyici bir gazdır.
Hidrojen Sülfür az miktarda petrolde, kaplıcalarda ve tabiî gaz kuyularında bulunur. Kapalı
ortamlarda, ticari ürünlerin karışımı ile elde edilen hidrojen sülfür gazı inhalasyonu ile intihar
girişimlerinde mortalite çok yüksektir. Otopsi bulguları nonspesifik olmakla birlikte; beyin gri
cevherde yeşil renk değişimi, postmortem kan örneklerinde methemoglobin, tiyosülfat ve sülfit tespiti,
olay yeri incelemesi, ölenin psikiyatrik özgeçmişi ile tanı konulabilmektedir. Bu olguda, yaşamına
acısız bir şekilde son vermek amacıyla Hidrojen Sülfür gazı üretmek için piyasadan temin ettiği
ürünleri kullanarak özel bir düzenek hazırlayan ve başkalarının zarar görmesini engellemek amacıyla
eylemi gerçekleştirdiği ortama uyarı notları bırakan bir üniversite öğrencisi bildirilmektedir. Olay yeri
incelemesinde tuz ruhunun ve bir kimya firmasından temin edilen zırnık maddesi bulunmuştur. Ölenin
cesedi hazırladığı düzeneğin hemen yanında, eline naylon poşet sarılı ve çürümüş halde bulunmuştur.
Her ne kadar bir düzenek oluşturup bu gazla intihar edenler bulundukları ortama bu hususla ilgili
uyarıcı notlar bırakmakta iseler de, ilk yardım yapanlar, acil müdahale ekipleri, adli ekipler, aile
üyeleri ile çevreden müdahale eden vatandaşlar olay yerinde bu gazdan etkilenerek ölümle ya da ciddi
yaralanmalarla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu olgularda toplumsal farkındalığı ortaya çıkarmak, ilk
müdahale ekiplerini, olay yeri inceleme çalışanlarını ve 112 acil servislerinde çalışanları uyarmak
bilgilendirmek gerektiğini düşünmekteyiz.
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PB 7
İNTERNET VE TELEVİZYON İZLENMESİ NEDENİYLE OLUŞAN CİNSEL ŞİDDET
OLGUSU
Cem UYSAL1, Süleyman SİVRİ1, Mustafa KORKMAZ1, İsmail BOZKURT1, Kasım BULUT1,
Şeref ŞİMŞEK2, Yasin BEZ3, Yaşar TIRAŞÇI1, Süleyman GÖREN1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Diyarbakır

1

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,

2

Diyarbakır
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır

3

Günümüzde, bireysel ve toplumsal yaşamın neredeyse her alanında yer alan medya, dünya
üzerinde giderek tartışılmaz bir gücün temsilcisi haline gelmiş bulunmaktadır. Yapılan gözlem ve
araştırmalar sonucu eğlendirici, bilgilendirici özellikleri ön plana çıkan televizyon ve internet gibi
medya organlarının bu özelliklerinin yanı sıra çocuklara yönelik zararlarının da olduğu ortaya
konmuştur. Cinsellik-pornografi internet vasıtasıyla gençlerin sapma davranışı göstermelerine neden
olan akla gelen konulardan birisidir. Günlük yaşamda karşılığı olmayan bazı güdülerin giderilmesi,
sanal dünyanın kullanılmasıyla geçekleşmektedir. Bu çalışmada televizyon ve internetten izlemiş
olduğu pornografik filmlerin etkisinde kalarak kız kardeşine cinsel istismar uygulayan olgunun
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Bu çalışmada 2012 yılı içerisinde Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
Beden ve Ruh Sağlığı Heyeti’ne muayene olması için gönderilen, televizyon ve internetten izlemiş
olduğu pornografik filmlerin etkisinde kalarak abisi tarafından cinsel istismara maruz kaldığını
belirtilen bir olgunun sosyo-demografik verileri (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, aile durumu vb.), tanıları
ve rapor sonuçları tartışılmıştır. Değerlendirilen mağdure 14 yaşında olup olay tarihinde 12 yaşındadır.
Bu olguda ağabeyin cinsel saldırıyı kabul ettiği, ancak bu eylemi izlemiş pornografik film ve diğer
cinsel içerikli yayınları izlemesine bağlıdığı anlaşıldı. Heyetimizce olgumuzda Travma Sonrası Stres
Bozukluğu geliştiği kanaatine varıldı.
Cinsel istismar özellikle aileyi olmak üzere toplumun her kesimini ilgilendiren çok yönlü bir
olaydır. Televizyon ve internetten izlemiş olduğu pornografik filmlerin etkisinde kalarak cinsel
istismar uygulayıcılarının azaltılması için tedbirler alınmalı, konunun önemi vurgulanmalı, sanık ve
mağdur üzerinde yıkıcı etkilerine dikkat çekilmelidir.
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PB 8
BATIN İÇERİSİNDE KIRILAN ANCAK ORGAN YARALANMASI MEYDANA
GETİRMEYEN KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASI: OLGU SUNUMU
Selçuk ÇETİN1, Recep FEDAKAR2, Okan AKAN3, Bülent EREN3, Murat Serdar GÜRSES2
Adli Tıp Kurumu Kayseri Şube Müdürlüğü, Kayseri

1

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Bursa

2

Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı, Bursa

3

Kesici delici alet yaralanmalarının sonuçları basit yüzeysel yaralanmalardan ölüme kadar
değişebilmektedir. Bununla birlikte batın ve göğüs boşluğu gibi hayati organların yer aldığı vücut
boşluklarına penetre yaralanmalar vital organ yaralanmalarına neden olmaları nedeniyle yüksek hayati
risk oluşturmaktadır. Oldukça nadir bir durum olması nedeniyle batın boşluğuna namlu kısmı
girdikten sonra kırılarak batın içinde kalan ve batın içi organlarda herhangi bir yaralanma izlenmeyen
olgunun sunularak literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır. Kesici delici alet yaralanması nedeni
ile hastaneye başvuran olgumuzun yapılan ilk değerlendirmelerinde; sol kostolomber bölgede 1 cm.lik
kesici delici alet yarası, grafide batın solda 10 cm'lik kesici delici alete ait görünüm izlendiği,
operasyona alındığı, batın sol yandan girmiş 10 cm'lik delici kesici aletin namlu kısmının bulunduğu
ve batın içinde az miktarda kan dışında herhangi bir batın içi organ yaralanması saptanmaması üzerine
postoperatif dönemde takip ve tedavileri sonrası olgunun taburcu edildiği belirtilmiştir. Penetre torasik
ve abdominal yaralanmalar göğüs ve batın içi organ yaralanmaları nedeniyle yüksek hayati risk
taşımaktadır. Bu nedenle olguların büyük çoğunluğunda akut cerrahi girişim gerekmektedir.
Literatürde tek bir eksternal yaralanmayla birlikte çoklu internal organ yaralanmaları tanımlanmakla
birlikte olgumuzda da olduğu gibi özellikle uzun trajeye sahip yaralarda herhangi bir internal organ
yaralanması meydana gelmemesi daha az rastlanan bir durumdur.
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PB 9
İKİLİ ÖLÜM: CİNAYET İNTİHAR OLGUSU
Murat Serdar GÜRSES1, Bülent EREN2, Okan AKAN2, Nergis CANTÜRK3, Selçuk ÇETİN4
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Bursa

1

Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı, Bursa

2

Ankara Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Ankara

3

Adli Tıp Kurumu Kayseri Şube Müdürlüğü, Kayseri

4

Cinayet-intihar olayı bir failin bir ya da daha fazla kurbanı öldürdükten hemen sonra ya da
kısa bir süre sonra kendini öldürmesi olarak tanımlar. Olaylar genelde bir çifti içerdiğinden dolayı
“İkili ölüm” (dyadic death) terimi bu olaylar içinde kullanılmıştır. İkili ölümler genelde aile içersinde
görülmekte olup failler erkek kurbanlar ise kadındır. İkili ölümlerinde nedenleri arasında aile içi
ilişkilerde bozulma, zihinsel ya da somatik hastalıklar ve maddi sıkıntılar yer almaktadır. İlk olarak
Marzuk ve arkadaşları tarafından cinayet-intihar vakaları olayın faili ve kurban arasındaki ilişkiye ve
failin dürtüsüne (kıskançlık, intikam, maddi sıkıntı vs.) göre sınıflandırılmıştır. Yaklaşık 30 sene önce
boşanan ve son 1 senedir tekrar beraber yaşamaya başlayan çiftin kurbanın kesici delici alet
yaralanması, failin ise ası sonucu öldüğü cinayet intihar olgusu literatür eşliğinde tartışılmıştır.
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PB 10
PANKREAS PSÖDOKİST RÜPTÜRÜ SONUCU GELİŞEN İNTRAABDOMİNAL
KANAMAYA BAĞLI ANİ ÖLÜM
Kamil Hakan DOĞAN1, Selahattin ARTUÇ1, Veysel GÜRBÜZ2, Şerafettin DEMİRCİ2,
Murat KAMALAK2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Konya

1

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Konya

2

Pankreas psödokistleri, pankreatik kanal rüptürü sonucu çevre peripankreatik dokulara
amilazdan zengin pankreas sekresyonlarının kaçağı sonucu gelişen, epitel ile döşeli olmayan kistik sıvı
koleksiyonu olarak tanımlanmaktadır. Bu kistler peri- veya intrapankreatik bir damarı erozyona
uğratarak intraperitoneal veya retroperitoneal yerleşimli ya da gastrointestinal lümen içerisine masif
bir kanamaya neden olabilir. Bu çalışmada pankreas psödokist rüptürü sonucu gelişen intraabdominal
kanamaya bağlı hipovolemi neticesinde ölen 24 yaşında bir erkek olgu sunulmuştur. Olgu, öğle
saatlerinde karın ağrısı şikayeti ile önce özel bir hastaneye başvurmuş, daha sonra bir başka hastaneye
sevk edilirken yolda ölmüştür. Yapılan otopside karın boşluğundan 3000cc serbest ve pıhtılı kan
boşaltılmış, pankreas başında 4x3cm’lik içi kanamalı rüptüre olmuş kistik oluşum olduğu görülmüştür.
Yapılan histopatolojik incelemede pankreasta yaygın kanama alanları, iltihap, fibrozis ve epitel
izlenmeyen psödokist tespit edilmiştir. Adli tıp uzmanları otopside pankreas kökenli bir kanama ile
karşılaştıklarında, pankreas psödokistlerinin herhangi bir travma öyküsü olmadan da ortaya
çıkabileceğini ve spontan kanamaya neden olabileceğini akılda tutmalıdır.
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PB 11
YURTDIŞI KAYNAKLI P. FALCİPARUMA BAĞLI ÖLÜM OLGUSUNUN HEKİM HATASI
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Nedim APAYDIN, Muhammet DEMİR, Deniz Oğuzhan MELEZ, M.Cihad Gül, İbrahim ÜZÜN
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul
P. falciparum çoğunlukla tropikal bölgelerde, özellikle Afrika kıtasının gelişmemiş ülkelerinde
görülmekte olup Türkiye’de nadir olarak görülmektedir. Ülkemizde sıklıkla P. vivaksa bağlı sıtma
vakaları görülürken, yurt dışı seyahat öyküsü olanlarda sıklıkla P. falciparum sıtması görülmektedir.
Olgumuz Senegal seyahatinden Türkiye’ye geldiği sırada yüksek ateş nedeni ile başvurduğu sağlık
kuruluşunda tonsillofarenjit tanısı ile tedavisi düzenlendiği, bundan 3 gün sonra şikâyetlerinin
geçmemesi ve yurt dışına gitmesi gerektiğinden tekrar aynı sağlık kuruluşuna gittiği, burada sıtmadan
şüphelenilmediği ve tedavisini aksatmaması şartı ile yurtdışı seyahate çıkabileceği belirtilmiştir. Aynı
gün Almanya’da genel durumu kötü halde gittiği sağlık kuruluşunda P. falciparum sıtması tanısı
konulup yatışının yapıldığı, takibinin 2. günü öldüğü belirtilmiştir. Ölenin yakını ve doktor
ifadelerinde yurtdışı seyahat bilgisinin verilmesi hususunda çelişkili beyanlar olduğu tespit edilmiştir.
Bu çerçevede, savcılık makamı tarafından kişinin ölümünde kusur olup olmadığının tespiti için Adli
tıp Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Kuruluna gönderilmiştir. Çalışmamızda tüm bu bilgiler ışığında,
İstanbul’da ender karşılaşılan P. falciparum’a bağlı ölüm olgusunda iddia edilen tıbbi uygulama
hatasının varlığının değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar tartışılmıştır.

73

X. Adli Bilimler Sempozyumu 13-16 Kasım 2013 /ANKARA

PB 12
KÜNT BATIN TRAVMASINA BAĞLI BAĞIRSAK PERFORASYONU SONUCU ÖLÜM
MEYDANA GELEN 2 OLGU ÜZERİNDEN TIBBİ UYGULAMA HATASINA YAKLAŞIM
Seyfullah ŞAHİN, Erdinç ÖZDEMİR, Deniz Oğuzhan MELEZ, İpek ESEN MELEZ, İbrahim ÜZÜN
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul
Künt travmalara bağlı yaralanmalar içerisinde bağırsak perforasyonları oldukça nadir yer
tutmasının yanında klinisyenler için tanı zorluğu açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Tanı için çoğu
kez muayene, birçok laboratuar ve görüntüleme yöntemleri yetersiz kalmakta, ancak otopsi ile kişinin
yaralanması ve ölüm nedeni hakkında bir fikir edinilebilmektedir. Çalışmamızda hikayesinde künt
batın travması öyküsü ile hastaneye götürülen ve ölüm sebebi tespit edilemeyen 2 olgu üzerinden
bağırsak perforasyonuna bağlı ölümlerde tanı zorluğu ve otopsinin önemi ile tıbbi uygulama hatası
yönünden değerlendirilmesinin vurgulanması amaçlanmıştır. İlk olgumuz 58 yaşında kadın olup
yürürken düşme sonrası karın ağrısı şikayeti ile önce ilçe hastanesine başvurduğu, kolonoskopi dahil
birçok tetkike rağmen tanı konamayınca 4 gün sonra bölge eğitim ve araştırma hastanesine sevk
edildiği, USG eşliğinde ponksiyonda batın içindeki sıvının intestinal kaynaklı olmadığı düşünülerek
takibe devam edilirken olaydan 5 gün sonra hastanede eks olduğu, otopside ileum perforasyonunun
tespit edildiği bildirilmiştir. İkinci olgumuz trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan 24 yaşında erkek
şahıs olup, karın ağrısı ve nefes almakla ağrısı olduğu, çekilen akciğer grafisinde sağ 8. kostada
fraktürü tespit edildiği, çekilen batın BT’de superior kesitlerde bilateral minimal plevral efüzyon,
perihepatik, perisplenik ve bağırsak ansları arasında belirgin serbest sıvı olmasına karşın kosta
fraktürü açısından takibe alındığı, yakınlarının ifadesine göre hastaneden taburcu olacağı gün
kardiyopulmoner arrest sonucu eks olduğu bildirilmiştir. Otopside batın boşluğunda yaygın septik
mayi ve ileumda perforasyon tespit edildiği bildirilmiştir. Künt batın travması sonucu meydana gelen
bağırsak perforasyonlarına bağlı ölümler, kişinin hastanede tanı ve tedavisi devam ederken meydana
gelebildiği gibi ilk günlerde semptom vermeyip genel durumu iyi seyretmesi üzerine taburcu edilen
kişilerde evde ya da semptomların gelişmesi üzerine götürüldükleri sağlık kuruluşlarında meydana
gelebilmektedir. Klinikte tanı güçlüğü olan bu tür ölüm olgularında tıbbi uygulama hatası açısından
değerlendirilmesi yapılırken kişinin klinik semptomlarının ortaya çıkış zamanı, tanı için yapılan
incelemeler, takip aşaması ve otopsi bulgularının birlikte değerlendirilmesi yadsınamaz bir gerçektir.

74

X. Adli Bilimler Sempozyumu 13-16 Kasım 2013 /ANKARA

PB 13
TOKSİK EPİDERMAL NEKROLİZİS BENZERİ BÜLLÖZ CİLT REAKSİYONU: BİR ADLİ
OTOPSİ OLGUSU
Hüseyin EŞ, Murat Nihat ARSLAN, Gülhan YAĞMUR, Ferah Anık KARAYEL
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul
Toksik epidermal nekrolizis epidermisin dermisten ayrılması ile karakterize bir durumdur.
Deride maküler lezyonların üzerinde vezikül ile bül oluşumu izlenir ve bunlar kolayca yırtılarak
yerlerinde erode alanlar kalır. Patogenezi tam olarak bilinmemekle birlikte toksik epidermal nekrolizis
genellikle ilaçlara daha az sıklıkla hepatit, mikoplazma, varisella, herpes, Escherichia coli septisemine
bağlı gelişir. Antibiyotikler, antikonvülzan ve nonsteroidal antiinlamatauar ilaçlar etiyolojide en sık
karşılaşılan ilaçlardır. Mortalitesi yüksek bir tablo olup çeşitli yayınlarda %20-60 arasında olduğu
bildirilmiştir. En sık ölüm nedeni sepsis ve buna bağlı olarak gelişen akciğer tutulumudur. Ölüme
neden olan sespsisten sorumlu mikrobiyal ajanlar genellikle Enterococcus spp., Acinetobacter spp.,
Staphylococcus aureus, Pseudomanas aurigonasa’dır .
Kırk yaşında erkek olgu, bilinci kapalı bir şekilde 112 ambulansı ile hastaneye getirilmiş ve
gelişen kardiyak arrest nedeniyle yoğun bakım servisinde takip edilmeye başlanmıştır. Bir haftalık
takip sonrasında ölümü nedeniyle kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsiye gönderilmiştir.
Olgunun dış muayenesinde sakral ve gluteal bölgede bası yaraları, göğüs ve sırt bölgeleri hariç
tüm vücutta yer yer epidermal büller ve büllerin patlamasına bağlı tabanı hiperemik yer yer mor
kırmızı renk değişikliği olan epidermal soyulmalar izlenmiştir. İç muayenede göğüs boşluklarında ve
karında kirli sarı renkte mayi boşaltıldı. Trakea, özefagus alt kısmı ve omentum enfekte görünümde
izlenmiştir. Histopatolojik incelemede akciğerde taze lobuler pnömoni, bronşit, ince ve kalın
bağırsaklarda şiddetli aktif enterit, kolit görülmüştür. Yapılan toksikolojik incelemede kanda 78,4
ng/ml Pentobarbital, 169 ng/ml Thiopental, Pheniramine, Ranitidine, Metoclopromid tespit edilmiştir.
Mikrobiyolojik örneklerde kanda ve beyin omurilik sıvısında E. coli, Enterococcus faecium, akciğerde
E. coli, Candida albicans, dalak ve karaciğerde E. coli, batın sıvısında E. coli, Proteus spp, bül
sıvısında E. coli, Enterococcus faecium ürediği görülmüş olup prokalsitonin düzeyi 2,26 ng/ml
bulunmuştur. Olgunun ölüm sebebi yaygın sistemik enfeksiyon olarak düşünülmüştür.
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PB 14
YÜKSEKTEN DÜŞME Mİ, ELEKTRİK ÇARPMASI MI?
Yasemin BALCI1, Melike ERBAŞ2, Kenan KARBEYAZ3, Harun AKKAYA4, Şahin IŞIK1
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Muğla

1

Adli Tıp Kurumu Muğla Şube Müdürlüğü, Muğla

2

Adli Tıp Kurumu Eskişehir Şube Müdürlüğü, Eskişehir

3

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul

4

Yüksek bir yerde ya da düşme pozisyonunda iken elektrikle temas eden bir kişinin elektrik
çarpmasından mı yoksa düşme nedeniyle mi öldüğü aydınlatılması gereken bir adli tıp problemi olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu bildiride, kişinin elektrik çarpmasından mı yoksa düşme nedeniyle mi
öldüğünün aydınlatılması gereken 2 olgu sunulmaktadır.
Olgu 1: Çalışmakta olduğu elektrik direğinden düşen 16 yaşındaki erkek kişi elektrik çarpması
öyküsüyle hastaneye kaldırılmış, orada ölmüştür. Bazı tanıklar yüksekten düşerek öldüğünü iddia
etmişlerdir.
Olgu 2: Ağaca sarılı durumdaki asma ağacından üzüm toplamak için merdiven dayayarak
ağaca tırmanan şahıs, ağacın üst tarafından geçen yüksek gerilim hattının ağaca temas etmesiyle
elektriğe kapılma ve elektrik çarpması sonucu ağaçtan düşme öyküsüyle hastaneye kaldırılmıştır.
Cumhuriyet Savcılarınca her iki olguda kişilerin ölümünün yüksekten düşmeye mi bağlı yoksa
elektrik çarpmasına mı bağlı olduğunun ayrımının yapılması istenmiştir. Bu bildiride sunulan
olgulardan hareketle ölüm ya da yaralanmanın düşme nedeniyle mi, yoksa elektrik çarpması nedeniyle
mi oluştuğunun ayrımı hususu tartışılacaktır.
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PB 15
NAPROKSEN KULLANIMINA BAĞLI ÜLSER ZEMİNİNDEN GELİŞEN A.GASTRİCA
SİNİSTRA RÜPTÜRÜ
Erdinç ÖZDEMİR, Safa ÇELİK, Ferah KARAYEL, Muzaffer YILDIRIM,
Ramazan ATLEN, Fatih ŞAHİN
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul
Üst gastrointestinal sistem kanamaları, trietz ligamentinin proksimalinden kaynaklanan
kanamalardır. Gelişen tıbbi imkanlara rağmen mortalite hızları %6-10’lara varan oranlarda
görülebilmesi dolayısıyla adli tıbbın önemli bir konusunu teşkil etmektedir. Endoskopi olanaklarının
artışı, endoskopik tedavi metodlarının gelişmesine rağmen halen mortalitenin yüksek olmasında
nonsteroid anti-inflamatuvar ilaçların (NSAİİ) yaygın olarak kullanılmasının rolü olduğu
düşünülmektedir. Çalışmamızda NSAİİ kullanımına bağlı ülsere mide zemininde gelişen a.gastrica
sinistra rüptürüne bağlı gelişen ölüm olgusunun demostratif fotoğraflarının sunularak bu tür olguların
otopsisinde dikkat edilmesi gereken hususların vurgulanması amaçlanmıştır. Olgumuz 50 yaşında
erkek olup hikayesinde böbrek hastalığı nedeni ile ilaç kullandığı, olay günü evinde çekyatta oturur
vaziyette ölü olarak bulunduğu bildirilmiştir. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinde yapılan
otopsisinde dış muayenede perine bölgesinde melena olduğu, iç muayenede mide içinde 2000 ml
kısmen koagüle kan olduğu, küçük kurvaturda 6x5cm.lik alanda etraf dokuya göre hafif çöküklük
gösteren ülsere alan, ülsere alan içerisinde iki adet biri a. gastrica sinistra 0,2cm çapında küçük
kurvatur damarlarında devamlılık gösterdiği, diğerinin 0,1 cm'den küçük kapiller özellikte damar
ağızları tespit edildi. Damar açıklığının her iki tarafında 2-2,5 cm devam ettiği görüldü. Ülser alanına
uyan bölgelerde mide kalınlığının yer yer 1 cm'e ulaştığı görüldü. İnce bağırsaklarda şiş görünümde
içerisinde koyu kırmızı yer yer koagüle kan olduğu görüldü. Diğer organlarda soluk görünüm dışında
makroskopik patolojik özellik görülmedi. Histopatolojik incelemede mide duvarında ülser ve damar
duvarında rüptür alanı, toksikolojik incelemede kanda 5190ng/mL Naproksen ve metaboliti tespit
edildi. Hikayesinde NSAİİ kullanım öyküsü bulunup ani ölüm meydana gelen olguların otopsilerinde
tüm gastrointestinal pasajın açılarak ayrıntılı olarak incelenmesi ve görüntülenmesi adli açıdan
önemlidir.
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PB 16
UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMI VE KORONER ARTER ANOMALİSİ
BİRLİKTELİĞİ; BİR OLGU SUNUMU
Ahmet Necati ŞANLI, Erdinç ÖZDEMİR, Safa ÇELİK, İbrahim ÜZÜN,
Taner DAŞ, Muzaffer YILDIRIM
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul
Adli Tıp Kurumu Koroner arter anomalileri nadir görülen, bazıları klinik önem taşımayan,
bazıları ise ciddi klinik problemler yaratan konjenital anomalilerdir. Koroner arter çıkış anomalileri ile
ani ölüm, senkop atakları, miyokard enfarktüsü ve anjina pektoris arasında bağlantı kurulması koroner
çıkış anomalilerine klinik olarak daha fazla önem kazandırmıştır. Olguların yaklaşık %50’sinde “ani
ölüm” hastaların ilk semptomu olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek ani ölüm gerek diğer semptom ve
bulguların, miyokard iskemisine bağlı olarak geliştiği düşünülmektedir. Çalışmamızda otopside tespit
edilen koroner arter anomalilerin ani kardiyak ölüme etkisi tartışılacaktır. Olgumuz uyuşturucu
komasından dolayı kaldırıldığı hastanede ertesi gün öldüğü, otopsisinde sol koroner arterin anatomik
yerinde olmadığı, sağ koroner arterin ilk 0,3cm’sinin geniş olduğu ve buradan 3 dal ayrıldığı, dalların
ikisinin sağ koroner arter alanını suladığı, diğer dalın ise sol koroner arterin alanını suladığı tespit
edildi. Histopatolojik incelemede kalpte hipertrofik kas lifleri, kas liflerinde vakuolizasyon ve
dejeneratif değişiklikler, epikardiyal yağlı dokuda atrofi bulguları, akciğerde abseleşmiş pnömoni,
irinli bronşit, birkaç adet küçük çaplı damar lümeninde yer yer organizasyon bulgusu gösteren fibrin
trombüsler tespit edildi. Toksikolojik incelemede 12,6ng/ml Codaine, 178ng/ml Morfin, Pantoprazole,
Paracetamol, Lidocaine, Midazolam, Diphenhydramine ve Atropin tespit edilmiştir. Uyuşturucu
koması ile hastaneye kaldırılıp tedavi görmüş olan olgumuzda tespit edilmiş olan koroner arter
anomalisi, histopatolojik ve toksikolojik bulgular birlikte değerlendirildiğinde, bu tür olgularda sonuca
varmak için birçok parametreyi göz önünde bulundurmak önemlidir.
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YILAN SOKMASI SONUCU ÖLÜM: OLGU SUNUMU
Ramazan KARANFİL1, Alper KETEN2, Abdullah AVŞAR1
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Kahramanmaraş

1

Adli Tıp Kurumu Kahramanmaraş Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Kahramanmaraş

2

Yılan sokması sonucu meydana gelen ölümler, özellikle Dünyanın tropikal ve subtropikal
bölgelerinde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ülkemizde de yılan sokmaları kırsal bölgelerde
özellikle yaz aylarında sık görülen önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Ülkemizin özellikle
Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yılan sokmalarıyla sık karşılaşılmaktadır. Yılan sokmaları
hızlı müdahale edilmesi gereken acil tıbbi durumlardır. Buna rağmen yılan sokmalarında klinik
genelde iyi seyretmekte, nadiren hayati tehdit edici komplikasyonlara ve ölüme neden olmaktadır. Bu
çalışmada; tarlada yılan sokması sonucu kısa sürede bilinç kaybı oluşan ve hastaneye eks getirilen,
müdahaleye rağmen geri döndürülemeyen ve tarafımızdan otopsisi yapılan olgunun adli tıbbi yönleri
ile sunulması amaçlanmıştır.
28 yaşında kadın olgu. Tarlada saman balyası toplarken bağırarak yılan gördüğünü söylemiş.
Yakınları yılanı ararlarken aniden bayılmış. Hastaneye götürülmüş. Hastaneye eks olarak giriş
yapılmış. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen tekrar geri döndürülememiş. Adli vaka olarak
değerlendirilmesi sonucu otopsi yapıldı. Adli otopside; tüm ekstremitelerde yaygın ekimoz ve
hematom, sol ayak bileği arka dışta 0,5 cm aktif kanamalı delik şeklinde yara ve devamında 0,5 cm
sıyrık, bu yaranın 2 cm arka üstünde 0,2 cm aktif kanamalı delik şeklinde yara, her iki yaranın
çevresinde kenarları hafif yeşil renkli mor renkli ekimoz ve şişlik, sol uylukta farklı boyutlarda
ekimozlar, iç organlarda, cilt altı ve kas içinde yaygın kanama tespit edildi. Sol ayak bileğindeki
yaranın yılan ısırması ile uyumlu olduğu görüldü.
Bölgemizde yılan sokmaları özellikle yaz aylarında sık görülmesine rağmen nadiren ölüm
meydana gelmektedir. Yaklaşık 10 yıllık adli otopsi serisinde ilk kez yılan sokması sonucu ölüm
görülmüştür. Ölüm oranının çok düşük olmasına rağmen yılan sokmalarında acil tıbbi müdahale
yapılmalı ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
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ÇOCUKTA FİZİKSEL İSTİSMAR SONUCU ÖLÜM: OLGU SUNUMU
Abdullah AVŞAR1, Ramazan KARANFİL1, Alper KETEN2
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

1

Adli Tıp Kurumu Kahramanmaraş Adli Tıp Şube Müdürlüğü

2

Çocuk istismarı ve ihmali önemli bir halk sağlığı problemidir. Çocuk istismarı, çocuğun beden
ve ruh sağlığına zarar veren ya da fiziksel, zihinsel, duyusal ve ahlaki gelişimini engelleyen, kaza
sonucu olmayan eylemlerdir. Çocuk istismarı fiziksel, duygusal ve cinsel istismar olarak ele
alınmaktadır. Fiziksel istismar, bulguları en kolay tespit edilen istismar türüdür. Bu istismar türünde;
ekimoz, basit yumuşak doku lezyonları, yanıklar, iç organ yaralanması ve şiddetli durumlarda sebebi
belirlenemeyen ölümler meydana gelebilmektedir. Bu çalışmada; fiziksel istismar sonucu ölen, daha
önce birçok kez istismardan şüphelenilmesine rağmen önlenemeyen, dış muayenede bulgu
olmamasına rağmen iç muayenede ağır yaralanmalar tespit edilen çocuk olgunun adli tıbbi yönlerinin
sunulması amaçlanmıştır.
Sekiz aylık erkek çocuk olgu, ailenin tek çocuğu, doğumdan sonra birçok kez ailesi tarafından
nöbet geçirme ve farklı şikâyetler nedeni ile hastaneye başvurmuş. Tıbbi kayıtlarda; hastanın birçok
kez farklı hastanelere farklı şikayetlerle başvurduğu, Üniversite Hastanesine nöbet geçirme şikayeti
tedavi edildiği, Munchausen sendromu düşünüldüğü, anne yerine başkasının bebeğe bakmasının
önerildiği, başka bir üniversite hastanesinde hastanın birçok kez farklı şikayetlerle getirilmesi sonucu
çocuk istismarı düşünüldüğü, en son kan kusma şikayeti ile evde rahatsızlanması üzerine 112 sağlık
ekibi tarafından hastaneye eks olarak getirildiği tespit edildi. Otopside; iyileşmiş kosta kırıkları, sağ
atriumda 1,5 cm’lik laserasyon, batın boşluğunda hemorajik sıvı, ince bağırsakta tam kat kopma,
karaciğerde laserasyon, sağ böbrek çevresinde kanama tespit edildi. Otopsi ve tüm değerlendirmeler
sonucunda çocuğun fiziksel istismara maruz kaldığı kanaatine varıldı.
Çocuk istismarı halk sağlığı sorunu olarak devam etmektedir. Çocuğun fiziksel istismarında
dış muayenede bulgu olmamasına rağmen, iç muayenede ölüme neden olabilecek ağır yaralanmalar
tespit edilebilir. Hastaneye başvuran çocuk olgularda özellikle şüpheli durumlarda mutlaka istismar
yönünden değerlendirme yapılmalıdır. Çocuğun istismar edildiği yönünde şüphe ve bulgular varsa
vakit kaybetmeksizin adli mercilere ihbar yapılmalıdır. Hekimlerin çocuk istismarı açısından
bilinçlendirilmesi gerekmektedir.
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KAHRAMANMARAŞ İLİNDE İŞ KAZALARINA BAĞLI ÖLÜMLER
Abdullah AVŞAR1, Ramazan KARANFİL1, Alper KETEN2, Ömer Lütfi ÖZKAN3
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Kahramanmaraş

1

Adli Tıp Kurumu Kahramanmaraş Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Kahramanmaraş

2

Adli Tıp Kurumu Gaziantep Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Gaziantep

3

İş kazaları tüm dünyada olduğu gibi özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir halk sağlığı
sorunudur. İş kazaları Adli tıp uygulamaları açısından da önem taşımaktadır. Bu tür ölümlerde iş
yerinin veya işverenin sorumluluğu ile ölen kişinin haklarının korunabilmesi için mutlaka otopsi
yapılmalıdır. Bu çalışmada; Kahramanmaraş’ta meydana gelen iş kazalarına bağlı ölüm olgularının
medikolegal yönleri ile tartışılması amaçlanmıştır.
Kahramanmaraş ilinde 01.01.2008 - 01.09.2013 tarihleri arasında adli amaçlı yapılan 810
otopsi ve ölü muayene raporu retrospektif olarak taranmış olup, iş kazasına bağlı ölümün gerçekleştiği
toplam 54 olgu çalışmaya dahil edilmiştir. Sonuçlar SPSS 15.0 versiyonu kullanılarak tanımlayıcı
istatistik şeklinde değerlendirildi.
Çalışmaya dahil edilen 54 olgunun tamamı (%100) erkekti. Olguların yaş ortalaması 37.8
(min: 16, max: 71) olarak tespit edildi. İş kazasına bağlı ölümlerin sıklıkla inşaat sektöründe (%44,
n:22 ) meydana geldiği görüldü. Ölüm şekillerine bakıldığında en sık (%44, n:24) yüksekten düşmeye
bağlı ölüm meydana geldiği görüldü. Olguların %63’ünde (n:34) ölü muayenesi yapılmışken,
%37’sinde (n:20) otopsi işlemi yapıldığı tespit edildi. Yaralanma bölgelerine bakıldığında olguların
%89’unda (n:48) baş bölgesinde yaralanmanın gerçekleştiği görüldü. Ölüm nedenleri incelendiğinde
olguların %48’inin (n:26) genel beden travmasına bağlı iç organ yaralanması, %24’ünün (n:13) künt
kafa travmasına bağlı beyin yaralanması, %11’inin (n:6) elektrik çarpması, %4’ünün (n:4) yanık ve
komplikasyonları nedeniyle öldüğü tespit edilmişti.
İş kazaları önlenebilir yaralanma ve ölüm nedeni olarak önemli bir ter tutmaya devam
etmektedir. Bölgemizdeki iş kazasına bağlı ölümler sıklıkla inşaat sektöründe meydana gelmektedir. İş
yerinin sorumluğunun belirlenmesi ve ölen kişinin haklarının korunması için tüm olgularda otopsi
işlemi yapılmalıdır. İş kazalarına bağlı yüksekten düşmenin sık görülmesi nedeniyle bu konuda
önlemlerin alınması gerekmektedir. İş kazalarının önlenmesinde işverenler, yerel yönetimler, sivil
toplum kuruluşları ve politika oluşturucuların işbirliği içerisinde çalışmalar yapması gerekmektedir.
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CHİARİ NETWORK VE KORONER ARTER ANOMALİSİNE BAĞLI ÖLÜM OLGUSU
Bülent EREN1, Nursel TÜRKMEN İNANIR2, Murat Serdar GÜRSES2, Okan AKAN1, Fabian KANZ3
Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı, Bursa

1

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Bursa

2

Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Departmanı, Avusturya

3

Koroner arter anomalileri kalbin karmaşık konjenital malformasyonunun bir parçası ya da
izole bir defekti olabilir ve ayrıca ani kardiyak ölümlerle yüksek oranda ilişkilidir. Koroner arter
anomalileri otopsi serilerinde ve anjiyografide nadiren tespit edilir.
Olgumuz halı saha maçında koşarken aniden fenalaşıp yere yığılma öyküsü ile 112 acil
görevlileri tarafından ilk müdahale sonrası hastaneye getirilen ve yoğun bakım tedavisi sırasında ölen
22 yaşında erkektir. Şüpheli ölüm olarak değerlendirilerek merkezimize otopsi yapılması için
gönderilmiştir.
Yapılan otopside dış muayenede ileri derecede kaşektik, trakeostomi yarası ve dekübit yaraları
dışında herhangi bir travmatik bulguya rastlanmadı. İç muayede; kalpte sağ koroner arter izlenmedi.
Toplam 2 adet koroner ağzı izlendi. Bunlardan birinin sol aortik sinüsten köken aldığı, diğerinin ise
sinotubular hattın 8 mm üstünden köken aldığı tespit edildi. Ayrıca sağ atriumda “Chiari Network”
oluşumu görüldü.
Koroner arter anomalisi ile birlikte Chiari Network oluşumu izlenen olgu adli tıbbi yönden
literatür eşliğinde tartışılmıştır.
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PULMONER TROMBOEMBOLİ VAKALARINDA OTOPSİNİN YERİ
Hüsrev DEMİREL, Fatih ŞAHİN, Fatih GÖNEN, Betül SEYHAN, Ziyaettin ERDEM, Safa ÇELİK
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul
Pulmoner tromboemboli sık karşılaşılan acil bir durumdur. Genellikle derin baldır venlerinde
oluşan trombüsün dolaşıma katılarak pulmoner arteri ve dallarını tıkaması sonucu oluşur. Yapılan
çalışmalarda; önlenebilir ölüm nedenleri arasında pulmoner embolinin önemli bir yeri olduğu,
hastaların büyük çoğunluğunun tanı konulamadan öldüğü belirtilmiştir.
Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinde otopsisi yapılan, yapılan incelemeler sonucunda
kesin ölüm sebebi pulmoner tromboemboli olarak saptanan bir olgu üzerinden; hangi vakalarda
pulmoner emboliden şüphelenilmesi, otopsi sırasında nelere dikkat edilmesi ve örneklemelerin nasıl
yapılması gerektiği hususlarına bilimsel yazın eşliğinde dikkat çekilmesi hedeflenmiştir.
Ölümünden bir gün önce sağ ayak bileğinde şişlik şikayeti olan 46 yaşındaki bir kadın, evinde
ölü bulunması üzerine otopsisi yapılmak üzere Kurumumuza sevk edilmiştir. Otopsisinde derin ven
trombozundan şüphelenilerek her iki baldır bölgesi diseke edilmiş, sağ bacak derin baldır venlerinde
yaygın trombüs benzeri oluşumlar görülmesi üzerine histopatolojik inceleme için örnekleme
yapılmıştır. Otopsi esnasında pulmoner arterler ve dalları da incelenmiş, sol pulmoner arterde 5,5x1x1
cm'lik damar duvarına kısmen yapışık pıhtı görülmüş olup çevre akciğer dokusu ile birlikte
histopatolojik tetkik için örneklenmiştir. Histopatolojik incelemede; bacak venlerinde organizasyon
gösteren taze trombüs, pulmoner arter dallarında yaygın, bazıları kısmen organizasyon gösteren
multiple tromboemboli varlığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde ölüme neden olabilecek
başkaca bir bulgu olmaması üzerine; kişinin ölümünün pulmoner tromboemboliye bağlı solunum
yetmezliği sonucu geliştiği kanaatine varılmıştır.
Pulmoner tromboemboli tanı konulamadan kısa sürede ölüme neden olan önemli
hastalıklardan biri olmasına rağmen; otopsi rutini esnasında şüphelenilmezse kolaylıkla atlanılabilecek
bir durumdur. Bunun için; vakaları değerlendirirken pulmoner tromboemboli akılda tutulmalı, öykü ve
ölü muayenesi aşamasında varsa destekleyici bulgular tespit edilmeli, otopside rutinin dışına çıkılıp
derin baldır venleri ile özellikle hamile kadınlarda femoral ve pelvik venler mutlaka incelenmeli,
pulmoner arterler ve dalları incelenerek gerekli örneklemeler yapılmalıdır.
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BEHÇET HASTALIĞI’NA BAĞLI ÖLÜM? MALPRAKTİS?
Recep FEDAKAR1, Bülent EREN1, Murat Serdar GÜRSES1, Ertuğrul GÖK1, Tomas VOJTISEK2
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Bursa
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Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Departmanı, Avusturya

2

Behçet Hastalığı etiyolojisi tam olarak bilinmeyen, oral ve genital ülserler, cilt, göz,
gastrointestinal, vasküler ve santral sinir sistemi tulumu olan kronik bir hastalıktır. Akdeniz
ülkelerinde yaygın olmak üzere en yüksek prevalansı ile ülkemizde görülür. Her türlü damar tipi
tutulumu yapabilen Behçet Hastalığı’nda genellikle venöz tombüsler meydana gelir, alt ekstremiteler
daha sık tutulur ve erkeklerde daha sık görülür. Tromboflebit çok sık görülmesine rağmen
tromboembolik hastalıklar oldukça nadirdir çünkü venöz trombüsler damar duvarına çok sıkı yapışır.
Olgumuz, tatil amacıyla geldiği ablasının evinde lavaboda fenalaşıp hemoptizi tablosu ile 112 acil
görevlileri tarafından hastaneye getirilen ve acil serviste eks duhul olarak kabul edilen 19 yaşındaki
erkektir. Şüpheli ölüm olarak değerlendirilerek merkezimize otopsi yapılması için gönderilmiştir.
Hastane evrakının incelenmesinde; yaklaşık 2 yıldır Behçet Hastalığı ile takip edildiği, son 3-5 aydır
vasküler tutulumu ve pulmoner embolisi tanısıyla antikoagülan tedavisi gördüğü kayıtlıdır. Otopside
dış muayenede; ağız ve burundan kanlı köpük izlendi. İç muayenede; pulmoner arterde 6 cm çapında
anevrizma ve içinde trombüs, popliteal vende lümenin tama yakınını tıkayan 20 cm uzunluğunda
trombüs ve sol akciğerde segmente görünümlü infarkt ve kan aspirasyon alanları izlendi. Otopside
nadir olarak rastlanılan Behçet Hastalığı olgusu adli tıbbi yönden literatür eşliğinde tartışılmıştır.
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ADLİ MİMARLIK VE ADLİ BİLİMLER
Melek Özlem KOLUSAYIN OZAR1, Tunç DEMİRCAN2, Emel Hülya YÜKSELOĞLU3
1

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul

2

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, İstanbul

3

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, İstanbul
Adli mimarlık, mekânların mimari tasarımlarında kullanılan standartların ve yasal

sorumlulukların uygulamaları arasındaki ilişkiyi belirler ve yapılandırılmış çevreye uygun olarak
verilen ya da sağlanan hizmet, ürün ya da mülk ile ilgilenir. Bir suçun yapılı bir çevrede (açık ve
kapalı mekânlarda) gerçekleştiği dikkate alındığında, olay yeri incelemesinde delillerin elde
edilmesinin çoğu zaman mimari bileşenlerle ilişkisi olduğu görülmektedir. Aynı zamanda adli
bilimcilerin de uzmanlık alanlarına giren patlamalar, yangınlar, deprem, sel gibi felaketler ve
tasarımsal hatalardan kaynaklanan düşmeler, yaralanmalar, ölüm gibi olaylar Adli bilimler ve adli
mimarlık alanlarının kesişim noktalarıdır. Bu tür vakalarda suç-mekân ilişkisi, olay yerinin üç boyutta
animasyonu (3D), bilirkişinin mekân analizleri (strüktürel sistemler, çatı, ısıtma, havalandırma
sistemleri, elektrik, aydınlatma, tesisat, düşey taşıma sistemleri, mekân içi sistemler duvarlar,
döşemeler, kapılar, merdivenler, tavanlar), biyolojik kirleticiler ve çevresel etmenler, oluşabilecek
hastalıklar ve ölümler, mekânların insan psikolojisi üzerine etkileri, bilirkişilikte etik ilkeler ve hukuki
işlemler gibi birçok parametreler adli bilimleri çok yakından ilgilendirmektedir. Mimarlığın olduğu
kadar adli bilimlerin de çalışma alanına giren diğer bir hususta toplumda beraber yaşadığımız engelli
vatandaşlarımızın mimari yapılardan dolayı karşılaştıkları kazalar; maddi ve manevi sorunlardır.
Sonrasında bütün bu sorunlar mağdurun tazminat hakkını gündeme getirebilir. Yukarıda anılan tüm
noktalar göz önüne alındığında; adli tıp ve adli bilim uzmanlarının konu ile ilgili davalarda mimarlar
ile karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaları bilirkişi raporlarının daha iyi anlaşılmasına yardım edecek
ve adaletin tecellisine katkıda bulunacaktır.
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MUĞLA ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAŞVURAN CİNSEL SALDIRI
OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yasemin BALCI1, Melike ERBAŞ2, Şahin IŞIK1, Kenan KARBEYAZ3
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Muğla

1

Adli Tıp Kurumu Muğla Şube Müdürlüğü, Muğla

2

Adli Tıp Kurumu Eskişehir Şube Müdürlüğü, Eskişehir

3

Bu çalışmada, son bir yıl içinde Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nden cinsel saldırıya uğrama
nedeniyle adli rapor istenen olguların, durum tespiti amacıyla değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Bu amaçla 01 Haziran 2012 – 31 Mayıs 2013 tarihleri arasında cinsel saldırı nedeniyle Muğla
Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne müracaat ettirilen olguların raporları retrospektif olarak incelenmiştir.
Olguların, yaş ve cinsiyet gibi demografik verileri yanı sıra rapor isteminde bulunan savcılıkların
dağılımı, hangi konularda rapor istendiği, olay tarihi ile ilk muayenesi ve Adli Tıp Şube
Müdürlüğü’ndeki muayenesi arasında geçen süreler ile muayene sonuçları değerlendirilmiştir.
Son bir yılda, cinsel saldırı nedeniyle adli rapor istemiyle şube müdürlüğüne gönderilen 170
olgunun 96’sı (%57) yalnızca ruh salığının bozulup bozulmadığına yönelik, 48’i cinsel saldırının
niteliği ve gerçekleşip gerçekleşmediği açısından genital muayene ile birlikte ruh sağlığının bozulup
bozulmadığına yönelik, 26’sı ise mağdurun ruh ve beden bakımından kendini savunabilecek durumda
olup olmadığı, fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılamadığı, beyanlarına itibar edilip
edilemeyeceğine yönelik rapor istemiyle gönderilmiştir. Olguların %91’i kadın %9’u erkek, %92’si
T.C. vatandaşı, %8’i yabancı uyrukluydu. Olguların % 64’ü 18’yaş ve altında iken %36’sı 19 yaş ve
üzerindedir. Olguların %56’sı Mayıs-Ağustos ayları arasında meydana gelmiştir. Olguların sadece
%18’i olaydan sonraki ilk 72 saat içinde muayene edilebilmiş, sadece %4’ünden ek inceleme ve delil
toplamaya yönelik örnekler alınabilmiştir.
Mağdurların, olay sonrası şikâyet sürelerinin gecikmesi dikkat çekicidir; bu sebeple
mağdurların kolluk kuvvetleri ve/veya savcılıkça ifadeleri alınırken tekrarlı travmaya uğramadan
değerlendirilebilecekleri, multidisipliner bir yaklaşımla delil toplanmasını mümkün kılacak “cinsel
saldırı başvuru merkezlerine” ihtiyaç duyulmaktadır.
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PB 25
ANİ PARAPLEJİ İLE BAŞVURAN BİR ÇOCUKTA AORT DİSSEKSİYONU SONUCU
ÖLÜM
Ali EREN1, Ferhat YILDIRIM1, Ebubekir Burak ÇELİK2, Ahmet HİLAL2
Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı, Adana

1

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Adana

2

Kardiyovasküler hastalıklar ani beklenmedik şüpheli ölümlerin önemli bir yüzdesini
oluşturmaktadır. Bunlardan aort disseksiyonu en sık 50-65 yaşları arasında görülen, disekan anevrizma
veya disekan hematom diye de adlandırılan patolojidir. Aort intimasındaki bir yırtıktan kanın
çıkmasıyla damar media ve intiması arasında hematom oluşur. Bağ doku hastalığı olanlarda en sık 2040 yaşları arasında görülmektedir. Bu çalışmada 13 yaşında aniden parapleji semptomlarıyla hastaneye
başvuran, tedavisi sırasında Gullian Barre tanısı alan, tetkiklerinde patoloji tespit edilemeyen ancak
takip edilmekte iken başvurudan 16 saat sonra eks olan bir erkek çocuk olgu sunulmuştur. Çocuğun
otopsisinde inen aortta disseksiyon ve buna bağlı her iki göğüs arka duvarında plevra altında yaygın
hematom saptanmıştır. Olgunun, mevcut tüm tetkiklere rağmen tanı konmasının oldukça zor, başvuru
şikayeti ve küçük yaşta olması nedeniyle ilginç bulunarak sunulması planlandı.
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PB 26
ALTERNATİF TIBBİ TEDAVİ OLARAK KINA KULLANIMINA BAĞLI NADİR BİR
ÖLÜM OLGUSU
Zafer LİMAN, Zeynep ORHAN, Uğur KAYHAN, Muhammet DEMİR, Ahmet Necati ŞANLI,
Deniz Oğuzhan MELEZ, Mehmet CAVLAK, Hızır ASLIYÜKSEK
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul
Adli Tıp Kurumu Psöriazis toplumun %2’sini ilgilendiren sık görülen bir deri hastalığıdır.
Kaşıntılı olabilen üzeri beyaz kepeklerle kaplı kızarıklıklara sebep olur. Uygun tedavilerle kontrol
altına alınabilir. Psöriazisin tedavisinde topikal steroidler, katranlı ürünler, vitamin D analogları ve
fototerapi kullanılır. Zaman içinde tekrarladığı ve klinik tedaviye yanıt alınamadığı için hastalar doktor
kontrolü ve bilgisi dışında tedavi etkinliği kanıtlanmadığı halde birçok bitki ve minerali
kullanılmaktadır. 4 yıldır Psöriazis hastası olduğu bildirilen 9 yaşındaki olgumuz, topikal tedaviler ve
ayda bir hastanede çamur ve katran tedavisi almıştır. Ailenin hastalık ile ilgili internetten edindiği
bilgiye dayalı olarak, gelin kınası olarak bilinen madde, geleneksel usüller ile olgumuzun tüm
vücuduna tedavi amacıyla sürülmüştür. Kına sürüldükten bir saat sonra olgumuzun genel durumunda
kötüleşme, bilinç bulanıklığı ve bayılma olması üzerine hastaneye kaldırılmıştır. Muayenesinde tüm
vücutta turuncu-kahverengi madde (muhtemel kına) ile sıvalı olduğu, yüz, kollar, gövde ve bacaklarda
eritemli deskuamasyona eşlik eden plaklar görüldüğü, el ve ayak tabanında papül ve püstül olduğu,
TA: 75/36 mm/hg, Nabızlar dört ekstremiteden zorlukla palpe edildiği, KTA: 135/dk, abondan kanlı
kusması olduğu, tetkiklerinde karaciğer yetmezliği ve dirençli metabolik asidoz bulguları olduğu,
takiplerinde iyileşme görülmeyen olgumuz yatışının 6.gününde ölmüştür. Otopsisinde haricen vücutta
saçlı deride, göğüs ön yüzde, sırtta, bacaklarda, ayak sırtlarında, kollarda ve ellerde olmak üzere
yaygın deskuamatif lezyonlar, bu lezyonların içinde yaygın makülo papüler lezyonlar ve özellikle ayak
sırtları ve ayak parmaklarında yaygın olmak üzere bacaklarda eritematöz lezyonlar ve bu bölgede ciltte
soyulmalar görüldü. İç muayenesinde her iki akciğer yüzeylerinde yaygın palthof lekeleri görüldü.
Karaciğerde kıvamının yumuşamış olduğu, yüzeylerinde yer yer soluk, yer yer hiperemik alanlar
olduğu, kapsül soyulduğunda hiperemik alanlarda yer yer peteşial kanama odakları görüldü.
Kesitlerinde yer yer korunmuş karaciğer dokuları ile birlikte peteşial tarzda ve kendi içinde homojen
koyu kırmızı renkte kanama alanları izlendi. Olgumuz, alternatif tıp yöntemleri konusunda toplumsal
bilinç oluşturmak ve literatüre katkı yapmak amacıyla eşine az rastlanır bir ölüm olgusu olduğu için
sunulmuştur.
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PB 27
ASEMPTOMATİK LARİNKS TÜMÖRÜ OLAN VAKADA ALKOL ALIMI SIRASINDA
MEKANİK ASFİKSİYE BAĞLI ÖLÜM
Zeynep ORHAN1, Muhammet DEMİR1, Uğur KAYHAN1, Zafer LİMAN1, Yakup YEĞİN2,
Mehmet CAVLAK1, Önder ŞAHİN1, Fatih YAĞMUR1
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul

1

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Bölümü,

2

İstanbul
Larinks kanserleri tüm kanserlerin yaklaşık %2-5’ini, baş boyun kanserlerinin ise yaklaşık
%25’ini oluşturur. En sık 50-70 yaş aralığında görülür. Larinks kanserlerinin %90’dan fazlası
skuamöz hücreli karsinomdur. Sigara ve alkol en önemli risk faktörleridir. Ses kısıklığı larinks
kanserli hastalarda çoğu zaman ilk bulgu olup aynı zamanda da en sık doktora başvuru nedenidir.
Daha nadir görülmekle birlikte kanserin yerleşim yerine göre dispne, disfaji, persistan öksürük, stridor
ve boğazda takılma hissi, boyunda kitle, otalji diğer semptomlarıdır. Alkol pozisyonel (postural)
asfiksinin önemli nedenlerinden biri olup mekanizması kişide meydana gelen kas paralizisi sonucu
kişinin bulunduğu pozisyonda uzun süre kalması sonucu gelişir. Baş aşağı pozisyonda uzun süre kalan
kişilerde karın organlarının diafragmayı iterek solunumu postural olarak engellediği bildirilmektedir.
Aynı zamanda alkol veya uyutucu bir ilaçtan etkilenen kişide normalde dil kökünün farenks arka
duvarına dayanması durumunda kişinin pozisyon değiştirmesini sağlayan refleksler çalışmaz. Bu
kişilerde sinir sistemi deprese olması nedeniyle havayolu obstrüksiyonuna karşı istemsiz reaksiyon
oluşmaması sonucu havayolu obstrüksiyonu gelişir. 68 yaşında, ailesi ile birlikte alkol eşliğinde
boğazına bir şey takıldığını söyledikten sonra fenalaşarak öldüğü bildirilen olgumuzun otopsisinde sağ
akciğer 765 g, sol akciğer 665 g tartıldı. Her iki akciğer yüzey ve kesitleri antrakotik olup, sıkmakla
köpüklü sıvı çıkışı olduğu, Boyun organlarının tetkikinde; epiglot sol yanda yumuşak dokudan köken
olan 1,5x2,5x3,5 cm ebadında ve 2,5x2x2,5 cm ebadında birbirine yapışık halde 2 adet krem renkli,
yüzeyi düzensiz, lümeni tıkama kapasitesine sahip kitle görüldüğü, alınan doku örneklerinin Kimya
İhtisas Dairesi’nde tetkikinde kanda 167 mg/dl, göz içi sıvısında 163 mg/dl etanol bulunduğu, alınan
doku örneklerinin histopatolojik incelemesinde; akciğerde massif ödem, alveoler destrüksiyon, serbest
hemoraji, konjesyon bulguları olduğu, larengeal kitlede skuamöz hücreli karsinom (andifferansiye)
olduğu görülmüştür. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’ne incelenmesi amacıyla gönderilen ve
kesin ölüm nedeni sorulan olgu literatür eşliğinde tartışılacaktır.
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PB 28
AV TÜFEĞİ İLE EKMEK BIÇAĞININ BİRLİKTE KULLANILDIĞI KOMPLEKS İNTİHAR
OLGUSU
Uğur KAYHAN, Zafer LİMAN, Zeynep ORHAN, Muhammet DEMİR, İbrahim ÜZÜN
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul
Kompleks intihar terimi birden çok intihar metodunun birlikte kullanılmasına işaret eder ve
basit intiharlardan en önemli farkı kişinin tek girişimde sonuca ulaşma olasılığının yüksek olmasıdır.
Çalıştığı tarlada oğlu tarafından diz çöker halde, yakınında av tüfeği ve elinde ekmek kesme amacıyla
kullanılan bıçak ile ölü olarak bulunduğu bildirilen kesin ölüm sebebi, kendisinde mevcut
yaralanmanın kendisi tarafından oluşturulup oluşturulamayacağı ve önce hangi yaralanmanın meydana
geldiği sorulan olgumuz değerlendirildiğinde otopsisinde kişinin vücudunda 1 adet av tüfeği ile husulü
mümkün ateşli silah yarası tespit edilmiş olup, oluşturduğu yaralanmanın müstakilen ölümü meydana
getirir nitelikte olduğu, ateşli silah giriş yarası cilt ciltaltı bulgularına göre atışın bitişik atış veya
bitişiğe yakın atış mesafesinden yapılmış olduğu, otopsisinde boyun bölgesinde 3 adet kesici delici
alet yarası ile çevresinde 3 adet tereddüt kesisi bulunan bir adet kesik vasıfta yara tespit edilmiş olup
traje özellikleri dikkate alındığında kesik vasıftaki yaranın müstakilen ölüm meydana getirir, 3 adet
tereddüt kesisi ile 3 adet kesici delici alet yaralanmasının ayrı ayrı ve birlikte ölüm meydana getirir
nitelikte olmadığı, kişinin ölümü av tüfeği ile husulü mümkün ateşli silah yaralanmasına bağlı vertebra
kırığı ile birlikte büyük damar laserasyonundan gelişen dış kanama, kesik vasıftaki yaralanmaya bağlı
büyük damar kesisinden gelişen dış kanamanın müşterek etkisi sonucu meydana gelmiş olduğu, söz
konusu atışın kişinin kendisi tarafından husulünün mümkün olduğu, kesici delici alet ve kesik vasıftaki
yaranın kişinin kendi tarafından husulünün mümkün olduğu, adli dosyada mevcut olay yeri inceleme
bulguları otopside tespit edilen ateşli silah yaralanması ve kesici delici alet yaralanması ve kesik
vasıfta ki yaranın özellikleri lokalizasyonları oluşturdukları yaralanmalar dikkate alındığında, kişinin
daha ziyade öncelikle ateşli silah ile (av tüfeği) kendisini yaralamış olduğu sonra boyundaki kesici
delici ve kesik vasıfta ki yaraları oluşturduğu kararına varılmıştır. Olgumuz literatürde eşine az
rastlanır bir intihar olgusu olduğu için, literatüre katkı yapmak amacıyla sunulmuştur.
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PB 29
TARIMSAL İŞ KAZASINA BAĞLI TRAVMATİK DEKAPİTASYON NEDENİYLE ÖLÜM:
OLGU SUNUMU
Tuba YAMAN, M. Zahit SARITAŞ, Ayşe KURTULUŞ, Sümeyra DEMİR, Kemalettin ACAR
Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Denizli
Adli tıp pratiğinde dekapitasyon son derece nadir görülen bir durum olup, daha ziyade trafik
ve tren kazalarında, demiryolu üzerindeki intiharlarda, yüksekten bırakma şeklindeki asılarda, taşıt
yardımlı strangulasyon intiharlarında ve boğazlama ile oluşan bazı cinayet olgularında karşımıza
çıkmakta, nadiren de postmortem dekompozisyon sonucu oluştuğu görülmektedir. Olgumuz tarımsal
iş kazasına bağlı dekapitasyon olması ve son derece kolaylıkla önlenebilir bir nedene bağlı
gerçekleşmiş olması nedeniyle önem taşımaktadır. Otopsiden önce yapılan olay yeri inceleme
dosyasından edinilen bilgilere göre 49 yaşında erkek olgumuzun olay günü eşi ve kız kardeşi ile
birlikte patoz adı verilen tarım makinesi ile kekik dövmek için harman yerinde bulunduğu, patozu
çalıştırmasını müteakip salınım yaptığını görerek, dengesini sağlamak ve sabitlemek için patoz
tekerleklerinin çevresini taşla beslemek amacıyla eğilerek patozun çalışmasını ve traktörün şaftından
hareketini sağlayan milin altından geçtiği, bu sırada boynuna sarmış olduğu eşarbın bu mile takılarak
dolandığı, milin dönmeye devam ettiği, eşarbın boynunu sıktığı, kurtulmaya çalışırken gömlek ve
atletinin de mile dolandığı ve dekapitasyona neden olduğu öğrenildi. Olay yerinde cesedin pozisyonu
milin altında, yüzükoyun yatar pozisyonda olup, dekapite kafa cesedin hemen solunda, yerde
bulunmuştur. Harici muayenede yara dudaklarının düzensiz olduğu, çevresinde yer yer ekimozlar ve
abrazyonlar bulunduğu, her iki ön aksiller hatta atlet askısına bağlı olduğu düşünülen abrazyonlar
bulunduğu görüldü. Seperasyonun servikal 2 ve 3. vertebralar arasından oluştuğu, hiyoit kemiğin
dekapite kafa ile birlikte bulunduğu izlendi. Otopside tiroit kartilaj her iki üst boynuzunda ve 7.
servikal vertebra korpusunda kanamalı kırık görüldü. Beyinde solukluk, serebellum ve ponsun önünde
kanama alanları izlendi. Sağ akciğerde kan aspirasyonu bulguları mevcuttu. Diğer organlarda özellik
gözlenmedi. Bu çalışmada tarımsal iş kazalarının ulaşabileceği boyut ve bu kazalara karşı alınması
gereken önlemlere dikkat çekmek amaçlanmıştır.
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PB 30
TRAVMATİK ASFİKSİ VE STRANGULASYONA BAĞLI ÖLÜMÜN MEDİKOLEGAL
OTOPSİ İLE TESPİTİ: OLGU SUNUMU
Sümeyra DEMİR, Ayşe KURTULUŞ, M. Zahit SARITAŞ, Tuba YAMAN, Kemalettin ACAR
Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Denizli
Asfiksi sözcüğü eski Yunanca’dan gelen nabızsızlık anlamına karşın, günümüzde oksijen
alımı ya da kullanımında yetersizliğe neden olan tüm koşulları kapsayacak şekilde kullanılır. Asfiksi
bugüne değin çok değişik biçimlerde sınıflandırılmış olup, bu konuda herkesçe kabul edilen genel bir
konsensüs sağlanamamıştır. Pek çok klasik adli tıp kaynağında suffokasyon, strangulasyon ve
kimyasal asfiksi olarak üç gruptan oluştuğu ve bunların da kendi içinde muhtelif alt gruplara ayrıldığı
görülmektedir. Bununla birlikte A. Sauvageau ve ark. tarafından önerilen yeni bir sınıflamaya göre
suffokasyon, strangulasyon, mekanik asfiksi ve suda boğulma olarak dört ana gruba ayrılmakta,
bunlardan suffokasyon kendi içinde ağız-burun tıkama, solunum yolunun yabancı cisim ile tıkanması,
havasız yerde kalma, diri gömülme; strangulasyon ası, elle ve bağla boğma; mekanik asfiksi ise
pozisyonel ve travmatik asfiksi olacak şekilde sınıflandırılmaktadır. Çalışmamızda ailesi tarafından
ölü olarak bulunduğu bildirilen ve başlangıçta doğal ölüm olduğu belirtilerek getirilen, yapılan
medikolegal otopside göğüs basısına bağlı mekanik asfiksi ve strangülasyon nedeniyle öldüğü
anlaşılan, 41 yaşında, psikopatolojisi bulunan, yalnız yaşayan bir kadın olgu sunulmuştur. Eksternal
muayenede yüzdeki ve vücuttaki muhtelif yüzeyel abrazyonların yanında sol skapular bölgede ve sırtta
orta hat üzerinde abrazyonlar olduğu; yüzde, boyun sağ yanda, sol meme alt iç kadranda, sağ
subskapular bölgede, sol uylukta, sağ ayak bileğinde, sol kruris arka yüzde kırmızı-mor ekimozlar
olduğu, sol kol üst bölümde, göğüs sol üst bölümde peteşiler ve sol üst 1. kesici dişte subluksasyon
bulunduğu gözlenmiş, otopside boyun cilt altı ve kas dokuda, göğüs ve sırt bölgesindeki kaslarda
kanama, beyin-beyincik kesitlerinde, akciğer ve kalp yüzeyi ile tüm seröz zarlarda peteşiler tespit
edilmiştir. Histopatolojik incelemelerde akciğerde kontüzyon, sırt kaslarında ve meme cildi üst ve
derin dermiste geniş kanama alanları saptanmıştır. Düzenlenen otopsi raporu neticesinde soruşturmayı
yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından ilgili mahkemede cinayet davası açılmıştır. Bu çalışmada
olgumuza ait otopsi bulguları literatür eşliğinde tartışılmakta ve medikolegal olaylarda olay yeri
incelemesi, etkin adli soruşturma ve medikolegal otopsinin bütüncül şekilde değerlendirilmesinin
sonuca gitmedeki önemine dikkat çekilmektedir.
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PB 31
MYOKARDİYAL KALSİNOZİS: OLGU SUNUMU
Naciye ÖZEREN1, Ferhat YILDIRIM1, Necmi ÇEKİN2, Filiz ERDÖNMEZ1
Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı, Adana

1

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Adana

2

Miyokardiyal kalsifikasyon (miyokardiyal kalsinozis) literatürde nadir görülen bir durumdur.
Metastatik veya distrofik kalsifikasyon olmak üzere iki tipte görülebilir. Kronik böbrek yetmezliği,
hemodiyaliz, sekonder hiperparatiroidizm, hiperkalsemi gibi kan kalsiyum seviyelerinin yüksek
olduğu olgular metastatik kalsifikasyon ile ilişkilidir. Distrofik kalsifikasyonda ise; normal kan
kalsiyum seviyeleri, normal böbrek fonksiyonları, normal koroner arterler görülür. Miyokardiyal
kalsifikasyon sonucu konjestif kalp yetmezliği, fatal aritmiler, kalp kapak disfonksiyonları,
miyokardiyal infarktlar görülebilir. Olgu: 35 yaşında Suriyeli erkek. Suriye'deki iç savaşta bombalama
sonucu yaralanmış, yaklaşık iki ay çeşitli hastanelerde tedavi görmüş ve zamanla böbrek yetmezliği
gelişerek ölmüştür. Adli vaka kapsamında değerlendirilerek otopsi kararı alınmıştır. Otopside;
makroskopik olarak geçirilmiş operasyonlara bağlı skar dokuları, iç muayenede her iki böbrek lojunda
abseleşme olduğu görülmüştür. Histopatolojik incelemede; akciğerlerde taze lobüler pnömoni,
atelektazi-ödem, böbrek lojuna uyan bölgeden alınan örneklerde kanama, aktif kronik iltihap, iltihabi
eksuda, abse ve abse çeperi ile uyumlu yapı izlenmiş, koroner arterde özellik izlenmezken myokard
dokusunda daha fazla olmak üzere perikard ve myokard dokusunda yaygın kalsifikasyon saptanmıştır.
Böbrek yetmezliğine bağlı kan kalsiyum yüksekliği sonucu gelişen myokardiyal kalsinozis olarak
değerlendirilmiştir. Bu kalsifikasyonlar genellikle tüm vücutta görülebilmekle birlikte; genel olarak,
damarlar, böbrekler, akciğerler, mide mukozasının intertisyel dokularını tutmaktadır. Perikard ve
myokard dokusunda oldukça nadir görüldüğünden, olgu ilginç bulunarak sunulmuştur.
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PB 32
ÇOCUK İSTİSMARI İDDİASI İLE DEĞERLENDİRİLEN ŞÜPHELİ BİR ÇOCUK ÖLÜMÜ:
OLGU SUNUMU
Dilek SUNMAZ, Murat KÖKER, Gonca PİŞKİN KESİCİ, Mustafa ÖNDER, Mustafa DALGIÇ
Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı, İzmir
Şüpheli bir çocuk ölümünde cinsel istismar iddiasının araştırılması sıkıntılı ve zorlu bir
süreçtir. Bunun en önemli nedeni yapılacak araştırmalar sırasında etik, bilimsel, tıbbi ve sosyal birçok
faktörün birlikte değerlendirilmesinin gerekliliğinden kaynaklanmaktadır. Cinsel istismar iddiası ile
otopsi

yapılmak

üzere

gönderilen

şüpheli

bir

çocuk

ölümünün

medikolegal

yönden

değerlendirilmesinin, dikkatli ve özenli bir şekilde yapılmaması durumunda yanlış ve eksik sonuçlar
elde edilebileceğinin ortaya konması ve tartışılması amaçlanmıştır.
Tıbbi müdahalelere rağmen ölmesi sonucunda postmortem tespit edilen şüpheli anal ekimoz
ve dilatasyon ile bilateral retinal hemoraji nedeniyle çocuk istismarı ön tanısıyla savcılığa bildirilen üç
yaşında kız bebeğin şüpheli ölüm vakası olarak Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Morg İhtisas
Dairesi’nde otopsisi yapılmıştır. Çocuğun yapılan dış muayenesi ve otopsisi, toksikolojik ve
histopatolojik inceleme sonuçlarına göre çocuğun cinsel istismara maruz kalmış olduğunun tıbbi
bulgularının bulunmadığı, ölümünün lösemi ve bu nedenle gelişen komplikasyonlar sonucu meydana
gelmiş olduğu belirlenmiştir.
Özellikle şüpheli ölüm olgularında cinsel istismar iddiaları araştırılırken, çocuğun tıbbi
geçmişi, öyküsü, aile üyelerinin ifadeleri, laboratuvar sonuçları ve muayene bulgularının birlikte,
ayrıntılı olarak ve dikkatli şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.
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PB 33
ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI İDDİASI İLE DEĞERLENDİRİLEN ŞÜPHELİ BİR ÇOCUK
ÖLÜMÜ: OLGU SUNUMU
Murat KÖKER, Dilek SUNMAZ, Gülden SÖZER, Mustafa ÖNDER, Mustafa DALGIÇ
Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı, İzmir
Cinsel istismar iddiası ile araştırılan şüpheli bir çocuk ölümünün adli-tıbbi yönden
değerlendirilmesi dikkat isteyen ve multidisipliner yaklaşım gerektiren zorlu ve sıkıntılı bir süreçtir.
Bu nedenle cinsel istismar iddiası ile otopsi yapılmak üzere gönderilen şüpheli bir çocuk ölümü
olgusunun adli-tıbbi yönden değerlendirilme aşamalarının ortaya konması ve tartışılması
amaçlanmıştır.
Beşiğinde morarmış ve hırıltılı solunum yaparken annesi tarafından bulunan ve 112 Acil servis
ile hastaneye kaldırılan 1,5 yaşındaki erkek bebeğin şüpheli ölümünün araştırılması sırasında, perianal
bölgesinde belirgin ekimoz, rektal kanama nedeni ile cinsel istismar şüphesinin de incelenmesi amacı
ile Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Morg İhtisas
Dairesi’nde otopsisi yapılmıştır. Çocuğun yapılan dış muayenesi ve otopsisi, toksikolojik ve
histopatolojik inceleme sonuçlarına göre çocuğun cinsel istismara maruz kalmış olduğunun tıbbi
bulgularının bulunmadığı, ölümünün pnömoniye bağlı gelişen solunum yetmezliği sonucu meydana
gelmiş olduğu belirlenmiştir.
Şüpheli ölüm olgularında çocuğa yönelik cinsel istismar iddiaları araştırılırken, çocuğun
sosyal ve tıbbi bilgileri ile aile üyelerinden alınan anamnezin, laboratuvar sonuçları ve muayene
bulgularının birlikte, ayrıntılı olarak ve dikkatli şekilde değerlendirilmesinin önemi büyüktür.
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PB 34
KÖSTEBEK TABANCASI İLE ÖLÜM: 2 OLGU
Berk GÜN, Gökhan CİNGÖZ, Fatih ŞEN, Mustafa DALGIÇ
Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı, İzmir
Silah bulundurmak ve temin etmek sıkı yasalarla kısıtlanmıştır. Herhangi bir kimse yasal
sorumluluğu olmadan, basit talimatları yerine getirerek bir silah imal edebilir. Ev yapımı silahlar
ucuza ve kolay mal edilebilmeleri nedeniyle illegal olarak, ülkemizde sıklıkla üretilmektedir.
Tarlaların köstebek gibi kemirgenlerden korunması amacıyla yapılan el yapımı silahlarla yaralanmalar
nadir de olsa meydana gelmektedir. Köstebek tabancası olarak tabir edilen bu silahlar özellikle el
bölgesinde görülen küçük kazalara neden olabildikleri gibi ölümcül olabilen yaralanmalara da neden
olabilirler ve zaman zaman suç işlemek amacıyla kullanılabilirler. Köstebek silahında tüfektekine
benzer saçmalar kullanılır. Grup Başkanlığımıza otopsi yapılmak üzere gönderilen köstebek tabancası
ile yaralanma sonucu vefat eden iki olgu paylaşılmıştır. 59 yaşında bayan olgumuz yüz bölgesinden
yakın atış mesafesinde yaralanmış vaziyette tarlada ölü olarak bulunmuş, ikinci olgumuz 36 yaşında
erkek, şakak bölgesinde yaralanmış vaziyette evinde ölü olarak bulunmuştur. Köstebek tabancası gibi
el yapımı silahların kolay ulaşılabilirliği açısından bir örnek olup bu tip silah ve silah olabilecek
malzemelerin denetim altında kullanılması uygundur.
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PB 35
OLGU SUNUMU: OTOPSİDE PULMONER EMBOLİ BELİRLENMİŞ İKİ OLGU
Mustafa ÖNDER1, Gökhan BATUK1, Mustafa DALGIÇ1, İ. Özgür CAN2
Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı, İzmir

1

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, İzmir

2

Pulmoner emboli postoperatif ölümlerin major sebeplerinden biridir. Cerrahi müdahale
edilecek hastalara profilaksi uygulanmadığı takdirde %1 oranında görülme sıklığı vardır. Anestezi
sırasında ve postoperatif dönemde immobilizasyon, derin ven trombozunun önemli bir sebebi olarak
bildirilmektedir. Son 20 yıllık dönem içinde anestezi tekniklerindeki gelişmeler, tanısal ve cerrahi
tekniklerdeki ilerleme ve yoğun bakım ünitelerindeki iyileşme özellikle yaşlı hastalarda daha gelişmiş,
ayrıntılı ameliyatlara olanak sağladığı gibi, bu durumun major pulmoner emboli sıklığının da artışına
yol açtığı belirtilmektedir. Otopsi çalışmalarında trombüslerin büyük çoğunluğunun ileofemoral ven
kökenli olduğu, major emboli vakalarının azımsanmayacak bir kısmında da trombüsün santral venöz
kateter çevresinden köken aldığı, santral venöz kateterin trombüs oluşumunu stimüle ettiği ortaya
konmuştur. Bu çalışmamızda; Morg ihtisas dairemizde otopsisi yapılan iki olgu tartışılmıştır. Otopside
pulmoner emboli tanısı konmasında en önemli faktörün özellikle travmalı ve uzun süre yoğun
bakımda tedavi görmüş kişilerde pulmoner emboli tanısının akılda tutulup, pulmoner arterlerin detaylı
diseksiyonu ve incelenmesi olduğu hususuna dikkat çekilmek istenmiştir.

97

X. Adli Bilimler Sempozyumu 13-16 Kasım 2013 /ANKARA

PB 36
NADİR GÖRÜLEN UZUN TRAJELİ (VÜCUT İÇİ SEYİRLİ) BİR ATEŞLİ SİLAH MERMİ
ÇEKİRDEĞİ YARALANMASI: OLGU SUNUMU
Hüsrev DEMİREL, Mücteba GÜLDEN, Muhammet DEMİR, Safa ÇELİK
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul
Ateşli silah mermi çekirdeği (ASMÇ) yaralanması olguları otopsi pratiğinde sık karşılaşılan ve
bazen çözümlenmesinde güçlükler yaşanabilen vakalardır. Özellikle çoklu ASMÇ giriş-çıkış yaraları
olan vakaların otopsisinde; vakanın içinden çıkılmaz hale gelmemesi için yapılması/yapılmaması
gerekenlerin bir olgu üzerinden tartışılması amaçlanmıştır.
Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinde otopsisi yapılan, çoklu ASMÇ yaralanması olan ve
mermi çekirdeklerinin birinin oluşturduğu yaralanmanın otopsi pratiğinde nadir rastlanacak şekilde
uzun trajeli (yaklaşık 70 cm) olduğu bir vaka üzerinden ASMÇ yaralanması olgularının otopsi
algoritmasına ve dikkat edilmesi gereken hususlara bilimsel yazın eşliğinde dikkat çekilmesi
hedeflenmiştir.
Olgumuzda, 32 yaşında ve gebeliğinin son trimesterinde olan bir kadın, çoklu ASMÇ
yaralanmasına maruz kalarak olay yerinde hayatını kaybetmesi sonucu acil sezeryana alınarak bebeği
doğurtulduktan sonra otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesine gönderilmiştir.
Yapılan incelemelerde; kişinin vücudunda en az dört atışla husulü mümkün 6 adet ASMÇ giriş yarası
ile bir adet ASMÇ ve bir adet kurşun nüve parçası tespit edilmiş, ASMÇ’lerden birinin sol kulak
memesi önünden vücuda girip seyri boyunca yumuşak doku, iç organ ve büyük damar yaralanmaları
oluşturarak pelviste sağ iliak kanada saplanmış olduğu tespit edilmiştir.
Çoklu ASMÇ yaralanması olgularında gerekli örnekler (tırnak, vücut sıvıları vs) alındıktan
sonra radyolojik yöntemlerle vücut içerisinde kalan mermi çekirdeklerinin sayısı ve yeri tespit
edilmelidir. Dış muayenede bütün yaralar ayrıntılı tanımlanıp numaralandırılmalı, makroskopik olarak
giriş-çıkış yarası ayırımı yapılmaya çalışılmalıdır. Vakaya daha kolay oryante olmak için bulgular bir
vücut diagramı üzerinde işaretlenmelidir. Boşluklar açıldıktan sonra organlar yerinden çıkarılmadan
tüm yaralanmaların trajeleri belirlenmelidir. Eğer otopsi sırasında belli bir algoritma içerisinde hareket
edilmeden kontrolsüz bir şekilde ilerleyip otopsi sonlandırılırsa, sonrasında parçaları bir araya
getirmenin ve yaralanmaları birbirinden ayırt etmenin imkansız hale gelebileceği unutulmamalır.
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PB 37
HORTUMA BAĞLI ÖLÜM; OLGU SUNUMU
Kenan KAYA1, Ali EREN2, Eren AKGÜNDÜZ1, Ebubekir Burak ÇELİK1, Mete Korkut GÜLMEN2
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Adana

1

Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı, Adana

2

Dar bir alandaki ani basınç değişikliğiyle meydana gelen hortumlar, girdap şeklindeki çok
şiddetli rüzgarlardır. Atmosferde ani basınç değişikliğine sebep olan, sıcak havanın çok büyük bir
hızla yükselmesidir. Hortumlar daha çok okyanuslara açık, düzlük bölgelerde ve tropikal yerlerde
meydana gelir. Coğrafi konumu itibariyle de ülkemizde pek fazla görülmez. Kimi zaman 300 mph'a
(483 km/saat) ulaşabilen rüzgar hızları ile son derece yıkıcı olabilirler. Binalara hasar vererek ağır
nesneleri bile havaya kaldırıp sürükleyebilir, damları uçurup, ağaçları kökünden sökebilirler.
Hayvanları, insanları, hatta büyük binaları bile yerden kaldırıp bir kaç yüz metre veya bir kaç km.
uzağa fırlatabilirler. Olgumuz; 46 yaşında erkek, Mersin’in Tarsus ilçesinde havaalanı inşaatında
çalışmakta iken meydana gelen hortum nedeni ile hayatını kaybediyor. Yapılan otopsisinde; parietal
loblarda subaraknoidal kanama alanları, beyin tabanında ve temporalde kontüzyon alanları, oksipitalde
kaideye uzanan kırık hattı izlendi. Kotlarda kırıklar ve göğüs iç duvarında ekimoz alanları mevcuttu.
Dalak lasere görünümdeydi ve sol femurda kapalı kırık izlendi. Ölüm sebebinin; künt travmaya bağlı
çok sayıda kot kırığı ve kafatası kırığıyla birlikte beyin kanaması ve iç organ yaralanmasından gelişen
iç kanama olduğu kanaatine varıldı. Ülkemizde seyrek de olsa görülebilen bu olaylar çeşitli zararlarla
sonuçlanabilmektedir. Ancak ölümlü hortum olayına çok nadir rastlanması nedeniyle olgumuz çalışma
kapsamına alınmış ve bu olgu ışığında ölümlü hortum olayları ve bu bağlamda afet ölümleri
incelenmiştir.
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PB 38
PREMATÜR DOĞAN BEBEKLERDE GELİŞEN RETİNOPATİNİN MALPRAKTİS
YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ; OLGU SUNUMU
Ebubekir Burak ÇELİK, Kenan KAYA, Ahmet HİLAL, Necmi ÇEKİN, Mete Korkut GÜLMEN
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Adana
Prematüre retinopatisinin (PR); prematüre infantların, gelişimini tamamlamamış retina
damarlarından kaynaklanan fibrovaskuler proliferasyon sonucu retina dekolmanı ve körlüğe kadar
gidebilen bir hastalığı olduğu, gebelik haftası ve doğum ağırlığı azaldıkça prematüre retinopatisi
sıklığının arttığı belirtilmektedir. 1500 gr altında veya 32 haftalık gebelik haftasından erken doğan
prematürelerin tamamına veya prematüre retinopatisi riski taşıyan stabil olmayan 1500-2000 gr doğum
ağırlıklı bebeklere pupil dilatasyonu sonrası deneyimli bir oftalmolog tarafından binokuler indirekt
oftalmoskop ile PR taraması yapılması gerektiği belirtilmektedir. Düzenli takip ve tedavi imkanına
sahip olmayan PR vakaları körlüğe kadar gidebilmektedir. Düzenli takip ve tedavi yapılmayan
bebeklerde veya yanlış tanı konması ve tedavi yapılmasına bağlı görme kayıpları gelişen vakalarda
malpraktis iddiası gündeme gelebilecektir. Çalışmamızda 30 haftalık ikiz prematüre doğan ve biri 39
gün diğeri 45 gün yenidoğan yoğun bakım bakım ünitesinde takip edilen, PR açısından tanısında ve
tedavisinde geç kalınan, evre 5 PR’ye bağlı tam görme kaybı gelişen olgular hekim hatası yönünden
değerlendirilmiştir.
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PB 39
GAZ KAPSÜLÜ İLE OLUŞTUĞU İDDİA EDİLEN GÖRME KAYBI
Seher KOÇER, Sema DEMİRÇİN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Antalya
İlk olarak 1871 yılında üretilen göz yaşartıcı maddeler, 1990lı yıllarda sprey ve bomba halinde
gösteri kontrol ajanları olarak yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu tür maddelerin en sık
rastlanan etkileri, deri ve mukozalar üzerine olan irritan etkileridir. Gaz kapsülleri, irritan etkilerinin
yanında, direk temas halinde travmatik yaralanmalara da neden olabilmektedir. Bu sunumda; yüzüne
gaz kapsülü geldiği iddiası ile hakkında rapor düzenlenmesi istenen ve sağ gözde görme kaybı ile
sonuçlanan bir olguya ait bulgular, kaynaklar ışığında tartışılmakta ve bu tür gösteri kontrol ajanlarının
neden olabileceği tehlikelere dikkati çekmek amaçlanmaktadır.
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PB 40
AİLE İÇİ ŞİDDET-İSTİSMARA UĞRADIĞINI BİLDİREN VE ANTİSOSYAL KİŞİLİK
BOZUKLUĞU OLAN BİR ERGENDE ÇOCUK SUÇLULUĞU
Samet DALGAR, Rıza YILMAZ, Sadık TOPRAK
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Zonguldak
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 1. maddesi 18 yaşın altındaki her insanı
çocuk olarak tanımlar. Çocuğun suça yönelmesinin nedenlerinden biri de aile içi istismara ve şiddete
maruz kalan çocuklardır. Antisosyal kişilik bozukluğu tanısı konmuş kişi şiddet eğilimi yüksektir,
gelecek kaygısı gütmez, dürtüleriyle hareket eder ve sürekli kavga etmektedir. İstismara uğradığını
bildiren ve antisosyal kişilik bozukluğu (AKB) olan çocuk olgumuzun saldırganlık eğiliminin altında
çocuk suçluluğuna neden olan etmenler değerlendirilmiştir. 18 yaşı içinde erkek olgu, küçüklüğünden
itibaren annesinin kendisine şiddet uyguladığını, okula gönderilmeyip işe gönderildiğini ve en sonunda
da annesi ile başka bir erkek arasında dedikodu çıkması nedeniyle annesini darp ettiğini, daha
sonrasında başka birisini bıçakladığı öğrenildi. Çocuğun adli tıp ve psikiyatrik muayenesiyle
psikolojik test sonucunda intihar girişimi, madde kötüye kullanımı ile birlikte donuk normal zekada
antisosyal kişilik bozukluğu tespit edildi.
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PB 41
WİLSON HASTALIĞI: OLGU SUNUMU
Samet DALGAR, Sadık TOPRAK, Rıza YILMAZ
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Zonguldak
Wilson hastalığı, dünya genelinde 30.000:1 oranında görülmektedir. Wilson hastalığında
çocuklukta, davranış bozukluğu ve okul başarısında düşme izlenir. 21 yaşındaki bekar olgumuz adli
makamlarca tarafımıza kasten yaralama ve hakaret suçları nedeniyle TCK’nun 32. maddesi
kapsamında ceza ehliyeti değerlendirilmesi amacıyla gönderilmiştir. Kişinin 6 sene önce Wilson
hastalığı tanısı konması ile birlikte başlayan sinirlilik, aşırı tepkisellik, insanlarla iletişim kurmakta
güçlük, disartrik konuşma, ani öfke patlamaları yakınmaları olmaya başladığı; ailesi ile iletişim
güçlükleri, onlara karşı şiddet uygulama davranışları geliştiğini söylemektedir. Şahsın saldırgan
davranışları, sinirlilik, nedeniyle 1 sene önce farklı bir şehirde Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde
yatarak tedavisi yapıldığı, ancak taburcu olduktan sonra ilaç tedavisini sürdürmediğini söylemektedir.
Psikiyatrik semptomların hastalığın başladığı 6 senedir görüldüğü, agresif davranışlar, impuls
kontrolünde bozulma, unutkanlık yakınmalarının son dönemde çok arttığını bildirildi. Hastanın beyin
MR`ında kortikal atrofi ve sulcuslarda genişleme saptandığı, ventriküllerin genişlediği, bazal
ganglionlarda tutulum olduğu görüldü. Wilson hastalığına bağlı SSS tutulumu mevcut olduğu
düşünüldü. Olgumuzun psikiyatrik yakınmaları Wilson hastalığına bağlı Kişilik Değişikliği agresif tip
olarak sınıflandırıldı. Medikal tedavisi düzenlendi. Hastalığın ilerleyici özellikte olduğu ve kognitif
yetilerde bozulmaya yol açtığı düşünüldü. Hastanın mevcut öykü ve muayenesi sonucunda tespit
edilen psikiyatrik hastalığın, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılamasına veya bu fiille
ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin bozulmasına yol açtığı kanaatine varıldı. Kişinin
işlediği suçtan sorumlu tutulabilmesi için işlediği fiil suç unsuru taşımalı ve illiyet bağı kurulmalıdır.
Ayrıca kişi ruhsal-zihinsel-bedensel olgunluğa erişmeli; işlediği suçun anlam ve sonuçlarını
algılayabilmelidir. Kusurluluk yeteneği toplumca kabul edilen iyi ve kötüyü birbirinden ayırt etme ve
buna uygun davranabilme kabiliyetidir. İsnad diğer ismiyle kusurluluk yeteneği kişinin yaptığı
eylemden sorumlu tutulabilmesinin şartıdır. Bazı ruhsal rahatsızlıklar kusurluluk yeteneğini etkiler.
Kafa travması, ensefalit, alkol-madde kullanımı, serebrovasküler hastalıklar gibi nörolojik bozuklular
psikiyatrik rahatsızlıklara neden olabilmektedir.
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PB 42
BİR OLGU NEDENİ İLE PENİSİLİN ALERJİSİNE BAĞLI ÖLÜM ŞÜPHESİNDE ÖLÜM
NEDENİNİN BELİRLENMESİ
Mustafa DEMİRER, Ahmet KÜPELİ, S. Serhat GÜRPINAR, Çetin Lütfi BAYDAR
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Isparta
Penisilin etkin ve ucuz olması nedeni ile birçok enfeksiyonda ve profilaktik olarak tercih
edilen antibiyotiklerin başında gelmektedir. Anafilaksiye neden olan ilaçların başında gelen penisiline
bağlı ölümler 1/50.000-75.000 olarak bildirilmiştir. Penisilin uygulamasından sonra meydana gelen
ölümlerin anafilaksiye bağlı olup olmadığı adli tıp uzmanlarınca çözümlenmesi gereken önemli bir
adli tıp sorunudur. Bu çalışma ile penisilin uygulamasından sonra meydana gelen bir ölüm olgusundan
hareketle ölüm nedenini belirlerken karşılaşılan durumların tartışılması ve yaklaşımların paylaşılması
amaçlanmıştır.
Kas içi penisilin etken maddeli ilaç enjeksiyonu sonrası bir dakika içerisinde gelişen solunumdolaşım arresti ve sonrasında 1 saat 20 dakika uygulanan resusitasyona yanıt vermeyerek eksitus
olduğu bildirilen olgunun yapılan otopsi, histopatolojik tetkik ve sistemik toksikolojik analiz bulguları
değerlendirildi. Bulgular: Anabilim Dalımızca yapılan otopside, kalp damar hastalığını düşündürecek
bulgular; “1000 gr kalp, triküspit kapak 13 cm, pulmoner kapak 9 cm, sağ ventrikül duvar kalınlığı 1
cm, mitral kapak 10 cm, aort kapağı 7 cm, sol ventrikül duvar kalınlığı 2,3 cm, koroner arterlerde
lümeni daraltıcı vasıfta yaygın kalsifiye aterom plakları, myokard kesitlerinde geçirilmiş Mİ olduğu
düşünülen yaygın sedefi beyaz renk değişikliği” histopatolojik olarak “myokardda fokal alanlarda,
myositlerde nekroz” saptanırken, aynı zamanda otopside penisilin anafilaksisini düşündürecek
bulgular; “hafif ödemli görünümde dil, dil kökü, epiglot, vokal kordların, trakeanın mor renkte ve
ödemli olduğu” histopatolojik olarak da bu bölgelerde “intersitisyel ödem ve yoğun konjesyon,
kanama” saptandı. Tüm bu bulguların tartışması yapılarak ölüm sebebi belirlendi.
Penisilin enjeksiyonu sonrası meydana gelen ölümlerde ilk akla gelen ölümün anafilaksiye
bağlı olduğunun kabulü farklı hukuki sonuçlara neden olacağından bunlar ayrıntılı analiz edilmesi
gereken olgulardır. Başka nedenlerle de ölümün meydana gelmiş olabileceği unutulmadan yaklaşımlar
belirlenmelidir. Ancak olgumuzda olduğu gibi bu olgularda kesin ölüm nedeninin belirlenmesinin
güçlüğü de ortadadır.
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PB 43
OTOPSİSİ YAPILAN TRAVMA OLGULARININ TORAKS YARALANMASI AÇISINDAN
İNCELENMESİ
Ahmet KÜPELİ1, Mustafa DEMİRER1, İsa DÖNGEL2, S.Serhat GÜRPINAR1,
Özgür Rıza KAYGUSUZ1
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Isparta

1

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Isparta

2

Toraks travmaları ölüm nedeni, yaşamsal tehlike, tedavi protokolleri ve tıbbi malpraktis gibi
yönleri bulunmasına bağlı olarak adli tıp açısından önemli bir uğraşı alanı olduğundan travma sonrası
ölüm meydana gelmiş olguların toraks yaralanmaları retrospektif olarak incelenerek toraks
travmalarının profilinin ortaya konması amaçlandı.
Ocak 2011-Aralık 2013 Ağustos tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp
Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalında adli ölü muayenesi veya otopsisi yapılan toraks travmalı olgular
yaş, cinsiyet, etiyolojik nedenler, oluşan patolojilerin türleri, mevsimlere göre dağılım parametrelerine
göre tarandı. İncelenen parametrelerin oranları belirlendi. Bulgular: Toplam 281 olgunun, 126’sında
toraksı ilgilendiren travma veya başka bir patoloji bulunduğu, bu olguların 94’ünün (%74.6) erkek,
32’sinin (%25.4) kadın olduğu saptandı. Etyolojik olarak olguların 77’sinin (%61.1) trafik kazası,
31’inin (%24.6) düşme, 9’unun (%7.14) ateşli silah yaralanması, 1’inin (%0.79) kesici delici alet
yaralanması, 5’inin (%0.79) sıkışma veya üzerine cisim düşmesi sonucu iş kazası, 1’inin (%0.79)
doğum travması, 1’inin (%0.79) aort anevrizma rüptürü, 1’inin (%0.79) hayvan saldırısı olduğu
saptandı. Vaka sayısının dağılımımın mevsimsel farklılık gösterdiği görüldü. Olguların 97’sinin
(%76.9) hastanede yaşamını kaybettiği, 96’sında (%76.1) kaburga, 16’sında (%12.6) vertebra,
16’sında (%12.6) sternum, 15’inde (%11.9 ) klavikula, 5’inde (%3.96) skapula fraktürü olduğu tespit
edildi. 31 (%24.6) olguda pnömotoraks, 75 (%59.5) olguda hemotoraks saptandı.
Toraks travması olan olguların büyük bir bölümü bir hastaneye başvurmaktadır. Mortaliteyi;
etiyolojik nedenler, ek sistemik patolojiler, hastanenin donanımı, özellikle acil ve göğüs cerrahisi
hekimlerinin hastaya erken dönemdeki tanı ve tedavi yaklaşımları etkilemektedir.
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PB 44
2004 - 2012 YILLARI ARASINDA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP
ANABİLİM DALI’NA BAŞVURAN 60 YAŞ VE ÜZERİ ADLİ OLGULARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Ahmet KÜPELİ1, Mustafa DEMİRER1, S.Serhat GÜRPINAR1, Işıl KALAYCI2
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Isparta

1

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Isparta

2

İnsanlık tarihi boyunca var olan şiddet yaşlıları da etkilemektedir. Aileler ve yaşlılar, şiddeti
aile içi düzeni devam ettirebilmek için toplumdan gizlemektedir. Bu durum sosyal ve psikolojik birçok
soruna yol açabilmektedir. Yaşlıların maruz kaldığı şiddet olguları yanında, yaşlıların çevresindekilere
uyguladığı şiddet de irdelenmeye çalışıldı. Çalışmamızda yaşlıların içinde bulundukları şiddet
sarmalının niteliklerinin ortaya konması amaçlandı.
2004 - 2012 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Adli Tıp AD’na başvuran 4271
adli olgu içerisinden 60 yaş ve üzeri kişilerin tarafı olduğu adli olgular retrospektif olarak
değerlendirildi. İncelenen parametrelerin oranları belirlendi. BULGULAR Toplam 127 olgunun;
66’sının (%51.96) künt travmatik, 5’inin (%3.93) kesici delici alet, 4’ünün (%3.14) ateşli silah
yaralanması olduğu, 37’sinin (%29.13) hukuki sorumluluk (vasi atanması) değerlendirilmesi isteği ile
15’inin (%11.81) ise bir suçun faili olması nedeni ile ceza sorumluluğunun sorgulanması için
gönderilmiştir.
Yaşlılar fiziksel ve duygusal şiddete maruz kalabildikleri gibi ekonomik şiddetin bir yansıması
olarak yakınları tarafından gerek olmadığı halde vesayet altına alınarak da gelirlerinin yönetimi
ellerinden alınmaya çalışılabilmektedir. Ayrıca yaşlıların çeşitli nedenlerden dolayı bir suçun faili
olmaları da söz konusudur. Çalışmamızda suça karışan yaşlıların önemli bir kısmının ceza
sorumluluğunun olmaması da dikkat çekicidir. Adli tıp açısından konuya yaklaşılırken yaşlıların taraf
olduğu şiddet olguları bütün yönleriyle değerlendirilmelidir.
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PB 45
ADLİ BİLİRKİŞİLİK (MALULİYET)
Volkan ÜNAL, Esra ÜNAL, Zafer ÇETİNKAYA, Betül SEYHAN, Fatih ŞAHİN,
Harun ALAKAYA, Sadi ÇAĞDIR
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul
Fark Hesabına Dayalı Maluliyet Oranı Tespiti Maluliyet; her türlü etkiyle vücutta meydana
gelen ya da getirilen yaralanmanın (trafik kazası, darp, iş kazası vb.) ; medikal, cerrahi, psikolojik ve
fizik tedavi sonucu, iyileşme ve rehabilitasyon döneminden sonra, sekel halindeki olaya bağlı
arızasının, kişinin yaşı ve mesleği göz önüne alınarak değerlendirilmesidir. Adli Tıp Kurumu 3. Adli
Tıp İhtisas Kurulu, meslekte kazanma gücü kaybı (maluliyet) oranını belirlerken, kişinin sosyal
güvenlik yönünden bağlı olduğu kuruluşun yürürlükteki mevzuat hükümlerinden yararlanmaktadır.
Kurulumuza maluliyet değerlendirilmesi amacıyla mahkemeler tarafından gönderilmiş iki olguda
maruz kaldıkları olay öncesi mevcut olan durumlarına bağlı maluliyetleri ile maruz kaldıkları olay
sonrası ortaya çıkan maluliyetleri arasındaki farkının hesaplanması esas alınmıştır. Birinci olguda
26.03.2005 tarihinde maruz kaldığı yüksekten düşme sonrası parapleji tanımlanmıştır ve
kurulumuzdan maluliyet değerlendirilmesi istenilmektedir. Dosyada mevcut evrakın incelenmesinde
ise kişinin daha önce peroneal sinir felci tanısının bulunduğu tespit edilmiştir. İkinci olguda ise
14.05.2007 tarihinde maruz kaldığı iş kazası sonrası gözünde görme kaybı tanımlanmaktadır. Ancak
dosya tıbbi evrakının incelenmesinde kişinin daha önceden de aynı gözünde görme kaybı olduğu tespit
edilmiştir. Mevcut veriler ışığında, kişilerin dosya kapsamındaki tıbbi belgelerinden yola çıkarak olay
öncesi ve sonrası gelişen maluliyet değerlendirmeleri ayrı ayrı hesaplanıp, aradaki fark çıkarılarak, her
iki vakada da mahkemece asıl sorulan konu olan ‘maruz kaldıkları iş kazasına’ bağlı maluliyet oranları
tespit edilmiştir. Meslekte kazanma gücü kaybı (maluliyet) olguları değerlendirilirken; mahkemeden
kişinin tüm tıbbi evrakının istenerek dosyada mevcut tüm tıbbi belgelerin incelenmesi, olay öncesi
sonrası farkın ayrıntılı irdelenmesi, doğru maluliyet oranlarının belirlenmesi ve ödenecek tazminat
değerleri açısından önem taşımaktadır. Kurulumuzda değerlendirilen ve dosya kapsamının önemini
ortaya koyan bu iki olguda, maluliyet fark hesabının ayrıntılarının gösterilmesi adli tıp bilirkişiliği
açısından önemli yer gösterecektir.
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PB 46
DİRİ GÖMÜLMEYE BAĞLI ÖLÜM: OLGU SUNUMU
Hasan DİN, Selçuk ÇETİN
Kayseri Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Kayseri
Kum, maden kömürü, tahıl, un ya da saman gibi madde yığınları altında kalarak, ağız burun
tıkanması ve karın-göğüs basısı ile birlikte kurbanın, bu maddeler arasındaki havayı bir süre solumaya
çabalaması sonucu bu maddeler ağız ve burun deliklerinden solunum yollarına girerek asfiksi gelişir.
Diri gömülme olarak tanımlanan bu durum sıklıkla kaza sonucu meydana gelir. Un silosunda
boğularak öldüğü bildirilen ve otopsisi yapılan olgunun sunularak literatür eşliğinde tartışılması
amaçlanmıştır.
Dış muayenesinde ağız ve burun deliklerinde yoğun un bulaşığı izlenen 31 yaşındaki erkek
olgunun yapılan otopsisinde; özofagus, trakea, ana bronşlar ve bronşiollerin tamamen unla dolu
olduğu görülmüştür. Tartışma: Diri gömülme yeni doğanlarda infantisit yöntemi olarak kullanılmakla
birlikte orijin genellikle kazadır. Yumuşak maddelerle gömülmede harici muayenede travmatik
herhangi bir bulguya rastlanılmayabilir. Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için olay yeri bulguları
ile birlikte otopside larenks, trakea ve bronşioller gibi sonlum yolları ve sindirim kanalının üst
kısmında yabancı maddeler araştırılmalıdır.
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PB 47
OTOPSİDE SAPTANAN UZUN STİLOİD PROÇES
Recep FEDAKAR1, Mustafa Numan URAL1, Okan AKAN2, Bülent EREN2, Dilek DURAK1
1

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Bursa

2

Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı, Bursa

Uzun stiloid proçes toplumda nadiren tespit edilen anatomik bir varyasyondur. Yetişkinlerde
yaklaşık 2,5 cm uzunluğunda olan stiloid proçes tonsiller fossa lateralinde internal ve eksternal karotid
arter arasında uzanmaktadır.
Semptomatik olarak tespit edilebilen bu varyasyon Eagle sendromu veya Stiloid Sendrom
olarak adlandırılan hastalıkta belli bazı şikayetlere neden olmaktadır. Eagle Sendromu, uzun stiloid
proçes veya kalsifiye stilohyoid ligamentin neden olduğu tek taraflı yüz, boyun ve kulak ağrısı, yutma
güçlüğü veya kulak çınlaması ile karakterize bir hastalıktır. Semptomatik uzun stiloid proçeslerin
hayati tehlikeye yol açabildiği bilinmektedir.
Bağ evinde kendini asmak suretiyle intihar eden 51 yaşındaki olgunun kesin ölüm nedeninin
tespiti için otopsi yapılmıştır. Kardeşi tarafından verilen öyküde uzun süreli psikolojik rahatsızlığı
olduğu iddia edilmektedir. Bunun dışında herhangi bir hastalık veya sendrom öyküsü olmayan
olgunun normalden daha uzun stiloid proçesleri olduğu görülmüştür. Klinik bulgu ve güç tanı
konulması nedeniyle toplumda düşük oranda olduğu kabul edilmekte olan uzun stiloid varyasyonu
olan olgumuzu literatür eşliğinde sunduk.
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PB 48
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ACİL SERVİSİ’NDE ADLİ TIP DENEYİMİ
Zehra DEMİROĞLU UYANIKER, Akça Toprak ERGÖNEN, C. Ferat BURAN,
H. Mehmet ŞENGÜL, S. Alper KUREŞ, İ. Özgür CAN, Erdem ÖZKARA
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, İzmir
Acil servis hastalarının yaklaşık %4-27’sini oluşturduğu belirtilen adli olguların, acil tanı ve
tedavi girişimleri yanında adli olgu bildirimlerinin ve medikolegal değerlendirmelerinin yapılması
gerekmektedir. Acil servislerde, hastaların ilk muayene ve değerlendirmelerinde yer almayan adli tıp
uzmanları hastayı ancak tedavi

tamamlandıktan sonra,

adli

rapor

düzenleme

sürecinde

görebilmektedir. Bu durumun, hastaların medikolegal değerlendirmesinde sorunlara ve adli
raporlarında eksikliklere yol açtığı belirtilmektedir. Anabilim dalımız ile Acil Tıp Anabilim Dalı
arasında yapılan protokol ile Şubat 2013 tarihinden itibaren tıpta uzmanlık öğrencilerimiz acil serviste
nöbet tutmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı acil servisteki adli olgu deneyimlerimizi
paylaşmaktır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne 04.02.2013-04.04.2013 tarihleri arasında
başvuran, Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından acil serviste muayene edilerek medikolegal yönden
değerlendirilen olgular çalışmaya alınmıştır. Olguların verileri, anabilim dalımızın hasta muayene
kayıtları, adli rapor arşivi ve hastanemiz tıbbi kayıtlarından elde edilmiştir.
Değerlendirmeye alınan 135 olgunun 50’si(%37) kadın, 85’i(%63) erkek, yaş ortalaması
39±18 idi. Olguların acil servise başvuru nedenleri incelendiğinde; 61 (%45,2) olgunun trafik kazası,
51(%37,8) olgunun kişiler arası şiddet ve 12 (%8,9) olgunun aile içi şiddet olduğu gözlendi. Hastaların
50’si (%37) mesai saatleri içerisinde başvurmuştur. 48 (%35,6) hasta multipl vücut bölgelerinden, 41’i
(%30,4) kranial bölge ve 40’ı (%29,6) ekstremitelerinden yaralanmıştır. 126 (%93,3) hasta yapılan
tıbbi girişimlerden sonra acil servisten taburcu edilmiş, 7 (%5,2) hasta hastaneye yatırılarak
tedavilerine devam edilmiştir. Medikolegal değerlendirme sürecinde 25 (%18.5) hasta için ilgili
kliniklerden konsültasyon istenmiştir. Anabilim dalımızca düzenlenen adli raporları incelendiğinde;
yaralanmanın 101 (%74,8) hastada basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğu, 130’unda
(%96,3) yaşamsal tehlikeye yol açmadığı ve 29’unda (% 21,5) kemik kırığına neden olduğu yönünde
tıbbi görüş verildiği gözlendi.
Acil servislere başvuran adli olguların, acil servis, adli tıp ve ilgili kliniklerce birlikte muayene
edilerek değerlendirilmesinin, medikolegal değerlendirme sürecinde hastaların hak kayıplarını
azaltacağı ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitimine katkı sağlayacağı görüşündeyiz.
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PB 49
KAHRAMANMARAŞ İLİNDE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN
SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
Hatice TAMER1, Özlem AÇIKSARI1, Alper KETEN1, Ramazan KARANFİL2, Abdullah AVŞAR2
Adli Tıp Kurumu Kahramanmaraş Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Kahramanmaraş

1

Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Kahramanmaraş

2

Çocuk suçluluğu bütün Dünyada görülen, aile ve toplumun derinden etkileyen önemli bir
sorundur. Çocukluk ve ergenlik, toplumsal uyum ve gelişimin en yoğun yaşandığı dönemdir.
Çocukları suç işlemeye sevk eden faktörler, bireysel ve çevresel nedenler şeklinde değerlendirilebilir.
Çocuk suçluluğunda, ailenin sosyokültürel durumunun en önemli faktör olduğu belirtilmektedir. Bu
çalışmada, Kahramanmaraş Adli Tıp Şube Müdürlüğüne adli makamlarca gönderilen suça sürüklenen
çocukların sosyodemografik özellikleri ve fiilin anlam ve sonucunu algılayıp-algılayamadığı
retrospektif olarak incelenmiş ve literatür eşliğinde tartışılmıştır.
Kahramanmaraş Adli Tıp Şube Müdürlüğüne Haziran 2012-Haziran 2013 tarihleri arasında
suç işlediği iddiası ile getirilen/gönderilen 12-15 yaş arasındaki çocuklara ait veriler retrospektif olarak
incelenmiştir. Veriler, adli rapor formlarında bulunan bilgilerden edinilmiştir. Bu tarihler arasında 74
çocuğun başvurduğu tespit edilmiştir. Veriler SPSS 10 paket programı ile değerlendirilerek, aritmetik
ortalama ± standart sapma, sayı ve yüzde değerleri verilmiştir. Bulgular: Çalışmaya alınan 74 çocuğun
%85’i erkek, %15’i kız idi. Yaş dağılımına bakıldığında; sıklıkla 13 (%32.4) ve 14 (%32.4) yaşında
olduğu saptanmıştır. Olguların 68’inin (%92) ilköğretime devam ettiği, 6’sının (%8) okula devam
etmediği görülmüştür. En çok işledikleri iddia edilen suçlar sırasıyla 32 olguda (%43.2) hırsızlık,
15’inde (%20.3) yaralama, 11’inde (%15) şantaj, tehdit, hakaret idi. Olguların %85 (n=63)’inde
işlediği iddia edilen suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili davranışlarını
yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olduğu, %10.8 (n=8)’inde gelişmiş olduğu kanaati
verildi. 3 olgu ise sevk edildi.
Genelde çocukların yaptığı eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili
davranışlarını yönlendirme yeteneğinin gelişmediği tespit edildi. Çocuk suçluluğunun bölgemizde
önemli bir sorun olduğu görülmektedir. Sorunun çözümü için; aile, okul ve güvenlik birimlerinin ortak
işbirliği ile bu çocuklara destek olunabilecek programların oluşturulması, eğitimlerin takip edilmesi,
yetenekleri doğrultusunda çalışma alanlarının oluşturulması gerekmektedir.
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GÖZALTINDA ATEŞLİ SİLAH İLE MEYDANA GELEN İNTİHAR OLGUSU
Ahmet Necati ŞANLI1, Erdinç ÖZDEMİR1, Fatih ABALI1, Abdullah AVŞAR2
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul

1

Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Kahramanmaraş

2

Gözaltında veya cezaevinde meydana gelen ölümlerin büyük bir çoğunluğu doğal sebeplerle
meydana gelmektedir. İkinci sırada intihara bağlı ölümler yer almaktadır. Bu tür ölümler insan hakları
yönünden de önemlidir. Olgumuz 26 yaşında erkek olup polis merkezinde gözaltında tutulduğu sırada
tuvalet ihtiyacını karşılamak istediğini belirtip polis memuru tarafından tuvalete götürülürken
görevlinin tabancasını ele geçirip kendi kafasına sıkarak intihar ettiği bildirilmiştir. Otopsisinde sol ön
kol distal dış yüzde 6x4 cm’lik açık yeşil renkli ekimoz, mentum altında 1x1cm’lik kenarları düzensiz
yırtık, sağ temporal bölgede kulağın 1,5 cm üzerinde yara kenarında ve yara içerisinde is bulunan
yıldızvari şekilli ateşli silah mermi çekirdeği giriş deliği, sol pariatel lateral arka bölgede yırtık
şeklinde ateşli silah mermi çekirdeği çıkış deliği görüldü. Giriş yarasının altında is ve barut artıklarının
biriktiği cilt altı kas dokusunda boşluk ve kemik dokuda is bulaşıkları tespit edildi. Kişinin ölümünün
bitişik atış mesafesinden yapılmış olan ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı meydana
geldiği belirlendi. Bu tür olgularda tüm iddialar değerlendirilerek detaylı bir dış muayene yapılmalı ve
olay yeri inceleme ile otopsi bulguları birlikte değerlendirilmelidir.
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ÖĞRETMENLER TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN CİNSEL İSTİSMARLAR
Cem UYSAL1, Mustafa KORKMAZ1, Süleyman SİVRİ1, İsmail BOZKURT1, Kasım BULUT1,
Şeref ŞİMŞEK2, Yasin BEZ3, Yaşar TIRAŞÇI1, Süleyman GÖREN1
¹Dicle Universitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Diyarbakır
Dicle Universitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,

2

Diyarbakır
Dicle Universitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır

3

Çocuğun cinsel istismarı, ergen ya da çocuğa yönelik olarak fiziksel güç kullanımı, tehdit,
korku, hile ya da kandırma sonucu oluşan her türlü cinsel içerik taşıyan eylemdir. Ayrıca bir çocuğun
bir yetişkin ya da yine kendisi gibi bir çocuk tarafından herhangi bir cinsel doyuma yol açabilecek
şekilde bir cinsel eylem içinde yer alması da çocukluk çağında cinsel istismar olarak
değerlendirilmektedir. Bu çalışmada öğretmenleri tarafından cinsel istismara maruz kalan çocuk
mağdurları değerlendirmek amaçlanmıştır.
Bu çalışmada öğretmeni tarafından cinsel istismara maruz kalmış ve Dicle Üniversitesi Tıp
Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Beden ve Ruh Sağlığı Heyeti’nde muayenesi yapılan 11 olgunun
sosyo-demografik verileri (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, aile durumu vb.), tanıları ve rapor sonuçları
ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.
Ele aldığımız 11 olgunun tamamı kadındı. İlk olayda bir öğretmen tarafından 7 öğrenci, ikinci
olayda bir öğretmen tarafından 4 öğrenci cinsel istismara uğramıştır. Mağdurelerin doğum tarihleri
2001–2003 yılları aralığında idi.
Çocuk cinsel istismarı psikososyal, hukuksal açıdan ciddi bir suç ve önemli bir halk sağlığı
sorunudur. Bu açıdan, çocukların ve ailelerin cinsel istismar konusunda ayrıntılı bilgilendirilmeleri;
hekimlerin, milli eğitimin, adalet birimlerinin ve medyanın katkıda bulunmaları sağlanmalıdır. Cinsel
istismara maruz kalan mağdurları azaltmak için tedbirler alınmalı, toplumun tüm kesimlerinin
duyarlılığı arttırılmalı ve konunun önemini vurgulanmalıdır.
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ADLİ BİLİMLERDE SAHTECİLİK SAHTECİLİK İLE MÜCADELEYE ANALİTİK
YARDIMCI: LAZER AŞINDIRMALI ICP-MS (LA-ICP-MS)
Selda MERCAN1, Zeynep TÜRKMEN1, Serkan TÜRKDOĞRU2, Münevver AÇIKKOL1,
Salih CENGİZ1
İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Adli Toksikoloji Laboratuarı, İstanbul

1

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

2

Avrupa Komisyonu Taklit Mallar Komitesi, OECD ve Dünya Gümrük Teşkilatı’nın
araştırmalarına göre, dünyada hızla büyüyen sahte ve taklit ürün pazarı 1 trilyon dolara ulaşmıştır.
Sahte ve taklit ürünler küresel ticaretin yüzde 7 ila yüzde 10’unu oluşturmaktadır. 1990’lardan bu yana
yüzde 400 artış gösteren bu yasadışı ticaretin 2020’de 2 trilyon dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir.
Sahte ürünlerin başında sigara, içki, kozmetik, ilaç, oyuncak, gıda, tekstil gelmektedir. Bu tüketim
mallarının dışında kalan ve daha büyük hukuki sorumluluk doğuran ürünler ise şöyledir; sahte madeni
para, sahte döviz, sahte sanat eseri, sahte ziynet eşyası vb.
Sahte ürünü tanımlamaya ve sınıflandırmaya yardımcı olan ve adli bilimler alanına hizmet
eden Lazer Aşındırmalı-İndüktif Eşleşmiş Plazma/Kütle Spektrometresi (LA-ICP/MS) sistemi;
numuneyi örnek hazırlamaya tabi tutmaksızın doğrudan analiz edebilen, lazer aşındırma yolu ile
numunenin yüzeyinden kopardığı mikro partikülleri argon plazmada iyonize ederek kütle/yük
oranlarına göre elementel profilini çıkaran bir sistemdir. Katı numuneyi doğrudan çalışabilme özelliği,
kimyasal çözünme işlemine gerek duymayışı, küçük örnek hacimlerinin bile analize uygun olması,
kontaminasyon riskinin az olması ve elementel kompozisyonun bölgesel dağılımını yapabilmesi, bu
tekniği avantajlı hale getirmektedir. Sistem; çevre numuneleri, biyolojik örnekler, mürekkep analizleri,
jeolojik çalışmalar, kültür mirası araştırmaları, arkeometrik araştırmalar gibi birçok farklı alana hitap
etmektedir. Söz konusu teknik sayesinde, 18. yüzyıl Klasik Batı Müziği sanatçısı olan Wolfgang
Amadeus Mozart ve ailesi ile ilgili adli bir vaka aydınlığa kavuşmuştur. Mozart'a ait olduğu ileri
sürülen kafa kemiği ve saç örnekleri, DNA analizinin yol gösterememesi sonucu LA-ICP/MS yardımı
ile analiz edilmiş, Mozart aile kabristanından alınan örnekler ile karşılaştırıldığında pek çok çarpıcı
sonuç elde edilmiştir.
Bu çalışmada, LA-ICP/MS sisteminin adli bilimlere ve özellikle de sahtecilikle mücadeleye ne
şekilde analitik bir katkı sağlayacağı irdelenecek, böylelikle ileri analitik sistemlerin adli bilimlerdeki
gerekliliği, kısıtlamaları, avantajları, dezavantajları tartışılacaktır.
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SAMSUN İLİNDE KÖPEK (CANİS LUPUS FAMİLİARİS L.) KAKASININ ÇÜRÜME
EVRELERİNİN VE ADLİ AÇIDAN ÖNEMLİ OLAN COLOEPTERA TÜRLERİNİN
MEVSİMSEL DAĞILIMININ BELİRLENMESİ
Meltem KÖKDENER1, Erdal POLAT²
¹Samsun Sağlık Yüksekokulu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun
²İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, İstanbul
Böcekler cesedin biyolojik ayrışımında önemli ajanlardır, ölümden çok kısa bir süre sonra
cesete ulaşırlar ve etrafında birikmeye başlarlar. Ölümden sonra insan cesedi ve ondan beslenen
böcekler fiziksel delildir. Çürümeye başlayan cesette bulunan böceklerin davranışı, biyolojisi ve
dağılımına ait bilgi kriminal araştırmalarda çok önemli ipucu sağlarlar.
Bu çalışmada 2009-2010 yılları arasında Samsun ilinde 3 farklı alanda köpek karkasları model
olarak kullanılıp, çürüme evrelerinin incelenmesi ve böcek türlerinin mevsimsel dağılımlarının
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle bir yıl boyunca çalışma alanlarına bırakılan 12 köpek karkası
üzerinden Coloeptera takımına ait örnekler toplanmış ve tür teşhisleri yapılmıştır. Köpek karkasının
beş çürüme evresi geçirdiği (taze, şişme, aktif çürüme, ileri çürüme, kuruma evreleri) görülmüştür.
Çürümenin ilk aşamalarında Diptera takımına ait türler baskın olurken, daha sonraki aşamalarında ise
Coleoptera takımına ait türler baskın olmuştur. Çürüme aşamalarına ve mevsimlere göre değişen, 20
böcek türü tespit edilmiştir. Bu türler Necrobia rufipes, Necrobia violacea, Necrobia ruficollis,
Dermestes frischii, Dermestes undulatus, Dermestes maculatus, Margarinotus brunneus, Saprinus
caerulescens, Saprinus vermiculatus, Saprinus subnitescens, Creophilus maxillosus, Ontholestes
murinus, Philonthus politus, Philonthus concinnus, Aleochara intricata, Aleochara lata, Necrodes
littoralis, Thanatophilus sinuatus, Thanatophilus rugosus, Nitidula flavomaculata. Tür çeşitliğinin en
bol ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde olduğu görülmüştür. Yaz ve sonbahar mevsimi her üç çalışma
alanında Necrobia violacea, Necrobia rufipes, Creophilius maxillosus, Dermestes frischii türleri
görülmüştür. Kış mevsiminde sadece şehir merkezinde tek bir tür görülmüştür (Creophilius
maxillosus). İlkbahar mevsiminde iseher üç bölgede, Necrobia violacea, Necrobia rufipes, Creophilius
maxillosus, Dermestes frischii, Thanatophilus rugosus türleri görülmüştür.
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SİYANÜR ZEHİRLENMESİ: GÜMÜŞ ATÖLYESİNDE MESLEKİ MARUZİYET YA DA
MESLEKİ ERİŞİM KOLAYLIĞI
Ziyaettin ERDEM, Uğur ÇOM, Murat Nihat ARSLAN, Safa ÇELİK, Sermet KOÇ
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul
Siyanür bilinen en eski zehirlerden biridir. Hidrosiyanik asid veya prussik asit olarak da
bilinen renksiz, uçucu, 26 C°’de kaynayan ve özgül ağırlığı 0.699 olan bir gazdır. Sıvı ve gaz hali
renksizdir. Gaz formu acıbadem kokusundadır. Otopsi sırasında acıbadem kokusu alınabilir ancak
toplumun %80’i bu kokuya genetik olarak defektlidir. Ölü lekeleri kırmızı renktedir. Siyanür ağızdan
alınmışsa geçtiği yol boyunca erezyon ve kanama yapabilir. Kan normalden daha akıcı, ölüm yavaş
olmuş ise akciğerlerde ödem beklenir.
Olgumuz 16 yaşında 8 aydır sigortasız olarak gümüş imalathanesinde çalışan erkek şahıstır.
Ailesinden alınan bilgilere göre akşam 21:00 civarı ailesi ile birlikte herkesin yediği yemekten
yedikten sonra televizyon izleyip istirahat etmeye gitmiş olup kardeşinin haber vermesi üzerine kişi
yatakta derin derin nefes alırken ve etrafa kusmuş bir şekilde bulunmuştur. Hemen hastaneye
götürülmesine rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen ex kabul edilmiştir. Hastaneye giriş ön tanısı
olarak ağır metal zehirlenmesi?, myokard infarktüsü? düşünüldüğü bildirilmiştir. Olgunun otopsisinde
burundan yoğun köpüklü sıvı çıkışı izlenmiştir, her iki akciğerde sıkmaksızın yoğun köpüklü sıvı
çıkışı izlenmiştir, trakea ve larenkste yoğun ödemli sıvı çıkış izlenmiş olup kardiyak herhangi bir
patoloji tespit edilmemiştir. Toksikolojik incelemede kanda 2.927 µg/mL siyanür bulunmuştur. Mide
içeriğinde siyanür bulunmuştur. Ölüm sebebi siyanür zehirlenmesi olarak tespit edilmiştir.
Siyanür tüm formları ölümcül olmakla beraber gaz formu en toksik olandır. Ziraat, kimya,
maden işletmesinde ve çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Olgumuzun gümüş imalathanesinde
çalışıyor olması siyanürü yanlışlıkla sıvı formda aldığını düşündürürken, siyanüre ne zaman maruz
kaldığı bilinmeyen ve eve geldikten yaklaşık 2,5 saat sonra etkisini göstermesi nedeniyle sunumu
yararlı görülmüştür. Ülkemizin sorunlarından olan sigortasız işçi çalıştırma ve toksik maddelere maruz
kalınan riskli işlerde çalışan işçilerde gerekli koruma tedbirlerinin alınması, disiplinli bir şekilde
uygulanması ve bu tedbirlerin denetlenmesi gerekliliği üzerinde durulacaktır.
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KİMLİK TESPİTİNDE GÜNCEL SANATIN VE ALGININ YERİ
Özge AÇIKKOL ŞUŞUT1, Selda MERCAN2, Münevver AÇIKKOL2
Oda Projesi Sanat Kolektifi Üyesi

1
2

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, İstanbul
Bir kişinin tanınmasında, tanımlanmasında ve diğer kişilerden ayrılmasında etkin olan

özelliklerin bütününe “kimlik” adı verilir. Yaşayan ya da ölü bir kişinin bu özelliklerinin ortaya
konulmasına ise kimlik tespiti denir. Kimlik tanıklığı, canlı ya da ölü bir kişinin kimliği konusunda
bilgi toplanmasıdır. Suçu işleyen kişi veya kişilere ulaşılamayan birçok adli olgu mevcut olduğundan,
bu noktada, “Kimlik Tanıklığı”nın önemi ortaya çıkmaktadır. Bu yöntemdeki en önemli unsur, doğru
bilgileri verecek olan tanıktır. Faili bulunamayan olgularda, görgü tanıklarının ifadeleri ve failin
yüzüne ait tarifleri, günümüz teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte, olayın çözümünde son derece
önem kazanmıştır.
Adli eskiz sanatçısı (polis ressam), suçun görgü tanıkları ve mağdurları ile görüşür, şüphelinin
görünümü ile ilgili kimlik tanıklarından bilgi toplar ve bu tariflere göre şüpheliyi taslak halinde çizer.
Güncel sanatta, tipik “Adli Bilim Örnekleri”nden biri, sanatçı Maurizio Cattelan’ın yaptığı “Super Noi
[Süper Biz], 1992, Asetat üstüne fotokopi, 50 parça, her biri 29.5x21 cm” künyeli çalışmadır. SuperNoi, sanatçının arkadaşları ve akrabaları tarafından verilen tanımlamalara göre adli eskiz sanatçısı
tarafından çizilen bir dizi Cattelan portresinden oluşuyor. Sonuçta, algının öznelliğine dayanan, bir
bireyin sürekli değişen temsili ortaya çıkıyor. Cattelan, mesleği, yakalanmaları için sabıkalı kimselerin
kimliğini kesin bir biçimde resmetmek olan bir uzmanın yetisini kullanarak, bu tür bir uğraşın çelişkili
doğasını vurguluyor.
Sonuçta ortaya, tanımlamaları veren kişiler üstünde bıraktığı farklı izlenimlerin bir kaydı
çıkıyor. Sanatçının çalışmasında; başkalarına dair algının asla tam bir manzara oluşturamayacağı ve
tek başına yeterli olmayacağı görselleştirilmiştir.
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ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARINDA PARAPLEJİK SANIK: BİR OLGU SUNUMU
Betül SEYHAN1, Ömer Faruk SEYHAN1, Fatih M. ÖZNER1, Harun AKKAYA1,
Muhammed MEHTAR2
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul

1
2

Bilim Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, İstanbul
Çocuk istismarı yönünden farklı çalışmalar mevcut olsa da sanığın profili açısından yapılan

çalışmalara az rastlanmaktadır.
Olgumuz; 8, 9 ve 10 yaşlarındaki 3 kardeşin farklı metotlarla cinsel istismara uğraması ve
sanığının da paraplejik (yalnızca sol elin kısmi kullanabildiği) olması açısından kayda değer
bulunmuştur. Sanık; tıbbi olarak parapleji tanısı almış ve %91 oranında sağlık kurulundan özürlü
raporu bulunan evde bakımı ve vasiliği üstlenilmiş mağdurlarla akrabalık bağı olmayan 40-45
yaşlarında erkektir. Mağdurlar ise sanığın vasiliğini üstlenen anne-babanın çocuklarıdır. Anne ve baba
evde yokken sanığın, kardeşlere birbirlerinin çıplak fotoğraflarını çektirdiği ve sanığın kısmen
kullanabildiği sol eliyle de çocukların fotoğraflarını çektiği aynı zamanda çocuklardan annelerinin
banyoda yıkanırken de gizlice fotoğraflarını çekmelerini istediği ancak mağdurlardan büyük olan
kardeşin annesine durumu anlatması üzerine bu durumun ortaya çıktığı mağdur ifadelerinden ve dosya
içeriğindeki cep telefonu fotoğraf görüntülerinden anlaşılmaktadır. Sanık, kendisinin özürlü olmasını
öne sürerek suçlamayı reddetmiştir. Ancak bilişim suçları vasıtasıyla ortaya çıkarılan cep
telefonundaki görüntülerin incelenmesiyle 3 kardeşin çıplak fotoğrafları ve sanığın çocukları çıplak
halde kucağına alarak sol eliyle çektiği görüntüler olduğu ve bu görüntülerin mağdur ifadeleriyle
uyumlu olduğu belirlenmiştir.
Olgumuz sanığın paraplejik olması nedeniyle ilk başta bu suçu işlediği kanaati açısından soru
işaretleri meydana getiren ancak cinsel istismarın paraplejik bir kişi tarafından da işlenebildiğini
gösteren bir vaka sunumu olup detaylarıyla tartışmaya sunulacaktır.
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ÇOCUK VE ADOLESANLARDA PERİNE YARALANMALARI
Sümeyra DEMİRKIRAN, Mustafa KAPLANOĞLU, Atilla KARATEKE,
Adnan ÇEKİKEL, M. Mustafa ARSLAN
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Hatay
Sunulan çalışmamızda, Ağustos 2010 Haziran 2013 tarihleri arasında kadın hastalıkları ve
doğum acil servisine perine travması nedeni ile başvuran çocuk ve adolesan yaş grubu 26 olgunun
retrospektif değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Olguların yaşları 6 ile 18 arasında olduğu belirlenmiştir.
Olgulardan 7'si bisikletten düşme, 4'ü salıncaktan düşme, 4'ü cinsel travma sonucu yaralanma
meydana geldiği bildirilmiştir. Yaralanma yeri olarak 13 olguda labia major, 5 olguda forşet
bölgesinde yaralanma saptanmıştır. Sadece üç olguda perine bölgesi dışında da yaralanma olduğu
saptanmıştır. Yaralanmaların laserasyon, sıyrık, ekimoz ve hematom şeklinde oldukları tespit
edilmiştir. Cinsel travması olan 4 olguda da isteğe bağlı ilişki yaşandığı anlaşılmıştır. Bu olguların
ikisinde forşet, diğer ikisinde labia major yaralanması meydana geldiği görülmüştür. Gerek cinsel
gerekse de diğer travma sebepleri sonrasında hymen muayenelerinde patoloji saptanmamıştır.
Olgulardan 25'inin travmadan sonra 15-120 dakika içinde hastaneye müracaat ettiği belirlenmiştir.
Sonuç olarak; olgularımızın literatür ile uyumlu olarak genellikle kaza orijinli olarak yaralandıkları
görüldü. Yaralanmaların basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek türden oldukları belirlendi. Bu tür
olgularda detaylı bir öykü, lezyonların yeri ve özellikleri, perine dışında başka lezyonların varlığı ve
nitelikleri olayın orijinin belirlenmesi açısından önemlidir.

119

X. Adli Bilimler Sempozyumu 13-16 Kasım 2013 /ANKARA

PB 58
SUÇ ARTIRICI UNSUR OLARAK "TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU":
OLGU SUNUMU
Hanifi KOKAÇYA1, Sümeyra DEMİRKIRAN2, Adnan ÇELİKEL2, M.Mustafa ARSLAN2
1

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Hatay

2

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Hatay
Bu çalışmada farklı zamanlarda ve farklı kişiler tarafından cinsel saldırıya maruz kalmış bir

çocuk olgusu sunularak TSSB'nin ceza artırıcı bir unsur mu, yoksa cinsel saldırı eyleminin bir delili
olarak mı kabul edilmesi gerektiğinin tartışılması amaçlanmıştır.
Olgumuz on dört yaşında bir kız çocuğu, son iki yıl içinde farklı zamanlarda beş farklı kişi
tarafından cinsel saldırıya maruz kalmıştır. Sanıkların yaşları 18 yaş ve üzeri olduğu belirlenmiştir.
Öyküsünden anne ve babasının kendisi çok küçük yaştayken ayrıldıkları, annesinin tekrar evlendiği
ancak kendisinin üvey baba istemediği için boşandıkları öğrenilmiştir. Sosyo-ekonomik düzeyi düşük
olan aile, geçimlerini sosyal yardımla sağlamaktadır. Olaylardan sonra olgumuz okulu bırakmıştır ve
yaşadıkları ili değiştirmek zorunda kalmıştır. Üç defa intihar teşebbüsünde bulunmuştur. Yapılan
psikiyatrik muayenesinde kendisine “posttravmatik stres bozukluğu” tanısı konulmuştur. Olgumuzun
farklı kişiler ve farklı zamanlarda beş defa cinsel saldırıya maruz kalması sonrasında kendisine
Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) tanısı konulmuştur. Ancak hangi olayın bu rahatsızlığı
yaratmış olabileceği hususunda kesin bir kanaate varılamayacak olunması TSSB’nin ceza arttırıcı
unsur olarak değerlendirilmesini tartışmalı hale getirdiğinden bu olgu sunulmaya değer bulunmuştur.
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İLGİNÇ BİR İNTİHAR YÖNTEMİ; OLGU SUNUMU
Sümeyra DEMİRKIRAN, Adnan ÇELİKEL, Cem ZEREN, M. Mustafa ARSLAN
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Hatay
Bu çalışmada birden fazla intihar yöntemi kullanan kadın bir olgunun sunulması
amaçlanmıştır.
Olgumuz seksen yaşında, yalnız yaşayan, psikolojik sorunları olan, sosyo-ekonomik düzeyi
düşük idi. Kendisinden iki gün haber alınamaması üzerine muhtar eşliğinde kapının açtırılmasıyla
cesedi bulunmuş ve adli birimlere haber verilmiştir. Mutfak, oda ve avluda muhtelif yerlerde
kandamlalarının bulunduğu, bir leğende birikmiş kan ve içinde ekmek bıçağının bulunmuştur. Yine
mutfaktada benzer şekilde bir leğende birikmiş kan ve içinde bir adet bıçak bulunmuştur. Olgunun
kendini somye arka demirlerine kadın çorabıyla astığı görülmüştür. Boynundaki düğümle yer arası
mesafenin 20 cm uzunluğunda saptanmıştır. Harici muayenede boynun sağ tarafından başlayıp ense
solda sonlanan telem mevcut olduğu görülmüştür. Her iki el bileği ön yüzde çok sayıda kesici alet
yaraları, sol el bileği arka yüzde ve el sırtında çok sayıda kesici alet yaraları tespit edilmiştir. Telem ve
intihar girişimi amaçlı yapılan kesik vasıftaki yaralar dışında vücudunda herhangi bir travma izi
görülmemiştir. Olgunun asıya bağlı asfiksiyle öldüğü anlaşılmıştır. Olgumuzun intihar için risk
faktörlerini taşıyor olması ve iki farklı yöntem kullanması ilginç bulunduğundan sunulmuştur.
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PB 60
HATAY İLİNDE YAKALANAN UYUŞTURUCU MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İbrahim ORTANCA, Sümeyra DEMİRKIRAN, Cem ZEREN, Adnan ÇELİKEL,
M. Mustafa ARSLAN
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Hatay
Son yıllarda uyuşturucu madde kaçakçılığında ve uyuşturucu madde çeşitliliğinde gözle
görülür bir artış olduğu bilinmektedir. Her yıl birçok yeni madde, uyuşturucu madde kapsamına
alınmaktadır.
Çalışmamızın amacı Hatay ve çevresinde yakalanan uyuşturucu madde çeşitlerini ve
miktarlarını ortaya koymak ve savaş ortamını bir fırsat olarak değerlendiren uyuşturucu kaçakçılığına
dikkat çekmektir.
Çalışmamızda

2008-2012

yılları

arasında

Hatay

Cumhuriyet

Başsavcılığı

emanet

memurluğunda emanete alınan uyuşturucu maddelerin çeşitleri, miktarları ve yıllara göre dağılımları
incelenmiştir. Belirtilen süre içerisinde 563 adet uyuşturucu maddenin emanet kaydı mevcut olduğu
görülmüştür. 2008 yılında 66 uyuşturucu madde emanete alınırken 2012 yılında 240 uyuşturucu
maddenin emanete alındığı belirlenmiştir. En sık yakalanan uyuşturucu madde 293 (%52.04) adetle
kenevir bitkisi ve kökleri iken, ikinci sıklıkta 211( %37.47) adet esrar olduğu saptanmıştır.
Uyuşturucu haplarında son yıllarda önemli artışların olduğu görülmüştür. İlimizin sınır
komşuluğunda meydana gelen iç savaş nedeniyle kontrol edilmesi sorun olan sınırdan uyuşturucu
madde kaçakçılığını kolaylaştırdığını düşünülmüştür. Toplum sağlığı ve güvenliği açısından
uyuşturucu maddelere karşı etkin bir mücadele yürütülmesi özellikle de sınır güvenliğinin arttırılması
gerekmektedir.
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PB 61
YANIK OLGULARINDA ÇAMAŞIRCI ELİ GÖRÜNÜMÜ
Nursel TÜRKMEN İNANIR, Bülent EREN, Mustafa Numan URAL, Selçuk ÇETİN, Filiz EREN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Bursa
Parmak uçları, avuç içi, el sırtı ve ayak tabanı gibi epidermi tabakasının kalın olduğu
bölgelerde cildin su çekerek şişmesi ve masere olması sonucu ortaya çıkan görüntü çamaşırcı eli
görünümü olarak adlandırılmaktadır. Ciltteki maserasyona bağlı gelişen çamaşırcı eli ve ayağı
görünümü, suda boğulma olgularında görülen karakteristik özellikler arasında yer almaktadır. Yanık
sonucu ciltte şişme, kırışıklık, deri dekolmanı, nemli bir ortama uzun süre maruz kalma sonucu avuç
içi ve ayak tabanında oluşan veziküller yapı tarif edilmektedir. Yalancı çamaşırcı eli olarak
adlandırılan bu durumda yanmış cesetlerde epidermis tabakasında ayrılmadan dolayı serum dolu
kabarcıklar izlenmekte, stratum bazalede çekirdeklerde uzama ve palizatik dizilim görülmektedir.
Oysaki hakiki çamaşırcı elinde deri stratum korneum tabakası ayrışmış durumda ve perinükleer
vakuoller stratum germinatum tabakası içinde bulunmaktadır. 2007-2013 yılları arasında adli tıp
kurumu bursa grup başkanlığı morg ihtisas dairesinde otopsisi yapılmış yanık olguları incelenmiştir.
Yanık olgularının 11’inde el içi ve ayak tabanlarında maserasyonlar olduğu tespit edilmiştir.
Litaretatürde nadiren bazı yanık vakalarında dış muayenede çamaşırcı eli görünümü izlendiği
belirtilmektedir. Biz de çamaşırcı eli görünümü tespit ettiğimiz olguları değerlendirip literatür
eşliğinde sunduk.
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PB 62
OTOPSİDE FARKEDİLEN BATINDA KİTLE: ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI,
TROMBÜSÜ VE RÜPTÜRÜNE BAĞLI ÖLÜM
Muhammet DEMİR¹, Zafer LİMAN¹, Uğur KAYHAN¹, Zeynep ORHAN¹, Cabir GULMALİYEV²,
B. Sezer ÖNER¹, Mehmet CAVLAK¹, Yalçın BÜYÜK¹
¹Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul
²Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul
Aortanın herhangi bir segmentinin, kişinin yaşı ve vücut yüzeyine göre olması gereken
transvers çapının geri dönüşümsüz olarak iki katına çıkması ‘’aort anevrizması’’ olarak tanımlanır.
Aort anevrizmalarında genişleme sadece çapta olmamakta, bunun yanında bu segmentte aortun boyu
da uzamaktadır. Temel patolojik değişim sıklıkla tunica mediada kistik değişim, kollajen ve elastik
doku yapısındaki değişime bağlı dejenerasyondur. Tüm anevrizmalar içinde en sık karşılaşılan
Abdominal Aort Anevrizmasıdır. Aort anevrizmalarında rüptür riski anevrizma çapıyla doğru
orantılıdır. Abdominal Aort Anevrizması çapı 6 cm’nin üzerinde olduğunda rüptür riski yüksektir ve
erken dönemde cerrahi veya endovasküler olarak tedavi edilmesi gerekir.
Doğal ölümlerde postmortem tanı amacıyla yapılan otopsilerin, tespit ettikleri patolojik
bulgularla ilgili klinik birimlere geri bildirim yapılarak, doğru klinik tanı oranını arttırmada yardımı
olabilir. Daha öncesinden abdominal aort anevrizması klinik tanısı olmayan, evinde salonunda
yürürken yere düşmesi üzerine kaldırıldığı hastanede aynı gün ölen 85 yaşında ki olgumuz, bize kesin
ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılması istenerek gönderildi. Otopside; batın boşluğunda
200 mL serohemorajik sıvı görüldü. Batın orta hatta, mezenter lojunda 15x11x7 cm ebadında,
etrafında hematom bulunan sert kitle görüldü. Aort, trunkus brakiosefalikus, her iki subklavian, karotis
kommunis, a.iliaka interna ve eksterna dahil, arkus aorta ve tüm inen aort bütün halde çıkartıldı. Tüm
aort ve dallarında ileri derecede sertleşmiş, yüzeyden kabarık ve birçok seviyede ülserleşen yaygın
aterom plakları olduğu, iliak bifurkasyonun hemen üzerinde 17x10x7 cm ebadında elastik kıvamda,
kesitleri katmanlaşmış, çok sayıda açık ve koyu sarı renkli katman bulunan kitle olduğu, kitlenin
lümene bakan tarafında düzensiz trombüsler olduğu, bu bölgede anevrizmatik genişleme olduğu,
trunkus çölyakusun 2 cm üst kısmında 13x7 cm ebadında ayrı bir anevrizmatik alan olduğu, bu
bölgede damar yapısının incelmiş olduğu, bu kitlenin sağ üst kısmında 6 cm 'lik yırtık olduğu görüldü.
Histopatolojik incelemede aort duvarında yüzeyi ülsere, kalsifiye aterom plakları varlığı, büyük çapta
damar komşuluğunda fibrin trombüsü varlığı görüldü. Kişinin ölümünün abdominal aort anevrizma
rüptürü sonucu meydana geldiği kararına varıldı.
Travmatik olmayan ölüm olgularına yapılan otopsilerde saptanan patolojilere ait verilerin
klinik birimlere iletilmesinin klinik tanıların doğruluk oranını arttıracağını düşünmekteyiz. Olgumuz
travmatik olmayan ölümlerde otopsinin ölüm nedeni ve mekanizmasının belirlenmesindeki önemini
göstermesi açısından sunulmuştur. Bunun yanında dikkatli bir postmortem incelemenin yargı ve sağlık
sistemine olumlu katkılar getireceği kanaatindeyiz.
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PB 63
YİNELENEN BİR İNTİHAR OLGUSUNUN PSİKOLOJİK OTOPSİ YÖNTEMİ İLE
İRDELENMESİ
Hüseyin EŞ, Safa ÇELİK, İsmail ÖZVER, Fatih ABALI
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul
İntihar girişimi, tamamlanmış intiharlardan daha sık gözlenmektedir. İntihar girişim öyküsü
tamamlanmış intiharlar için en önemli risk etkeni olup özellikle kadınlarda intihar girişiminden
sonraki ilk altı ay en riskli dönemdir. Olguda intihar girişimlerinden sonra aynı hafta içerisinde ölümle
sonuçlanan süreç ve bu süreçte krizin nasıl ele alındığı psikolojik otopsi yöntemiyle irdelenmiştir. 26
yaşında, evli, 2 çocuklu, daha önce psikiyatrik bir tanısı olmayan kadın olgu ailesinin evinde doğalgaz
borusuna eşarbı ile kendini asmış vaziyette ölü bulunmuştur. Ölenin yakınlarından; eşi ile problemler
yaşadığı, bu olaydan kısa süre önce kendini yüksekten atmaya çalışarak ve kolunda çok sayıda kesi
oluşturarak intihara kalkıştığı öğrenilmiştir. Kişinin yapılan otopsisinde her iki ön kolda bir kısmı
sütüre horizontal seyirli kesiler ile asıyla uyumlu bulgular tespit edilmiştir. Sunulan olguda kişi
kolundaki kesiler nedeniyle gittiği sağlık kuruluşunda tedavi görmesinden sonra kendisini asarak
öldürmüştür. İntihar girişimlerine bulunan kişilere çoğunlukla ilk kez acil servislerde müdahale
yapılmaktadır. Kişilerin yardıma en açık ve muhtaç olduğu bu süreçte medikal tedavinin yanında
psikososyal müdahalenin de yapılması, intihar girişiminde bulunan kişilerin ilgili uzmanlara
yönlendirilmesi hem intiharların tekrarlamasını hem de bu olgularla karşılaşan sağlık çalışanlarının
hukuki sorumluluklarını azaltacaktır

125

X. Adli Bilimler Sempozyumu 13-16 Kasım 2013 /ANKARA

PB 64
KLOZAPİN İLE İLİŞKİLİ EOZİNOFİLİK MYOKARDİTE BAĞLI ANİ ÖLÜM OLGUSU
Hüseyin EŞ, Deniz Oğuzhan MELEZ, Çisem ELÇİ, Mehmet CAVLAK, Ayşe ÖZGÜN
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul
Eozinofilik myokardit (EM), myokardiumda değişken miktarlarda eozinofil infiltrasyonu ile
karakterize olup seyrek görülmektedir. Myokard hasarından eozinofillerden salınan proteinler sorumlu
olmaktadır. EM alerjik hastalıklar, ilaç reaksiyonları, parazitik enfeksiyonlar, kanserler ve vaskülit,
hipereozinofilik sendrom gibi bazı sistemik hastalıklarda görülebilir. Kliniği asemptomatik olabileceği
gibi ani ölüme de neden olabilir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda EM ile ilişkili bulunan ilaçlardan
biri de klozapindir. Klozapin kullanan kişilerde EM riski genel popülasyondan yüksek olup %0,015 ile
%0,118 arasında bulunmuştur. Klozapine bağlı EM oluşum mekanizmasının hipersensivite
reaksiyonuna bağlı olduğu görüşleri öne çıkmaktadır. Olgumuz 48 yaşında kadın olup bir aydır ruh ve
sinir hastalıkları hastanesinde tedavi görmekteyken ani olarak öldüğü bildirilmiştir. Otopside kalp
yüzeylerinde epikardial yağ dokusunda artış, aortta yağlı çizgilenmeler tespit edilmiştir. Diğer organ
bulguları normal olarak değerlendirilmiştir. Histopatolojik incelemede myokardda perivasküler alanlar
ve interstisyumda eozinofilik lökositlerden zengin mononükleer iltihabi hücre infiltrasyonu, seyrek
hipertrofik kas lifleri, hiperemi tespit edilmiş olup bu bulguların EM (hipersensitivite myokarditi) ile
uyumlu olduğu bulunmuştur. Toksikolojik incelemede kanda 735 ng/ml Klozapin ve ayrıca metaboliti,
kalibrasyon aralığının altında Biperiden ve Risperidon, safrada ise Klozapin ve metaboliti
bulunmuştur. Tüm bu bulgular ışığında kişinin ölümünün klozapine bağlı geliştiği düşünülen EM
(hipersensitivite myokarditi) sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine varılmıştır. Olgumuz,
hikayesinde klozapin kullanımı bulunan ani ölüm olgularında EM’in (hipersensitivite myokarditi)
akılda tutulması gerektiğini düşündürmüştür.
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PANİK ATAK – PULMONER TROMBOEMBOLİ BİRLİKTELİĞİ; İKİ OLGU SUNUMU
Deniz Oğuzhan MELEZ, Hüseyin EŞ, İpek ESEN MELEZ
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul
Panik atak (PA) bedensel ya da bilişsel 13 belirtiden en az dördünün eşlik ettiği yoğun bir
korku ya da rahatsızlık duyma dönemi olarak tanımlanır. Bedensel ya da bilişsel 13 belirti, çarpıntı,
terleme, titreme ya da sarsılma, nefes darlığı ya da boğuluyormuş gibi olma duyumları, soluğun
kesilmesi, göğüs ağrısı ya da göğüste sıkıntı hissi, bulantı ya da karın ağrısı, baş dönmesi ya da
sersemlik hissi, ortamdan kopma ya da kendini dışarıdan izleme duygusu, kontrolünü kaybedeceği ya
da çıldıracağı korkusu, ölüm korkusu, paresteziler ve üşüme, ürperme ya da ateş basmalarından oluşur.
Bu klinik semptomlar pulmoner tromboemboli(PTE) ile karışabilecek niteliktedir. PTE acil serviste
oldukça sık karşılaşılan, zor tanı konulan ve mortalitesi yüksek pulmoner acil olguların başında
gelmektedir. Birçok PTE olgusu semptom vermeden gelişmektedir. Semptomatik olgularda ise göğüs
ağrısı (%88), nefes darlığı (%84), öksürük (%53), hemoptizi (%30) en sık görülen belirtiler
arasındadır. Pulmoner emboli nedeni ile meydana gelen ağrı miyokard iskemisinde olduğu gibi ani
gelişen plöritik, respirofazik keskin bir ağrıdan, net ifade edilemeyen omuz, karın, substernal
yerleşimli ağrıya kadar oldukça değişken bir yelpazede görülebilmektedir. PTE’de ölümlerin 1/3’ü
semptomların başlamasından sonraki ilk bir saat içinde olmaktadır ve kaybedilen hastaların yaklaşık
%60’ında PTE’den şüphe edilmediği görülmüştür. Çalışmamızda, tıbbi antesedanında PA tanısı olup
buna yönelik tıbbi tedavi gören, BMI=24,1 olan 44 yaşında erkek ve BMI=33,1 olan 46 yaşında kadın
olan iki olguda makroskopik ve histopatolojik olarak PTE tespit edilmiştir. Bu çalışmada PA ile
PTE’nin klinik semptomlarının karışabileceği hususuna dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.
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PB 66
AYDIN’DA ADLİ TIP ANABİLİM DALINA BAŞVURAN İŞ KAZALARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Ö. EREL¹, B. KORKMAZ¹, S. DEMİRAĞ², A.B. ÖZATA³, M. DİRLİK¹, M.S. ÖZKÖK¹, Ufuk
KATKICI¹
¹ Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakütesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Aydın
² Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakütesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aydın
³Aydın Devlet Hastanesi, Aydın
Anabilim Dalına başvuran iş kazalarının demografik özelliklerini, adli raporlarının içeriğini
değerlendirmektir.
2009-2013 yılları arasında düzenlenen 78 adli rapor ve bu hasta dosyalarının kayıtları
incelendi. Elde edilen veriler SPSS 14.0 paket programı ile analiz edildi.
Çalışmadaki 78 iş kazası olgusunun %97,4’ü erkek, %2,6’sı kadındı. Yaş aralığı %33,3 ile 3039 ilk sırada yer almaktadır. En sık kaza tipinin düşmeler olduğu(%28,2), en fazla
ekstremitelerin(%52,6) yaralandığı saptandı. Düzenlenen adli raporların %19,2’sinde yaşamsal tehlike
olduğu, %66,7’sinde basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte yaralanmanın olduğu görüldü.
Çalışılan sektörün en fazla şahsi hizmetler(%55,1), ikinci sırada inşaat alanında(%15,4) olduğu
belirlendi.
İş kazalarında şahsi hizmetlerin ilk sırayı alması dikkat çekici olarak bulunmuştur.
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POSTMORTEM ANJİOGRAFİNİN HİDATİK KİST RÜPTÜRÜNE BAĞLI ANAFİLAKTİK
ÖLÜM OLGUSUNDA KULLANILMASI
Deniz Oğuzhan MELEZ, Hüseyin EŞ, Çisem ELÇİ, İpek ESEN MELEZ, Mehmet CAVLAK,
Nihan ZİYADE, Taner DAŞ
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul
Hidatik kist hastalığı kistik formasyonla karakterize zoonotik bir enfeksiyon olup etkeni
Echinococcus granulosus’tur. Karaciğer en sık etkilenen organ olmakla birlikte çocuklarda kist
oluşumu en sık akciğerlerdedir. Daha nadir olarak dalak, böbrek, orbita, kalp, beyin ve kemik gibi
organlara yerleşir. Rüptüre olmayan kistler sıklıkla asemptomatik olup çoğunlukla görüntüleme
yöntemlerinde ve otopsilerde rastlantısal olarak saptanır. Semptomlar kistin çevre dokulara basısı,
mekanik obstrüksiyon, rüptür veya allerjik reaksiyonlara bağlı oluşabilmektedir. Akciğer hidatik
hastalığın en sık komplikasyonu kistin bronş içine rüptürüdür. Rüptür spontan, travma ya da cerrahi
kaynaklı meydana gelebilir. Kist sıvısı antijenik olduğundan rüptür sonucunda ölüm sıklıkla
anafilaksiye bağlı meydana gelebilmektedir. Anafilaksi meydana gelme riski gençlerde ve akciğer
yerleşimli hidatik hastalığında yüksektir. Olgumuz 18 yaşında erkek olup evinde ölü olarak bulunduğu
bildirilmiştir. Hikayesinde nefes darlığı olduğu öğrenilmiştir. Yapılan otopsisinde sol akciğer alt lob
alt yüzünde 7x3,5x4 cmlik sert, sarı cidarlı, kist hidatik ile uyumlu yapı izlenmiştir. Kist içine
radyoopak madde verilerek skopi altında radyolojik inceleme yapılmıştır. Radyoopak maddenin kist
lümenini doldurduktan sonra sol pulmoner arterin alt loba giden dallarından küçük çaplı bir dalına
geçtiği ve buradan yukarı çıkarak sol pulmoner artere ulaştığı görülmüştür. Skopiden sonra kistik yapı
incelendiğinde düzgün kapsüllü, içerisinde radyoopak madde nedeni ile beyazlaşmış, homojen sıvı ve
kız kistler olduğu izlenmiştir. Epiglotun ödemli olduğu görülmüştür. Yapılan postmortem
mikrobiyolojik incelemede kanda ekinokok antijen testi negatif, kist içi aspirasyon materyalinde
ekinokok antijen testi pozitif bulunmuştur. Histopatolojik incelemede akciğerde ödem, intraalveoler
serbest ve hemosiderin yüklü histiositler, fokal intraalveoler taze kanama, hidatik kist, konjesyon
görülmüştür. Tıbbi hikayesi ve otopsi bulguları birlikte değerlendirildiğinde kişinin ölümünün akciğer
yerleşimli hidatik kistin rüptürü ile damar yapılarına açılması ve sonrasında gelişen anaflaksi sonucu
meydana

gelmiş

olduğu

kanaatine

varılmıştır.

Çalışmamızda

postmortem

anjiografinin

kullanılabilineceği farklı bir olgu sunularak, postmortem mikrobiyolojik ve histopatolojik
incelemelerin kist hidatiğe bağlı ölümlerin tanısında katkısı tartışılmıştır.
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PB 68
KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN BİR SONUCU; KADIN KATİLLER
Kenan KARBEYAZ¹, Yasemin BALCI², Harun AKKAYA³
¹ Adli Tıp Kurumu Eskişehir Adli Tıp Şube Müdürlüğü
² Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
³ Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul
Tüm dünyada cinayetlerin tamamına yakını erkekler tarafında işlenilmektedir. Bu çalışmada,
cinayet işleyen kadınlar değerlendirilmiş ve cinayet işleme nedenleri irdelenmiştir. Gereç ve Yöntem;
Eskişehir ilinde, Ağır Ceza mahkemesinin izni ile 2002-2011 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde,
yargı süreci sonunda cinayet sonucu öldüğüne karar verilen 715 cinayet mağdurunun tahkikat dosyası
incelenmiş, katilin kadın olduğu olgular çalışma kapsamına alınmıştır.
2002-2011 yılları arasındaki dönemde kadınlar, yaşanan 3 olayda 5 kişinin ölümünden
sorumlu tutulmuştur. Bu olaylardan ikisi cinayet-intihar tarzında olup bu iki olayda kadınlar kendileri
de ölmüştür. Bir olayda kadın iki çocuğunu, diğer olayda eşini ve bir çocuğunu öldürüp intihar
etmiştir. Cinayet intihar olmayan bir olguda ise kadın sürekli şiddet gördüğü eski sevgilisini
bıçaklayarak öldürmüştür.
Kadına yönelik şiddet kadınların fiziksel ve ruhsal olarak yaralanması, hatta ölümü ile
sonuçlanabilmektedir. Tüm dünyada yapılan çalışmalarda erkeklerin çok çeşitli sebeplerle cinayet
işledikleri bildirilmiştir. Yapılan çalışmada ilimizde 10 yıllık dönemde yalnızca 3 kadının, toplam 5
kişinin ölümünden sorumlu oldukları ve 3 kadının da şiddet nedeni ile cinayet işledikleri, iki kadının
da cinayet işledikten sonra intihar ettiği belirlenmiştir. Dolaysıyla bölgemizde kadınların işledikleri
cinayetlerin tümünün nedeni, kadına yönelik şiddettir.
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HATAY’DA MEYDANA GELEN FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLERİN MEDİKOLEGAL
YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Adnan ÇELİKEL, İbrahim ORTANCA, Sümeyra DEMİRKIRAN, Cem ZEREN
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Hatay
Cinayet olgularının bir kısmında yapılan tüm araştırmalara rağmen olayın faili/failleri
yakalanamamaktadır. Bu çalışmada Hatay/Antakya Bölgesi’nde meydana gelen ve failleri tespit
edilemeyen cinayet olgularının sosyodemografik özellikleri ve olayın oluş şekilleri araştırılarak
literatür çerçevesinde tartışılması amaçlanmıştır.
Hatay Adliyesi’nin 2003-2013 yılları arasında meydana gelen ve faili tespit edilemeyen 13
cinayet olgusunun dosyaları incelenmiştir. Ölenlerin 11’i erkek, 2’si kadın olup yaşları 25 ile 60
arasında olduğu görülmüştür. Olguların 7’si ateşli silah, 4’ü kesici delici alet yaralanması sonucu
ölmüştür. İki olguda ileri derecede çürüme nedeniyle ölüm sebebi tespit edilememiştir. Olguların adli
tahkikatında elde edilen tanık ifadelerine göre 7 olgunun hırsızlık, kadın ticareti, fuhuş, uyuşturucu
ticareti yaptığına dair iddialar bulunduğu görülmüştür.
Sonuç olarak faili tespit edilemeyen cinayet olgularının genellikle gayrı meşru ilişkileri olan
ve toplum tarafından dışlanmış bireyler olduğu görülmüştür.
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SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN ÖĞRENİLMİŞ DAVRANIŞ İLE TEKRARLI SUÇ
İŞLEMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?: OLGU SUNUMU
Adnan ÇELİKEL1, Sümeyra DEMİRKIRAN1, Fikret YEŞİLOĞLU2, Cem ZEREN1
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Hatay

1

Hatay Adli Tıp Şube Müdürlüğü

2

Çalışmamızda çok sayıda suç işlediği iddia edilen 13 yaşında erkek olgu sunularak suça
sürüklenen çocukların fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme
yeteneğinin yeterince gelişmediği kararı verilmesi halinde, daha sonraki zamanda öğrenilmiş davranış
ile tekrarlı suç işleme davranışına nenden olup olmayacağı tartışılmıştır.
Olguya ait adli tahkikat dosyasının incelenmesinde; 2006 yılında cinsel saldırı mağduru
olduğu belirlenmiştir. Ağustos 2009'da çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı, Eylül 2012 yılında
hırsızlık, Mayıs 2013 tarihinde hırsızlık, Haziran 2013 tarihinde yaralamalı olay nedeniyle kovuşturma
yapıldığı görülmüştür. Bu eylemler nedeniyle Adli Tıp Şube Müdürlüğünde yapılan muayenesi
neticesinde filin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin
yeterince gelişmiş olduğu kararına varılmıştır. Ancak 2009 yılında işlediği iddia edilen suç fiili
nedeniyle 2010 yılında İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan muayenesinde orta derecede zeka
geriliği tespit edilen şahsın suça karşı cezai sorumluluğunun bulunmadığı ve fiilin hukuki anlam ve
sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olduğunun
belirtildiği görülmüştür.
2010 yılında yapılan muayenesinde fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve
davranışlarını yönlendirme yeteneğinin gelişmemiş olduğuna karar verilmesinden sonra pek çok suç
nedeniyle hakkında tahkikat yapıldığı dikkati çekmiştir.
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ÇAKMAK GAZI İNHALASYONU SONUCU ANİ ÖLÜM OLGUSU
Mustafa Numan URAL¹, Recep FEDAKAR¹, Bülent EREN², Nursel TÜRKMEN İNANIR¹, Halis
DOKGÖZ 3
¹ Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Bursa
² Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı, Bursa
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Mersin

3

Uçucu madde kullanımı ve bağımlılığı günlük hayatta karşılaşabileceğimiz sosyal bir
problemdir. Ülkemizde adölesan ve genç erişkin bireyler arasında uçucu madde kullanımı sıklığında
artış olduğu bilinmektedir. Ulaşım kolaylığı ve denetim zorluğu sebebiyle bali, tiner, uhu ve çakmak
gazı gibi birçok uçucu madde gençler arasında kullanılmaktadır. Bu madde kullanımları tipik bir öfori
haline neden olmakta ve bağımlılık yapmaktadır. Birçok zararlı etkileri olan bu maddeler nadir olarak
ani ölüm sebebi olabilmektedirler.
Olgumuz arkadaşları tarafından keyif amaçlı çakmak gazı kullandığı bilinen 20 yaşında
üniversite öğrencisi erkektir. Kaldığı öğrenci yurdunda gece yarısı elinde çakmak gazı tüpü ile balkona
çıktıktan sonra yere yığıldığı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen öldüğü bildirilen olguya
kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmıştır. Yapılan değerlendirmede kanda tespit edilen
Bütan dışında ölüm üzerine etkili başka herhangi bir patoloji tespit edilmemiştir. Kişinin kesin ölüm
nedeninin Bütan zehirlenmesi olduğu kanaatine varılmıştır.
Uçucu madde kullanımı sonrası meydana gelen ani ölümler ile ilgili daha geniş bir çalışma
yapılması, özellikle çakmak gazı kullanımının neden olabileceği kötü sonuçlar açısından tedbirlerin
alınması ve toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
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BİR MUNCHAUSEN BY PROXY SENDROMU OLGUSU
Güven Seçkin KIRCI, Nurşen TURAN YURTSEVER
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Trabzon
Çocuk istismarı ve İhmali ülkemizde yüz yıllardır var olan ve sık rastlanılan bir konudur.
Munchausen By Proxy Sendromu (MBPS) ise çocuk istismarının özel bir formu olup, sık
rastlanmamaktadır. MBPS’de; çocuğun korunması ve bakımı ile ilgilenen kişi çocukta bir hastalık
varmış gibi davranmakta ya da dışarıdan müdahaleler ile (en sık görünen formlar zehirleme, ilaç
verme) çocukta hastalık yaratmaktadır. Benzer şikayetler ile defalarca hastaneye getirilen çocuğa tanı
amaçlı birçok riskli invaziv işlemler yapılmakta ancak çoğu kez bir sonuç elde edilememektedir. Bu
olguyu sunarak; MBPS’ ye ilişkin tanı ve izlem esnasında karşılaşılan sorunlara dikkat çekilmesi ve
çözüm önerilerinin tartışılması hedeflenmiştir.
Dört yaşında kız çocuk uykuya meyil ve nöbet geçirme şikayetleri ile hastane pediatrik
adelösan servisinde yatırılmıştır. Küçüğün tıbbi özgeçmişinde, aynı şikayetler ile daha önce 3 kez aynı
hastaneye başvurup, yatarak takip edildiği, tanısal amaçlı, 2 kez LP, 2 kez MRG, 2 kez EEG, 1 kez
EMG, 1 kez Beyin BT, defalarca kan ve idrar tetkikleri yapıldığı, metabolik hastalık taramaları
açısından tetkik edildiği ancak herhangi bir tanı konulamadığı öğrenilmiştir. İdrar toksikoloji
panelinde trisiklik antidepresan ve benzodiazepin grubu ilaçlara rastlanılması üzerine, Adli Tıp
Polikliniği’nden konsültasyon istenmiştir. Küçüğün mevcut olan şikayetleri servis takibi sırasında
düzelmiş, bu bulgular MBPS olarak değerlendirilerek adli bildirim yapılmıştır. Ayrıca Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü’ne başvuru yapılarak küçük hakkında sosyal inceleme başlatılmıştır. Ancak
üç ay sonra küçük aynı şikayetler ile hastaneye getirilmiş ve idrar örneğinde trisiklik antidepresan ve
saptanmıştır.
MBPS tanı konulması ve ispatlanması oldukça zor bir sendromdur. MBPS ile karşılaştığını
düşünen klinisyenler, bir adli tıp uzmanından konuya ilişkin destek almalı ve vakayı mutlak suretle
adli birimlere bildirmelidir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı İl Müdürlükleri ile bu
merkezlerde görev yapan uzmanlar, fiziksel istismara maruz kalan çocukların korunması ve her türlü
ihtiyaçlarının karşılanmasında hızlı ve etkin faaliyet göstermelidir.
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FETHİ KABİR SONRASI OTOPSİDE SAPTANAN KALPTE TEK VENTRİKÜL: BİR OLGU
SUNUMU
Ertuğrul GÖK¹, Okan AKAN², Bülent EREN², Recep FEDAKAR¹,², Evren ŞAHİN²
¹ Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Bursa
² Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı, Bursa
Tek ventriküllü kalp, nadir rastlanan bir kardiyak anomalidir. Bu kalp anomalisinde çeşitli
fonksiyonel ve fizyolojik bozukluklar bulunmaktadırve ani ölümlere neden olabilmektedir. Definden 9
gün sonra fethi kabir yapılan ve tek ventriküllü kalbi bulunan olgunun defin işlemlerindeki yasal
prosedürlerile otopsi ve klinik özelliklerinin sunulması amaçlanmıştır.
Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi’nde fethi kabir sonrası otopsisi
yapılan olgunun adli tahkikat ve tıbbi evrakı, otopsi bulguları, histopatoloji ve kimyasal analiz
sonuçları incelendi. Olgumuz 71 günlük, erkek bebek olup, hastanede doğumu gerçekleşmiş, kalp
hastalığı nedeniyle hastanede takibi yapılmış, erken dönemde operasyon kararı alınmamış,
doğumundan 66 gün sonra anneye eğitim verilerek taburcu edilmiş, 5 gün sonra evinde ölmüş ve ailesi
tarafından defin ruhsatsız gömülmüştür. 9 gün sonra mezar açılarak çıkarılan cesedin yapılan
otopsisinde iç muayenede; kalbin 134 gr. ağırlığında, tek ventriküllü olduğu ve septumun olmadığı
saptandı. Ölüm nedeninin doğumsal kalp anomalisine bağlı kalp yetmezliği sonucu olduğu rapor
edildi. Literatürde fethi kabir sonrası saptanan tek ventriküllü ölüm olgusu bulunmaması, defin
işlemlerindeki yasal prosedürler ve otopsi kararının verilmesi hakkında olgu bazında tartışma
gerekliliği nedeniyle olgu sunulmaya değer bulunmuştur.
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HAVALI TÜFEK SAÇMA YARALANMASINA BAĞLI ÖLÜM: OLGU SUNUMU
Alper KETEN¹, Abdullah AVŞAR², Ramazan KARANFİL²
¹ Adli Tıp Kurumu Kahramanmaraş Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Kahramanmaraş
² Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
Adli tıp uygulamalarında ateşli silah yaralanmaları ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Ancak havalı
silahtan atılan tek saçma yaralanmasına bağlı ölüm nadir olarak ortaya çıkmaktadır. Bu olgularda,
saçma tanesinin vücuda isabet etmesi soncu genelde basit yaralanmalar oluşurken, hayati bölgelere
isabet ettiğinde ölüm meydana gelebilmektedir. Bu çalışmada, nadir görülen havalı tüfek tek saçma
yaralanmasına bağlı ölüm olgusu sunulmuştur.
Altı yaşında erkek olgu, piknik yaparken akrabaları ile oyun oynadıkları sırada beş yaşındaki
başka bir çocuk tarafından tek saçma ile yaralanmış. Yaralanma sonrasında hastaneye götürülmüş ve
hastaneye eksitus olarak giriş yapmıştı. Otopside; dış muayenede göğüs solda meme başından 9 cm
yukarıda ve 3 cm dışta, etrafı ekimozlu 0,5 cm’lik tek saçma giriş deliği tespit edildi. İç muayenede,
göğüs solda yaralanma bölgesinin altında 5 cm çapında hematom olduğu, saçma tanesinin 4.
interkostal aralıktan göğüs boşluğuna girdiği, sol akciğer alt lobda laserasyon oluşturarak ve aort
kökünü rüptüre ederek sağ akciğer alt loba girdiği, göğüs kafesi sağda 7. interkostal aralıktan geçerek
cilt altında sonlandığı tespit edildi. Cilt altından bir adet havalı tüfek saçma tanesi çıkarıldı. Göğüs
boşluğundan 1300 cc kan boşaltıldı. Otopsi sonucunda ölümün havalı tüfek saçma tanesi
yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar yaralanması nedeniyle meydana geldiği tespit edildi.
Ateşli silah yaralanmaları önemli bir mortalite ve morbitide nedenidir. Bunun yanında, nadir
de olsa özellikle çocuk yaş grubunda kullanılan havalı tüfeklere bağlı yaralanma ve ölüm meydana
gelebilmektedir. Havalı tüfeklerin küçük çocuklar tarafından kullanılmasının önlenmesi, bu amaçla
özellikle ebeveynlere eğitim verilerek, ebeveynlerin olası tehlikeli sonuçlar hakkında bilgilendirilmesi
gerekmektedir. Bu nedenle havalı tüfeklerin kullanılmasına ilişkin yasal düzenlemelerin yapılması ve
pratik uygulamalara geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
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KAHRAMANMARAŞ’TA AĞAÇTAN DÜŞMEYE BAĞLI ÖLÜMLER
Alper KETEN¹, Abdullah AVŞAR², Ramazan KARANFİL²
¹ Adli Tıp Kurumu Kahramanmaraş Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Kahramanmaraş
² Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
Adli tıp uygulamalarında nadirde olsa ağaçtan düşmeye bağlı ölümler görülmektedir. Bu
konuda yapılmış az sayıda yayın bulunmaktadır. Bölgesel ve mevsimsel özelliklere bağlı sıklığı
değişen ağaçtan düşmeye bağlı ölümler ilimizde de görülmektedir. Bu çalışmada Kahramanmaraş
ilinde meydana gelen ağaçtan düşmeye bağlı ölüm olgularının medikolegal yönleri ile tartışılması
amaçlanmıştır.
Kahramanmaraş ilinde 01.01.2008 - 01.01.2013 tarihleri arasında adli amaçlı yapılan 755
otopsi ve ölü muayene işleminden ağaçtan düşmeye bağlı ölen 15 olgu çalışmaya dahil edilmiştir.
Sonuçlar SPSS 15.0 versiyonu kullanılarak tanımlayıcı istatistik şeklinde değerlendirildi.
Çalışmaya dahil edilen 15 olgunun tamamı (%100) erkekti. Olguların yaş ortalaması 55.5
(min:1, max:83) olarak tespit edildi. Yaralanmaların tamamı kırsal alanda meydana gelmişti. Olguların
en sık ceviz (%33, n:5) ağacından düşerek öldüğü, bunu 3’er (%20) olgu ile incir ve üzüm asmasından
düşmelerin izlediği görüldü. Ağaçtan düşmelerin en sık yaz aylarında görüldüğü tespit edildi. Adli
değerlendirilmede olguların %73’ünde ölü muayenesi yapılmışken, %27’sinde otopsi işlemi
yapılmıştı. Yaralanma bölgelerine bakıldığında olguların %73’ünde (n:11) baş bölgesinde
yaralanmanın meydana geldiği görüldü. Olgularda en sık kafatası kemik kırıklarının, sonrasında
sırasıyla vertebra ve kot kırıklarının olduğu tespit edildi. Olguların %53’ünde (n:8) sadece beyin,
%20’sinde (n:3) sadece akciğer yaralanması var iken %13’ünde (n:2) akciğer ve beyin yaralanmasının
birlikte olduğu görüldü. Ölüm nedenleri incelendiğinde olguların %53’ünde (n:8) künt kafa travması,
%20’sinde (n:3) künt göğüs travması tespit edildi.
Ağaçtan düşmeye bağlı ölümler seyrek görülmekle birlikte morbitide ve mortalitesi yüksek
yaralanmalardır. Ölümlerin mevsimsel özellik göstermesi ve ileri yaş dönemlerinde sıklığının artması
nedeniyle yaşlı kişilere karşı koruyucu önlemlerin alınması gerekmektedir. Ağaçtan düşmelerin
özellikle kırsal alanda yaşayan insanlarda meydana gelmesi nedeniyle koruyucu halk sağlığı
tedbirlerinin alınması önem taşımaktadır.
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TRAVMAYA BAĞLI GELİŞEN ANOSMİ, ETYOLOJİSİ VE ADLİ TIBBİ ÖNEMİ: BİR
OLGU SUNUMU
Fatma KORAL, Zeynep YENER, Erdem HÖSÜKLER, Bilgin HÖSÜKLER, Sinan SEVİNÇ,
Ümit Naci GÜNDOĞMUŞ
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul
Koku duyusu insan hayatı içinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Yangın ve gaz kaçağı
şeklindeki tehlikelerden korunmada, yemek seçimi ve insan ilişkilerinde çok önemli bir yere sahiptir.
Koku kaybı gelişen hastaların hayat kaliteleri düşmekte; bu hastalarda depresyon, ruh hali
değişiklikleri, hassas olma, iştah kaybı, kişisel hijyenden endişelenme, yemek seçme ve pişirmede
zorluk ve buna bağlı kilo problemleri ciddi birer sorun olarak karşılaşılmaktadır.
Olgumuz; yolda yürürken dönüş yapan kamyonun arka kapağının açılarak alnına düşmesi
sonrasında kafa travması ile hastanaye kaldırılan, çekilen direkt grafide frontal kemikte çökme kırığı
tespit edilen, kranial tomografisinde de frontal bölgede sinüs üzerinde çökme fraktürü bulunan, yoğun
bakım takibinde rinoresi gelişen, hastaneden çıktıktan sonra koku duyusunda ve tat duyusunda azalma
olan, farklı kokuları ayırt edemediğini ifade eden 26 yaşındaki bayan hastadır.
Olgumuz kurulumuzda yapılan muayenesinde; yüzünde oluşan sabit izden, tat duyusundaki
azalmadan, koku alma duyusunun ara sıra düzelmekle beraber azalmasından ve farklı kokuları ayırt
edememesinden şikayetçi olduğunu beirtmiştir. Yapılan fizik muayenesinde, frontal bölge orta
kısmında saçlı deriden başlayıp burun köküne kadar inen 7,5 X 0,2 cm’lik ciltten çökük ve açık renkte
nedbe dokusu olduğu tespit edilmiştir. Bu nedbe dokusunun sabit iz niteliğinde olduğu ara kararına
varılmış olup, subjektif de olsa, koku testlerinin ve tat testlerinin yapılmasına karar verilmiştir.
Yapılan testler sonucunda olgumuzun tatları alabildiği ancak koku duyusunu kaybettiği
anlaşılmıştır.
Bu çalışmamızda travma sonrası gelişen anosminin sebepleri, adli tıbbi önemi, adli açıdan
istenmesi gereken tetkikler, literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır.
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ŞÜPHELİ FİZİKSEL İSTİSMAR VE GÖZETİM İHMALİ OLGULARINA ÇOK DİSİPLİNLİ
YAKLAŞIM
Hakan KAR1, Selda POLAT2, Ökkeş KOÇYATAĞI1, Halis DOKGÖZ1
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Mersin

1

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin

2

Çocuğun “fiziksel istismarı”, kasıtlı olarak kullanılan fiziksel güç sonucunda çocuğun beden
ve ruh sağlığı, yasamı, biyopsikososyal gelişimi açısından zararlı durumların ortaya çıkması veya
ortaya çıkma olasılığının bulunması olarak tanımlanır. Gözetim ihmali ise çocuğun yaşadığı evde,
kreş-okul ortamında, sosyalleştiği alanlarda veya trafikte, güvenliğinin sağlanmaması ya da yetersiz
denetimi sonucu fiziksel anlamda zarar görmesi anlamına gelir.
Bu çalışmada, 2012 yılı süresince, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim
Dalı’na başvuran ve şüpheli fiziksel istismar ve/veya ihmal açısından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Sosyal Pediatri birimine danışılan 71 olgunun öyküleri, yaş, cinsiyet ve aile özellikleri,
başlangıç ve izlem sonu tanıları ile uygulanan tedbirler multidisipliner yaklaşımla irdelenmiştir.
Olguların yaş ortalaması 4,3 yaş olup, 45’i (%63,4) erkek, 26’sı (%36,6) kız çocuktu.
Çocukların büyük çoğunluğu (%94,4) ev ortamında ailesiyle yaşamaktaydı. Başvuru tanılarına göre;
27 (%38,0) zehirlenme, 21 (%29,6) düşme, 8 (%11,3) ev kazası, 6 (%8,5) yanık, 5 (%7,0) darp, 2
(%2,8) trafik kazası ve 2 (%2,8) diğer nedenlere bağlı toplam 71 olgu saptandı. Zehirlenme olgularının
%77,8’i (21 olgu) ev temizlik kimyasalı, % 22,2’si (6 olgu) ilaç içme nedeniyle getirilmişti. Dokuz
olguda hayati tehlike oluşturan (%12,7) yaralanma mevcuttu. Olguların tamamı sosyal pediatri
birimine danışılmasına rağmen 7 olgu, ilgili birime başvurmadan hastaneden ayrılmış olup başvuran
64 olgunun 34’ü (%53,1) ‘gözetim ihmali’, 5’i (%7,8) “fiziksel istismar” tanısı almış, 25 olguda
(%39,1) ise fiziksel istismar ya da ihmalden şüphelenilmemişti. Gözetim ihmali ya da fiziksel istismar
tanısı alan tüm olgular için sosyal inceleme, gerekli durumlarda ise koruma tedbirlerinin alınması talep
edilmişti.
Çocukta ihmal ve fiziksel istismar konusunda çokludisiplinli yaklaşım, hem tanı koyma hem
de çocuğun yüksek yararını gözetme noktasında doğru ve etkili bir yöntemdir. Çocukluk çağı travma
olgularında, adli raporlanma süreci ile yetinilmemeli, şüpheli olguların tamamında Sosyal Pediatri
birimlerine danışılmalıdır.
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İZMİR'DE YAPILMIŞ MEDİKO-LEGAL OTOPSİLERDE BÜYÜK DAMAR
YARALANMASI SAPTANAN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mehmet Tunahan ALTUNDAĞ1, Tarık ULUÇAY1, Mahmut AŞIRDİZER1, Yıldıray ZEYFEOĞLU1,
Mustafa DALGIÇ2, Murat KÖKER2, Mehmet Sunay YAVUZ1.
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Manisa

1

Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı, İzmir

2

Bu çalışmada İzmir’de yapılan mediko-legal otopsilerde büyük damar yaralanması saptanan
olguların özelliklerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Bu amaca uygun olarak, 1 Ocak 2010 - 31 Aralık 2012 tarihleri arasındaki 3 yıllık sürede,
İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı’nda otopsisi yapılan tüm olguların raporları gözden geçirilmiş,
otopsisinde büyük damar yaralanması saptanan olguların yaş ve cinsiyet dağılımları, yaralanmanın
lokalizasyonu ve tipleri, ölüm nedenleri, eşlik eden organ lezyonları incelenerek, elde edilen veriler
SPSS-15 programında değerlendirilmiştir.
Çalışma süresinde yapılmış olan toplam 6174 otopsinin 365’inde (%5,9) büyük damar
yaralanmaları saptanmıştı. Bu olguların %83,8’i (n=306) erkek, % 16,2’si (n=59) kadındı. Olgular 1188 yaş arasında dağılmakta olup, yaş ortalaması 41,2 (SD: 15,9) olarak saptandı. 202 olguda büyük
arterlerde, 46 olguda büyük venlerde ve 117 olguda ise hem büyük arter hem de büyük venlerde
yaralanma tespit edilmişti. 39 olguda büyük arter ve/veya ven yaralanmalarına kardiyak yaralanma da
eşlik etmekteydi. 365 olgunun 120’si (%32.9) ateşli silah, 107’si (%29,3) kesici-delici alet, 99’u
(%27,1) trafik kazası, 39’u (%10,7) ise diğer künt travma yaralanmalarına maruz kalmışlardı.
Olguların büyük çoğunluğu (n=253; %69,3) olay yerinde ölmüştü.
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KÜNT VEYA PENETRAN KARDİYAK YARALANMA SONUCU ÖLÜMLERİN
RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
Tarık ULUÇAY1, Mehmet Tunahan ALTUNDAĞ1, Mehmet Sunay YAVUZ1,
Yıldıray ZEYFEOĞLU1, Mustafa DALGIÇ2, Murat KÖKER2, Mahmut AŞIRDİZER1
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Manisa

1

Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı, İzmir

2

Bu çalışmada İzmir’de yapılan otopsilerde künt veya penetran kardiyak yaralanma sonucu
ölümlerin özelliklerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Bu amaca uygun olarak, 1 Ocak 2010 - 31 Aralık 2012 tarihleri arasındaki 3 yıllık sürede,
İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı’nda otopsisi yapılan tüm olguların raporları gözden geçirilmiş,
otopsisinde künt veya penetran kardiyak yaralanma sonucu öldüğü saptanan olguların yaş ve cinsiyet
dağılımları, yaralanmanın lokalizasyonu ve tipleri, ölüm nedenleri, eşlik eden organ lezyonları
incelenerek, elde edilen veriler SPSS-15 programında değerlendirilmiştir.
Çalışma süresinde yapılmış olan toplam 6174 otopsinin 209’unda (%3,4) ölüm künt veya
penetran kardiyak yaralanma sonucu meydana gelmişti. Bu olguların %81,3’ü (n=170) erkek,
%18,7’si (n=39) kadındı.

Erkek olguların yaş ortalaması 37,3 (SD: 15,3), kadın olguların yaş

ortalaması 35,5 (SD: 16,5) olarak saptandı. Kardiak yaralanmalar olguların 150’sinde (%71,8) tek bir
odacığı ilgilendirirken, 59’unda (%28,2) birden fazla odacık yaralanması bulunmaktaydı. 133 olguda
sol ventrikül, 112 olguda sağ ventrikül, 58 olguda sağ atrium, 44 olguda sol atrium yaralanması
tanımlanmış; hiçbir olguda auricula yaralanması tanımlanmamıştı. 209 olgunun 91’i (%43,5) kesicidelici alet, 80’i (%38,3) ateşli silah, 19’u (%9,1) trafik kazası, 19’u (%9,1) ise diğer künt travma
yaralanmalarına maruz kalmışlardı. Olguların ¾’ü (n=159; %76,1) olay yerinde ölmüştü.
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KEPEK YIĞINI ALTINDA KALMA SONUCU DİRİ GÖMÜLME: BİR OLGU SUNUMU
Mustafa Talip ŞENER1, Gökmen KARABAĞ2, Yüksel ANÇI1, Ufuk İLİNGİ2, Ahmet Nezih KÖK1
¹Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Erzurum
²Adli Tıp Kurumu Erzurum Grup Başkanlığı, Erzurum
Asfiksi sonucu ölüm tiplerinden biri de diri gömülmedir. Diri gömülme bir canlının toprak,
kum, maden kömürü, tahıl, un ya da saman gibi madde yığınları altında kalarak ağız burun tıkanması,
karın-göğüs basısının birlikte etkisiyle ve yabancı maddelerin solunması sonucu meydana gelir. Orjin
genellikle kazadır. Bu araştırmada iş kazasına bağlı meydana gelen diri gömülme olgusu sunularak, iş
kazalarına bağlı yaralanma ve ölümlere dikkat çekilmesi, iş kazalarının önlenmesine yönelik etkili
tedbirlerin alınmasının vurgulanması amaçlanmıştır.
Kepek fabrikasında çalışan, 43 yaşında, erkek işçi, iş yerinde kepek akışını düzeltirken üzerine
kepek kütlesinin dökülmesi sonucu yığın altında kalarak yaşamını yitirmiştir. Otopside; trakea
lümeninin bronş bronşioller de dahil olmak üzere kepek tarafından tamamen tıkandığı, her iki akciğer
yüzeyinde ve loblar arasında yoğun peteşial kanamalar, akciğerlere yapılan kesitlerde konjesyone ve
kanlı köpüklü sıvı çıkışı saptanmıştır.
Olgumuz kepek kütlesinin altında kalmaya bağlı, iş kazası sonucu gelişen diri gömülme
olayıdır. Otopsi bulgularımız, diri gömülme tanısı için diagnostiktir. İş kazaları, kaza sonucu gelişen
yaralanmalar içinde ikinci sıklıktadır. İş kazalarının yaklaşık %2’si ölümle sonuçlanmaktadır. Diri
gömülme iş kazasına bağlı ölümler içinde nadiren görülür. İş kazalarına bağlı diri gömülme sıklıkla
maden ocaklarındaki göçükler, duvar yıkılması, toprak, kum, saman vb. yığınlar altında kalınması gibi
nedenlerle olabilmektedir. İş yerlerinde yaralanma veya ölümlerin önemli bir kısmı basit tedbirlerin
alınmasıyla kolaylıkla önlenebilecek niteliktedir. İşçinin baret, emniyet kemeri, lastik çizme, gözlük
gibi kişisel koruyucuları devamlı olarak kullanmasının sağlanması, işyerindeki çalışma düzen ve
sisteminin işin esasına uygun hale getirilmesi, iş kazalarına bağlı yaralanma ve ölümleri önlemede
etkilidir.
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AKCİĞER TÜBERKÜLOZU OLAN BİR HASTADA PULMONER ARTER RÜPTÜRÜNE
BAĞLI ANİ ÖLÜM: BİR OLGU SUNUMU
Murat Nihat ARSLAN, Ziyaettin ERDEM, Hüseyin EŞ, Bülent ŞAM, Sermet KOÇ
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul
Akciğer tüberkülozu dünya çapında sık görülen bir akciğer enfeksiyonudur. Kimi hastalarda
tanı ancak otopside konulabilmektedir. Primer tüberkülozun tipik yer kaplayan oluşumu
lenfadenopatiyken postprimer tüberkülozun tipik lezyonu kavite oluşumudur. Yapılan radyolojik
çalışmalarda primer tüberkülozda sağ paratrakeal ve hiler lenf nodu yerleşimi en sık görülen yerleşim
yeridir. Postprimer tüberkülozda kavitasyonla ilişkili parenkimal opasiteler apekste ya da üst lobun
arka bölgelerinde görülmüştür. Hemoptizi akciğer tüberkülozunun önemli bir bulgusu olup
bronşiektazi, aspergilloma gibi pek çok farklı etyolojiye bağlı olarak gelişebilir. Kanama kaynağı
çoğunlukla bronşial arterlerdir. Komşu tüberküloz kavitesinin neden olduğu pulmoner arter
erozyonuna bağlı pulmoner arter anevrizması Rasmussen Anevrizması olarak adlandırılmaktadır. Bu
anevrizmalar uzun sürede olmakta ve kliniğe hemoptizi olarak yansımaktadır.
Evinde yere düşmesi nedeniyle çağrılan acil servis ekiplerinin müdahalesine rağmen hastaneye
ölü olarak götürülmüş 79 yaşında erkek olgu kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Morg
İhtisas Dairesine gönderilmiştir. Kişinin tıbbi özgeçmişi ile ilgili olarak hastane kayıtlarının
sorgulanmasında kişide hipertansiyon ve diyabet hastalıklarının bulunduğu anlaşılmıştır. Kişinin
yapılan dış muayenesinde üzerindeki elbiselerde ve yüz bölgesinde kurumuş kan lekeleri izlenmiştir.
Otopside perikard içerisinde 400 mL civarında kısmen koagulum da içeren kan izlenmiştir. Sağ
akciğer hiler bölgesinde Pulmoner arteri ve sağ ana bronşu çepeçevre saran; damar duvarını ve ana
bronş duvarını infiltre etmiş yer kaplayan kitle izlenmiştir. Ana bronşlarda, trakeada ve özofagusta da
kanlı içerik tespit edilmiş olup mide içerisinde 150 mL kadar kan olduğu görülmüştür. Sağ akciğer
hiler bölgesinde tespit edilen yer kaplayan kitlenin histopatolojik incelemesinde tüberküloza bağlı yer
kaplayan kitle formasyonu tespit edilmiştir. Ölüm sebebi, “Sağ pulmoner arter duvarında tüberküloz
enfeksiyonunun yol açtığı infiltrasyona bağlı rüptür sonucu gelişen kardiyak tamponad” olarak ortaya
konmuştur.
Olgumuz akciğer tüberkülozunun sık görülmeyen bir komplikasyonu olan pulmoner arter ve
ana bronş tutulumunun bir örneği olup literatüre sunulmaya değer görülmüştür. Olgumuz üzerinden
tüberküloz kavitelerinin yerleşim yerleri ve bunların kliniğe yansımaları gözden geçirilmesi
planlanmakta

olup

otopside

bu

yerleşimlerle

ilgili

neler

yapılabileceğinin

tartışılması

amaçlanmaktadır.
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PSİKOTROP MADDE KULLANIMINDA GÜNCEL SORUNLAR: KATKI MADDELERİ
Zeynep TÜRKMEN, Selda MERCAN, Münevver AÇIKKOL, Salih CENGİZ
İstanbul Üniversitesi Adli tıp Enstitüsü, İstanbul
Bağımlılık özelliği yüksek ve tedavisi oldukça zor olan uyuşturucu-uyarıcı maddeler arasında
yer alan eroin, amfetamin ve kokain örneklerinde, mevcut maddenin daha fazla miktarda görünmesi ve
daha fazla kâr getirmesi için, birçok katkı ve seyreltici maddelerin kullanıldığı bilinmektedir.
Bu tür maddelerin bazılarının toksik etkisi, kullanılan uyuşturucu maddenin oluşturduğu
etkiden çok daha zararlı olabildiğinden, uyuşturucu maddelerin içindeki bu tür katkı maddelerinin
belirlenmesi oldukça önemlidir. Beklenmeyen seyrelticiler ve öngörülemeyen safsızlıklar, uyuşturucuuyarıcı madde kullanıcılarının hayatını tehlikeye sokabilir. Aynı zamanda sokaktaki uyuşturucu
maddelerinin içindeki seyreltici-katkı maddelerinin detaylı bilgileri ve oranları, bu maddelerin üretim
ve dağıtım yolları ile menşei hakkında da bilgi vermektedir.
Bu çalışmada enstitümüz laboratuarlarına, ailelerin, çocuklarının odalarında veya eşyaları
arasında buldukları ve endişeleri üzerine analiz talep ettikleri bazı toz maddeler üzerinde yapılan
incelemeler değerlendirilecektir.
Böylelikle benzer çalışmalar yapmış gruplarla kendi bulgularımızı karşılaştırarak uyuşturucu
pazarındaki değişiklikleri ve güncel sorunları tartışmak hedef alınmıştır.
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TERMİNASYON YAPILAN CİNSEL SALDIRI MAĞDURU OLGULARI
Nursel GAMSIZ BİLGİN1, Hüseyin DURUKAN2, Halis DOKGÖZ1, Filiz ÇAYAN2
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Mersin

1

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Mersin

2

Cinsel saldırı olayı birey ve toplum için tıbbi ve hukuki bir problem olup olaya bağlı gebelik
meydana gelmesi halinde çocuk için ağır travma haline gelmektedir. Çalışmamızda cinsel saldırı
sonucu meydana gelen gebelik olgularının değerlendirilmesinde çocuğun yüksek yararından hareketle
multidisipliner yaklaşımın öneminin vurgulanması amaçlanmıştır.
Adli Tıp ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nın 5 yıllık kayıtları tarandı. Cinsel
saldırı mağduru sonucu gebe kalan ve terminasyon yapılan olgular çalışma kapsamına alındı.
Dosyaları incelendi.
Son 5 yılda 8 olgu tespit edilmekle birlikte 3 olgu hakkında yeterli bilgi olmadığı için 5 olgu
çalışma kapsamına alındı. Olguların yaş ortalaması 15, ortalama gebelik haftası 14 hafta 6 gündü.
Gönderilen adli belgelerden 3 olguda cinsel saldırı eylemini yapan kişinin mağdurun sevgili veya
arkadaşı olup yaş ortalamasının 24 olduğu tespit edildi. Hasta dosyalarında yapılan terminasyon
eyleminin komplikasyonsuz tamamlandığı ve taburcu edildiği bilgisi mevcuttu. Tüm olgulardan
genetik inceleme için örnekler alınmış ve görevli memura teslim edilmişti.
Cinsel saldırı mağduru çocukların muayenesinde hekim(ler)in birincil görevi tekrarlayan
travmalardan çocuğu korumaktır. Ayrıca gebelik ve cinsel yoldan bulaşan hastalıkların proflaksisi ve
gebelik oluşması durumunda terminasyon için Kadın Hastalıkları ve Doğum, çocuğun ve ailenin
ruhsal sağlığının değerlendirilmesi için Psikiyatri Anabilim Dallına konsülte edilmelidir. Özellikle
gebelik mağduru çocukta sürecin multidisipliner yaklaşım ile kısa sürede tamamlanacak şekilde
yapılandırılması gerekmektedir. Bunun için ekipler olmalı, ekipte yer alan tüm hekim ve yardımcı
sağlık personellerine eğitim verilmeli, kontrol listeleri oluşturulmalıdır. Multidisipliner yaklaşımda
hukuk boyutunun da daha az travmatik olması açısından adli süreçte görev alan kişilere de eğitim
verilmesi uygun olacaktır.
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ADLİ BİLİMLERDE DNA ANALİZLERİ
Esma SÖYLEMEZ1,2, Zeliha KAYAALTI2
1

Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Tokat

2

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü, Ankara
Son 20 yıldır DNA analizleri adli bilimlerde devrim yaratmıştır ve hukuki yaptırımlarda

önemli bir araç haline gelmiştir. DNA kanıtları,

biyolojik ilişkilerle bağlantılı konuları çözme,

hırsızlık, tecavüz, cinayet gibi süphe uyandıran çeşitli suçlarda mahkumiyet veya beraat anahtarı
olmuştur. DNA’nın adli amaçlarla kullanımı bunlarla sınırlı kalmayıp insan hakları ihlalleri, göçler ve
göçmenlerle ilgili davalarda, babalık ve akrabalık testleri, akrabalığın belirlenmesi ile medeni hukuk
ve miras hukuku alanlarında sorunların hızla çözümlenmesinde, kayıp kişilerin, felaket kurbanların
kimliklendirilmesinde de katkı sağlamaktadır. DNA kan, kan lekeleri, semen, tükürük ve lekelerinde,
kemik, doku, organ, tırnak, kepek ve saç kılları gibi biyolojik materyallerden elde edilebilir. Genel
olarak DNA araştırmaları başlıca iki adım içerir. Biyolojik örneklerden DNA profilinin oluşturulması
ve DNA profillerinden kanıtların yorumlanması şeklindedir. Günümüzde DNA profilini belirlemek
için PCR ve kısa bitişik tekrarlara (STR) dayalı analizler yapılmaktadır. PCR tekniği DNA’nın
çoğaltılması prensibine dayalı olup adli vakalarda eser miktardaki biyolojik örneklerden DNA elde
edilerek sonuç alınabilmektedir. STR, kısa tekrar eden DNA dizilerinin polimorfik bölgelerinin tayini
analizidir. DNA profilleme, genetik yapıdan faydalanarak bireylerin kimlik tespitine izin veren bir
tekniktir ve genetikte sıklıkla kullanılan DNA polimorfizmlerini temel alır. Polimorfizm çeşitleri
içerisinde en çok rastlanan, tek nükleotid polimorfizmleri (SNP), genomda spesifik bir bölgede tek bir
bazda meydana gelen değişiklikleri gösterir. Tek yumurta ikizleri dışında her bireyin DNA profili
eşsiz kabul edilir. Bu bağlamda adli soruşturmalarda, DNA parmak izi tekniği ile elde edilen DNA
profili, DNA veri tabanında taranarak şüpheli kişiler belirlenebilmekte ve olaylar arasında bağlantı
kurulabilmektedir.
Son yıllarda adli olayların aydınlatılmasında DNA kanıtları, altın standart haline gelmiş ve
ceza adaletinde toplumlar için paha biçilmez bir araç olmuştur.
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NEONATASİT: İKİ OLGU SUNUMU
Erdem Hösükler1, Bilgin Hösükler1, HD Memiş1, Ahmet Selçuk Gürler1, Sermet Koç2
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul

1
2

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
Filisit, 18 yaş altı çocuğun ebeveyni tarafından öldürülmesidir. İnfantisit; çocuğun hayatının

ilk bir yılı içerisinde öldürülmesiyken; neonatasit yenidoğan bir bebeğin, doğumundan sonra ilk 24
saat içerisinde öldürülmesidir. Tüm dünyada neonatasit vakaları rapor edilmektedir. Ülkemizde de
neonatasit vakaları tüm dünyada olduğu gibi izlenmektedir.
Birinci olgumuz, annesi tarafından doğum sonrasında tuvalette başının sağa ve sola vurulması
suretiyle öldürüldüğü bildirilen 48cm boyunda, 2448 g ağırlığında, sarı saçlı, beyaz tenli, sünnetsiz
erkek bebektir.
Otopsisinde harici muayenede yüzde, göğüste ve alt ekstremitelerde yeni oluşmuş harici
travmatik lezyonlar izlendi. Batında iki başlı (muhtemel makas) bir cismin uç kısımlarının teması ile
husulü mümkün 3 adet ekimozlu sıyrık, sol supraklavikular bölgede parasternal hatta 2 adet, ksifoidin
1cm altında 1 adet iki ucuda dar (muhtemel makasla husulü mümkün) kesici delici alet yaralanması
izlendi.
İç muayenesinde; kafatasında kırıklar, beyin, beyincikte subaraknoidal kanama, durada
kanama, medulla spinaliste epidural mesafede kanama, boyun yapılarında kanama ve kosta kırıkları
tespit edildi.
İkinci olgumuz ise; çöp konteynırında çanta içerisinde, havluya sarılı vaziyette ölü olarak
bulunan 50,5cm boyunda, 3600 kg ağırlığında yenidoğan kız bebektir.
Otopsisinde harici muayenede yüzde muhtelif sayıda ekimozlar, sol mastoid 1cm altında, sağ
omuz üstte, jugulumun 1cm üzerinde, bir açısı dar bir açısı geniş kesici delici alet yaralanmaları, sol
kulak 1,5cm altında kesik vasıfta yara tespit edildi.
İç muayenede; beyin, beyincikte subaraknoidal kanama, boyun yapılarında kanama, sol vena
jugularis internada tiroid kartilaj seviyesinde inkomplet kesi, her iki akciğerde kan aspirasyon
bulguları tespit edildi.
Bu çalışmamızda dünyada hızla artmakta olan neonatasit olgularımız üzerinden tartışılması,
mağdur ve sanık profilleri, risk faktörleri, alınması gereken önlemler ve adli tıbbi boyutu literatür
eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır.
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İKİ OLGU NEDENİYLE CİNSEL SALDIRI VAKALARINDA RASTLANAN HPV (HUMAN
PAPİLLOMA VİRUS) ENFEKSİYONUNUN MEDİKOLEGAL OLARAK
DEĞERLENDİRİLMESİ
Berna ŞENEL ERASLAN, İbrahim Eray ÇAKI, Gürsel ÇETİN, Abdullah Coşkun YORULMAZ
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
HPV genital bölge ve mukoza enfeksiyonları yapan, Condyloma Acuminatum adı verilen siğil
şeklinde lezyonların oluşumuna neden olan ve servikal kanserlerle ilişkisi olduğu kesin olarak
saptanmış bir DNA virüsüdür. Erişkinlerde cinsel yolla bulaşan hastalıklar arasında en sık
görülenlerden biridir. Cinsel yolla bulaşma dışında çevresel fomit, vertikal geçiş de söz konusudur.
İnkübasyon süresi 3 hafta -1 yıl arasıdır.
Çalışmada cinsel istismar iddiası ile ruh ve beden sağlığı açısından değerlendirilmek üzere
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı’na gönderilmiş,
muayenelerinde HPV enfeksiyonu saptanan iki kız çocuk olgu sunulmuştur.
Onüç yaşındaki olgu; vajinal penil penetrasyon anamnezi veren olgunun yapılan
muayenesinde anal ve vulvar bölgede kondilomlar saptanmıştır. Olay tarihinden bir yıl sonra anabilim
dalımızda yapılan muayenesinde de; anal bölgede bir kaç adet papillom varlığı tespit edildi.
Onbeş yaşındaki olgu; anal ve vajinal penetrasyon anamnezi olan olguda, olay tarihinden 4 yıl
sonra anüste siğil şikayeti ile genel cerrahi tarafından kondilom eksizyonu ve koterizasyonu yapıldığı
görüldü. Olay tarihinden 4 yıl sonra anabilim dalımızda yapılan muayenesinde aktif anogenital
kondilom görülmedi. Yapılan cerrahi işlemlere ait nedbe dokusu saptanmadı.
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı’na başvurusu yaptırılan olguların
büyük bir bölümünde ruh ve beden sağlığının bozulup bozulmadığı sorulmaktadır. Bu olguların
değerlendirilmesine, gerçek bir stresör varlığının belirlenmesi ile başlanmaktadır. Ancak cinsel saldırı
iddiaları olan olguların önemli bir kısmında, farklı nedenlerle fiziksel bulgu saptanamamaktadır. Bu
durumda cinsel saldırı, dosyadaki sıklıkla şüphelinin kabul etmediği bir iddia olarak kalmaktadır. Bu
tür olgularda cinsel saldırı ile ilişkilendirilebilecek HPV varlığı alternatifi olmayan bir bulgu
olmaktadır. Ancak, virüs tip tayini gibi, şüpheli ile eşleşmeyi sağlayacak çalışmaların yapılmaması, bu
ciddi kanıtın tam olarak kullanılamamasına yol açmaktadır. Diğer önemli bir hususta HPV varlığının
mağdurun beden sağlığının bozulmasına yol açıp açmadığıdır. Bu konu hukuk mensupları arasında
tartışılmakta ve bir konsensüstan söz edilmemektedir. Konu henüz adli tıp uzmanları arasında da bir
karara bağlanmış değildir. Virüsün tipi, lezyonun lokalizasyonu ve yaygınlığı bu kararda etkili
olacaktır.
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8 ADET ATEŞLİ SİLAH GİRİŞ YARASI BULUNAN İNTİHAR OLGUSU
Bahadır KUMRAL1, Taşkın ÖZDEŞ2, Feyzi ŞAHİN3, Hüsrev DEMİREL3, Yalçın BÜYÜK3
1

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Tekirdağ

2

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Bolu

3

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul
Mekanik bir kuvvetle içerisinde bulunan sert cisimleri belirli mesafelere kadar ulaştıran ve bu

sert cisme iş gördüren aletlere ateşli silahlar denir. Ateşli silahla intiharın dikkat çekici özelliklerinden
birisi de silahın her zaman çevrede olmasıdır. Çalışmada, Jandarma Karakolunda er olarak görev
yapan bir asker tarafından gerçekleştirilen bir intihar olgusunun sunulması ve niteliklerinin tartışılması
amaçlanmıştır.
Yirmibir yaşındaki, erkek olgunun askerliğini yaparken başka bir karakola gönderileceğini
öğrendikten sonra, karakol komutanının masasının üzerindeki anahtarları aldığı, silahlıkta ateşli silah
(MP5 marka) kullanarak intihar ettiği, karakoldakilerin, ses duymaları üzerine etrafı aradıkları ve
silahlıkta cenazeyi buldukları ve kamera kayıtlarından olayı gördüklerini ifade etmişlerdir. Otopside
dış muayenede; çene altında 6x3 cm’lik alan içinde etrafında yoğun is ve yanık bulunan 0,6-0,8 cm
çaplarında 8 adet ateşli silah mermi çekirdeği giriş delikleri, oksipitalde ve sağ parietalde yırtık
tarzında ateşli silah mermi çekirdeği çıkış delikleri görüldü. Sonuç olarak; ateşli silah mermi çekirdeği
giriş deliği cilt, cilt altı bulgularına göre atışın çene altı bitişik atış mesafesinden yapılmış olduğu,
cesetten mermi çekirdeği elde edilmediği, atışın otomatik bir silahın seri atışının husulü ile mümkün
olduğu, kişinin ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafatası ve boyun omur
kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve medüller şok sonucu meydana gelmiş
olduğu kanaatine varıldı.
Olgumuzun olay yeri incelemesinde; MP5 marka silahın kontrol edildiğinde silahın seri
konumda tespit edildiği bildirilmiştir. Bu durum nedeniyle otopside tespit edilen 8 adet ateşli silah
mermi çekirdeği giriş delikleri ile uyumlu olduğu kanaatine varılmıştır. Kişide birden fazla ateşli silah
mermi çekirdeği giriş deliği görüldüğü zaman olayın orijini hakkında hemen cinayet ön yargısı ile
yaklaşılmamalı, intihar ihtimali de düşünülerek deliller kaybolmadan olay yerinin ayrıntılı olarak
incelenmesi ve bu olgumuzda olduğu gibi mevcut ise şayet güvenlik kamerası, mobesa gibi görüntülü
kayıtlarında temin edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda askerlerin bulunduğu ortam
nedeniyle psikolojik durumlarının dikkatle takip edilmesi ve silaha kolay ulaşabilmeleri nedeniyle
güvenlik önlemlerine azami derecede dikkat edilmesi gerektiği kanaatindeyiz.
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SPİNAL ANESTEZİ SONRASI İNTRAKRANİAL KANAMALARA MEDİKOLEGAL
YAKLAŞIM
Ömür Kaymaz ŞANYUZ2, Berna ŞENEL ERASLAN1, Yusuf TUNÇ DEMİRCAN4, Mehmet
ALTINOK1, Naciye AKAN ASLAN1, Fuat KILIÇ1, İbrahim Eray ÇAKI1, Tayfun HAKAN3,
Abdullah Coşkun YORULMAZ1.
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, 2Adli Tıp Kurumu, İstanbul,

1

Özel Memorial Hastanesi, 4İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, İstanbul

3

Spinal anestezinin görece nadir komplikasyonlarından biri intrakranial kanamalardır. Önemli
klinik sonuçlara yol açabilen bu istenmeyen durum, beklenmedik bir komplikasyon olarak,
beraberinde malpraktis davalarına yol açabilmektedir. Bu çalışmada, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Adli

Tıp

AD'na

başvurusu

yaptırılan,

spinal

anestezi

sonrası

görülen

intrakranial

kanamaların medikolegal olarak değerlendirilmesi amaçlandı.
Olgu 1: Hasta ilerlemeyen doğum eylemi endikasyonu ile sezaryen sectio ile doğum
yapmıştır. Cerrahi prosedür için spinal anestezi yönteminin tercih edildiği belirtilmektedir. Bir süre
sonra baş ağrısı şikayeti ile başvuran hastada tıbbi tedavi uygulanmış ve salah ile taburcu olmuştur.
Ameliyattan 1ay sonra ise subdural hematom saptanan hasta için cerrahi girişim gerekmiştir. Başarısız
spinal anestezinin beyin kanamasına yol açtığı iddiası bulunmaktadır.
Olgu 2: Hasta sezaryen sectio ile doğum yapmıştır. Cerrahi prosedür için spinal anestezi
yönteminin tercih edildiği belirtilmektedir. Postpartum iki gün süren baş ağrısı şikayeti olan hastada
dördüncü gün epileptik atak görülmüştür. Tetkiklerinde ise subdural hematom saptanan hasta için
cerrahi girişim gerekmiştir. Başarısız spinal anestezinin beyin kanamasına yol açtığı iddiası
bulunmaktadır.
Olgu 3: Yüksek morbiditesi olan yaşlı hastada ürolojik cerrahi girişim için spinal anestezi
kararı alınmıştır. Tromboprofilaksisi ameliyat günü gözetilerek düzenlenen hastada postop subdural ve
subaraknoid kanama gelişmiştir. Başarısız spinal anestezinin beyin kanamasına yol açtığı iddiası
bulunmaktadır. Spinal anestezi sonrası intrakranial kanama olgularının tıbbi malpraktis açısından
değerlendirilmesi sürecinde; öncelikle söz konusu anestezi yönteminin seçiminin doğruluğuna karar
verilmelidir. Daha sonra spinal anestezi prosedürünün uygunluğu belirlenmelidir. Yine spinal anestezi
prosedürünün uygulanması sırasında hastanın travmatize edilip edilmediği tartışılmalıdır. Spinal
anestezi sonrası baş ağrısı görülmesi sık görülen bir komplikasyon olmasına karşın, bu ağrıların çok
nadir görülen beyin kanaması ile ayırıcı tanısının yapılması gerektiği yadsınamaz. Ancak bu gereksiz
tıbbi girişimler gerektirecek, bir defansif tıp uygulaması şeklinde olmamalıdır.
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TRAFİK KAZASINA BAĞLI TESTİS TRAVMASI
Serbülent KILIÇ, Fatih SEZER, Gürol CANTÜRK
Ankara Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Ankara
Trafik kazalarında genital bölge yaralanmalarına rastlanmakla birlikte; testis ve scrotum
yaralanmaları nadiren görülmektedir. Testisin labil olması nedeniyle direkt travmadan kaçabildiği ve
korunaklı olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada araç içi trafik kazası neticesinde testis travması gelişen
ve orşiektomi uygulanan bir vaka incelenmektedir. Yirmiüç yaşındaki olgumuzda her iki el bileği
ekleminde hareket kısıtlılığı, (sol orşiektomi+sağ testis zafiyeti) duyularından veya organlarından
birinin işlevinin yitirilmesine ve çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına neden olduğu ve post
travmatik stres bozukluğu bulguları gözlemlendiği tespit edildi. Ataerkil toplum yapısında erkek
cinsiyete verilen önem ve erkek genitallerine ciddi önem atfedildiği, bu anlamda sunulan olgumuzda
da maruz kalınan orşiektomi operasyonunun etkisiyle Post Travmatik Stres Bozukluğu geliştiği dikkat
çekmektedir.
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CİNSEL SALDIRI MUAYENELERİNDE TOLUİDİNE MAVİSİ KULLANIMININ
ETKİNLİĞİ: ÖN ÇALIŞMA
Murat YILDIZ1, Nursel GAMSIZ BİLGİN2
Şırnak Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Şırnak

1

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Mersin

2

Adam’s kriterlerine göre labiumlar, perihimenal dokular ya da perinede akut abrazyon,
laserasyon ve ekimoz cinsel saldırının kesin olmayan ancak destekleyen delilleridir. Toluidine mavisi
hücrelerin ortaya çıkmış olan çekirdeklerine afinitesi nedeniyle derideki travmatik lezyonların tespiti için
kullanılabilir. Bu ön çalışmada makroskobik muayene ile tespit edilemeyen travmatik lezyonların,
kolposkopik muayeneye ek olarak toluidine mavisi ile boyanmasının etkinliğinin araştırılması amaçlandı.
Çalışma için %1’lik toluidine mavisi solüsyonu kullanıldı. Adli Tıp Anabilim Dalı
polikliniğine cinsel saldırı iddiasıyla muayene edilmesi için gönderilen olguların aydınlatılmış
onamları alındıktan sonra makroskobik ve kolposkopik muayeneleri yapıldı. Vulva, labiumlar ve
himen sprey ile toluidine mavisi püskürtülerek boyandı ve 5 dk beklendi. Tekrar makroskobik ve
kolposkopik muayeneleri yapıldı.
Polikliniğe başvuran 10 olguda toluidine mavisi ile boyama yapıldı. Genital bölgenin
makroskobik ve kolposkopik muayenesinde; 10 olgunun 4’ünde eski yırtık saptanmış, 6 olguda ise
herhangi bir eski ve/veya yeni yırtık tespit edilmemiş olup 2 olguda ise vulvar bölgede yüzeyel
sıyrıklar mevcuttu. Toluidine mavisi ile boyama sonucunda makroskobik ve kolposkopik muayenede
saptanan 4 olgudaki eski yırtık haricinde başka herhangi bir eski ve/veya yeni yırtık tespit edilmemiş
olup 6 olgunun 4’ünde ise minör yüzeyel sıyrıklı alanlar olduğu kanısına varılan travmatik lezyonlar
tespit edildi.
Cinsel saldırı olgularında toluidine mavisi boyası özellikle genital bölgede makroskopik
ve/veya kolposkopik muayene yöntemi ile tespit edilemeyen travmatik bulguların tespit edilmesine
yardımcı olduğu bazı yazarlar tarafından kabul edilmektedir. Cinsel saldırı muayenesi esnasında
toluidine mavisi boyasının makroskopik muayene sonrası yapılacak olan kolposkopik muayeneye rutin
olarak eklenmesinin gerekli olduğu kanısındayız.
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TRAVMA NEDENİ İLE ACİL SERVİSE GETİRİLEN WAARDENBURG SENDROMLU
ÇOCUĞUN İSTİSMARI
Erdoğan KARA1, Akın TÜTÜNCÜLER2, Cüneyt Destan CENGER3, Zeynep YENER1,
Mehmet Emin DEMİRCİOĞLU1
Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi, İstanbul, 2Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu, İstanbul,

1
3

İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
Çocuğun kaza dışı nedenlerle vücudunda iz bırakan ve sağlığını olumsuz yönde etkileyen her

tür travmatik lezyon fiziksel istismar olarak adlandırılır. Acil servise travma nedeniyle getirilen
özellikle zeminde başka hastalığı bulunan çocuklarda ayırıcı tanıda istismarın düşünülmesi gerektiğine
dikkat çekmek amacı ile sunulmuştur.
Annesi tarafından yataktan düşme nedeni ile acil servise getirilen 14 aylık kız çocuktur.
Çocuğun Waardenburg Sendromu (sensörial nöral işitme kaybı ve pigmentasyon bozukluklarına neden
olan otozomal dominant geçişli bir sendromdur.) nedeniyle pediatri polikliniğinde takip edildiği
anlaşılmıştır. Genel beden muayenesinde; yumuşak doku travması ile uyumlu çok sayıda travmatik
lezyon, sağ kalçada kesi mevcut olduğu, göz dibi muayenesinde; bilateral yaygın retinal hemoraji,
optik disk ve makulanın preretinal hemorajilerle kaplı olduğu saptanmıştır. Çekilen beyin
tomografisinde akut ve kronik subdural hematomun bulunduğu saptanmıştır.
Çocuk “Sarsılmış bebek sendromu” tanısıyla çocuk istismarı açısından değerlendirilmek
amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmiştir. Çocuğun fizik muayene bulguları ve
radyolojik tetkiklerinden elde edilen bilgi ve bulgular değerlendirildiğinde; çocuğun başının
sarsılmasıyla veya düşme/bir cismin kafaya doğrudan vurulmasıyla şiddetli kafa travmasına maruz
kaldığı anlaşılmış olup çocuğun fiziksel istismara maruz kaldığı kanaatine varılmıştır.
Çocuğa ebeveyni veya bakımından sorumlu bir yetişkin tarafından bilerek veya bilmeyerek
uygulanan ve çocuğun sağlığını, fiziksel ve psiko-sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen, kaza
dışı, önlenebilir her türlü davranış çocuk istismarı olarak tanımlanır. Çocuk istismarı tüm dünyada
yüksek mortalite ve morbiditeye sahip önemli bir halk sorunudur. Bu nedenle her yıl dünyada 155.000
çocuk ölümü meydana gelmektedir. Çocuk acil servisine başvuran olguların %1,4’ünü çocuk istismarı
olguları oluşturmaktadır. İstismara maruz kaldıktan sonra acil serviste doğru tanı konulmadan evlerine
gönderilen çocukların %5-10’unun daha sonraki dönemde öldürüldüğü, %35-50’sinin ise ciddi hasara
maruz kaldığı bildirilmiştir. Travma nedeni ile acil servise getirilen çocuklarda, istismar ayırıcı tanıda
yer almalı, altta yatan başka hastalıkların istismar tanısını güçleştirebileceği unutulmamalı ve olgular
multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirilmelidir.
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EYLÜL 2012 İLE EYLÜL 2013 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE
SENTETİK KANNABİNOİD (JWH-18, JWH-73) KULLANIM SIKLIĞI
Ebru GÜRLEYİK, Oya YETER, Erdal SAZ, Yeter EROL, Ahmet GÜREL, Yalçın BÜYÜK
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul
Sokak dilinde ‘bonzai’ ya da ‘jamaika’ olarak bilinen ve bitkisel görünüm kazandırmak
amacıyla çeşitli bitki kırıntılarına emdirilen sentetik kannabinoidler, esrar gibi yeşil renkli bitki
kırıntılarından oluşmaktadır. Türkiye’de ilk olarak 2010 yılında yakalanan bonzai, Türkiye’ye
çoğunlukla Avrupa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Çin’den getirilmektedir. 2011 yılında
Türkiye’de 42,945 kg bonzai ele geçirilmiştir ve yakalamaların büyük bir kısmı Türkiye’nin batısında
gerçekleştirilmiştir. Dozaj ve içerik açısından yapıları tam olarak bilinmeyen bu maddelerin yaygın
kullanımı ve bu maddelere özgü düzenlemelerin bulunmaması ya da yeterli olmaması nedeniyle artan
kötüye kullanım, toplum sağlığı açısından ciddi bir problem haline gelmektedir. Sentetik
kannabinoidlerin kullanımının tespiti ile toplumdaki kullanım sıklığının bilinmesi alınacak tedbirler
açısından yol gösterici olacaktır.
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nda 2012 Ağustos ayından itibaren kan, idrar, saç, tükrük gibi
biyolojik numunelerde JWH-18 ve JWH-73 ile metabolitlerinin analizleri yapılmaya başlanmıştır. Bu
çalışmanın amacı İstanbul ve çevresinden Adli Tıp Kurumu’na psikoaktif madde kullanımının tespiti
amacıyla gelen dosyalarda sentetik kannabinoid kullanımının sıklığını tespit etmektir. Kurumumuz
Kimya İhtisas Dairesi’ne Eylül 2012 ile Eylül 2013 tarihleri arasında madde kullanımının belirlenmesi
amacıyla gönderilen kan, idrar, saç, tırnak ve tükrük örnekleri olmak üzere toplam 3219 kişiye ait
dosyaların raporları retrospektif olarak taranmıştır.
Numuneler LC/MS/MS ile JWH-18 ve JWH-73 ile metabolitleri de dahil olmak üzere
psikoaktif maddeler açısından incelenmiştir. Vakaların %32’sinde JWH-18, JWH-73 veya
metabolitleri (tek başına veya diğer psikoaktif maddelerle birlikte) bulunmuştur.
Bu çalışma sentetik kannabinoidlerin İstanbul ve çevresinde kullanım oranını gösteren bir
çalışma olup verilerin takibi açısından önem taşımaktadır.

154

X. Adli Bilimler Sempozyumu 13-16 Kasım 2013 /ANKARA

PB 93
İNTERN HEKİMLERİN, HEKİME YÖNELİK ŞİDDET KONUSUNDA YAŞANMIŞLIKLARI
VE DÜŞÜNCELERİ
Ahmet TURLA1, Berna AYDIN1, Berkay ÜNLÜ2
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Samsun

1

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun

2

Bu araştırmada Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitimlerine devam eden,
meslek hayatına atılmalarına az bir süre kalan intern hekimlerin hastane ortamında uğradıkları ya da
tanık oldukları şiddet davranışları ve hekime yönelik şiddetin önlenmesi konusundaki düşüncelerinin
araştırılması amaçlanmıştır.
Kesitsel nitelikteki bu araştırma, 01-30 Eylül 2013 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde eğitimlerine devam eden intern hekimlere gönüllülük esasına göre gözlem altında anket
uygulanarak yapılmıştır. Araştırmaya 161 intern hekimden 139’u (%86,3) katılmıştır. Araştırma
öncesinde Tıp Fakültesi Dekanlığı’ndan gerekli izinler alınmıştır. Elde edilen veriler paket istatistik
programı (SPSS 20.0) yardımı ile değerlendirilmiş, sayı ve yüzdelikler şeklinde sunulmuştur.
Katılımcıların yaş ortalaması 23,79±1,23 yıl olup 75 (%54)’i kadın, 64 (%46)’ü erkektir.
Katılımcıların %43,2’si öğrenciliği süresince çalıştığı kliniklerde yaptığı iş nedeniyle hasta ya da hasta
yakınları tarafından şiddete uğradığını ve ayrıca %78,4’ü de başka bir hekimin mesleği nedeniyle
uğradığı şiddete tanık olduğunu ifade etmektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğu (%97,8) hekime
yönelik şiddetin önlenebilir olduğunu ve şiddetin nedeninin de en fazla (%82,7), “sağlık sistemindeki
olumsuzlukların sorumlusunun hekim olarak gösterilmesi” olduğunu düşünmektedir. İntern hekimlerin
%95,7’si bu şiddeti önlemede en önemli yapılması gerekenin, “Hekime yönelik şiddet konusundaki
yasal yaptırımların yeniden düzenlenmesi” olduğunu belirtmektedirler.
Eskiye oranla sağlık çalışanlarına karşı şiddetin büyük ölçüde arttığı ve alınan önlemlerin
yetersizliği bu konuda yapılan birçok çalışmanın ortak verisidir. Ancak sağlık işyerinde gözlenen
artmış şiddetin toplumdaki profilin bir yansıması olduğu da unutulmamalıdır. Ülkemizde bu konuda
yapılan çalışmalar yeterli düzeyde değildir. Bu konuda şiddetin nedenleri ve risk gruplarına yönelik
çalışmalar yapılması, şiddetin önlenmesi yönünde daha etkin programlar geliştirilmesine öncülük
edecektir.
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PRİMUM NON NOCERE: İSTİSMAR BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE
YAŞANAN ZORLUKLAR; OLGU SUNUMU
Haşim ASİL1, Çağlar ÖZDEMİR1, Hakan KAR2, Hamza KESKİNKILIÇ1, Serap KIVRAK1,
M. Fatih KIRCI1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Kayseri

1

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Mersin

2

Cinsel istismar tanısı ile tetiklen adli ve sosyal süreç, oldukça önemli psikososyal ve hukuki
sonuçlara neden olabilmektedir. İstismar muayenelerinde, standart algoritmaların dışına çıkılması,
bulgularının tam ve doğru olarak değerlendirilememesi, objektif olarak yorumlanmaması zaman
zaman telafisi zor durumlara yol açmaktadır.
Bu olgu sunumunda; cinsel istismar iddiasına yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında Adli
Tıp Anabilim Dalına gönderilen 3 olguda elde edilen bulgular, Çocuk İzlem Merkezi ve Devlet
Hastanesi düzeyinde yapılan ilk muayene sırasında elde edilen bulgularla karşılaştırılarak tartışılmıştır.
Olgu 1: 15 yaşında, kız olgu, 1 gün önce vajinal penetrasyon hikayesi ile Çocuk İzlem Merkezinde
değerlendirilmiş, “hymende saat 9 hizasında hafif çentiklenme ve hiperemi” şeklinde raporlanmıştır.
Olgunun aynı gün Adli Tıp Anabilim Dalında yapılan muayenesinde saat 3 ve 7 hizalarında zemini
kırmızı renkte ekimozlu, yara dudakları inflame, kaide devamlılığı izlenen taze kısmi yırtıklar, saat 6
hizasında hymen ön duvarında minimal ekimoz saptanmıştır.
Olgu 2: 13 yaşında, kız olgu, istismar hikayesi ile Devlet Hastanesi Kadın Doğum Kliniğinde
değerlendirilmiş, olgu “hymen intakt değil, 11,1 ve 6 hizasında bütünlüğü bozulmuş” şeklinde
raporlanmıştır. Olgunun 4 ay sonra Adli Tıp Anabilim Dalında yapılan değerlendirmesinde, zorla
dudağından öpülme hikâyesi alınmış, hymenin anüler yapıda, intakt, yapısı ve açıklığı itibarı ile
duhüle müsait olmadığı saptanmıştır.
Olgu 3: 16 yaşında, kız olgu, alkol etkisi altında penetrasyon şüphesi hikayesi ile Çocuk İzlem
Merkezinde değerlendirilmiş, “hymen anüler yapıda, duhüle müsait olup, saat 9 hizasında şüpheli
çentik, eski yırtık da olabilir” şeklide raporlanmıştır. Olgunun 2 gün sonra Adli Tıp Anabilim Dalında
yapılan muayenesinde, vulvada saat 6 hizasında zemini ekimozlu, traksiyona bağlı laserasyon, hymen
anüler yapıda intakt, saat 3-9 arasında uzanan septa saptanmış, dolayısı ile duhüle müsait olmadığı
değerlendirilmiştir. Cinsel istismar açısından soruşturma ve kovuşturmaya doğru, güvenilir, sağlıklı
katkılar sunulabilmesi için bu muayene ve değerlendirmelerin bu konuda bilgi, beceri ve deneyimi
yeterli adli tıp uzmanlarınca yapılması önem taşımaktadır.
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AYNI ANDA HIRSIZLIK VE CİNSEL SALDIRI MAĞDURU OLMAK: İKİ OLGU SUNUMU
İsmail BOZKURT1, Cem UYSAL1, Süleyman SİVRİ1, Mustafa KORKMAZ1, Yasin BEZ2,
Yaşar TIRAŞÇI1, Süleyman GÖREN1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Diyarbakır

1

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Diyarbakır

2

Özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel saldırı günümüzde hızla artan en ciddi şiddet
suçlarından biridir. Bununla beraber şehirlerdeki suçların büyük bir bölümü mala karşı olan suçlardır.
Cinsel saldırıların yapıldığı yerler sıklıkla mağdurun ev veya iş yeri olmaktadır. Bu nedenle mala karşı
işlenen suçlara fırsatçı cinsel saldırılar da eklenebilmektedir. Cinsel saldırılarda silah kullanımı çok
yaygın olmamakla beraber mağdurun direncini kırmak için en sık kullanılan silah kesici delici
aletlerdir. Bu çalışmada; aynı zanlı tarafından hırsızlık amacı ile mağdurelerin evlerine girildiği,
mağdurelerin uzaktan birbiri ile akraba olduğu, zanlının hırsızlık eylemini yaptıktan sonra tehdit ettiği
mağdurelerin kendisine karşılık vermemesinden cesaret alarak cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdiği
2 olgu sunulmuştur.
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BAKIMEVİNDE ÖLÜM İLE SONUÇLANAN ENGELLİ ÇOCUĞA YÖNELİK FİZİKSEL
İSTİSMAR OLGUSU
Ali METİN1, Nursel GAMSIZ BİLGİN2, Veli YILDIRIM3
Mersin Adli Tıp Şube Müdürlüğü

1

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

2

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı

3

Engelliler toplumumuzun yaklaşık %12,3 gibi büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Engelli
bireyler, şiddet açısından risk grubu olan çocuklar, kadınlar, yaşlılar gibi fiziksel, cinsel, ekonomik,
duygusal şiddettin hedefi olmakta, yaşanan şiddettin sonucunda fiziksel ve ruhsal sorunlar yaşamakta,
engel durumları artmakta veya yaşamlarını yitirebilmektedirler. Yapılan uluslararası birçok çalışmada
engellilerin fiziksel ve cinsel başta olmak üzere birçok şiddet türüne maruz kaldıkları
vurgulanmaktadır. Bu olgu sunumu ile ülkemizde yeterince araştırma konusu yapılmadığını
düşündüğümüz engelli bireylere yönelik şiddet olgusuna dikkat çekmek amaçlanmıştır.
Olgumuz engellilere yönelik özel bir bakımevinde bakıcısı tarafından yatağında ölü bulunduğu
belirtilen 9 yaşında kız çocuğu olup bakıcısından alınan öyküde çocuğun kendisi gibi orta ağır
derecede zihinsel engelli 4 çocuk ile aynı odada kaldığı, ölen çocuğun gece saatlerinde saldırgan
davranışlar sergilediği için her iki ayak bileklerinden yatak ucuna, koltuk altına bağladığı bez ile de
yatağın baş kısmına bağladığını, sabah saat 5 sıralarında koltuk altındaki bezin boyun kısmına gelmiş
olduğunu gördüğünü, 112 acil hizmetleri aradıklarını, 112 acil hizmetlerin çocuğun ölmüş olduğunu
ifade ederek gittiklerini ölüm nedeni ile polise haber verdiklerini ifade etti.
Yapılan harici muayenesinde; boyunda ön orta hattan başlayarak arkaya doğru yüzeyselleşerek
kaybolan telem izi, telem izi çevresinde noktasal peteşiyal kanamalar, her iki ayak bileğinde bileği
çevresel bağlama ile uyumlu bası ve sıyrık izler, yapılan otopside frontal bölgede saçlı deri altında 1x1
cm dairesel ekimoz, iç organlarda peteşiyel kanamalar saptandı.
Engellilere yönelik bu hizmetlerin düzenli ve sistematik denetlenmesi, özellikle ortam fiziksel
koşulların, personelin psikolojik durumlarının, sosyal ilişkilerin vs. sosyal hizmeti uzmanı,
psikiyatrist, çocuk ve ergen psikiyatristi, özel eğitim uzmanı, çocuk gelişim uzmanı, adli tıp uzmanı
gibi profesyonellerden oluşturulmuş heyet tarafından yapılandırılmış ve sürelerinin belirlenmiş
kontrollerin, yapılması, raporlandırılması adli olaylarda adaletin gerçekleşmesine yardımcı olacağı
kanaatindeyiz.
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KENDİ ANNESİNE KARŞI ENSEST EYLEM GİRİŞİMİ OLAN ERGEN OLGU
G GÜLER1, Veli YILDIRIM1, Ali METİN2, Ö EKİNCİ1, F TOROS1
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatri

1

Anabilim Dalı, Mersin
Mersin Adliyesi Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Mersin

2

Çocuk ve ergen psikiyatri kliniklerinde cinsel istismarla ilgili adli olgularla sık
karşılaşılmaktadır. Cinsel istismar olguları genelde tanıdık, bazen de tanımadığı erişkin tarafından
küçüğe karşı işlenmektedir. Bu olgu sunumunu literatürde çocuğun ebeveynine karşı yaptığı cinsel
istismar olgusunun az bulunması nedeniyle tartışmayı hedefledik.
16 yaşında erkek olgu, 8 yıl süresince polikliniğimizde randevularına karşı ilgisizliği nedeni
ile düzensiz aralıklar ile takip ve tedavi edilmiştir. 8 yaşında hareketlilik, arkadaşlarına zarar verme ve
sinirlilik gibi şikâyetleri ile polikliniğe ailesi tarafından getirildi. Davranım bozukluğu, hafif mental
retardasyon öntanıları düşünülerek psikofarmakolojik tedavi başlandı. Önerilen özel eğitim ile birlikte
takip ve tedavi sürecinde çocuk okuma-yazmayı öğrendi. Ancak arkadaşlara zarar verme, bir çocuğun
karnını bıçakla çizme gibi davranış sorunları nedeniyle 5. sınıfta okuldan atıldığı, son 3 yıldır esrar,
alkol, uçucu madde, ekstazi gibi uyutucu ve uyuşturucu madde kullanımına başladığı kendisi ve ailesi
tarafından ifade edildi. Çocuk 12.07.2013 tarihinde cezai ehliyetinin değerlendirilmesi amacıyla
polikliniğimize adli olgu olarak getirildi. Babasından alınan öyküde 2 ay önce annesine arkasından
saldırma, zorla kalçasını elleme, sürtünme gibi cinsel saldırı eyleminde bulunduğu ifade edildi.
Dünyada cinsel istismarcıların ortalama ¾’ünün normal psikolojide yetişkin bireyler olduğu
bilinmektedir. Diğer yandan, ülkemizde ve batı ülkelerinde yapılan çalışmalarda cinsel saldırı suçları
sanığının %15-30’unun on sekiz yaş altında çocuklar olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir.
Geçmişten bu yana “cinsel davranış problemli çocuklar” üzerinde pek durulmamıştır. Anne – oğul
ensesti ender görülen bir ensest türüdür. Literatürde yaptığımız araştırmada 8 yaşında preadolesan
çocuğun annesine cinsel saldırısı dışında benzer olgulara sık olarak rastlanmamıştır. Sonuç olarak
ergenlerin çok nadir de olsa büyüklerine karşı cinsel saldırısının olabileceğine ve atlanmaması
gerektiğine dikkat çekmek istenmiştir.
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PB 98
ORGAN TRANSPLANTASYONU İÇİN DONÖR OLABİLECEK ADLİ OLGULARDA ADLİ
HEKİMİN ROLÜ
Ali METİN1, Nursel GAMSIZ BİLGİN2
Mersin Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Mersin

1

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Mersin

2

Organ nakli, tedavisi mümkün olmayan hastalıklarda işlevini yerine getiremeyen organlar için
canlı veya ölüden organ alınarak hasta kişiye nakledilmesi işlemi olup Nöroloji, Nöroşiruruji,
Kardiyoloji, Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlarından oluşan 4’lü heyet tarafından beyin ölümü
tanısı konulmaktadır. Adli hekimin beyin ölümü tanısı konulmuş ve organ transplantasyonu için dönor
olabilecek adli olgularda onam alınması, organ alınması öncesi, işlem sırasında ve sonrasında hangi
aşamada görev alması gerektiğinin tartışılması amaçlanmaktadır.
7 yaşında kız çocuğu acil servise ranzadan düşme baş ağrısı, şuur bulanıklığı, kusma nedeni ile
acile getirilmiş çekilen serebral BT’de sola şift ve sağda 5 mm kalınlığında subdural kanama
saptanmış ve çocuk yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Ancak annenin birlikte yaşadığı erkek
arkadaşı tarafından fiziksel şiddette uğrama öyküsü olduğu, anne ve babası ayrı yaşadığı, çocuğun
velayetinin babaya verildiği ancak öz babadan da fiziksel şiddet gördüğü bilgisi edinilmiştir.
ÇYB’da tedavisi devam ederken 17.09.2013 tarihinde beyin ölümü tanısı konulmuş olup anne
ve babadan organ bağışı için ayrı ayrı onam alınmıştır. 18.09.2013 tarihinde savcılığa beyin ölümünün
gerçekleştiğinin bildirilmiştir. Yapılan adli tahkikat ve tıbbi belgelerin incelenmesi sonucunda
18.09.2013 tarihinde saat 09:00’da alınması gereken organların adli muayeneyi etkilemeyeceği
yönünde rapor düzenlenmiştir. 18.09.2013 tarihinde saat 20:00’de organ transplantasyon koordinasyon
merkezi tarafından yönlendirilen ekip tarafından çocuğun organları alındı. 19.09.2013 tarihinde otopsi
ve harici muayene işlemi yapıldı.
Hukuk ve sağlık çalışanları, adli olgularda organ alınıp alınması ile ilgili olarak savcının izni
gerekip gerekmediği, hususunda farklı görüşlere sahip olduğu görülmektedir. Kadavradan organ
naklinin en kısa sürede gerçekleştirilmesi gerekmek ile birlikte adli vakalarda gözden kaçırılacak bir
bulgu ve delilinin kişi ile birlikte yok olmaya bırakılacağı göz ardı edilemez. Adli otopsinin bu tür
olgularda öncelikle yapılacağının düşünülemeyeceğine göre adli hekimin beyin ölümü tanısı konulmuş
ve organ transplantasyonu için dönor olabilecek adli olgularda onam alınması aşamasında, organlar
alınmadan önce, organ alınması evresinde veya sonrasında hangi aşamada görev alması gerektiğinin
tartışılması gerektiğini düşünmekteyiz.
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PB 99
TRAVMA OLGUSUNDA KONSÜLTASYONUN ÖNEMİ BİR OLGU SUNUMU
Ali METİN1, Nursel GAMSIZ BİLGİN2
Mersin Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Mersin

1

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Mersin

2

Travma önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. ilk başvuru yeri acil servis olan travma
olgularının hızlı ve doğru tanısının konulup tedavisinin yapılabilmesi için bir algoritm içinde
yaklaşılması gerekir. Bu algoritmin bir parçası da travma bölgesine yönelik konsültasyonların
istenmesidir. Travma olgularında acil servis hekimlerinin travma bölgesine yönelik konsültasyonları
istemelerinin önemini vurgulamak amaçlanmıştır.
50 yaşında erkek hasta 19.06.2013 tarihinde araç dışı trafik kazası sonucu yaralanma sonucu
MTDH’i acil servisine getirilmiş olguya ait tıbbi belgeler incelendi. Yapılan muayenesinde sağ frontal
bölgede ekimoz ve sağ kolda sıyrık saptandığı, direkt grafi çekildiği, skapula kırığı tanısı konulduğu,
acil servisten taburcu edildiği, özgeçmişinde kronik böbrek yetmezliği öyküsü olduğu ve diyalize
girdiği, olay tarihinde 2 gün sonra 112 ile acil servise baş dönmesi, genel vücut ağrısı şikayeti ile
getirildiği, yapılan muayenede genel durumun orta, sağda solunum seslerinin azalmış olduğu, göğüs
cerrahi konsültasyonu istendiği, toraks tomografisi çekildiği, hemopnömotoraks saptandığı, göğüs
cerrahisi uzmanı tarafından cerrahi yoğun bakıma yatırıldığı, tüp torakostomi yapıldığı, ancak genel
durumunun bozulduğu ve ex olduğu belirtilmiştir. Yapılan otopside; sağ göğüs boşluğunda 2000cc
kan, her iki akciğerde subplevral ve doku içi kanamalar, palpasyonla sağ 3 kotun vertebra birleşim
yerinden kırık olduğu tespit edildi. Bunun dışında otopside nonspesifik postmortem bulgular saptandı.
Ülkemizde

acil

servis

hizmetlerinin

hemen

çoğu

pratisyen

hekimler

tarafından

yürütülmektedir. Aciller ve servislerin yoğunluğu nedeni ile acil ve adli olgularda zaman zaman yeterli
tetkik ve tanısal işlemler yapılmamasından kaynaklanan hukuki sorunlar yaşanabilmektedir. Bu
nedenle acil ve servis hekimleri olgulara konsültasyon hizmetlerinin de yer aldığı bir algoritm içinde
yaklaşmalıdır. Olgumuz için acil servise olay tarihinde getirildiğinde göğüs cerrahisinden
konsültasyon istenmediği tıbbı belgelerden tespit edilmiştir. Sonuç olarak travmalı hastada acil servis
hekiminin konsültasyon istemesi hem tanı koyma hem de tedavinin yapılmasında gereklidir. Aynı
zamanda tıbbi ve adli sorumluluk gereği de şarttır.
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PB 100
ASFİKSİ VE KOMPLİKASYONLARI SONUCU ÖLÜM: BİR OLGU SUNUMU
Recep FEDAKAR1,2, Ertuğrul GÖK1, Okan AKAN2
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Bursa

1

Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı, Bursa

2

Canlının havasızlıktan ölmesine asfiksi denilmektedir. Bazen şahsın havasız kalmış olduğu
durumdan ölüm gerçekleşmeden kurtarılması-kurtulması durumunda gecikmeli de olsa gerçekleşen
ölüm olgularına adli otopsilerde rastlanabilmektedir.
ATK Bursa Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi’ne gönderilen iş yerinde tarhana kazasına düştüğü
ve kaldırıldığı hastanede takip ve tedavileri devam ederken öldüğü bildirilen olgunun adli tahkikat ve
tıbbi evrakı, otopsi bulguları, histopatolojisi, kimyasal analiz sonuçları incelendi.
Olgumuz 52 yaşında kadındır. İş yerinde tarhana kazasına düşerek nefessiz kalması sonucu
kurtarılarak derhal bir hastane acil servisine götürülmüştür. Yapılan ilk muayenesinde; şuuru kapalı,
genel durumu kötü olması üzerine entübe edilerek, mekanik ventilatöre bağlanarak yoğun bakıma
yatışı yapılmıştır. Tüm acil tetkik ve görüntülemeler yapılmıştır. Yapılan Spiral Kranial Bilgisayarlı
Tomografide; kitle, enfarkt ve kanama bulgusu saptanmamıştır. Multidisipliner olarak takip ve
tedavisi sürdürülmüştür. Yatışının 5. günü trombositopeni de gelişen hastaya trombosit süspansiyonu
da verilmiştir. İlerleyen günlerde trombosit düzeyi normal sınırlara ulaşmamıştır. Takip ve tedavileri
sırasında, hiç iyileşme görülmemiş ve yoğun bakımda yatışının 11. günü hastada kardiyak arrest
gelişmiş olup tüm tıbbi girişime rağmen kurtarılamamıştır.
Otopsisinde; dış ve iç muayenede yaygın peteşiler, göğüs ve batın boşluklarında seröz mayiler,
akciğer yüzeylerinde sarı-yeşil membranlar, trakeada pürülan materyale bağlı enfeksiyöz görünüm
izlenmiştir. Kişinin ölümünün iş kazasına bağlı mekanik asfiksi ve gelişen komplikasyonlar sonucu
meydana gelmiş olduğu ve ölüm ile olay arasında direkt nedensellik bağının bulunduğunu raporlandı.
Olgu ilginç bulunarak tartışılması amaçlandı.
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PB 101
OTOPSİDE SAPTANAN ŞİLOPERİKARDİYUM
Ertuğrul GÖK1, Recep FEDAKAR1,2, Okan AKAN2
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Bursa

1

Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı, Bursa

2

Adli otopsilerde olgularda kardiyak tamponada nadiren rastlanmaktadır. Kardiyak tamponad
olarak şiloperikardiyum olgularına ise çok nadir olarak rastlanmaktadır. Şiloperikardiyum, primer
olabileceği gibi bir patolojiye sekonder olarak da gelişebilir.
ATK Bursa Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi’ne gönderilen olgunun adli tahkikat ve tıbbi
evrakı, otopsi bulguları, histopatolojisi, kimyasal analiz sonuçları ve İstanbul Adli Tıp Kurumu
Başkanlığı Birinci İhtisas Kurulu Raporu incelendi.
Olgumuz 72 yaşında kadındır. Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte yaralanmaya
maruz kalmış olduğu darp olayından 5 gün sonra karın ağrısı ve kusma şikâyetleri nedeniyle bir
hastaneye götürülmüştür. İnsizyonel herni ve kolon divertikül perforasyonu cerrahi tedavisi sonrası
hemodinamisi stabil olarak klinikte takip ve tedavileri devam ederken, yatışının ikinci gününde aniden
kardiyak arrest gelişmesi üzerine hasta, kardiyopulmoner resisütasyon ve ilaç tedavisine cevap rağmen
kurtarılamamıştır. Özgeçmişinde hipertansiyon, diyabetes mellitus ve geçirilmiş total abdominal
histerektomi+bilateral

salpingoooferektomi

bulunmaktadır.

Olgunun

otopsisinde

perikardiyal

boşluğun şilöz, süt renginde mayii ile dolu olduğu izlendi. Kurul raporuna göre; kişinin ölümünün
insizyonel herni ve divertikül perforasyonu, ileus ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana gelmiş
olduğu ve maruz kalmış olduğu yaralanma ile ölümü arasında illiyet bulunmadığı bildirilmiştir.
Biz bu olgu üzerinden şiloperikardiyuma neden olan patolojileri irdelemeyi amaçladık.
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PB 102
BIR OLGU SUNUMU: ÇOCUKLUK ÇAĞI CİNSEL İSTİSMAR ÖYKÜSÜNÜN GELECEĞE
ETKİSİ
F KİRCELLİ, Mehmet CAVLAK, D KUMRU, M İMALİ, D MEMİŞ
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul
Çocukluk çağı cinsel istismarı, çocuğa kendinden yaşça büyük birisi tarafından cinsel doyum
amaçlı yapılan tüm eylemler olarak tanımlanmaktadır. Her cinsiyetten, her sosyal tabakadan ve meslek
grubundan kişiler cinsel istismara uğrayabilmektedirler ancak genel olarak kadınların ve çocukların
cinsel istismara daha çok maruz kaldıkları söylenebilir. Cinsel istismarda bulunan kişilerin çoğunluğu
erkektir ve mağdurdan yaşça büyüktür. Cinsel istismar sonucu çocuklarda travma sonrası stres
bozukluğu, depresif bozukluk, kaygı bozuklukları, uygunsuz cinsel davranışlar, beden algı
bozuklukları ve madde kötüye kullanımı görülür.
Olgu sunumumuz geçmiş cinsel travma öyküsü olan sanık ve sanığın geçmiş travma öyküsündekine
benzer cinsel istismarda bulunduğu 5 mağdurdan oluşmaktadır.
Cinsel saldırıda bulunan olgu; Osman isimli bir şahıs tarafından 10 yaşındayken önce çikolata
verilerek kandırılıp daha sonra ise bıçak ile tehdit edilerek oral yolla 6 ay boyunca haftanın çoğu
gününde cinsel istismara maruz kalmıştır. Mağdur olan olgulardan ikisi olay tarihinde 11, ikisi 10 ve
biri dokuz yaşındadır. Olayların dördü 2008 biri 2007 yılında gerçekleşmiştir. Cinsel saldırıda bulunan
olgu 2007-2011 yılları arasında yaklaşık 25 kız çocuğuna bu saldırıları yaptığını ifade etmiştir. 5
olguda da sanık eylemini apartman içerisinde mağdurla kendisi yalnız olacak şekilde
gerçekleştirmiştir. Olguların üçünde sanığın eylemi teşebbüs aşamasında kalmış, diğer iki olguda
saldırı; birisinde oral penetrasyon, diğerinde elbise üstünden sürtünme şeklinde meydana gelmiştir.
Hiç bir eyleminde vajinal ya da anal yolla penetrasyon gerçekleşmemiştir. Tüm olgularda sanık bıçak
kullanarak mağdurları tehdit etmiş, etkisiz hale getirmeye çalışmıştır. Yine tüm olgularda sanık
mağdurlara 'burada Osman diye birisi oturuyor mu/var mı?' sorusunu yöneltmiştir. Sanık eylemleri
gerçekleştirdikten sonra pişmanlık duyduğunu ve ağladığını, kendisine istismarda bulunan şahsa karşı
öfkesinin devam ettiği ve intikam almak istediğini belirtmiştir. Yaptığı cinsel saldırı eylemlerini şu
şekilde açıklamaktadır; taşındıktan sonra cinsel tacizin bittiğini ancak olayı hiç unutamadığını daha
sonra eski mahallesine giderek bu şahsı öldürmek amaçlı bulmaya çalıştığını ancak bu şahsın izini
bulamadığını ve intikamını almak için mağdurlara adının Osman olduğunu söyleyerek bu şahsın
bulunmasını sağlamaya çalıştığını ifade etmiştir. Mağdurların mahkemede verdiği ifadeler,
muayenedeki ifadeleri ve ilk ifadeleri birbirini desteklemektedir. Mağdur olan olgular kurulumuzda
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yapılan psikiyatrik değerlendirilmelerinde: ikisi devam etmekte olan travma sonrası stres bozukluğu,
birisi subklinik belirtilerle giden travma sonrası stres bozukluğu, birisi geçirilmiş travma sonrası stres
bozukluğu, birisi ise geçirilmiş akut stres bozukluğu tanılarını almışlardır.
Yüksek riskli cinsel eylemler, cinsel istismara uğramış çocuklarda daha sık görülmektedir.
Çocukluğunda cinsel istismara maruz kalan çocuklarda ilerleyen dönemlerde fahişelik, çok eşlilik,
yeniden mağdur olma normal popülasyona göre daha sık görülmektedir. Bu çocuklarda başkalarına
cinsel saldırıda bulunma da sık olarak görülmektedir. Bizim vakamızda ise cinsel saldırıların birebir
kendisine yapılan şekilde tekrarlaması (bıçakla tehdit ve oral yolla tatmin ) dikkat çekicidir.
Saldırganın kendisini zaman zaman Osman olarak da tanıtması her ne kadar kendisi durumu farklı
açıklıyor olsa da saldırganla özdeşim olarak açıklanabilir. Cinsel istismar mağdurlarının hangilerinin
sonradan saldırgana dönüşebileceği ve bu durumu etkileyebilecek risk faktörleri ile ilgili yeterli veri
henüz bulunmamaktadır. Ancak bizim vakamızdan tahmin ettiğimiz üzere cinsel travmayı
söyleyememe, tehdit edilme, düşük sosyoekonomik düzey gibi faktörlerin etkili olabileceğidir. Başka
dikkat çeken bir nokta ise cinsel istismar vakalarının gizli kalmasıdır. Bu tek kişiye ait 25 saldırı
olayında bile sadece dokuz kişi şikayette bulunmuştur. Özellikle çocukluk çağı cinsel saldırılarının
bilinmemesi, mağdurların destek ve tedavi almaması mağdurun kendi ruh sağlığında tamir edilmesi
güç hasarlara neden olması yanında bu vakada görüldüğü üzere cinsel istismarın katlanarak artmasına
(1 mağdurun 25 mağdur yaratması) neden olabileceğinin de akıldan çıkarılmaması gerekmektedir.
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PB 103
ADLİ BİLİMLERDE ESTETİĞİN YERİ
Ceyda ÇALGÜNER
K.T.O Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Konya
Estetik; alışılagelmiş,’güzel’ anlayışının çok ötesinde, ’ideal ve gerçek olan’ anlamını ve
bilimsel desteğini, Adli Bilimler alanına da taşımaktadır. Multidisipliner bir yapıyla varlığını sürdüren
Adli Bilimler alanlarındaki bağlayıcı rolüyle de ihtiyacını hissettiren estetik anlayış, birçok adli analiz
çalışmasında, sonuca ulaşmada önemli bir destek sağlamaktadır. Adli bilimler alanında hizmet veren
birçok saha çalışanının da ortak görüşü olan; ‚sanatsal donanımın algıda meydana getirdiği çok
yönlülük ve başarı sağlayıcı etkileri’ üzerine gerçekleştirilen bu çalışma; genel anlamda estetik
anlayışın ve bu bağlamda estetik yaklaşımın, adli bilimlerdeki yerini irdelemektedir.
Sanatın, insanın söz konusu olduğu her alanda yol gösterici, yol açıcı, geliştirici ve etkileyici
vasıflarından çıkışla; sanat kurumlarının ve beyaz küplerin dışında da artık fazlasıyla adından söz
ettiriyor olması, sadece bu çalışmada, bu sempozyumda, bu coğrafyada sınırlı kalamayacağının da
göstergesidir. Sanatın evrensel dili, paralel hareket sergilediği estetiğin de dünya üzerindeki öneminin
altını çizmektedir.
Estetik ve Sanat derslerinin, adli kamu ve kuruluşlara taşınması, adli bilimler alanındaki
çalışma kalitesini yükselteceği gibi, sonuçlardaki başarı oranını da olumlu anlamda etkileyecektir.

166

X. Adli Bilimler Sempozyumu 13-16 Kasım 2013 /ANKARA

PB 104
SİYANÜR ZEHİRLENMELERİNDE HIZLI GELİŞEN ÖLÜ KATILIĞI, AYNI OLAYDA
MEYDANA GELEN İKİ ÖLÜM OLGUSU
Hüseyin EŞ, Deniz Oğuzhan MELEZ, Murat Nihat ARSLAN, İpek Esen MELEZ,
Abdurrahman EMİR, İbrahim ÜZÜN
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul
Siyanürün neden olduğu ölümler diğer zehirlenmelere nazaran az görülmektedir. Siyanür
bileşikleri günümüzde metalürjide, metal kaplama ve temizliğinde, fotoğrafçılıkta, dericilik, sentetik
lif, plastik ve boya yapımında, analitik kimyada, kuyumculuk, madencilik, ziraî ilaç, gübre sanayisi
gibi alanlarda kullanılmaktadır. Siyanür birçok enzim sistemini inhibe etmekle birlikte esas etkisi
sitokrom oksidaz üzerinde olmaktadır. Otopside açık renkte ölü lekeleri, hızlı gelişen ölü katılığı,
serozal yüzeylerde peteşial kanamalar, gastrointestinal sistemde erozyon gibi nonspesifik bulgular ile
acıbadem kokusu tespit edilebilir.
Çalışmamız kuyumculuk ile geçimini sağlayan ve aynı evde sandalyelerde oturur vaziyette ölü
katılığı gelişmiş biçimde ölü olarak bulunan 53 yaşında erkek olgu ile 57 yaşında kadın iki olgu
hakkında olup olgular ölüm nedenleri ve ölüm zamanlarının tespit için otopsiye gönderilmiştir. Olay
yeri incelemesinde kadın cesedinin sol elinde dibinde az bir sıvı bulunan bardak olduğu, erkek
cesedinin başının sola yatmış ve gözlüğünün hafif kaymış olduğu tespit edilmiştir. Otopside siyanür
zehirlenmesini düşündüren makroskopik bir bulgu gözlenmemiş olup toksikolojik incelemede her iki
olgunun da kanında öldürücü düzeyde siyanür tespit edilmiştir. Her iki olguda da ölümün siyanür
zehirlenmesi sonucu meydana gelmiş olduğu belirlenmiştir. Ölümlerin ise ölü bulundukları andan 1015 saat dilimi içinde meydana gelmiş olduğu kanaatine varılmıştır. Olgularımızda otopside tespit
edilen bulgular siyanür zehirlenmesi için nonspesifik olup bulunduklarında kadaverik spazm gibi
olmasa da hızlı bir biçimde gelişmiş ölü katılığı dikkat çekicidir.
Siyanür zehirlenmelerinde meydana gelebilecek ölü katılığının hızlı gelişmesinde ana olarak 3
mekanizma sorumlu tutulabilir. Tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde siyanür zehirlenmesi
olgularında sonuca gidilirken kişilerin sosyodemografik özellikleri, olay yeri bulguları, otopsi ve
toksikolojik verilerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.
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EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI’NDA 01 OCAK 2008 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN YAŞ TAYİNİ RAPORLARININ
RETROSPEKTİF OLARAK İNCELENMESİ
Sinan UYGUN, Orhan MERAL, Aslıhan TEYİN, Çetin KÖSE, Hülya MUTLU,
Ender ŞENOL, Süheyla ERTÜRK
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, İzmir
Canlı veya ölü bir bireyin kimlik tespiti, tüm bireylerin benzersiz olduğu teorisine dayanmakta
olup kimlik tespitinde önemli bir parametre olan yaş tayini de sadece kimliği belli olmayan cesetler
için değil canlılar için de oldukça önem arz etmekte ve giderek daha da önemli bir hale gelmektedir.
Adli Tıp açısından; kişinin cezai ve hukuki sorumluluğunun olup olmadığının, işlediği fiilin hukuki
anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişip
gelişmediğinin, mağduru olduğu cinsel saldırı olayına karşı beden veya ruh bakımından kendisini
savunamayacak durumda olup olmadığının saptanması ve okula kayıt olma, memuriyete girme, askere
gitme, evlenme, emekli olma, bebek cesetleri, kimliği belirsiz ve şüpheli ölümler gibi birçok durumda
yaş tayini gerekli olmaktadır.
Bu çalışmada; Adli Makamlar tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yaş tayini amacıyla
gönderilen olguların Anabilim Dalımızda 01 Ocak 2008 – 31 Aralık 2011 tarihleri arasında
düzenlenen raporlarının incelenerek, olguların demografik özellikleri ile radyolojik ve morfolojik
özelliklerin birlikte değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yaş tayini raporu istenen 159 olgunun 49’u (%30,8) erkek, 110'u (%69,2) kadın olup, nüfusa
göre yaşları 3-75 arasında değişmektedir ve yaş ortalaması 16,4±9,2'dir. Düzenlenen raporların istek
makamları incelendiğinde 107'sinin (%67,3) Asliye Hukuk Mahkemesi, 22'sinin (%13,8) Emniyet
Müdürlüğü/Polis Merkezi Amirliği/Jandarma Karakol Komutanlığı, 19'unun (%11,9) Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından istendiği, istek makamlarının 145’inin (%91,2) İzmir ve ilçelerinden, 14'ünün
(%8,8) İzmir dışından olduğu görülmüştür.
Olguların istedikleri yaş ile rapor sonucunda tespit edilen yaşlarını karşılaştırdığımızda; 34
(%21,4) olgunun istediği yaş ile yaş tayini raporunda tespit edilen yaşın uyumlu olduğu, istenen yaş ile
tespit edilen yaşı uyumlu olan olguların 13’ünde (%38,2) nasiye-i haline göre karar verildiği, 21’inde
(%6,2) radyolojik tetkik sonucuna göre uyumlu sonuç elde edildiği belirlenmiştir.
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KLOZAPİN KULLANIMINA BAĞLI KALP YETMEZLİĞİ NEDENİYLE ÖLÜM:
BİR OLGU SUNUMU
Nilgün Çelik SEZGİN, Adem GÜR, Fatih ABALI, İbrahim ÜZÜN
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul
Klozapin dirençli şizofreni tedavisinde oldukça etkili aynı zamanda demansın psikotik
semptomları için de kullanılan atipik antipsikotik bir ilaçtır. Literatürde klozapin kullanımına bağlı
myokardit, kardiyomyopati, kalp yetmezliği gelişimi riski düşük olmasına karşın, mortalitesi yüksek
olduğundan dikkatle kullanılması önerilir. Bu sunumda klozapin kullanımına bağlı kalp yetmezliği
ölüm olgusu literatür desteğinde tartışılmıştır.
Paranoid şizofreni tanısı ile klozapin kullandığı bilinen 33 yaşında erkek hasta, ölümünden 1
ay önce nefes darlığı ve soğuk terleme şikayetleri ile Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama
Hastanesi’ne başvurmuştur. Çekilen ilk EKO’da EF %15-20 saptanan hastanın klozapini kesildikten
sonra çekilen EKO’sunda EF %25-30 saptanmıştır. Klozapin kullanımına bağlı akut kalp yetmezliği
tanısı ile tedavi edilen hastaya klozapin yerine solian reçete edilerek taburcu edilmiştir. Taburcu
edildikten yaklaşık 1 ay sonra evinde fenalaştığı ve hastaneye ex duhul götürüldüğü bildirilen vaka
otopsi sonrası kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için tüm tıbbi evrakı ile birlikte 1. Adli Tıp
İhtisas Kurulu’na gönderilmiştir. 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunda otopside tespit edilen
makroskopik ve mikroskopik bulgular, tıbbi belgelerle birlikte değerlendirildiğinde; ölümün klozapin
kullanıma bağlı kalp yetmezliği ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu kararına
varılmıştır.
Klozapin ile ilişkili kardiyomyopati tanısı konulan hastaların %50’si 5 yıl içinde ölmektedir.
Bu nedenle klozapin tedavisine başlamadan önce kişinin kardiak fonksiyonları değerlendirilmeli, EKG
ve EKO’su çekilmelidir. Adli olgularda ise antipsikotik ilaç kullandığı bilinen vakaların otopsisinde
myokardit, kardiyomyopati ve kalp yetmezliği bulguları dikkatlice araştırılmalıdır.
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BOĞAZLAMA İLE İNTİHAR OLGUSU
Ertuğrul GÖK¹, Recep FEDAKAR¹, ² , N.Esra SAKA²
¹Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Bursa
²Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı, Bursa
Kesici alet yaraları boyun ön kısmında bulunduğunda boğazlama olarak adlandırılır. Bu
yaralarda orijin sıklıkla cinayettir ve genellikle tek ve derin kesik bulunmaktadır. Boğazlamada seyrek
de olsa orijin intihardır ya da kazadır. İntiharda ölüme neden olan kesici alet yarasına genellikle
tereddüt kesileri eşlik ederler.
Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi’nde otopsisi yapılan olgunun
adli tahkikat evrakı, otopsi bulguları, histopatoloji ve kimyasal analiz sonuçları incelendi.
Olgumuz, 47 yaşındaki erkektir. Lise yıllarından beri alkol kullanıcısı olduğu, 2 yıl önce her
iki el bileğini yaralama ile intihar girişiminde bulunmuş olduğu bildirilmiştir. Son 2 yıldır peşinde
birilerinin olduğu, kendisini takip ettikleri, yoldan geçenlerin ya da kendisi tarafına bakanların mafya
oldukları, mafyanın ailesinin her şeyini ellerinden alacak olduğu gibi paranoid düşüncelere sahip
olduğu ancak psikiyatrik tedavi görmediği öğrenilmiştir. Evinde ölü bulunmuştur. Otopsisinde dış
muayenede; boyun ön yüzde 1 adet öldürücü nitelikte kesici delici alet yarası ile buna eşlik eden
tereddüt kesileri saptandı. Kimyasal analizinde herhangi bir toksik madde saptanmadı.

Kişinin

ölümünün kesici delici alet yaralanmalarına bağlı boyun organlarından farenks, epiglot, troid ve derin
adele grupları tam kat kesileri ile birlikte, boyun büyük damarları kesilerine bağlı dış kanama ve
solunum yetmezliği sonucu meydana geldiği rapor edildi. Bu olgu orijin açısından ilginç bulunarak
medikolegal açıdan tartışılması amaçlandı.
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HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNE BAĞLI GELİŞEN PNÖMOTORAKS VE
ARTERİYEL HAVA EMBOLİSİ: BİR OLGU SUNUMU
Yusuf ÖZER, İbrahim ÜZÜN, Timuçin YILDIRIM, Adem GÜR, Fatih ABALI
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul
Hiperbarik oksijen tedavisi (HBOT), günümüzde pek çok farklı alanda uygulama alanı
bulabilen modern bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. HBOT izole bir basınç odasında
hastaya deniz seviyesindeki atmosferik basınçtan (1 ATA: 760 mmHg) 2-3 kat daha fazla bir basınçta
%100 oksijen solutulması ile uygulanan bir tedavi şeklidir. Arteriyel hava embolisi ve CO
zehirlenmesi gibi endikasyonlarda uygulanır. Olgumuz seyrek görülmesi nedeniyle sunulması, hava
embolisi ve dekompresyon hastalığı gibi endikasyonlarda uygulanan HBOT ‘nin komplikasyon olarak
hava embolisi meydana getirme mekanizmasının tartışılması amaçlanmıştır.
43 yaşında kadın olgu, ani işitme kaybı şikayetiyle özel bir hastaneye başvurmuş ve
düzenlenen raporda 40 saat (20 seans) hiperbarik oksijen tedavisi almasının uygun olduğu
bildirilmiştir. Özel bir hiperbarik oksijen tedavi merkezine ilk seans için başvurmuş, hiperbarik oksijen
tedavisinin bitiminde fenalaşma, gözlerinde kararma ve öne doğru yığılma olunca müdahale edilip,
hastaneye kaldırılmış ve kurtarılamayarak ölmüştür. Savcılık tarafından kesin ölüm sebebi için Adli
Tıp Kurumu’na gönderilmiştir. Otopsisinde beyin beyincik yüzeylerinde tüm basiller arteriel sistemde
masif tespih tanesi dizilimi şeklinde hava kabarcıkları, her iki akciğer yüzeyinde yaygın krepitasyon
ve viseral plevra altında yer yer hava kabarcıkları, kalp yüzeyindeki epikardiyal yağ dokuda bulunan
ven yapılarında yaygın tespih tanesi biçiminde hava kabarcığı, perikard boşluğu sıvı ile doldurularak
kalp boşluklarında hava mevcudiyeti araştırıldığında sağ atriumdan bol miktarda hava çıkışı tespit
edilmiştir. Klemplenmiş olan abdominal aortanın distal kısmına su altında kesi atıldığında hava
kabarcıklarının çıktığı görülmüştür. Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun düzenlediği
rapora göre kişinin ölüm sebebi hiperbarik oksijen tedavisi sırasında meydana gelen pnömotoraks ve
hava embolisi olarak tespit edilmiştir.
Hava embolisi ve Pnömotoraks gibi endikasyonlarda uygulanan HBOT’nin, yine hava
embolisi ve pnömotoraks meydana getirerek ölüme sebep olabildiği sonucuna varılmıştır.
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HAVALI TÜFEK İLE İNTİHAR: BİR OLGU SUNUMU
Kamil Hakan DOĞAN1, Şerafettin DEMİRCİ2, Murat KAMALAK2, Ahmet Nezih KÖK3
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Konya

1

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Konya

2

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Erzurum

3

Havalı tüfekler atış eğitimi veya sportif amaçla üretilmiş silahlardır. Ruhsatsız ve ucuz
olmaları nedeniyle çocuklar ve gençler arasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, havalı
tüfek ile intihar eden bir olgu sunulmuştur. Olgu, 17 yaşında erkek olup, altı ay önce babasına kuş
avlamak amacıyla bir havalı tüfek aldırmıştır. Yaklaşık bir yıldır depresyon tedavisi görmektedir.
Evinde ölü olarak bulunmuştur. Dış muayenede; sol meme başının 3 cm altında, 5x3 mm ebadında,
mekik şeklinde, çevresinde atış artığı bulunmayan, çevresindeki ciltte hemorajik infiltrasyon içeren
yarası olduğu görülmüştür. Yapılan otopside; dış muayenede tarif edilen yaradan giren saçma
tanesinin sol ventrikül ve sol akciğer alt lobunu katettikten sonra sırtta sol altıncı interkostal aralıkta
cilt altında kaldığı tespit edilmiştir. Olay yerinde bulunan tüfeğin yaylı pistonlu tipte bir havalı tüfek
olduğu anlaşılmıştır. Havalı silah ile intihar olguları uluslararası literatürde nadiren bildirilmiş olup,
yapılan taramada ülkemizde bildirilmiş herhangi bir havalı silah ile intihar olgusuna rastlanılmamıştır.
Olgumuz, nadir görülen bir olgu olması nedeniyle sunularak literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır.
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KOMPLEKS İNTİHAR SONUCU ÖLÜM: ÜÇ OLGU SUNUMU
Kamil Hakan DOĞAN1, Rukiye YILDIRIM2, Selahattin ARTUÇ1, Veysel GÜRBÜZ2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Konya

1

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Konya

2

Kompleks intihar, birden fazla yöntem kullanılarak gerçekleştirilen intiharlar için kullanılan bir
tanımlamadır. Bu çalışmada ölümün kompleks intihar sonucu gerçekleştiği sonucuna varılan üç olgu
sunulmuştur. Birinci olgu, 36 yaşında depresyon tedavisi görmekte olan kadın olup, kesici alet
yaralanması, kesici delici alet yaralanması ve kostik madde içme; ikinci olgu, 25 yaşında erkek olup,
ekonomik sıkıntıları nedeniyle ası, fare zehiri içme ve LPG ile zehirlenme; üçüncü olgu 42 yaşında
erkek olup, insektisit içme ve kesici alet yaralanması yöntemlerini kullanmışlardır. Kompleks intihar
olguları cinayet ile karıştırılabilir. Bu nedenle, bu tür olgularda adli tahkikat, olay yeri incelemesi ve
otopsi işlemleri dikkatle yapılmalıdır. Olay yerinde intihar notu bulunması, önceki intihar girişimleri,
kurbanın son dönemde yaşadığı problemler, orijinin intihar olarak değerlendirilmesini sağlayabilir.
Kurbanın ilk olarak kullandığı yöntemin başarısız olması neticesinde, sonucu daha kesin olan ikinci
bir yönteme geçmiş olabileceği akılda tutulmalıdır.
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KAZA ORİJİNLİ DİNAMİT PATLAMASI SONUCU ÖLÜM VE SITUS INVERSUS
TOTALIS: BİR OLGU SUNUMU
Kamil Hakan DOĞAN1, Şerafettin DEMİRCİ2, Rukiye YILDIRIM2, Murat KAMALAK2,
Nadire ÜNVER DOĞAN3
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Konya

1

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Konya

2

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Konya

3

Patlamaya bağlı ölümler ile en sık savaş zamanlarında ya da terörist saldırılar sırasında
karşılaşılmaktadır. Bunların dışında nadiren kaza orijinli patlamaya bağlı ölümler ortaya çıkmaktadır.
Bu çalışmada, dinamit patlaması sonucu ölen ve otopside patlamaya bağlı oluşan yaralar dışında situs
inversus totalis tespit edilen bir olgu sunulmuştur. Olgumuz 26 yaşında erkektir. Hurda malzemelerin
toplandığı bir işyerinde, hurda olarak aldığı ve anahtarı bulunmayan çelik kasayı oksijen kaynağı ile
keserken şiddetli bir patlama sonucunda ölmüştür. Yapılan otopside; her iki el, yüz, göğüs sağ ön yüzü
ve karında yaygın patlama ve yanık yaraları olduğu, ölümün beyin kanaması ve yaygın iç organ
hasarına bağlı meydana geldiği anlaşılmıştır. Ayrıca olguda torasik ve abdominal organların ayna
görüntüsü şeklinde yerleştiği nadir rastlanan bir anatomik varyasyon olan situs inversus totalis olduğu
görülmüştür. Olay yeri ekibinin, patlamanın meydana geldiği işyerinden aldığı örneklerin analizinde
nitrogliserin (dinamit) saptanmıştır. Adli tahkikat neticesinde; çelik kasanın 15 yıl önce ölen ve
mermer ocağı işleten bir kişiye ait olduğu, çelik kasanın üç-dört kez el değiştirdiği, anahtarı olmadığı
için de hurdacıya satıldığı öğrenilmiştir. Olgumuz, literatürde benzerine rastlanılmamış bir olgu olması
nedeniyle ilginç bulunarak sunulmuştur.
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KÖSTEBEK SİLAHI İLE MEYDANA GELEN BİR ÇOCUK ÖLÜMÜ
Kamil Hakan DOĞAN1, Şerafettin DEMİRCİ2, Murat KAMALAK2, Ahmet Nezih KÖK3
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Konya

1

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Konya

2

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Erzurum

3

Köstebek silahı tarımsal alanda çiftçiler tarafından tarlalarda ekili bitkilere zarar veren
köstebekleri öldürmek için kullanılan, tuzak niteliğinde bir silahtır. Üretimi ve kullanımı ile ilgili
herhangi bir yasal düzenleme yoktur. Yetişkinlerde köstebek silahı ile çok sayıda yaralanma olgusu ile
birlikte kaza, intihar ve cinayet orijinli ölümler bildirilmişken, herhangi bir çocuk ölüm olgusu
bildirilmemiştir.
Köstebek silahı ile ölen literatürdeki ilk çocuk olgu olarak sunulan olgu 12 yaşında kız
çocuğudur. Aynı yaşta akrabası olan bir erkek çocuk tarafından kaza neticesinde vurularak ölmüştür.
Erkek çocuk, köstebek silahını tarlada bulunduğu yerden çıkardıktan sonra, şakalaşma maksadıyla kız
çocuğuna doğrulttuğu sırada silah ateş almış, kurban yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yapılan
tüm müdahalelere rağmen ölmüştür. Dış muayenede; göğüs ön duvarı sol üst kısmında, boyun orta ön
kısmında ve sol elde saçma tanesi yaraları olduğu görülmüştür. Otopside; sol akciğer alt ve üst loblar
ile aortada saçma tanelerine bağlı yaralanma, perikard tamponadı ve sol hemotoraks tespit edilmiştir.
Köstebek silahı ülkemizde çok ucuz bir şekilde kolaylıkla temin edilebilmektedir.
Literatürde köstebek silahı ile oluştuğu bildirilen pek çok yaralanma ve ölüm olgusundan çok
daha fazlasının bildirilmediği göz önüne alınırsa, bu silahın en kısa zamanda üretimi ve kullanımının
yasaklanması gerekmektedir.
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DÜŞME NEDENİYLE ACİLE BAŞVURAN 0-3 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA FİZİKSEL
İSTİSMARIN İNCELENMESİ
Bahadır ÖZEN, Celal BÜTÜN, Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
Cumhuriyet Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Sivas
Çocuk istismarı ve ihmali çocuğun büyüme ve gelişimini olumsuz yönde etkileyen her türlü
davranış olarak tanımlanmaktadır. İstimara maruz kalan çocukların acil servislere daha çok düşme ve
ev kazaları nedeniyle getirildikleri görülmüştür. Geriye dönük olarak gerçekleştirilen bu çalışmada;
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servise 01.01.2009 ile 01.06.2011 tarihleri arasında düşme
nedeniyle başvuran 0-3 yaş grubunda 324 olgunun hastane dosyaları ve şüpheli olarak değerlendirilip
adli olgu yapılan 84 olgunun adli dosyaları incelenmiştir. Tıbbi ve adli dosyaları incelenen gruplar ayrı
ayrı değerlendirilip elde edilen tüm veriler SPSS (ver:14.0) programına yüklenerek çok Khi-kare testi
kullanılmış ve yanılma düzeyi 0,05 olarak alınmıştır.
Bu çalışmada 324 olgunun %42,0’si 0-1 yaş, %32,4’ü 1-2 yaş, %25,6’sı 2-3 yaş grubunda
bulundu. 172 (%53,1) olgu erkek cinsiyet grubunu oluştururken, olgularda 1-2 yaş ve 2-3 yaş
gruplarında daha fazla (%64,8 ve %78,3) travmatik bulgu tespit edildi. Olguların daha çok yaz
mevsiminde, gün içinde 12:00-18:00 saatleri ve 18:00-00:00 saatleri arasında, kanepe-yataktan düşme
ve yüksekten düşme nedenleriyle, 100-150 cm ve 50-100 cm düşme mesafeleri belirtilerek
başvurdukları ve %7,7’sinin yaşamsal tehlike oluşturacak düzeyde olduğu görüldü. Kırık saptanan
olguların %23,2’sinin kanepe-yataktan, %21,4’ünün de yürürken düştükleri belirtildi. Olguların
%30,9’unun şüpheli görülerek adli olgu yapıldıkları saptandı. Adli olguların olay mekanı olarak
%59,5’inin ev olduğu tespit edildi. Adli evrakları incelenen olguların %70,2’sinde baba, %13,1’inde
anne müşteki iken; %71,4’ünde anne, %7,1’inde babanın şüpheli olduğu bulundu.
Sonuç olarak; ailelerin çocukları için gerekli önlemleri almaması, dikkatsizlik ve özensizlik
göstermeleri çocukların yaralanmasına neden olmaktadır. Bunları engellemek amacıyla öncelikle
çocuklar için güvenli ortamlar sağlanmalı, başta anne-baba, bakıcı olmak üzere toplumdaki bireylere
bu konuda bilgilendirme yapılmalı, alınacak önlemler hakkında eğitimler verilmelidir.

176

X. Adli Bilimler Sempozyumu 13-16 Kasım 2013 /ANKARA

PB 114
ATİPİK BİR OLGU: KAFA İÇİNE PENETRE KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI
Yasemin BALCI1, Şahin IŞIK1, Melike ERBAŞ2, Kenan KARBEYAZ3
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Muğla

1

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Muğla Şube Müdürlüğü, Muğla

2
3

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Eskişehir Şube Müdürlüğü, Eskişehir
Kesici-delici alet ile oluşan ölümcül yaralanmalar, genellikle batın ve göğüs bölgesindeki iç

organlarda veya ekstremiteler de dahil vücuttaki büyük damarlarda olmaktadır. Kesici-delici alet ile
kafatasında oluşan yaralar genellikle delici nitelik göstermeyip, kesici nitelikte olmaktadır. Literatürde
orbital boşluktan geçerek beyne penetre kesici-delici alet yaralanmalı olgular sunulmuştur. Sunulan
olgu kesici-delici aletin, kafatası kemiklerini katederek beyne penetre olduğu bir olgudur. Olgu;
vücudunda toplam 29 adet ölümcül kesici-delici alet yaralanması olan 58 yaşındaki erkek olgudur. Bu
ölümcül yaralanmalardan 3’ü kafatası kemiklerini katederek beyinde kesi oluşturmuş yaralardır.
Kesici- delici nitelikteki aletin, kafatasını kat edip beyne penetre olması için yüksek bir kinetik
enerjiye ihtiyaç olup bu şekildeki yaralanmaların çok nadir olduğu bilinmektedir. Olgumuz bu nedenle
sunulmaya değer bulunmuştur.
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PB 115
GENİTAL YARALANMA: CİNSEL İSTİSMAR MI? KAZA MI?
Cüneyt Destan CENGER1, Birgül TÜZÜN1, Mustafa Cihad GÖKTEPE1, Ercan BAŞTU2,
Behiye ALYANAK3, Nevzat ALKAN1
1

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, İstabul

2

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstabul

3

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, İstabul
Cinsel istismar psikososyal gelişimini tamamlamamış bir çocuğun, bir başkası tarafından

cinsel amaçlı olarak kullanılmasıdır. Çocukluk çağında genital travmanın orjininde kazaların yanı sıra
cinsel istismar da sıklıkla rol almaktadır. Genital bölge yaralanması mevcut ve psikososyal gelişimini
tamamlamamış bir çocuk söz konusu ise olay orjininin değerlendirmesinde multidisipliner bir
yaklaşım bir zorunluluktur. Olgu sunumumuzda bu tür olgulara yaklaşım konusunda yapılması gerekli
olanlar tartışılmıştır.
Vajinal kanama nedeniyle hastaneye getirilen 5 yaşındaki kız çocuk gerekli medikal tedavisi
yapıldıktan sonra “Cinsel İstismar Şüphesi” nedeni ile Adli Tıp Anabilim Dalı’na konsülte edilmiştir.
Çocuğun Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında yapılan muayenesinde; hymende saat 6
hizasında taze yırtık, vajen arkada yaklaşık 1,5 cm’ye kadar uzanan derin laserasyon tespit edilmiştir.
Arka fourcetteki laserasyonun hymen hizasına kadar repare edilip, rektal tuşede özellik olmadığı
saptanmış olup, adli mercilere bildirimi yapılmıştır. Çocuğun kendisi, annesi ve babası ile ayrı ayrı
yapılan görüşmelerde; olgunun tuvaletini yaptıktan sonra, tuvaleti temizlemek isterken ayağının
kayarak tuvalet fırçasının üzerine düşmesi sonucunda genital bölgesinin yaralandığını belirtmişlerdir.
Adli Tıbbi Muayenesinde: Çocuğun Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda yapılan
muayenesinde saptanan bulgular dışında fiziksel ve cinsel travma bulgusu olarak herhangi bir lezyon
saptanmamıştır. Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı tarafından yapılan ruhsal değerlendirmesinde cinsel
istismara ait ruhsal travma bulgusu tespit edilmemiş olup, olgunun değerlendirmesi halen devam
etmektedir.
Genital bölge yaralanmalarının orjini kaza ya da cinsel istismar olabilir. Çocukluk çağındaki
genital travmaların orjininde kaza nadir olarak görülmektedir. Genital bölge yaralanmaları çocukluk
çağı travmalarının %0,4-8’ini oluşturmakta olup bu travmaların ise %4’ü tuvalette gerçekleşmektedir.
Söz konusu olan psikososyal gelişimini tamamlamamış bir çocuk olduğu için olay orjininin
değerlendirmesi multidisipliner bir yaklaşım gerektirmektedir.
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PB 116
ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ KIZ ÇOCUĞUNUN KIZ ARKADAŞI TARAFINDAN CİNSEL
İSTİSMARI: BİR OLGU SUNUMU
Cüneyt Destan CENGER1, Birgül TÜZÜN1, Burcu Yasemin ZENGİN1, Osman ABALI 2,
Şevki SÖZEN1
1

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, İstabul

2

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, İstabul
Yapılan çalışmalarda ergenlik döneminde cinsel istismara maruz kalan çocukların

%8-

13’ünün adli makamlara yansıdığı, hastaneye farklı sebeplerle başvuranlarında çoğu kez atlandığı
belirtilmektedir. Olgu; ergenlik döneminde bir kız çocuğu tarafından yaşıtı diğer bir kız çocuğuna
yönelik olarak ortaya çıkan cinsel istismar eylemine örnek olması ve adli tıbbi değerlendirmenin bu
olgularda ne şekilde yapılandırılması gerektiğini tartışmak amacıyla sunulmuştur.
İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Acil Ünitesi’ne mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle getirilen
16 yaşındaki ergen kız çocuğu; tıbbi değerlendirmesi sonucunda cinsel istismar şüphesiyle Adli Tıp
Anabilim Dalı’na yönlendirilmiştir.
Adli tıbbi değerlendirmesinde; olgu bir hafta önce yaşıtı olan kız arkadaşının ısrarı nedeniyle
içki içtiklerini, sarhoş olduğunu, bir kafenin tuvaletine gittiğinde kız arkadaşının da geldiğini, vajinal
bölgesine dokunduğunu, öptüğünü, yaladığını ve anal bölgesine parmağını soktuğunu, kız arkadaşının
elindeki telefonla bu olayı kameraya çektiğini, sarhoş olduğu için direnç gösteremediğini, sonrasında
da şantaj yaparak erkek arkadaşlarıyla da birlikte olmaya zorladığını belirtmiştir.
Genel beden ve genital muayenelerinde; cinsel istismar bulgusu niteliğinde herhangi bir
travmatik lezyon saptanmamakla birlikte olgunun erken dönemde ruhsal durum değerlendirmesinde;
gece uyuyamama, iştahsızlık, dikkat dağınıklığı, korku gibi bulgularının ortaya çıktığı, anlatımlarının
cinsel istismar öyküsü ile uyumlu olduğu kanaatine varılmıştır. Geç dönem belirtilerinin izlemi için
takibe alınmıştır. Cinsel istismara maruz kalan çocuklarda çoğu kez fiziksel travmatik lezyon
saptanmadığı %20-50 oranında erken dönemde ruhsal belirtilerin spesifik olmayabileceği
bilinmektedir.
Sunulan olguda; olayı takiben erken dönemde sınırlı ruhsal travma bulgusu ortaya çıktığından
ve bu yaş grubu olgularda özellikle geç dönem ruhsal belirtilerin yasal süreçte önem taşıdığı
bilindiğinden kesin kanaat oluşturabilmek için takibe alınmıştır. Bu tür olgular farklı gerekçelerle
değişik birimlere başvursalar da, istismar şüphesi oluştuğunda Çocuk Koruma Merkezi bulunan veya
Adli Tıp Anabilim Dalı olan Üniversite Hastanesi gibi multidisipliner yapılanması mevcut birimlere
yönlendirilmeli ve izlenmelidir.
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PB 117
HEMCİNSİNİN CİNSEL TACİZ DAVRANIŞI NEDENİYLE MOBBİNGE MARUZ KALAN
ERKEK: OLGU SUNUMU
Cüneyt Destan CENGER, Mustafa Cihad GÖKTEPE, Ayşen Ufuk SEZGİN, Nadir ARICAN
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, İstabul
Mobbing, bireyin işyerinde en az altı ay süre ile haftada bir kez tekrar eden etik olmayan ve
düşmanca bir iletişim sonucu savunmasız ve aciz bir konuma getirilmesi olarak tanımlanır. Türkiye’de
çalışanların %42’sinin mobbing mağduru olduğu, mağdurların %70’inin olaydan hiç kimseye
bahsetmediği çalışmalarda bildirilmiştir. Olgu, hemcinsi tarafından uygulanan cinsel taciz
davranışından şikayetçi olması sonucu mobbinge maruz kalması nedeni ile sunulmuştur.
26 yaşında, bekar, heteroseksüel, üniversite mezunu, erkek. Öykü; üniversiteyi 2011 yılında
bölüm birincisi olarak bitiren olgu, başka bir erkek ile aynı işyerinde benzer pozisyonda çalışmaya
başlamıştır. Her ikisi de yüksek lisans için aynı üniversiteye başvurmayı planlamaktadır. İşyerinde
2012 yılının Ocak ayından itibaren aynı erkek çalışan tarafından sözel cinsel tacize daha sonra cinsel
amaçlı dokunma ve sonucunda mobbinge maruz kaldığını, olanları takiben psikolojik problemlerinin
ortaya çıktığını ifade etmiştir. Maruz kaldığı fiziksel, sözel cinsel tacizlere ve olayın bildirilmesinden
sonra işverenlerin tutumuna dayanamayıp işyerinden kendi isteğiyle istifa etmek zorunda bırakıldığını
belirtmiştir. Saldırgan özellikleri; 25 yaşında, erkek, aynı işyerinde, benzer konumda çalışıyor. Annesi
ve babası işyerindeki üst düzey yöneticilerle yakın ilişki içinde ve güç sahibi. Muayenesinde; fiziksel
bir travmatik değişim saptanmıştır. Ruhsal değerlendirmede tespit edilen bulgular, iddia edildiği üzere
işyerinde psikolojik taciz (Mobbing) ve cinsel şiddet iddiaları ve sonuçları ile uyumlu bulunmuştur.
Mobbing davranışları arasında yer alabilen cinsel şiddet insanın temel hak ve özgürlüklerine,
bireysel özerkliğine, beden bütünlüğüne yönelmiş en ağır fiziksel saldırı türlerindendir. Bir çalışmada
işyerinde erkeklerin %0,5’inin cinsel şiddete maruz kaldığı bildirilmiştir. İşyerinde cinsel taciz
genelde erkek çalışanlar tarafından kadın çalışana uygulanmaktadır. Cinsel amaçlı dokunmaya maruz
kalan heteroseksüel erkeklerin %4’ünde saldırganın cinsiyetinin erkek olduğu tespit edilmiştir.
Olgunun hemcinsi tarafından uygulanan cinsel taciz davranışının şikayeti sonrasında mobbinge maruz
kalması nadir görülmesi nedeni ile dikkat çekici bulunmuştur.
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PB 118
INTRAKARDİYAK CİHAZ BULUNAN HASTALARDA MR VE RT UYGULAMASI
SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR
Abdullah Coşkun YORULMAZ1, Berna ŞENEL ERASLAN1, Ömür KAYMAZ ŞANYÜZ2,
Naciye AKAN ASLAN1, Fuat KILIÇ1, İbrahim Eray ÇAKI1, Mehmet ALTINOK1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, İstabul

1

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul

2

Günümüzde tanı aşamasında MR’a (manyetik rezonans görüntüleme) olan ihtiyaç ve tedavi
aşamasında radyoterapi (RT) uygulaması sıklığı giderek artmaktadır. Her iki yöntemin olası riskleri
konusunda

birçok

bilgiye

sahibiz.

Tıbbi

uygulamalar

öncesinde

bu

risklerin

yönetimi

yapılabilmektedir. Ancak intrakardiyak defibrilatör, pacemaker ve koroner stent takılan hastalardaki
risklerle ilgili yeterince çalışma bulunmamaktadır. Bu tür hastalarda, hasta güvenliği ile ilgili
önlemlerin alınmamış olması ölümle dahi sonuçlanabilecek istenmeyen sonuçlara yol açabilmektedir.
Hekimlerin bu prosedürleri uygularken hissettikleri endişe ya da duyarsızlıkları malpraktis iddialarını
da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada söz konusu cihazların varlığında radyolojik görüntüleme
ve RT gereksinimi olan 3 olguda medikolegal değerlendirme yapılması planlanmıştır.
Üretra darlığı nedeniyle operasyon planlanan ancak diğer sistemlere ait yüksek morbiditesi
mevcut 1936 doğumlu erkek hastada ilaveten ICD ve pacemaker bulunmaktadır. Preop hazırlıkları
yapılan hastada yüksek riskler nedeniyle spinal anestezi kararı alınmıştır. Postop 1. günde paraparazi
gelişmesi üzerine doppler USG çekilmiş, tromboz saptanmamış, emboli riski için proflaktik kumadin
kullanımı yenilenerek BT istenmiş, BT’de epidural-subdural hematom saptanarak ayırıcı tanıyı
kesinleştirmek

için

MR

planlanmış

ancak

ICD

ve

pacemaker

nedeniyle

bu

işlem

gerçekleştirilememiştir. İlerleyen dönemde intrakranial kanama bulguları netleşen hastada MR
çekilmemesi sonucu tanının gecikmesinin ölümle sonuçlanan sürece neden olduğu iddiası ile hasta
yakınları tarafından dava açılmıştır.
Akciğerinde kitle saptanan, morbiditesi yüksek olan hastada lineer hızlandırıcı ile RT
planlanmış ve beş seans RT uygulanmıştır. Yaklaşık iki hafta sonra kardioloji kontrolü sırasında atrial
fibrilasyonları saptanmış, kardioversiyon planlanmış, yapılan transözofageal EKO da trombüs
görülmesi üzerine kardioversiyondan vazgeçilip antikoagülan tedavi verilerek taburcu edilmiş, beş gün
sonra genel durum bozukluğu ile acil servise başvuran hasta intrakranial kanama sebebiyle eksitus
olmuştur. Kardiyoloji kontrolü esnasında ortaya çıkan AF’nun RT seansları sırasında ICD cihazının
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yanlış pozitif fibrilasyon algılayarak şoklama yapması sonucu geliştiği iddiası ile yakınları tarafından
dava açılmıştır.
Omuz ve sırt ağrısı nedeniyle başvuran hastada ayırıcı tanı açısından MR gereksinimi
duyulmuş, ancak koroner stendleri bulunan hastada bu stendlerin MR açısından uygunluğu teyit
edilemediğinden BT ile yetinilmiştir. BT’de servikal bölgede dejeneratif değişiklikler saptandığından
hastaya medikal tedavi ve fizik tedavi önerilmiştir. Bu tarihten üç ay sonra şikayetleri artan hastanın
akciğerinde pancoast tümörü olduğu saptanmıştır. Hasta yakınları geç tanı nedeniyle dava açmıştır.
Günümüzde intrakardiyak cihaz (ICD) kullanan hasta sayısı artmaktadır. Hasta sayısının
artması ile birlikte ICD’li hastalara MR çekimi ve RT uygulanması gibi riskli işlemler için
prosedürlerin geliştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Eskiden intrakardiyak cihazı olan hastalar için MR
rölatif kontrendike olarak kabul edilmekte iken, günümüzde cihazın özelliklerinin uygun olması,
hastanın yeterli monitörizasyonunun sağlanması halinde minimal riskle uygulanabilmektedir. Aynı
güvenli prosedürün RT uygulamaları için de geçerli olduğu görülmektedir. ICD’li hastalara
uygulanacak MR ve RT öncesi hastanın durumunun belirlenmesi, kardiyoloji, anesteziyoloji
konsültasyonu, elektrofizyoloji teknisyeninin ya da cihazı takan firmanın teknik desteğinin
sağlanması; hasta güvenliği açısından önemlidir. Aksi durumda hekimlerin kendilerini medikolegal bir
sürecin içinde bulmaları kaçınılmaz olacaktır.
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PB 119
FRONTAL KEMİKTEKİ KALICI FİKSASYON MATERYALLERİNİN NEDEN OLDUĞU
YÜZDE SABİT İZ: BİR OLGU SUNUMU
Ertuğrul GÖK1, Mustafa Numan URAL1, Recep FEDAKAR1,2
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Bursa

1

Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı, Bursa

2

Adli tıpta, yüz sınırları içerisinde oluşan yaranın iyileştikten sonra bıraktığı iz, gün ışığında
veya iyi aydınlatılmış bir ortamda, insanlar arası sözel diyalog mesafesinden ilk bakışta belirgin bir
şekilde fark edilebilir durumda ise ‘‘yüzde sabit iz’’den bahsedilmektedir. İzin, sabit iz niteliğinde
olup olmadığının değerlendirilmesi açısından iyileşme sürecinin tamamlanmış olması gerekir. Yüzde
sabit iz,

Türk Ceza Kanunu’nun 87. maddesinin 1. fıkrasında yer alan ve cezayı arttırıcı bir

kavramdır.
Olgumuz 23 yaşında iken araç içi trafik kazası sonucu yaralanmış ve hastanede çekilen
Kranial Magnetik Rezonans görüntülemede; subaraknoidal kanama, frontal kemikte multiple parçalı
fraktür saptanması nedeniyle Beyin Cerrahisi tarafından genel anestezi altında ameliyata alınmış,
bikoronal cilt insizyonu ile saçlı derinin kaldırılıp cerrahi girişim yapılarak, vida ve pul kullanılarak
kubbe kemiklerinde kırık fiksasyonu sağlanmıştır. Ameliyattan 11 ay sonra Adli Rapor düzenlenmesi
amacıyla yapılan muayenesinde; şahsın alın bölgesinde cilt altında kabarık alanlar izlendi. Palpe
edildiğinde sert olduğu saptandı ve istenilen beyin cerrahisi konsültasyonunda; yerleştirilmiş olan vida
ve pulların çıkarılmayacağı ve kalıcı olduğunun bildirilmesi üzerine; yüz alanında epidermiste
herhangi bir iz olmamasına rağmen olay nedeni ile kullanılmış vida ve pulların yüzde sabit ize neden
olduğuna karar verildi.
Bu çalışmada frontal kemik kırıklarında fiksasyon amaçlı kullanılan kalıcı pul ve vidaların
yüzde sabit ize neden olması ilginç bulunarak tartışılması amaçlandı.
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PB120
ÇOCUKTA SAĞ VENTRİKÜLER MİKSOMA: BİR OLGU SUNUMU
Ayşegül BİLEN, Necmi ÇEKİN, Filiz ERDÖNMEZ
Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı, Adana
Sağ ventriküler miksoma oldukça nadir görülen ve raporlandırılan çocukluk çağı
tümörlerinden biridir. Bu çalışmada evinde oyun oynarken aniden senkop gelişen ve exitus olan 2
yaşlarında kız çocuğunun yapılan otopsisinde sağ ventrikülerde pulmoner arter önünde yerleşmiş kitle
olduğu tespit edildi. Sistol sırasında pulmoner kapağın kapanmasına neden olarak kanın pulmoner
kapaktan geçişini engellemek suretiyle kardiak outputta düşüşe neden olurlar ve senkop ve buna bağlı
ani kardiak ölüm tablosu oluştururlar.
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PB121
BİR OLGU NEDENİYLE CEZA EHLİYETİ
Fatih SEZER, Serbülent KILIÇ, Gürol CANTÜRK
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Ankara
Ceza ehliyeti, bir kişinin belirli bir tarihte işlemiş olduğu belli bir suç sırasında akıl sağlığının
yerinde olup olmadığı ve o eylemden sorumlu tutulup tutulamayacağının araştırıldığı bir durumdur.
Ciddi akıl hastalıkları ve akıl zayıflıkları kişinin ceza ehliyetini etkileyebilmektedir. Sunulan olguda;
bir mağazadan hırsızlık nedeniyle yakalanan ve kleptomani tanısı konulduğuna dair rapor düzenlenmiş
kişi hakkında farklı sağlık kuruluşlarınca düzenlenmiş ceza ehliyeti değerlendirmesi açısından
aralarında çelişki bulunan iki rapor mevcuttur. Çelişkinin değerlendirilmesi amacıyla gönderilen olgu
ceza ehliyeti açısından tartışılmıştır.
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X. ADLİ BİLİMLER SEMPOZYUMU
“ADLİ BİLİMLER VE SANAT”
13–16 KASIM 2013, ANKARA

İNDEKS
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