
 

 

  



 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Değerli Bilim İnsanları, 

 

Adli Tıp Uzmanları Derneği’nin düzenlediği 15. Adli Bilimler Kongresi, 12-15 Nisan 2018 

tarihleri arasında destekleriniz, katkılarınız ve katılımlarınız sayesinde başarı ile gerçekleştirildi.  

 

356 katılımcısı olan kongremizde 91 sözel ve 107 poster olmak üzere toplam 198 bildiri 

sunuldu. Adli tıp ve adli bilimler alanının çeşitli konuları, sorunları ve çözüm önerileri ortaya 

kondu. Özellikle mezuniyet öncesi ve sonrası adli tıp eğitimi konusunda yapılan panellerde, 

anabilim dalı başkanları ve tıpta uzmanlık öğrencileri ile ayrı ayrı yapılan toplantılar ve çalışma 

grupları sunumlarında; alanımızla ilgili yapılması gereken pek çok görev için derneğimiz 

yönetim kuruluna mesajlar iletildi. Bu mesajları aldık, yapılması gerekenleri sizlerin de desteği 

ile bir program çerçevesinde gerçekleştirmek üzere çalışmalara başlıyoruz. 

 

Kongremizin gerçekleşmesinde emekleri geçen Bilimsel Kurul, Düzenleme Kurulu, Kongre 

Sekreteri, Sosyal Komite, Hakem Heyeti, Ödül Jürisi, NL MICE Organizasyon Firması, 

destekleyen kuruluşlar ve tüm katılımcılara çok teşekkür ederiz. 

 

Saygılarımızla, 

Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu 

 

  



 

 

 
 
 

KURULLAR 
 

DÜZENLEME KURULU 
Gürcan ALTUN 
Berna AYDIN 

Aysun BALSEVEN ODABAŞI 
Erhan BÜKEN 
İ. Özgür CAN 

Tunç DEMİRCAN 
Sema DEMİRÇİN 

Serhat GÜRPINAR 
Ahmet HİLAL 
Hakan KAR 

Sermet KOÇ 
 

BİLİMSEL KURUL 
Başar ÇOLAK 

(Bilimsel Kurul Başkanı) 
Serap ANNETTE AKGÜR 

Nadir ARICAN 
Nursel BİLGİN 
Necmi ÇEKİN 
Gürsel ÇETİN 

Halis DOKGÖZ 
Gökhan ERSOY 

Yasemin GÜNAY BALCI 
Ömer KURTAŞ 

Çağlar ÖZDEMİR 
Bülent ŞAM 

Hülya YÜKSELOĞLU 
 

KONGRE SEKRETERİ 
Muhammet CAN 

 
SOSYAL KOMİTE 

Mehmet ATILGAN 
Mehmet Ali MALKOÇ 

Selin SELEK 
Rasime TURAN 

Gözde YEŞİLTEPE KUZ 
Volkan ZEYBEK 

 
BİLİMSEL DANIŞMA KURULU 

Bilimsel Danışma Kurulu, Adli Tıp Bülteni Ulusal Danışma Kurulu üyelerinden oluşmaktadır.  



 

 

 
 
 
 
 

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kongre, TÜBİTAK 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Programı ile desteklenmektedir. 



Saat Haluka Menteş Salonu Remziye Hisar Salonu Süreyya Ağaoğlu Salonu

Çalıştay 1 Çalıştay 2A Çalıştay 3A

Adli Otopside Artefaktların Tanınması Araştırma Konusu Seçimi ve Elektronik Sistemlerde Kaynaklara Ulaşma Ateşli Silah Yaralanmalarında Atipik Durumlar-1

DR. ABDİ ÖZASLAN DR. İ. ÖZGÜR CAN DR. BÜLENT ŞAM 

DR. MURAT KÖKER DR. TOLGA BİNBAY DR. GÖKÇE KARAMAN

11:30-11:45

Çalıştay 4 Çalıştay 2B Çalıştay 3B

Maluliyet Olgularında Hareket Kısıtlılıklarının Değerlendirilmesi Bilimsel Makale Yazımı Ateşli Silah Yaralanmalarında Atipik Durumlar-2

DR. NURSEL GAMSIZ BİLGİN DR. TOLGA BİNBAY DR. BÜLENT ŞAM 

DR. NEHİR SAMANCI KARAMAN DR. GÖKÇE KARAMAN

DR. MEHMET CAVLAK

DR. MEHMET ALİ MALKOÇ

13:15-14:00

Saat Safiye Ali Salonu Sabiha Bengütaş Salonu Süreyya Ağaoğlu Salonu

AÇILIŞ VE AÇILIŞ KONFERANSI
Tükenmeden Çalışmak

DR. HAKAN KUMBASAR

Panel 1 Panel 2

Malpraktis 1: Obesite Cerrahisinde Malpraktis Medya Dili ve Şiddet

Oturum Başkanları: Oturum Başkanları:

DR. NECMİ ÇEKİN DR. BAŞAR ÇOLAK

DR. CELAL BÜTÜN DR. GÖZDE YEŞİLTEPE KUZ

Obezite Cerrahisinde Vaka Örnekleri Üzerinden Malpraktis ve Adli Değerlendirme Medya, Çocuk ve Şiddet

DR. ALİ RIZA TÜMER DR. ESİN ÖZATALAY

Genel Cerrahi Açısından Obezite ve Cerrahi Yaklaşım Cinsel Şiddette Medya ve Kavramlar

DR. GÜNER ÖĞÜNÇ HİLAL ESMER

Endokrin Açısından Obezitenin Değerlendirilmesi

DR. MUSTAFA KEMAL BALCI

16:00-16:15

Panel 3 Panel 4

Malpraktis 2: Hiyerarşide Sorumluluk Genetik, Toksikolojik ve Sosyal Yönüyle Bağımlılık

Oturum Başkanları: Oturum Başkanları:

DR. NADİR ARICAN DR. SERAP ANNETTE AKGÜR

DR. İ. ÖZGÜR CAN DR. MÜKERREM GÜVEN 

Hiyerarşik Sorumlulukta Yaşanan Sorunlar Bağımlılığın Nörofarmakolojsi

DR. GÜRSEL ÇETİN DR. COŞKUN USTA

Sorumlulukta Etik Yaklaşım Bağımlılığın Genetik Boyutu ve Güncel Yaklaşımlar

DR. GÜRKAN SERT DR. E. HÜLYA YÜKSELOĞLU

Dikey İş Birliğinde Güven İlkesi Ve Sorumluluk Bağımlılık Oluşumunda Adli Psikolojik Bakış Açısı

DR. YAKUP GÖKHAN DOĞRAMACI DR. ITIR TARI CÖMERT

18:15-19:30

Saat Safiye Ali Salonu Sabiha Bengütaş Salonu Süreyya Ağaoğlu Salonu

Panel 5 Panel 6  Adli Otopsi Kursu*

Tıp Eğitimi ve Adli Tıp Uzmanlık Eğitiminde Akreditasyon Toksikolojik Analizlerde Biyolojik Örnek Seçimi (Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleşecektir)

Oturum Başkanları: Oturum Başkanları:

DR. METE KORKUT GÜLMEN DR. BÜLENT ŞAM DR. ABDİ ÖZASLAN

DR. SERHAT GÜRPINAR DR. AYBİKE DİP DR. BERNA ŞENEL ERASLAN

DR. MEHMET ALTINOK

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Akreditasyon Akut Zehirlenme Olgularında Örnek Alma

DR. BERNA MUSAL DR. IŞIL BAVUNOĞLU

TTB - UDEK Deneyimleri ve Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Akreditasyon Postmortem Toksikolojik Analizlerde Örnek Seçimi 

DR. ERTAN YILMAZ DR. SELDA MERCAN

TUK Deneyimleri ve Adli Tıp Uzmanlık Eğitiminde Akreditasyon Biyolojik Örneklerin Dili

DR. EKİN ÖZGÜR AKTAŞ DR. ZEYNEP TÜRKMEN

 Sunum

Adli Bilimlerde İnovatif Yaklaşımlar: Yüzde Sabit İz Tanısında Öznellikten Nesnelliğe

DR. FARUK AŞICIOĞLU

11:00-11:15

Panel 7 Panel 8

SSS Kaynaklı Ani Beklenmedik Şüpheli Ölümler Online Oyunlar ve Çocuklara Yönelik Riskleri

Oturum Başkanları: Oturum Başkanı:

DR. SERMET KOÇ DR. NEYLAN ZİYALAR

DR. MEHMET ATILGAN

Mağduriyet Bakımından En Riskli Online Oyunlar

SSS Kaynaklı Ani Beklenmedik Ölümlere Genel Yaklaşım ve Makroskopik Bulgular DR. MİNE ÖZAŞÇILAR ÖZTÜRK

DR. KEMALETTİN ACAR Online Oyunların Güvenli Kullanımı

SSS Kaynaklı Ani Beklenmedik Ölümlerde Patoloji DR. SEVTAP VELİPAŞAOĞLU

DR. GÖKHAN ERSOY
Online Oyunların Çocukların Erken Çocukluk ve Ergenlik Dönemindeki Riskleri: Çocuğun Kendisini 

Algılaması – Özkavram (Self-Concept) ve Özgüven Gelişimi ve Bağımlılık

SSS Kaynaklı Ani Beklenmedik Ölümlerde Klinik DR. AYŞE MELTEM BUDAK

DR. EBRU APAYDIN DOĞAN Sanal Ortamdaki Oyun ve Benzeri Uygulamaların Çocuk İstismarı ve İhmali Bakımından Değerlendirilmesi

DR. Y. TUNÇ DEMİRCAN

12:45-13:30

Öğle Arası Sunumu

Adli Tıp Kitapları ile Geçmişe Yolculuk

DR. HAKAN KAR

Sözel Sunumlar 1 Sözel Sunumlar 2 Sözel Sunumlar 3

Oturum Başkanları: Oturum Başkanları: Oturum Başkanları:

DR. BİROL DEMİREL DR. ALİ YILDIRIM DR. AYŞE SERİN

DR. NAİLE ESRA SAKA DR. VOLKAN ZEYBEK DR. NURDAN SEZGİN

15:00-15:15

Panel 9 Panel 10

Mezuniyet Öncesi Adli Tıp Eğitiminde Standardizasyon Bilirkişilikte Yeni Yasal Düzenleme ve Uygulamadaki Sorunlar

Oturum Başkanları: Oturum Başkanları:

DR. AKÇA TOPRAK ERGÖNEN DR. FATİH YAVUZ

DR. GİZEM GENÇOĞLU  DR. GÜRCAN ALTUN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Adli Tıp Eğitimi Bilirkişilikte Güncel Sorunlar ve Adli Tıp Uygulamalarına Yansıması

DR. YASEMİN GÜNAY BALCI DR. ERDEM ÖZKARA

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Adli Tıp Eğitimi Bilirkişiliğe İlişkin Yeni Düzenlemeler Uygulamada Yaşanan Sorunlara Ne Kadar Çözüm Olabilir?

DR. ÖZLEM EREL DR. BARIŞ TORAMAN

16:45-17:00

15. Adli Bilimler Kongresi - Bilimsel Program
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10:00-11:30

Ara

11:45-13:15

Öğle Yemeği

14:00-15:00

15:00-16:00

Ara

16:15-17:30

AÇILIŞ KOKTEYLİ &

FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILIŞI
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09.00-

10.30

FİLM GÖSTERİMİ “BENİM ÇOCUĞUM”

11:15-12:45

Ara

Öğle Yemeği

13:00-13:20

13.30-15:00

Ara

15:15-16:45

17:30-18:15 ŞENAY GÜRLER İLE SANAT SÖYLEŞİSİ

10.30-11.00

Ara

17:00-19:00



Saat Safiye Ali Salonu Sabiha Bengütaş Salonu Süreyya Ağaoğlu Salonu

Sabah Söyleşileri

Gebelik, Travma ve Nedensellik Bağı

Oturum Başkanı:

DR. YASEMİN GÜNAY BALCI

DR. H. BAHADIR SAATLİ

Panel 11 Panel 12

Travmaya Uğrayan Bireylerde Ruhsal Bulgular ve Medikolegal Değerlendirme Ölümlü Trafik Kazaları ve Adli Bilimler

Oturum Başkanları: Oturum Başkanları:

DR. ERHAN BÜKEN DR. SEMA DEMİRÇİN

DR. KAĞAN GÜRPINAR

Travmaya Uğrayan Bireylerde Ruhsal Bulgular ve Adli Psikiyatrik Değerlendirmesi

DR. MUSTAFA SERCAN Trafik Kazalarında Yaralanma Paternleri ve Deliller

İnsan Hakları İhlallerinde Ruhsal Bulgular ve Adli Psikiyatrik Değerlendirme DR. ÇAĞLAR ÖZDEMİR

DR. ÜMİT BİÇER Ölümlü Trafik Kazalarında Ölü Muayenesi ve Otopsi

Travmaya Uğrayan Bireylerde Adli Psikiyatrik Değerlendirmelerde Yaşanan Sorunlar DR. MEHMET TOKDEMİR

DR. ZEHRA DEMİROĞLU UYANIKER Adli Bilimlerin Trafik Kazalarını Önlemede Önemi

ÜMİT GÜNEY

11:00-11:15

Panel 13 Panel 14

Medya Gözüyle Adli Bilimler Olağan Dışı Durumlarda Adli Tıbbi Uygulamalar

Oturum Başkanı: Oturum Başkanları:

DR. HALİS DOKGÖZ DR. NADİR ARICAN

DR. MUHAMMET CAN

Medya Gözüyle Adli Bilimler

DENİZ ZEYREK Olağan Dışı Durumlarda Olgu Çözümlemeleri

Medya Gözüyle Adli Bilimler DR. ŞEBNEM KORUR FİNCANCI

ZÜLFİKAR ALİ AYDIN Etik ve Yasal Düzenlemeler

DR. SERHAT GÜRPINAR

12:45-13:30

Sözel Sunumlar 4 Sözel Sunumlar 5 Sözel Sunumlar 6

Oturum Başkanları: Oturum Başkanları: Oturum Başkanları: 

DR. KAMİL HAKAN DOĞAN DR. GÜROL CANTÜRK DR. İSMAİL BİRİNCİOĞLU

DR. GÖKMEN KARABAĞ DR. KENAN KARBEYAZ DR. ANIL ÖZGÜÇ

15:00-15:15

Panel 15 Panel 16

Çocuk Yaşta Evliliklerin Tıbbi, Sosyal ve Hukuki Sorunları Maluliyet Olguları ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar

Oturum Başkanları: Oturum Başkanları:

DR. UFUK SEZGİN DR. AHMET HİLAL

DR. BORA BÜKEN DR. BERNA AYDIN

Çocuk Yaşta Evliliklerin Tıbbi Etkileri Adli Tıp Açısından Çözüm Önerileri 

DR. ŞAHİKA GÜLEN ŞİŞMANLAR DR. AYSUN BALSEVEN ODABAŞI

1997’den 2017’ye 20 yılda Nereden Nereye Adli Tıp Uzmanı Açısından Maluliyet Olgularında Sorunlar

NEBAHAT AKKOÇ DR. BİRGÜL TÜZÜN

Çocuğun Cinsel İstismarı Hakkında Yasal Düzenlemeler Sigorta Tahkim Hakemi Açısından  Maluliyet Olgularında Sorunlar

AV. SEDA AKÇO AV. GONCA DARICI

Sigorta Tahkim Hakemi Açısından Çözüm Önerileri

DR. HATİCE ÖZLEM YALAZ

16:45-17:00

Bir Göbeklitepe Söyleşisi

AKÇA TOPRAK ERGÖNEN - MEHMET ALİ MALKOÇ

21:00

Saat Safiye Ali Salonu Sabiha Bengütaş Salonu Süreyya Ağaoğlu Salonu

Sözel Sunumlar 7 Sözel Sunumlar 8 Sözel Sunumlar 9

Oturum Başkanları: Oturum Başkanları: Oturum Başkanları:

DR. SAİT ÖZSOY DR. MUSTAFA TALİP ŞENER DR. AYŞE KURTULUŞ DERELİ

DR. MURAT AKBABA DR. CEM UYSAL DR. HÜSNİYE CANAN

11:00-11:15 Ara Ara Ara

Çalışma Grupları Sunuları 

Oturum Başkanları:

Çalışma Grupları Sorumluları:

ÇG1-Bilimsel Etkinlik

DR. ÇAĞLAR ÖZDEMİR

ÇG2-Bilirkişilik ve Malpraktis

DR. İ. ÖZGÜR CAN

ÇG3-Eğitim ve Burs

DR. NADİR ARICAN

ÇG4-Asistan Hekim

DR. ÇAĞDAŞ MERİÇ

ÇG5-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

DR. AKÇA TOPRAK ERGÖNEN

ÇG6-Rehber

DR.YASEMİN GÜNAY BALCI

KAPANIŞ KONFERANSI
Sanat ve Adli Tıp

DR. HALİS ULAŞ

13:00-13:15

11:15-12:30

08.30-

09.15

09:30-11:00

Ara

11:15-12:45

Öğle Yemeği

Kongre, TÜBİTAK 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Programı ile desteklenmektedir.
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09:30-11:00

12:30-13:00

ÖDÜL TÖRENİ VE KAPANIŞ
Katılım olursa sosyal program düzenlenecektir.

19:00-

20:00
Rehber Çalışma Grubu Toplantısı 

Bilirkişilik ve Malpraktis Çalışma Grubu

(Bu çalışma tüm katılımcılara açıktır.)
ATUD-YK ile Anabilim Dalı Başkanları Toplantısı

*15. Adli Bilimler Kongresi kapsamında gerçekleşen Adli Otopsi Kursu 13 Nisan 2018, Cuma günü Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenmiştir.

13.30-15:00

Ara

15:15-16:45

Ara

17:00-17:45

"CHOCOLATE BAND" KONSERİ
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KONUŞMA ÖZETLERİ 
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TÜKENMEDEN ÇALIŞMAK 

Hakan Kumbasar 

Tükenmişlik sendromu, uzun süreli ve stresli çalışma ortamında insanlarla yüz yüze çalışan meslek gruplarında 

görülen duygusal tükenme ve duyarsızlaşmada artış ve kişisel başarı duygusunda azalma olarak tanımlanmıştır 

[1]. Tükenmişlik, tanımlanmış bir hastalık durumu olmamasına rağmen, tükenmişlik yaşayan kişilerin ilerleyen 

dönemde fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlara yatkınlığının olduğu görülmektedir. Psikosomatik hastalıklardan, alkol-

sigara-madde kullanımına, yorgunluk, uykusuzluk, baş ağrısı, duygusal bitkinlik, çabuk öfkelenme, anksiyete, 

benlik saygısında düşme, eleştiriye aşırı duyarlılık ve alınganlık gibi duygusal sorunlar tükenmişlik yaşayan 

çalışanlarda sıklıkla görülmektedir [2]. 

İşlerinin doğası nedeniyle sağlık çalışanları meslekle ilişkili strese ve stres ilişkili durumların olumsuz etkisine daha 

açıktır. Adli tıp profesyonelleri rahatsız edici sosyal durumlarla, kişilik bozuklukları ve başka ruhsal hastalıkları 

olan hastalarla sıklıkla karşılaşmaları nedeniyle, yüksek oranda mesleksel strese maruz kalmaktadır. Bu meslek 

grubu zaman zaman çalıştıkları hasta grubunun özellikleri nedeniyle tehlikeli durumlarla karşı karşıya 

gelebilmektedir [3]. Kritik kazalara, ağır suçlara tanık olmak adli tıp çalışanları üzerinde travma ilişkili 

semptomlara yol açabilmektedir [4].  Zaman zaman vardiyalı çalışmak bu kişilerin uyku düzeninde, aile hayatında 

sorunlara yol açabilmektedir [5]. Bununla birlikte bu stresin tüm çalışanlara etkisi aynı şekilde olmamaktadır. 

Birlikte çalışan ekibin desteği, mesleki tatmin ve çalışma saatlerinin azaltılması baş etmeyi kolaylaştırıcı faktörler 

olarak öne çıkmaktadır. Uygun destek mekanizmaları ve insancıl yaklaşımlar ile bu kişilerin iş ortamında 

karşılaştıkları stres ve tükenmişlik şikayetlerinin azalması sağlanabilir [6]. 

 

Anahtar kelimeler: Tükenmişlik, stres, anksiyete, depresyon, adli tıp 
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OBEZİTE CERRAHİSİ VE TIBBİ MALPRAKTİS 

Ali Rıza Tümer 

Obezite günümüzde dünyada önemli sağlık problemi haline gelmiş ve tıp bilimi buna yönelik tedavi seçenekleri 
sunma konusunda birçok alternatif getirmiştir. Diyet ile karşılaştırıldığında cerrahi yöntemlerde seçenek fazlalığı 
ve iyi sonuçların alınması obezitede cerrahi tedavi’ nin popülaritesini çok artırmıştır. 
 
Kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, diabet, osteoartrit ve kanser gibi durumların obeziteye eşlik etmesi 
nedeni ile obezitenin tedavisi kaçınılmazdır. Dünya Sağlık Örgütü ICD-10’da obezite bir hastalık olarak 
tanımlamıştır.  
 
Obez hastalarda cerrahi seçeneği kişinin Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ile doğru orantılıdır. VKİ  18.5 kg/m2 altını zayıf, 
VKİ 18.5-25 kg/m2 arasını normal kilolu, VKİ 25-30 kg/m2 arasını aşırı kilolu, VKİ 30-35 kg/m2 arasını Grade 1 
obezite, VKİ 35-40 kg/m2 arasını Grade 2 obezite ve VKİ 40 kg/m2 ve üstünü ise Grade 3 obezite olarak 
sınıflandırmıştır.  
 
Günümüzde cerrahi endikasyonu kişinin VKİ ile değerlendirilir. Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü, obezite 
tedavisinde kullanılan diyetle müdahale, çeşitli davranış düzenlemeleri ve ilaçla tedavi gibi konservatif tedavi 
yöntemlerindeki başarının düşük olmasını göz önüne alarak, VKİ’si 40 kg/m2 ’nin üzerinde veya VKİ’si 35-40 
kg/m2 arasında olup da kiloyla ilişkili ameliyata engel olmayacak morbiditesi bulunan hastalara, obezite 
cerrahisinin uygulanabileceğini kararlaştırmıştır.  
 
Cerrahi tedavi sonrasında fazla kilonun %61.2’sinin verilmesi yanında, diabet, hiperlipidemi, hipertansiyon, 
obstrüktif uyku apnesi gibi tıbbi komorbiditeyi de iyileştirdiği farklı çalışmalarda bildirilmiştir. Ayrıca bariatrik 
cerrahi ile kilo vermenin, uzun dönemde her türlü mortaliteyi azalttığı ve yaşam kalitesini arttırdığı da 
gösterilmiştir. Obez sayısının dünyada artması ile birlikte bariatrik cerrahi sayısı da yukarıda söz edilen ameliyat 
sonrası yüz güldürücü sonuçların ortaya çıkması, nedeni ile arttığı bilinen bir gerçektir.  
 
Bu artış beraberinde obezite cerrahisi ile ilişkili, istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına da neden olmaktadır. 
Obezite cerrahisinde ortaya çıkan istenmeyen sonuçların komplikasyon – tıbbi malpractis açısından 
değerlendirilmesinde önemli hususlar; 
A) Ameliyat endikasyonunun bulunup bulunmadığı; Obezite cerrahisinde ameliyat endikasyonu yukarıda 
belirtilmiş olup, estetik açıdan bu tür ameliyatların yapılması kesinlikle bir tıbbi hatadır. 
B) Ameliyat öncesinde yeterli bilgilendirmenin yapılması ve rızanın alınması; Obezite cerrahisi elektif bir 
ameliyattır, acil bir durum değildir. Bu nedenle hastaya yapılacak ameliyat ve sonuçları açısından makul bir 
değerlendirme süresi tanınmalıdır. Bu süre içerisinde hastanın ameliyatı yapacak doktor ile birkaç defa görüşme 
şansı tanınması ve kişinin aklına gelecek her tür soruya cevap verilmesine çalışılması en önemli husustur. 
Yapılacak ameliyat için mutlaka yazılı onam alınması gereklidir. 
C) Ameliyat öncesi tıbbi değerlendirmelerin yapılması; Hastaya, Kardiyolojik değerlendirme, Venöz sistem 
değerlendirilmesi, Pulmoner sistemin değerlendirilmesi, Anestezi değerlendirilmesi, Endokrin sistemin 
değerlendirilmesi, Gastrointestinal sistemin değerlendirilmesi, Nutrisyonel özelliklerin değerlendirilmesi ve 
Psikiyatrik özelliklerinin değerlendirilmesi mutlaka yapılmalıdır.  
D) Ameliyat sırasında ortaya çıkabilecek durumlar; Obez kişinin kendisinden kaynaklanan ve hastalık ile 
ilişkili birçok yan hastalıklar bulunabilir. Bu yan hastalıkları ameliyat sırasında istenmeyen sonuçların ortaya 
çıkmasına neden olabilir o nedenle bu tür ameliyatlar, istenmeyen durumların ortaya çıkabileceği göz önüne 
alınarak tam teşekküllü hastanelerde gerçekleştirilmeli ve mutlaka yoğun bakım desteklerinin olduğu 
hastanelerde gerçekleştirilmelidir. 
E) Ameliyat sonrasında istenmeyen durumların değerlendirilmesi; Söz konusu ameliyatlar gastroeintestinal 
sistemde (GİS) yapılan en önemli ameliyatlardır. Bu nedenle GİS ameliyatlarında ortaya çıkabilecek tüm 
istenmeyen durumlar (Anastomoz kaçağı, enfeksiyon, obstrüksiyon vb.) ortaya çıkabileceği gibi söz konusu 
ameliyatların teknik özelliklerinden kaynaklanan istenmeyen durumlarda ortaya çıkabilir. Cerrah ameliyat 
sonrasında ortaya çıkabilecek bu tür istenmeyen durumları zamanında tanımalı ve uygun çözüm yaklaşımlarında 
bulunmalıdır. 
  



 

4 
 

DİKEY İŞ BİRLİĞİNDE GÜVEN İLKESİ VE SORUMLULUK 

Yakup Gökhan Doğramacı 

GİRİŞ: 

Tıbbi hizmetlerde çeşitli iş birlikleri karşımıza çıkmaktadır. Yatay iş birliği eş veya benzer statüdekiler arasındayken 

dikey iş birliklerinde hiyerarşi veya benzeri ilişkiler bulunmaktadır. Çalışmamızda, güven ilkesi çerçevesinde, tıbbi 

uygulamalarda dikey iş birliğindeki sorumluluklar değerlendirilecektir. 

 

DİKEY İŞ BİRLİĞİ ve GÜVEN İLKESİ 

Hasta odaklı tıbbi uygulamalar, birçok sektörün hizmetinden etkilenen ekip çalışmasıdır. Tek bir meslek grubunun 

bu hizmeti tek başına gerçekleştirebilmesi günümüz koşullarında pek mümkün değildir. Bu nedenle çeşitli yatay 

ve dikey iş birlikleri karşımıza çıkmaktadır.  

Dikey iş birliğinde hiyerarşik ve benzeri ilişkiler ön plandadır. Hekimin tarihten gelen bir rolü ve Kanun’dan 

kaynaklanan yetki genişliği ile tedavi tekeli olsa da ekip üyesi diğer tıp mesleklerinin de Kanun’dan ileri gelen ve 

doktrinde de kabul edilen mesleki özerklikleri ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sebeple hekim talimat 

verebilse de diğer tıp meslekleri üzerinde tam bir hiyerarşik yetkisinden bahsedilemez. 

Tıbbi uygulamalarda her hekim kendi sorumluluk alanı içerisindeki tehlikelerden sorumludur. Ancak istisna 

olarak, ekip üyelerinin kurallara uygun davrandığına, hata yapmadıklarına dair güvenle hareket edebilir. Yani ekip 

üyelerinin kendi sorumlulukları içerisindeki ve fark edilemeyen hatadan hekimi sorumlu tutmak doğru değildir. 

Ama bu güven, hekimin hiçbir denetim yükümü ve yetkisi taşımadığı anlamına gelmemelidir.  

Dikey iş birliğinde güven ilkesi çift yönlüdür. Hekimin ekip üyeleri üzerinde ve ekip üyelerinin hekime karşı güveni 

ve dolayısıyla sorumlulukları somut olaya göre belirlenmelidir. 

Güven ilkesinin uygulamada; gazlı bez unutulması, yanlış taraf cerrahisi, enjeksiyon zararları ile talimat denetimi 

ve hatalı talimat gibi geniş bir kullanım alanı mevcuttur. 

 

SONUÇ 

Dikey iş birliği içerisindeki sorumluluklar, güven ilkesi gözetilerek somut olaya göre belirlenmelidir. Hekim, ekip 

üyeleri üzerinde genel bir denetim ve gözetim yükümlülüğü olsa da ekip üyelerine olan güveni korunmalıdır. 

  



 

5 
 

BAĞIMLILIK OLUŞUMUNDA ADLİ PSİKOLOJİK BAKIŞ AÇISI 

Itır Tarı Cömert 

Dünyada ve ülkemizde özellikle son yıllarda sigara, alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımın beden ve ruh 

sağlığı üzerine olumsuz etkileri hakkında birçok bilimsel çalışma yapıldığı görülmektedir (1). Yapılan bu bilimsel 

çalışmalar toplumda sigara, alkol ve madde kullanımı konusunda halen daha yeterli derecede önleyici faaliyet 

yapılmadığını göstermektedir. Madde kullanım yaygınlık çalışmaları verilerine bakıldığında madde kullanım artışı 

dikkat çekmektedir. TUBİM araştırma sonuçlarına göre esrar dahil herhangi bir uyuşturucu maddeyi en az bir kez 

deneyenler (yaşam boyu madde kullanımı prevalansı) 15-64 yaş grubunda %2,7, 15-16 yaş grubunda ise %1,5 

olarak belirlenmiştir. Erkeklerde yaşam boyu uyuşturucu madde kullanımı %3,5 iken, kadınlarda %2,6’dır. TUBİM 

Madde Kullanım Araştırması’nda esrar en çok kullanılan uyuşturucu madde olarak belirlenmiştir. Araştırmaya 

katılanların %0,7’si, yaşam boyu en az bir kez esrar kullandıklarını ifade etmişlerdir. Esrarı ilk kez kullanma yaşı 

ortalaması 20,89±3,99’dur (2). Bu veriler ışığında madde kullanımın halen daha önemli bir risk olduğu 

görülmektedir. 

Madde kullanımına bağlı yasal sorunların çoğu bu maddelere bağımlı olmak sonucunda ortaya çıkmasına rağmen, 

yasalara göre bağımlı olmadan da bazı yasal sorunlar olabilmektedir. Sağlık, ekonomik ve sosyal sorunlar yaratan 

maddelerin sayısı oldukça fazladır (3). Bunların bir kısmının kullanımı yasal olmasına rağmen, bir kısmının 

kullanımı suçtur. Kullanımı yasal olan maddelerin kullanımı sonucunda bazı ruhsal hastalıkların gelişmesi 

nedeniyle yasal sorunlar ortaya çıkmaktadır. Yasal sorunlar çoğunlukla bağımlılık gelişmiş olanlarda ortaya 

çıkmaktadır. Alkol ve madde bağımlılığı, biyolojik, sosyal ve davranışsal boyutları olan düzelebilen, ancak tekrar 

madde alındığında nüks eden bir hastalıktır (4). 

Dünyada ve ülkemizde uyuşturucu ve uyarıcı madde kapsamına giren maddelerin bazılarının kullanımı ve üretimi 

suç kapsamında (eroin, kokain, esrar), bazılarının kullanımı suç değildir (alkol, kafein, tütün). Tedavide 

kullanılanların da (anksiyolitikler, sedatifler, hipnotikler) izinsiz alınıp satılması, tedavi dışı kullanılması suçtur. 

Yalnızca kullanım bozukluğu sonucu değil kullanım sonucu da bazı yasal, sağlık, ekonomik ve sosyal sorunlar 

ortaya çıkmaktadır (4). Alkol ve madde kullanımına bağlı yasal sorunlar ortaya çıktığı gibi bu maddelerin 

kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan organik ruhsal bozukluklar sırasında işlenen suçlar ve hukuki işlemler nedeni 

ile de yasal sorunlar ortaya çıkmaktadır (6). 

Suç ile madde kullanımı arasında bir ilişki olduğu ileri sürülmektedir (4). Madde kötüye kullananların adli olaylarla 

karşılaşma olasılıkları fazla olduğundan adli rapor almak amacı ile sağlık kuruluşlarına başvuruları da fazladır. Suç 

öncesinde veya suç anında madde kullanımı işlenen fiili daha karmaşık hâle getirmektedir. Çünkü bazı madde 

kullananlar sorumluluktan kurtulmak için maddenin etkisinde olduklarını ileri sürerek rapor almaya çalışmaktadır. 

İradi olarak alınan alkol ve madde kullanımı ceza ehliyetini etkilemezken bunun sonucu gelişen akıl hastalıklarının 

etkisiyle suç işlenmesi ceza ehliyetini etkilediğinden madde kullanımına bağlı akıl hastalıklarını tespit etmekte adli 

bilimcilerin görevidir. Ayrıca madde kullanımının etkisi yalnızca suçlarda değil medeni hukuk ile ilgili konularda 

da önemlidir.  

Madde kullanım yaygınlığı hakkında daha kapsamlı bilgiler edinmek, koruyucu çalışmalar için gerekli ve önemli 

bir ilk adımdır. Bu tür araştırmaların yıllar içinde yinelenmesi madde kullanım yaygınlığının artış hızını göstermede 

yararlı olabilir. Ancak madde kullanım bozukluklarının yaygınlığını değerlendirecek epidemiyolojik araştırmaların 

yapılması bazı zorluklar taşımaktadır. Bu araştırmaların hazırlanması, yapılması ve değerlendirilmesi noktasında 

adli bilimcilere görev düşmektedir.  
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ADLİ TIP UZMANLIK EĞİTİMİNDE AKREDİTASYON 

Ekin Özgür Aktaş 

Bir kalite altyapısı olan akreditasyon, Tıp Eğitim Programları için kısaca, eğitimin niteliğini artırmayı amaçlayan, 

özerk-bağımsız değerlendirme komisyonlarınca yapılan çalışma ve değerlendirme sonucunda ulusal ve 

uluslararası belirlenmiş akreditasyon standartlarına uygunluğun değerlendirilmesidir.  

Akreditasyon, ilgili alan için belirlenen standartlara uygunluğu teyit ettiği gibi, alanın geliştirilmesi için de 

kılavuzluk yapan çok önemli bir süreçtir. 

Adli Tıp Uzmanlık alanında akreditasyon için henüz belirlenmiş temel ve gelişim standartları yoktur. Ancak eğitim 

sürecinin standartlaştırılmasına yönelik çalışmalarda belirlenen kriterlerin geliştirilmesi ile kısa sürede bu 

standartların uygulanabilmesi mümkün olabilecektir. 

Adli Tıp Uzmanlık alanında eğitimin standartlaştırılması ve niteliğinin artırılması ile ilgili çabalar, ağırlıklı olarak 

2002 yılında başlamıştır. Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nün yayımlandığı 2002 yılından önce Adli Tıp Uzmanlık Eğitimi 

için belirlenmiş hiçbir standart yoktu. Uzmanlık eğitimi süresi 2 yıldı. Adli Tıp Kurumunda üç yıl veya daha fazla 

hekimlik yaptıktan sonra eğitime başlayanların 1 yılda eğitimlerini tamamlamaları mümkündü (1). 

2002 yılında yayımlanan Tıpta Uzmanlık Tüzüğünün getirdiği düzenlemeler alanda bir motivasyon yaratmış, 4 yıl 

olarak belirlenen yeni uzmanlık eğitim süresinin kapsamını belirlemek üzere ATUD tarafından öncülüğü yapılan 

çalışmalar ile 13 ana başlık altında öğrenim hedefleri belirlenmiştir (1).  

ATUD Meslekte Yeterlilik Kurulunun oluşturulduğu bu dönemde, yapılan çalışmalar ile Uzmanlık Eğitimi veren 

anabilim dallarının sahip olması gereken fizik yapı, personel, donanım kriterleri ile ilgili belirlemeler de yapılmıştır 

(1). 

2003-2005 yılları arasında Meslekte Yeterlilik Kurulunca yapılan çalışmalar ile belirlenen öğrenim hedefleri ile 

ilgili Çekirdek Eğitim Programları ve görülmesi gerekli olgu sayıları ile ilgili kriterler belirlenmiş ve “Adli Tıp 

Uzmanlık Eğitiminde Temel İçerik ve Hedeflenen Düzeyler” olarak 2007 yılında yayınlanmıştır (1). 

Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun kurulmasını takiben diğer uzmanlık alanlarında olduğu gibi çalışmalar TUKMOS Adli 

Tıp Uzmanlık Eğitim Komisyonları aracılığı ile yürütülmeye devam etmiştir. 

1. ve 2. Komisyon döneminde yapılan taslak Eğitim Müfredatları ile eğitim alanlarının ana başlıkları, eğitimin 

içeriği, eğitim süresince görülmesi gereken en az olgu sayıları, personel ve donanım yeterlilikleri gibi birçok 

konuda belirlemeler yapılmış ve oluşturulan taslak müfredatlar 2008 (V. 0,5), 2011 (V. 1,0) ve 2013 (V. 2,0) olarak 

yayımlanmıştır (2). 

TUKMOS Adli Tıp 3. Komisyonu döneminde daha önce yayımlanan taslak programların resmileştirilmesi 

çalışmaları yapılmış ve TUK tarafından kabul edilen program 09.06.2017 tarihinde V. 2,1 olarak yayımlanmıştır. 

TUK tarafından program üzerinde yapılan değişiklikler ise 12.10.2017 tarihinde kabul edilerek yürürlükteki son 

müfredat programı olan V. 2,3 yayımlanmıştır (2). 

Yukarıda kısaca tarihçesi açıklandığı üzere ATUD Meslekte Yeterlilik Kurulunca 2002 yılında başlatılan Adli Tıp 

Uzmanlık eğitimi müfredatı, beklenen mesleki yeterlilik düzeyleri, eğitim süre ve rotasyon süreleri, personel ve 

donanım yeterlilikleri ile ilgili çalışmalar TUKMOS Komisyonlarınca da devam ettirilerek TUK tarafından kabul 

edilen resmi müfredata dönüşmüştür. 

Eğitimin standardizasyonu için yapılan bu çalışmalar ile her ne kadar çekirdek eğitim müfredatı konusunda 

konsensüs sağlanmış olsa dahi, eğitici sayıları, donanım yeterlilikleri ve uygulamaları eğitimlerde görülmesi 

gerekli olgu sayıları gibi temel bazı konularda henüz bir konsensüs sağlanabilmiş değildir. 

Adli Tıp Uzmanlık eğitiminin akreditasyonu açısından mevcut duruma bakıldığında; 
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- Adli Tıp Uzmanlık eğitimi için çekirdek eğitim müfredatı belirlenmiş olmasına rağmen, genişletilmiş 

eğitim müfredatı konusunda ortak bir görüş oluşturulmamıştır. Bu nedenle uzmanlık eğitimi her kurumun kendi 

olanak ve çalışma koşullarına göre farklı şekillerde sürdürülmektedir. 

- Uzmanlık Eğitimi verecek kurumların yetkilendirilmesi TUK tarafından yapılmaktadır. Bu çerçevede Tıpta 

Uzmanlık Kurulu Uzmanlık Eğitim Programlarını 4 grup altında yetkilendirmiştir (3). Bunlar; 

o Bir inceleme değerlendirme işlemine dayanarak yetkilendirilen programlar (Yetki Kodu 3-Koyu Yeşil).  

Adli Tıp Uzmanlık alanı ile ilgili bu şekilde yetkilendirilen bir eğitim programı yoktur. 

o İlk sefere mahsus olarak bir inceleme değerlendirme işlemine dayanmaksızın 22/12/2016'da TUK 

tarafından yetkilendirilen programlar (Yetki Kodu 2-Açık Yeşil). 30 Mart 2018 tarihi itibarı ile bu kapsamda 38 

Eğitim Kurumu uzmanlık eğitimi verebilmek için 21.12.2021 tarihine kadar yetkilendirilmiştir. 

o Bir inceleme değerlendirme işlemine dayanarak ya da şikayet üzerine yetkisi askıya alınan programlar 

(Yetki Kodu 1-Sarı). 30 Mart 2018 tarihi itibarı ile bu kapsamda 8 kurumun yetkisi askıya alınmıştır. 

o Bir inceleme değerlendirme işlemine dayanarak VEYA eğitim kurumunun kendisinin eğitimden geri 

çekilmesi üzerine yetkisi kaldırılan programlar (Yetki Kodu 0- Kırmızı). 30 Mart 2018 tarihi itibarı ile bu kapsamda 

3 kurumun eğitim yetkisi kaldırılmıştır.  

-  Adli Tıp Uzmanlık alanı ile ilgili olarak akreditasyon kapsamında değerlendirilmesi gerekli, akredite 

olmak isteyen Fakülte/Kurum tarafından mutlak karşılanması beklenen “Temel Kriterler” ile Eğitim programının 

niteliğini geliştirmeye yönelik, karşılanması durumunda yüksek nitelik göstergesi olan “Gelişim Kriterleri” 

konsensüs şeklinde belirlenmiş değildir. ATUD ve TUKMOS çalışmaları sırasında, o günkü duruma göre belirlenen 

kriterlerin güncellenip geliştirilmesi ile bu kriterlerin kısa sürede yapılandırılabileceği düşünülmektedir.  

- Akreditasyon çalışmalarının başlayabilmesi için her kurumun imkan ve eğitim kapasitelerinin 

değerlendirilmesi için kısa sürede öz değerlendirme raporlarının oluşturulması gereklidir. 

- Öz değerlendirme raporları çerçevesinde Temel ve Gelişim standartları belirlenerek resmileştirilmelidir. 

Bu konuda, ATUD’un desteği ile TUKMOS tarafından yapılacak çalışmalar hızlandırılmalıdır.  

- Açık bir şekilde dile getirilmiyor olsa da kısa süre sonra tüm uzmanlık eğitim programlarının inceleme ve 

değerlendirme işlemleri sonucunda yetkilendirileceği konusu net bir şekilde görülmektedir. Gelişmekte olan bir 

alan olan Adli Tıp Uzmanlık alanı için uygulanabilir, gerçekçi, geliştirilmeye açık bir eğitim müfredatı, personel ve 

donanımsal yeterlilik standartlarının belirlenmesi gereklidir.  

Uzmanlık eğitiminin akreditasyonu, akredite kurumların, belirlenen müfredatın standartlarını sürekli bir şekilde 

sağladığını ve geliştirdiğini gösterdiği gibi o programlardan mezun uzmanların yeterliliğini ve programın eğitim 

veren kurumlar arasındaki yerini de belirlenmektedir.  Tüm tıp uzmanlık alanlarında olduğu gibi, Adli Tıp Uzmanlık 

alanında eğitim veren kurumların da Akreditasyon açısından bağımsız kuruluşlarca değerlendirilmesi bir dilek 

olmaktan çok bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Adli Tıp Uzmanlık alanında eğitim programlarının içeriği ile ilgili çalışmalar yapılmış, çekirdek müfredat kabul 

edilmiş olsa da henüz akreditasyona olanak sağlayacak şekilde temel ve gelişim standartları belirlenememiştir. 

Bu kriterlerin belirlenmesi için başlatılacak öz değerlendirme çalışmaları sonrasında uygulanabilir, denetlenebilir 

ve geliştirilebilir standartların belirlenmesi ve akreditasyon çalışmaları yapılması alanın sadece eğitim değil, 

hizmet ve akademik kalitesini de artıracaktır. 
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AKUT ZEHİRLENME OLGULARINDA ÖRNEK ALMA 

Işıl Bavunoğlu 

İnsanlar yüzyıllardır vücutlarına giren maddelerin etkilerini gözlemlemişler ve vücutları için faydalı olanları 
“besin” zararlı olanları ise “zehir” diye tanımlamışlardır. Zehirlenme; hayati fonksiyonları bozan ve bazen de 
yaşamı tehdit eden maddelerin vücuda solunum, dolaşım, ağız, deri ve benzeri yollardan alınması sonucu 
organizmanın zarar görmesine denir. 
 
Zehirlenme tablosu diğer hastalık tablolarını taklit etse de doğru tanı iyi bir anamnez, fizik muayene, rutin ve 
toksikolojik laboratuvar incelemeleri ve klinik görünüm ile konur. Pek çok merkezde toksikolojik analiz 
yapılamadığından, hekimin tam ve ayrıntılı muayenesi tanı koymada yol göstericidir. Fizik muayenede 
toksidromların yani toksik sendromların tespiti tanıda ilk basamaktır. Kardiyovasküler, nörolojik ve/veya solunum 
sistemine ait multisistem değişiklikleri hekime zehirlenme ile ilgili klinik ipuçları verir. Yapılabiliyorsa laboratuvar 
incelemeleri için örnek alınır ve gönderilir. Sonuçları beklenmeden hemen destekleyici tedaviye başlanır. İdrar ve 
kan örneklerinde bilinmeyen zehirlenme etkeninin nitelik ve niceliğinin belirlenmesi için özgül yöntemler 
olmasına karşın, ülkemizde bu yöntemler henüz yaygın olarak kullanılmamaktadır. EKG, kan şekeri, elektrolitler, 
kan gazları, karaciğer ve böbrek işlev testleri tanıya yardımcı olarak daha sık kullanılmaktadır.  
 
Acil servislerde toksikolojik analizler zehirlenme tablosunun teşhisi, antidot ve eliminasyon tedavilerin takibi için 
yapılmaktadır. Özellikle bilinci kapalı ya da açıklanamayan fizik muayene bulguları olan hastalarda öncelikle 
tarama testlerinin yapılması önerilmektedir. Tanısal veya adli amaçla yapılan bu tetkikler için, herhangi bir tedavi 
girişiminde bulunulmadan önce -erken dönemde- uygun örnekler alınmalıdır. Toksikolojik tarama testlerinde en 
sık kan ve idrar (madde ve metabolitleri için), daha az saç, deri, ter, mide sıvısı, BOS veya vitröz sıvı kullanılır. 
Zehirler, ilaçlar ve onların metabolitleri mide sıvısı ve idrarda, kandakinden daha yüksek konsantrasyonda 
bulunur. Bu nedenle mide sıvısı ve idrar zehrin miktarının belirlenmesinde daha önemlidir.  Bu amaçla mide 
içeriği, idrar ve kan örneği alınır. Kusulan, aspire edilen veya gastrik lavajla elde edilen materyalden 50 mL, ilk 
idrardan 50 mL ve 10 mL heparinli, 10 mL heparinsiz kan örneği alınmalıdır. Bunun dışında tükürük, saç, kıl, ter 
gibi vücut salgıları veya doku örneklerinden de analiz talep edilebilir. Ancak bu tür örneklere ait bulgular adli 
olgularda tercih edilmekte olup, acil servisler için pek kullanışlı değildir.  
 
Acil servislerde toksikolojik tarama amacıyla daha çok idrar testleri kullanılır. Çünkü idrarda tarama testleri ucuz 
ve hızlıdır. Ancak test sonucunun pozitif ya da negatif olması klinik şüphe ile çelişiyorsa teyit gerektirir. Ne yazık 
ki, idrar testleri kan testlerine göre daha sık yalancı pozitif ya da negatif sonuçlar verebilmektedir. Hastanın 
kullanmakta olduğu ilaçlarla etkileşimine bağlı yalancı pozitiflik olabileceği gibi, bir ilacı kronik kullanan hastada 
saptanan pozitif sonuç hastayı o an acile getiren farklı bir klinik nedenin gözden kaçmasına da neden olabilir. 
Madde istismarı tespiti açısından idrarda sık bakılan maddeler şunlardır: Kokain, Opiatlar, Barbitüratlar, 
Benzodiazepinler, Amfetaminler, Kannabinoidler, Propoksifen, Fensiklidin, Trisiklik antidepresanlar. İlaç ve 
kimyasal maddelerin çoğu kısa süre içinde biyolojik sıvılarda saptanabilmektedir. Özellikle toksik maddelerin veya 
metabolitlerinin kanda/plazmada saptanması, akut zehirlenme tanısının erken dönemde konulması açısından 
önemlidir. Zehirlenme olgularında genel tarama testleri yanında, etken madde (Parasetamol, Aspirin, 
Karboksihemoglobin, Methemoglobin, Karbamazepin, Valproik asit, Alkoller, Digoksin, Ağır metaller vb) 
düzeylerini saptamak üzere ölçümler de yapılmalıdır. Çünkü bu toksik maddelerin ve düzeylerinin erken dönemde 
saptanması tedaviyi değiştirebilmektedir. 
 
Zehirlenmelerin çoğunda kan ya da idrarda etkenin saptanması uygulanacak tedaviyi etkilemezken; salisilat, 
alkoller, parasetamol, teofilin, digoksin, ağır metal zehirlenmelerinde antidot verilmesi ve atılımın artırılması için 
uygulanacak yöntemlerin seçiminde belirleyicidir. Çoğunlukla zehirlerin plazma ve serum konsantrasyonları 
arasında önemli bir fark yoktur. Ancak CO, siyanid ve kurşun gibi zehirler primer olarak eritrositlerde bulundukları 
için bunların ölçümlerinin yapılması için tam kan gereklidir. 
 
Akut zehirlenmelerin olası adli vaka olması bakımından tedaviye başlanmadan biyolojik örneklerin toplnaması 
hem tanı koymada hem de hukuki açıdan yol gösterici olacaktır.  
 
Anahtar kelimeler: akut zehirlenme, toksikoloji, zehir, erken tanı  
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POSTMORTEM TOKSİKOLOJİK ANALİZLERDE ÖRNEK SEÇİMİ 

Selda Mercan 

Başarılı bir sistematik toksikolojik analizin (STA) en önemli şartı doğru örnekleme yapmaktır. Herhangi bir 

toksikolojik analiz sonucunun güvenilirliği ve doğruluğu, seçilen analitik yöntemin yanı sıra, analiz edilecek 

örneğin türü ve bütünlüğü ile ilişkilidir. Ayrıca, uygun örnek seçimi ve toplanması analitik sonuçların bilimsel 

olarak doğru bir şekilde yargı sisteminde yorumlanması için de son derece önemlidir. Özellikle şüpheli ölüm 

vakalarında toksikolojik analiz için toplanan örnekler, ölüm nedeninin belirlenmesinde adli bilimcilere yol 

göstermektedir. Ölümün zehirlenme veya madde etkisi altında gerçekleşen bir olay ile ilişkili olması, elde edilen 

biyolojik delili daha da kıymetli kılmaktadır. Ancak ölümden sonraki süreçte otoliz, çürüme, postmortem yeniden 

dağılım gibi değişimlerin olabileceği de unutulmamalıdır. İdrar, kan (femoral ven ve kalp kanı), safra, göz sıvısı, 

mide içeriği, saç örnekleri yanı sıra karaciğer, beyin, akciğer, böbrek gibi iç organlar ve olay yerinden toplanan ilaç 

kutusu, içecek-yiyecek artıkları, kusmuk, boş şişe, enjektör vb her türlü fiziksel delil de postmortem toksikolojik 

analizlere ışık tutmaktadır. Postmortem örneklerin en kısa zamanda ve yeterli miktarda toplanması, doğru 

kaplarda saklanması, etiketlenmesi ve delil teslim zincirine uygun şekilde toksikoloji laboratuvarına sevk edilmesi 

ise yapılacak analizin kalitesine ve güvenirliğine doğrudan etki eden faktörlerdir.  

 

Anahtar Kelimeler: Postmortem, toksikoloji, biyolojik örnek, analitik yöntem 
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BİYOLOJİK ÖRNEKLERİN DİLİ 

Zeynep Türkmen 

Adli bir olguda toksikolojik analiz, zehirlenmenin nedenini ve maruziyetin boyutunu anlamak için yapılır. 

Dolayısıyla bir zehirlenme şüphesinde, ilgili madde veya madde grupları genellikle idrar, kan, tükürük, ter, 

karaciğer, beyin, gaita vb. biyolojik örneklerde aranır. Bu örnekler adli bir olgunun aydınlatılmasında maddi delil 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu matrikslerde toksik maddenin ne sürede ve ne miktarda 

bulunabileceğinin yanıtı, olayın çözümüne katkı sağlar. 

Farklı zehirlenme tablolarında, postmortem veya antemortem örnek türlerinin birbirine kıyasla üstünlükleri veya 

doğrulayıcı özellikleri bulunmaktadır. Ayrıca hastanın hastaneye gelişini takiben derhal toplanacak biyolojik 

örneklerin analizinden elde edilen bulgular hem semptomların tutarlılığında hem de klinisyenin tedaviye 

yaklaşımında önemli fark yaratacağı gibi, hastanın kaybedilmesi durumunda da postmortem analiz sonuçları ile 

birlikte değerlendirilmesi hikâyenin bütüncül şekilde ele alınmasını sağlayacaktır. 

Bununla birlikte, teşhis için gerekli klinik kararın alınmasında veya ölüm raporunun tanzim edilmesinde 

toksikolojik analiz verilerinin hem nitelik hem de nicelik yönünden yeterli kalitede olması şarttır. Bu da toksikolojik 

analizi yapan personel ile klinisyen/adli tabip arasındaki sağlıklı iletişim ile gerçekleşebilir. 

  



 

11 
 

ADLİ TIPTA İNOVATİF YAKLAŞIMLAR: YÜZDE SABİT İZ TANISINDA ÖZNELLİKTEN NESNELLİĞE (BU 

AMAÇLA OPTOMEKANİK SİSTEM TASARIMI) 

Faruk Aşıcıoğlu, Ali Gelir, Ozan Yalçın, Ayşegül Şena, Dilan Yalçın 

Adli bir olayda, failin eyleminin “Yüzde sabit iz” oluşumuna yol açtığının rapor edilmesi durumunda faile verilen 
ceza suçun yalın haline göre ağırlaşmakta, ayrıca yüksek meblağlı tazminat davaları söz konusu olmaktadır. 
Yaranın “Yüzde sabit iz” niteliğinde olup olmadığı hekimler tarafından mağdurun yüzüne bir iki metre mesafeden 
bakmak sureti ile belirlenmekte olup bu değerlendirme; odanın aydınlanma durumuna, hekimin görme 
keskinliğine, dikkat düzeyine, o andaki ruh haline, estetik anlayışına ve bu konudaki geçmiş deneyimleri gibi birçok 
subjektif parametreye göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu da birçok olguda birbirinin tersi rapor 
düzenlenmesine yol açabilmektedir. Bu yüzden “Yüzde sabit iz” tanısının konulmasında oluşan nedbe dokusu ile 
en yakın sağlam doku arasındaki cilt renk tonu ve seviye farkı gibi belirleyici unsurların tarafımızdan tasarlanan 
bir entegre alet ile ölçümü, yaranın uzunluk, alan ve hacim olarak büyüklüğünün matematiksel olarak saptanması 
sureti ile bilimsel kriterler oluşturulması bu tespitin standart kıstaslara göre yapılmasını sağlayacaktır. 
 
Bu çalışmanın hitamında “yüzde sabit iz” tanısının objektif verilere dayanılarak konulmasına yönelik ölçülebilir, 
karşılaştırılabilir, sayısal veriler veren bir cihaz tasarlanıp imal edilecek ve bu cihazdan elde edilecek veriler 
kullanılmak sureti ile Adli Tıbbi açıdan “yüzde sabit iz” tanısının konulmasında standart kriterler oluşturulacaktır 
 
Çalışma üç aşamadan oluşmaktadır: İlk olarak görüntü çekimini yüzeye dik hale getirebilen bir optomekanik 
sistemin tasarımıdır. Şekil 1’de bu sistemin ilk versiyonuna ait bir resim verilmiştir. Bu sistemde kamera ve ışık 
kaynaklarını taşıyan sistem tüm eksenler etrafında dönebilmekte böylece kameranın ve aydınlatmanın objeye dik 
bir şekilde gerçekleşmesi mümkün olmaktadır. Objeyi aydınlatmak maksadıyla sistemde led ışık kaynakları 
kullanılmıştır. Bunlardan bir tanesi ışık şiddeti ayarlanabilir lens önü aydınlatmadır. Diğeri ise rengi ayarlanabilen 
çok renkli ışık kaynağıdır. Bu kaynaktan yayılan ışıklar kullanılan silindir kolimatörler ile kolime edilmektedir. Bu 
ışık sayesinde hem kameranın objeye dik olması hem de yüzdeki lezyonun değişik renklerdeki görüntüsü elde 
edilebilmektedir. Ölçüme ait tüm veriler, açı, mesafe gibi, sistem üzerindeki LCD ekranda yazılmakta aynı 
zamanda bilgisayara aktarılmaktadır. Elde edilen görüntüler bilgisayara aktarılarak ImageJ görüntü işleme 
programı ile görüntü analiz edilmektedir. 
 
Çalışmanın ikinci aşamasında T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığına “yüzde sabit iz” tanısı için gelen 
vakalar üzerinde çalışılacaktır. Bu aşamada yüzündeki nedbe dokusu ile 2 cm dışındaki sağlam bölge arasındaki 
renk tonu farkı; seviye farkı ve yara alanı ölçümleri “yüzde sabit iz tayin” cihazı ile gerçekleştirilecektir. 
 
Üçüncü aşamada ise elde edilen veriler bu konuda deneyimli Adli Tıp Uzmanlarından oluşan üç kişilik bir çalışma 
grubu tarafından nihai olarak değerlendirilecek ve yüzde sabit iz tanısı konulmasında minimum standart kriterler 
belirlenecektir.  

 
Şekil 1. Sistemin ilk versiyonuna ait bir fotoğraf. 

 
Destekler: Bu çalışma Tübitak tarafından 216S896 numaralı projesi ile desteklenmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Yüzde sabit iz, görüntü işleme, optik  
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ONLİNE OYUNLARIN RİSKLİ SONUÇLARI 

Mine Özaşçılar Öztürk 

Türkiye İstatistik Kurumunun 2014 yılında yayınladığı raporda, internet kullananların %70’inin 16-24 yaş 

aralığındaki bireyler olduğu görülmektedir. Son yıllarda özellikle 11-24 yaş grubunda çevrimiçi oyunlarda geçirilen 

zaman diliminin artışı gözlemlenmektedir. Çevrimiçi oyunlarda özellikle 11-16 yaş grubu çocukların, cinsel içerikli 

fotoğrafların paylaşımı, kişisel bilgilerin paylaşımı ile ortaya çıkan cinsel istismar suçları sıklıkla karşımıza 

çıkmaktadır. Çevrimiçi riskli davranış, cinsel içerikli bilgilerin ya da materyallerin (görüntü, video vb.) çevrimiçi 

tanışılan kişiler ile paylaşılmasıdır. Özellikle, çevrimiçi Roblox, My Firiend Cayla oyunlarında cinsel içerikli 

mesajların paylaşımının sıklıkla gözlemlendiği belirlenmiştir.  Riskli davranışın olumsuz sonuçlara neden 

olabilecek her türlü davranış olarak tanımlanmış olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda; birçok çevrimiçi 

davranışın riskli olduğu görülmektedir. Diğer yandan; birçok genç bireyin cinsel amaçlı internet kullanımının 

risklerinin farkında oldukları ancak, riskli davranışlarının sonuçlarının farkında olmadıkları görülmüştür. Bu 

kapsamda; çalışma literatürde çocukların online oyunlara ilişkin risklerin farkındalık durumlarını içeren 

araştırmaları değerlendirecektir.    

 

Anahtar Kelimeler: Riskli davranış, online oyunlar 
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ON-LINE OYUNLARIN GÜVENLİ KULLANIMI 

Sevtap Velipaşaoğlu 

Oyun çocuğun yaşamının, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişiminin en önemli ögelerinden birisidir. Çocukların 

çevrimiçi teknolojilerle bir araya gelmesi ve oyunlarını sanal bir dünyada oynanmasının olumlu ve olumsuz pek 

çok etkisi tanımlanmıştır. Çevrimiçi oyunlar eğitim ve eğlence için kullanılabilir. Çevrimiçi dijital oyunların olumlu 

etkileri arasında yabancı dil öğrenilmesine katkı sağlaması, eğlenerek öğrenmeyi mümkün kılması, strateji 

geliştirme becerisini artırması, el-göz-zihin koordinasyonuna katkı sağlaması, teknolojik bilgi ve beceriyi artırması 

sayılabilir. 

Çocuklar açısından temel olumsuz özellikleri ise yaşa, oyunun içeriğine, oyunun oynandığı yere, ne kadar süreyle 

oynandığına ve çevrimiçi tehditlere göre değişebilmektedir. Çocukların çevrimiçi oyunların olumlu özelliklerini 

mümkün olduğunca yaşayabilmeleri ve olumsuz özelliklerinden korunabilmeleri için çocuklara, ailelere, çocuk 

sağlığı, gelişimi ve eğitimiyle ilgilenen profesyonellere ve oyun endüstrisine bazı görevler düşmektedir. Ancak 

olumsuz özellikler çok etmenli olduğu ve konu ile ilgili bilimsel veriler henüz yetersiz olduğu için aşağıda sıralanan 

önerilerin pek çoğunun kanıt düzeyi henüz düşüktür. 

Çocuklara öneriler:  

• Çevrimiçi oyunlarda gerçek adınızı, adresinizi, kimliğinize dair bilgileri başkalarıyla paylaşmayın 

• Bittiğinde kendinizi mutlu hissettiğiniz, sizi geliştiren, diğer oyuncuların birbirine saygı duyduğu oyunları 

oynayın 

• Oyun sırasında sosyalleşin, örneğin arkadaşlarınızla, ailenizle oynayın 

• Oynadığınız oyunlarla ilgili olarak ailenizle konuşun 

• Durmadan fareyi tıklatarak oynanan oyunlar yerine daha çok hareket ya da strateji gerektiren oyunları 

tercih edin 

• Her 30 dakikada bir oyuna ara vererek vücudunuzu ve gözlerinizi dinlendirin 

• Sizi daha hareketli kılan diğer oyunlara ve etkinliklere zaman ayırın 

 

Anne-babalara öneriler: 

• Çocuğunuzun hangi oyunları oynadığı konusunda bilgi sahibi olun 

• Çevrimiçi güvenlikle ilgili önlem alın 

• Kural koyun ve uygulandığından emin olun 

• Irkçı, şiddet içeren, antisosyal özellikler barındıran oyunlar oynamasına izin vermeyin 

• Çevrimiçi oyunlarla geçirilen zamanı kısıtlayın 

• Yatak odasında ekran zamanına izin vermeyin 

• Kas ve kemik sorunlarını en aza indirmek için uygun teknikle, güvenli yerde oynamasını sağlayın 

• Çocuğunuzun çevrimiçi oyunlara ilgisini çevrimiçi öğrenme açısından fırsata dönüştürün 

• Çocuğunuza diğer oyunlar için zaman ve fırsat yaratın 

• İyi rol modeller olun 
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Sağlık, gelişim ve eğitim profesyonellerine öneriler: 

• Çocukların çevrimiçi oyunlarla ne yaptığı konusunda fikir sahibi olun 

• Çevrimiçi oyunlara ilgilerini eğitim için fırsat olarak görün 

• Okullarda iletişim ve güvenli internet kullanımı konusunda daha fazla bilgi verin 

• Ailelere yatak odasında ekran zamanının sakıncaları ile ilgili bilgi verin 

• Ailelere yaşa uygun bilgi ve beceri öğrenmeye katkısı olan çevrimiçi oyunlarla ilgili tavsiyelerde bulunun 

• Rehabilitasyon konusunda alanınızda kullanılabilecek çevrimiçi oyunlar varsa kullanın ve önerin 

• Sedanter boş zaman kullanımı yerine aktif zaman kullanımını önerin 

 

Oyun endüstrisine öneriler: 

• Uygun postür ve hareketi destekleyen oyunlar üretin 

• Olumlu sosyal içeriğe sahip, eğitimi ve öğrenmeyi kolaylaştıran oyunlar sunun 

• Çocukları eğlendirmeyi amaçlayın 

• Oyunlarda molaya izin veren teknoloji kullanın 

• Oyunun içeriği konusunda net bilgi sunun (şiddet, cinsellik, argo kullanımının düzeyi ve oyunun temel 

amacının ne olduğu) 
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ONLİNE OYUNLARIN ÇOCUKLARIN ERKEN ÇOCUKLUK VE ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ RİSKLERİ: 

ÇOCUĞUN KENDİSİNİ ALGILAMASI – ÖZKAVRAM (SELF-CONCEPT) VE ÖZGÜVEN GELİŞİMİ VE 

BAĞIMLILIK 

A. Meltem Üstündağ Budak 

Özkavram (self concept) bireyin kendisine ‘ne değer verdiği’, ‘bireysel görünümü ile ilgili kararı’ ve ‘ideal bir ben 

için kurguladığı ideal bir ben modelini’ içeren geniş bir kavramdır. Bireyin gelişimi süreçlerinde yaşantılarına göre 

değişim gösterebilen kişini kimlik tanımı ve kendisine güveni ile ilgili kavramlarla yakından ilişkilidir. Tanımı ve 

kapsamı ile ilgi olarak pek çok farklı yaklaşım bulunmaktadır. Dinamik Özkavram (Markus ve Wurf, 1987) 

yaklaşımına göre gelişim dönemlerinde yaşanacak olumsuzluklar kişinin özkavramını olumsuz bir şekilde 

etkileyebilmektedir. Çağımızdaki teknolojik gelişimler insanın ilişki kurma ihtiyacına online (çevrim içi) seçenekler 

sunmaktadır. Bu iletişimin olumlu yanlarının yanı sıra dikkat edilmesi gereken olumsuz özelliklerde içermektedir. 

Son zamanlarda artan online oyunların çocukların çocukluk ve ergenlik gelişim dönemlerindeki fazla veya olumsuz 

kullanımı çocuğun/ ergenin kendisine güven ve kimlik tanımını olumsuz etkileyebilir ve çocuğun okul başarısını, 

ikili ilişkilerini ve ruh sağlığını (depresyon ve kaygı gibi) olumsuz yönde etkileyebilir. Burada aile ve okulun beraber 

çalışması, yasaklayıcı bir yaklaşım yerine bilgilendirici bir yöntemin benimsenmesi önem arz etmektedir. 
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MEZUNİYET ÖNCESİ ADLİ TIP EĞİTİMİ-MUĞLA 

Yasemin Balcı 

2014 yılında Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) yayımlanmıştır. Bu program 
Nisan 2014 yılında basılmış, 12 Mayıs 2014 tarihli Üniversitelerarası Kurul Toplantısında, Haziran 2014 tarihinde 
Yüksek Öğretim Kurulu Genel Kurul Toplantısında görüşülerek, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında kullanılmak 
üzere kabul edilmiştir. UÇEP’in; 
 
- UÇEP ile TUKMOS müfredatlarının karşılaştırılması ve entegrasyonuna  
- Fakültelerin müfredatlarının UÇEP’e uygunluğu ile ile aynı temel bilgi ve becerilere sahip hekimler 
yetişmesine  
- Öğrencilerin gereksiz ve aşırı bilgi yükü altında kalmalarının engellenmesine    
- UÇEP’e uygun Tıpta Uzmanlık Sınavı hazırlanmasına, dolayısıyla sınavların müfredatları belirlediği bir 
sistem yerine müfredatın sınavları belirlediği bir sistem oluşturulmasına  
- Öğrencilerin programların UÇEP’e uygunluğunu denetleyebilmesine katkı sağlaması amaçlanmıştır.  
UÇEP alt grup çalışmalarına, adli tıp alanından Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Büken 
katılmıştır.  
 
UÇEP-2014’deki temel yaklaşım; eğitim dahil olmak üzere sağlığa ilişkin tüm süreçlerde biyo‐medikal perspektif   
yerine biyopsiko‐sosyal ve kültürel perspektif, öğrenim hedeflerine (bilgi, beceri ve tutum) ve eğitim içeriklerine 
dayalı bir yaklaşım yerine     eğitim çıktılarına (yeterliklere) ve “task”a dayalı yaklaşımdır. Ulusal ÇEP’in; 
 
1- Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin Amacı ve Ulusal Yeterlikler Çerçevesi  
2. Semptomlar ve Durumlar Listesi 
3. Çekirdek Hastalıklar / Klinik Problemler Listesi  
4. Temel Hekimlik Uygulamaları Listesi başlıklı 4 ana bileşeni var.  
 
Panelde, bu 4 ana bileşenin ifade ettiği durumlar ve bileşenlere ait listelerdeki mezuniyet öncesi adli tıp eğitimi 
kapsamındaki konulara yer verilecektir. Adli olgu muayenesi, olay yeri incelemesi, ölü muayenesi, adli rapor 
hazırlama ve ölüm belgesi hazırlama çekirdek müfredatın olmazsa olmazlarındandır. Anabilim Dalımızda;  
 
Adli olgu muayenesi adli rapor hazırlama açısından; öğrenciler Poliklinikte muayeneye katılmakta, travma maketi 
ile adli olgu muayenesi öğretilmekte ve rapor yazdırılmakta, ölçme-değerlendirme açısından sınavda simüle olgu 
üzerinden rapor yazdırılmaktadır.  
 
Olay yeri incelemesi açısından; Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ile iş birliği yapılmaktadır.  
 
Ölü muayenesi açısından; Öğrenciler, öğretim üyesi eşliğinde otopsi uygulamasına katılmaktadır. Ölçme-
değerlendirme açısından her bir öğrenci kendisine verilen konuda ölünün dış muayenesini ödev olarak yapmakta, 
sınavda değerlendirilmektedir.  
 
Ölüm belgesi hazırlama açısından; Grup çalışması ile eğitim verilmektedir.  
 
Fakültemize ait Mesleki Beceri Kılavuzu mevcut olup bu kitabın adli tıpla ilgili bölümünde, “Adli Rapor 
Hazırlayabilme”, “Ölüm Belgesi Düzenleyebilme”, “Solunum Havasında Alkol Ölçümü”, “Tedaviyi Ret Belgesi 
Düzenleyebilme” becerileri açısından yapılması gereken işlemler basamaklandırılmıştır.  
 
Fakültemizde, 2 haftalık adli tıp stajında 45 saat teorik, 35 saat uygulama içeren bir programımız var. Teorik 
konular da interaktif olarak işlenmektedir.  
 
Eğitim etkinliği açısından, program her şey değildir. Eğitim yöntemleri ile ölçme-değerlendirme önemlidir. 
Panelde örnek ve başarılı çalışmalar yer verilecektir. Anabilim Dalımızca en etkili bulunan yöntem; Uzaktan Eğitim 
Sistemi Destekli Takım Çalışmasına Dayalı Öğrenme Yöntemidir. Bu yöntemin ayrıntılarına panelde yer 
verilecektir.  
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ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ ADLİ TIP EĞİTİMİ 

Özlem Erel 

Fakültemiz, üniversitemizle birlikte 1992 yılında kurulmuş olup, mezuniyet öncesi tıp eğitimine 1998 yılında 28 

öğrenci ile başlamıştır. Anabilim Dalımız 1995 yılında kurulmuştur. Kurulduktan sonra Aydın il merkez ve ilçelerine 

adli tıbbi bilirkişilik, muayene ve otopsi hizmetlerini vermeye başlamıştır. 1997 yılında Adli Tıp polikliniği düzenli 

olarak hasta kabulüne başlanmıştır. 1998 yılında Tıp Fakültesine öğrenci alınmaya başlaması ile birlikte Anabilim 

Dalımız öğretim üyeleri aktif olarak tıp fakültesi eğitiminde yer almış, probleme dayalı öğrenim oturumları 

yöneticiliği, tıp hukuk ve etiği derslerini bir dönem anlatmıştır. 2002 yılından itibaren dönem 5 öğrencilerine 3 

aylık Topluma Dayalı Tıp Staj Kurulu içinde 3 hafta uygulama ve teorik ders yükü verilmiştir. Öğrenci geri 

bildirimleri ve öğretim üyelerinin yapılan toplantılarda alınan kararlar ile akreditasyona hazırlık döneminde tüm 

eğitim programındaki iyileştirmeler neticesinde 2018-2019 eğitim yılında Adli Tıp 3 haftalık klinik eğitim olarak 

düzenlenmiştir. Bu aşamada hem öğrencilerimize hem de öğretim üyelerimize kapsamlı bir geri dönüş yapılmış 

olacaktır. Eğitim alanında akreditasyon ve bu bağlamda standardizasyon açısından tam bir iyileşme olması 

yönünde çalışmalar hızla devam etmektedir. 
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BİLİRKİŞİLİKTE GÜNCEL SORUNLAR VE ADLİ TIP UYGULAMALARINA YANSIMASI 

Erdem Özkara 

Bu sunumda bilirkişilikte yaşanan güncel sorunlar ve yakın zamanda yapılan yasal düzenlemelerin özellikle de 3 

Ağustos 2017’de yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliği’nin Bilirkişilik sistemine yansımaları ve beklentiler ele 

alınacaktır. Bilirkişilik sisteminin belkemiği ve bilirkişiliği meslek olarak benimseyen tek alan olan adli tıp alanında 

uygulamada yaşanan sorunlar ve bilirkişilik ile uzman mütalaasına yansımaları da ayrıca irdelenecektir. 
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BİLİRKİŞİLİĞE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLARA NE KADAR 

ÇÖZÜM OLABİLİR? 

Barış Toraman 

Bilirkişi incelemesi modern dünyanın ispat aracıdır. Bilirkişi incelemesinin yargılamadaki yerini, başta onun önemi, 

değeri, vazgeçilmezliği ve kaçınılmazlığı bağlamında tarif etmek mümkündür. Ancak bu tarife, akabinde, bilirkişilik 

faaliyetinden kaynaklanan sorunlar, endişeler ve nihayet bu bağlamda ortaya konulan tartışmalar eşlik 

etmektedir. Nitekim bilirkişilik özelindeki tartışmalar, bilirkişi olarak kimin tayin edilmesi gerektiğinden, bilirkişi 

görüşünün hangi ölçütler çerçevesinde değerlendirileceğine kadar çok geniş bir alanda kendisini göstermektedir.  

Hukuk dışı bilginin önemi arttıkça, hukuk da kendisini, her durum karşısında olduğu gibi, bu somut duruma da 

uydurmak zorunluluğuyla karşı karşıya kalmaktadır. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu, 24 Kasım 2016 tarihli Resmî 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla, bilirkişilik konusunda yaşanan kronikleşmiş problemlerin 

çözümü amaçlanmaktadır. Öte yandan Kanunun çeşitli hükümleriyle gerek Ceza Muhakemesi Kanununun gerek 

Hukuk Muhakemeleri Kanununun bilirkişiliğe ilişkin pek çok hükmünde önemli değişiklikler yapılmıştır.  

Adli tıp, niteliği gereği hukuk ve tıbbın kesiştiği noktaların başında gelmektedir. Bu alan, bilirkişilik özelinde 

geçmişten bugüne çeşitli tartışma ve problemlerin merkezinde yer almaktadır. Bu, konuya ilişkin pozitif 

düzenlemeler kadar, uygulama ile de doğrudan ilişkilidir.  

Bilirkişilik Kanununa bakıldığında, buradaki öncelikli hedefin, bilirkişiliğin kurumsallaşması, bilirkişilerin eğitimi, 

seçimi ve denetlenmesinde etkin bir yapının oluşturulması, uzmanlık dalları bakımından yeknesak bir yapının 

oluşturulması olduğu anlaşılmaktadır.   

Bu düzenlemeler, adli tıp uygulamasına ne şekilde yansıyacaktır? Belli bazı düzenlemelerin (örneğin bilirkişinin 

salt listelere kayıtlı olanlar arasından seçilmesi zorunluluğu gibi) etkisini doğrudan bu alan üzerinde de gösterdiği 

ifade edilebilir. Bununla birlikte, Kanunda yer verilen, özel hukuk tüzel kişilerinin bilirkişilik yapabileceğine ilişkin 

düzenlemeler, Kanunda doğrudan yer almamakla birlikte hem HMK hem CMK’da yer alan uzman mütalaası (taraf 

bilirkişiliği) kurumuna ilişkin meseleler, nihayetinde Adlî Tıp Kurumu veya üniversitelerde anabilim dalları ve adlî 

tıp enstitüleri tarafından verilen raporların içeriği ve değerine ilişkin problemler, bildirimiz çerçevesinde ele 

alacağımız temel tartışma noktalarını meydana getirmektedir. 
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TRAVMAYA UĞRAYAN BİREYLERDE RUHSAL BULGULAR VE ADLİ PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRMESİ 

Mustafa Sercan 

Travmaya uğradığı iddia edilen bireylerde öncelikle tam bir psikiyatrik muayene yapılmalı, olabildiğince eksiksiz 

bir geçmiş bilgisi toplanmalı ve dava dosyası incelenmelidir. Eksik veriler varsa tamamlanması istenmelidir. Kişide 

saptanmış olan bulgular, elde edilmiş verilerle travmanın varlığından ve kişinin bu travmanın mağduru 

olduğundan emin olunmalıdır. 

Elde edilmiş bulguların bir psikiyatrik hastalık ya da klinik durumu karşılayıp karşılamadığı ve travma ile ilgili olup 

olmadığı ayırt edilmelidir. Öte yandan travmanın ruhsal değerlendirmesi yanında adli değerlendirmesinin de tıbbi 

bakış açısına uygun olması gerekir. 

Türk Ceza Kanunu ruhsal travmayı, bedensel travma kadar tanımlamamıştır. Bu travmanın tanımlanmasında 

hekimin yetki ve sorumluluğunu artırmaktadır. Öte yandan ruhsal travmanın varlığı durumunda yazılacak raporun 

ayrıntılı olması savunmaya ve yargıca ceza belirlemede yardımcı olacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ruhsal travma, ruhsal bulgular, adli psikiyatrik değerlendirme 
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ADLİ BİLİMLERİN TRAFİK KAZALARINI ÖNLEMEDE ÖNEMİ 

Ümit Güney 

Trafik kazalarında yapılan adli incelemeler bize kazanın nasıl olduğu hakkında birçok fikir vermektedir. Kaza 
yerinde toplanan delillerden yola çıkılarak aracın çarpışma anındaki hızını ve istikametini tespit etmek 
mümkündür. Çarpıp kaçma tipi kazalarda da yapılan adli incelemeler olay yerinden kaçan taşıtların tespit 
edilmesinde büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Adli bilimler teknikleriyle daha ileri düzeyde trafik kaza incelemesi 
yapan uzmanlar benzer kazaların tekrar etmemesi için kalıcı çözümler getirebilirler. Halen sürücü hatalarının 
%99’larda olduğu değerlendirilmektedir. Aynı hastanede gerçekleşen ölümlerin kaza istatistiklerine 
yansıtılmaması gibi, altyapı kusurlarına gereken önemi vermemek büyük bir ülkesel yanılgıdır. Sadece benim 
görev yaptığım 2006 yılı içerisinde ülkemiz genelinde yıllık 8 altyapı kusurunun 4 tanesini ben belirlemiş ve aldığım 
tedbirlerle bir sonraki sene kazalarda düşüş sağlamıştım. Şayet ileri düzey kaza incelemesi her kazada uygulanırsa 
ülkemizdeki altyapı kusurunun %10’lara çıkabileceğini söylemek abartı değildir. Bu ülke gerçekleriyle yüzleşmek 
demektir.  
 
Altyapı kusurlarının tespit edilememesinin en genel sebebi kaza soruşturması yapan uzmanların kazalara bakış 
açısıdır. Binlerce aracın geçtiği bir yolda neden bir ya da birkaç sürücünün kaza yaptığını sorgulamak ve olaya bu 
açıdan bakmak bilimsel bir yanılgıdır. Bu şekilde düşünülürse binlerce uçuşun gerçekleştiği ve sadece bir uçağın 
düştüğü dünyamızda uçak kazalarının da araştırılmaması, kusurun direk pilotlara verilmesi gerekir. Bu örnekte 
olduğu gibi trafik kazaları derinlemesine analiz edildiğinde kazaların gerçekleşmesine sebebiyet veren sürücü 
davranışları olmadığı görülecektir.  
 
Diğer yandan, ileri düzey kaza araştırması yaptığım kazalarda her kazanın farklı bir sebepten kaynaklandığı 
gerçeğini gördüm ki bu da kimi zaman altyapı kusurundan kaynaklanmaktaydı. Şöyle ki, her trafik kazası bir fizik 
hareketidir. Duran ya da hareket eden bir eşyaya diğer bir eşyanın çarpması olarak nitelendirilebilir. Fizik kuralları 
gereği kazanın gerçekleştiği anda sınır geri dönüş noktasının aşılması gerekir. Şöyle ki binlerce taşıt viraja girer 
fakat bir ya da birkaç tanesi “hız/merkez kaç kuvveti/taşıt ağırlığı” hesaplayamadığı için kaza yapar. Ya da çukurlu 
bir yolda binlerce taşıt kaza yapmazken sadece bir tanesi yapabilir (Urfa yolu kaza örneği-Diyarbakır Silvan yolu). 
 
Trafik kazalarını önleyebilmenin yolu, kazaları tanımak ve anlamaktan geçer. Suçu sürekli sürücü davranışına ve 
sürücülerin hızlı, alkollü araç kullandıklarına atıfta bulunmak gerçeklerden uzaktır. Zira hız limitlerine göre taşıt 
kullanırken de trafik kazaları olmakta, alkollüyken de sıfır hatayla taşıt kullanılabilmektedir. Her bir trafik kazasının 
aynı uçak kazalarında olduğu gibi araştırılması, kök sebebin bulunup üzerinde çalışılması gerekir. 
 
Görev yaptığım Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı ve UKOME başkanlığı süresi içerisinde adli 
bilimler trafik kaza incelemesi bilgilerimi kullanarak önlediğim kazalar oldu. İşin zor tarafı önlediğiniz kazaları 
hiçbir zaman istatistiğe dökememenizdir ki aslında gerçek başarıda budur. Şimdi size iki tane örnek göstereceğim. 
Birinci örnekte Eskişehir Mustafa Özel-Kartopu caddesi kavşağını görüyorsunuz. Burada sürücülerin aşırı hızlı 
kavşağa girmeleri kazalara neden oluyor, her yıl en az dört ya da beş vatandaşımız hayatlarını kaybediyorlardı. 
Sürücüleri normalin üzerinde hızlı taşıt kullanmalarına sebebiyet veren bir husus vardı ki bu hususu görebilmek 
adli bilimler eğitimi gerektiriyordu aksi takdirde çok olay sürücü hatası olarak bu kazaları nitelendirebilirdiniz. Bu 
kavşak, dörtlü yolun kesiştiği bir kavşaktı ve üç yol iniş yoluydu. Bildiğiniz üzere aşağı eğimli yollarda fizik kuralları 
gereği araçlara aynı miktarda hız kazandırsanız bile biraz önceki düz yoldaki hızınızdan daha hızlı hareket ederler. 
Bunun farkına bile varmayabilirsiniz. Bu şekilde sürücüler kavşağa normalden daha hızlı giriyorlardı. UKOME 
kararıyla trafik ışığı koyarak çözüm bulduk. Bir diğer örnek yine Eskişehir’den. Kanal kenarında bir köprünün her 
iki tarafında 3’lü kavşak vardı çok dar olması sebebiyle geçiş üstünlüğü kuralına uyamayan sürücüler sık kazaya 
karışıyorlardı. Burada tek yön uygulaması yaparak altı ayda 24 olan kaza oranını 4’e indirebildik. 
 
Sözlerimi bitirirken adli bilimlerin trafik kazalarını önlemeye katkısı ülkemizde henüz yeterince fark edilememiştir. 
Bu konuda yapılan çalışmalar maalesef eksiktir. Daha çok ileri düzey trafik kaza incelemesi yapılarak tedbirlerin 
alınması vatandaşlarımızın hayatlarının kurtarılması demektir. Her kazada sürücüleri suçlamak topu taca atmak 
demektir. Trafik canavarı olmayın, alkollü taşıt kullanmayın, hız öldürür gibi klasik sloganlar yerine kazalardaki 
kök sebepler araştırılmalı ve altyapı iyileştirilmelidir. Bu sayede %20’lerin üzerinde ölüm ve yaralanmalı kaza 
önlenebilir ki bu da binlerce vatandaşımızın hayatını kurtarmak demektir.  
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OLAĞANDIŞI DURUMLARDA ADLİ TIP UYGULAMALARI 

R. Şebnem Korur, S. Serhat Gürpınar 

Adli tıp uygulaması yapan doktorların olağan durumlarda da sık karşılaştıkları ancak olağan dışı durumlarda 

genelleşmiş olarak yaşadıkları sorunlar; 

- Gözaltı giriş, çıkış veya gözaltı süresinin uzatılması muayenelerinin gözaltı merkezlerinde yapılmasının 

istenmesi, 

- Gözaltı muayenesi sırasında güvenlik görevlilerinin muayene ortamında bulunmak istemesi, 

- Gözaltı muayenesi sırasında hastanın kelepçesinin çıkartılmaması, 

- Hastadan onam alınmaksızın muayene ve örnek alınmasının istenmesi şeklinde görülmektedir. 

Güvenlik gerekçeleriyle ve “Ceza Muhakemesi Kanunu” ya da “Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetim, Dış Koruma, 

Hükümlü Ve Tutukluların Sevk Ve Nakilleri İle Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Protokol” (Üçlü Protokol) 

dayanak gösterilerek tıp mesleği etik ilkelerini çiğnemeleri istenen doktorların uygulamalarında ulusalüstü olarak 

kabul etmiş oldukları; 

“-Zarar vermeme (primum non nocere) 

-Yarar sağlama (Beneficence) 

-Özerkliğe Saygı (Autonomy) 

-Adalet 

-Bağlılık (sadakat) 

-Doğru sözlülük” 

şeklindeki biyoetik ilkeleri bulunduğu gibi 

Dünya Tabipler Birliğinin Hekimlik Andı olarak düzenlediği metinde;  

“Tehdit ediliyor olsam bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve bireysel özgürlükleri çiğnemek için kullanmayacağıma,” 

ifadeleri ile 

Uluslararası Tıbbi Etik Kurallar Bildirgesinde; 

“Hekim; karar verme yeterliliği olan bir hastanın tedaviyi kabul etme veya reddetme hakkına saygı gösterecektir. 

Hastaları ve meslektaşlarıyla dürüst iş birliği yapacaktır.  

Hastanın gizlilik hakkına saygı gösterecektir.  

İnsanlık görevi olarak acil sağlık hizmeti verecektir.” Şeklinde, 

Lizbon Hasta Hakları Bildirgesinde; 

“-Nitelikli sağlık hizmeti alma hakkı  

-Seçim yapma özgürlüğü 

-Özerklik hakkı  

-Hasta kendi kaderini belirleme ve kendisi ile ilgili kararları özgürce verme hakkına sahiptir. Hekim hastayı verdiği 

kararların sonuçları hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür.  
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-Bilgi hastanın kültürüne uygun olarak ve hastanın anlayabileceği şekilde verilmelidir. 

-Gizlilik Hakkı  

-Onurlu yaşam hakkı” şeklinde kayıt altına alınmış ayrıca; 

 “Alıkoyma ve hapis sırasında işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele veya cezalara ilişkin” 

Tokyo Bildirgesi, 

“Hekimlerin işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamelelerin uygulanmasına katılmayı veya 

göz yummayı reddetmesinin desteklenmesine ilişkin” Hamburg Bildirgesi, 

“Hekimlerin işkence veya zalimane veya insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleleri belgeleme ve hakkında suç 

duyurusunda bulunma sorumluluğuna ilişkin” Helsinki Bildirgesi yayımlanmış, 

Hastanın Savunulması ve Gizlilik Hakkında Bildiride (1993 Budapeşte, 2006 Pilanesberg);  

“Hekimler yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, fiziksel beceri veya engellilik, ırk, din, kültür, inanç, siyasi eğilim, finansal 

olanaklar veya milliyet ayrımı yapmaksızın hastalarının çıkarına uygun olarak hareket etme görevine ve mesleki 

sorumluluğuna sahiptir. Bu görev hastaların, hem toplu (örneğin, halk sağlığı konularının savunulması gibi) hem 

de bireysel olarak savunulmasını içerir. Bu görev hastaların, hem toplu (örneğin, halk sağlığı konularının 

savunulması gibi) hem de bireysel olarak savunulmasını içerir. ...” şeklinde yol gösterilmiştir. 

Meslek örgütünün bildirgelerinin yanında doktorların Anayasa’nın 90. maddesince milletlerarası sözleşme olarak 

belirtilen dayanakları ise; 

“Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan 

Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”un;   

“Madde 1 – Konu ve Amaç 

Bu Sözleşmenin tarafları, tüm insanların haysiyetini ve kimliğini koruyacak; biyoloji ve tıbbın uygulanmasında, 

ayrım yapmadan herkese, bütünlüklerine ve diğer hak ve temel hürriyetlerine saygı gösterilmesini güvence altına 

alacaklardır. 

Tarafların her biri, bu Sözleşme hükümlerinin yürürlüğe konulması için kendi iç hukuklarında gerekli tedbirleri 

alacaktır. 

Madde 3 - Sağlık Hizmetlerine Erişimde Adalet 

Taraflar, sağlık gereksinimleri ve mevcut kaynakları dikkate alarak, kendi yasal yetkileri dahilinde, uygun 

nitelikteki sağlık hizmetlerinden adil bir şekilde yararlanılmasını sağlayacak uygun tedbirleri alacaklardır. 

Madde 4 – Meslekî Standartlar 

Araştırma dahil, sağlık alanında her müdahalenin, ilgili meslekî yükümlülükler ve standartlara uygun olarak 

yapılması gerekir. 

Bölüm II – Muvafakat 

Madde 5 – Genel Kural 

Sağlık alanında herhangi bir müdahale, ilgili kişinin bu müdahaleye özgürce ve bilgilendirilmiş olarak muvafakat 

vermesinden sonra yapılabilir. 

Bu kişiye, müdahalenin amacı ve niteliği ile sonuçları ve tehlikeleri hakkında önceden uygun bilgiler verilmelidir. 

İlgili kişi, muvafakatını her zaman, serbestçe geri alabilir. 
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Bölüm III – Özel Yaşam ve Bilgi Edinme Hakkı 

Madde 10 – Özel Yaşam ve Bilgi Edinme Hakkı 

1 Herkes, kendi sağlığı hususundaki bilgilerle ilgili olarak, özel yaşamına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.” 

şeklindeki düzenlemeleridir. 

Ayrıca Birleşmiş Milletler belgesi olan ve Anayasa Mahkemesi ile AİHM kararlarında yapılan atıflarla Türkiye 

Cumhuriyeti yargılama usulünde bağlayıcılığı bulunan “İstanbul Protokolü”nde; 

“Sağlık Hizmeti Etiği” başlığı altında; 

-Müşfik bakım ve tedavi sağlama  

-Bilgilendirilmiş onam  

-Gizlilik konuları vurgulanmış,  

“Sağlık çalışanlarının;  

 1- Hasta yararını gözetme,  

 2- Adaletin yerine getirilmesi şeklinde çifte yükümlülüğü vardır.  

Çifte yükümlülüğü olan doktorlara rehberlik eden ilkeler; 

- Doktorlar bir başkası adına hareket ettiklerinde durumu hastanın anlamasını sağlamakla yükümlüdürler. 

- Doktor hastaya kendini tanıtmalıdır. 

- Doktor muayene ve tedavinin amacını açıklamalıdır. 

- Hastanın fiziksel veya psikolojik açıdan zarar görebileceği süreçlere uymayı reddetmelidir. 

Kişi reşit değilse veya hassas konumda yetişkinse doktor avukatmışçasına davranmalıdır. 

- Doktorlar hastanın bilgisi ve onayı olmadan hastaya ilişkin bilgileri açıklayamazlar. 

- Tıbbi hizmetlerde etiğe aykırılık, kötüye kullanım veya yetersizlik varsa durumu izlemek ve açıklamakla 

yükümlüdürler.   

- Hastaları, yakınları ve kendilerini öngörülebilir bir tehlikeye atmadan konuyu yetkililere veya uluslararası 

kuruluşlara bildirmelidirler. 

- Makul delillere dayanarak bu konuda meslektaşlarını desteklemelidirler. 

- Doktorlar kayıtların gizliliğini temin etmekle yükümlüdürler.  

- Sağlık çalışanları temel etik kuralları tehlikeye atmaktan veya hastaları ciddi tehlikeye maruz bırakmaktansa 

yasal düzenlemelere uymayı reddetmelidirler. 

- Hastanın kendisi veya yakınlarına misillemeden korkarak işkence bulgularının açıklanmasına onay vermediğinde; 

sağlık çalışanları çözüm yollarını araştırmalıdırlar. 

- Güvenilir kuruluşlardan tavsiye alınabilir. 

- Hastanın veya gözaltındakilerin yarar ve zararları her zaman tartılmalıdır.” şeklinde,  

İstanbul Protokolü'nün Ek 1 ilkeler kısmında; 
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“6a) İşkence ve kötü muamele soruşturmalarında çalışan tıp uzmanları her zaman en yüksek etik standartlara 

uygun biçimde davranmalı ve tıbbi araştırma ve muayeneden önce kişinin bilgilendirilmiş onamını almalıdır. 

Muayene, tıp biliminin kabul edilmiş standartlarına uygun biçimde yürütülmelidir.  Muayene, tıp uzmanın 

denetimi altında, devlet görevlileri ve güvenlik güçleri mensuplarının mevcut olmadığı bir ortamda, kişinin 

mahremiyetine saygı göstererek yapılmalıdır.   

6b) Tıp uzmanı muayenenin hemen sonrasında doğru bir yazılı rapor hazırlamalıdır. Bu raporda en azından 

aşağıdaki bilgiler yer almalıdır: 

(i)     Görüşme Koşulları: Görüşme yapılan kişinin adı, muayene sırasıda mevcut olanların adları, bu kişilerin 

muayene yapılan kişiyle olan ilişkileri, görüşmenin kesin tarihi, saati, görüşme yapılan yerin adresi (uygun olduğu 

durumlarda görüşme yapılan odanın yeri), görüşme yapılan yerin tanımı (örneğin  klinik, cezaevi, ev vb.); görüşme 

yapıldığı sıradaki koşullar (muayene için geldiğinde veya muayene sırasında kişinin tabii olduğu kısıtlamalar, 

görüşme sırasında odada güvenlik güçlerinin mevcut olup olmadığı, tutukluya eşlik edenlerin hal ve tavrı, 

muayeneyi yapan kişiye yönelik tehditkar ifadeler vs.) ve diğer geçerli unsurlar…” şeklindeki belirtilmiştir. 

15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi sonrası gündeme gelen insan hakları ihlalleri iddiaları ve adli tıp 

uygulamalarında dile getirilen sorunlar nedeniyle, mesleki uygulamalarına destek olması amaçlanarak Türk 

Tabipleri Birliği (TTB), Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) tarafından 

hazırlanmış İNSAN HAKLARI İHLALLERİ İLE İLGİLİ HEKİM TUTUMU (09.08.2016) belgesinde ise; 

“-Gözaltı muayeneleri kişilerin gözaltında tutulduğu yerlerde yapılamaz. Görüşmenin; hekimlik mesleğinin, 

özgürce, evrensel etik ilkeler ve bilimsel standartlara göre uygulandığı ve resmi otoritenin baskısının 

hissedilmediği bir sağlık ortamında yapılması zorunludur. 

- Görüşme ve muayenede mahremiyet esastır. Değerlendirmeler, mahremiyetin sağlandığı, güvenlik 

görevlilerinin bulunmadığı bir sağlık ortamında ve hiçbir kısıtlayıcı araç (kelepçe, gözbağı vb.) olmadan 

yapılmalıdır. DTB Tokyo Bildirgesi ve Hekimlerin Bağımsızlığı ve Mesleki Özgürlük Bildirgesi (…), doktorların, 

başkalarının çıkarları ne olursa olsun, hastanın çıkarları doğrultusunda davranmak için özgür olmakta ısrarcı 

olmaları gerektiğini ifade etmektedir. Hekimler, uygun ortam sağlanamaması ve kısıtlayıcı araç (kelepçe, gözbağı 

vb.) varlığında tıbbi değerlendirme ve muayeneye zorlanması durumunda, etik ve hukuki gerekçeleri belirterek 

tıbbi değerlenme sürecinden çekilmelidir.” şeklinde uyarı yapılmıştır. 
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ÇOCUK YAŞTA EVLİLİKLERİN TIBBİ, SOSYAL VE HUKUKİ SONUÇLARI 

Nebahat Akkoç 

1997’den 2017’ye 

20 yılda Nereden Nereye 

KAMER 1997 yılında Diyarbakır’da kuruldu. Kuruluş hedefi Diyarbakır ve ilçelerindeki kadınlara ulaşmaktı.  

Hem KAMER’in kuruluş belgesinde yer alan ve 20 sonra da sıkı sıkıya bağlı olduğu ilkeler hem kadınların ihtiyacı 

KAMER’in kısa süre içinde tüm Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde örgütlenmesini sağladı. 

Öğrenerek büyüyen KAMER her zaman sahada kadınlarla birlikte oldu. 

Medeni Kanun’un, Türk Ceza Kanunu’nun, 6284 Sayılı Yasanın çıkışında etkili olmaya çalıştı ya da sürece tanıklık 

etti.  

Avrupa Konseyi Sözleşmesi sürecine tanıklık etti. 

Tüm bu değişiklikler kadınların hayatına nasıl yansıdı? 

Erken ve zorla evlilikler, beşik kertmesi, berdel kuma evlilikleri azaldı mı? 

Uygulamada yaşanan sorunlar nelerdir? 

Neden yasalardaki köklü değişikliklere rağmen uygulama yeterince değişmiyor? 

2011-2017 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki illerde 273.720 kadın ile kendi doğal 

ortamında, anadiliyle konuşarak yüz yüze görüşmeler yaptık.  

En çarpıcı sonuç kadınların mirastan yararlanma oranlarını gösteren sonuç oldu. Bu sonuç bize toplumsal cinsiyet 

meselesinin bir iktidar meselesi olduğunu göstermektedir.  

Ekonomik gücü elinde tutarak ve kadınları güçlenebilecekleri alanlardan uzak tutarak bir iktidar kuran sistem 

değişmedikçe eşitlikten bahsetmek mümkün olmayacaktır.  
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ADLİ TIP UYGULAMALARINDA MALULİYET DEĞERLENDİRİLMESİNDE YAŞANAN SORUNLARA ADLİ 

TIP AÇISINDAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Aysun Balseven Odabaşı 

Çalışma gücü zihinsel ve fiziksel güçlerin kazanç getirecek şekilde kullanılmasını ifade etmekte olup, çalışma 

gücünden kayıp oranının tespiti adli tıp uygulamaları içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Haksız fiil sonucu ruh 

sağlığını, beden sağlığını geçici veya devamlı kaybeden kişinin işinden gücünden kalması, çalışamaması, iş 

görememesi ve bunun sonucunda mal varlığında azalmadan meydana gelen zarar iş göremezlik zararı olarak 

tanımlanmaktadır. Uygulamada iş göremezlik zararının, maluliyet, sakatlanma, çalışma gücünden kayıp olarak da 

ifade edildiği görülmektedir. Adli Tıp uygulamalarında trafik kazaları başta olmak üzere kişilerin yaralanması ile 

sonuçlanan olgularda; maddi tazminat hesaplamasına esas olmak üzere kişinin bu olaya bağlı çalışma gücü kayıp 

oranının tespiti gerekmekte olup, bu oranın tespitinde kişide meydana gelen yaralanma sonrasında iyileşme ve 

rehabilitasyon tamamlandıktan sonra sekel halindeki arızanın değerlendirilmesi esastır.  

Maluliyet oranının tespiti uygulaması adli tıbbın diğer bilirkişilik uygulamalarındaki esaslar doğrultusunda 

yapılmakta olup hazırlanan raporun objektif, ayrıntılı, gerekçeli, kanıta dayalı olması esastır. 

O nedenle uygulamada aynı yaşta, aynı meslek grubunda, aynı arızaya sahip, ek bir patolojisi olmayan iki hastada 

farklı birimler tarafından yapılan değerlendirmelerde farklı maluliyet oranları tespit edilmemelidir.  

Maluliyet değerlendirmelerinde uygulamada yaşanan çok fazla sıkıntı bulunmakta olup bu konuda çözüm 

önerileri geliştirmek için konunun taraflarını bir araya getirmek amacıyla Ankara’da 8-10 Mart 2018 tarihlerinde 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı ev sahipliğinde “Maluliyet Bilirkişiliği Kongresi” 

düzenlenmiştir.  

Yargıtay, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı Daire Başkanları, adli tıp uzmanları, sigorta şirketi temsilcileri, 

sigorta ve tazminat alanındaki profesyoneller, avukatlar, aktüerlerin katılımı ile gerçekleştirilen kongrede birçoğu 

şu anda da aramızda olan 21 Adli Tıp Anabilim Dalı da standardizasyona dair önerilerini paylaştılar.  

Aktuerya, sigorta şirketleri ve adli tıp uygulamalarındaki sorunların ayrı ayrı ele alındığı kongre sonrasında 

birtakım ortak kararlara varılmış olup sonuç bildirgesi ile bu ortak kararlar ilgili taraflarla paylaşılmıştır. 

1) Maluliyet Raporlarının Hazırlanmasında yaşanan zorlukların giderilmesine yönelik öneriler; 

A) Üzerinde en çok tartışılan konu, bir kişinin trafik kazası nedeniyle yaralanması sonucunda vücudunda 

oluşacak bedensel ve ruhsal zararın tespiti aşamasında standardizasyon sağlanması gerekliliğidir. 

B) Standardizasyonun sağlanması için maluliyet oranının belirlenmesinde tek bir cetvel kullanılması esastır.  

C) Mevcut halde kullanılan cetvelleri içeren yönetmeliklerin hiçbiri travmaya maruz kalınan durumlar ile 

ilişkili değildir. Trafik kazasını da içeren tüm (adli) travma durumları için kullanılabilecek yeni bir cetvel çalışması 

yapılması gereklidir. Söz konusu cetvel çalışması için Hazine Müsteşarlığı, Üniversite Adli Tıp Anabilim Dalları Adli 

Tıp Kurumu vb. tüm tarafların bir araya getirilmesinin gerekli olduğu hususu tüm taraflar tarafından kabul 

görmüştür. 

D) Yeni bir cetvel oluşturuluncaya kadar; 

a. Mevcut cetvellerden birinin seçilmesi, uygun teminat ücretlerinin belirlenmesi açısından sigorta 

sektörünü, belli tarihsel dilimde belli cetvelleri içeren yönetmeliklerin kullanılmasının oluşturacağı mağduriyeti 

ortadan kaldırması nedeni ile kazazedeleri, uygulamada bir standardizasyon getirmesi açısından adli tıp alanını 

rahatlatacaktır.  

b. Seçilecek cetvelin Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 

ekinde mevcut olan cetvellerin kullanılmasının daha uygun olduğu tüm kongre katılımcıları tarafından ortak bir 

görüş olarak bildirilmiştir.  
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 Bunun nedeni olarak, bu yönetmelik ekinde yer alan cetvellerin,  

i. İş kazası üzerine kurgulandığı ve bu nedenle benzer klinik durumda olan trafik kazası için de uygulanabilir 

olduğu,  

ii. Yaş ve mesleğin dikkate alındığı ve diğer cetvellerde bunların dikkate alınmamasının büyük bir sorun 

yaratmakta olduğu, 

iii. Kaza dışındaki diğer hastalıkların dikkate alınmadığı, 

iv. Hukuk sisteminin çok uzun süreler bu cetvelleri kullandığı ve yargı açısından da bilinilirliğinin yüksek 

olduğu, 

v. 2018 yılında cetvelleri içeren Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri 

Yönetmeliği’nin değişeceği ve kongrede tartışılan cetvellerin istenen güncel değişiklikleri kapsadığının görülmesi 

nedenleri ön plana çıkmış ve yasal değişikliğin bu yönetmeliğe uygun yapılması önerilmiştir. 

E) Adli Tıp Uzmanları tarafından hazırlanan “Maluliyet Raporlarının mümkün olduğu kadar gerekçeli olarak 

hazırlanması, tıbbi hikayesinin ve sürecin raporlara yazılması gerektiği tüm paydaşların üzerinde anlaştığı konu 

olarak saptanmıştır.  

F) Rapor hazırlanması aşamasında simülasyon, kaza ile yaralanmanın illiyeti, yaralanmanın şiddeti, birden 

fazla kaza olduğu durumlarda illiyet tespitinin yapılması, ek patolojilerin tespiti gibi açılardan adli tıp uzmanının 

muayene yapmasının önemi kongrede kuvvetli bir şekilde vurgulanmıştır.  

G) Trafik kazaları sonucu oluşan yaralanmalarda istenilen raporların, illiyet kurma konusunda deneyimli, 

simülasyon konusunda çok sayıda hasta ile karşı karşıya gelmiş, bilirkişilik alanında eğitimli, eğitim ve meslek alanı 

travma olan adli tıp uzmanlarından alınması, özellikle ilk başvuru döneminde alınan raporların da adli tıp 

uzmanları tarafından düzenlenmesinin mevcut sorunların çözümüne katkı sağlayacağı vurgulanmıştır. 

Maluliyet değerlendirmeleri klinik adli tıp uygulamaları içinde önemli bir yer tutmakta olup en uygunu bu 

değerlendirmelerin tamamının travma ve bilirkişilik alanında eğitimli olan adli tıp uzmanları tarafından 

yapılmasıdır. 

Sürecin belli aşamalarında Özürlü Sağlık Kurullarından rapor istenmektedir. Bu raporlarda Özürlülük Ölçütü 

Cetveli kullanılmakta, branşı adli tıp uzmanı olmayan hekimler, kişinin engellilik durumunu ortaya koymaya 

yönelik değerlendirmeler yaptığından kişide daha önce de var olan sekellere yönelik ayrımı yapmakta ve 

simülasyonu ayırt etmekte yetersiz kalmaktadır. Bu açıdan bu hususta istenen raporların adli tıp uzmanları 

tarafından düzenlenmesi uygundur. Yargıtay içtihatlarında da bu durumun maluliyet hesaplamalarında Sosyal 

Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü ne göre çalışma gücü ve meslekten kazanma gücünde kayıp oranının 

hesaplanması için Adli Tıp Kurumu ya da Üniversite Adli Tıp Anabilim Dallarından rapor aldırılması şeklinde olduğu 

görülmektedir.  

Adli tıp uzmanları tarafından düzenlenen çalışma gücünden kayıp oranını belirlediğimiz maluliyet raporları için 

bir standardizasyon çalışması gerekliliği vardır. Cetvelde kimi arızaların hiç yer almaması, takdir uygulamalarının 

farklı birimlerce farklı oranlarda yapılması, son durum muayenesi yapılmaksızın sadece dosya üzerinden maluliyet 

oranlarının belirlenmesi başlıca sorunlar olup Derneğimiz Başkanlığında bir komisyon oluşturularak 

standardizasyon çalışmasının hızla başlatılması gerekmektedir. 

Mevcut sorunların çözümünde Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 

yerine Adli Tıp Uzmanları tarafından maluliyet değerlendirmelerine esas yeni bir cetvel oluşturulması 

çalışmalarına başlanması esas olmakla birlikte mevcut uygulamadaki sorunların çözümüne yönelik uygulamanın 

ortaklaştırılması gerekmektedir. 
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Daha önce de belirttiğim gibi aynı yaşta, aynı meslek grubunda, aynı arızaya sahip iki kişiye farklı Anabilim Dalları 

tarafından verilen raporlarda farklı bir oran olmamalıdır. 

Anabilim Dallarının uygulamalarını anlattıkları sunumlarda cetvelde yer almayan bazı arızalara skarlar başta 

olmak üzere oran verildiği belirtilmiş olup, skarı mevcut bir hastanın bir Anabilim dalı tarafından düzenlenen 

raporda maluliyet oranı sıfır iken diğer bir Anabilim Dalı tarafından düzenlenen raporda oran alması hakkaniyete 

uygun değildir.  

Bu ve benzeri uygulama farklarının ortadan kaldırılması mevcut duruma büyük katkı sağlayacak olup Hukuk 

Sistemi içinde Adli Tıp Uzmanları tarafından düzenlenen raporların güvenilirliğini artıracaktır.  

Derneğimiz Başkanlığında bu konuda çalışan adli tıp uzmanlarından oluşacak bir Komisyon tarafından 

uygulamanın standartlaşması ve Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri 

Yönetmeliği eki Cetvellerinin uygulamasında her bir arıza başlığı özelinde ve Cetvelde yer almayan ancak 

uygulamada Cetveldeki sekellere göre oran uygulaması yapılan başlıklarda uluslararası rehberler ve klinik 

uygulamalar doğrultusunda standartlar getirilmesi uygulamadaki sorunların çözümüne en büyük katkıyı 

sağlayacaktır. 
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ADLİ TIP UYGULAMALARINDA MAULULİYET DEĞERLENDİRİLMESİNDE YAŞANILAN SORUNLAR VE 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Birgül Tüzün 

Adli Tıp uygulamalarında sıklıkla trafik kazası, iş kazası ve tıbbi uygulama hatası gibi nedenlerle kişilerin 

yaralanması ile sonuçlanan adli olgularda; hukuk davalarında maddi tazminat hesaplamasına esas olmak üzere 

kişinin bu olaya bağlı kalıcı iş göremezlik (maluliyet) durumunun tespiti gerekmektedir. Kalıcı iş göremezlik tespiti, 

her türlü dış etkiyle vücutta meydana gelen ya da getirilen yaralanmaların; medikal, cerrahi, psikolojik ve fizik 

tedavi tamamlanarak, iyileşme ve rehabilitasyon döneminden sonra, kalıcı (sürekli) sekel halindeki olaya bağlı 

arızasının, kişinin yaşı ve mesleği göz önüne alınarak değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Yapılan adli tıbbi 

değerlendirmelerde genellikle fiziksel travma bulguları tek başına dikkate alınarak ve ruhsal travma bulguları göz 

ardı edilerek kişiler açısından hak kaybına neden olunmaktadır.  Bu tür olgularda; ruhsal durum 

değerlendirmesinde; kişinin olay öncesi psikiyatrik tıbbi öyküsünün ve olay sonrası düzenli takip ve tedavilerinin 

olup olmadığının araştırılması ile olay sonrasında kişinin aile ve iş ortamında sosyal yıkım ve işlevsellik kaybının 

tespiti büyük önem arz etmektedir. Kalıcı iş göremezlik tespitinde uygulanacak mevzuat; 85/9529 karar sayılı 

Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü, (03 Temmuz 1985), Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı 

Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği, (11 Ekim 2008/27021 Sayılı Resmi Gazete) ve Maluliyet Tespiti İşlemleri 

Yönetmeliği, (03 Ağustos 2013/28727 Sayılı Resmi Gazete, Yürürlük 01 Eylül 2013) şeklindedir. Trafik kazası 

yaralanmalarında 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk 

(Trafik) Sigortası Genel Şartları A.5 c) maddesi “Sürekli Sakatlık Teminatı” başlığında ise; Özürlülük Ölçütü, 

Sınıflandırması ve Özürlülere verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik (30 Mart 2013/28603 Sayılı 

Resmi Gazete) hükümlerine göre hazırlanacak sağlık kurulu raporlarının dikkate alınacağı belirtilmektedir.  

Hali hazır uygulamada; sıklıkla kişinin yaralanmasına bağlı iyileşme ve tedavi sürecinin tamamlanması 

beklenmeksizin aceleci davranılarak kişideki mevcut muayene bulgularına göre değerlendirme yapılarak ve branş 

uzman hekiminin klinik görüşü göz ardı edilerek gerekçesiz ve denetime elverişsiz olarak raporlar 

düzenlenmektedir. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi trafik kazası yaralanmaları ile ilgili tazminat davası dosyalarını 

değerlendirmekte olup, düzenlenen raporlarda maluliyetin niteliği ve kapsamında bir değişiklik olmayacaksa 

kişinin maluliyetinin kesinleşmiş olduğunu, ancak maluliyetin niteliği ve kapsamında değişme ihtimali varsa 

maluliyetin kesinleşmemiş olduğunu, bu durumun düzenlenen raporlarda mutlaka gerekçeli olarak bildirilmesi 

gerektiğini belirtmektedir. Yargıtay uygulamalarında maluliyetin kapsamı ve niteliğinde zaman içinde farklılıklar 

göstermesi “Gelişen Durum” olarak tanımlanmaktadır. Maluliyetin niteliği ve kapsamı değişmeden sadece 

maluliyet raporları arasındaki maluliyet oranı farkı “Gelişen Durum” kapsamında değerlendirilmemektedir.  

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi uygulamalarına göre; sağlık kuruluşlarının adli tıp uzmanı olmayan hekimleri tarafından 

verilen özürlü sağlık kurulu raporları tazminata esas alınmamaktadır. Özürlü sağlık kurulu raporu ile adli tıp 

uzmanı tarafından hazırlanan raporlar arasında maluliyet oranı açısından misli fark bulunması durumunda üçlü 

adli tıp uzmanı heyetinden alınacak rapor ile bu çelişkinin giderilmesi gerektiği Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 

17.06.2015 tarih ve 2013/17-2423esasnumaralı ve 2015/1661 karar numaralı içtihatında belirtilmiştir. 

Uygulamada karşılaşılan sorunları belgelemek amacıyla sunumumda sizlere farklı tıpta uzmanlık alanlarını içeren 

yaralanmaları söz konusu olan olgular üzerinden örnekler anlatarak uygulamadaki farklılıklar konusunda hem 

bilgi vermek hem de farkındalık oluşturmak istiyorum.  

Olgu 1. 37 yaş, erkek, AİTK, sol femur şaft kırığı, Haziran 2015 opere edildiği, enfeksiyon ve psödoartroz öyküsü 

mevcut olduğu, Ekim 2017 de İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı (İTFATAD) tarafından yapılan 

değerlendirmesinde; kırıkta kaynamanın olmadığı, ortopedi konsültasyonunda; hali hazır muayenesinde sol 

femurda 2 cm kısalık tespit edildiği, 6 ay sonra tıbbi tedavi devamı ve yeniden değerlendirme önerildiği, Kasım 

2017 de bir diğer Üniversite Hast. Adli Tıp A.D tarafından düzenlenen raporunda; sol uyluk psödoartrozu 

nedeniyle; % 41.6 oranında kalıcı maluliyet verilmiştir.  

Olgu 2. 14 yaş, erkek, ADTK, sol femur distal kırığı, Aralık 2015 opere edildiği, psödoartroz öyküsü mevcut, Aralık 

2016 da bir diğer Üniversite Hast. Adli Tıp A.D. tarafından düzenlenen raporda; muayenesinde femurda 5 cm 
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kısalık, sol diz ROM kısıtlı olduğu, psödoartroz nedeniyle fizik tedavi ve ek cerrahi girişim önerildiği, hali hazır 

durumu itibariyle; sol uyluk psödoartrozu nedeniyle; % 37 oranında kalıcı maluliyet, Nisan 2017 İTFATAD 

tarafından düzenlenen raporda; ortopedik değerlendirmede; kırığın tam olarak kaynadığının tespit edildiği ve hali 

hazır durumu itibariyle sol diz ekleminde 35 derece fleksiyon kontraktürü nedeniyle % 19 oranında kalıcı maluliyet 

verilmiştir.  

Olgu 3. 44 yaş, erkek, ADTK, bilateral pubik kol kırığı ve sol sakroiliak ayrışma, mesane rüptürü, Mart 2015 mesane 

perforasyonu onarımı ameliyatı, pelvise eksternal fiksatör uygulaması, Ekim 2016 da bir diğer Üniversite Hast. 

Adli Tıp A.D. tarafından düzenlenen raporda; ürogenital muayenesinde ve penil renkli dopplerUSG inceleme 

sonucuna göre; pelvis  raporunda; kırığına bağlı erektil fonksiyon bozukluğu düşündürecek patolojik bulgu tespit 

edilmediği, ortopedik değerlendirmede; kırığın kaynamış olduğu, her iki kalça eklem hareket açıklıklarının normal 

olduğu, pelvis kemiklerinin ürolojik ve nörolojik komplikasyonları ile birlikte olan kırıkları nedeniyle; olay 

tarihindeki yaşına göre % 56 oranında kalıcı maluliyetinin bulunduğu, Şubat 2018 tarihinde İTFATAD tarafından 

yapılan değerlendirmesinde; ortopedik muayenesinde sol ramus pubis inferior iskiumda kaynamama olduğu, 

kırık için ek cerrahi girişim önerilmediği, kalçada artroz bulunmadığı, pelvik obliksitesine bağlı izafi 1 cm kısalık 

olduğu, kemik kısalığı olmadığı, ürolojik değerlendirmede; pelvis kırığına bağlı erektil fonksiyon bozukluğu 

düşündürecek patolojik bulguya rastlanmadığı, ürolojik komplikasyon tespit edilmediği, halihazır durumu 

itibariyle kalıcı maluliyet tayinine mahal bulunmadığı kararı verilmiştir. 

Olgu 4. 39 yaş, erkek, AİTK, sefal hematom, sol parietal kemikte parçalı çökme kırığı, diffüz serebral ödem, 

Temmuz 2013 de opere, olay sonrasında nöbet öyküsü mevcut olduğu, Temmuz 2015 tarihli ATK İK ve Ocak 2016 

tarihli ATK Genel Kurul raporlarında; fonksiyonel araz bırakmadan iyileşmiş olduğundan kalıcı maluliyet tayinine 

mahal olmadığı, Aralık 2016 tarihli Sağlık Bakanlığı EAH özürlü raporunda; epilepsi+sol hemiparezi+işitme 

kaybı+organik mental bozukluk+aşırı aktif mesane tanıları nedeniyle % 88 oranında sürekli özürlü olduğu, Şubat 

2017 tarihinde İTFATAD tarafından yapılan değerlendirmesinde; sol hemiparezi+sol gözde travmatik optik 

nöropatiye bağlı tam görme kaybı+tedaviyle çalışma olanağı vermeyen postkontüzyon sendromu tanıları 

nedeniyle % 100 oranında kalıcı iş göremezlik durumunun bulunduğu kanaatine varılmıştır. 

Olgu 5. 46 yaş, erkek, iş kazası, Haziran 2015 tarihinden itibaren sağ sakroiliak eklemde ve symfisis pubiste kırık, 

sol distal tibia ve fibulada açık kırık yaralanmalarında psödoartroz ve enfeksiyon nedeniyle birden çok kez opere 

edildiği, Sağlık Bakanlığı 2 farklı EAH tarafından düzenlenen 2016 ve 2017 tarihli engelli raporlarında; sol tibia 

distal diafiz kırığında klinik ve radyolojik kaynama tam gerçekleşmediği ve reoperasyon gerekli olduğu, 6 ay sonra 

kontrol önerildiği, kişinin halen medikal ve hiperbarik oksijen tedavileri ile bu süreçte takip ve tedavisinin devam 

ettiği, Mart 2018 tarihinde İTFATAD tarafından yapılan adli tıbbi ve ortopedik değerlendirmede; sol krusta tam 

kaynama olmadığı, tanının enfekte psödoartroz olduğu, operasyon gerekliliği olduğunun belirtildiği, kişide olaya 

bağlı özür oranının tespitinin; kişinin tüm tıbbi ve cerrahi tedavilerinin tamamlanması ve mevcut kırığın ortopedik 

açıdan iyileşmesi sonrasında yapılmasının uygun olduğu kararı verilmiştir.  

Sonuç olarak; kalıcı maluliyet tespitinde; kişide hali hazır durumu itibariyle söz konusu yaralanmaya bağlı 

vücudunda kalıcı sekel halini almış arızaları olay tarihindeki mevzuat esas alınarak oran olarak hesaplama 

yapılması, kişinin tüm iyileşmeye olanak sağlayan tedavilerini tamamlaması, ayrıntılı adli tıbbi ve ilgili uzmanlık 

alanında multidisipliner yaklaşımla değerlendirme yapılması ve branş uzman hekimi görüşünün mutlaka dikkate 

alınması uygun olacaktır. Düzenlenecek raporlar; kişinin son durum muayenesini içeren bulgular ve buna göre 

hesaplanmış orandan ibaret durum tespit raporu niteliğinde olmamalıdır. Raporda söz konusu yaralanmanın tıbbi 

iyileşme süresi ve tedavisi tamamlandıktan sonra kişinin vücudunda bu yaralanmaya bağlı olarak oluşan kalıcı 

(sürekli), sekel halini almış arızasının; mevcut yönetmelik ve ekleri cetveller kullanılarak kalıcı maluliyet oranı 

hesaplaması yapılması gerekmektedir. Hazırlanan raporların; denetime elverişli olması ve tıbbi danışman olarak 

Adli Tıp Uzmanı hekimler tarafından düzenlenmesi standardizasyon sağlanması açısından uygun olacaktır.  
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MALULİYET OLGULARI VE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR 

H. Özlem Yalaz 

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde trafik kazalarında ki sayısal artış ve kazaların ekonomik sonucundaki artış 

dikkat çekici boyuttadır. Doğru orantılı olarak trafik kazalarından kaynaklanan tazminat talepleri de giderek 

artmaktadır. 

Trafik Sigorta Poliçesi ile Motorlu aracın kullanımı sırasında sürücünün kusuru oranında sebep olduğu Maddi 

Zararlar ve söz konusu kazada yaralanan kişilerin tedavi giderleri, ölen ve sakat kalanların tazminatları yani 

Bedensel Zararları güvenceye alınmaktadır.  

Bedensel zarar, zarar görenin bedensel bütünlüğünün trafik kazası sonrasında ki durumu ile trafik kazası meydana 

gelmemiş olsaydı olası durumu arasındaki farktır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Bedensel bütünlüğün ihlali 

sonucu meydana gelen zararları “Bedensel Zarar” olarak belirlemiştir. İlgili madde bedensel bütünlüğün ihlali 

sonucunda oluşan zararları; Tedavi giderleri, kar kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da kaybından doğan 

zararlar ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar olarak ifade etmiştir.   

Takiben 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 

Genel Şartları;  

Sağlık Giderleri Teminatını; Tedavi süresince bakıcı gideri, çalışma gücünün kısmen veya tamamen azalmasına 

bağlı giderleri SGK sorumluluğunda olduğu, sigorta şirketi ve Güvence Hesabının sorumluluğunun sona erdiğini, 

Sürekli Sakatlık Teminatını; Zarar gören üçüncü şahsın ileride ekonomik olarak uğrayacağı maddi zararı, bakıcı 

giderinin Sigorta şirketi ve Güvence Hesabı Sorumluluğunda olduğunu, 

Destekten Yoksun Kalma (Ölüm) Teminatını; Üçüncü kişinin ölümü nedeniyle ölenin desteğinden yoksun 

kalanların desteğini karşılamak üzere sigorta şirketinin sorumluluğunda olduğunu belirtmektedir. Görüldüğü 

üzere Genel Şartlardaki değişiklik ile bedensel zarar teminatı genişletilmiş ve açıklanmıştır. 

26.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6704 sayılı kanun maddesinde de zarar görenin dava yoluna gitmeden önce 

sigorta şirketine başvuru şartı, uyuşmazlık halleri ve tahkime başvuru için asgari şartlar düzenlenmiştir. Trafik 

kazaları nedeniyle beden zarar görenlerin tazminat talep edebilmesi için öncelikle sigorta kuruluşuna başvurusu 

şartını yerine getirmiş olması gerekmektedir. 

K.T.K. Madde 97; “Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna 

gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru 

tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi 

karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde 

tahkime başvurabilir.” şeklindedir. 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın Ek 6 (Bedeni Zararlar) kısmında; 

30.03.2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması ve Özürlülere 

verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde düzenlenmiş sağlık kurulu raporu. hak sahibi 

gerçek kişiler için T.C. Kimlik Numarası, kaza raporu, mağdura ait sona üç aylık döneme ilişkin ücret belgesi ve hak 

sahibine ait banka hesap bilgilerinin başvuru sırasında sigorta şirketine ibrazının gerekliliği belirtilmiştir. 

Görüldüğü üzere gerek mahkemelere gerekse Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan başvurularda maluliyet 

oranının tespitinde temel belirleyicilerden birisi Adli Tıp Kurumlarınca sağlanan “Sürekli İşgörmezlik, Geçici 

İşgörmezlik, Tedavi Gideri, Bakıcı Gideri Raporudur”. 

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin 2014/5660 E. , 2016/2145 K. 23.02.2016 Tarihli Kararında; “Maluliyete dair 

alınacak raporlar kaza tarihi 11.10.2008 tarihinden önce ise Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü, 11.10.2008 

tarihi ile 01.09.2013 tarihleri arasında ise Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri 
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Yönetmeliği, 01.09.2013 tarihinden sonrada Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmesi 

gerekir.”[Y. 17. HD., E.2014/16522 K.2017/1290 T.9.2.2017;Y. 17.HD., E.2014/9048 K.2016/5904 T.12.5.2016; Y. 

17. HD., E.2014/6226 K.2016/2515 T.1.3.2016] görüşünü benimsemiş durumdadır. 

Diğer taraftan, 26.04.2016 tarih ve 29695 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 14.04.2016 Tarih ve 6704 sayılı Kanun 

ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 

90.maddesinde yapılan değişiklik ile “Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamındaki tazminatların 

bu Kanun ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda öngörülen usul ve esaslara tabi” olduğu 

belirtilmiştir. Kanun’un 26.04.2016 tarihinde yürürlüğe girdiği dikkate alındığında, Genel Şartların sigortalı 

lehine/aleyhine olan hükümleri bu tarihten sonra düzenlenen poliçeler için geçerli olacağı bu tarihten önce 

düzenlenmiş poliçelerde maluliyet oranının belirlenmesinde yerleşik Yargıtay kararlarının dikkate alınması 

gerekmektedir. 

Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporların uyuşmazlıkların çözümünde kilit nitelikte tespit ve evrak olması 

nedeniyle ortaya çıkan aksaklık ve çözüm önerileri olarak bazı tespitlerde bulunmak mümkündür. Şöyle ki; 

- Maluliyet Raporlarının yukarıda ifade edilen Yönetmeliklere uygun düzenlenmesi: Mahkemelerde ve 

genellikle Tahkim Komisyonu hakemlerince hangi yönetmeliğe uygun düzenlenmesi gerektiği belirtilmiş olsa da 

kimi zaman işaret edilmeyerek veya zarar görenin başvurusuna istinaden verilen raporlarda dikkat edilmesi 

gerekmektedir. 

- Bedensel zararlarda zaman aşımı süresi 10 yıl kadar uzayabildiğinden, öncesinde bir maluliyet hesabı 

yapılan zarar görenin maluliyet artışına yönelik talebi için yeni düzenlenen yeni Maluliyet Raporu’nun eski 

maluliyet üzerine var ise maluliyet artışı tespit edilmesi gerekirken raporda mevcut maluliyetin toplamının 

belirtilmesi mükerrer tazminat ödemesine sebep olabilir. Hakimin veya Hakemin Kararında yeni ve eski maluliyeti 

tıbbi olarak ayrıştırması ve rapora müdahale etmesi mümkün olamayacağından sebepsiz zenginleşme yaratma 

ihtimali söz konusudur. 

- Bazı uyuşmazlıklarda Geçici İşgörmezlik ve Bakıcı gideri talebi söz konusu iken Rapor da Geçici 

işgörmezlik süresi belirtilmiş olduğundan Bakıcı gideri Geçici İşgörmezlik süresi üzerinden hesaplanabilmektedir. 

Oysa Geçici İşgörmezlik süresinde zarara uğrayanın mutlaka bakıcı giderine ihtiyacı olmayabilir. 

- Geçici İşgörmezlik süresinin tespitinde bedensel zarara uğrayan kişinin yaptığı iş ve işin güçlüğü, şartları 

ödenmesi gereken yoksun kalınan efor dikkate alınmalıdır. 

- Tedavi giderleri, belgelenmesi gerekmeyen giderler olarak ifade edilen ve raporda yer alan tahmini 

bedelin; yol gideri, pansuman gideri vs dayanakları belirtilerek tespiti mümkün olabilirse kararları etkileyecektir. 

- Maluliyet raporlarının talebinde ki sayısal artışın kurumlar üzerinde baskı yaratmaksızın yine aynı 

hassasiyetle incelemeye ve değerlendirmeye tabi olması.  

Trafik kazaları sonucunda meydana gelen bedensel zararlarda doğan sorumlulukların adil, hakkaniyetli, sebepsiz 

zenginleşmeye sebep olmaksızın çözümünde ve karara varılmasında tüm birimlerin görev ve sorumluluklarını 

gerçekten olabilecek en yüksek özveriyle, hukuk sistemi çerçevesinde çözümlendiği açıktır.  

Hukuksal düzenlemelerde, Genel Şartlarda meydana gelen değişiklikler bu birimlerin dinamik yapısı içinde yine 

aynı etik ilkeler çerçevesinde revize edilecek ve böylesi Bilimsel platformlarda gerekli sinerji yaratılacaktır. 
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SS-1 
CİNSEL SUÇLARDA 24.06.2014 TARİHLİ YASAL DÜZENLEMENİN ADLİ TIP 
BİRİMLERİNE YANSIYAN OLGU SAYISINA ETKİSİ, ESKİŞEHİR DENEYİMİ 

Yeşim Yetiş, Kenan Karbeyaz 

SS-2 
KADINA YÖNELİK PSİKOLOJİK ŞİDDET İLE İLGİLİ DÜZENLENEN ADLİ 
RAPORUN YARGI SÜRECİNDEKİ ETKİNLİĞİ 

Ayhan Güneş, Kenan Karbeyaz 

SS-3 
YAŞLILIK NEDENİYLE HUKUKİ EHLİYET DEĞERLENDİRİLMESİ İSTENİLEN 
OLGULARDA HUKUKİ EHLİYET DEĞERLENDİRME FORMU'NUN (HEDEF) 
UYGULANABİLİRLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ 

Ali Yılmaz, Kenan Karbeyaz, Altan Eşsizoğlu 

SS-4 KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN KORUNMASI Nezihe Çörtük 

SS-5 
SUÇA BAĞLI OLMAYAN 10 HAFTANIN ÜZERİNDEKİ GEBELİKLER, TIBBİ 
ZORUNLULUK DIŞINDA SONLANDIRILABİLİR Mİ? 

Mustafa Önder Polat, Çağdaş Meriç, Gürcan Altun 

SS-6 
ATEŞLİ SİLAH YARALANMASINA BAĞLI AVASKÜLER NEKROZ MU? 
OSTEOMYELİT Mİ? 

Bülent Çekiç, Fatmagül Aslan, Turgay Aslan 

SS-7 
AYAK ÖLÇÜMLERİ VE İNDEKSLERİNİN CİNSİYET TAYİNİNDE KULLANIMI: 
KESİTSEL BİR ÇALIŞMA 

Ayfer Metin Tellioğlu 

SS-8 
TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN 
TUTUMLARI 

Volkan Zeybek, Meliz Kurşun 

SS-9 
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI’NA BAŞVURAN 
ÇOCUKLUK ÇAĞI ENSEST OLGULARININ İRDELENMESİ 

Cüneyt Destan Cenger, Birgül Tüzün, Nevzat Alkan 

SS-10 
MEDİKOLEGAL DEĞERLENDİRME VE BELGELEME SÜRECİNDE GECİKMEYE 
NEDEN OLAN FAKTÖRLER 

Ahmet Turla, Elif Sazak Uygul, Meltem Zekioğulları, 
Berna Aydın 

SS-11 MÜLTECİLERDE YAŞ TAYİNİ: OLGU SERİSİ 
Cüneyt Destan Cenger, Selin Selek, Nadir Arıcan, 
Şebnem Korur Fincancı 

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 2 / 13:30-15:00 / OTURUM BAŞKANLARI: DR. ALİ YILDIRIM, DR. VOLKAN ZEYBEK 
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SS-12 Bildiri iptal edilmiştir.  

SS-13 
POSTMORTEM KAN ÖRNEĞİNDE TESPİT EDİLEN ETİL GLUKURONİD VE 
ETİL SÜLFATIN STABİLİTE TAYİNİ 

Hülya Karadeniz, Hamide Elvan Bayrak, Özgür 
Turna, Coşkun Şahin 

SS-14 
ÇÜRÜMÜŞ CESETLERİ KİMLİKLENDİRME ÇALIŞMALARINA 
MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM: BİR MÜLTECİ VAKASI ÖRNEĞİ 

Deren Çeker, İdris Deniz 

SS-15 MİNNESOTA PROTOKOLÜNDEKİ GÜNCELLEMELER: NE İDİ NE OLDU? Çağdaş Meriç, Mustafa Önder Polat, Gürcan Altun 

SS-16 
POSTMORTEM İNTERVAL TAYİNİNDE KARACİĞER ATENÜASYON 
DEĞİŞİKLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Mahmut Şerif Yıldırım, Ali Rıza Tümer, Ramazan 
Akçan, Burak Omay, Deniz Akata, İlyas Onbaşılar 

SS-17 
SUÇLARDA KULLANILAN STANDART DIŞI ATEŞLİ SİLAHLAR VE 
KARAKTERİSTİK BALİSTİK İZLERİ 

Aylin Yalçın Sarıbey, Sevil Atasoy 

SS-18 KAFATASINDA ATİPİK GİRİŞ VE ÇIKIŞ DEFEKTLERİ: 2 OLGU SUNUMU 
Şahin Nergizoğlu, Yücel Oktar, Mutlu Kaba, Özge 
Ünlütürk, Bülent Şam 

SS-19 
BAYILMA İLE PRESENTE OLAN TAKAYASU ARTERİTİ: BİR ANİ ÖLÜM 
OLGUSU 

Hacer Yaşar Teke, Nevriye Tezer, Tülay Renklidağ, 
Dilhan Türkkan 

SS-20 
OTOPSİ FOTOĞRAFLARININ TANISAL GÜVENİLİRLİĞİNİN VE ADLİ 
FOTOĞRAFÇILIK EĞİTİMİNİN ÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Alper Özkök, Birol Demirel, Taner Akar 

SS-21 ANTEMORTEM GELİŞİMSEL DEFEKT Mİ? POSTMORTEM DEĞİŞİKLİK Mİ? Derya Ceyhan 

SS-22 
PROKSİMAL HUMERAL EPİFİZ VE YAŞ TAYİNİ ÜZERİNE 3 FARKLI 
RADYOLOJİK ANALİZ: BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ, T1 VE FSE-PD MANYETİK 
REZONANS GÖRÜNTÜLEMELER 

Oğuzhan Ekizoğlu, Ercan İnci, Suna Örs, İsmail Özgür 
Can, Can Doruk Basa, İsmail Eralp Kaçmaz, Elena F. 
Kranioti 

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 3 / 13:30-15:00 / OTURUM BAŞKANLARI: DR. AYŞE SERİN, DR. NURDAN SEZGİN 

S
Ü

R
E
Y

Y
A

 A
Ğ

A
O

Ğ
L
U

 S
A

L
O

N
U

 

SS-23 
EĞİTİM HER ZAMAN ŞART DEĞİL: ÇOCUKLARDA RİSK DAVRANIŞINI 
ENGELLEMEDE ANNE BABA EĞİTİM SEVİYELERİNİN KATKISI 

Ş. Güliz Kolburan, Ayhan Erbay 

SS-24 
KADINLARIN PARTNER ŞİDDETİ DENEYİMLERİ VE BİLDİRİMDE 
BULUNMALARININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER 

Sinem Cankardaş Nalbantçılar 

SS-25 
ALKOLDEN DOLAYI EHLİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜLERİN ADLİ-PSİKOLOJİK 
YÖNDEN İNCELENMESİ 

Aslı Yayak 

SS-26 
KLİNİK OLARAK OFTALMOLOJİK AÇIDAN NORMAL OLAN GÖRSEL 
TANIKLARIN KULLANDIKLARI GÖZLÜK CAMLARI TANIK İFADELERİNDE 
HANGİ DEĞİŞİKLİKLERE YOL AÇABİLİR? 

Kazım Hilmi Or 

SS-27 
AYDINLATMA ÖZELLİKLERİ NORMAL İNSANLARDA HANGİ GÖRSEL TANIK 
İFADESİ DEĞİŞİKLİKLERİNE YOL AÇABİLİR? 

Kazım Hilmi Or 

SS-28 
AYRILIK VE ÖLÜMLE SONUÇLANAN ŞİDDET (FAMİLİSİD, HOMİSİD, SUİSİD) 
İLİŞKİSİ 

Gizem Hüroğlu, Abdullah Kahraman, Aybike Baykal 

SS-29 
MUSALLAT OLMA DAVRANIŞI: BİR KAVRAM ÖNERİSİ VE ÖLÇEK 
UYARLAMA ÖN ÇALIŞMASI 

Seda Bayraktar, Arda Arıkan 

SS-30 
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ GÖRÜNTÜLERİNDE 3D MODELLEME TEKNİĞİ 
KULLANILARAK KAFATASININ MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNDEN CİNSİYETİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ayşe Kurtuluş Dereli, Volkan Zeybek, Ergin Sağtaş, 
Hande Şenol, Hakan Abdullah Özgül, Kemalettin 
Acar 

SS-31 
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ GÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNDEN SKAPULANIN 
İNCELENEREK YAŞ TAYİNİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

İsmail Özgür Can, Gökçe Karaman, Yasin Ertuğ 
Çekdemir, Oğuzhan Ekizoğlu, Handan Güleryüz 

SS-32 3B YAZICILAR İYİ Mİ, KÖTÜ MÜ? Özlem Şimşek, Sevil Atasoy 

SS-33 
YASADIŞI MADDE TÜKETİMİNİN ATIK SUDA BELİRLENMESİ: İSTANBUL’DA 
PİLOT ÇALIŞMA 

Selda Mercan, Merve Kuloğlu, Tuğba Tekin, Zeynep 
Türkmen, Ayşenur Safran Akkuş, Ahmet Özgür 
Doğru, Münevver Açıkkol, Faruk Aşıcıoğlu 



  SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 4 / 13:30-15:00 / OTURUM BAŞKANLARI: DR. KAMİL HAKAN DOĞAN, DR. GÖKMEN KARABAĞ 
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SS-34 
MESLEKİ KUSUR DEĞERLENDİRMESİ YAPILMIŞ OLGULARDA MESLEKTE 
KAZANMA GÜCÜ KAYBI VE GEÇİCİ İŞ GÖRMEZLİK (İYİLEŞME) SÜRELERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Mustafa Çeltek, N. Nezih Anolay 

SS-35 
ALMAN HASTANESİ ADLİ TIP VE ADLİ BİLİMLER MERKEZİNE MADDE 
ANALİZİ İÇİN BAŞVURAN OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRMESİ 

Nurcan Hamzaoğlu, M. Fatih Yavuz, Burcu Türk 

SS-36 
MALULİYET DEĞERLENDİRİLMESİNDE NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU: 
TRİKÜSPİT KAPAK REPLASMANI 

Halit Canberk Aydoğan, Mahmut Şerif Yıldırım, 
Mehmet Cavlak, Ramazan Akçan, Aysun Balseven 
Odabaşı, Ali Rıza Tümer 

SS-37 
ALKALİN PİLLERDE GİZLENEN TEHLİKE: ALIŞILMADIK BİR YÜZDE SABİT İZ 
OLGUSU NEDENİYLE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ, ADLİ TIBBİ VE 
HALK SAĞLIĞI BOYUTUNUN İRDELENMESİ. 

Canser Yılmaz Demir, Mahmut Aşırdizer 

SS-38 Bildiri iptal edilmiştir.  

SS-39 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALINA 
MAHKEME DIŞI BAŞVURULAN MALULİYET RAPORLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kemal Yılmaz, Ahmet Hilal, Necmi Çekin, Zeynep 
Şeker 

SS-40 ACİL SERVİSE BAŞVURAN ADLİ OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Abdullah Osman Koçak, Cem Terece 

SS-41 
ŞİDDET DIŞI TRAVMA OLGULARINDA POSTTRAVMATİK STRES 
BOZUKLUĞU VE MAJOR DEPRESYON SIKLIĞININ BİR ÖLÇEK YARDIMIYLA 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kayhan Değnek, Zehra Demiroğlu Uyanıker, Halis 
Ulaş, Erdem Erkoyun 

SS-42 EŞ ŞİDDETİNİN FİZİKSEL VE RUHSAL SAĞLIK SORUNLARI İLE İLİŞKİSİ 
Yasemin Balcı, Gülsüm Kadı, Ümit Ünüvar Göçeoğlu, 
Leman İnanç 

SS-43 ADLİ AMAÇLI DNA ANALİZLERİNDE REFERANS ÖRNEK OLARAK KILLAR 
Hüsniye Canan, Ayşe Serin, Ayça Ulubay, Behnan 
Alper 

SS-44 DİZ EKLEMİ EPİFİZ SKORLAMASI YÖNTEMİ İLE YAŞ TESPİTİ 
Tuba Akkuş Çetinkaya, Abdullah Avşar, Betül 
Kızıldağ 

SS-45 
NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARDA KLİNİK YAKLAŞIMIN ÖNEMİ: OLGU 
SUNUMU 

Gökmen Karabağ, Halil İbrahim Tanrıverdi, Mehmet 
Sunay Yavuz, Abdülkadir Genç, Ufuk Akın, Selma 
Saraç 

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 5 / 13:30-15:00 / OTURUM BAŞKANLARI: DR. GÜROL CANTÜRK, DR. KENAN KARBEYAZ 
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SS-46 AMATÖR BALIKÇI ÖLÜMLERİ H. Çetin Ketenci, Sait Özsoy 

SS-47 
İNFANTİSİD VE NEONATİSİD OLGULARINDA KURBAN VE SANIĞA AİT 
VERİLERİN ANALİZİ 

Abdullah Avşar 

SS-48 
ADANA İLİNDE 2017 YILINDA OTOPSİSİ YAPILAN UYUTUCU-
UYUŞTURUCU’YA BAĞLI ÖLÜMLERİN ÖNCEKİ YILLARA GÖRE 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Aybike Dip, Kenan Kaya, Necmi Çekin 

SS-49 TRABZON’DA OTOPSİSİ YAPILAN YILDIRIM ÇARPMASINA BAĞLI ÖLÜMLER Mehmet Altınok, Hüseyin Çetin Ketenci, Emel Çakır 

SS-50 KARA AVCILIĞI SIRASINDA MEYDANA GELEN ÖLÜMLER Sait Özsoy, Hüseyin Çetin Ketenci 

SS-51 
İNTİHARDA İNSAN PİNEAL BEZ ACETYLSEROTONİN O-METİLTRANSFERASE 
İMMUNREAKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: OTOPSİ ÇALIŞMASI 

Ayşe Kurtuluş Dereli, Gökşin Nilüfer Demirci, Yavuz 
Dodurga, Seda Özbal, Ülker Cankurt, Bora Boz, Esat 
Adıgüzel, Kemalettin Acar 

SS-52 
MORBİD OBEZİTE CERRAHİSİNE BAĞLI ÖLÜMLÜ VAKALARDA TIBBİ 
UYGULAMA HATA İDDİASI OLAN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

İbrahim Üzün, Erdem Hösükler, Deniz Oğuzhan 
Melez, İpek Esen Melez, Adem Akçakaya 

SS-53 
KAYIP KİŞİLERE AİT CESETLERİN BULUNMASI, ÇIKARILMASI VE ÖN 
İNCELEMESİ İÇİN EL KILAVUZU 

Özgür İsmail Can, Cafer Uysal, Nadir Arıcan, Nilgün 
Toker, Neşe Direk Tecirli, Halis Ulaş, Metin Bakkalcı, 
Şebnem Korur Fincancı, Ümit Biçer 

SS-54 
ADLİ OTOPSİLERDE KARŞILAŞILAN VE KÜRESEL TEHDİT HALİNE GELEN 
ZOONOZ VE VEKTÖREL HASTALIKLARIN ENFEKSİYON BULAŞMA RİSKİ 
YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sevda İnan, Naile Esra Saka 

SS-55 
İSTANBUL PROTOKOLÜ’NÜN ETKİNLİĞİ VE TIBBİ BELGELEME YÖNÜNDEN 
ANALİZİ 

Ümit Biçer, Osman Doğru, Senem Doğanoğlu, Metin 
Bakkalcı, Rasime Şebnem Korur 

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 6 / 13:30-15:00 / OTURUM BAŞKANLARI: DR. İSMAİL BİRİNCİOĞLU, DR. ANIL ÖZGÜÇ 
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SS-56 OTOPEN İLE YAZILAN YAZILARIN TESPİTİ 
Dilek Salkım İşlek, Esra İşat, Önder İşlek, Salih 
Cengiz 

SS-57 MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ: MADDE BAĞIMLILARININ AİLELERİ Fatma Mahperi Hekimoğlu, Mehmet Murat Kuloğlu 

SS-58 KRİPTO PARA YATIRIMCILARINDA RİSK ALMA DAVRANIŞLARI Barışhan Erdoğan, Osman Sezer Erim 

SS-59 
İMZA AİDİYETİ SORULAN BELGELERDE SADECE İMZA İNCELEMESİ İLE 
KARAR VERİLEMEYECEKKEN, YAZILARIN DA İNCELENMESİ İLE SONUCA 
ULAŞILABİLEN OLGULAR VE YAŞANAN SORUNLAR 

Dilara Öner, Yasin Koca, İbrahim Eray Çakı, Gürsel 
Çetin 

SS-60 RADYOLOJİK KEMİK YAŞI İNCELEMESİ NE KADAR GÜVENİLİR? ; BİR OLGU Elif Sazak Uygul, Ahmet Turla, Berna Aydın 

SS-61 
YENİ SENTEZLENEN SCHİFF BAZI BİLEŞİĞİNİN TOKSİK METAL İYONLARINA 
KARŞI KİMYASAL SENSÖR OLARAK KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI 

Pınar Şen, Salih Zeki Yıldız, Sevil Atasoy 

SS-62 
KIZ ÇOCUKLARINA OYNATILAN TRAJİK BİR SERİ OYUN: “EVCİLİK, KÜÇÜK 
KADINLIK VE ANNELİK” 

Naile Esra Saka 

SS-63 RENKLİ YAZICI ÇIKTILARINDAKİ GİZLİ KODLAR 
Mehmet Cavlak, Aysun Balseven Odabaşı, Burak 
Taştekin, Abdurrahman İsak, Berat Bayraktar, 
Ramazan Akçan, Ali Rıza Tümer 

SS-64 ADLİ BİLİMLER VE MEDYA İZLEYİCİSİ ALGISI Aykut Taner Güven, Gavril Petridis 

  



  SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 7 / 09:30-11:00 / OTURUM BAŞKANLARI: DR. SAİT ÖZSOY, DR. MURAT AKBABA 
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SS-65 
KOROZİV MADDE İLE İKİNCİ DERECE YANIK: KADINA YÖNELİK ŞİDDET 
OLGUSU 

Fatmagül Aslan, Asım Uslu, İlkay Söyüncü 

SS-66 TANDEM MERMİ ÇEKİRDEĞİ YARALANMASI 
Yunus Emre Çakır, Cemalettin Makca, Murat Nihat 
Arslan, Ercan Arslan 

SS-67 
ÇOCUK ACİL HEKİMLERİNİN ADLİ OLGULARA YAKLAŞIMI: MERSİN 
ÜNİVERSİTESİ 5 YILLIK DENEYİMİ 

Gülçin Bozlu 

SS-68 KAN KAYIPLARI VE YAŞAMSAL TEHLİKE KARARI 
Arda Akay, Oğuz Yamak, Murat Yükseloğlu, Ende 
Varlık Tokgözoğlu, Muzaffer Berna Doğan, Abdullah 
Coşkun Yorulmaz 

SS-69 
EŞİNİ ÖLDÜREN ÖRSELENMİŞ KADIN SENDROMU OLGUSUNDA 
SİSTEMATİK ŞİDDETİN ADLİ RAPOR DÜZENLENEREK BELGELENMESİNİN 
ÖNEMİ VE YARGI KARARINA ETKİSİ. 

Birgül Tüzün, Rasime Turan, Atiye Börtlüoğlu, Ufuk 
Sezgin, Doğan Şahin, Şebnem Korur Fincancı 

SS-70 ADLİ TIP, GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE Musa Dirlik, Farzad Akbarzadeh 

SS-71 
BİR TIBBİ MALPRAKTİS OLGUSU ÜZERİNDEN FARK HESABINA DAYALI 
MALULİYET ORANI HESAPLAMASI 

Hülya Güler, Ahsen Kaya, Ender Şenol, Ekin Özgür 
Aktaş 

SS-72 
ACİL SERVİSLERDE DÜZENLENEN ADLİ RAPORLAR ÜNİVERSİTE HASTANESİ 
ADLİ TIP ANABİLİM DALINDAKİLER İLE UYUMLU MU? (ÖZET) 

Murat Akbaba, Veysal Daş, Mustafa Kenan Asıldağ, 
Mehmet Karasu, Yusuf Atan, Zekariya Tataroğlu, 
Seval Kul 

SS-73 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALINA 
MUAYENEYE GÖNDERİLEN CİNSEL SALDIRI MAĞDURLARININ 
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 

Besim Uygun, Ziya Eroğlu, Mete Korkut Gülmen, 
Ahmet Hilal 

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 8 / 09:30-11:00 / OTURUM BAŞKANLARI: DR. MUSTAFA TALİP ŞENER, DR. CEM UYSAL 
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SS-74 ÇOCUĞUN FİZİKSEL İSTİSMARI: OLGU SUNUMU Abdurrahim Türkoğlu, Turgay Börk 

SS-75 ÖZEL HASTANELERİN SAĞLIK HUKUKUNDAN DOĞAN SORUMLULUKLARI Nezihe Çörtük 

SS-76 TRAFİK KAZALARINDA BİLİRKİŞİLİK: OLGU SUNUMU Afranur Ateş, Yusuf Tunç Demircan 

SS-77 
INTRAMUSKULER ENJEKSİYON SONRASI SİYATİK SİNİR HASARI; 
KOMPLİKASYON MU MALPRAKTİS Mİ? 

Fatma Tuğba Ateş, M. Zeyit Alemdar, Aysun 
Balseven Odabaşı, Ramazan Akçan, Mehmet Cavlak, 
Ali Rıza Tümer 

SS-78 
MALULİYET OLGULARINDA GÖZARDI EDİLEN RUHSAL DURUM 
DEĞERLENDİRMESİ 

Rasime Turan, Selin Selek, Atiye Börtlüoğlu, Dilber 
Erdoğdu Demiral, Şebnem Korur Fincancı 

SS-79 

2017 YILI İLK ALTI AYINDA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP 
FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI BİLİRKİŞİ KURULUNCA ‘UYUTUCU, 
UYUŞTURUCU, UYARICI MADDE ARANMASI’ KONULU RAPOR 
DÜZENLENMİŞ OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Muhammet Özbostan, Selin Çabuk, Süleyman 
Serhat Gürpınar, Çetin Lütfi Baydar 

SS-80 
MALULİYET DEĞERLENDİRMELERİNDE “KARAYOLLARI YOLCU 
TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI” VE YOL AÇTIĞI 
HAK KAYIPLARI 

Abdurrahman İsak, Ramazan Akçan, Halit Canberk 
Aydoğan, Mehmet Cavlak, Aysun Balseven Odabaşı, 
Ali Rıza Tümer 

SS-81 
NİTELİKLİ UZMANLIK EĞİTİMİ HAKKI BAĞLAMINDA ÜNİVERSİTELERDEKİ 
ADLİ TIP UZMANLIK ÖĞRENCİSİ OTOPSİ EĞİTİMLERİNİN KESİTSEL 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Abdurrahman İsak, Burak Taştekin, Ramazan Akçan, 
Mehmet Cavlak, Aysun Balseven Odabaşı, Ali Rıza 
Tümer, 

SS-82 
ÇOCUK VE GENÇ ERİŞKİNLERDE MOTORLU ARAÇ KAZASI SONRASI 
OLUŞAN MALULİYET VE MALULİYETE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 

Selçuk Yazıcı, Muhammet Can 

SS-83 
ACİL TIP VE MALPRAKTİS: OLGU SUNUMU (KAZA YAPAN SÜRÜCÜNÜN 
HEKİM OLDUĞU HASTANEDEKİ MESAİ ARKADAŞLARININ MALPRAKTİSİ) 

Eylem Ersan, Muhammet Can, İsmail Birincioğlu 

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 9 / 09:30-11:00 / OTURUM BAŞKANLARI: DR. AYŞE KURTULUŞ DERELİ, DR. HÜSNİYE CANAN 
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SS-84 
TÜRKİYE’DE ADLİ BİLİMLER LİSANS EĞİTİMİ VE GELECEĞE YÖNELİK 
PROJEKSİYONLAR 

Sevil Atasoy, Kaan Yılancıoğlu, Tuğba Ünsal 

SS-85 PATLAMA OLAYLARINDA KRİMİNAL İNCELEMELERİN ÖNEMİ Şahin İplikçi 

SS-86 
İSKELET KALINTILARINDAKİ KONJENİTAL, TRAVMATİK DEFORMİTELER VE 
ORTOPEDİK İMPLANTLAR İLE KİŞİSEL EŞYALARIN KİMLİKLENDİRMEDEKİ 
YERİ 

Yücel Oktar, Özge Ünlütürk, Şahin Nergizoğlu, Mutlu 
Kaba, Mehmet Mesut Sönmez 

SS-87 
BİR KADININ YÜKSEKTEN DÜŞMESİ VAKASI: DÜŞME ORİJİNİ 
ARAŞTIRILMADAN KAPATILAN DOSYA 

Esra Gençer Özdemir, Duygu Yarlığan, Banu Altunlu 

SS-88 ADLİ BİR OLGU OLARAK TRİŞİNELLA ENFEKSİYONU 
Ahsen Kaya, Fırat İleri, Ender Şenol, Hülya Güler, 
Ekin Özgür Aktaş 

SS-89 
ÇOCUKLARIN TEKRARLAYAN SUÇA SÜRÜKLENMELERİ: TOPLUMSAL 
BAĞLAMDA DEĞERLENDİRME 

Zeynep Gülüm 

SS-90 ZAYIFLAMA İSTEKLERİNİN İSTİSMARINA BAĞLI ÖLÜM; OLGU SUNUMU Kenan Kaya, Aybike Dip, Necmi Çekin 

SS-91 
TEKRARLAYICI TESTİS TORSİYONU OLAN VAKADA TRAVMA İLE TORSİYON 
ARASINDAKİ NEDENSELLİK BAĞININ SORGULANMASI 

Mustafa Uğur Şaştım, Veysal Daş, Murat Akbaba, 
Aysun Baransel Isır 

SS-92 
ADLİ BELGE İNCELEMELERİNDE OLAY, OLAY YERİ VE OLAY YERİ 
İNCELEMESİ ÜÇGENİ 

Şahin İplikçi, Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu 

SS-93 
ADLİ OTOPSİ VAKALARINDA TRİTİSÖZ KIKIRDAK VARYASYONLARININ 
İNCELENMESİ 

Ayşe Derya Kaynak, Mehmet Cavlak, Ramazan 
Akçan, Aykut Lale, Mahmut Şerif Yıldırım, Hanife 
Alkurt Alkan, Aysun Balseven Odabaşı, Ali Rıza 
Tümer 

     

Kongre, TÜBİTAK 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Programı ile desteklenmektedir. 
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13 Nisan 2018, Cuma / SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 1 
OTURUM BAŞKANLARI: DR. BİROL DEMİREL, DR. NAİLE ESRA SAKA 

 

SS-1 

CİNSEL SUÇLARDA 24.06.2014 TARİHLİ YASAL DÜZENLEMENİN ADLİ TIP BİRİMLERİNE 
YANSIYAN OLGU SAYISINA ETKİSİ, ESKİŞEHİR DENEYİMİ 

Yeşim YETİŞ1, Kenan KARBEYAZ1 

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi 
 
 

Özet 

26.09.2004 yılında kabul edilen TCK’da cinsel saldırı sonucunda mağdurun “beden veya ruh sağlığının bozulması 
hali” nitelikli hal olarak yer almıştır. Bu madde çok tartışmalara neden olmuş, uygulamada çeşitli sıkıntılar 
yaşanmış ve 28.06.2014 tarihinde yapılan değişiklikle TCK’dan çıkarılmıştır. Uygulamada kanun değişikliği 
sonrasında, ruhsal değerlendirmenin ihmal edildiği ve adli tıp birimlerine gönderilen cinsel suç olgularının sayısını 
etkilediği gözlemlenmiştir. Bu çalışmada yasal düzenlemenin ESOGÜ Adli Tıp ABD’na başvuran cinsel suç olgu 
sayısını ne oranda etkilediği araştırılmıştır.  

Gereç ve Yöntem;  

Temmuz 2014 tarihinden 3 yıl öncesi ve sonrasında Anabilim dalımıza müracaat eden cinsel suç olguları 
değerlendirilecektir. Bu veriler aynı dönemlerde ilimizdeki diğer adli tıp birimlerine ve Eskişehir Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na yansıyan cinsel suç olgu sayısı ile karşılaştırılmıştır.  

Bulgular;  

Temmuz 2011 ile Temmuz 2014 tarihleri arasında Anabilim dalımıza 488 olgu, Temmuz 2014 ile Temmuz 2017 
tarihleri arasında ise 161 olgu müracaat etmiştir. Ancak hazırlık savcılığına müracaat eden cinsel suç olgularında 
kanun sonrası dönemde 1,5 kat artış olduğu belirlenmiştir. Kanun değişikliği öncesindeki 3 yıllık dönemde adli tıp 
veya psikiyatri uzman görüşü alınmayan cinsel suç olgusunun oranı % 3,6 iken, sonraki 3 yıllık dönemde bu oran 
% 56,7 olmuştur. Bazı cinsel suç olgularında adli rapor alınmasına gerek duyulmadığı ya da acil servis, kadın 
doğum ve genel cerrahi uzman raporları ile yetinildiği görülmüştür.  

Sonuç;  

Ruhsal bulgular, cinsel saldırı olgularında çoğu zaman tek tanı koydurucu bulgu olmaktadır. Ayrıca olgunun 
bütünsel değerlendirilmesi, koruma tedbirleri alınması ve rehabilitasyon açısından da önemlidir. Yargı 
mensuplarına, cinsel suç olgularındaki ruhsal muayenenin gerekliliği ve önemi hakkında eğitimler verilmeli, 
gerekli yasal düzenlemeler ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: cinsel suç, ruhsal bulgular, yasal düzenleme 
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SS-2 

KADINA YÖNELİK PSİKOLOJİK ŞİDDET İLE İLGİLİ DÜZENLENEN ADLİ RAPORUN YARGI 
SÜRECİNDEKİ ETKİNLİĞİ 

Ayhan GÜNEŞ1, Kenan KARBEYAZ1 

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi 
 
 

Giriş; Kadına yönelik şiddetin en sık görülen şekli psikolojik şiddettir. Psikolojik şiddet, diğer şiddet türlerinin ilk 
basamağı şeklinde olmaktadır. Fiziksel veya cinsel şiddete dönüşmediğinde genellikle adli makamlara 
yansımamaktadır. Ancak uzun süreli psikolojik şiddetin ağır ruhsal hastalıklara veya psikosomatik rahatsızlıklara 
neden olabileceği bilinmektedir. Sunulan olguda, uzun yıllar eşi tarafından psikolojik şiddete maruz kalan eğitimli 
bir kadının, adli tıbbi değerlendirilmesi ve hazırlanan adli raporun yargı kararları üzerindeki etkinliği tartışılmıştır.  

Olgu; 36 yaşında uzman hekim olarak çalışan kadın birimimize psikolojik şiddetin raporlandırılması için başvurdu. 
Terapistinin görüşleri, nöroloji ve psikiyatri konsültasyonları ile, şahısta psikosomatik bulguları olan majör 
depresyonu olduğu ve bu hastalık ile eşinden uzun süredir gördüğü psikolojik şiddet arasında illiyet bağı olduğu 
raporlandı. Düzenlene rapora boşanma davasının gerekçeli kararında atıfta bulunuldu 

Sonuç; Psikolojik şiddet çoğu zaman ihmal edilen ancak sonuçları çok ağır olabilen bir şiddet türüdür. 
Toplumumuzda çok sık görüldüğü düşünülmektedir. Kadına yönelik şiddet olgularında fiziksel temas bulgusu 
olmadıkça, düzenlenecek adli raporların yargı mensuplarınca kabul görmeyeceği gibi bir algı mevcuttur. Psikolojik 
şiddetin ruhsal bulguların belgelenebileceği, psikiyatri ve adli tıp uzmanlarının birlikte çalışması halinde, kanıta 
dayalı ve adli makamlarca kabul edilebilecek raporlar düzenlenebileceği hususunda farkındalık oluşturulmalıdır. 
Sunulan olgu bu bakımdan önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: psikolojik şiddet, adli rapor, adli tıp, psikiyatri 
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SS-3 

YAŞLILIK NEDENİYLE HUKUKİ EHLİYET DEĞERLENDİRİLMESİ İSTENİLEN OLGULARDA HUKUKİ 
EHLİYET DEĞERLENDİRME FORMU'NUN (HEDEF) UYGULANABİLİRLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ 

Ali YILMAZ1, Kenan KARBEYAZ1, Altan EŞSİZOĞLU2 

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp 

2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Psikiyatri  
 
 

Giriş; Noterlikler, mahkemeler, tapu müdürlükleri ve benzeri kurumlar, hekimlerden, fiilin hukuki anlam ve 
sonuçlarını algılama yeteneği ile ilgili olarak rapor istemektedir. Bu raporun istenme nedenlerinden birisi de işlem 
yaptıracak kişinin 65 yaş ve üzerinde olması durumudur. Ülkemizde yaşlılar için fiil ve hukuki ehliyet ile ilgili 
istenilen raporların bir standardizasyonu olmadığı görülmektedir. Mevcut yasal düzenlemelere göre bu raporları 
tüm hekimlerin düzenleme yetkisi vardır. Ancak hangi durumlarda ileri değerlendirme yapılması gerektiği, bu 
değerlendirmeleri hangi uzmanlık dallarının yapması gerektiği açık değildir. Bu çalışmada, adli psikiyatri 
uygulamalarında geliştirilen Hukuki Ehliyet Değerlendirme Formunun (HEDEF) uygulanabilirliğinin saptanması 
amaçlanmaktadır. HEDEF formunun uygulanabilir olması, sonraki uygulamalarda standardın sağlanması ve 
yaygınlaştırılması açısından önemlidir. 

Gereç ve Yöntem; Araştırma için ESOGÜ Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanlığı'na 
başvurulmuştur (Kayıt No: 20.03.2017/57) Araştırmada etik kurul onayı alındıktan sonraki 6 aylık bir dönemde 
çalışma yapıldı. ESOGÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'na hukuki ve fiili ehliyet raporu için müracaat eden 
tüm 65 yaş ve üzeri yaşlılar değerlendirildi. Hastaların tümüne iki farklı uygulayıcı tarafından HEDEF ve Mini 
Mental Test birlikte uygulandı. Formdan alınan sonuçlar, hasta hakkındaki nihai adli psikiyatrik değerlendirme ile 
karşılaştırıldı.  

Bulgular; HEDEF testi 12 puan ve üzerinde olan yaşlıların rutin adli psikiyarik değerIendirme ile uyumlu olarak 
hukuki ehliyetinin olduğu belirlendi. HEDEF testini iki farklı uygulayıcı yapmasına karşın sonuçların tutarlı ve 
anlamlı olduğu belirlendi.  

Sonuç; HEDEF testinin uygulanabilir, güvenilir olduğu, adli psikiyatri uygulamalarında yaygınlaştırılabileceği 
düşünüldü. 

Anahtar Kelimeler: hukuki ehliyet, yaşlılık, adli psikiyatri 
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SS-4 

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN KORUNMASI 

Nezihe ÇÖRTÜK1 

1Altınbaş Üniversitesi, Adalet MYO 
 
 

AMAÇ 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ülkemizde 24.03.2016 tarihinde 6698 kanun numarası ile Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İş bu Kanunun yürürlüğü ile yasal düzenlemeler yapılması gereği doğmuş ve 
Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik tanzim edilerek 
20.10.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yasal düzenlemeler kapsamında sağlık 
verileri “hassas veri” olarak nitelendirilmiştir. Ülkemizin taraf olduğu uluslararası düzenlemelerin temelini 
oluşturduğu mevzuatımızda oldukça yeni olan metinlerin dayanak olduğu somut vakalar yargı mercilerinin 
önünde tartışılmaya başlanmıştır. Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Kanunu’nun sistematiği ve içeriği dikkate 
alınarak, uluslararası düzenlemeler ve rehber ilkeler ışığında kişisel verilerin korunması hukuku içerisinde idarenin 
yükümlülüklerine değinilmiştir. Bu kapsamda yalnızca kişisel verilerin korunması hukuku ve idare hukuku göz 
önüne alınmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmada, 6698 Sayılı Kanun, 22950 Sayılı Yönetmelik, AİHS, AB Yönergeleri ve ulusal ve uluslararası yargı 
kararları göz önünde bulundurularak, sağlık verilerinin mahremiyeti hususunda idarenin yükümlülükleri 
incelenmiştir.  

BULGULAR VE SONUÇ 

İnceleme sonucunda kişisel sağlık verilerinin “hassas veri” niteliğinin haricinde paylaşılmasının kişiye sıkı sıkıya 
bağlı hakların ihlali olduğu, kimi zaman kesin olmayan sağlık verilerinin de veri sahibi ile paylaşılmasının hukuka 
uygun olmadığı, kişisel sağlık verilerinin mülkiyet hakkından daha güçlü bir korumaya sahip olan kişinin özel 
hayatının gizliliği ve kendini geliştirme hakları kapsamında değerlendirilmesi gereği neticelerine ulaşılmış, bu 
konuda idarenin yükümlülüklerine değinilerek mevcut sağlık sistemimizde kullanılan veri kayıt sistemleri olan 
MEDULA, GEBESİS ve E-NABIZ’ın ilgili bakanlıklarca sunulan çalışma esasları incelenerek ulusal ve uluslararası 
mevzuata açık rıza, veri sorumlularının belirli olması, verilerin işlenmesine ve paylaşılmasına ilişkin sınırlamalar 
ve verilerin silinmesi hususlarında aykırılıkları tespit edilerek önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: kişisel veri, sağlık verisi, hassas veri, idarenin hizmet kusuru, idarenin kusursuz sorumluluğu, 
KVKK, Kişisel sağlık verilerinin mahremiyetine ilişkin yönetmelik, AİHM, özel hayatın gizliliği, kişilik hakkı, 108 
numaralı AB Direktifi, kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin otomatik işleme tabi tutulması 
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SS-5 

SUÇA BAĞLI OLMAYAN 10 HAFTANIN ÜZERİNDEKİ GEBELİKLER, TIBBİ ZORUNLULUK 
DIŞINDA SONLANDIRILABİLİR Mİ? 

Mustafa Önder POLAT1, Çağdaş MERİÇ1, Gürcan ALTUN1 

1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp 
 
 

Giriş ve Amaç: Ülkemizde gebeliğin sonlandırılmasına ilişkin yasal düzenlemeler; gebeliğin onuncu haftası 
doluncaya kadar annenin sağlığı açısından tıbbi sakınca olmadığı takdirde istek üzerine; gebelik süresi 10 haftadan 
fazla ise gebeliğin, annenin hayatını tehdit ettiği veya edeceği veya doğacak çocuk ile onu takip edecek nesiller 
için ağır maluliyete neden olacağı durumlarda; kadının mağduru olduğu bir suç sonucu gebe kalması halinde, 
süresi 20 haftadan fazla olmamak ve kadının rızası olmak koşuluyla gebeliğin sonlandırılmasına izin vermektedir. 
Sunulan olguda; 16 yaşında, 10 hafta 5 günlük gebeliği bulunan küçük ve ailesinin talebi üzerine Sulh Hukuk 
Mahkemesi’nin vermiş olduğu gebeliğin sonlandırılması kararı yasal düzenlemeler ve tıp etiği açısından 
incelenmiştir. 

Olgu: 2001 doğumlu, 9 haftalık tekil gebeliği bulunan küçük hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 
soruşturmada, her ne kadar mağdurun ailesi şikayetçi olsa da kendisinin 15 yaşından büyük olduğu ve şüpheliden 
şikayetçi olmaması üzerine ‘‘kovuşturmaya yer olmadığına” dair karar verilmiştir. 

Soruşturma süreci içerisinde gebeliği 10 hafta 5 günlük olan küçük ve ailesi, gebeliğe son verilmesine izin istemiyle 
Sulh Hukuk Mahkemesi’ne müracaatta bulunmuşlardır. Mahkeme tarafından; “Gebeliğin, kendi istemi ile 
gerçekleşmiş cinsel birliktelik nedeniyle oluştuğu, suç sonucu oluşmuş bir gebelik olmadığı, küçüğün gebelik 
süreci boyunca ve sonrasında yaşayacağı olumsuzluklara ve doğacak bebeğin bakımı konusunda yaşanacak 
güçlüklere dikkat çekilerek 10 haftayı aşmış olsa bile gebeliğin sonlandırılmasına” izin verilmiştir. 

Sonuç: Suç sonucu oluşan gebeliklerde, yargının gebeliği sonlandırma açısından aldığı olumsuz kararlarla 
kıyaslandığında, olgumuz hakkında verilen karar dikkat çekicidir. Gebeliği sonlandırma kararı; sosyokültürel ve 
inanç farklılıkları, hukuki, tıbbi ve etik değerler gibi faktörlerden etkilenmektedir. Bu konunun olgu bazında 
değerlendirilmesi hem hukuk, hem de tıp camiasının işini kolaylaştıracağı gibi yaşanacak mağduriyetleri de 
önleyecektir. 

Anahtar Kelimeler: gebelik, gebeliği sonlandırma kararı, yasal durum, etik yaklaşım 
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SS-6 

ATEŞLİ SİLAH YARALANMASINA BAĞLI AVASKÜLER NEKROZ MU?-OSTEOMYELİT Mİ? 

Bülent ÇEKİÇ1, Fatmagül ASLAN2, Turgay ASLAN3 

1SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji ve Diagnostik Kliniği 

2SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adli Tıp Birimi 

3Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı 
 
 

AMAÇ: 

Osteomyelit olgularının tanısı ve aktif olup-olmayışı gerek klinik takipte gerekse adli raporlamada önemlidir. 
Çalışmada, bacağından av tüfeği ile yaralanan ve ileri dönemde kalkaneus seviyesinde kronik akıntılı enfeksiyon 
gelişen olguda avasküler nekroz-osteomyelit ayırıcı tanısında radyolojik incelemenin pozitif katkısı tartışılacaktır. 

GEREÇ-YÖNTEM (OLGU SUNUMU): 

40 yaşında erkek olgu av tüfeği yaralanması ile hastanemize müracaat ettirilmiştir. Sol kruris arka yüz medial ve 
lateral kesimlerde yumuşak dokuda defektif aktif kanama alanları, radyolojik incelemede; sol fibula orta kesimde 
parçalı kırık, bu düzeyde kas ve cilt altı dokulara penetre çok sayıda metalik dansite saptanmıştır. Doppler 
ultrasonografisinde sol posterior ve dorsal pedal arterlerde akım saptanmamıştır. Operasyonda primer onarım 
ve internal fiksasyon uygulanmıştır. Postoperatif ileri dönemde sol ayak 1-5. parmaklarda nekroz gelişmiş ve 
proksimal seviyeden amputasyon uygulanmıştır. Duyu ve organlarının fonksiyonları açısından yapılan adli 
muayenesinde; sol kalkaneus seviyesinde cilt seviyesinde hiperkeratotik 5x5x3 cm ciltten çökük alan görülmüş, 
bu bölgede tedaviye rağmen aylarca süren akıntılı enfeksiyon tanımlanıştır. Olaydan yaklaşık 5 ay sonra yapılan 
MRI’da kalkaneus posterior lokalizasyonunda avasküler nekroz ile uyumlu sinyal intensite değişimleri 
raporlanmış, tarafımızdan tekrar değerlendirildiğinde ise kalkaneusta yer yer sekestrum ile uyumlu fragmente 
kemik segmentleri ve çevreleyen involukrum ile uyumlu canlı kemik dokusu izlenmiş ve osteomyelit olarak 
değerlendirilmiştir.  

BULGULAR VE SONUÇ: 

Olgumuz konvansiyonel radyografik yöntemler ve MRI ile tam bir tanı konulamasa da uzun klinik takip ve 
antibiyoterapi ile iyileşme sağlanmış; ancak aylar sonra tarafımızdan osteomyelit tanısı alabilmiştir. Özellikle 
travma sonrası iyileşme geciken olguların tanısında radyoloji ve nükleer tıp uygulamaları başta olmak üzere 
multidisipliner yaklaşım, hem klinisyenlere hem de adli tıp uzmanlarına yol gösterici olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: ateşli silah yaralanması, avasküler nekroz, osteomyelit 
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SS-7 

AYAK ÖLÇÜMLERİ VE İNDEKSLERİNİN CİNSİYET TAYİNİNDE KULLANIMI: KESİTSEL BİR 
ÇALIŞMA 

Ayfer METİN TELLİOĞLU1 

1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı 
 
 

Amaç: Adli soruşturmaların önemli bir bileşeni, ölen kişilerin cinsiyetinin belirlenmesidir. Cesedin parçalandığı 
kriminal ölümlerin araştırılmasında, özellikle afetler, kazalar, savaş ve bombalı saldırılar gibi birçok insanın öldüğü 
kitlesel facialarda cinsiyet tespiti çok önemlidir. Bu tür durumlarda cinsiyet tespiti, ceset parçalarının anatomik 
ve tıbbi özelliklerine dayanılarak yapılabilir. Çalışmamızın amacı ayak tabanı ölçümlerinin ve indekslerinin 
cinsiyetin tayin edilmesinde kullanılıp kullanılamayacağını araştırmaktır. 

Gereç-Yöntem: Çalışma için Adnan Menderes Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik 
Kurulu’ndan izin alındı(Protokol No: 2017/1192). Çalışmaya toplam 120 sağlıklı gönüllü (18-26 yaş aralığında 60 
kadın, 60 erkek) dahil edildi. Gönüllülerin ayak ölçümleri 578X418 cm ebatlarında 300 Hz/cm2 frekansla ölçüm 
yapabilen toplam 4096 sensöre sahip basınç platformunda yapıldı. Kaydedilen pedobarogram görüntüleri 
üzerinde ayak uzunluğu (AU), ayak genişliği (AG), maksimum ayak genişliği(MAG), medial longutidinal ark genişliği 
(MLAG), topuk genişliği (TG), metatarsal açı(MA) ve ayak açısı(AA), ayak yüzey alanı (AYA) parametreleri bilgisayar 
ortamında ‘Footscan®’’programında gerçekleştirildi. Ayak indeksi (ayak genişliği/ayak uzunluğu), ayak genişlik 
indeksi (maksimum ayak genişliği/topuk genişliği) hesaplandı. Cinsiyetler arasında fark olup olmadığını belirlemek 
için bağımsız gruplarda t testi kullanıldı. ROC analiziyle en iyi ayrımı veren metrik değerler için kesim noktası, 
duyarlılık, özgüllük ve eğri altında kalan alan değerleri bulundu.  

Bulgular: Ölçümlerden, ayak uzunluğu, ayak genişliği, maksimum ayak genişliği, ayak yüzey alanı ölçümleri 
açısından gruplar arasında anlamlı fark vardı(p<0.001). ROC analizine göre, cinsiyetleri en iyi ayıran ölçümler; 
yüzey alanı(AYA) (duyarlılık=%84,8 özgüllük=%75), ayak uzunluğu (AU) (duyarlılık=80,3 özgüllük=%75), ayak 
genişliği i(AG) (duyarlılık=%71,2 özgüllük=59) ölçümleri olarak bulundu. 

Sonuç: Çalışma sonucunda, ayak alan, uzunluk ve genişlik ölçümlerinin gerekli görüldüğü durumlarda cinsiyetin  
belirlenmesine katkı sağlayabileceği görüldü. 

Anahtar Kelimeler: ayak ölçümleri, ayak indeksleri, cinsiyet tayini 
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SS-8 

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI 

Volkan ZEYBEK1, Meliz KURŞUN1 

1Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Amaç: 

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sonuçları arasında olan istenmeyen cinsel ilişki ve gebelik, sağlıksız düşükler, 
cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve şiddet gibi sağlığı bozan etmenlerin sonuçlarıyla başa çıkma ve doğru 
yönlendirme konusunda sağlık çalışanlarının önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Tıp fakültesinde öğrenim 
gören birinci, ikinci ve üçüncü dönem öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları ve tutumlarını 
etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla bu araştırma yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: 

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören ve çalışmaya katılmayı kabul eden 200 kadın, 168 erkek, 
toplam 368 öğrenci araştırma grubunu oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak 38 sorudan ve 5 alt skaladan 
oluşan Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği (TCRTÖ) (Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı 0.92) ve sosyo-
demografik özellikleri sorgulayan bilgi formu kullanılmıştır. Ölçeklerin değişken düzeyleri açısından normal 
dağılıma uygunluğu, örneklem sayısına göre “Kolmogorov-Smirnov” ve “Shapiro-Wilk” testleriyle belirlenmiştir. 
Verilerin değerlendirilmesinde ise “Mann-Whitney U” ve “Kruskal-Wallis H” istatistikleri yöntemi kullanılmıştır. 

Bulgular: 

Öğrencilerin TCRTÖ toplam ve alt grup puan ortancaları ile cinsiyet, aile tipi, kardeş sayısı, annenin eğitim 
durumu, babanın eğitim durumu, annenin çalışma durumu, doğum yeri ve uzun süre yaşadığı yer arasındaki farkın 
istatistiksel açıdan önemli olduğu saptanmıştır. 

Sonuç: 

Bu çalışmanın bulgularına göre tıp fakültesi öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumunu, sosyo-
demografik özellikleri etkilemektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik öğrenci topluluklarının kurulması ve 
bu tür etkinliklere erkek öğrencilerin katılımının desteklenmesi ile birlikte tıp eğitiminde, toplumsal cinsiyete 
duyarlı eğitim modelleri uygulanması, tıp fakültesi öğrencilerinin bu konudaki tutumlarını olumlu yönde 
etkileyeceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: toplumsal cinsiyet, tıp fakültesi öğrencisi, tutum 
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SS-9 

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI’NA BAŞVURAN ÇOCUKLUK ÇAĞI ENSEST 
OLGULARININ İRDELENMESİ 

Cüneyt Destan CENGER1, Birgül TÜZÜN1, Nevzat ALKAN1 

1İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Giriş ve amaç: Ensest, evlenmeleri hukuki açıdan yasak olan, üvey akrabalık dahil, yakın kan bağı olan kişiler 
arasındaki cinsel aktivite olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’de 18 yaşından küçük 1002 cinsel istismar kurbanının 
değerlendirildiği çalışmada; ensest oranının % 10.2 olduğu bildirilmiştir. Çalışmada; çocukluk çağı ensest 
olgularında sosyodemografik ve olaya ait özellikler, muayene bulguları-klinik tanılar ile olay öyküsü arasında 
nedenselliğin araştırılması, kesin tanı koymada karşılaşılan zorlukların ve alınması gereken önlemlerin tartışılması 
amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: 01.01.2006 ile 31.12.2017 tarihleri arasında başvuran raporlama süreci tamamlanmış ensest 
olgular çalışmaya dahil edilerek retrospektif olarak incelenmiştir. 

Bulgular: 56 ensest olgunun % 78.6’sı (n:44) kız çocuğu, yaş ortalaması 9.7 ± 3.8, kızların % 59.1’i 7-12 yaş, 
erkeklerin % 58.3’ünün 0-6 yaş arasında olduğu, % 48.2’sinin ensest süresinin 1 yıldan az, % 21.4’ünün 7 yıldan 
uzun süre devam ettiği, sadece 1 saldırgan kadın cinsiyette olup, kızların % 47.7’si, erkeklerin ise % 50’sinin öz 
babası, kızların % 22.7’sinin üvey babası tarafından ve erkeklerin % 58.3’ünün anal penetrasyon, kızların % 
47.7’sinin elle taciz şeklinde eylemlere maruz kaldığı, en sık Travma Sonrası Stres Bozukluğu tanısını aldıkları 
saptanmıştır. 

Tartışma ve Sonuç: Ensestin önlenmesinde toplumsal duyarlılığın arttırılması, çocuklara bu tür eylemlere maruz 
kaldıklarında susmamalarının ve vücut bölgelerine dokundurmamasının öğretilmesi, küçük yaştan itibaren aile ve 
okul ortamında konuyla ilgili eğitim verilmesi, saptanmasındaki güçlükler nedeniyle profesyoneller tarafından 
tanıya yönelik multidisipliner ekip ve alan çalışmaları yapılması, özel tanı ve koruma merkezlerinin oluşturulması 
gerekmektedir. Adli Tıp uygulamalarında; olgularda tespit edilen kesin tıbbi delil niteliğinde olan fiziksel ve ruhsal 
travma bulgularının adli rapor düzenlenerek belgelenmesi büyük önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: adli tıp, cinsel istismar, ensest, çocuk 
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SS-10 

MEDİKOLEGAL DEĞERLENDİRME VE BELGELEME SÜRECİNDE GECİKMEYE NEDEN OLAN 
FAKTÖRLER 

Ahmet TURLA1, Elif SAZAK UYGUL1, Meltem ZEKİOĞULLARI1, Berna AYDIN1 

1OMÜ, Adli Tıp 
 
 

Amaç 

Bu çalışmada, bilirkişilik hizmeti verdiğimiz adli tıp alanında uzayan yargılama süreçlerine ne denli etkimizin 
olduğunun analiz edilmesi ve çıkan sonuçların tartışılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem 

Çalışmada; adli rapor düzenlenmesi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına 2017 
yılında gönderilen 232 olgunun adli/tıbbi dosyaları retrospektif olarak incelenmiştir. 

Rapor istem yazısının tarihi ile düzenlenen raporun hastaneden çıkış tarihine kadar geçen süreçteki tüm 
basamaklar ayrı ayrı incelenmiştir. 

Elde edilen veriler SPSS istatistik programı (Version 15.0) ile değerlendirilmiştir.  

Bulgular 

Olguların Anabilim Dalımıza başvuru tarihi ile rapor düzenlenmesi arasında geçen sürenin ortalaması 11,4±26,9 
gün, raporun düzenlenme tarihi ile imzalanma ve adli makamlara gönderilmesi arasında geçen sürenin ortalaması 
3,8±2,8 gündür. Diğer anabilim dallarından konsültasyon istenilen 73 olgunun konsültasyonlarının sonlandığı 
sürenin ortalaması 5,8±17,9 gün, istenilen tetkikler için randevu verilen 12 olgunun tetkiklerin istenilmesi ile 
sonuçlanması arasında geçen sürenin ortalaması 18,2±20,8 gündür.  

Sonuç 

Uzayan yargılama süreçlerinde rolümüz ne olursa olsun bizim sorumluluğumuzda olan süreçleri olabildiğince 
kısaltmanın, kişilerin mağduriyetlerini azaltma adına önemli bir görev olduğunu düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: yargılama, bilirkişilik, adli rapor, makul süre 
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SS-11 

MÜLTECİLERDE YAŞ TAYİNİ: OLGU SERİSİ 

Cüneyt Destan CENGER1, Selin SELEK1, Nadir ARICAN1, Şebnem KORUR FİNCANCI1 

1İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Ana Bilim Dalı 
 
 

Giriş: Mülteci; zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu ve devletin kendisini koruyamayacağı, yahut 
korumadığı için ülkesinden kaçan kişidir. Son yıllarda ülkemize sığınma talebi ile gelen kişilerin sayısı giderek 
artmaktadır. Ulusal ve uluslararası mevzuata göre bu kişilerde yaş tespiti statü belirleme işlemlerinde önem 
kazanmaktadır. Yaş belirlenmesinde dar bir çerçevede belli bir toplumun standardına göre hazırlanmış ölçeklerle 
yapılan kemik yaşı değerlendirmeleri ile hatalı sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. 

Amaç: İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı (İTFAAD) Polikliniği’ne yönlendirilmiş olgularda yaş 
belirlenmesinde kemik yaşı değerlendirmesi yanında fiziksel muayene bulguları, diş ve biyopsikososyal gelişimi 
de gözeten psikiyatrik değerlendirmeyi içeren bütüncül model ile oluşabilecek hataları dolayısıyla yaşanabilecek 
mağduriyetleri engellemek, uygun adli tıbbi yaklaşımı ortaya koymaktır.  

Gereç ve Yöntem: 01.01.2007-31.12.2017 tarihleri arasında İTFAAD Polikliniği’ne başvuran ve dünyanın farklı 
bölgelerinden 10 olgu çalışmaya dahil edildi. Başvuru şekli, doğum yeri, cinsiyeti, kimlik yaşı, belirttiği yaş ve 
değerlendirme sonucunda tespit ettiğimiz yaşı karşılaştırıldı.  

Bulgular: Olguların tümü (7 erkek, 3 kadın) bireysel başvuru olup, kemik yaşı ortalaması 19,9, diş gelişimi, fiziksel 
gelişim ve biyopsikososyal gelişim birlikte değerlendirilerek belirlenen yaş ortalaması 16,5 ve ortalama fark 3,4 
yıl olarak belirlendi. 

Sonuç: Kemik gelişimi genetik özellikler, sağlık durumu, hormonal durum, iklim ve çevre koşulları (savaş ortamı) 
gibi birçok etkene bağlı olarak farklılık göstermektedir. Epifizlerin kapanma sırası ile ilgili çalışmalarda sonuçların 
her popülasyonda ayrı değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Aradaki fark dikkate alındığında (3,4 yıl) adli-tıbbi 
değerlendirmede sadece epifizlerin kapanması ile sınırlı kalınmamalı, büyüme ve gelişmeyi etkileyen kendi 
coğrafyasındaki kemik, diş, sekonder seks karakterleri, hormonal bulgular ile mevcut biyopsikososyal durumu 
gözeten bir tıbbi yaklaşım ve raporlandırma süreci önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: yaş tayini, kemik yaşı, biyopsikososyal gelişim, sığınmacı, mülteci 
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SS-12 

 
Bildiri iptal edilmiştir. 
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SS-13 

POSTMORTEM KAN ÖRNEĞİNDE TESPİT EDİLEN ETİL GLUKURONİD VE ETİL SÜLFATIN 
STABİLİTE TAYİNİ 

Hülya KARADENİZ1, Hamide Elvan BAYRAK2, Özgür TURNA2, Coşkun ŞAHİN2 

1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Adli Bilimler Enstitüsü 

2Adli Tıp Kurumu, Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı 
 
 

Amaç: Alkol, adli tıp bilimi içerisinde zamanla önemi gittikçe artan bir maddedir. Özellikle ülkemizde uzun süren 
adli davaların hızlı sonuçlanmaması nedeniyle devam eden dava sürecinde alkol analizin tekrarlanması 
istenmektedir. Bu gibi durumlarda muhafaza altında tutulan biyolojik örneklerin analiz sonuçları önem 
taşımaktadır. İlk verilen sonuçlar ile sonradan verilen sonuçlar arasında uyumsuzluklar çıkabilmektedir. Bu durum 
ise yargının sağlıklı karar vermesini etkilemektedir. Bu çalışmada -20 0C de 6 ay muhafaza edilen kan 
numunelerinde tespit edilen EtG ve EtS’nin stabilite sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı. 

Gereç-Yöntem: Analizler LC-MS/MS ile yapıldı. Kısa dönem (12 saat oda sıcaklığı; 4, 8, 12, 24 saat, 1 hafta, 15 gün 
+4 0C), uzun dönem (1, 3 ve 6 ay, -20 0C) ve dondurma-çözdürme saklama koşullarında stabiliteleri test edildi.  

Bulgular: LC-MS/MS ile yöntem validasyonu yapıldı. Çalışmada EtG ve EtS için LOD değeri 1ng/ml, LOQ değeri 
EtG için 3 ng/ml ve EtS için 4 ng/ml olarak bulundu. Geri kazanım değerleri EtG veEtS için %95’in üzerinde ve 
%RSD değerleri %10’nun altında bulundu. 5-250 ng/ml arasındaki konsantrasyonlarda kantitatif tayin 
yapılabilmesi için gerekli olan doğrusallığın var olduğu tespit edildi (R2≥0.9988). Kısa ve uzun dönem 
stabiliteçalışmalarında elde edilen sonuçlar %15 altında tespit edildi. 

Sonuç: Bu çalışmada; alkol sonucu pozitif olan postmortem kan örneğinde tespit edilen EtG ve EtS değerlerinin 
kısa ve uzun dönem saklama koşulları sonrasında yeniden analiz edildiğinde elde edilen sonuçların %15 altında 
olduğu ve bu değerinde kabul edilebilir sınırlar içerinde olduğu tespit edildi (Guideline on bioanalytical method 
validation).  

Bu çalışma Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (Proje No:5714) ve Adli Tıp Kurumu 
Trabzon Grup Başkanlığı tarafından desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: etil glukuronid, etil sülfat, postmoretm, stabilite 
  



 

50 
 

SS-14 

ÇÜRÜMÜŞ CESETLERİ KİMLİKLENDİRME ÇALIŞMALARINA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM: BİR 
MÜLTECİ VAKASI ÖRNEĞİ 

Deren ÇEKER1, İdris DENİZ2 

1Ankara Üniversitesi, Fizik Antropoloji Anabilim Dalı 

2Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Adli Tıp 
 
 

Amaç: Cesetlerde yumuşak dokunun bozulması ve iç organların çürümesi, adli otopsi esnasında iç ve dış 
incelemeleri zorlaştırmakta, kimliklendirme ve ölüm sebebi belirlemede ciddi problemler yaratmaktadır. Bu 
çalışmanın amacı, bu tür vakalarda yaşanan zorluklara çözüm sunmak, adli tıp ve adli antropoloji bilimlerinin 
birbirilerine katkısına dikkat çekmek ve bu bilimlerin birlikte kullanılmasının adli bilimler çalışmaları açısından 
önemi konusunda farkındalık yaratmaktır. 

Gereç-Yöntem: Bu çalışma, Kuzey Kıbrıs’ın Alsancak bölgesinde, açık denizde bulunmuş çürümüş kimliksiz bir 
ceset üzerinde adli tıp ve adli antropoloji metotları kullanılarak yapılan kimliklendirme ve ölüm sebebi belirleme 
çalışmalarını içermektedir. Bu çalışmalar esnasında sağ ve sol pubis symphysis ve 4. sağ ve sol kaburga kemikleri 
yaş belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Ayrıca, ölüm sebebi belirlemek amacıyla birey bilgisayarlı tomografiye 
konularak medikal bir program yardımıyla üç boyutlu olarak incelenmiştir. 

Bulgular: Adli otopsi ve adli antropolojik çalışmalar, kimliği belirsiz bireyin kadın olduğunu, yaş aralığının dar 
aralıkta 35-45 ve geniş aralıkta 30-50 yaşlar arasında olduğunu ve ölüm sebebinin kemiklerindeki bir travmaya 
bağlı olmadığını göstermiştir. Bireyin üzerinde bulunan kağıt paraların Suriye parası olması, Akdeniz’de boğulan 
mülteci sayısının binleri aşması ve Kıbrıs adasının mülteci geçiş yollarının üzerinde bulunması, bu vakadaki bireyin 
boğularak ölen bir mülteci olma ihtimalinin yüksek olduğunu göstermiştir.  

Sonuç: Adli otopsi çalışmalarının kimliklendirme ve ölüm sebebi belirleme çalışmalarında yetersiz kaldığı 
durumlarda, adli tıp uzmanları ve adli antropologlar birlikte çalışarak bu tür sorunlara çözüm bulabilmekte ve 
sonuçları daha kesin ve güvenilir çalışmalar ortaya koyabilmektedirler. 

Anahtar Kelimeler: adli tıp, adli antropoloji, çürümüş cesetler, kimliklendirme, yumuşatma tekniği 
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SS-15 

MİNNESOTA PROTOKOLÜNDEKİ GÜNCELLEMELER: NE İDİ NE OLDU? 

Çağdaş MERİÇ1, Mustafa Önder POLAT1, Gürcan ALTUN1 

1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Amaç: Birleşmiş Milletler Hukuk Dışı, Keyfi ve Yargısız İnfazların Önlenmesine İlişkin El Kılavuzu, ya da bilinen 
adıyla Minnesota Protokolü, ilk olarak 1991 yılında yayınlanmıştır. Bu protokol temel olarak, hukuk dışı ölümlerde 
yapılacak olan soruşturmanın ve olayı çözümlemede kritik rol oynayan otopsi işleminin niteliğini arttırarak 
standardizasyonunu amaçlamaktadır. Geçen yıllar içerisinde, uluslararası hukukta, soruşturma uygulamalarında 
ve adli bilimlerde yaşanan gelişmeler, protokolün güncellenmesini kaçınılmaz kılmıştır. Bu amaçla güncelleme 
çalışmaları 2016 yılında tamamlanmış ve protokol kullanıma girmiştir. Bu çalışma, güncel hali ile önceki hali 
arasında, önerilen otopsi protokollerinin farklılıklarını karşılaştırmayı amaçlamaktadır.  

Gereç-Yöntem: İnternet ortamında mevcut her iki protokol genel ilkeleri ve özel olarak model otopsi kılavuzları 
açısından kıyaslanmıştır. 

Bulgular: Güncel protokolde başlık sayısı arttırılarak, öncekine ek olarak olay yeri incelemesi, tanık görüşmeleri 
ve mezar açmaya ilişkin detaylı kılavuzlar eklenmiştir. Önceki protokolde yer almayan etik konusu, güncel olanda 
sıkça anılmış ve ayrı bir konu başlığı olarak ele alınmıştır. Ayrıca güncel protokolde, adli tabibin soruşturmadaki 
görevleri ve otopsinin amaçları net bir biçimde sıralanmıştır. Otopsi kılavuzunda nesnel farklılıklar göze çarpmasa 
da zamanla kullanıma giren yeni görüntüleme tekniklerine, ileri toksikolojik, mikrobiyolojik ve moleküler genetik 
incelemelere yönelik öneriler eklenmiştir. İşkence teknikleri ve ortaya çıkabilecek fiziksel bulgular 
ayrıntılandırılmış, ek bölümünde sunulan vücut diyagramları ile çizelgeler sayıca arttırılmıştır.  

Sonuç: Protokolde de vurgulandığı üzere işkencenin ortaya çıkarılmasında, en büyük sorumluluk otopside yer 
alan hekimlerdedir. İşkence ve yargısız infaz iddialarının bulunduğu ölüm araştırmalarında yer alan hekimler, 
konu ile ilişkili kılavuzlara dair bilgisini güncel tutmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: minnesota, otopsi, işkence 
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SS-16 

POSTMORTEM İNTERVAL TAYİNİNDE KARACİĞER ATENÜASYON DEĞİŞİKLİKLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Mahmut Şerif YILDIRIM1, Ali Rıza TÜMER1, Ramazan AKÇAN1, Burak OMAY2, Deniz AKATA3, İlyas ONBAŞILAR4 

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 

2Ağrı Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği 

3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı 

4Hacettepe Üniversitesi, Transgenik Hayvan UAM 
 
 

Giriş ve Amaç: Postmortem interval, Adli Bilimler alanında çalışma yapan araştırıcıların on yıllardır üzerinde 
çalıştıkları ancak kesin sonuçlara ulaşamadıkları kapsamlı bir antite olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok araştırıcı 
biyokimyasal, elektrofizyolojik, biyolojik ve metabolik süreçlerin ölümden sonra değişimini inceleyerek 
postmortem interval için güvenilir ve geçerli bir yöntem ve gösterge arayışına devam etmektedir. Bunların 
arasında nispeten yeni sayılabilecek radyolojik yöntemlerle yapılan çalışmaların sayısı da gün geçtikçe 
artmaktadır. Bu çalışmada; postmortem karaciğer atenüasyonundaki değişikliğin postmortem interval tayininde 
kullanılabilirliğinin rat modeli üzerinde ortaya konulması amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntemler: Çalışma kapsamında erişkin 15 erkek ve 15 dişi Wistar Albino türü rat suffokasyon yoluyla 
sakrifiye edilmiştir. Sakrifiye edilen ratların ölümden sonraki 0, 12, 24, 36, 48. saatlerde ve takip eden her 24 
saatte bir tomografik görüntülemeleri yapılmış ve karaciğer atenüasyon değerleri kaydedilmiştir. Karaciğer 
atenüasyon değerleri sol lateral ve sağ lateral loblardan ayrı ayrı ölçülmüştür. Kaydedilen atenüasyon değerleri 
üzerinde istatistiksel olarak tekrarlı ölçümlerin varyans analizi ve lineer olmayan regresyon analizleri yapılmıştır.  

Bulgular: Alınan ölçümlerin sonucunda hem erkek hem de dişi deneklerde zamanla birlikte karaciğer 
atenüasyonunun her iki lobda da artış gösterdiği, en anlamlı artışın ise ölümden sonraki ilk 12 saatte ortaya çıktığı 
tespit edilmiştir.  

Sonuç: Çalışmamızın sonucunda her iki cinsiyette de ortaya çıkan anlamlı farklılıklar sayesinde postmortem 
interval tayini açısından faydalı bir yöntem olabileceği öngörülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: postmortem interval, postmortem CT, rat, atenüasyon 
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SS-17 

SUÇLARDA KULLANILAN STANDART DIŞI ATEŞLİ SİLAHLAR VE KARAKTERİSTİK BALİSTİK 
İZLERİ 

Aylin YALÇIN SARIBEY1, Sevil ATASOY2 

1Üsküdar Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Adli Bilimler Bölümü 

2Üsküdar Üniversitesi, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Adli Bilimler 
Bölümü 

 
 

Amaç: Türkiye’de silah sahibi olabilmek için gerekli vasıflara haiz olanlar yasal prosedürleri yerine getirdikleri 
takdirde silah sahibi olabilmektedirler. Bununla birlikte ruhsatlı silahların harca tabi olması, kayıt altında 
bulunması gibi nedenlerle pek çok kişi yasal olmayan yollarla, standart dışı silah temini yoluna gitmektedir. 
Türkiye’de 6136 sayılı kanun kapsamında değerlendirilen silahlar; fabrikasyon olarak üretilmiş orijinal silahlar, bu 
tür silahların taklidi olarak üretilmiş veya çeşitli düzenekler ile hazırlanmış el yapımı silahlar, kurusıkıdan tadil 
edilmiş silahlar ile av tüfeğinin namlusu kesilerek tadil edilmiş silahlar olarak sınıflandırılabilirler. Standart dışı 
silahlarda suç olaylarında sıklıkla kullanılmakta ve bunun sonucu olarak kriminal laboratuvarlarda suç bulgusu 
olarak incelenmektedirler. 

Gereç-Yöntem ve Bulgular: Bu çalışmada; çeşitli suçlarda kullanılarak kriminal laboratuvarlara incelenmek üzere 
gönderilen ateşli silahlardan standart dışı olanlar seçilmiş, fiziki incelemeleri ve hukuki değerlendirmeleri 
yapılarak mukayese atışlarına tabi tutulmuşlardır. Söz konusu silahlardan elde edilen mukayeseler Leica marka, 
M 420 model stereo mikroskopta incelenmiş ve karakteristik balistik izleri değerlendirilmiştir.  

Sonuç: Fabrikasyon silahların imalat özellikleri kanunla belirlenmiş olmasına rağmen, fabrikasyon olmayan 
silahlar üreticinin tercih, öncelik ve imkânlarına göre üretilmektedir. Kalite kontrol işlemlerinden geçmeyen ve 
daha az maliyetle, düşük kalitede imal edilen bu silahların mukayeseleri üzerindeki karakteristik balistik izlerde 
fabrikasyon silahların izlerinden farklılık göstermektedir. Söz konusu silahların özelliklerinin bilinmesi, alanda 
çalışanların karşılaşacakları olaylarda değerlendirmelerin doğruluğunu arttıracaktır.  

Anahtar Kelimeler: adli bilimler, balistik, silah, karakteristik iz 
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SS-18 

KAFATASINDA ATİPİK GİRİŞ VE ÇIKIŞ DEFEKTLERİ: 2 OLGU SUNUMU 

Şahin NERGİZOĞLU1, Yücel OKTAR1, Mutlu KABA1, Özge ÜNLÜTÜRK1, Bülent ŞAM2 

1Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Morg İhtisas Dairesi 

2Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu 
 
 

Ateşli silahlarla meydana gelen ölümler adli bilimlerin çalışma alanında geniş bir yer kaplamaktadır. Yapılacak 
doğru tespitler kişinin ölüm sebebinin ve olayın meydana geliş biçiminin belirlenmesi açısından çok önemlidir. 
Normal ateşli silah giriş ve çıkış delikleri kemik doku üzerinde karakteristik özellikler sunar ve ayırt edilmeleri 
kolaydır. Ancak atış açısının değişmesi, mermi çekirdeğinin sert yüzeye çarpması ya da sert dokulara teması gibi 
birtakım nedenlerle vücuda girerken ve vücuttan çıkarken seyri değişebilmektedir. Bu gibi durumlarda travmanın 
meydana geliş biçiminin belirlenmesi ve ölüm sebebinin saptanması konusunda çeşitli sıkıntılar ortaya 
çıkmaktadır. Bu çalışmada Adli Tıp Kurumu Kemik ve Diş İncelemeleri Şubesi’nde incelenen iki olgu atipik giriş ve 
çıkış yaralarına örnek olarak sunulacaktır. Birinci olguda kafatasında frontal bölgede kırıkların eşlik ettiği atipik 
çıkış deliği, ikinci olguda ise yine kafatası frontal bölgede tek mermi çekirdeğinin parçalanmasıyla oluşmuş atipik 
iki ayrı giriş deliği tespit edilmiştir. Çalışmanın ateşli silah yaralanmalarına bağlı ölümlerde kemik üzerindeki atipik 
giriş ve çıkış defektleri konusunda pratikte karşılaşılacak farklı durumlar için örnek oluşturması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: ateşli silah yaralanması, atipik giriş deliği, atipik çıkış deliği, kafatası 
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SS-19 

BAYILMA İLE PRESENTE OLAN TAKAYASU ARTERİTİ: BİR ANİ ÖLÜM OLGUSU 

Hacer YAŞAR TEKE1, Nevriye TEZER2, Tülay RENKLİDAĞ2, Dilhan TÜRKKAN2 

1Ordu Üniversitesi , Adli Tıp Anabilim Dalı 

2Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı, Morg İhtisas Dairesi 
 
 

Giriş: Türkiye’ nin kuzeybatısında hastane bazlı yapılan bir çalışmada yıllık Takayasu arteriti insidansının milyonda 
3.4 olduğu bildirilmiştir. Bu olgu sunumunun amacı nadir görülen bu hastalığın otopsi ve histopatoloji bulgularını 
literatür bilgileri ile birlikte tartışmaktır. 

Olgu: Evinin bahçesinde bir anda yere düşüp bayılan 20 yaşında kadın olgu; savcılık tarafından yorgun mermi 
vakası olabileceği düşünülerek otopsi ile ölüm sebebi belirlenmek üzere başkanlığımıza gönderilmiştir. Otopside; 
çıkan aorta ve dallarında, her iki karotis arterde, her iki subklavian arter proksimalinde ve T-10 seviyesine kadar 
torakal aorttada damar duvarında açık beyaz renkte tam kat duvar kalınlaşması izlendi. Damarların distal 
kısımlarında ise duvar yapısının normale döndüğü tespit edildi. Her iki karotis arter lümeni tama yakın tıkalı olup 
karotis arterlerde intima-media kalınlığı ölçekli kumpas ile sağ tarafta 1,42 mm sol tarafta 1,89 mm ölçüldü. Kalp 
550 gr, koroner arterler ise yüksek çıkımlı, dilate ve açık olup myokardda histopatolojik olarak intersitisyel fibrozis 
ve hipertrofi bulguları izlendi.  

Tartışma: Olgumuz Takayasu arteritinin (TA) nadir görülen (% 3.2) Tip II-b grubunda bir tutuluma haizdir. Ayrıca 
literatürdeki TA olgu serilerinde nadir görüldüğü bildirilen bir durum olan normal görünümlü koroner arterler 
mevcut olup myokardda fibrozis ve hipertrofi bulguları da sergilemektedir. 

Anahtar Kelimeler: takayasu, arterit, otopsi 
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SS-20 

OTOPSİ FOTOĞRAFLARININ TANISAL GÜVENİLİRLİĞİNİN VE ADLİ FOTOĞRAFÇILIK 
EĞİTİMİNİN ÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Alper ÖZKÖK1, Birol DEMİREL2, Taner AKAR2 

1Adli Tıp Kurumu, Ankara Grup Başkanlığı 

2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp A.D. 
 
 

Amaç: Fotoğrafçılık, adli bilimlerde kullanılan en önemli belgeleme araçlarından biridir. Otopsi fotoğrafları; otopsi 
sırasında unutulan, atlanan ya da dikkat edilmemiş ayrıntıların tekrar değerlendirilmesi, kimliklendirme, suç 
aletine ulaşma, tarafların iddialarının gerçek olup olmadığını değerlendirme gibi birçok konuda 
kullanılabilmektedir. Bu nedenle otopsi fotoğraflarının bulguları açık ve net göstermesi önemlidir.  

Bu çalışmada, fotoğrafçılık eğitiminin otopsi bulgularını doğru göstermeye etkisinin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır.  

Metod: Ateşli silah mermi çekirdeği yaralanması, ası, kesici-delici alet yaralanması ve bazı kardiyak bulguların 
medikal fotoğrafçılık eğitimi almamış grup A ve medikal fotoğrafçılık eğitimi almış grup B tarafından aynı 
otopsilerde, aynı bulguyu göstermek amacıyla fotoğrafları çekildi. Daha sonra fotoğraflarla beraber hazırlanan 
sorular, bu otopsilerde bulunmayan adli tıp uzmanlarına anketler halinde gönderildi. Her iki grup için verilen 
cevaplar otopsiyi yapan adli tıp uzmanının raporuna göre değerlendirildi. Elde edilen sonuçlarla A grubu ve B 
grubu fotoğrafların tanısal doğruluğa ulaşma başarısı karşılaştırıldı. Ayrıca her bir grubun tanısal doğruluk oranı 
değerlendirildi.  

Bulgular: Ateşli silah mermi çekirdeği yaralanması, ası, kesici-delici alet yaralanması ve kardiyak bulgular 
cevaplarının toplamında B grubu fotoğraflara verilen cevapların doğruluğu A grubuna kıyasla istatistiksel olarak 
anlamlı şekilde yüksek çıkmıştır(p<0,05). Bölümler içerisindeki soruların her birine yapılan frekans analizinde B 
grubunun doğruluk oranı bütün sorularda yüksek çıkmış, sadece bir soruda eşitlik saptanmıştır. 

Sonuç: Ateşli silah mermi çekirdeği yaralanması, ası, kesici-delici alet yaralanması ve kardiyak bulgulara ait 
fotoğraflara verilen doğru yanıtların medikal fotoğrafçılık eğitimiyle çekilen fotoğraflarda anlamlı oranda yüksek 
olduğu saptanmıştır. Fotoğrafın belge niteliğinden dolayı son derece önemli olduğu adli tıbbın; otopsi 
fotoğrafçılığı, olay yeri fotoğrafçılığı, acil servislerde adli fotoğrafçılık gibi konularında fotoğrafik ilkelerine yönelik 
eğitimlerin verilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: adli fotoğrafçılık, otopsi fotoğrafçılığı, ası, ateşli silah mermi çekirdeği yaralanması, kesici 
delici alet yaralanması 
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SS-21 

ANTEMORTEM GELİŞİMSEL DEFEKT Mİ? POSTMORTEM DEĞİŞİKLİK Mİ? 

Derya CEYHAN1 

1Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı 
 
 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, dişlerin antemortem gelişimsel defektlerini tanımlayarak postmortem değişikliklerle 
ilişkilendirmek ve tanımlamalar açısından olası benzerlikleri, farklılıkları ortaya koymaktır. 

Gereç ve Yöntem: Gelişim döneminde çeşitli faktörlere bağlı olarak diş minesinde oluşan defektler ve dişlerde 
biyolojik/fiziki çevresel faktörler nedeniyle meydana gelen postmortem değişikliklerle ilgili literatür araştırması 
yapıldı. 

Bulgular: Mine defektleri, temel olarak herediter ve çevresel faktörlerle oluşan defektler olarak 
sınıflandırılmaktadır. Herediter mine defekti olan Amelogenesis İmperfekta (Aİ), dişlerin mine yapısını, miktarını 
ve bileşimini etkileyen nadir bir hastalık olup sarı/kahverengi renklenmeler, opasiteler, pitler, madde kayıplarına 
yol açmakta ve bu duruma ek dişsel anomaliler eşlik etmektedir. Çevresel faktörlerle oluşan defektler içerisinde 
yer alan mine hipoplazisi veya hipomineralizasyonu, minede opak ve tebeşirimsi beyaz/krem veya 
sarı/kahverengi alanlar, sürme sonrası yıkımlar ve çürüklere sebep olmaktadır. Çevresel faktörlerle oluşan diğer 
bir defekt olan florozis, diş minesinde beyaz benekler veya yaygın bulutumsu alanlar, kahverengi yamalar, pitler 
ve madde kayıpları oluşturmaktadır. Diğer taraftan, çevresel faktörler, ortam koşulları ve ölümden sonra geçen 
sürenin dişlerde birtakım postmortem değişikliklere neden olduğu belirtilmektedir. Bitkiler, hayvanlar, böcekler 
gibi biyolojik çevresel; rüzgar, güneş, su, toprak gibi fiziki çevresel faktörlerin etkisiyle dişlerde zamanla 
alacalı/kahverengi/siyah/beyaz renk ve aşınmış/çatlamış/kırılmış yapı bozuklukları oluşmaktadır. Antemortem 
gelişimsel anomaliler ile postmortem değişikliklerin ayrımında; mine hipoplazilerinin belirli dişlerde görülmesi, Aİ 
ve florozisin tüm dişleri etkilemesi, Aİ’nin herediter kökenli olması, florozisin endemik florozis bölgelerinde ortaya 
çıkması dikkate alınmalıdır.  

Sonuç: Tanımlamalarda, dişlerin yapısal mine defektlerinin etiyolojisi ve klinik özelliklerinin bilinmesi, kalıntıların 
bulunduğu yerin coğrafi ve iklim koşulları ile populasyona özgü yaşam koşullarının araştırılması önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: diş, mine defekti, postmortem değişiklikler, tanımlama 
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SS-22 

PROKSİMAL HUMERAL EPİFİZ VE YAŞ TAYİNİ ÜZERİNE 3 FARKLI RADYOLOJİK ANALİZ: 
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ, T1 VE FSE-PD MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMELER 

Oğuzhan EKİZOĞLU1, Ercan İNCİ2, Suna ÖRS2, İsmail Özgür CAN3, Can Doruk BASA4, İsmail Eralp KAÇMAZ1, Elena 
F KRANİOTİ5 

1Tepecik EAH, Adli Tıp 

2Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH, Radyoloji 

3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp 

4Tepecik EAH, Ortopedi 

5Edinburgh University, Forensic Anthropology 
 
 

Bu çalışmanın amacı proksimal humeral epifizin bilgisayarlı tomogafi (BT) ve manyetik rezonans (MR) 
görüntüleme ile değerlendirilerek adli yaş tayininde kullanılabilirliğini değerlendirmektir. Bu çalışmada 3 ayrı 
gruba ait sol omuz MR görüntülerinde proksimal humeral epifiz T1 ve FSE PD sekanslarla değerlendirilirken BT ile 
aksiyel kesitlerde inceleme yapılmıştır. Her inceleme yöntemine özgü evreleme sistemi kullanılmıştır. 

Çalışmamızın sonucunda, görüntülemeye spesifik olarak kritik yaş eşikleri (12-14-15-16-21 yaşlar) için anlamlı 
veriler tanımlanmıştır. Metodların yaş tayininde kullanım önceliği ve faydası elde edilen verilerin, tespit edilmeye 
çalışılan yaşa yönelik faydası açısından değerlendirilmelidir. 18 yaşın doldurulması için her üç metod içerisinde en 
kesin analiz sonucunu BT ile elde etmek mümkün görünmektedir. 

Anahtar Kelimeler: yaş tahmini, proksimal humeral epifiz, manyetik rezonans görüntüleme, bilgisayarlı 
tomografi 
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SS-23 

EĞİTİM HER ZAMAN ŞART DEĞİL: ÇOCUKLARDA RİSK DAVRANIŞINI ENGELLEMEDE ANNE 
BABA EĞİTİM SEVİYELERİNİN KATKISI 

Ş. Güliz KOLBURAN1, Ayhan ERBAY2 

1İstanbul Aydın Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 

2İstanbul Adliyesi, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi 
 
 

ÖZET 

Risk etkenleri, ergenin yaşantısında olumsuz sonuçların ortaya çıkma olasılığını arttıran veya olumlu sonuçların 
ortaya çıkma olasılığını azaltan öğeler ya da deneyimlerdir. Gençlerin sağlıklı gelişimlerini doğrudan ya da dolaylı 
olarak etkileyen, olumsuz sonuçlar doğurabilecek davranışlar riskli davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Riskli 
davranışları çok sayıda etkenle ilişkilendirilen çalışmalar bulunmaktadır. Ancak aynı risk etkenine maruz kalan 
gençlerin hepsi riskli davranışlara yönelmemektedir. Anne-babanın eğitimli olması çocuğun riskli davranışlara 
yönelmesi konusunda ne kadar koruyucu bir faktördür? 

Amaç: Çocuk ve ergenlerde anne ve/veya baba eğitim seviyelerinin risk davranışları açısından risk faktörü veya 
koruyucu faktör olarak etkisini incelemektir.  

Gereç-Yöntem: Anne ve/veya baba eğitim seviyesinin çocuklardaki risk davranışını yordama özelliğinin 
saptanması amacıyla tabakalı örneklem metodu kullanılarak lise öğrencileri (n=178), üniversite öğrencileri 
(n=211) ve lise terk durumunda olan (n=178) toplam 567 katılımcıya Ergen Sağlığı ve Gelişim Envanteri 
uygulanmıştır. Elde edilen veri havuzunda risk davranışı olarak belirlenen sigara, içki ve uyuşturucu madde 
kullanımı ile ilişkili olan demografik veriler ve anne baba eğitim seviyeleri lojistik regresyon analizi yöntemiyle 
değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Sigara ve uyuşturucu madde kullanımında anne ve/veya baba eğitim seviyesinin, alkol kullanımında ise 
baba eğitim seviyesinin herhangi bir etkisi tespit edilememiştir. Öte yandan, her üç risk davranışı alanında da 
erkek cinsiyeti, yaş küçüklüğü ve risk davranışı sergileyen akranların varlığı etkin değişkenler olarak saptanmıştır. 

Sonuç: Çocuk ve ergenlerde risk davranışının ortaya çıkması halinde ailenin başta eğitim seviyesi olmak üzere, 
diğer sosyo-demografik özellikleri tartışma konusu yapılmaktadır. Ancak çalışmada elde edilen sonuçlara göre; 
anne ve/veya babanın eğitim seviyesinin çocukların sigara, içki ve uyuşturucu madde kullanımında risk faktörü 
veya koruyucu faktör olarak değerlendirilmesini mümkün kılmamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: çocuklarda risk davranışları, anne baba eğitim seviyesi, koruyucu faktörler, risk faktörleri. 
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SS-24 

KADINLARIN PARTNER ŞİDDETİ DENEYİMLERİ VE BİLDİRİMDE BULUNMALARININ 
ÖNÜNDEKİ ENGELLER 

Sinem CANKARDAŞ NALBANTÇILAR1 

1İstanbul Arel Üniversitesi, Psikoloji 
 
 

Amaç: 2011 yılında İstanbul Sözleşmesinin imzalanmasının ardından kadına yönelik şiddetle mücadele adına 
birçok adım atılmıştır. Yapılan yasal değişiklikler ve uygulamadaki yeniliklere rağmen şiddete maruz kalan 
kadınların neredeyse yarısı başlarına geleni kimseye bildirmemekteyken, yüz kişiden sadece biri kurumlara 
başvurmaktadır. Bu çalışmada şiddet deneyimleyenlerin kurumlara başvurmama nedenlerini tespit etmek 
amaçlanmıştır. 

Yöntem: Araştırma verileri web tabanlı anket aracılığı ile toplanmıştır. Sosyal medya aracılığı ile dağıtılan link bir 
ayda ilişki deneyimi olan toplam 183 kadın tarafından doldurulmuştur.  

Bulgular: Katılımcıların %10.4’ü şiddet deneyimi sonucu polise bildirimde bulunduğunu belirtirken, polis dışında 
yetkili kuruma başvuranların oranı sadece %2.7’dir. Hem fiziksel hem de cinsel şiddet maruz kalan kadınların 
sadece beşte biri bildirimde bulunurken; aç-susuz bırakma, tecrit etme gibi eziyet edici muameleye maruz kalan 
kadınların sadece dörtte biri yasal bildirimde bulunmuştur. Bildirimde bulunmama sebeplerinin en başında polise 
bildirilecek kadar önemli bir durum yaşamadığını düşünme yer alırken, bunu yaşanan şiddetin kişisel/ailevi bir 
mesele olduğunu düşünme ve polisin kendisine yardımcı olamayacağını düşünme takip etmektedir. Şiddet 
deneyimleyenlerin %15.3’ü polisin kendisine yardım etmek için bir şey yapmayacağını, %14.2’si de 
eşinin/partnerinin kendisine daha çok zarar vermesinden korktuğunu belirtmiştir.  

Sonuç: Şiddet gören kadınların destek almak/korunmak için başvuruda bulunma oranları oldukça düşüktür. Bu 
oranları arttırmak için kadınların hakları konusunda bilgilendirilmesi ve gerekli destek ve güvenlik sistemlerinin 
sağlanarak bildirimde bulunmaları için cesaretlendirilmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte kadınlarda şiddetin 
ciddi bir sorun olduğuna yönelik algının geliştirilmesinin ve kadınların, şiddetin ailevi ya da kişisel bir mesele 
olmadığı, insan hakkı ihlali olduğu konusunda bilgilendirilmesinin gerektiği sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: kadına yönelik şiddet, eş şiddeti, bildirimde bulunma, polise başvuru, aile içi şiddet, şiddet 
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SS-25 

ALKOLDEN DOLAYI EHLİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜLERİN ADLİ-PSİKOLOJİK YÖNDEN 
İNCELENMESİ 

Aslı YAYAK1 

1Bursa Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 
 
 

Amaç: Bu çalışmada, alkolden dolayı ehliyetine ikinci kez el konulmuş kişilerin adli-psikolojik yönden incelenmesi 
amaçlanmıştır. 

Gereç-Yöntem: Çalışma, Edirne ilinde 2013-2017 yılları arasında Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimine katılan 
kişilerin retrospektif bir incelemesini içerir. Çalışmada katılımcılara CAGE Testi, Alkol Kullanım Sıklığını ve 
Davranışlarını Belirleme Testi, Yarı-Yapılandırılmış Görüşme Formu ve Mini-Mental Test uygulanmıştır. 

Bulgular: 2013-2017 yılları arasında Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimine 5'i kadın 357'si erkek olmak üzere 
toplamda 362 kişi katılmıştır. 5 kişi eğitimin başında tedaviye yönlendirilmiş, 3 kişi ise eğitim sonunda başarısız 
olmuştur. 354 kişi eğitimi tamamlayarak başarılı olmuşlardır. Yaş ortalaması 38 olan katılımcıların en genci 19, en 
yaşlısı ise 64 yaşındadır. Mini-mental testlerde 30 puan üzerinden ortalama 23 puan aldıkları görülmüştür. Öte 
yandan, CAGE (KESİ) ölçeğinde 4 sorudan en az bir tanesine evet yanıtı veren kişilerin alkol kullanımı ile ilgili bazı 
sorunları olduğu düşünülmekte ve alkol sorunu daha derin bir şekilde sorgulanmıştır. Yarı-yapılandırılmış 
görüşme formundan elde edilen sonuçlara bakıldığında ise, katılımcıların tamamına yakını sigara kullanmakta 
olup, alkol çeşidi olarak sıklıkla bira, rakı, şarap tükettikleri gözlenmiştir.  

Sonuç: Madde kullanıcısından iyi bir öykü almak, çok önemli bir adımdır. Çünkü madde kullanıcılarındaki en 
belirgin özelliklerden birisi süregen kullanıma bağlı madde kullanımının hastalarca daha az önemli kabul 
edilmesidir. Öykü almada genel bir strateji olarak en azından başlangıçta madde kullanan kişiyi dirençli hale 
sokacak sorulardan kaçınmak gerekir. Bunun için hastanın; tıbbi, yasal, fizyolojik veya duygusal problemlerinden 
önce hayat öyküsünün, iş yaşamının, okul, aile ve arkadaşları arasındaki problemlerin sorgulanması daha 
uygundur. Sorgulama mutlaka tüm yaşam süresini kapsayan şekilde olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: alkol, sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi, araç kullanma 
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SS-26 

KLİNİK OLARAK OFTALMOLOJİK AÇIDAN NORMAL OLAN GÖRSEL TANIKLARIN 
KULLANDIKLARI GÖZLÜK CAMLARI TANIK İFADELERİNDE HANGİ DEĞİŞİKLİKLERE YOL 

AÇABİLİR? 

Kazım Hilmi OR1 

1Muayenehane, Göz Hastalıkları Uzmanı 
 
 

"Amaç" 

Görsel tanık ifadelerinde klinik olarak normal olan bireylerde kullanılan gözlük camlarının özellikleri optik açıdan 
normal görme algısını değiştirebilir. Bu değişikliklerin yaratacağı olası sonuçlar irdelenmiştir. 

" Gereç-Yöntem" 

Gözlük camlarının materyal olarak (cam, organik, polikarbonat ve Trivex) optik özellikleri ve farklılıkları; tasarım 
olarak (asferizasyon, monofokal, bifokal, trifokal, progressif), ek katman olarak etkileri (polarizasyon) ve kaplama 
(sertleştirme, hidrofob, lipofob, antirefle, renklendirme) olarak etkileri incelenmiş ve normal görme ile 
karşılaştırılmıştır. 

"Bulgular" 

Gözlük camlarının materyal, tasarım, katman ve kaplama özellikleri, her birinin inovasyon ve üretilme amaçları 
da bireyin görsel optik sisteminde olumlu yönde optik değişiklikler yapmak olduğu için, toplumda her biri olası 
görsel tanık olan bireylerin doğal olan görme algısında değişikliklere (cam üzerindeki yansımaların azalmasına, 
bakılan nesne üzerindeki yansımaların azalmasına, renklerin değişmesine, ortamın daha koyu algılanmasına, cam 
üzerinde mesleklere bağlı olarak örneğin sıvının durmamasına veya buhar oluşmamasına, camın optik olarak 
daha düzgün veya daha bozuk olmasına v.s.) neden olmaktadırlar. Ancak olumlu yönde olan bazı değişiklikler 
görsel algı açısından başka bir açıdan olumsuz olabilirler veya doğal olandan “daha iyi” görmek de problem 
oluşturabilir. 

"Sonuç" 

Gözlük camlarının materyal, tasarım, katman ve kaplama özellikleri görsel algıyı değiştirir. Bu algı değişiklikleri 
görsel tanığın ifadesini doğal görme algısının dışına taşıyabilir, bazı yönler olumlu etkilenirken bazı yönler olumsuz 
etkilenebilir. Normal insan görme algısından daha fazla algı oluşması da görsel tanık ifadelerini etkileyebilir. Böyle 
durumlarda olası bilirkişi olarak Adli Tıp Uzmanı ve Göz Hekimi gözlük camlarının oluşturdukları algı 
değişikliklerine hakim olmak durumundadır. 

Anahtar Kelimeler: görsel tanık ifadesi, gözlük camı özellikleri, görsel algı değişiklikleri 
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SS-27 

AYDINLATMA ÖZELLİKLERİ NORMAL İNSANLARDA HANGİ GÖRSEL TANIK İFADESİ 
DEĞİŞİKLİKLERİNE YOL AÇABİLİR? 

Kazım Hilmi OR1 

1Muayenehane, Göz Hastalıkları Uzmanı 
 
 

"Amaç" 

Güncel aydınlatma yöntemlerinin normal görsel algıyı renk, parlaklık, flöresans, kontrast duyarlık, v.b. yönlerden 
nasıl değiştirebileceğini incelemektir. 

"Gereç-Yöntem" 

Fizyolojik olan göz bulguları ile modern aydınlatma lambaları (LED, beyaz LED, kompakt flöresan, cıva buharlı 
lambalar v.s.) ve gözümüzü direkt aydınlatan ekran sistemlerinin (bilgisayar ekranı, cep telefonu v.s.) aydınlatma 
etkileri fizyoloji ve aydınlatma gereçleri teknik verileri karşılaştırılarak incelenmiştir.  

"Bulgular" 

Aydınlatma görsel algı için temel gereksinim olan ışığı sağlar. Nesnenin üzerinden yansıyan ışık göze ulaşarak 
görsel algıyı oluşturur. Göz 12 logaritmik şiddet farkı olan ışığı algılayabilir. Ancak rahat görme 350-2.000 lux 
arasındadır. Yükselen ışık şiddetine uyum saniyeler içinde sağlanırken, düşen ışık şiddeti ile siyah-beyaz görmeye 
geçilmekte ve uyum süresi 30 dakikayı geçmektedir. Doğal olarak ışık kaynağına direkt bakılarak görsel algı 
oluşması çok nadir olan bir durumdur. Ancak modern bilgisayar ve ekran teknolojileri (televizyon, masaüstü ve 
dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, cep telefonu ile her türlü ekranı olan cihazlar ışık kaynağına direkt bakılmasını 
gerektirir. Hem doğal aydınlatmada hem de ekran aydınlatmalarında ışığın şiddeti, renk sıcaklığı, tayfı, v.b. 
özellikleri görsel algıyı değiştirebilmektedir. Flöresans (nesnenin üzerine dışan ışığın dalga boyundan farklı bir 
dalga boyunda ışıması) güncel yaşamda sık kullanılan bir teknolojidir ve görsel algıyı değiştirir. Tüm bu bilgiler 
olası bilirkişilik durumlarında Adli Tıp Uzmanı ve Göz Hastalıkları Uzmanı tarafından bilinmelidir. 

"Sonuç" 

Görsel algının temeli olan ışık ve aydınlatmanın özellikleri, nesneler üzerinde ve ekran görüntülerinde görsel algıyı 
ve görsel tanık ifadelerini değiştirebilir.  

Anahtar Kelimeler: aydınlatma özellikleri, görsel tanık ifadeleri, görsel algı 
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SS-28 

AYRILIK VE ÖLÜMLE SONUÇLANAN ŞİDDET (FAMİLİSİD, HOMİSİD, SUİSİD) İLİŞKİSİ 

Gizem HÜROĞLU1, Abdullah KAHRAMAN1, Aybike BAYKAL2 

1İstanbul Arel Üniversitesi, Klinik Psikoloji 

2İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji  
 
 

Amaç: Ülkemizde ve dünyada evlilik ilişkisinin ya da romantik ilişkinin bitmesinin ardından pek çok adli durum ve 
cinayet vakası ile karşı karşıya kalınmaktadır. İlişki sırasında yaşanan şiddet ayrılığın önemli yordayıcılarından biri 
iken, ayrılıktan sonra ölümle sonuçlanan şiddet (homisid, suisid ve familisid) riski artmaktadır. Bu çalışmanın 
amacı, ayrılık ve şiddet ilişkisini ele alan çalışmalardan hareketle, ayrılık sonrasında ölümle sonuçlanan şiddete 
yol açan faktörleri incelemektir.  

Gereç-Yöntem: Web of Science üzerinden “şiddet (violence)” ve “ayrılık (seperation)” kelimeleri ile tarama 
yapılmış, adli dosyalar incelenerek, adli klinikte tedavi gören bireylerle ve şiddet girişimi sonrası hayatta 
kalabilmiş bireylerle görüşülerek yapılmış 5 çalışma ele alınmıştır.  

Bulgular: Depresyon, psikotik depresyon, intikam alma, aileyi ya da partneri kontrol etme isteği ayrılıkların intihar 
ya da cinayetle sonuçlanmasına sebep olan önemli faktörlerdir. Erken çocukluk çağı olumsuz yaşantıları, güvensiz 
bağlanma, B kümesi kişilik özellikleri ayrılık anksiyetesiyle baş edememe ve cinayete kadar giden şiddet içeren 
yollara başvurma ihtimalini arttırmaktadır. Bahsedilen risk faktörlerinden yola çıkılarak oluşturulmuş aile 
cinayetlerinin dinamikleri teorisine göre cinayet sembiyoz, ayrılma, kaybın reddi, çabalama, idrak etme ve 
ölümcül çözüm olmak üzere altı psikososyal evreden geçerek gerçekleştirilmektedir.  

Sonuç: Ayrılık ya da boşanma sonrası ölümcül şiddete giden sürece ve risk faktörlerine dair edinilen bilgiler, 
cinayetin gerçekleşmeden önce önlem alınabilmesi adına adli süreçte görev alan kişiler, psikoterapistler, sosyal 
çalışmacılar açısından büyük önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: ayrılık, şiddet, homisid, suisid 
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SS-29 

MUSALLAT OLMA DAVRANIŞI: BİR KAVRAM ÖNERİSİ VE ÖLÇEK UYARLAMA ÖN ÇALIŞMASI 

Seda BAYRAKTAR1, Arda ARIKAN2 

1Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü 

2Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı 
 
 

Amaç: Birini sürekli rahatsız etmek anlamındaki ve literatüre İngilizce “stalk” kelimesinden girmiş olan kavram 
avcılık terminolojisinden gelmekte olup sezdirmeden, azimle ava yaklaşmak anlamında kullanılmaktadır. 
Dilimizde bu kavramın “ısrarlı takip ve taciz”, “takipçi tacizcilik” gibi kavramlarla kullanıldığı ancak bu davranış 
örüntüsünün mağdurlarda yarattığı etki göz önüne alındığında “stalking” kelimesinin Türkçe’de “Musallat Olma 
Davranışı” olarak kullanılmasının gerek diğer taciz türlerinden ayrılması gerekse de mağdurda yarattığı duyguyu 
ortaya koyması adına uygun olacağına ilişkin bir öneri de bulunmak çalışmanın temel amacını, kavrama ilişkin bir 
ölçme aracının uyarlanması ise ikincil amacı oluşturmaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Turmanis ve Brown’nun geliştirmiş olduğu “The Stalking and Harassment Behaviour Scale” 
çapraz çeviri işleminden sonra 2015 yılında Antalya’da yaşayan ve kolayda örnekleme yolu ile seçilmiş 173 kişiye 
uygulanmıştır. 

Bulgular: Ölçekte Musallat olma davranışının ortaya çıkma sıklığı boyutu için Cronbach α iç tutarlılık katsayısı 0.94, 
Musallat olma davranışının yarattığı duygu boyutu için ise 0.92 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin test-tekrar test 
güvenirlik düzeyinin korelasyon katsayısının sıklık boyutu 0.916, duygu boyutu 0.829’dur. Ölçeklerin, yapı 
geçerliliği Sıklık boyutu için hesaplanan Kaiser-Meyer-Olkin uyum ölçüsü değeri ise 0,804’dir. Mağdurun cinsiyeti, 
Musallat olan kişinin cinsiyeti ve musallat ile tanışıklık durumuna göre de sıklık veya duygu boyutlarında anlamlı 
farklılıklar olduğu görülmektedir. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde sıklık ve duygu boyutu puanlarının Kısa 
Semptom Envanteri ve Sosyal Karşılaştırma Ölçeği ile arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

Sonuç: Uyarlama çalışması kapsamında uygulamadan elde edilen geribildirimler “Musallat Olma” kavramının ve 
uyarlanan “Musallat Olma Davranışına Maruz Kalma Ölçeğinin” davranış örüntülerini anlamak adına kullanılabilir 
olduğunu ancak ölçeğin kapsamı ve psikometrik özellikleri açısından geliştirilmesinin gerekli olduğu 
düşünülmektedir. 
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SS-30 

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ GÖRÜNTÜLERİNDE 3D MODELLEME TEKNİĞİ KULLANILARAK 
KAFATASININ MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNDEN CİNSİYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ayşe KURTULUŞ DERELİ1, Volkan ZEYBEK1, Ergin SAĞTAŞ2, Hande ŞENOL3, Hakan Abdullah ÖZGÜL2, Kemalettin 
ACAR1 
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2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı 
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Giriş ve Amaç: Kafatasından cinsiyetin tahmin edilmesinde morfolojik ya da antropometrik yöntemler 
kullanılabilmektedir. Morfolojik özellikler içerisinde kafatasının genel görünümü, orbita, glabella, mastoid proçes, 
mandibula, nuchal crest değerlendirilmektedir. Buikistra ve Ubilaker 1994 yılında “İnsan İskelet Kalıntılarından 
Veri Toplama Standartları” adı altında 1-5 puanlı yeni bir skorlama ölçeği geliştirmiştir. Bizim çalışmamızda bu 
yöntemin bilgisayarlı tomografi imajlarından 3D modelleme tekniği ile elde edilen görüntüler üzerinde 
kullanılabilirliğini değerlendirmek amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D. tarafından 2017 yılı içerisinde çekilen Beyin 
BT Anjiografi görüntüleri retrospektif olarak kullanılmıştır. Tetkiklerden rekonstrüksiyon sonrası üç boyutlu (3D) 
görüntüler elde edilmiştir. Elde edilen bu imajlarda kör olarak üç araştırmacı tarafından Buikistra/Ubilaker 1-5 
puanlı skorlama ölçeği kullanılmıştır. Nuchal crest, processus mastoideus, supraorbital kenar, glabella çıkıntısı ve 
mental çıkıntı ayrı ayrı değerlendirilerek, 0 skoru: Gözlenmedi; 1 skoru: Kadın; 2 skoru: Olasılıkla kadın; 3 skoru: 
Belirsiz; 4 skoru: Olasılıkla erkek; 5 skoru: Erkek olarak puanlanmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 85 olgunun 3D kafatası görüntülerinde gerçek cinsiyetleri doğru tahmin oranı; 
birinci araştırmacının %91,8, ikinci araştırmacının %92,9, üçüncü araştırmacının %93 olduğu görüldü. Erkeklerde 
gerçek cinsiyeti tahmin oranı %98-100 iken, kadınlarda %83,3-86,1 olduğu görüldü. Üç araştırmacı arasındaki 
cinsiyet tahminleri uyumu %83,5 olup, Kappa değeri 0,763 (z=12,2; p=0,0001*) idi. 

Sonuç: Bu çalışmadaki sonuçlar, 1-5 puanlı skorlama ölçeğini içeren yöntemin bilgisayarlı tomografi imajlarından 
3D modelleme tekniği ile kafatası morfolojisinden cinsiyet tahmininde rahatlıkla kullanılabileceğini 
desteklemektedir. Böylelikle kafataslarının nakledilmesine yada konunun uzmanı olan bilirkişilerin transferine 
olanak bulunmayan olgularda dijital veriler üzerinden cinsiyet tahmininin yüksek doğrulukta yapılabileceği 
kanıtlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: adli antropoloji, , cinsiyet tahmini, , buikistra 
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SS-31 

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ GÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNDEN SKAPULANIN İNCELENEREK YAŞ 
TAYİNİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

İsmail Özgür CAN1, Gökçe KARAMAN1, Yasin Ertuğ ÇEKDEMİR2, Oğuzhan EKİZOĞLU3, Handan GÜLERYÜZ2 
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Giriş ve Amaç:  

 Kimliklendirmede önemli özelliklerden birisi, kişinin yaşıdır. Günümüzde manyetik rezonans görüntüleme veya 
bilgisayarlı tomografi ile elde edilen kesitsel görüntüler üzerinde, ossifikasyon noktalarını değerlendirmek için 
kullanılan evreleme sistemlerinin yaş tahmininde faydalı olduğu belirtilmektedir. Bu evreleme sistemlerinde, 
kemiklerin ossifikasyon merkezi ve epifizyal kartilajın görünümü, görüntüleme yöntemlerinden faydalanılarak 
evrelendirilmekte ve kişinin yaşı hakkında tahminde bulunulmaktadır. 

 Çalışmamızda; kadın ve erkek bireylerde tomografi görüntüleri üzerinden skapulaya ait ossifikasyon merkezleri 
incelenerek, yaş tahmininde kullanılabilirliği araştırılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: 

 Çalışmamızda 397 olgunun toraks tomografisi dahil edildi. Tomografilerde, sol skapulada bulunan 6 adet 
ossifikasyon merkezi, Schemeling ve arkadaşları tarafından tanımlanmış olan 5 evreli metoda göre 
değerlendirilerek evrelendirildi. Rastgele 20 olgu seçilerek aynı incelemece tarafından tekrar ve 2. bir incelemeci 
tarafından değerlendirildi. Çalışmadan elde edilen verilerin, IBM SPSS Statistics 22.0 programı kullanılarak 
tanımlayıcı istatistiksel analizi yapıldı. 

Bulgular: 

 Çalışmamıza dahil edilen 397 olgunun 248’i (%62,5) erkek ve 149’u (%37,5) kadınlardan oluşmaktadır. Yaş 
ortalaması, çalışma popülasyonunun tamamında 19,832 ± 6,4918, erkek olgularda 20,167 ± 6,4153 ve kadın 
olgularda 19,276 ± 6,6014 olarak saptanmıştır. Her iki cinsiyette de, skapulaya ait her bir ossifikasyon noktasında 
tespit edilen ossifikasyon evresi ile yaş arasında güçlü bir korelasyon bulundu. Elde edilen güçlü korelasyon 
p<0.001 değeri ile anlamlıydı. 

Sonuç: 

 Skapula inferior uçta bulunan ossifikasyon merkezi dışındaki 5 ossifikasyon merkezinde evre 2 olarak tespit 
edilen kadın ve erkek olguların hepsi 18 yaşın altındaydı. Skapula inferior uçta bulunan ossifikasyon merkezi 
dışındaki 5 ossifikasyon merkezinde evre 3 olarak tespit edilen kadın olguların hepsi 18 yaşın altındaydı. 
Çalışmamızda kullandığımız yöntemin, yaş tahmini için kullanılan diğer yöntemlere yardımcı olacağı 
düşüncesindeyiz. 
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3B YAZICILAR İYİ Mİ, KÖTÜ MÜ? 

Özlem ŞİMŞEK1, Sevil ATASOY1 

1Üsküdar Üniversitesi, Adli Bilimler  
 
 

Üç boyutlu baskılar bilgisayar ortamında tasarlanmış herhangi bir şeklin katı formda basılması olarak 
adlandırılmaktadır. Bu işlemi gerçekleştiren cihazlara ise üç boyutlu yazıcı adı verilmektedir. Baskılar birçok türde 
ham maddenin kullanılması ile yapılabilmektedir. İnşaat sektöründen medikal sektöre kadar kullanım yelpazesi 
geniş olan 3B yazıcıların en önemli katkıları implant ve protez üretimi için olmuştur.  

Yaralanmalı olaylar neticesinde, bazı insanlarda implant, protez takılma ihtiyacı oluşmakta (ÇELEBİ, TOSUN, & 
ÖNCAĞ, 2017) ve bu süreç normal şartlarda üretilen ticari protez ve implant ücretlerinin çok yüksek olmasından 
dolayı kişinin mağduriyet yaşamasına da sebep olmaktadır. Lakin geliştirilen 3B teknolojisi ile bu tür sorunlarda 
daha hızlı çözümler üretilmektedir. Tüm bu olumlu gelişmelerin yanında kriminal olarak da çözüm sağlayan 3B 
teknolojisi art niyetli kişiler tarafından kriminal amaçlı olarak da kullanılmaya başlanmıştır. 3B yazıcılar ile 3B 
silahlar üretilmekte, kişisel veriler yine bu yazıcılar yardımı ile kullanım amacı dışındaki alanlara transfer 
edilmektedir. Tüm bu işlemlerin nasıl yapıldığı tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: 3B yazıcılar, implant, protez, adli bilimler 

  



 

69 
 

SS-33 

YASADIŞI MADDE TÜKETİMİNİN ATIK SUDA BELİRLENMESİ: İSTANBUL’DA PİLOT ÇALIŞMA 

Selda MERCAN1, Merve KULOĞLU1, Tuğba TEKİN1, Zeynep TÜRKMEN1, Ayşenur SAFRAN AKKUŞ2, Ahmet Özgür 
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4İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Tıp Bilimleri Anabilim Dalı  
 
 

Yasadışı madde tüketiminin tespit edilmesinde kullanılan bazı belirteçler; ölüm ve hastane kayıtları, anketler, ele 
geçirilen maddelerin kayıtları, arz-talep ilişkisinin değerlendirilmesi gibi yöntemlerdir. Bu yöntemler her zaman 
net veri sağlamayabilir.  

Zira anketler bireysel olduğundan, genellikle sübjektif ve değişken olabilmektedir, öte yandan ölüm ve hastane 
kayıtları mutlak veri sağlamayabilir. Ayrıca ele geçen madde miktarı, bu maddelerin ele geçirildiği ülkede 
kullanıldığı ile ilgili net bir bilgi vermemektedir. Bu belirteçlere ek olarak son yıllarda uygulanmakta olan bir diğer 
yöntem ise yasadışı madde tüketiminin atık sudan tayin edilmesidir.  

Atık su ile yapılan analizler, neredeyse tükettiğimiz her şeyin izlerinin değişmeden ya da metabolitler halinde 
boşaltım yoluyla vücuttan atılması ve kanalizasyon ağında son bulması prensibine dayanmaktadır.  

Son yıllarda giderek hız kazanan bu disiplin, yasa dışı maddeler gibi önemli bir grup için anonim veri sağladığından, 
bireyleri etiketlemeye değil doğrudan madde kullanımını belirlemeye, önlemeye ve denetlemeye 
odaklanmaktadır.  

Bu çalışmada Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nin (EMCDDA) kurduğu ağa dahil 
olmak üzere atık suda yasa dışı madde tüketiminin İstanbul ilinde belirlenmesi hedeflenmiştir.  

İstanbul ilinde iki ilçede yapılan bu pilot çalışmada hafta içi ve hafta sonu atık su artıma tesislerinden 24 saatlik 
kompozit numuneler toplanmış, elde edilen numuneler filtre edilerek, katı faz çekitleme yöntemi ile analize hazır 
hale getirilmiş ve Sıvı Kromatografisi-Ardışık Kütle Spektrometresi (LC-MS/MS) ile analiz edilmiştir.  

Amfetamin, Metamfetamin, MDMA, Esrar ve Kokain maddelerinin günlük tüketim miktarları ve dozları geri 
hesaplama yöntemi ile hesaplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre bu maddeler arasında en fazla tüketilen 
maddenin metamfetamin, daha sonra ise esrar olduğu tespit edilmiştir.  

Bu çalışmadan elde edilen öncü bulguların EMCDDA’nın Türkiye için rapor ettiği veriler ile uyumlu olduğu 
görülmüştür. Bu çalışma sayesinde ulusal ve uluslar arası düzeyde yasa dışı madde kullanım haritasının 
oluşturulmasına katkı sağlanması planlanmaktadır.  
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SS-34 

MESLEKİ KUSUR DEĞERLENDİRMESİ YAPILMIŞ OLGULARDA MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ 
KAYBI VE GEÇİCİ İŞ GÖRMEZLİK (İYİLEŞME) SÜRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Mustafa ÇELTEK1, N. Nezih ANOLAY2 
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2Adli Tıp Kurumu, 3. Adli Tıp İhtisas Kurulu  
 
 

Herhangi bir travma (iş kazası, trafik kazası, ateşli silah yaralanması, darp vb.) sonucu insan vücudunda farklı 
ağırlık derecelerinde yaralanma oluşturan ya da çalıştıkları meslekle ilgili ortam şartlarından meydana gelen veya 
bu ortamlarda kullanılan fiziksel ve kimyasal etkenlere bağlı olarak vücut organ ve dokularında meydana gelen 
hastalıkların uygulanan tüm tedavilere rağmen tamamen iyileşemeyip, bu arızanın vücutta sekel halinde devam 
etmesi durumuna maluliyet denilmektedir.  

 Çalışmada Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulunda tıbbı uygulama hataları (Hekim kusuru) nedeniyle 
maluliyet değerlendirilmesi yapılan 121 olgu retrospektif olarak incelenmiştir. Olgulardaki mevcut Adli Tıp 
Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu kararları literatür eşliğinde tartışılarak bu konuda standardizasyonun 
sağlanması amaçlanmıştır.  

 Bu çalışmada yer alan olguların %62’si erkek, %59’u kadın olup yaş ortalaması 38,9±19,8 yıl olarak 
hesaplanmıştır. Tıbbı uygulama hatası iddiası olan vakaların %68,5’inde tıbbı uygulama kusuru olduğu, 
%29,7’sinde kusur bulunmadığı, %1,6’sında kusur durumu belirlenemediği tespit edilmiştir.  

 Çalışmaya yer alan olgularda tıbbı uygulama hatası tespit edilen vakaların %72,83’ünde uygulamaya bağlı 
meslekte kazanma gücü kaybı oluştuğu, kalan %27,17’sinin tıbbı uygulama sonrası gelişen komplikasyonlar, ya 
da öncesinde var olan bir hastalığa bağlı bir meslekte kazanma gücü kaybı olduğu belirlenmiştir.  

 Tıbbı uygulama hatası olan vakalarda başvuru şikayeti, yapılan ilk tedavi ve sonraki tedaviler,tedavileri yapan 
hekimin klinik branşının tıbbı uygulama hatalarında anlamlı farklar oluşturduğu ancak meslekte kazanma gücü 
kaybı oluşturmada ortaya çıkan farkın anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Tıbbı Uygulama hataları tüm sistemleri 
ilgilendirdiği, bu konuya bağlı maluliyet hesaplamalarında kullanılan meslekte kazanma gücü kaybı oranı 
değerlendirme farklılıklarının ortadan kaldırılması ve standardın sağlanması bu konudaki çalışmaların artması ile 
mümkün olacağı kanaatine varılmıştır. 
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ALMAN HASTANESİ ADLİ TIP VE ADLİ BİLİMLER MERKEZİNE MADDE ANALİZİ İÇİN 
BAŞVURAN OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRMESİ 
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GİRİŞ VE AMAÇ: Madde kullanımı ve bağımlılığının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de giderek artan bir sorun 
olduğu bilinmektedir(1,2). 2015 yılı Dünya Uyuşturucu Raporu’nda; dünyada 15-64 yaş arası nüfusta 246 milyon 
kişinin uyuşturucu kullandığı ve yılda yaklaşık 187.000 kişinin de uyuşturucuya bağlı nedenlerden dolayı öldüğü 
belirtilmiştir(3). Bu çalışmada Alman Hastanesi Adli Tıp ve Adli Bilimler Merkezine madde analizi için başvuran 
olguların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

GEREÇ VE YÖNTEM: 2008-2014 yılları arasında madde analizi için merkezimize bireysel olarak başvuran ve yazılı 
aydınlatılmış onamları ile madde analiz testi yapılan bireyler arasından rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen 
250 olgunun dosyaları retrospektif olarak taranmıştır. Yaş ve cinsiyet özelliklerinin yanı sıra, kullanılan madde, 
geliş amacı analiz yöntemleri ve sonuçları deskriptif olarak değerlendirilmiştir.  

BULGULAR: Başvuran olguların % 71’i erkek, % 29’u kadındır. Olguların % 24,8’i (n:62) iş yerinden istendiği için, 
% 12,8’i (n:31) mahkemeye sunmak için, % 7,6’sı (n:19) ailevi nedenlerle, % 12’si (n:30) bağımlılık tedavisinin bir 
parçası olarak hekiminin isteği doğrultusunda testi yaptırmak istediğini belirtmiştir. Olguların 52’si (%20,8) madde 
kullandığını belirtmiştir.  

Madde analiz testi gerçekleştirilen olguların %12,4 ünün (n:31) test sonuçları pozitif çıkmıştır. Test sonuçlarına 
göre; pozitiflik oranı en yüksek madde olarak % 41,9 (n: 13) ile THC ilk sırada yer almaktadır.  

SONUÇ: Madde kullanımına ilişkin ulusal veriler genellikle adli olgular ve sağlık kuruluşu başvurularından edinilen 
bilgilerden oluşmaktadır. Bu çalışma bunların dışında bireysel olarak merkeze test talebi ile başvuran olguların 
analizini içermesi nedeni ile özgün niteliktedir. Sonuçlar madde kullanımının adli boyutunun yanı sıra önemli 
oranda sosyal ve çalışma yaşamına ilişkin boyutunun da bulunduğunu ve bu boyutta ortaya çıkan sorunların 
değerlendirilmesinde de kanıta dayalı adli bilimler uygulamaları açısından nesnel ve bilimsel yöntemlerle 
gerçekleştirilecek madde analiz testlerinin önemini ortaya koymaktadır.  
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MALULİYET DEĞERLENDİRİLMESİNDE NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU: TRİKÜSPİT KAPAK 
REPLASMANI 
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Giriş ve Amaç: Trafik kazalarında göğüs travması çok sık olmasına rağmen kalp kapak yaralanmaları nadir olarak 
görülmekte ve buna bağlı sekeller nadiren maluliyet raporlarına konu olmaktadır. 

Bu bildiride; trafik kazası sonrası nadir bir durum olarak triküspit kapak yaralanması ve replasman ameliyatı 
geçiren olgunun maluliyet açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Olgu: Yetmiş yaşında erkek olguda, 5 yıl önce geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu; anterior triküspit kapak 
rüptürü, diafragma rüptürü, yaygın toraks travması, bilateral kot, L1-4 vertebra transvers prosesler ve sol 
asetabulum minimal deplase fraktürü ve subaraknoid kanama (SAK) meydana gelmiştir. Kırk günü yoğun bakımda 
olmak üzere 4 ay hastanede yatan olgunun; nefes almakta güçlük, göğüs sol tarafında baskı hissi, bıçak saplanır 
vasıfta ağrı şikayetleri meydana gelmiştir. Fizik muayenesinde triküspit odakta 3/6, mezokardiyak odakta 2/6 
sistolik üfürümü, EKO’sunda ileri triküspit yetmezlik olduğu saptanmış olup triküspit kapak replasmanı ve 
diafragma rüptür onarımı ameliyatı yapılmıştır. Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit 
İşlemleri Yönetmeliği A cetveli VI. Liste 6/B “kalp kapağı protezi ameliyatı” maddesi ve diğer sekellerinin bu 
yönetmelik kapsamında birlikte değerlendirilmesi sonucunda olgunun maluliyet oranı yaşına göre %56 olarak 
hesaplanmıştır. 

Tartışma ve Sonuç: Trafik kazası sonrası gelişen triküspit yaralanmasına bağlı kapak replasmanı oldukça nadir 
görülen bir klinik durumdur. Olgumuz, triküspit kapak replasmanının maluliyet değerlendirilmesi açısından 
ulaşabildiğimiz kadarıyla literatürdeki ilk örnek olması bakımından önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: maluliyet, trafik kazası, triküspit kapak replasmanı 
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SS-37 

ALKALİN PİLLERDE GİZLENEN TEHLİKE: ALIŞILMADIK BİR YÜZDE SABİT İZ OLGUSU 
NEDENİYLE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ, ADLİ TIBBİ VE HALK SAĞLIĞI 

BOYUTUNUN İRDELENMESİ. 

Canser Yılmaz DEMİR1, Mahmut AŞIRDİZER2 

1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 

2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Adli Tıp  
 
 

Özet 

Amaç: Pillerin çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşturduğu olumsuzluklar, piller ile meydana gelen maruziyetlerde 
tüketici hakları, ithalatçı ve üretici firmaların hukuki sorumlulukları ve son olarak da çocukları pillerin zararlı 
etkilerinden korumak için alınması gereken tedbirleri tanımlamak. 

Gereç ve Yöntem: Sunulan olgu, 4 yaşında bir erkek çocuğun televizyonda izlediği bir film kahramanında gördüğü 
yüz kamuflajına özenerek, kırdığı orta boy (AAA) silindirik pilin içeriği ile yüzünü boyamasını takiben yüzde 
gelişmiş hipertrofik skar alanlarını tanımlamaktadır. 

Bulgular: Pil içeriğini yüzüne sürdükten bir süre sonra ağlayarak ebeveynlerinin dikkatini çeken çocuk ilçe 
hastanesi acil kliniğinde kimyasal yanık nedeniyle tedavi görmüş, buna rağmen yüzünde derin yaralar oluşmuş. 
Daha sonra yara alanlarında hipertrofik skarların gelişmesi sonucu, ilk yaralanmadan 10 ay sonra üniversite 
hastanesi plastik cerrahi polikliniğine başvuran hastanın yüzünün sağ ve sol tarafında deriden kabarık, kırmızı 
renkte hipertrofik skar alanları olduğu görüldü. 

Sonuç: Literatürde benzer bir olgu yer almayıp, bu olgu nedeniyle literatür geniş olarak gözden geçirilmiş, pillerin 
çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşturduğu olumsuzluklara değinilmiş, piller ile meydana gelen maruziyetlerde 
tüketici haklarına, ithalatçı ve üretici firmaların cezai ve hukuki sorumluluklarına dikkat çekilmiş, çocukların 
pillerin zararlı etkilerinden korunması için alınması gereken önlemler tanımlanmış ve pil ambalajları içerisinde 
çocukların da anlayabileceği şekilde resimli uyarı kılavuzu yer alması gerekliliği vurgulanarak bu konuda bir örnek 
sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: alkalin piller, kimyasal yanık, hipertrofik skar, tüketici hakları, yasal sorumluluk. 
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SS-38 

 

Bildiri iptal edilmiştir. 

  



 

75 
 

SS-39 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALINA MAHKEME DIŞI 
BAŞVURULAN MALULİYET RAPORLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kemal YILMAZ1, Ahmet HİLAL1, Necmi ÇEKİN1, Zeynep ŞEKER1 

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Amaç: Trafik kazaları sonrası meydana gelen yaralanmaların tüm tedavilere rağmen iyileşemeyip sekel halinde 
devam etmesi halinde, ilgili yönetmeliklerden yararlanılarak belirlenen orana maluliyet oranı (meslekte kazanma 
gücü kayıp oranı veya tüm vücut fonksiyon kaybı oranı) denir. Bu çalışmada Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından sigorta tahkim komisyonu veya özel (dilekçe) başvuru sonrası düzenlenen 
maluliyet raporlarının içeriği ve sonuçlarının ortaya konması ve adli tıp uzmanları tarafından düzenlenen 
maluliyet raporlarının hazırlarken bakış açılarının benzeştirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalında 01.01.2015 ve 
31.12.2017 tarihleri arasında özel başvuru sonucu düzenlenen 1466 maluliyet raporu retrospektif olarak 
incelenmiştir. Raporlarda ki olgular yaş, cinsiyet, hangi yönetmeliğe göre düzenlendiği, rapor düzenlene kadar 
geçen süre, taktir (kıyas) kullanıp kullanmamaya göre değerlendirilmiştir. 

Bulgular: 01.01.2015 ve 31.12.2017 tarihleri arasında başvuran 1466 maluliyet raporu incelenmiştir. Olguların 
1074’ü(%73,2) erkek, 392’si (%26,8) kadındı. Yaş aralığı 1 ile 82 arasında olup, yaş ortalamasının 32,3 olduğu 
görüldü. Olguların yaralanma tarihleri ile raporların düzenlenmesi arasında geçen süre ortalama 25,1 ay olduğu 
görüldü. Maluliyet raporlarının 1180’i(%80,4) SSK yönetmeliğine göre, 286’sı(%19,6) özürlü yönetmeliğine göre 
düzenlenmiş olduğu saptandı. Maluliyet raporlarının düzenlenmesi sırasında yönetmeliklerin yaralanmaları tam 
olarak karşılamaması nedeniyle olguların 271’inde(%18,4) takdir uygulandığı görüldü. 

Sonuç: Adli tıp uzmanları tarafından düzenlenen maluliyet raporlarında adli raporlarda olduğu gibi bir standart 
bulunmamaktadır. Bu durumun sebebi pratikte kullanılan mevcut yönetmeliklerde eksiklikler bulunmasıdır. Bu 
eksiklerin giderilmesi ve güncel mesleki yaklaşımları göz önünde bulundurarak daha kapsamlı yeni bir yönetmelik 
oluşturulabilmesi için çalışmalar yapılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: trafik kazası, maluliyet, tazminat 
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SS-40 

ACİL SERVİSE BAŞVURAN ADLİ OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Abdullah Osman KOÇAK1, Cem TERECE2 

1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp 

2İstanbul Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp 
 
 

Amaç: Bu çalışmadaki amaç acil tıp kliniğine başvuran adli olguların demografik özellikleri, adli vakaların 
sebeplerini, adli vakaların acil servise başvuru saatlerinin ve adli vakaların sonlanım şekillerini belirlemektir.  

Gereç ve Yöntem: Geriye dönük olarak 01.12.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında acil servise başvuran adli 
vakaların dosyaları incelemek suretiyle yapılmıştır.  

Bulgular: Yaptığımız çalışma 306 hasta üzerinde yapılmıştır. Araştırmamıza alınan adli başvuruların %64,1(n=196) 
erkek cinsiyette idi. Yaş dağılımında ise ortalama değeri 31,3±15,84(min:1, maks: 82) idi. Adli olayların 
nedenlerine bakacak olursak, en sık sebep olarak %35,3 ile araç içi trafik kazası olarak belirlenmiştir. Bunu sırasıyla 
karbon monoksit zehirlenmesi (%23,5), çoklu ilaç alımı (%9,2), minör travma ve darp (%6,5), araç dışı trafik kazası 
(%5,6), düşme (%5,2), yanık ve iş kazası (%4,6), kesici ve delici alet yaralanması (%3,9), uyuşturucu madde 
kullanımı (%2) ve son olarak ateşli silah yaralanması (%1,3) izledi. Adli vakaların acil servislere başvuru saatleri, 
en sık başvuru saatleri 12:00-18:00(%35,9) arasında gerçekleşti. Bunu 18:00-24:00(%28,1) saatleri arasındaki 
başvurular izledi. 08:00-12:00 saatleri arasındaki başvuru oranı %22,2 idi ve en az adli başvuru ise %14,1 ile 24:00-
08:00 arasında yapıldı. Acil servise başvuran adli vakaların sonlanım şekillerinde ise %42,5’inin acil servisten 
taburcu olduğu belirlenmiştir. Hastaneye yatan hastalara bakacak olursak sırasıyla en fazla adli vaka yatıran klinik 
acil tıp kliniği (%36,6) olmuştur. Adli vakaların yatarak tedavi olduğu diğer klinikler ise plastik ve rekonstrüktif 
cerrahi (%5,9), ortopedi ve travmatoloji (%4,2), beyin ve sinir cerrahisi (%3,3), göz hastalıkları (%2), genel cerrahi 
ve göğüs cerrahisi (%1,6), anestezi ve reaminasyon kliniği (%0,7) idi. 3(%1) adli vaka ise acil serviste ölmüştür. 

Sonuç: Bölgemizde gerçekleşen adli vakaların dağılımı değerlendirilmiş ve Türkiye geneline göre ortaya çıkan 
farklılıklar tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: adli vaka, acil servis, travma 
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SS-41 

ŞİDDET DIŞI TRAVMA OLGULARINDA POSTTRAVMATİK STRES BOZUKLUĞU VE MAJOR 
DEPRESYON SIKLIĞININ BİR ÖLÇEK YARDIMIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kayhan DEĞNEK1, Zehra DEMİROĞLU UYANIKER1, Halis ULAŞ2, Erdem ERKOYUN3 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 

2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D 

3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
 
 

Giriş ve Amaç: Travmaya uğrayan bireylerin medikolegal değerlendirmelerinde sıklıkla fiziksel zararların göz 
önüne alındığı, ruhsal travma varlığının daha çok şiddet olgularında araştırıldığı gözlenmektedir. Ancak kaza 
sonucu yaralanan olgularda ruhsal muayenenin ihmal edilmekte ya da uzman hekime yönlendirilemediği için 
yapılamamaktadır. Bu çalışmada şiddet dışı nedenlerle yaralanan ve uzman hekimce ruhsal muayenesi 
yapılamayan olguların adli tıbbi değerlendirmesinde ruhsal etkilenmenin bir belirti ölçeği yardımıyla araştırılması 
amaçlanmıştır.  

Gereç&Yöntem: Sekiz aylık bir süreçte anabilim dalımıza medikolegal değerlendirmesi için yönlendirilen erişkin 
hastalardan şiddet dışı travma sonucu yaralanmış ve önerilen psikiyatri konsültasyonunu kabul etmeyenlere 
‘Travmatik Stres Belirti Ölçeği’ uygulandı. Olguların demografik özellikleri, travma türü ve yaralanma ağırlıkları 
değerlendirildi. Elde edilen veriler SPSS 22.0 programına girilerek istatistiksel olarak değerlendirildi.  

Bulgular: 64 olguya ölçek uygulandı. Yaş ortalaması 41,30±16,65, E/K oranı 1,37/1’di. Travma nedeni olguların 
%78’inde trafik kazaları, %11’inde iş kazalarıydı. Uygulanan ölçek sonucunda 13 olgunun puanları TSSB 
(cutoff=25) ile uyumlu, 9 olgunun TSSB ve eşlik eden major depresyon (cutoff=38) ile uyumlu olduğu bulundu. 
Travma üzerinden geçen sürenin bir yıldan uzun olduğu olgularda TSSB ve eşlik eden major depresyon bulunması 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu gözlendi (p=0,021, p=0,035). Travma ağırlığı ile ölçek puanlarının yüksekliği 
arasında pozitif ilişki olduğu görüldü. 

Tartışma ve sonuç: Yalnızca şiddet mağdurlarında değil, şiddet dışı travmalarla yaralanmış bireylerde de ruhsal 
travmanın ortaya konmasının adli süreçlerde hak kayıplarının önlenmesi açısından önemli olduğu görüşüne 
katılmaktayız. Bu çalışmayla; ruhsal muayenenin uzman hekim tarafından yapılamadığı birimlerde, bilimsel olarak 
kabul gören bir ruhsal travma ölçeğinin adli olgulara uygulanmasının ruhsal travma bulgularını ortaya koymada 
yararlı olabileceği düşünülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: şiddet dışı travma, ruhsal travma, medikolegal değerlendirme 
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SS-42 

EŞ ŞİDDETİNİN FİZİKSEL VE RUHSAL SAĞLIK SORUNLARI İLE İLİŞKİSİ 

Yasemin BALCI1, Gülsüm KADI1, Ümit Ünüvar GÖÇEOĞLU1, Leman İNANÇ2 

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Adli Tıp 

2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
 
 

Amaç: Bu çalışmada, Adli Tıp Polikliniğine eşinden/partnerinden şiddet görme nedeniyle başvuran olguların son 
bir yıl içindeki hastane başvurularını değerlendirerek; şiddet mağdurlarının sağlık sorunlarını ortaya koymak ve 
şiddet ile ilişkisini belirlemek amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: 01 Haziran 2014-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim 
Araştırma Hastanesi Adli Tıp Polikliniğine eşinden şiddet görme sonucu adli rapor düzenlenmesi talebiyle 
başvuran 198 olgu çalışmaya dahil edildi. Olguların demografik verileri yanı sıra, her bir olgunun adli tıp 
polikliniğine başvurusundan önceki son bir yılda diğer poliklinik/klinik başvuruları geriye doğru incelendi. Toplam 
başvuru sıklığı, hangi birimlere başvurduğu, yakınmaları ve semptomları değerlendirildi.  

Bulgular: Belirtilen tarihlerde polikliniğimize başvuran toplam 3966 olgunun 198'i (%5) eşi tarafından fiziksel 
şiddete maruz kalmış olgulardı. Olguların 177’si (%89.4) kadın, 21’i (%10.6) erkekti. Yaş ortalaması 35.2±10.5 
(aralık 17-76) olup, en fazla olgu 30-39 (%37.4) yaş grubundaydı. Rapor talep eden birim 115 olgu ile en fazla polis 
merkezleriydi. Diğer polikliniklere başvuru sayısının yıllık ortalaması 7.5 ± 8.5 bulundu.  

Olguların yıllık; tek bir poliklinikten 10 farklı polikliniğe kadar farklı başvuruları olabildiği, 1 ile 10 farklı yakınma 
ile başvurdukları tespit edildi. Yakınma ve semptomların en sık kas iskelet sistemi, gastrointestinal sistem ve 
psikiyatrik yakınma ve semptomlar olduğu görüldü. 39 yaş ve altındaki genç grubun başvuru sayısının istatistiksel 
olarak daha fazla olduğu görüldü. 

Tartışma ve Sonuç: Şiddet mağdurlarının psikosomatik semptom ve yakınmalarla yıllık hastane başvuruları 10’un 
üzerinde olabilmektedir. 39 yaş ve altı olguların görece fazlalığı; şiddetin bedenselleştirilerek ifade edilmesi 
şeklinde yorumlanabilir. Kadınların şiddetin sonuçlarını bedenselleştirmeleri/somatize etmeleri bir yardım çığlığı 
olarak değerlendirilmelidir. Çalışma verileri doğrultusunda ileriye dönük önleyici öneriler geliştirilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: eş şiddeti, adli tıp, bedenselleştirme, somatizasyon, ruhsal semptomlar 
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SS-43 

ADLİ AMAÇLI DNA ANALİZLERİNDE REFERANS ÖRNEK OLARAK KILLAR 

Hüsniye CANAN1, Ayşe SERİN1, Ayça ULUBAY2, Behnan ALPER1 

1Çukurova Üniversitesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 

2Çukurova Üniversitesi, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü 
 
 

Giriş: Kıldan DNA analizi adli olaylarda önemli bir rol oynamaktadır. Olay yerinden elde edilen kıllar kişilerden 
dökülmüş veya saldırı esnasında çekilerek koparılmış olabilirler. Normal dökülme sürecindeki kıl telogen fazda, 
çekilerek koparılan kıl ise canlı hücre içeren anagen fazdadır. Anagen fazdaki kılda kıl kökü üzerinde kılıf vardır, 
kılıf DNA’yı koruduğu için kök içeren bir tek kıldan bile tam bir DNA profili elde edilebilmektedir. Telogen fazdaki 
kılda ise kök kılıfı olmadığı için DNA korunamaz ve parçalanır. Bu nedenle çoğu zaman nükleer DNA analizinde 
tam profil elde edilemez. Bu sunu adli amaçlı DNA analizlerinde biyolojik örnek seçimi konusuna dikkat çekmek 
amacıyla hazırlanmıştır. 

Olgu: Anabilim Dalımıza DNA analizi için başvuran kişilerden rutin uygulamalarda hem yanak içi sürüntü örneği 
hem de FTA karta kan örneği alınmaktadır. Sperm dondurma nedeniyle DNA analizi için başvuran ve son bir ay 
içinde kemoterapi almış 3 olgudan yakın zamanda (20 günden önce) kan nakli oldukları için, kişilerden yanak içi 
sürüntü örneği ile birlikte kan örneği yerine saç kılı örnekleri alındı. Ancak alınan kıllar da kemoterapi nedeniyle 
zaten dökülmekte olan kıllardı. Üç olgunun her birinden alınan yaklaşık 5-6 adet kıl örneğinden, önce DNA 
izolasyonu (Qiagen mikro kit), ardından 15 STR lokusunun PCR’ı yapıldı. Elektroforez sonucu her üç olgudan alınan 
kıl örneklerinin hiçbirinde DNA profili elde edilemedi. 

Sonuç: Adli amaçlı nükleer DNA analizlerinde kullanılan kıl örneklerinde, kılın telogen safhada olması DNA analizi 
başarı oranını negatif yönde etkilemektedir. Bu nedenle referans kıl örneği olarak zaten dökülmekte olan kılların 
yerine alternatif doku olarak tırnak örneğinin alınmasının daha uygun olabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: kıl örnekleri, kimliklendirme, telogen kıl 
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SS-44 

DİZ EKLEMİ EPİFİZ SKORLAMASI YÖNTEMİ İLE YAŞ TESPİTİ 

Tuba AKKUŞ ÇETİNKAYA1, Abdullah AVŞAR1, Betül KIZILDAĞ2 

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp AD 

2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Radyoloji AD 
 
 

ÖZET 

Giriş ve Amaç: Adli tıp uygulamalarında yaş tespiti yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada diz eklemi 
direkt grafileri incelenerek epifiz kapanma derecelerine göre oluşturulan epifiz skorlarından yaş tespitinin 
yapılması ve bu yöntemin ülkemizde uygulanabilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç-Yöntem: Yaşları 10 ile 26 arasında değişen 676 (337 kadın, ve 339 erkek) olguya ait diz grafileri retrospektif 
olarak incelendi. Distal femur (DF), proksimal tibia (PT), proksimal fibula (PF) epifiz hatları her olguda ayrı ayrı 
değerlendirildi. Epifiz hatlarının kapanması 3 evrede incelendi. DF, PT ve PF epifizlerine evre 1, 2 ve 3 için sırasıyla 
0, 1, 2 skorları verildi. Her bir olguda elde edilen bu üç skor toplanarak diz eklemi skoru (DES) elde edildi.  

Bulgular: Ortanca yaş her bir DES puanında hem kızlarda hem de erkeklerde artış gösterdi. Her iki cinsiyet 
arasında 0-5 puan için ortanca yaş değerleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,001). 
Yapılan tanı karakteristiği eğrisi (Receiver Operating Characteristic-ROC eğrisi) analizi sonucunda her iki cinsiyette 
18 yaş için en yüksek doğruluk değeri puan 6’da bulundu. Erkeklerde sensitivite 0,989, spesivite 0,880, genel 
doğruluk (Acc) 0,943; kadınlarda sensitivite 1,000, spesivite 0,648, genel doğruluk (Acc) 0,845 bulundu. 

Sonuç: Çalışmamızda, diz eklemi epifiz puanı skorlaması, ülkemizde kişinin 18 yaş ve üstünde olup olmadığını 
belirlemede önemli bilgi sağlayabilen, kolay, pratik ve araştırmacılar arasında uyumluluğu yüksek bir metot olarak 
bulundu. 

Anahtar Kelimeler: adli tıp, yaş tespiti, görüntüleme yöntemi, diz eklemi 
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SS-45 

NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARDA KLİNİK YAKLAŞIMIN ÖNEMİ: OLGU SUNUMU 

Gökmen KARABAĞ1, Halil İbrahim TANRIVERDİ2, Mehmet Sunay YAVUZ1, Abdülkadir GENÇ2, Ufuk AKIN1, Selma 
SARAÇ1 

1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 

2Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı 

 
Bireye karşı işlenen en ağır suçlardan olan cinsel suçlar son yıllarda artış göstermekte, mağdurlar her yaş 
grubundan, her iki cinsiyetten olabilmektedir. Cinsel istismar; gelişimsel olarak olgunlaşmamış çocukların, bilinçli 
bir şekilde onay vermeye muktedir olmadıkları ve bütünüyle algılayamadıkları cinsel aktivitelerde taraf 
olmalarıdır. İstismarcının cinsel ilişki için anorektal bölgeyi kullanması sıklıkla erkek çocuklar kurban olduğunda 
karşımıza çıkmaktadır. 

Anal yoldan gerçekleştirilen nitelikli cinsel istismar olgularının akut muayenesinde; anüs etrafında ekimoz, anal 
sfinkterde ve rektum mukozasında yırtılmalar karşılaşılabilecek lezyonlar olmakla birlikte; kaza sonucu da anüs 
veya rektumu ilgilendiren yaralanmalar oluşabilmektedir. Çalışmamızda, kaza anamnezi ile hastanemize 
yönlendirilen nitelikli cinsel istismar olgusu sunularak, cinsel istismar bulguları ile karşılaşıldığında, klinik 
hekimlerin yaklaşım algoritmalarının, olayın ortaya çıkarılmasında ve delillerin sağlıklı şekilde elde edilmesindeki 
önemine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.  

Olgu: Bıçağın üzerine oturma sonucu yaralandığı ve hayati tehlikesi olduğu için dış merkezden hastanemize 
yönlendirilen 11 yaşında erkek olgunun litotomi pozisyonunda yapılan muayenesinde; perianal ekimoz, saat 1 ve 
6 hizasında yüzeyel, saat 7 hizasında derin laserasyon görülmüş, cinsel istismardan şüphelenilmesi üzerine anüs 
ve rektumdan sürüntü örnekleri alınmış, daha sonra Çocuk Cerrahisi tarafından operasyona alınarak laserasyonlar 
primer olarak onarılmıştır. Alınan sürüntülerden hazırlanan preparatın mikroskopik incelemesinde sperm 
morfolojisine sahip hücreler izlenmiştir. Gerekli adli bildirimler yapılarak alınan örnekler genetik çalışmalar için 
ilgili yargı makamına gönderilmiştir.  

Sonuç: Çalışmamızda; kaza anamnezi ile gelen fakat yapılan muayenelerinde cinsel istismardan 
şüphelenildiğinden ameliyat öncesi örnekleri alınan bir olgu sunularak, klinikte cinsel istismardan şüphelenen 
hekimlerin olguya yaklaşımı, delil niteliğinde olabilecek biyolojik örneklerin kaybolmadan ve bozulmadan elde 
etmenin ve gerekli mercilere ulaştırmanın önemi vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: cinsel istismar, biyolojik örnek, adli tıp 
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SS-46 

AMATÖR BALIKÇI ÖLÜMLERİ 

H. Çetin KETENCİ1, Sait ÖZSOY2 

1Adli Tıp Kurumu, Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı 

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi , Adli Tıp A.D. 
 
 

GİRİŞ-AMAÇ: Türkiye’de av ve yaban hayatı Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yönetilmektedir. Ülkemizde 
kara avcılığı gibi su ürünleri avcılığı da yaygın şekilde yapılmakta ve bunun için deniz ve göller kadar akarsular da 
kullanılmaktadır. Çalışmanın kapsadığı bölgede yer alan yüksek debili büyük akarsuların yanında değişik ölçekte 
dere ve göllerde yapılan amatör balıkçılık faaliyetleri esnasında; düşme, suya kapılma, balık ağına dolanma, 
elektrik çarpması gibi nedenlerle ölümler meydana gelebilmektedir. Çalışmamızda Trabzon Adli Tıp Grup 
Başkanlığı’nda otopsileri yapılan amatör balıkçı ölümlerinin değerlendirilmesiyle elde edilecek verilerin 
tartışılması amaçlanmıştır.  

GEREÇ ve YÖNTEM: Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığı’nda 2007-2016 yılları arasında gerçekleşen amatör 
balıkçı ölümleri retrospektif olarak araştırılmış, olgular demografik özellikleri, olay yeri inceleme bulguları, av 
ekipmanları, olayın cinsi, otopsi ve laboratuvar bulguları ile ölüm nedenlerine göre değerlendirilmiştir.  

BULGULAR: Trabzon’da 2007-2016 arasında yapılan 8695 otopsi olgusundan 43’ü (%0,5) amatör balıkçı olup 
tamamı erkektir. Olguların %76,7’si (n=33) dere içinde, %14’ü (n=6) denizde ve %9,3’ü (n=4) baraj gölünde 
bulunmuştur. Kullanılan av malzemesi %46,5’inde (n=20) olta ve misina, %18,6’sında (n=8) elektrik kaynağı, 
%14,0’ünde (n=6) balık ağı, %4,7’sinde (n=2) serpmedir. Olay %58,1 (n=25) akarsuya kapılma, %16,3 (n=7) elektrik 
çarpması, %6,9 (n=3) balık ağına dolanma, %4,7 (n=2) epilepsi nöbeti, %4,7 (n=2) avlanırken yüksekten düşmedir. 
Ölüm nedenlerinin %76,7’si (n=33) suda boğulma, %16,3 ‘ü (n=7) vücuttan elektrik akımı geçişi, %4,6 (n=2) künt 
yaralanmaya bağlı iç kanamadır.  

SONUÇ: Çalışmamızda doğal afet kaynaklı amatör balıkçı ölümü saptanmamıştır. Çoğunlukla spor ve eğlence 
amacıyla yapıldığı anlaşılan amatör balık avcılığına yönelik olarak sivil toplum kuruluşları tarafından verilecek 
eğitimlerin ve yasalarla belirlenen denetimlerin arttırılmasının bu tip önlenebilir kaza ve ölümlerin azaltılmasında 
önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: amatör balık avı, suda boğulma, otopsi, adli tıp 
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İNFANTİSİD VE NEONATİSİD OLGULARINDA KURBAN VE SANIĞA AİT VERİLERİN ANALİZİ 

Abdullah AVŞAR1 

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp AD 
 
 

Giriş ve Amaç: Çocuk öldürme, sebepleri ve karakteristik özellikleri açısından çok yönlü bir konudur. 
Çalışmamızda; ebeveynleri tarafından öldürülen 1 yaş altı kurbanlar ve sanıkları ile ilgili ülkemize ait 
sosyodemografik, klinik ve kriminolojik özelliklerin belirlenmesi ve elde edilen verilerin literatür ile 
karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç-Yöntem: Adli Tıp Kurumu 1. ve 4. Adli Tıp İhtisas Kurulunca (ATİK) düzenlenen raporlar retrospektif olarak 
taranmıştır. 1.ATİK tarafından düzenlenen 105 adet 1 yaş altı homisid (neonatisid, infantisid) suçuna ait rapor 
üzerinden kurban profilleri ve 4.ATİK tarafından düzenlenen 37 adet 1 yaş altı homisid suçuna ait rapor üzerinden 
ise sanık profilleri değerlendirilmiştir  

Bulgular: Kurbanların % 43’ü (n=45) erkek, % 57’si (n=60) kız, % 81,9’u (n=86) neonatisid, % 18,1’i (n:19) infantisid 
olgusu olup, her iki grupta da kız cinsiyetinin fazla olduğu görülmüştür. Sanıkların %88’i (n:66) anne olup, bilgisine 
ulaşılan annelerin % 77,4’ünün (n=41) evde yalnız başına hiçbir yardım almadan doğum yaptığı ve en sık ölüm 
sebebinin gerekli bakımı göstermeyerek terk etme ve künt kafa travması olduğu görülmüştür. Sanık yaş 
ortalamasının 24 ± 4,4 (18-40) olduğu, neonatisid olgularının %94.1’inde ebeveynler arasında bir nikah akdinin 
bulunmadığı, sanıkların %62’sinde (n:23) herhangi bir psikopatoloji tespit edilmediği, 7’şer vakada ise mental 
retardasyon ve psikoz tanılarının olduğu görülmüştür. 

Sonuç: Özellikle gayri resmi bir ilişki sonrası, istenmeyen bir gebelik ürünü olarak doğan bebekler çeşitli motivler 
ile vakit geçirilmeksizin farklı yöntemler ile öldürülebilmektedir. Aile planlaması eğitimi, medikal düşük 
merkezlerine ulaşım kolaylığı veya çocuğun doğrulmasından sonra evlatlık verilmesine yönelik uygun çözümlerin 
bulunması ve uygulanabilmesi bu olguların görülme sıklığını azaltacaktır.  

Anahtar Kelimeler: gizli doğum, homisid, infantisid, neonatisid, ölü doğum 
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ADANA İLİNDE 2017 YILINDA OTOPSİSİ YAPILAN UYUTUCU-UYUŞTURUCU’YA BAĞLI 
ÖLÜMLERİN ÖNCEKİ YILLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Aybike DİP1, Kenan KAYA1, Necmi ÇEKİN1 

1Adli Tıp Kurumu, Kimya İhtisas Dairesi 
 
 

Amaç: Türkiye stratejik konumu nedeni ile uyuşturucu ticaretinde transit bir ülkedir. Adana ili ise güney kara 
sınırında bulunan, uyuşturucu geçiş trafiğinde yer alan önemli bir bölgededir. Türkiye genelinde yapılan 
çalışmalarda Adana ilinin uyuşturucu kullanımı ve uyuşturucuya bağlı ölümlerde 3. sırada olduğu görülmektedir.  

Bu çalışma; Adana ilinde uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölümler ve kullanılan maddelerin son durumunu 
ortaya koymak ve geçmiş yıllar ile kıyaslamak amacı ile yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi’nde 2017 yılında otopsisi yapılan 
uyutucu-uyuşturucuya bağlı ölüm olguları cinsiyet, yaş ve madde grupları açısından değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Grup Başkanlığı’mızda 2017 yılında otopsisi yapılan toplam 1755 olgu taranmış, bu ölümlerin %2’si (35 
olgu) uyutucu-uyuşturucuya bağlı ölüm olarak bulunmuştur. Tamamı erkek olan olgular 17-67 yaş aralığındadır. 
Sekiz olgu Adana dışından (Mersin ve İskenderun) otopsisi yapılmak üzere kurumumuza gönderilmiştir. 

Tüm vakalar kimyasal analizlerde bulunan uyuşturucu madde türlerine göre değerlendirilmiş; en çok ölüm 
görülen grup %48.6 ile Opiyat grubu olmuştur. Bu grubu sırası ile %17.1 ile Amfetamin, %14.2 ile Opiyat+THC, 
%8.5 ile Amfetamin+THC grupları takip etmektedir. Yüzde 2.9’luk dilimi oluşturan dört ayrı vakada ise JWH, 
Opiyat+Kokain, Opiyat+JWH ve Opiyat+Amfetamin+Kokain saptanmıştır. Yaş dağılımına göre değerlendirildiğinde 
en yüksek oran %45.7 ile 21-30 yaş aralığına aittir. Diğer yaş gruplarının oranları ise 31-40 yaş arası için %34.3, 41 
yaş üstü için %8.6 ve 20 yaş altı için %11.4’tür.  

Sonuç: Çalışmamızda, önceki yıllarda yaptığımız çalışmalar ile benzer sonuçlar elde edilmiştir. Adana ilinde 
uyuşturucuya bağlı ölümlerin önemli bir yüzdesi opiyat ve amfetamin grubu uyuşturucu kullanımından 
kaynaklanmakta, en çok 21-30 yaş aralığında olmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: opiyat, amfetamin, uyuşturucu intoksikasyonu, otopsi, madde bağımlılığı 
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TRABZON’DA OTOPSİSİ YAPILAN YILDIRIM ÇARPMASINA BAĞLI ÖLÜMLER 

Mehmet ALTINOK1, Hüseyin Çetin KETENCİ2, Emel ÇAKIR3 

1Adli Tıp Kurumu, Artvin Adli Tıp Şube Müdürlüğü 

2Adli Tıp Kurumu, Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı 

3KTÜ Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı 
 
 

Amaç: Yıldırımlar, bulutla yeryüzü arasında ani bir şekilde gerçekleşen ve gözle görülebilen elektrik 
boşalmalarıdır. Yıldırım çarpmaları öncelikle vücuttan elektrik akımı geçmesine bağlı solunum ve dolaşım arresti 
ile ölüme neden olmakla birlikte, 28.000 °C’ye çıkan çok yüksek sıcaklıklar ve blast etkinin neden olduğu künt 
travmatik yaralanmalar da ölüme neden olabilmektedir. Bu tür ölümlerde yıldırım çarpmasının patognomonik 
bulgusu olan eğrelti otu manzarası ile metal aksesuarlardaki yıldırım düştüğüne işaret eden bulgular, ciltte bu 
aksesuarlara uyan yanıklar ve vücut kıllarında tütsülenme gibi zengin dış muayene bulguları görülebileceği gibi, 
bu bulguları her olguda görmek mümkün olmayabilir. Bu çalışmanın amacı, yıldırım çarpmasına bağlı ölümlerde 
oluşabilecek dış ve iç muayene bulgularını ortaya koyarak, bu tür olgularda olay yerinden elde edilecek bilginin 
önemine vurgu yapmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı’nda, 01.09.2007-31.08.2017 tarihleri arasındaki 10 yıllık 
sürede yapılmış 8503 otopsi olgusu arasından, yıldırım çarpmasına bağlı ölüm olguları seçilerek, bu olgular 
demografik veriler ve olay yeri bilgileri ile otopsi bulguları açısından tarandı ve elde edilen bulgular lieteratür 
ışığında tartışıldı.  

Bulgular: İnsidans, 19 olgu ile %0,23 olarak tespit edildi. Mesleği hakkında bilgi bulunan olguların 11’inin (%79) 
tarım ve hayvancılıkla uğraştığı, ölümlerin tamamının Mayıs-Eylül ayları arasında ve açık alanlarda gerçekleştiği, 
8 olguda (%42) yıldırım çarpmalarında patognomonik sayılan eğrelti otu manzarası görüldüğü tespit edildi. 
Olgulardan bir tanesinin otopsiye boynunda asılı radyo ile gönderildiği görüldü.  

Sonuç: Bu çalışmada, yıldırım çarpmalarında olay yeri incelemesinin ve ölü muayenesini yapan hekimin dış 
muayenede tespiti gerekli olan destekleyici bulguları detaylı bir incelemeyle saptamasının önemi ortaya 
konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: yıldırım çarpması, ölüm, dış muayene bulguları, eğrelti otu manzarası 
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KARA AVCILIĞI SIRASINDA MEYDANA GELEN ÖLÜMLER 

Sait ÖZSOY1, Hüseyin Çetin KETENCİ2 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Adli Tıp AD 

2Adli Tıp Kurumu, Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı 
 
 

Giriş ve Amaç: Avcılık faaliyetleri esnasında av tüfeği saçma/şevrotin yaralanması, yüksekten düşme, yabani 
hayvan saldırısı gibi nedenlere bağlı ölümler meydana gelebilmektedir. Çalışmamızda Trabzon Adli Tıp Grup 
Başkanlığı’nda otopsileri yapılan amatör avcı ölümleri sunulmuştur. Gereç ve Yöntem: Adli Tıp Kurumu Trabzon 
Grup Başkanlığı’nda 2007-2016 yıllarında yapılan otopsiler arasında kara avcılığı sırasında meydana gelen ölümler 
retrospektif olarak araştırıldı, olay yeri inceleme bulguları, otopsi ve laboratuvar bulguları değerlendirildi. 

Bulgular: Trabzon’da 2007-2016 arasında yapılan 8695 otopsi olgusundan 26’sı (%0,3) av tüfeği ile avlanan 
amatör avcı ölüm olgularının %92,3’ü erkekti. Olayların %80,8’inin gündüz saatlerinde, %42,3’ünün kış 
mevsiminde, %69,2’sinin tarla gibi açık alanlarda, %26,9’unun ormanlık alanda meydana geldiği belirlendi. 
Ölümlerin %88,5’inin av tüfeği saçma taneleri/şevrotin ile yaralanma, %7,7’sinin kayalıklardan düşme ve 
%3,8’inin ise yaban domuzu saldırısı sonucunda meydana geldiği tespit edildi. Atış mesafesinin %57,7 uzak atış, 
%19,2 yakın atış, %11,5 bitişik atış mesafesi olduğu tespit edildi. Yaralanmaların %42,3 göğüs, %38,4 baş-boyun 
bölgesinde oluştuğu tespit edildi. Ateşli silah yaralanmasına bağlı ölümlerde failin %73,9 maktulle birlikte avlanan 
diğer avcı, %26,1’inde ise kişinin kendisi olduğu saptandı. Olayların yaklaşık ¾’ünde görgü tanığı olmasına rağmen 
olguların %96,2’sine ilk yardım müdahalesi yapıl(a)madığı saptandı. Olguların %11,5’inde kanda etil alkol tespit 
edildi. 

Sonuç: Gerekli güvenlik önlemleri alınmaksızın yapılan her işte olduğu gibi kara avcılığı faaliyetleri sırasında da 
meydana gelen ölümlerin önlenebilir olaylara bağlı oluştuğu tespit edildi. Ülkemizde profesyonel olmayan avcılık 
faaliyetlerinde av hayvanı ile yabani hayvan ayrımının yapılmadığı saptandı. İlgili kuruluşlarca verilecek ve tıbbi 
ilk yardım bilgilerini de içerecek eğitimler ve yapılacak uygun denetimler sayesinde önlenebilir bu tür ölümlerin 
azaltılabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: adli tıp, kara avcılığı, av tüfeği saçma taneleri yaralanması, yabani hayvan saldırısı 
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İNTİHARDA İNSAN PİNEAL BEZ ACETYLSEROTONİN O-METİLTRANSFERASE 
İMMUNREAKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: OTOPSİ ÇALIŞMASI 

Ayşe KURTULUŞ DERELİ1, Gökşin Nilüfer DEMİRCİ2, Yavuz DODURGA3, Seda ÖZBAL4, Ülker CANKURT4, Bora BOZ1, 
Esat ADIGÜZEL5, Kemalettin ACAR1 

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 

2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı 

3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji 

4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 

5Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı 
 
 

İntihar sosyal, psikolojik, biyolojik faktörleri içeren karmaşık bir davranış olduğu için, etyopatogenezini 
aydınlatmak ve önlemek amacıyla pek çok disiplin tarafından araştırmalar yürütülmektedir. Nörobiyolojik 
faktörlerin araştırıldığı çalışmalarda serotonerjik, dopaminerjik, noradrenarjik sistemlerin intihar ile ilişkili olduğu 
gösterilmiştir. Melatonin seviyelerinin bakıldığı çalışmalar, pineal bez fonksiyonundaki değişikliklerin de intihar 
patogenezinde rol oynayabileceğini göstermektedir. Ancak intiharlarda melatonin sentezinden sorumlu 
pinealositlerin aktivitesini değerlendiren çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada pinealosit acetylserotonin O-
metiltransferase (ASMT) immunoreaktivitesinin intihar ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Medikolegal otopsileri yapılan 21 intihar ve 21 kontrol olgusunda pineal bez, beyin omurilik sıvısı ve kan elde 
edildi. İmmunohistokimyasal yöntemlerle pineolosit ASMT aktivitesine ve ELISA assay ile melatonin düzeylerine 
bakıldı. Pineal bez kesitlerinin anti-ASMT immun boyanma skorlamasının analizinde; intihar olgularında pinealosit 
ASMT immunoreaktivitesinin kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde azaldığı saptandı (p= 0,000). 
İntihar grubunda skorlama 2,78 ± 0,42 ve kontrol grubunda 1,7 ± 0,57 idi. İntihar grubunda serum melatonin 
düzeyi ortalama 2,52 ± 2,77 pg/ml, kontrol grubunda ortalama 4,71 ± 1,75 pg/ml ölçüldü. İntihar olgularında 
serum melatonin düzeyindeki azalmanın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p<0,05). Bu sonuçlar 
intiharda pineal bez aktivitesinde değişiklik olduğunu desteklemektedir. Ancak bu değişikliklerin psikiyatrik bir 
bozukluktan bağımsız olup olmadığını değerlendirmek için başka çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: intihar, otopsi, insan pineal bez, pinealosit, acetylserotonin o-metiltransferase, melatonin 
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SS-52 

MORBİD OBEZİTE CERRAHİSİNE BAĞLI ÖLÜMLÜ VAKALARDA TIBBİ UYGULAMA HATA 
İDDİASI OLAN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

İbrahim ÜZÜN1, Erdem HÖSÜKLER2, Deniz Oğuzhan MELEZ3, İpek Esen MELEZ4, Adem AKÇAKAYA5 

1Akdeniz Üniversitesi, Adli Tıp 

2Adli Tıp Kurumu, Bolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Adli Tıp 

3İstanbul Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp 

4Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Adli Tıp 

5Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Genel Cerrahi 
 
 

Amaç: Obezite yaşam kalitesini önemli derecede azaltıp yaşama süresini kısaltan kronik bir hastalıktır. Morbid 
obezite cerrahisi günümüzde cerrahinin en hızlı büyüyen prosedürlerinden birisidir. Çalışmamızda morbid obezite 
cerrahisi sonrası ölümle sonuçlanmış tıbbi uygulama hata iddiası bulunan olgular literatür eşliğinde tartışılması 
amaçlanmıştır.  

Gereç-Yöntem: Adli Tıp Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu’nda 2008-2014 yılları arasında morbid obezite 
cerrahisi sonrası ölen ve tıbbi uygulama hata iddiası açısından rapor düzenlenen olgular retrospektif olarak 
incelenmiş, veriler SPSS 21 istatistik programında analiz edilmiştir. 

Bulgular: Morbid obezite cerrahisi sonrası ölüm gerçekleşen ve tıbbi uygulama hata iddiası olan toplam 13 olgu 
tespit edilmiş olup, 17 hekim hakkında tıbbi uygulama hata iddiasında bulunulduğu belirlenmiştir. Olguların 8’i 
(%61,5) kadın, 5’i (%38,5) erkek cinsiyetti. Ortalama yaşın 42,38±6,1 (min:33, max:50) olduğu belirlendi. Şikayet 
nedeninin sıklıkla komplikasyonlar ile ilgili olduğu (n:6) belirlendi. Hastaların ortalama kilosunun 138,6±41 
(min:98, max:249) ve vücut kitle indeksinin 49,6±9 (min:38,2, max:70,4) olduğu belirlenmiştir. Hastalara 
uygulanan cerrahi prosedürün en sık özel hastanede (n:6, %46,2) gerçekleştirildiği belirlendi. Olguların üçüne 
(%23,1) açık cerrahi, 10’una (%76,9) laparoskopik cerrahi uygulandığı, en sık kullanılan cerrahi yöntemin 
laparoskopik sleeve gastrektomi (n:5, %38,5) olduğu belirlenmiştir. Olguların neredeyse tamamına yakınında 
(n:12, %92,3) komplikasyon geliştiği belirlendi. Olguların 5’ine (%38,5) otopsi yapıldığı, bir olguya ise fethi kabir 
yapıldığı belirlendi. Olguların tamamında tıbbi uygulama hatası olmadığı yönünde karar verildiği belirlendi. 

Sonuç: Tıbbi uygulama hata iddiası bulunan olguların incelenmesiyle tıbbi uygulama hata iddialarının daha iyi 
anlaşılacağını ve hekimlerin tıbbi uygulama hata iddialarını önleme stratejileri geliştirmesine yardımcı olacağını 
düşünüyoruz.  

Anahtar Kelimeler: tıbbi uygulama hata iddiası, morbid obezite, cerrahi, komplikasyon 
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SS-53 

KAYIP KİŞİLERE AİT CESETLERİN BULUNMASI, ÇIKARILMASI VE ÖN İNCELEMESİ İÇİN EL 
KILAVUZU 

Özgür İsmail CAN1, Cafer UYSAL2, Nadir ARICAN3, Nilgün TOKER4, Neşe DİREK TECİRLİ5, Halis ULAŞ5, Metin 
BAKKALCI4, Şebnem KORUR FİNCANCI3, Ümit BİÇER4 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 

2Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı, Emekli 

3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 

4TİHV 

5Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı 
 
 

Kaybolma/kaybedilme olgusu gerek adli bilimler gerekse hukuk açısından güncelliğini koruyan bir konudur. Bu 
çalışmada kayıp/kaybedildiği belirtilen kişilerin gömüldüğü yerlerle ilgili olaylarda araştırma, değerlendirme ve 
raporlama işleminde yer alan adli tıp uzmanlarının izleyecekleri yöntemle ilgili hazırlanan kılavuz hakkında 
bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır. Minnesota ve ICRC Protokolleri, BM Formları gibi uluslararası 
protokollerden yararlanılarak, adli tıp, adli antropoloji, psikiyatri, felsefe gibi alanları kapsayan multidisipliner bir 
yaklaşımla hazırlanan bu kılavuzun hedefi, hem uluslararası standartlara uygun bilimsel bir bakış açısıyla 
inceleme-araştırma sürecini organize etmek, hem de travmatik bir olayın parçası olan kayıp yakınlarının bu 
süreçte en az zararla ve işlevsel bir şekilde yer alabilmeleri için yol gösterici olmaktır.  

Uzmanların başvuracakları bir algoritma içeren kılavuz özellikle olay yerinde görevlendirilen adli tıp uzmanlarına 
yönelik olarak İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın katkılarıyla Türkiye İnsan Hakları Vakfı tarafından 
hazırlanmıştır. Kılavuz alana geçmeden önceki ekip hazırlığı, bilgi toplama, kazı alanın belirlenmesi ve kazı 
hazırlıkları, mezar alanından kalıntıların çıkarılması ile kalıntıların muhafazası ve transferi konularını içermektedir. 
Olay yeri inceleme formu, görüşme formu, araç gereç kontrol listesi vb eklerle desteklenen kılavuzun özellikle 
raporlama ve analiz aşamalarında da yol gösterici olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: adli antropoloji, mezar açma, adli tıp, kayıp/kaybedilen kişi 
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SS-54 

ADLİ OTOPSİLERDE KARŞILAŞILAN VE KÜRESEL TEHDİT HALİNE GELEN ZOONOZ VE 
VEKTÖREL HASTALIKLARIN ENFEKSİYON BULAŞMA RİSKİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sevda İNAN1, Naile Esra SAKA2 

1Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı 

2Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Amaç: Bu derleme çalışmasında, toplum sağlığı yönünden küresel tehdit haline gelen zoonotik ve vektörel 
hastalıkların ülkemizdeki vaka sayılarını değerlendirmek, epidemiyolojik alanları belirlemek, postmortem 
gözlenen bulguları değerlendirmek, temas öncesi ve sonrası profilaktik yöntemlerin tartışılması amaçlanmıştır.  

Gereç-Yöntem: Sağlık Bakanlığı Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanlığı tarafından belirlenen; 2013-
2016 yıllarına ait ölüm sayıları, morbidite ve mortalite hızları nüfus sayısına göre karşılaştırılarak bu hastalıkların 
önem derecesi belirlendi. Bu hastalıklarda gözlenen tüm bulgular, alınması gereken önlemler, ortaya 
çıkmasındaki ve yayılmasındaki nedenler mevcut literatürler eşliğinde tartışıldı. Toplum sağlığı açısından 
profilaktik ve mücadele yöntemleri ile adli otopsiler sırasında alınması gereken önlemler belirlendi. 

Bulgular: Enfeksiyonların % 60’ı zoonoz karaktere sahiptir. Sağlık Bakanlığı Zoonotik Hastalıklar Daire Başkanlığı 
tarafından Dang Humması (Dengue ateşi), Hantavirus, Chikungunya, Batı Nil Virüsü, Tularemi, Kırım Kongo 
Kanamalı Ateşi (KKKA), Kala Azar (Viseral Leishmaniasis), Şark Çıbanı (Kutanöz Leishmaniasis), Kuduz, Bruselloz, 
Şarbon bulaşıcı hastalık olarak belirlenmiştir. Adli tıp otopsilerinde en fazla karşılaşma durumu olan KKKA, Kuduz, 
Bruselloz ve ekinokok’dur. Sağlık Bakanlığı 2016 istatiksel verilere göre vaka sayısı KKKA için 0,54/100.000, Kuduz 
için 264,968/100.000, Bruselloz için 6,45/100.000 olarak gözlenmiştir. Ekinokok’un prevalansı ise 50-
400/100.000 olarak literatürde mevcuttur. 

Sonuç: Ülkemizde tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu bölgelerde, tek dünya tek sağlık konsepti hedeflenerek 
bu hastalıkların mücadelesinde ve epidemiyolojisinde tıp ve veteriner hekimlerin deneyimlerini paylaşması ve 
multidisipliner çalışma gruplarının oluşturulması gerekir. Şüpheli veya asemptomatik seyreden vakaların adli 
otopsilerinde, etkenin bulaşma riskine karşı önlem alınması, otopsi salonunun ve kullanılan aletlerin 
dezenfeksiyonu yapılmalıdır. Kesin teşhis için histopatolojik inceleme amacıyla dokuların belirli muhafaza 
koşullarında laboratuvara gönderilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: zoonoz ve vektörel hastalıklar, adli otopsi, istatiksel veriler, küresel tehdit, profilaksi 
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SS-55 

İSTANBUL PROTOKOLÜ’NÜN ETKİNLİĞİ VE TIBBİ BELGELEME YÖNÜNDEN ANALİZİ  

Ümit BİÇER1, Osman DOĞRU2, Senem DOĞANOĞLU3, Metin BAKKALCI3, Rasime Şebnem KORUR4 

1Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Kocaeli Dayanışma Akademisi 

2Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 

3Türkiye İnsan Hakları Vakfı 

4İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

(AİHM’in 2012-2016 yılları arasında Türkiye hakkındaki işkence ve diğer kötü muamele kararları)  

AMAÇ 

Yargının etkili bir soruşturma ile hakikati ortaya çıkartması, adil, etkili ve hızlı yargılamalar ile sorumluları 
saptayarak adalet sistemi içinde ceza ve tazmin yoluna gidilmesi onarıcı adalet için olmazsa olmaz temel kuraldır. 
Delillerin ortaya konamaması, göz ardı edilmesi, yaşanan travmanın boyutlarının ve işlenen suçların ortaya 
çıkmasını engelleyerek cezasızlığa yol açmakta, adalete duyulan güveni sarsmakta, uygun giderim yollarının 
yokluğu nedeniyle de yaraların sarılmasını geciktirmekte ya da olanaksızlaştırmaktadır. Bu duruma yol açan 
nedenlerin başında yetersiz veya hatalı tıbbi uygulamalar yer almaktadır. 

GEREÇ ve YÖNTEM 

İstanbul Protokolü; “amacı, çerçevesi, tarihsel birikimi, uygulama önerileri ve örnekleri ile işkence ve insan hakları 
ihlallerinin “önlenmesi, kanıtlanması ve onarımına” katkı sağlamak için oluşturulmuş kanıta dayalı bir uygulama 
modelidir.  

İstanbul Protokolünün tıbbi kanıt ve belgelemedeki etkisini belirlemek amacıyla AİHM’in 2012-2016 yılları 
arasında Türkiye hakkında 3. Madde ihlallerini değerlendirdiği tüm kararlar retrospektif olarak incelenmiştir. 
Çalışmada “sosyodemografik veriler, iddia edilen olaya ve maruz kalınan işkence ve kötü muameleye ait bilgiler, 
hukuksal ve tıbbi süreç, alternatif raporların varlığı ve onarım mekanizmaları” yönünden SPSS programında analiz 
edilerek değerlendirilmiştir. 

BULGULAR 

AİHM 2012-2016 yılları arasında Türkiye hakkında işkence ve kötü muamele yasağını düzenleyen 3. Madde ihlali 
iddiası olan 112 başvurunun 104’ünde (%88,4) 3. Madde yönünden esas ya da usul ihlali olduğu, 8 dosyada 
(%11,6) ise esas veya usul yönünden ihlal bulunmadığı kararını vermiştir. AİHM’nin esas ihlali kararı verdiği 77 
dosyanın 4’ünde işkence, 73 dosyada ise “insanlık dışı/onur kırıcı muamele” nitelemesi kullanıldığı görülmüştür. 

Adli raporlarda; olaya ve olay zamanına ilişkin bilgi verilmemesi, bulgularla kötü muamele iddiaları arasında 
nedensellik bağı kurulmaması, muayene edilen kişinin şikâyetlerinin kaydedilmemesi, psikiyatrik muayene 
gerçekleştirilmemesi ve yorum yapılmaması eksiklik olarak nitelendirilmektedir. İP ve ilkeleri işkence iddialarında 
kanıtların saptanması kadar kanıtların tartışılması yönünden de dikkate alınmaktadır.  

SONUÇ 
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AİHM kararları ve yorumlarının sağlık ve hukuk çalışanları ile paylaşılması, İP eğitim ve tanıtım çalışmalarına ağırlık 
verilmesi; İP’nün yaygın kullanımını sağlamanın yanı sıra işkence ve diğer kötü muamele uygulamalarını 
önlenmede ve işlenen suçları açığa çıkarmada katkı sağlayacaktır.  
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SS-56 

OTOPEN İLE YAZILAN YAZILARIN TESPİTİ 

Dilek SALKIM İŞLEK1, Esra İŞAT2, Önder İŞLEK3, Salih CENGİZ4 

1İ.Ü adli tıp enstitüsü, Kimya 

2İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Metabolizma 

3Akkim Kimya, AR-GE 

4İ.Ü Adli Tıp Enstitüsü, Kimya 
 
 

ÖZET 

İmza ve yazı makinesi olarak bilinen ve piyasada autopen olarak adlandırılan yazı makinesi imza ve yazı etkisinden 
ödün vermeden çok sayıda belge oluşturmak için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tarihte ilk olarak Amerika 
Birleşik devletler Başkanı Thomas Jefferson tarafından kullanılan makine gelişerek bu günkü teknik donanımına 
ulaşmıştır. Üretim amacı iş yükünü azaltmak olan bu makine günümüzde kişinin habersiz imzasının veya yazısının 
başka bir belge üzerine taşınması suretiyle oluşturulan sahteciliklerde de kullanılmaktadır. Son yıllarda ülkemizde 
önemli davalarda da bu makinenin kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Bu çalışmamızda autopenin tarihçesi ve teknik yönlerine kısaca değinilerek bir belgeden üzerindeki yazı 
karakterlerinin veya imzanın başka bir belge üzerine taşıma işlemi gerçekleştirildiğinde bıraktığı izlerin belge 
inceleme yöntemleri ve stereo mikroskop kullanılarak tespit edilen bulgular irdelenecek ve gerçek bir vaka 
üzerinde değerlendirilecektir. 

GEREÇ ve YÖNTEM 

İmzalar cnc makinesi kullanılarak kağıt ve CD yüzeyine aktarıldı. Orijinal imza önce tarandı ve cnc programına 
aktarıldı. Makine tarafından kağıt ve CD yüzeyine aktarılması sağlandı. Elde edilen belgeler stereo mikroksop ile 
incelendi. 

BULGULAR 

Yapılan inceleme ile elde edilen tespitler aşağıdaki gibidir. 

Kişiler yazıyı oluştururken 25°- 40° açı ile kalemi tutarken, otopen ise kalemi 90 ° açı ile tutmaktadır. Yazı 
makinelerinde işlemin başından sonuna aynı bası uygulandığı için çok düzgün kesintisiz mürekkep hattı olduğu 
görülür. Yazı makineleri ile oluşturulmuş yazılar da bir diğer farklılık ise noktalı harflerdir. Yazı makinesi ile 
oluşturulan yazılar dikkate alındığında noktalı harflerdeki noktanın harfe aynı mesafede ve birebir aynı olduğu 
görülür. Yazı makinelerinde ise oluşturulan bir şablon uygulandığı için kağıt üzerindeki sağ ve sol boşlukların 
muntazam olduğu görülür. 

SONUÇ 

Otopen ile orijinal imzanın ayırt edilmesi optik yöntemlerle mümkündür. Ayırt edici unsurları bilmek ve dikkatlice 
incelemek gerekir.  
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Anahtar Kelimeler: otopen, stereomikroskop, el yazısı  
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SS-57 

MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ: MADDE BAĞIMLILARININ AİLELERİ 

Fatma Mahperi HEKİMOĞLU1, Mehmet Murat KULOĞLU2 

1Akdeniz Üniversitesi, Psikoloji 

2Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi Psikiyatri Anadilim Dalı  
 
 

Amaç: Bağımlılığın tedavisi sürecinde sadece bağımlı bireyler değil aileler de göz önünde tutulmalıdır. Madde 
bağımlılığı yaşam boyu sürdüğü için hastaların kayma yaşadığı dönemde işlevselliklerinin düşmesi ve ailelerinin 
kendilerine bakmak zorunda kalması aileler için stres kaynağıdır. Dolayısıyla, mevcut çalışmada daha etkili tedavi 
süreçleri için ailelerin iyilik halleri üzerinde etkili olabilecek maddeyle ilişkili stresörlerin belirlenmesi 
amaçlanmaktadır.  

Gereç-Yöntem: Akdeniz Üniversitesi Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezine 01.10.2017 ile 
15.02.2018 tarihleri arasında yatarak tedavi için başvuran madde bağımlılarının aileleri ile yarı yapılandırılmış 
derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Oluşturulan formda çocuklarının madde kullandığını ilk nasıl fark ettikleri, 
neler hissettikleri, aile bireylerinin bağımlılık sürecinde birbirleri ile ilişkileri, aile ortamı, ebeveynlik biçimleri, 
komşuların, akrabaların, işverenlerin tutumları, başa çıkma biçimleri, destek kaynakları ve denetimli serbestlik 
gibi konularda yaşantıları incelenmiştir.  

Bulgular: Toplam 12 erkek bağımlısının annesi ile görüşülmüştür. Katılımcıların yaşları 36 ile 55 arasında 
değişmektedir. Kadınların 7’sı evli, 2’si eşinden ayrı yaşamakta, 3’ü ise boşanmıştır. İki hasta askerde madde 
kullanmaya başlamış, diğer hastalar ise ortaokul veya lise döneminde maddeye başlamışlardır. Kadınların 10’u 
sosyal yaşamlarının bittiğini, evden dışarı çıkmadıklarını belirtmiştir. Kadınların 4’ü ise çocukları ile ilgilenmek 
zorunda kaldıkları için işten ayrılmıştır. Katılımcıların 4’ü çevrelerinin kendilerine acıdığını, 3’ü ise dışlandıklarını 
hissettiklerini belirtmiştir. Katılımcıların 5’i bu süreçte psikiyatrik destek aldıklarını, 2’si ise tansiyon ilacı 
kullanmaya başladığını belirtmiştir. Diğer 5 anne ise ilaç kullanmadıklarını ama mutsuz ve çok kaygılı olduklarını 
belirtmiştir. Başa çıkma süreçlerinde ise dini inancın, çevreden ekonomik ve sosyal destek alabilmenin ve evlilik 
uyumunun etkili olduğu görülmüştür.  

Sonuç: Bulgular, Azınlık Stres Teorisi çerçevesinde tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: madde bağımlılığı, aile, iyilik hali 
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KRİPTO PARA YATIRIMCILARINDA RİSK ALMA DAVRANIŞLARI 

Barışhan ERDOĞAN1, Osman Sezer ERİM2 

1İstanbul Arel Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 

2İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler A. B. D. 
 
 

Amaç: Hayatımıza 2008 yılında giren kripto paralar özellikle gizlilik kaygısı olan kullanıcılar için popüler bir ödeme 
ve yatırım aracı hâline gelmiştir. Günümüzde en popüler kripto para birimi Bitcoin’dir. Son yıllarda her 
sosyoekonomik seviyeden insanın haberdar olacağı kadar yaygınlaşan Bitcoin bazı kimseler için güvenilmez olsa 
da yatırımcılarının sayısı da günden güne artmaktadır. Bu çalışmanın amacı kripto para yatırımcılarıyla, kripto 
para yatırımı olmayan katılımcıları risk alma davranışları bakımından karşılaştırmaktır. 

Gereç-Yöntem: Araştırmada demografik bilgi formu, DOSPERT (Belirli Alanlara Özgü Risk Tutumları) Ölçeği ve 
literatürde riskli davranışlarla korelasyon içerisinde olduğu bulgulanan (Zuckerman) Heyecan Arama Ölçeği 
kullanılmıştır. Kripto para yatırımcıları ile böyle bir yatırımı olmayan katılımcıların risk alma davranışları puanlarını 
kıyaslamak için “bağımsız örneklemler t testi” yürütülmüştür. Araştırmaya 95 kadın, 44 erkek, 1 diğer (kendini 
herhangi bir cinsiyetle ifade etmeyi tercih etmeyen birey) olmak üzere toplam 140 kişi katılmıştır. Veriler SPSS 21 
paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.  

Bulgular: Elde edilen bulgular kripto para yatırımcılarıyla (n=72) böyle bir yatırımı olmayan katılımcılar (n=68) 
arasında riskli davranışlar toplam puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. 
Kripto para yatırımcılarının risk alma davranışları eğilimleri toplam puanları (m=112.5, ss=19.50), yatırım 
yapmayan kullanıcılara göre (m=99.91, ss=18.02 ; t (138) = 3.95 , p=.000) daha yüksektir. 

Sonuç: Günümüzde gün be gün yaygınlaşan kripto para birimlerinin yasal bir zeminlerinin olmaması, belirsiz ve 
spekülatif yapıları, kullanıcı bilgilerinin kayıt altında olmaması gibi sebeplerden ötürü suiistimale ve kriminal 
faaliyete elverişli yatırım alanlarıdır. Yatırım yapan örneklem grubunda, yapmayanlara göre daha fazla olduğu 
saptanan riskli davranışlar eğilimi de bu elverişliliği artırmaktadır. Araştırmadan çıkan sonuçların siber suçlar ve 
mağdurlarının risk grupları hakkındaki çalışmalara da kaynaklık etmesi umulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: kripto para, risk alma, heyecan arama 
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SS-59 

İMZA AİDİYETİ SORULAN BELGELERDE SADECE İMZA İNCELEMESİ İLE KARAR 
VERİLEMEYECEKKEN, YAZILARIN DA İNCELENMESİ İLE SONUCA ULAŞILABİLEN OLGULAR VE 

YAŞANAN SORUNLAR 

Dilara ÖNER1, Yasin KOCA2, İbrahim Eray ÇAKI2, Gürsel ÇETİN2 

1İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Fen Bilimleri Anabilim Dalı 

2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Amaç: Belge incelemelerinde imza aidiyeti saptanırken, imzanın basit tersimli oluşu nedeni ile teşhise yeter 
oranda bireysel karakteristik içermemesi veya değiştirme gayreti içerisinde atılması gibi durumlarda yazılardan 
da faydalanılması gerekebilir. Bu çalışmada imzanın aidiyetinin saptanmasında yazıdan faydalanılan olguların 
sıklığının araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Yazarlardan birine mahkemelerce bilirkişi olarak verilen 2013-2017 yıllarına ait dosyalar birbiri 
ardı sıra ve ayrım yapmadan incelenerek imzanın kişiye ait olduğu tespit edilen ancak bu tespitte mahkemece 
sorulmuş olsun veya olmasın yazı karşılaştırmasından istifade edilen dosyalar ayrılmıştır.  

Bulgular: İncelenen toplam 840 dosyanın 18 tanesinde (%2.14) imza aidiyeti belirlenirken yazıdan da 
faydalanılmıştır. Bunların 10 tanesi Ağır Ceza, 6 tanesi Asliye Ceza, birer tanesi ise İcra Hukuk ve İş Mahkemelerine 
ait dosyalardır. Bazı dosyalarda imzalardaki kısmi benzerlikler ile birlikte daha kesin sonuca gidilmişken, bazı 
dosyalarda kesin bir aidiyet belirlenmemiş ve ikinci dereceden olasılık belirtilmesiyle yetinilmiştir.  

Tartışma ve Sonuç: İmzanın aidiyeti belirlenirken yazılardan yararlanılmasında en büyük sorun Hukuk 
Mahkemelerinde ve özellikle İcra Hukuk Mahkemelerinde yaşanmaktadır. Bu mahkemelerde sadece imzanın 
aidiyeti sorulduğunda sadece buna cevap verilmesi istenmekte ve yazıların da birlikte değerlendirilmesi kabul 
edilmemektedir. Böyle bir durumda örneğin bir çekin arkasındaki ciroya ait isim soy isim yazısı kişiye aitken, 
altındaki imzanın aidiyeti belirlenememektedir. Bu sakıncanın, Yargıtay ile birlikte yapılacak bir çalışma sonucu 
ivedilikle çözülmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: el yazısı incelemeleri, imza incelemeleri, aidiyet 
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SS-60 

RADYOLOJİK KEMİK YAŞI İNCELEMESİ NE KADAR GÜVENİLİR? ; BİR OLGU 

Elif SAZAK UYGUL1, Ahmet TURLA1, Berna AYDIN1 

1OMÜ Tıp Fakültesi, Adli Tıp 
 
 

Çocuk hukuksal bir sorunun tarafı olduğunda çocuğun olay tarihindeki yaşının tayini, özellikle nüfus kayıtları 
düzenli tutulmayan ülkelerde adli tıp alanını ilgilendiren önemli bir konudur. Yaşayan bireylerde yaş tayini 
yöntemleri arasında uzun yıllardır kullanılan, en kolay uygulanabilir yöntem radyolojik kemik yaşı tayinidir. 

Sunduğumuz bu olgu ile; Adli Tıp kliniklerinde sıklıkla karşılaştığımız, yargı organlarınca istenen radyolojik olarak 
kemik yaşı belirlenmesinin eldeki mevcut yöntemlerle ne kadar güvenli olabileceğini tartışmayı amaçladık. 

Sonuç olarak; yaş tayininde sadece kemik grafisi değerlendirmesi ile yetinilmemeli, ayrıntılı fizik muayene ile 
birlikte doğum belgesi, nüfus kayıt örneği, okul giriş yılı bilgileri, kardeşlerin yaşları gibi bilgiler de göz önüne 
alınmalıdır. Kemik gelişimini etkileyen, yıllar içerisinde değişen yeme alışkanlıkları ve besin çeşitliliği de göz önüne 
alınarak her coğrafyaya uygun atlaslar belli yıl aralığında yenilenmeli, her toplumun kendine özgün atlaslar 
oluşturulması gerektiği kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: yaş tayini, kemik, adli tıp, radyoloji 
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SS-61 

YENİ SENTEZLENEN SCHİFF BAZI BİLEŞİĞİNİN TOKSİK METAL İYONLARINA KARŞI KİMYASAL 
SENSÖR OLARAK KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI 

Pınar ŞEN1, Salih Zeki YILDIZ2, Sevil ATASOY1 

1Üsküdar Üniversitesi, Adli Bilimler 

2Sakarya Üniversitesi, Kimya 
 
 

Sensör teknolojisi, günümüzde üzerinde önemle durulan ve her geçen gün büyük ilgi ve gelişmelerin izlendiği bir 
alandır. Sensörler, kimya bilimi içerisinde çok geniş uygulama alanına sahiptir.  

Kimyasal sensörler, kullanım amaçlarına göre çok çeşitlilik gösterirler. Floresans sensör en önemli kimyasal 
sensörlerden biridir ve bir analit ile etkileşimi sonucu algılanabilir spektral değişiklik üreten bir molekül veya 
polimer olabilmektedir.  

Spektrofotometrik analiz, mikromolar seviyelerin altındaki konsantrasyonların algılanması ve kullanılmasındaki 
kolaylık nedeniyle etkin bir sensör yaratmak için önemli bir yöntemdir. 

Toksik ağır metal iyonlarının belirlenmesi için seçici kemosensörlerin geliştirilmesi, bu metal iyonlarının yaygın 
kullanımı ve çevresel olarak önemli etkileri sebebiyle özel ilgi çekmektedir. 

Atomik absorpsiyon spektrometresi, indüktif eşleşmiş plazma-kütle spektrometresi, indüktif eşleşmiş plazma-
atomik emisyon spektrofotometri gibi analitik teknikler ve iyon-seçici potansiyometri gibi oldukça hassas 
elektrokimyasal teknikler metal iyonlarının tayininde kullanılmaktadır. Bununla birlikte, yüksek enstrüman 
maliyeti gibi bir dezavantaj meydana getirmektedir. 

Çeşitli spektroskopik yöntemler arasında, metal iyonlarının tespiti için floresans tekniklerin kullanımı yüksek 
hassasiyet, seçicilik, basit işlem prosedürü açısından çeşitli avantajlar sağlamaktadır. 

Bu çalışmada, ilk aşamada, yeni tip Schiff bazı bileşiği sentezi ve karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 
ligandın bazı katyonlara (Zn2+, Cd2+, Pb2+, Hg2+, Ba2+ ve Sb3+) karşı kemosensör davranışları absorpsiyon ve floresans 
spektroskopisileri ile araştırılmıştır. Zn2+ iyonuna karşı oldukça seçici olduğu gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: sentez, schiff bazı, absorpsiyon, floresans, kimyasal sensör 
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SS-62 

KIZ ÇOCUKLARINA OYNATILAN TRAJİK BİR SERİ OYUN : “EVCİLİK, KÜÇÜK KADINLIK VE 
ANNELİK” 

Naile Esra SAKA1 

1Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Giriş ve Amaç: Çocuk Hakları Sözleşmesine (ÇHS) göre çocuk kabul edilen 18 yaş altındaki kızların evlendirilmeleri, 
hamile kalmaları, doğum yapmaları önemli bir adli tıp ve halk sağlığı sorunudur. Çocuk tanımlamasındaki annenin 
ve bebeğinin sağlığını etkileyen, aynı zamanda ÇHS’ne aykırı olan bu evlilikler, “Çocukları Kurtarın (Save the 
Children)” adlı Amerikan kuruluşunun araştırmalarına göre Afrika ve Asya ülkelerinde çoğunluktadır. Ülkemiz 
kamuoyunda da büyük rahatsızlık yaratan çocuk yaştaki evlilikler ve erken gebeliklerin sebep ve sonuçlarını 
ortaya koymak, güncel görülme sıklıklarını gözden geçirmek, beklenen yasal düzenlemeler ile konuya dikkat 
çekmek amaçlanmaktadır. 

Materyal Metod: Çocuk yaştaki kız çocuklarının evlilikleri ve gebelikleri konusunda yayınlanmış birçok literatür 
taranmış, günümüze yansıyan ulusal ve uluslararası raporlar derleme metodu ile incelenmiştir. 

Bulgular: Birleşmiş Milletler'in Türkiye için hazırladığı rapora göre, 2008 yılında 18 yaş altı evlilikler toplamın % 
28,2'si, 18 yaş evlilikleri toplamın % 11,5'idir. Gelişmekte olan ülkelerde her gün 18 yaşın altında 20 bin kızın 
doğum yaptığı, güvenli olmayan düşük ve sonlandırmanın 3 milyon olduğu, dünyada her gün 200 kız çocuğunun 
gebelik yüzünden öldüğü, Türkiyenin erken doğurganlık hızının 119 ülke içinden 113. sırada olduğu 
belirtilmektedir. 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’deki çocuk gelin sayısının 181 bini aştığı, resmi çocuk gelin oranı 
en yüksek ilin Kilis, en düşük ilin Tunceli olduğu, Türkiye'de 16-17 yaş grubunda resmi çocuk gelin sayısının 31 bin 
337 ulaştığı açıklanmıştır. Bazı çalışmalarda Türkiye'de çocuk gelin oranının % 30-35, doğu illerinde % 42,5 
güneydoğu illerinde % 59,7 olduğu gösterilmektedir. 

Tartışma ve Sonuç: Her alanında açtığı yaralar nedeniyle erken evlilikler, erken yaş gebelikler acilen önlenmelidir. 
Eğitimlerle farkındalıklar arttırılmalı, devletin ilgili kuruluşlarının, hukuk ve sosyal alanlarda toplumu düzenleyen 
mevzuatlara yönelik hızlı düzenlemelerle, yaptırımların takipçisi olması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: çocuk gelin, çocuk anne, adölesan gebelik, erken evlilik, yaş büyütme 
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SS-63 

RENKLİ YAZICI ÇIKTILARINDAKİ GİZLİ KODLAR 

Mehmet CAVLAK1, Aysun BALSEVEN ODABAŞI1, Burak TAŞTEKİN1, Abdurrahman İSAK1, Berat BAYRAKTAR1, 
Ramazan AKÇAN1, Ali Rıza TÜMER1 

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp AD 
 
 

Amaç: Bu bildiri ile adli belge inceleme literatüründe pek rastlanılmayan –nispeten yeni- olan gizli takip noktaları 
kodlamasının adli bilimler uzmanlarına tanıtılması amaçlanmaktadır. 

Giriş: Günümüzde üretici firmalar tarafından renkli lazer yazıcıları ve renkli fotokopi makinalarına çıplak gözle 
görülmeyen bir takım şifreli bilgilerin her çıktıda yazdırılmasını sağlayan özellikler eklenmiştir. Bu bilgilerin neler 
olduğu firmalar tarafından açıkça yayınlanmamış olmakla birlikte yazıcının/fotokopi makinasının markası, modeli, 
çıktının alındığı tarih ve saat bilgileri ile yazıcının/fotokopi makinasının seri numarasını da içerdiği bilinmektedir.  

Çıktılardaki gizli kodlama teknolojisinin çıkış noktasında banknot sahteciliğinde bu cihazların kullanılmasının yer 
aldığı iddia edilmektedir. Ülkelerin merkez bankalarının ortak bir kararla renkli fotokopi makinaları ve renkli lazer 
yazıcılarını üreten firmalardan sahteciliğe karşı bir önlem olarak cihaz çıktılarına cihazın sahibine ulaşılabilecek 
gizlenmiş bilgilerin eklenmesini talep ettiği bilinmektedir. Bu bilgiler kağıda belli bir sıra ve düzene göre yerleşmiş 
sarı renkli noktalardan oluşan bir model halinde kodlanmaktadır. Bu modeller sayfa boyunca tekrarlanmaktadır 
ve bir bilgisayar programı vasıtası ile sayısal bir koda çevrilmektedir. Bu sayısal kod ise cihazın seri numarasına 
çevrilmekte ve sonuçta cihazın satıldığı kişinin bilgisine ulaşılabilmektedir. 

Tartışma ve Sonuç: Gizli takip noktaları olarak da bilinen bu sarı noktalar adli belge incelemede kullanılan yüksek 
çözünürlüklü belge inceleme cihazlarıyla, stereomikroskopla ve hatta büyüteç yardımı ile görülebilmektedir. Adli 
belge inceleme açısından bu kodlar bilgisayar çıktısında ekleme olup olmadığının araştırılmasında kullanılabilir. 
Çıktının üzerinde birden fazla kod bulunması o kağıdın birden fazla defa yazdırılma işlemine tabi tutulduğunu 
gösterecektir. Diğer taraftan bir bilgisayar çıktısından çıktıyı alan kişiye ulaşılmasını sağlayan bu teknolojinin etik 
boyutu da tartışılması gereken önemli bir boyuttur. 

Anahtar Kelimeler: adli belge inceleme, gizli takip noktaları, sarı noktalar 
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SS-64 

ADLİ BİLİMLER VE MEDYA İZLEYİCİSİ ALGISI 

AYKUT TANER GÜVEN1, Gavril PETRİDİS2 

1İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 

2Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Giriş ve Amaç:  
 
Son yıllarda adli bilimlerle ilgili bilgilerin popüler televizyon programlarında genel halk kitlesine ulaştırılmasının 
etkileri bilimsel çevrelerde tartışılmaktadır (1). Televizyon programlarında sunulan adli bilimler çözümlerinin 
gerçekliği yansıtıp yansıtmadığı ve “infotainment” yani bilgiyle eğlendirme yaklaşımının adli bilimler gerçekliği ile 
kurgunun arasında bulanıklaşma yaratıp yaratmadığı gündeme getirilmektedir (2).  
 
Adli Bilimler konularının işlendiği bir televizyon programının izleyici kitlesinin adli bilimler konusundaki görseller 
ile diğer görsellere gösterdiği tepki ve yorumlar üzerinden bir programda verilen bilimsel bilgilerin izleyicileri ne 
derece ilgilendirdiğini değerlendirmeyi amaçladık.  
 
Gereç ve Yöntem: 
 
Bir adli tıp yorumcusunun adına sosyal medya hesabı açılmıştır. Programın izleyici kitlesinin sürekli giriş çıkışları 
ile sosyal medya hesabının takipçi sayısı 10200 ila 8900 arasında değişmektedir. Adli bilimlerle ve diğer konularla 
ilgili görseller sosyal medya hesabında paylaşılarak “beğeni” sayıları “yorum” sayıları ve yorumların negatif veya 
pozitif eleştiri içermeleri yönünden değerlendirilmiştir. Sosyal medya hesaplarında kişilerin doğru bilgi 
vermeyebilecekleri düşünülerek sosyo-demografik çalışma yapılmamıştır.  
 
Bulgular:  
 
Görsel 1 : 1609 beğenme 81 yorum Görsel 2: 1122 beğenme 113 yorum Görsel 3: 962 beğenme 343 yorum Görsel 
4: 1315 beğeni 362 yorum Görsel 5 : 1997 beğenme 55 yorum Görsel 6: 327 beğenme 93 yorum Görsel 7: 361 
beğenme 41 yorum Görsel: 8: 1110 beğenme 180 yorum Görsel 9: 228 beğenme 42 yorum Görsel 10: 341  
beğenme 105 yorum Görsel 11 : 341 beğenme 17 yorum Görsel 12: 789 beğenme 18 yorum  
 
Sonuç:  
 
Araştırdığımız grubun adli bilimler ile değil adli bilimler uygulayıcılarıyla ilgilendiği programın adli bilimlerle ilgili 
olumsuz bir algı yaratmadığı sonucuna varıldı. 
 
Anahtar Kelimeler: adli bilimler, medya, algı 
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SS-65 

KOROZİV MADDE İLE İKİNCİ DERECE YANIK: KADINA YÖNELİK ŞİDDET OLGUSU 

Fatmagül ASLAN1, Asım USLU2, İlkay SÖYÜNCÜ2 

1SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp, Adli Tıp 

2SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp, Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi 
 
 

AMAÇ: 

Kadına yönelik şiddetin bir insan hakları ihlali ve öncelikli bir sağlık sorunu olduğu yaklaşımı günümüzde yaygın 
olarak kabul görmektedir. Ülkemiz yasalarında pek çok Avrupa ülkesinden önce yer almaya başlayan bu konudaki 
mevzuat birikimi, ulusal politikalar ve eylem planları oldukça zengindir. Ancak bu birikim eğitime, ekonomik ve 
sosyal yaşama yeterince yansıtılamadığı için sıkça görülen şiddet vakaları ile durum su yüzüne çıkmaktadır. 
Çalışmada boşanmak istediği için eşinden fiziksel şiddet gören kadın olgu sunularak kadına yönelik şiddete ve 
rehabilitasyonuna dikkat çekilmesi ve literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır.  

GEREÇ-YÖNTEM:  

Evli ve iki çocuk annesi, turizm sektöründe işçi olan olgumuz yıllardır eşinden şiddet görmektedir. Zaman zaman 
eşine boşanmak istediğini söylemiş, en son tartışmalarında eşinin kendisini bıçakla yaralaması ve boynundan 
aşağı koroziv madde dökmesi nedeni ile Hastanemize sevk edilmiştir. Muayenesinde; sağ dirsekte median ve raial 
sinir kesisi oluşturan 5 cm, batın sağda ve sol gluteal bölgede kas dokuya penetre 3’er cm kesici delici alet yaraları, 
sırtından gluteal ve genital bölgeye uzanan ve batın ön yüzde yaygın 2. derece yanık alanları saptanmıştır. 
Debridman, eskaratomi, yanık pansumanı, primer kas ve sinir onarımı uygulanmıştır.  

BULGULAR ve SONUÇ: 

Kadına yönelik şiddet vakaları Tıp alanında değişik şekillerde karşımıza çıksa da ortak noktaları adalet yerini 
bulana kadar ve bulduktan sonra bile kadına zarar vermeye devam etmesidir. Olgumuzda olaydan sonra düşük el 
gelişmiş ve işini bırakmak zorunda kalmıştır. Özellikle sırt ve genital bölgedeki yanık yaraları ve sağ kolundaki 
fonksiyon azalması günlük ihtiyaçlarını karşılamasını engellemiştir.  

Bu ve benzeri vakalar ele alınırken tüm disiplinlerin olay sonrası rehabilitasyona yönelik de çalışmalar yapması 
önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: kadına yönelik partner şiddeti, koroziv yanık, kesici delici alet yarası 
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SS-66 

TANDEM MERMİ ÇEKİRDEĞİ YARALANMASI 

Yunus Emre ÇAKIR1, Cemalettin MAKCA1, Murat Nihat ARSLAN1, Ercan ARSLAN2 

1İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Morg ihtisas Dairesi 

2İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Fizik İhtisas Dairesi 
 
 

Özet: 

 Bir ateşli silah yaralanmasında iki veya daha fazla benzer mermi çekirdeğinin tek bir atışla, ardıl ilerleyerek 
oluşturduğu yaralanmaya ‘tandem mermi çekirdeği yaralanması’ denmektedir. Tandem mermi çekirdeği 
yaralanmaları giriş ve çıkış yaraları sayısı ve vücutta bulunan mermi çekirdeği sayısı arasındaki uyumsuzluk 
nedeniyle araştırmacıların dikkatini çekmekte ve ölüm orijini ile ilgili şüpheler doğurmaktadır. Literatürde tandem 
mermi konusunda yapılan az sayıda çalışmada, bu durumun önemi vurgulanmakta ve araştırmacılar yaptıkları 
çalışmalar ile tandem yaralanma konusuna katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada İstanbul Adli Tıp 
Kurumu Morg İhtisas Dairesinde 53 yaşında bir erkek cesedine yapılan klasik otopside rastlanılan tandem mermi 
bulgusu ve otopsi sonuçları sunulmaktadır. 

 Olgumuzda; kafatasına 7,65 mm tabanca ile ateş etmek suretiyle yaralanıp yedi günlük tedavi sonrası öldüğü 
bildirilen cesedin, yapılan otopsi ve tetkiklerinde; kafatasında izole ve tek bir mermi çekirdeği giriş defekti 
olmasına rağmen, kafatası içinde üç adet mermi çekirdeği tespit edilmiş, mermi çekirdeklerinin 
stereomikroskobik incelemesi, kullanılan silahın balistik incelemesi ve diğer veriler birlikte değerlendirilerek adli 
tıbbi yaklaşımla yorumlanmıştır. 

 Bu tür vakaların incelenmesinde, ölüm sebebi olarak intiharın yanında olayın cinayet de olabileceğini göz önünde 
bulundurup, tıbbi verilerle birlikte, olay yeri bulguları, otopsi verileri, kullanılan silah ve mühimmatın bir arada 
değerlendirilmesiyle yapılacak olan multidisipliner bir yaklaşımın olayın aydınlatılmasında fayda sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: tandem mermi, klasik otopsi, stereomikroskibik inceleme, balistik inceleme 
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SS-67 

ÇOCUK ACİL HEKİMLERİNİN ADLİ OLGULARA YAKLAŞIMI: MERSİN ÜNİVERSİTESİ 5 YILLIK 
DENEYİMİ 

Gülçin BOZLU1 

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
 
 

Amaç: Çocuk acil servisler çocukluk çağı adli olguların hemen hemen ilk başvurduğu, tetkik ve tedavilerinin 
başlandığı yerlerdir. Bu çalışmada çocuk acil servisimize son beş yıl içerisinde başvuran çocuk adli olgular 
incelenmiştir.  

Gereç-Yöntem: Çalışmaya 1 Ocak 2013 ve 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Acil Ünitesi’ne getirilen ve adli olarak kabul edilen olgular alındı. Olguların yaş, 
cinsiyet, başvuru nedenleri, travmatik veya nontravmatik sebepler, mevsimlere göre sıklık, yatış durumu ve 
mortalite oranları yönünden demografik ve klinik özellikleri değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya adli vaka olarak tanımlanan 7601 çocuk dahil edildi ve tüm acil başvurularının %2,54’ünü 
oluşturmaktaydı. Bunların 4650’si (%61,17) erkek ve 2951’i (%38,8) kızdı (Erkek/kız:1,57). Olguların yaş 
ortalamaları 8,9±5,94 yıl olarak bulundu. Hastalar travmatik (%39,4) ve nontravmatik (%60,54) olarak 
gruplandırıldı. Tüm tanılar içerisinde en sık görülenleri; trafik kazası (%29,2), düşme (%20,7), ilaç intoksikasyonları 
(%15,5), kesici delici alet yaralanması (%7) ve özofagus korozyonu (%5.6) idi. En sık başvurular ilkbahar ve yaz 
aylarında gözlendi. Olguların %78,4’ü acil serviste tedavi edilerek taburcu edilirken; %23,6’sı çeşitli kliniklerde 
yatırılarak tedavi edildi. Hastaların 19’u (%0,24) ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, yanık ünitemizin olmaması ve 
yoğun bakım servisimizde yer bulunamaması nedeniyle dış merkezlere gönderildi. Toplam 17 (%0,22) hasta (8’i 
acil serviste ve 9’u yoğun bakımda) exitus oldu. 

Sonuç: Çalışmamız çocukluk çağı adli olgularının büyük bir kısmının çocuk acil servisinde ilk müdahale yapılarak 
tedavi edildiğini göstermektedir. Çocukluk çağı yaralanmalarına bağlı morbidite ve mortalitenin azaltılabilmesi 
için çocuk acil servislerinde hizmet veren doktor ve diğer sağlık çalışanlarının eğitilmesi yanında çocuğun yüksek 
yararı çerçevesinde koruyucu ve/veya önleyici hizmetlerin belirlenmesi önemlidir. Bu konuda multidisipliner 
çocuk koruma öncelikli bütüncül bir sağlık yaklaşımının zorunlu olduğu kanısındayız. 

Anahtar Kelimeler: acil, adli olgu 
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SS-68 

KAN KAYIPLARI VE YAŞAMSAL TEHLİKE KARARI 

Arda AKAY1, Oğuz YAMAK2, Murat YÜKSELOĞLU3, Ende VARLIK TOKGÖZOĞLU1, Muzaffer Berna DOĞAN4, 
Abdullah Coşkun YORULMAZ1 

1İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp 

2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp 

3Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksekokulu, Adli Bilimler 

4İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı 
 
 

TCK’da tanımlanan yaralama suçlarının adli tıp açısından değerlendirilmesi kılavuzunda önemli bir kan kaybının 
göstergesi olarak büyük damar yaralanmaları ve % 20’den fazla kan kaybına işaret eden klinik tabloya yol açan 
durumlar yaşamsal tehlike olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim 
Dalı’na başvurusu yaptırılan, şüpheli arteria tibialis anterior yaralanması olan ve yaşamsal tehlike sorulan olgu, 
kan kaybı miktarının belirlenmesine farklı yaklaşımların tartışılması amacı ile sunulacaktır. 

Olguda sağ cruris proksimalinden ASMÇ yaralanması olup, yapılan ilk tetkiklerde Hb: 13,2 Hct: 37,6, 5,5 saat sonra 
ise Hb:11,4, Hct:33,6, bundan 2 saat sonra Hb: 9,8, Hct: 28,9, olaydan bir gün sonra ise Hb:9,1, Hct:27,4 olarak 
ölçülmüştür. Fibula üst uçta parçalı kırık ve A. Tibialis anterior proksimalinde oklüzyon saptanmış ve takiplerinde 
persistan taşikardisi olduğu belirtilmiştir. ATK Şube Müdürlüğünün raporunda kişide gross damar patolojisi tarif 
edilmediği, mevcut yaralanmasının yaşamsal tehlike oluşturmadığı belirtilmiştir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp 
Anabilim Dalı’nda; Hb, Hct ve klinik bulguların %20’den fazla kan kaybını işaret ettiği belirtilmiş, yaralanma 
yaşamsal tehlike olarak değerlendirilmiştir. Çelişki üzerine ATK 2. Adli Tıp İhtisas Kurulunda yapılan incelemede; 
mevcut A. Tibialis anterior yaralanması, yaşamı tehlikeye sokan bir durum olarak değerlendirmiştir. 

Kan kayıplarının hesaplanabilmesi için birçok formül bulunmaktadır. Ancak mevcut ATK raporlarında Hb-Hct 
ölçümleri, klinik bulguların ve olay yerinde bulunan kan miktarlarının değerlendirilmediği görülmüştür. Bu 
bulguların değerlendirilmesi zorunludur. Yine kılavuzda yaşamı tehlikeye sokan büyük damar yaralanmaları 
listesinde a. tibialis anteriorun olmadığı ancak bunun bir dalı olan a. dorsalis pedisin bulunduğu görülmektedir. 
Kılavuzun yapılacak güncellemelerinde listeye a. tibialis anteriorun eklenmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: TCK, yaşamsal tehlike, arteria tibialis anterior, kanama 
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SS-69 

EŞİNİ ÖLDÜREN ÖRSELENMİŞ KADIN SENDROMU OLGUSUNDA SİSTEMATİK ŞİDDETİN ADLİ 
RAPOR DÜZENLENEREK BELGELENMESİNİN ÖNEMİ VE YARGI KARARINA ETKİSİ. 

Birgül TÜZÜN1, Rasime TURAN1, Atiye BÖRTLÜOĞLU1, Ufuk SEZGİN1, Doğan ŞAHİN2, Şebnem KORUR FİNCANCI1 

1İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 

2İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı 

 

Giriş ve Amaç: Kocasından veya duygusal ilişki yaşadığı partnerinden sürekli fiziksel, duygusal ve cinsel şiddet 
gören kadınların psikolojik durumlarını niteleyen bir kavram olan örselenmiş kadın sendromu; ceza hukukunda, 
partnerinden devamlı şiddet gören kadının, partnerinin eylemi bittikten sonra onu öldürmesi halini ifade 
etmektedir. Sunumda; adli tıbbi değerlendirmede maruz kalınan sistematik şiddetin fiziksel ve ruhsal kalıcı 
etkilerinin belirlenmesinde nasıl bir süreç izlenmesi gerektiği, görüşme tekniği ve muayene özelliklerinin neler 
olduğu, adli raporla belgelemenin önemi ve yargı kararına etkisi tartışılmıştır.  

Olgu: Mahkeme tarafından gönderilen, eşini öldürme iddiasıyla 2.5 yıldır tutuklu, 28 yaşında kadın olgunun; eşi 
tarafından defalarca fiziksel, cinsel, ekonomik ve psikolojik şiddete maruz kaldığı, 3,5 yaşında erkek çocuğu 
olduğu, olay günü eşinin kendisini kemerle boğazını sıkarak, oğlunun üzerine de dirseği ile bastırarak öldürmeye 
çalıştığı, eşinden kurtulmaya ve çocuğunu koruyamaya çalışırken eşini bıçaklayarak ölümüne neden olduğu 
belirlenmiştir. 

Tartışma ve Sonuç: Adli tıp ve psikiyatri uzmanı hekimler ve klinik psikolog tarafından yapılan ayrıntılı 
değerlendirmede; vücudunda çok sayıda künt travmatik, kesici-delici alet ve sigara yanık nedbeleri ile “TSSB ve 
Major Depresif Bozukluk” klinik tanılarına uyan ruhsal travma bulguları saptanmış, düzenlenen raporda; ölen eşi 
tarafından sistematik fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddete maruz bırakıldığı tıbbi kanaati belirtilmiştir. Yerel 
mahkeme bu tıbbi kanaat doğrultusunda olgunun olay sırasında eşinin kendisini ve çocuğunu öldürebileceğini 
düşündüğü, korku, panik ve çaresizlik içerisinde olduğu, meşru savunmada mazur görülebilecek heyecan, korku 
ve telaşla sınırı aşması sonucunda eylemi gerçekleştirdiği kabul edilerek ceza verilmesine yer olmadığına ve 
tahliyesine karar vermiştir. Bu tür olgularda; adli tıbbi değerlendirmede yeterli zaman ayırarak ve kapsamlı 
muayene ile multidisipliner çalışılması gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: örselenmiş kadın sendromu, adli tıbbi değerlendirme, aile içi şiddet, ölüm 
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SS-70 

ADLİ TIP, GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 

Musa DİRLİK1, Farzad AKBARZADEH1 

1ADÜ Tıp Fakültesi, Adli Tıp 
 
 

AMAÇ: Araştırmanın amacı son 18 yıldaki çalışma konularının ağırlık dağılımını belirlemek. 

YÖNTEM VE GEREÇ: 2000 yılından itibaren adli bilimler kongreleri ve adli tip sempozyumlarinda yapilan çalişma 
konulari ele alindi, bilgiler spss 20 yazilimi kullanilarak değerlendirildi. 

BULGULAR: Yaptığımız araştırmada 2000 yılından itibaren adli bilimler sempozyumu ve adli tıp kongrelerinde 
yayınlanan poster ve sözel sunumların dökümü yapıldı .toplam 2136 çalışma konusu ele alındı . En fazla çalışma 
sayısının hem sözel ve hem poster bazında 2012 yılında olduğu saptandı. En çok yapılan araştırma konuları sırası 
ile adli raporlar, otopsi çalışmaları ve adli bilimler konularında olmuştur. 2000-2012 yılları arasındaki çalışmalar 
ele alındığında adli raporlar ile ilgili çalışmaların oranı %18.42 olduğu, 2012-2017 yılları arasında ise bu oranın 
%4.08’lik bir artış göstererek %22.5 ‘e ulaştığı gözlenmiştir. Çocuk ve bebek ölümleri ile ilgili çalışmaların oranı 
2012-2017 yılları arasında 200-2012 yılları arasında yapılan çalışmalara göre yaklaşık %70’lik bir artış 
göstermektedir. 

SONUÇ: Her ne kadar son yıllarda otopsiler ile ilgili çalışmaların artmış olduğu gözlenmekte olsa da bu 
çalışmaların genellikle olgu sunumu bazında olduğu ve uzun otopsi serilerine yönelik çalışmalarla ilgili sözel veya 
poster sunumu yapılmadığı, ayrıca multidisipliner çalışmalara gereken ilgi gösterilmediği ve bu çalışmalara daha 
fazla yer verilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: adli tıp, kongre, sunumlar 
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SS-71 

BİR TIBBİ MALPRAKTİS OLGUSU ÜZERİNDEN FARK HESABINA DAYALI MALULİYET ORANI 
HESAPLAMASI 

Hülya GÜLER1, Ahsen KAYA1, Ender ŞENOL1, Ekin Özgür AKTAŞ1 

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

AMAÇ: Geçirilen bir travma öncesinde sekeli bulunan olgularda, travmaya bağlı maluliyet oranı hesaplaması, 
travmaya bağlı tek arıza veya birden çok arızanın ortak etkisine bağlı maluliyet oranı hesaplamasına göre farklılık 
göstermektedir. Şahıstaki travma öncesi durumun göz önünde bulundurulmaması hatalı değerlendirmeye neden 
olacaktır. Bu sunumda, katarakt ameliyatı öncesi görme azlığı bulunan, ameliyat sonrası ise göz kaybı olan bir 
olgu aracılığıyla, kişilerin tıbbi özgeçmişinin bilinmesinin fark hesabı yapılabilmesi için gerekli olduğuna ve 
hastaların tıbbi kayıtlarının düzgün olarak tutulmasının önemine dikkat çekmek amaçlandı. 

 OLGU SUNUMU: Katarakt cerrahisine bağlı maluliyeti (Meslekte Kazanma Gücünde Meydana Gelen Azalma 
Oranı) hususunda raporu istenen ve katarakt ameliyatı öncesi görme düzeyleri sağda 0,4-solda 0,9 olduğu bilinen 
olguda, sağ göze uygulanan ameliyat sonrası gelişen endoftalmiye bağlı göz kaybı nedeniyle oluşan maluliyet 
oranının tespiti, ameliyat öncesi ve sonrası tıbbi kayıtları değerlendirilerek fark hesabına bağlı maluliyet oranı 
şeklinde hesaplanmıştır. Hesaplamada ilgili yönetmeliğin iki D cetveli arası fark hesaplanıp E cetveline göre 
düzeltme yapılmıştır. 

 SONUÇ: Maluliyet Oranı değerlendirmesinde dava konusu olay tarihinde geçerli olan tüzük veya yönetmelik 
kullanılmaktadır. Zaman zaman “Meslekte Kazanma Gücünde Meydana Gelen Azalma Oranının” hesabı tartışma 
konusu olabilmektedir. Tıbbi uygulama hataları ile ilgili davalarda hastaların özgeçmişi ile operasyon öncesi, 
sonrası ve sırasındaki tıbbi kayıtlarının düzenli olarak tutulması, illiyet bağı ya da bu olgudaki gibi Meslekte 
Kazanma Gücü Azalma Oranı hesaplaması şeklindeki adli-tıbbi konularda karşılaşılan sorunların çözümünde 
kolaylık sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: fark hesabı, endoftalmi, katarakt ameliyatı 
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SS-72 

ACİL SERVİSLERDE DÜZENLENEN ADLİ RAPORLAR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ADLİ TIP 
ANABİLİM DALINDAKİLER İLE UYUMLU MU? (ÖZET) 

Murat AKBABA1, Veysal DAŞ1, Mustafa Kenan ASILDAĞ2, Mehmet KARASU3, Yusuf ATAN4, Zekariya 
TATAROĞLU5, Seval KUL6 

1Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 

2Gaziantep Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Adli Tıp 

3Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adli Tıp 

4Çankırı Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Adli Tıp 

5Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi , Adli Tıp 

6Gaziantep Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Biyoistatistik Anabilim Dalı 
 
 

GİRİŞ ve AMAÇ: Adli rapor düzenlemek acil servislerde çalışan hekimlerin temel sorumluluklarından biridir. Hatalı 
adli rapor düzenlemek adaletin yanılmasına yol açabileceği gibi, bu raporu düzenleyen hekimde cezai ve hukuki 
yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecektir. Acil servislerde yazılan ilk adli raporların hataları irdelenerek, acil 
servislerde çalışan hekimler için adli tıp eğitiminin ve durumun adli makamlara yansımasının önemini vurgulamak 
amaçlanmıştır. 

GEREÇ ve YÖNTEM: Anabilim dalımızda yazılan ve altın standart olarak kabul edilen raporlar ile bu vakaların ilk 
raporları geriye dönük olarak karşılaştırılmıştır. Bu bağlamda 631 vaka çalışmamız kapsamında 
değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: Raporların büyük kısmının ilk rapor olarak düzenlendiği, raporlarda genel durum, bilinç açıklığı, 
yaşamı tehlikeye sokan durum, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif/hafif değil kavramlarına 
sıklıkla yer verilirken, diğer kavramlara yer verilmediği saptanmıştır. Yaşamı tehlikeye sokan durum olan vakaların 
acil servislerde doğru ayırt edilebilme başarısının %83,49, olmadığının ayırt edilebilme başarısının % 85,52 olarak 
bulunmuştur. Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif vakaların doğru ayırt edilebilme başarısı 
%84,20, ancak basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olmayan vakaların doğru ayırt edilebilme 
başarısı çok düşük olacak şekilde, %58,62 olarak tespit edilmiştir. 

SONUÇ: Acil servislerde düzenlenen ilk raporlarda hem temel kriterlere değinme konusunda hem de doğru 
kanaat bildiren rapor yazımı konusundaki sorunların halen çözülemediği tespit edilmiştir. Hekimlerin kendilerini 
korumak amacıyla sonuçları olması gerekenden daha ağır rapor düzenleme eğilimde oldukları görülmüştür. 
Ancak bu eğilim hekimi korumayacağı gibi aksine, ek yasal sorunlara yol açabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. 

(Not: Bu çalışma Romanian Journal of Legal Medicine dergisinde 'Arethe forensic reports edited in emergency 
departments consistent with those edited in a forensic medicine department of a university hospital?' ismi ile 
yayınlanmayı beklemektedir.) 

Anahtar Kelimeler: adli rapor hataları, acil servis, adli tıp 
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SS-73 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALINA MUAYENEYE 
GÖNDERİLEN CİNSEL SALDIRI MAĞDURLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 

Besim UYGUN1, Ziya EROĞLU1, Mete Korkut GÜLMEN1, Ahmet HİLAL1 

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Adli Tıp ABD 
 
 

Amaç: Cinsel saldırı, rızası olmayan veya herhangi bir nedenle rızası kabul edilmeyen bir kişinin farklı zorlamalarla 
cinsel içerik taşıyan bir davranışa maruz kalması olarak tanımlanabilir. Cinsel suçlar genellikle insanın temel hak 
ve özgürlüklerine, bireysel özerkliğine ve bütünlüğüne yönelmiş en ağır fiziksel saldırı türü olarak 
düşünülmektedir. Bu çalışmada cinsel saldırı muayenesine gönderilen mağdurların demografik özelliklerinin ve 
muayene öncesi sürecin özelliklerinin ortaya konulması amaçlanıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim dalına 2015 Ocak ile 2018 
Ocak tarihleri arasında cinsel saldırı uğradığı şikayeti ile gönderilen 226 olgudan aşağıda aradığımız bulgular 
dosyalarında kayıtlı olan 128 olgu retrospektif olarak incelendi.  

Bulgular: 2015 Ocak ve 2018 Ocak tarihleri arasında başvuran 128 olgunun anketleri incelenmiştir. Olguların 
18’i(%14.1) erkek, 109’u(%85.2) kadın olduğu, olguların 119‘unun (%93) saldırganı tanıdığı, 7‘sinin (%5.5) 
tanımadığı, saldırganların 32‘sinin (%25) aile ortamından, 74‘ünün (%57.8) arkadaş çevresinden, 12‘sinin (%9.4) 
sanal ortamdan tanışılmış olduğu, olguların 20‘sinin (%15.6) kendi isteğiyle, 85‘ünün (%66.4) zorla, 16‘sının 
(%12.5) uyuşturucu-uyutucu madde etkisi altında olduğu sırada cinsel ilişki gerçekleştiği, 69’unun (%53.9) daha 
önce muayene olduğu, 58’inin(%45.3) muayeneye için ilk kez geldiği görülmektedir. 

Sonuç: Cinsel saldırılar tüm dünyada artma eğilimi gösteren, insanın bedensel ve ruhsal bütünlüğüne karşı yapılan 
en ağır saldırılardandır. Cinsel saldırı mağdurlarının saldırı dışında yaşadığı travmatik sürecin azaltılması, 
mağdurların adli-tıbbi başvurularını arttırarak cinsel saldırı eylemlerinin gizli kalmasını önleyecek nedenlerden 
birisidir.  

Anahtar Kelimeler: cinsel istismar, cinsel saldırı 
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SS-74 

ÇOCUĞUN FİZİKSEL İSTİSMARI: OLGU SUNUMU 

Abdurrahim TÜRKOĞLU1, Turgay BÖRK1 

1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Giriş ve Amaç: Çocuğun kaza dışı olarak yaralanması fiziksel istismar olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık 
Örgütü verilerine göre; her dört yetişkinden biri çocukken fiziksel istismara uğradığını bildirmiştir. Çocuk ile ailesi 
dışında en fazla temas eden eğiticiler ve sağlık çalışanlarının farkındalığı istismarın ortaya çıkarılmasında büyük 
önem taşımaktadır. Çalışmamızda; çocuğun fiziksel istismarında risk faktörlerini tartışmak, anamnez ve fizik 
muayene bulgularına vurgu yapmak amaçlandı. 

Olgu: 6 yaşında kız çocuğudur. Ailenin tek çocuğu olup, anne 2 yıl önce eşinden ayrılmış ve ikinci evliliğini 
yapmıştır. Üvey baba işsiz ve alkol kullanım öyküsü mevcuttur. Kız çocuğunun bebekliğinden itibaren altına 
kaçırma öyküsü mevcuttur. Üvey baba, her altına kaçırdığında ısıtılmış soba maşası (Resim 1) ile çocuğun genital 
bölgesini yakmaktadır. Yanıklar sebebiyle annesi tarafından ilçe devlet hastanesine götürülmüş ve acil hekimi 
tarafından şüpheli görülerek adli bildirim yapılmıştır. Adli Tıp polikliniğimizde yapılan muayenesinde; uyluk üst 
kısımlarına kadar uzanan genital bölgenin tamamında yara yaşları birbirinden farklı, kısmen şekilli yeni ve eski 
yanık alanları (Resim 2) olduğu görüldü. 

Tartışma ve Sonuç: Çocuk istismarının tespitinde özellikle çocuk ile iletişim halinde olan meslek grupları büyük rol 
oynamaktadır. Mesleki uygulamalarımızda da bildirimlerin daha çok sağlık çalışanları, rehber öğretmenler ve 
ilköğretim öğretmenleri tarafından yapıldığını görmekteyiz. İlgili meslek gruplarında hizmet içi eğitim ile 
farkındalığın oluşturulması çocuk istismarı vakalarının ortaya çıkarılmasında büyük rol oynayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: çocuk, fiziksel istismar, üvey baba 
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SS-75 

ÖZEL HASTANELERİN SAĞLIK HUKUKUNDAN DOĞAN SORUMLULUKLARI 

Nezihe ÇÖRTÜK1 

1Altınbaş Üniversitesi, Adalet MYO 
 
 

AMAÇ 

Hızla gelişen, değişen ve globalleşen dünyada temel insan hakları ve finansal gereklilikler arasında idarelerce 
toplumsal ihtiyaçlar dengesinin kurulması amacıyla, kamu hizmeti olan sağlık hizmetlerinin özel teşebbüslerce 
yerine getirilmesine ve bunların denetlenmesi yoluyla kamu hizmeti vasfını kaybettirilmemesine gidilmiştir. Bu 
süreç neticesinde özel hastaneler sağlık hizmetlerini belirli denetimlerle sağlamaya başlamışlardır. Özel 
hastaneler; kamu hizmeti amacı güdülmeden, yatırılarak veya ayakta hasta tedavi etme, rehabilitasyon ve doğum 
yardımlarında bulunma amacına yönelik sağlık kuruluşlarıdır. Tanı ve tedavi hizmetlerinin insan hayatı ile 
yakından ilgili olma özelliği nedeniyle özel hastaneler idarenin denetimine tabidir. İdari denetim, hastanenin 
açılması, organizasyonu ve işleyişi ile ilgili tüm süreçleri kapsamaktadır. Ancak özel sağlık kuruluşunun yalnızca 
idari yükümlülükleri bulunmamaktadır. Dikkat ve özen yükümlülüğü, adam çalıştıran sıfatıyla sorumlulukları ve 
elbette ki kişilerin Anayasa ile korunan haklarının tesisi hususlarında yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu 
kapsamdan özel hastanelerin; idarenin denetimine tabi ve idareye karşı yükümlülükleri olan ayrıca özel hukuk 
yükümlülüklerini haiz gerçek veya tüzel kişilikler olduğu söylenebilecektir.  

GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmada, özel hastanelerin özel hukuktan ve idareye karşı sorumluluklarından ve bu sorumluluklardan 
kaynaklanan hukuk alemine yansıyan uyuşmazlıklara değinilerek sorumluluğun genel çerçevesi çizilmeye 
çalışılacaktır. 

BULGULAR VE SONUÇ 

Anayasamız ile korunan temel haklardan olan yaşam hakkı; sağlıklı yaşamak ve sağlık hizmetinden faydalanmayı 
da bünyesinde barındırmaktadır. Sağlık hizmetinin kamu eliyle ifa edileceği ancak idarece uygun görülmesi 
halinde denetim ve gözetim çerçevesinde özel teşebbüslerce de sağlık hizmetinin verilebileceği düzenlenmiştir. 
Yaşam hakkı ile yakından bağlantılı olan bu hizmet, hukukun birçok alanında sorumluluk doğurmakta olup 
özellikle sağlık turizmi kapsamında tedavi alan yabancı hastalara ilişkin uyuşmazlıklarda sorumluluk önem arz 
etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: özel hastaneler, sağlık hukuku, sağlık turizmi, tazminat sorumluluğu, hastaneye kabul 
sözleşmesi, adam çalıştıranın sorumluluğu, cezai sorumluluk 
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SS-76 

TRAFİK KAZALARINDA BİLİRKİŞİLİK: OLGU SUNUMU 

Afranur ATEŞ1, Yusuf Tunç DEMİRCAN1 

1İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı 
 
 

AMAÇ: Türkiye’de son yıllarda ölümle sonuçlanan trafik kazası sayısındaki artış, bu kazaların ardından yapılan 
yargılamaların hızlı ve adil bir şekilde yürütülmesine hizmet edecek bir araç olarak bilirkişilik ve uzman görüşü 
sisteminin önemini gözler önüne sermektedir. Bu çalışmada, örnek vakıa ışığında ölümle sonuçlanan trafik 
kazalarının adli sürecinin çözümünde, her bir somut olaydaki uyuşmazlık konusunun uzmanı olan kişilerden rapor 
alınmasının önemi ortaya konularak, yargı makamlarına sunulan bilirkişi ve uzman görüşü raporlarında, hukuki 
konu niteliğindeki kusur kavramının tartışılmasının yargılama faaliyetini sekteye uğratıp uğratmadığı tespit 
edilmeye çalışılmıştır. 

GEREÇ- YÖNTEM: Örnek olgu kapsamında, 04.05.2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen ölümlü trafik kazasının 
İstanbul … Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen yargılamasında, dava dosyasında değerlendirilen üç tanesi bilirkişi 
raporu iki tanesi uzman görüşü niteliğindeki toplam beş raporun basit istatistiksel yöntem ve içerik analizi 
yöntemiyle inceleme ve değerlendirmesi yapılmıştır. 

BULGULAR: Örnek olguya ait raporların rapor yazım tekniği, raporda yer alan kusurluluk incelemesi yöntemi, olay 
kapsamında yapılan değerlendirmelerin dayanakları ve varılan sonuçlar gibi birçok parametre açısından farklılık 
gösterdiği tespit edilmiştir. 

SONUÇ: Her bir somut olaydaki uyuşmazlık konusunda yetkin kişilerce hukuki değerlendirme ve 
nitelendirmelerden uzak olarak hazırlanmış raporların, yargılama faaliyetinde esas olan, adaletin hızla tesis 
edilmesi amacına hizmet etmekte en önemli araçlardan biri olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: bilirkişi raporu, uzman görüşü, kusur, trafik kazası 
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SS-77 

INTRAMUSKULER ENJEKSİYON SONRASI SİYATİK SİNİR HASARI; KOMPLİKASYON MU 
MALPRAKTİS Mİ? 

Fatma Tuğba ATEŞ1, M. Zeyit ALEMDAR1, Aysun BALSEVEN ODABAŞI1, Ramazan AKÇAN1, Mehmet CAVLAK1, Ali 
Rıza TÜMER1 

1Hacettepe Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Giriş ve Amaç; İntramuskuler (im) enjeksiyonlar pratikte sık kullanılan uygulamalardır. Uygulama bölgesi olarak 
genellikle dorsogluteal bölge tercih edilmektedir. Dorsogluteal bölgenin damarsal yapısı, siyatik sinire yakın 
olması nedeniyle komplikasyon gelişme riski daha fazladır. Bu komplikasyonlar arasında nörit, damar 
yaralanması, kemik patolojisi ve sinirlerde yaralanmalar yer alır.  

Siyatik sinir (SN) hasarı gelişen olguların çoğunun IM enjeksiyona bağlı geliştiği çalışmalarda bildirilmektedir. 
Enjeksiyona bağlı en ciddi hasarlar sinir içine enjeksiyon sonrası gelişmektedir. Sunumumuzda siyatik sinir 
yaralanmasının tıbbi uygulama hatası iddası değerlendirmesinde 9 olgumuz üzerinden muayenenin önemini 
vurgulamayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem; 2015-2017 yılları arasına tarafımıza başvuran 2 kadın, 7 erkek 9 hastada, 1 hastada trafik kazası 
sonrası, 8 hastada IM enjeksiyon sonrası SN hasarı geliştiği, yaş aralığının 8 ile 66 arasında değiştiği, 3 hastada 
kullanılan ilacın belirtilmediği, 3 hastada dicloron, 1 hastada penisilin, 1 hastada novalgin kullanıldığı tespit 
edilmiştir. 8 olgumuzda im enjeksiyon sonrası kalçada şiddetli ağrı gelişmiş ancak alınan anamnez ve 
muayenelerinde enjeksiyonun yapıldığı bölge hekim tarafından tespit edilmemiştir. Yapılan olgu serilerinde 
enjeksiyon uygulama kurallarına uygun davranılması durumunda sinir hasarının azaldığı belirtilmektedir. Sinir 
Hasarı oluşumunun tek nedeni olmamakla beraber enjeksiyonun uygun yere yapılıp yapılmaması siyatik sinir 
hasarı oluşumunda önemli bir belirleyendir.  

Sonuç; Enjeksiyon sonrası siyatik sinir hasarı gelişiminde uygun teknik ve enjeksiyon yerinin uygunluğunun önemi 
konusunda sağlık çalışanlarına yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılmalı ve bu konuda hizmet içi eğitimler 
verilmeli, ayrıca bu olguların tıbbi uygulama hatası olup olmadığı değerlendirilirken enjeksiyonun yapıldığı 
bölgenin tespitinin ne derece önemli olduğu konusuna vurgu yapılarak erken dönemde hastayı muayene eden 
hekimler tarafından enjeksiyon pikür izlerinin fotoğraflanması ve kayıt altına alınmasının önemi konusunda 
hekimlerde farkındalık yaratılmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: siyatik sinir hasarı, intramuskuler enjeksiyon, malpraktis, komplikasyon 
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SS-78 

MALULİYET OLGULARINDA GÖZARDI EDİLEN RUHSAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Rasime TURAN1, Selin SELEK1, Atiye BÖRTLÜOĞLU1, Dilber ERDOĞDU DEMİRAL1, Şebnem KORUR FİNCANCI1 

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp 
 
 

Amaç: Trafik kazaları hem fiziksel yaralanmalar, hem de ruhsal bozukluklara yol açabilmektedir. Özellikle Travma 
Sonrası Stres Bozukluğu, Akut Stres Bozukluğu gibi psikiyatrik hastalıkların önemli bir kısmının nedeni trafik 
kazalarıdır. Dolayısıyla trafik kazalarına bağlı maluliyet tayini için başvuran olguların ruhsal açıdan 
değerlendirilmesi önemlidir. Çalışmamızda bu nedenle maluliyet tayini için başvuran olgularda ruhsal 
değerlendirme yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa değerlendirme sonuçlarının nasıl yönetildiğinin araştırılması 
amaçlanmıştır.  

Gereç-Yöntem: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’na 2017 yılında mahkemelerden, 
Sigorta Tahkim Komisyonu’ndan gönderilen olgular ile bireysel olarak başvuran olgular hakkında düzenlenen 
maluliyet raporları retrospektif olarak taranmıştır. 

Bulgular: Maluliyet tayini için başvuran olguların önemli bir kısmında ruhsal şikayetin sorgulanmaması ve/veya 
ruhsal durum muayenesi yapılmaması önemli bir eksiklik olarak görüldü. Ruhsal durum muayenesi ile olaya bağlı 
bir psikiyatrik tanı alan olguların tedavi ile düzelen/düzelmeyen kategorisine konulabilmesi için 1 yıllık psikiyatrik 
takip ve tedavisi sonrası tekrar değerlendirilmesi şeklinde sonuçlandırılma, olguların yönetiminde başvurulan bir 
çözüm yoluydu. Bize başvurusundan önce psikiyatrik yardım almış olguların uygun süre ve şekilde tedavi alıp 
almadıkları, alınan tedavilerinin belgelendirilmesi önemli bir sorun alanıydı. Sigorta Tahkim Komisyonu'ndan 
kısıtlı bir süre verilerek gönderilen olguların bu süre içinde değerlendirilme zorunluluğu vb sorun alanları da revize 
edilmesi gereken durumlar olarak görüldü. 

Sonuç: Son yıllarda adli tıp polikliniklerinin rutininde oldukça fazla yer alan maluliyet olguları hakkında rapor 
düzenlenirken olguların fiziksel travma bulgularının yanı sıra varsa ruhsal travma bulgularının da göz önünde 
bulundurulması, bu konuda ortak bir dil geliştirilerek, ortak bir algoritma ve uygulama planının, bir rehberin 
ortaya konulması, bu alanda çalışanların da farkındalık geliştirilmesine yönelik çaba gösterilmesi önemli ve 
standardizasyon sağlanması için gereklidir.  

Anahtar Kelimeler: maluliyet, ruhsal muayene, meslekte kazanma gücü kaybı 

  



 

117 
 

SS-79 

2017 YILI İLK ALTI AYINDA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP 
ANABİLİM DALI BİLİRKİŞİ KURULUNCA ‘UYUTUCU, UYUŞTURUCU, UYARICI MADDE 

ARANMASI’ KONULU RAPOR DÜZENLENMİŞ OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Muhammet ÖZBOSTAN1, Selin ÇABUK1, Süleyman Serhat GÜRPINAR1, Çetin Lütfi BAYDAR1 

1Süleyman Demirel Üniversitesi, Adli Tıp 
 
 

AMAÇ: Bu çalışmada 2017 yılı ilk altı ayında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalınca 
‘Uyutucu, Uyuşturucu, Uyarıcı Madde Aranması’ konulu rapor düzenlenmiş olguları değerlendirerek Isparta ili ve 
çevresinde uyuşturucu kullanımı ile ilgili risk faktörlerinin ve ortaya çıkan sorunların niteliklerini belirleyerek 
koruma ve tedavi çözümleri için alt yapı oluşturulması amaçlandı. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Düzenlenmiş raporlar retrospektif incelenerek bireylerin sosyodemografik özellikleri, 
anamneze göre madde kullanım bilgileri ve başvuru bilgileri değerlendirilmiştir. Pearson ki-kare, Kaplan Meier ve 
Spearman’s rho korelasyon testleri kullanılmıştır. 

BULGULAR: Toplam 364 olgu olup, yaş ortalaması 27.41’dir. %85.7’si erkek, %14.3’ü kadın, %16.5’i öğrenci, 
%20,1’i işsiz ve %25.3’ü işçi, %68.7’sinin bekâr idi. Laboratuvarda en sık eroin (%39,6), ikinci sıklıkta esrar (%15,9) 
ve daha sonra diğer maddeler ile çoklu madde kullanımı saptandı. Anamneze göre maddeye başlama yaşı 9 ile 50 
arasında olup ortalama 21.89 idi. Tedavi alma durumu ile madde pozitifliği arasında anlamlı farklılık olmadığı, 
madde kullanımında en riskli dönemin 15-30 yaş arası olduğu saptandı. 

SONUÇ: Madde kullanımının önlenmesinde problemin temelini oluşturan psikososyal nedenlere yönelik önlemler 
alınabilmesi açısından bakanlıklar, medya ve sivil toplum örgütleri gibi birçok kurum ve kuruluşu içeren 
multidisipliner yaklaşıma gereksinim olduğu, ilk kez madde kullananlar ile madde kullandıkları ilk kez ortaya 
çıkartılanların tedaviye yönlendirilme fırsatı sağlanmış olup bu konuda Adli Tıp Anabilim Dalının etkinliğinin 
önemi, sürecin hızlı ve güvenilir işlemesinde 7 gün 24 saat esasına göre çalışan merkezlerin önemi ve özellikle 
Üniversite Hastanelerinin bu hizmeti verebilecek kapasiteye sahip olduğu, elde edilen bulguların çok merkezli, 
prospektif ve boylamsal çalışmalarla desteklenmesi gerektiği vurgulandı. 

Anahtar Kelimeler: madde bağımlılığı, adli tıp 
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SS-80 

MALULİYET DEĞERLENDİRMELERİNDE “KARAYOLLARI YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU 
KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI” VE YOL AÇTIĞI HAK KAYIPLARI 

Abdurrahman İSAK1, Ramazan AKÇAN1, Halit Canberk AYDOĞAN1, Mehmet CAVLAK1, Aysun BALSEVEN 
ODABAŞI1, Ali Rıza TÜMER1 

1Hacettepe Üniversitesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Giriş ve Amaç: Karayolları Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası genel şartları, maluliyet 
değerlendirmelerinde sıklıkla kullanılan diğer yönetmeliklere kıyasen sekel listesindeki hastalık sayısının az 
olması, raporu düzenleyen kişinin takdir yetkisinin açıkça belirtilmemesi, kişinin yaş ve meslek özelliklerine göre 
oranlama içermemesi ve isim ve içerik benzerliği nedeniyle Ferdi Kaza Sigortası genel şartlarıyla karıştırılması 
nedeniyle mevzuat kaynaklı hak kayıplarına neden olabilmektedir.  

Gereç ve Yöntem: 01.01.2016-31.12.2017 tarihleri arasında tarafımıza bedensel zararın tespiti amacıyla başvuran 
olgular retrospektif olarak incelenmiştir. İlgili sigorta mevzuatına göre değerlendirmesi yapılan 26 vaka raporu 
talep eden makamlar, demografik veriler, yaralanma bölgeleri ve maluliyet oranları açısından değerlendirilmiş 
olup bulgular literatür eşliğinde tartışılmıştır. 

Bulgular: Oniki olgu daha önceden Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliği, 1 olgu 
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik, 7 olgu ise 
her iki yönetmelik kapsamında değerlendirilmiştir. Sigorta şartlarına göre kişinin tazminat oranı ile diğer 
yönetmeliklere göre maluliyet oranı kıyaslandığında, tazminat oranı dramatik şekilde az bulunmuştur. Bu durum 
çalışmamızda istatiksel olarak değerlendirilmiştir. 

Sonuç: Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası kapsamında sakatlık teminatını belirlemede sekel listesinin yetersiz 
kalması ve isim ve içerik olarak birbirine benzer iki farklı genel şartlar listesinin aynı yorumlanması nedeniyle 
sorunlar ve hak kayıpları yaşanmaktadır. Takdir yetkisinin açıkça belirtilmemesi kurumlar arası standardizasyonu 
azaltmaktadır. Bu sigorta genel şartlarına yönelik sürekli sakatlık tazminatına ilişkin oranının belirlenmesinde 
daha ayrıntılı ve kapsamlı düzenlemeler içeren yönetmeliklerin kullanılması için yasal değişiklikler yapılmasının 
bu alandaki sorunları gidereceği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: maluliyet oranı tespiti, zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası, ferdi kaza sigortası 
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SS-81 

NİTELİKLİ UZMANLIK EĞİTİMİ HAKKI BAĞLAMINDA ÜNİVERSİTELERDEKİ ADLİ TIP 
UZMANLIK ÖĞRENCİSİ OTOPSİ EĞİTİMLERİNİN KESİTSEL DEĞERLENDİRİLMESİ 

Abdurrahman İSAK1, Burak TAŞTEKİN1, Ramazan AKÇAN1, Mehmet CAVLAK1, Aysun BALSEVEN ODABAŞI1, Ali 
Rıza TÜMER1 

1Hacettepe Üniversitesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Giriş ve Amaç: Prof. Dr. Mazhar Osman Usman’ın bir adli tıp eserinin ön sözünde belirttiği “Lakin fakülteyle Adli 
Tıp Müessesesi adeta ayrılmıştı. Adli tıbbın o bol materyalinden, morgdan talebe istifade edemiyordu. Hatta 
duyduğuma göre talebenin morga girmesi bir vakit adliyece men edilmişti. Bunun makul bir tarza sokulacağına 
eminim.” sözlerinin üzerinden 70 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen ülkemizde adli tıp uzmanlık öğrencisinin 
otopsi eğitimindeki sorunlar tam anlamıyla giderilebilmiş değildir. Adli tıp uzmanlık eğitiminde otopsi eğitiminin 
yeri ve önemi tartışmasızdır. Bu çalışmada mevcut durumda üniversitelerdeki adli tıp anabilim dallarının otopsi 
yapma imkanlarının ve adli tıp uzmanlık öğrencisi otopsi eğitimlerinin kesitsel olarak değerlendirilmesi ile bu 
alandaki sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılması amaçlanmaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışma grubunu Nisan 2014-Eylül 2017 yılları arasında adli tıp uzmanlık eğitimi vermekte olan 
46 üniversitene oluşturmuştur. Üniversitelerdeki adli tıp uzmanlık öğrencisi otopsi eğitimlerinin değerlendirilmesi 
için oluşturulan 21 soruluk anket internet üzerinden, üniversitelerin araştırma görevlileri ile paylaşılmış ve otopsi 
eğitimi verilerine ulaşılmıştır. Elde edilen veriler ilgili literatür eşliğinde tartışılmıştır. 

Bulgular: Üniversitelerin büyük kısmında düzenli teorik eğitim bulunmadığı ve pratik otopsi eğitiminin Adli Tıp 
Kurumu rotasyonundan ibaret olduğu saptandı. Bu durum çalışmamızda istatiksel olarak değerlendirildi. 

Sonuç: Adli tıp uzmanlık öğrencilerinin otopsi eğitiminin önündeki engellerin sebepleri çeşitli çalışmalar ile ortaya 
konulmuş ve problemlerin nasıl çözülebileceğine yönelik önerilerde bulunulmuş olmasına rağmen bu sorunların 
tam anlamıyla giderilemediği açıktır. Üniversitelerde adli otopsi yapılması önündeki sisteme ait ve bürokratik 
engellerin kaldırılması için Tıpta Uzmanlık Kurulu, Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu, uzmanlık dernekleri ile 
üniversiteler başta olmak üzere bu konuda sorumluluk sahibi kuruluşların, uzmanlık öğrencisi eğitiminin niteliğini 
artırma noktasında işbirliği içinde çaba harcamalarının yerinde olacağı görüşündeyiz. 

Anahtar Kelimeler: uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatı, adli tıp uzmanlık eğitimi, otopsi eğitimi 
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SS-82 

ÇOCUK VE GENÇ ERİŞKİNLERDE MOTORLU ARAÇ KAZASI SONRASI OLUŞAN MALULİYET VE 
MALULİYETE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 

Selçuk YAZICI1, Muhammet CAN2 

1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakultesi, Pediatri Anabilim Dalı 

2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Giriş ve Amaç 

Çalışmada amaç çocuklarda ve genç erişkinlerde motorlu araç kazası sonrası gelişen maluliyet derecelerini ve 
etkileyebilecek faktörleri tespit etmekti.  

Gereç ve Yöntem 

Çalışmaya 2017 yılında Adli Tıp Anabilim Dalı’na başvuran 0-26 yaş arası hastalar alındı. Hastaların yaşı, cinsiyeti, 
kaza tipi (araç içi-dışı), araç içi kazalarda oturma yeri, koruyucu önlem alınıp alınmadığı (kask, emniyet kemeri), 
kaza anında etkilenen sistemler, yüzeysel yaralanma sayısı ve cinsi, kırık sayısı ve cinsi, hastaneye transport şekli, 
hastanede ve yoğun bakımda kalış süresi, opere edilip edilmediği, organ kaybı olup olmadığı, kalan kaza sekelleri, 
kaza ile başvuru arasında geçen süre ve toplam maluliyet oranı arşiv kayıtlarından geriye yönelik olarak incelendi. 
Hastalar 0-18 ve 19-26 yaş aralığı olarak iki gruba ayrıldı. Bu iki grup açısından veriler karşılaştırıldı 

Bulgular ve Sonuç 

165 hastanın ortalama yaşı 16,27’ydi. 109 erkek, 56 kız hastanın ortalama maluliyet oranı % 13,1 (Min % 2- Max 
%59) olarak saptandı.  

0-18 yaş grubundaki 94 hastanın (56 Erkek, 38 kız) yaş ortalaması 12,57±4,24 yaştı. Ortalama maluliyet oranı 
%8,10 (Min % 2,10- Max %59,00) olarak saptandı ve iki cins arasında fark saptanmadı. 33 araç içi (%35,1), 61 araç 
dışı kaza olup (%64,9) ortalama maluliyet açısından anlamlı fark yoktu. Araç dışı kazaların 29’u (%47,5) yaya 
olarak, 32’si (%52,5) motosiklet/bisiklet kullanırken oluşmuştu. Bu iki grup arasında da maluliyet açısından fark 
yoktu. Koruyucu önlem sadece 6 vakada (%6,4) alınmıştı. 88 vakada hiçbir koruyucu önlem alınmamıştı (%93,6). 
Hastaların 79’u (%91,9) hastaneye sağlık personeli tarafından, 7’si ise kendi imkanları ile (%8,1) taşınmıştı. 0-18 
yaş grubunda trafik kazaları sonrası ortalama maluliyet oranı % 8,1 olarak bulundu. 19-26 yaş grubundaki 71 
hastanın (53 Erkek,18 kız) yaş ortalaması 21,1 yaştı. Ortalama maluliyet oranı %15,46 (Min% 2- Max % 42) olarak 
bulundu. Ortalama maluliyet 0-18 yaş grubuna göre anlamlı olarak yüksekti. Oranlar 0-18 yaş grubuna benzerdi.  

Genel olarak kayıtlarda çok önemli eksiklerin bulunduğu ve kayıtlar açısından ulusal bir standardın oluşturulması 
gerekir. 

Anahtar Kelimeler: motorlu araç kazası, maluliyet oranları, genç erişkinler, çocuk hastalar, maluliyete etki eden 
faktörler 
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SS-83 

ACİL TIP VE MALPRAKTİS: OLGU SUNUMU (KAZA YAPAN SÜRÜCÜNÜN HEKİM OLDUĞU 
HASTANEDEKİ MESAİ ARKADAŞLARININ MALPRAKTİSİ) 

Eylem ERSAN1, Muhammet CAN2, İsmail BİRİNCİOĞLU2 

1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı 

2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Amaç: 

Sürücüsü, tedavi edenleri ve tıbbi girişim yapanlarının hekim olduğu çoklu malpraktis olduğu iddia edilen bu 
karmaşık sürecin aktarılması amaçlanmıştır. 

Olgu: 

Koroner by-passlı motosikletlinin, sürücüsü hekim olan araçla çarpışması sonucu yaralandığı, Dr. EE tarafından 
yapılan ilk muayenede iç kanama olmadığı, batın sağ üst kadran ve pelvik hassasiyetinin saptandığı, muayene ve 
tetkikleri yapılan hastanın başvurudan 6 saat sonra iyi hali de gözetilerek taburcu edildiği, Olayda dışarıdan 
hizmet alımı şeklinde radyolojik inceleme yapıldığı ve ilk bulguların mail yoluyla gönderildiği görüldü. Hastanın 
kazanın ertesi günü kabızlık şikayeti ile ikinci kez hastane acil servisine başvurduğu, Dr. MLG tarafından muayene 
edildiği, Hgb:10,57 HTC:30,63 saptandığı, uygulanan medikal tedavi sonrası eksterne edildiği tespit edildi. 
Kazadan 2 gün sonra karın ağrısı, idrar yapamama, bulantı-kusma yakınmaları ile acil servise tekrar başvurması 
üzerine akut batın ve iç kanama ön tanıları ile takip edilmek amacıyla genel cerrahi servisine yatırıldığı, dalakta 
kontüzyon, batında serbest sıvı, 2 adet kaburga kırığı saptandığı, HCT ve Hgb değerlerinin çok düşmesi üzerine 
acil ameliyat kararı alındığı ve kaza sonrası 3. gün ameliyat masasında genel narkoz için ilaçlar verildiği sırada 
daha ameliyata başlamadan aniden kardiyak arrest geliştiği ve hastanın yapılan CPR müdahalesinden sonuç 
alınamayarak ex olduğu kayıtlıdır. Otopside, batın sol alt kadrandan başlayıp penis gövdesi ve skrotumu içeren 
mor renkte geniş ekimoz tariflendiği, batından 1500 cc pıhtılı kan boşaltıldığı, omentum majus alt kısmında 20x15 
cm’lik boyutunda yırtık saptandığı kayıtlıdır.  

Tartışma ve sonuç: 

Önceki bilirkişi raporunda olay trafik kazası ile ilişkili bulunarak doktorlara isnat edilecek bir suç olmadığı yönünde 
karar olduğu, sonraki üniversite hastanesi raporunda bazı hekimlerin olayda kusurlu oldukları belirtilmiştir. 

Olayın sadece tedavi tarafında hekimlerin bulunduğu olgular ile olayın her iki tarafında da hekimin olduğu 
olgularda üstelik aynı hastanede çalışmaları durumunda yaklaşımların nasıl olacağının irdelenmesi açısından 
incelemeye değer bir olgudur. 

Anahtar Kelimeler: acil tıp, çoklu malpraktis, adli tıp 
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SS-84 

TÜRKİYE’DE ADLİ BİLİMLER LİSANS EĞİTİMİ VE GELECEĞE YÖNELİK PROJEKSİYONLAR 

Sevil ATASOY1, Kaan YILANCIOĞLU2, Tuğba ÜNSAL1 

1Üsküdar Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Adli Bilimler Bölümü, Bağımlılık ve Adli Bilimler 
Enstitüsü 

2Üsküdar Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Biyoloji Mühendisliği, Bağımlılık ve Adli 
Bilimler Enstitüsü 

 
 

Ülkemizde zaman zaman mahkemelerimizi tatmin etmeyen, kamuoyunun vicdanını rahatsız eden, aynı kişinin 
aynı delili iki farklı zamanda çalıştıktan sonra farklı sonuçlara vardığı bilirkişi raporlarıyla karşılaşıldığı bir gerçektir. 
Mesele, bu kurum ve kuruluşlarda görev yapanların bilgi birikimi ve deneyim eksikliği, kısacası kalite güvencesinin 
bulunmayışı ve dış denetimin olmayışıdır. Nitekim Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun 01/07/2010 
tarihli raporunda da “…tıp dışı alanlarda uzman yetiştirilmesi için ciddi eksiklikler bulunduğu” “Bilirkişi müessesi 
sorunlu, kriminal uzmanı yetişmiyor” sonucuna varılmıştır. Ülkemizde kriminal laboratuvarlarda Fen Bilimlerinin 
değişik dallarından mezun kişiler çalışmaktadır.  

Bu kişilerin lisans eğitimlerini kriminal laboratuvarlar çalışmalarına, delil analizine ve bilirkişi raporu hazırlamaya 
uygun almamış olup; çalıştıkları kurumda usta-çırak eğitimi ile yetiştirilmeye çalışılmaktadırlar. Ülkemizdeki bu 
kriminal uzman eksikliğini gidermek ve adalet hizmetleri kalitesini çağdaş düzeye yükseltebilmek, ancak Adli 
Bilimler alanında “lisans” eğitimi vererek alanında uzman kişi -“kriminalist” yetiştirmekle mümkün olacaktır. 

Prof. Dr. Sevil Atasoy yönetiminde; Üsküdar Üniversitesi’nde açılan Adli Bilimler Bölümü, yurt dışında onlarca 
örneği bulunmakla birlikte ülkemizde bir ilktir. Eğitimin içeriği, Adli Bilimler Eğitim Programları Akreditasyon 
Komitesi Standartları (FEPAC) doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu bildiride aktif dört yıllık ders programı sunulacak 
olup, açılması planlanan Adli Bilişim Mühendisliği ve Siber Güvenlik ile Ceza Adaleti lisans eğitimleri hakkında da 
bilgi verilecektir.  

Adli Bilimler lisans eğitimi ile Türkiye’de de diğer ülkelerde olduğu gibi özel ya da resmi kriminal laboratuvarlarda 
görev yapacak, bilimsel araştırmalar yürütecek, yeni yöntem ve gereçler geliştirip uygulamaya geçirecek 
kriminalist yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Bilirkişilik kurumlarımız ve kriminal laboratuvarlarımızın; Avrupa ve 
dünyada tanınan, güvenilen, diğer ülkelere bu alanda teknoloji ihraç eden, öncülük yapan organizasyonlara 
dönüşmesi ancak buna bağlıdır. 

Anahtar Kelimeler: adli bilimler, adli bilimler lisans eğitimi, Türkiye’de adli bilimler 
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SS-85 

PATLAMA OLAYLARINDA KRİMİNAL İNCELEMELERİN ÖNEMİ 

Şahin İPLİKÇİ1 

1Üsküdar Üniversitesi, Adli Bilimler 
 
 

Ülkemizde ve dünyada patlayıcı kullanılarak meydana gelen pek çok adli vaka bulunmaktadır. Bunlar terör 
kaynaklı olabildiği gibi aynı zamanda kamu hizmetleri ya da özel amaçlı tünel açma, maden çalışmaları, taş 
ocakları, binaların kontrollü yıkımı vb. amaçlarla da olabilmektedir. Bu vakalarda yaralanmaları, uzuv kayıpları, 
ölümler meydana gelebilmekte; bununla birlikte maddi hasar ve kayıplar da oluşabilmektedir. Bunlar, uzun süren 
adli yargı süreçlerine sebep olmaktadır. Son yıllarda bu vakalarda artışlar gözlenmektedir. Bu olaylar yargı 
süreçlerinde Ceza Mahkemeleri, Adli Tıp Enstitüleri, Cumhuriyet Savcılıkları, Emniyet Müdürlükleri, İtfaiyeler, Acil 
Durum ve Can Kurtarma Birimleri gibi pek çok kamu kurumunun çalışma sahasına girmektedir. Bu olaylarda delil 
tespitleri yapılmakta, olay yeri inceleme raporları hazırlanmakta; ancak bu deliller toplanırken hangi 
malzemelerin, hangi patlayıcı bileşenlerinin olayda kullanıldığına yönelik delil tespitinin çok ciddi ve bilimsel bir 
şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Günümüzde özellikle jel dinamit, sıvı patlayıcılar (TATP) konusu da gündeme 
gelmiştir. Bununla birlikte, zayıf patlayıcı grubunda olan piroteknik malzemelerin de patlayıcı etkisi yapması söz 
konusudur. Oysa bunlar ağırlıklı olarak düğün, kutlama, davet gibi toplumsal organizasyonlarda kullanılmaktadır. 
Ancak piroteknik malzemeler, hacim olarak çok yüksek miktarda olduğunda etkisi yüksek patlayıcı grubunda 
bulunan TNT, RDX gibi patlayıcıların etki derecesine ulaşmaktadır. Durum böyle olunca acil durum niteliğinde 
büyük olaylar zinciri sonucunda, pek çok insan hayatını kaybedip, maddi kayıplar meydana gelebilmektedir. 
İstanbul'da piroteknik malzeme deposunda çıkan bir patlama ve ardından gelişen yangın sonucu Polis Kriminal 
incelemelerinde Baryum Nitrat, Alüminyum Tozu, Demir Tozu, Potasyum Klorat, Fosfor, Sodyum Nitrat ve Kömür 
tozlarının bulunduğu belirtilmiştir. Çalışmada; bu tür kimyasalların bileşim ve karışımları sonucunda infilak etmesi 
halinde canlılar üzerinde yaralayıcı, öldürücü etkileri ile bu maddelerin parçalama, tahrip etme ve yanma 
tesirlerinin olduğu vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: piroteknik malzemeler, patlayıcı ortamlar, kriminal incelemeler 
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SS-86 

İSKELET KALINTILARINDAKİ KONJENİTAL, TRAVMATİK DEFORMİTELER VE ORTOPEDİK 
İMPLANTLAR İLE KİŞİSEL EŞYALARIN KİMLİKLENDİRMEDEKİ YERİ 

Yücel OKTAR1, Özge ÜNLÜTÜRK1, Şahin NERGİZOĞLU1, Mutlu KABA1, Mehmet Mesut SÖNMEZ2 

1Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Morg İhtisas Dairesi 

2Şişli Hamidiye Etfal Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü 
 
 

Adli antropolojik incelemelerin temel amacı mevcut kalıntılardan kimliklendirme yapabilmek, kişinin ölüm 
sebebini tespit edebilmek için travmaları analiz etmek ve ölüm zamanını tayin etmektir. Kimliklendirme 
çalışmalarında öncelikli olarak kemiklerden biyolojik profil oluşturularak kişinin genel fiziksel özellikleri belirlenir. 
Ancak biyolojik profilin yanında kemik üzerindeki yıpranmalar, başta kırık olmak üzere iyileşmiş ya da iyileşmemiş 
travmalar, ampütasyon güdükleri, anomalilere bağlı kemik deformasyonları ile ortopedik implantlar, protezler, 
kalp pili, vasküler ve kozmetik greftler kimlik tespiti için büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda kemik 
kalıntılarıyla birlikte bulunan kıyafetler ve özel eşyalar da pozitif identifikasyon için çok kıymetli ipuçları 
sunmaktadır. Bunlar kimliklendirmeye olanak tanımalarının yanı sına kişinin ölüm zamanının belirlenebilmesi için 
de önemlidir. Bu çalışmada, iskelet kalıntılarındaki anomali, deformasyon ile implantların ve ayrıca kalıntılarla 
birlikte bulunan kişisel eşyaların pozitif kimliklendirmedeki önemini vurgulamak üzere Adli Tıp Kurumu Kemik ve 
Diş İnceleme Şubesi’nde incelenen olgulardan örnekler sunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: adli antropoloji, kimliklendirme, ölüm zamanı, konjenital ve travmatik deformite, ortopedik 
implant 
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SS-87 

BİR KADININ YÜKSEKTEN DÜŞMESİ VAKASI: DÜŞME ORİJİNİ ARAŞTIRILMADAN KAPATILAN 
DOSYA 

Esra GENÇER ÖZDEMİR1, Duygu YARLIĞAN1, Banu ALTUNLU1 

1Antalya Barosu, Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu 
 
 

AMAÇ 

Medyaya yansıyan haberlere göre 2010’dan 2018’e kadar Antalya’da 82, tüm Türkiye’de 1964 kadın 
öldürülmüştür. Fakat bu verilerin içinde “kadının intihar ettiği” gerekçesi ile dava açılmadan, henüz savcılık 
aşamasında iken kapatılan dosyalar yoktur.  

Bu çalışmanın amacı, ölümle sonuçlanmış benzer vakalarda kadınların NEDEN VE NASIL ÖLDÜĞÜNÜN detaylı 
araştırılmasını sağlamak ve böylece daha çok sayıda failin yargılama sürecine dahil edilmesine yardımcı olmaktır. 

GEREÇ-YÖNTEM 

Bu çalışmamızda, Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu olarak dahil olduğumuz, 3. 
kattan düşerek ölen bir kadının soruşturma dosyası incelenmiştir. Kadının ölümünde ciddi şüpheler olduğu halde 
bu vakada düşmenin orijini (kadının atlayarak mı yoksa itilerek mi/atılarak mı düştüğü hususu) hiç 
araştırılmamıştır.  

BULGULAR 

Dosyadaki otopsi raporu, kolluk kuvvetlerince tutulan tutanaklar ve tanık beyanları arasındaki açık çelişkiler 
kısaca ortaya konulacak; olayın hemen ardından olay yeri inceleme ekipleri tarafından çekilip dava dosyasına CD 
olarak konulan fotoğraflar sunulacaktır.  

SONUÇ 

Ortaya çıkan açık şüpheye rağmen yeterli araştırma yapılmaksızın ve dava açılmaksızın “kadının intihar ettiği” 
inanışı ile kapatılan bu dosya üzerinden, cinayet suçu faillerinin yargılama mekanizmasına nasıl dahil 
edilebilecekleri tartışılacak, bu hususta hukukçular ile adli tıp uzmanlarının aktif hassasiyetlerinin önemine 
değinilecektir.  

Anahtar Kelimeler: yüksekten düşme, düşme orijini, cinayet 

  



 

126 
 

SS-88 

ADLİ BİR OLGU OLARAK TRİŞİNELLA ENFEKSİYONU 

Ahsen KAYA1, Fırat İLERİ1, Ender ŞENOL1, Hülya GÜLER1, Ekin Özgür AKTAŞ1 

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

AMAÇ: Trişinellozis, kas tutulumu yapan paraziter bir zoonozdur. Başta çiğ ve iyi pişmemiş domuz eti olmak üzere 
bazı vahşi hayvan etlerinin yenilmesiyle bulaşabilmektedir. Yaygınlığı, kültürel ya da dini faktörlere göre değişiklik 
göstermektedir. Nadiren karşılaşılsa ve tanı koymak oldukça zor olsa da, trişinellozisin geçici veya kalıcı olabilen, 
spesifik olmayan, ciddi bir çok probleme neden olduğu bildirilmiştir. Bu sunumda, satın aldığı çiğ köfteyi yeme 
öyküsü sonrasında sağlık sorunları görülen ve maluliyet raporu düzenlenmesi amacıyla müracaat eden bir olgu 
aracılığıyla, ülkemizde ender görülen bir hastalık olan trişinella enfeksiyonunun potansiyel morbid etkileri ile adli-
tıbbi önemine dikkat çekmek amaçlanmıştır.  

OLGU SUNUMU: 43 yaşında erkek olgu satın aldığı çiğ köfteyi yemesi sonrasında görülen sağlık problemleri 
nedeniyle uzun süre tedavi görmüştür. İlgili mahkeme tarafından maluliyet raporunun düzenlenmesi amacıyla 
Anabilim Dalımıza müracaatı sağlanmıştır. Olay sonrası tedavi gördüğü sürede düzenlenen tıbbi evrakı 
incelenmiş, muayenesi yapılmış ve tıbbi şikayetleri ile ilgili bölümlerden konsültasyon istenerek maluliyet raporu 
düzenlenmiştir. Şahsın trişinellozis enfeksiyonu ile illiyeti kurulan kalıcı psikiyatrik arızasına göre meslekte 
kazanma gücünde azalma oranı tespit edilmiştir.  

SONUÇ: Nadir de olsa çiğ veya az pişmiş etlerle bu tür enfeksiyonların bulaşabileceği bilgisi ile iyi bir öykü alınması, 
şüpheye yönelik tanı koyduracak testlerin yapılması önemli olup trişinellozisin adli nitelik kazanabileceği, 
bulguların tazminat davalarına konu olabileceği ve tıbbi evrak incelemesinin rapor düzenlenmesi aşamasında 
önemli bir değerlendirme aracı olduğu bilinmelidir. Ciddi kalıcı bulgulara yol açabilen ve ciddi bir halk sağlığı 
problemi olan trişinellozisin önlenmesi için kişiler bu parazitoz konusunda bilgilendirilmeli, kaynağı belli olmayan, 
üretim izni bulunmayan ürünlerin tüketimine karşı, domuz ve av etleri başta olmak üzere hiçbir hayvansal ürünün 
çiğ veya az pişmiş olarak yenilmemesi konusunda halk bilinçlendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: trişinellozis, trişinella , çiğ köfte, maluliyet 
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SS-89 

ÇOCUKLARIN TEKRARLAYAN SUÇA SÜRÜKLENMELERİ: TOPLUMSAL BAĞLAMDA 
DEĞERLENDİRME 

Zeynep GÜLÜM1 

1İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü 
 
 

Çocukların suça sürüklenmesi hem bireysel hem de toplumsal bağlamda önemli sorunlara yol açmaktadır. Alana 
ilişkin literatürde de kabul edildiği üzere çocukların suça sürüklenmesinin sebepleri arasında bazı bireysel 
özelliklere yer verilmekle birlikte suça sürüklenmenin daha çok çevresel ve toplumsal sebeplerden kaynaklandığı 
görülmektedir (Top, 2010). Yapılan çalışmaların gösterdiği bir diğer önemli sonuç da çocuğun bir kere suça 
sürüklenmesi ile defalarca suça sürüklenmesi arasında hem bireysel hem de toplumsal sonuçları açısından ciddi 
fark görüldüğüdür. Bu sonuçların önlenebilmesi, bu sonucu doğuran toplumsal yapının dinamiklerinin daha net 
anlaşılabilmesi ile mümkün olacaktır (Mulder, Brand, Bullens & van Marle, 2011). 

Çocukların suça sürüklenmesi veya suça sürüklenmede mükerrerlik konularında dünya literatüründe meta analiz 
de dahil olmak üzere pek çok çalışma yapılmış olduğu görülmektedir (Cottle, Lee & Heilbrun, 2001). Bu 
çalışmalardan elde edilen sonuçlar neticesinde de çocukların suça sürüklenmesinin ve mükerrerliğinin 
önlenmesine yönelik birçok yöntem geliştirilmiş; bu yöntemler sınanarak ne derecede etkili oldukları 
değerlendirilmiştir. Tüm bu çalışmalara karşın suça sürüklenmenin veya mükerrerliğin önlenmesinde tam 
anlamıyla başarılı bir noktada olunduğu söylenemez (Carney & Buttell, 2003; Bradshaw, Roseborough & Umbreit, 
2006). 

Ülkemizde çocukların suça sürüklenmesi konusunda yapılan çalışmalar, belirli bir düzeyde birikim göstermişse de 
çocukların yeniden suça sürüklenmesi konusu yeterince çalışılmamıştır (Tunceroğlu, 2015). Bu konuda boylamsal 
ve deneysel çalışmaların yapılmamış olması (Ayar & Öztürk, 2015) ciddi bir eksikliğe işaret etmektedir. Bu 
eksikliğin bir yansıması olarak her ne kadar suçluluğun oluşmasında toplumsal nedenlerin, bireysel nedenlerden 
daha etkin rol oynadığı kabul edilse de suçla mücadelede toplumsal müdahaleler önem kazanamamıştır. Bu 
çalışmada, çocukların tekrarlayan suça sürüklenmelerinin toplumsal temelleri ve toplumsal temelli 
müdahalelerin neler olabileceği değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: suça sürüklenen çocuk, tekrarlayan suça sürüklenme, toplumsal bağlam 
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SS-90 

ZAYIFLAMA İSTEKLERİNİN İSTİSMARINA BAĞLI ÖLÜM; OLGU SUNUMU 

Kenan KAYA1, Aybike DİP1, Necmi ÇEKİN2 

1TC Adli Tıp Kurumu, Adana Grup Başkanlığı 

2TC Adli Tıp Kurumu, Adana Grup Başkanlığı/ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Amaç: Türkiye’ye Uzakdoğu’dan sokulan ve orijinal adı “La Jiao Shou Shen” olan Meksika biberi çekirdeği esanslı 
zayıflama hapı, diğer ismiyle acı biber hapı özellikle kadınlar tarafından zayıflama amacıyla yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Zayıflama ilacının içinde bulunan sibutramin etken maddesi kalp krizinden intihar eğilimine 
kadar birçok yan etki bulundurmaktadır. Zayıflama amacıyla acı biber hapı kullanımı sonucu ölen olgu ışığında 
bitkisel ilaç kullanmına bağlı gelişen ve ölüme kadar ulaşan komplikasyonların tartışılması amaçlanmıştır. 

Olgu: 30 yaşında kadın; son 1,5 aydır zayıflama amacıyla Meksika biberi isimli ilacı kullandığı, ara ara karın ağrısı 
şikayetiyle acile başvurduğu, evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede tedavi sürecinde öldüğü 
bildirilmektedir. Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı’nda yapılan otopsisi sonucu yapılan kimyasal analizlerde 
sibutramin ilaç etkin maddesi bulunduğu raporlanmıştır. 

Sonuç: Zayıflama amacıyla kullanılan ilaçlar; depresyon, uykusuzluk, nefes darlığı, ciltte reaksiyonlar, görme 
bozukluğu, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında bozukluklar ve kalp krizine neden olabilmektedir. Bu haplar ile 
ilgili olarak hekim tavsiyesi olmaksızın internet sitelerinde kulanımını özendirici yanıltıcı ve yanlış bilgiler 
verilmektedir. Bu ilaçların güvenirliliği ile ilgili yeterince bilimsel kanıt olmamasına rağmen üretici firmalar 
tarafından hiçbir yan etkiye rastlanılmadığı, doğal bir ürün olduğu ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının izni ile ithal 
edildiği iddia edilmektedir. Bu hapların belirtilen tüm bu etkiler nedeniyle satış ve kullanımının engellenmesi, 
bilgilendirme ve gerekli denetlemelerin yapılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: meksika biberi; sibutramin; zayıflama hapı; ölüm 
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SS-91 

TEKRARLAYICI TESTİS TORSİYONU OLAN VAKADA TRAVMA İLE TORSİYON ARASINDAKİ 
NEDENSELLİK BAĞININ SORGULANMASI 

Mustafa Uğur ŞAŞTIM1, Veysal DAŞ1, Murat AKBABA1, Aysun BARANSEL ISIR1 

1Gaziantep Üniversitesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Amaç:Testis torsiyonu, testisin kendi etrafında dönmesi ile kan dolaşımının sağlanamaması durumudur. 25 yaş 
altı erkeklerde 4000’de bir görülür ve ürolojik acillerden birisidir.Travma, testis torsiyonu sebepleri arasında %5-
8 oranında yer kaplamaktadır. Klinik ve radyolojik olarak travmatik ve nontravmatik testis torsiyonun ayrımının 
güç olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada; travma ile testis torsiyonu arasındaki nedensellik bağının kurulmasında 
ortaya çıkan güçlükler irdelenmeye çalışılmıştır. 

Gereç-Yöntem: Kati rapor tanzimi için ilgili makamca Anabilim Dalımıza gönderilen travma sonrası ortaya çıkan 
testis torsiyonu sebebiyle orşiektomi yapılmış olgunun tıbbi evrak, muayene ve tetkikleri değerlendirildi. 

Bulgular:1 yıl önce sol testis torsiyonu sebebiyle opere olan 17 yaşındaki olgumuz, sol testisine darbe almış, 
travmadan sonra ağrılarının artması üzerine acil servise başvurmuştur.Yapılan Renkli Doppler USG’de sağ testisin 
doğal olduğu, sol testisin simetriğine göre belirgin küçük olduğu, parankiminin heterojen olup kanlanma 
kodlanmadığı tespit edilerek sol testis torsiyonu tanısı konmuş, Üroloji Anabilim Dalı tarafından acil ameliyata 
alınmıştır. Ameliyat notunda cilt altı dokunun ödemli ve frajil olduğu, takiben sol testisin doğurtulduğu, testisin 
nekroze, ileri derece atrofik ve sert olduğu, sol testisin düzeltilmesine rağmen kanlanma olmadığı, takiben 
orşiektomi uygulandığı belirtilmiştir. Alınan materyalin patolojik incelenmesinde; 2,5x2x1,5cm. ölçüsünde sarı-
beyaz renkli, sert kıvamlı testis olup mikroskopik incelemesinde testiküler koagulasyon nekrozu ve kronik 
inflamasyon tespit edilmiştir. 

Sonuç:Gerek ameliyat notundan gerekse de patoloji raporundan travma ile torsiyon arasındaki nedensellik bağı 
net olarak kurulamamıştır. Dolayısı ile kati rapor tanziminde tespiti istenen, özellikle hayati tehlike ile duyu ve 
organ işlev zayıflaması ya da yitirilmesi hususlarında karar netliği yönünden, nedensellik bağının kurulmasının zor 
olduğu bu tarz vakalara dikkat çekmek, adli tıp yaklaşımı açısından çözüm önerilerini tartışabilmek amacıyla vaka 
sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: testis torsiyonu, orşiektomi, nedensellik bağı 
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SS-92 

ADLİ BELGE İNCELEMELERİNDE OLAY, OLAY YERİ VE OLAY YERİ İNCELEMESİ ÜÇGENİ 

Şahin İPLİKÇİ1, Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU2 

1Üsküdar Üniversitesi , Adli Bilimler Enstitüsü  

2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
 
 

Adli Belgelere konu olan olayın meydana geldiği yer ile, belge arasındaki illiyet bağı; belgenin tahkikatı sırasındaki 
teknik incelemeler sonucu ortaya çıkmaktadır. Olay, olay yeri, olay yeri inceleme üçgenindeki tüm olayların analizi 
ile sorunsal yapı çözülüp, teşhis aşaması tamamlanabilecektir. Olay yerinin Emniyet Genel Müdürlüğü Olay Yeri 
İnceleme ve Kimlik Tespit Birimleri Yönetmeliği 4. maddesinde geçen tanımıyla; olayın işleniş tarzının, fail ve 
mağdurun birbiriyle ilişkisinin saptanabildiği yerler ile maddî delillerin tespit edilebileceği dinamik alanları kapsar. 
Bu dinamik alanlardan biri olan ve delil tespitine yönelik en önemli unsur olan adli belgelerin incelenmesine 
yönelik uzman ve kurumsal kapasitenin artırılması gereklidir. Gerek adli belge analizlerine yönelik güçlü ekipman 
ve teknik donanım desteği, gerekse deneyimli uzmanların bilgi birikimleriyle adli belgelerin açıklığa 
kavuşturulması gereklidir. Bu konudaki veri tabanları örnekler halinde rehber olarak yayınlanmalı, bu konuda 
çalışanlara ışık tutulmalıdır. Uzmanların adli belge incelemesindeki yeni teknik ve teknolojiler ile kendilerini 
geliştirmeleri teşvik edilmelidir. Bilimsel topluluklara üyelik, mesleki toplantılara katılma, sivil toplum örgütlerinin 
işbirliği yapması, eğitim, araştırma ve yayın sağlama gibi konularda ulusal ve uluslararası düzeyde etkin 
işbirliklerine gidilmelidir. Adli dosya incelenirken, iddia olunan sahteciliğin yapılma mantığının çözülmesine de 
çalışılmalıdır. Bu nedenle bir belge inceleme uzmanının sadece grafoloji eğitimi ile yetinmeyip, yanında psikoloji, 
davranış bilimleri gibi destekleyici bilim dallarından da eğitim alması ya da bu alanlardaki uzmanlardan destek 
alarak çok disiplinli belge incelemelerini yürütmesi fayda sağlayacaktır. Adli belge incelemelerinde çok sayıda 
faktör etkili olup, tek başına imzanın ya da el yazısının şeklinin incelenmesi, mürekkep analizinin yapılması da 
yeterli olmayacaktır. Bu nedenle olay, olay yeri ve olay yeri inceleme üçgeninde multi disipliner bir bakış açısıyla 
adli belge incelemesi; üçgenin tüm örüntülerinin ayrıntılarıyla ve dinamik olarak açığa çıkartılmasını da 
beraberinde getirecektir. 

Anahtar Kelimeler: adli belge incelemesi, kapasite artırılması, bilgi ve belge yönetimi 
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SS-93 

ADLİ OTOPSİ VAKALARINDA TRİTİSÖZ KIKIRDAK VARYASYONLARININ İNCELENMESİ 

Ayşe Derya KAYNAK1, Mehmet CAVLAK1, Ramazan AKÇAN1, Aykut LALE1, Mahmut Şerif YILDIRIM1, Hanife 
ALKURT ALKAN2, Aysun BALSEVEN ODABAŞI1, Ali Rıza TÜMER1 

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp 

2Adli Tıp Kurumu, Morg İhtisas 
 
 

Amaç: Travmanın adli tıbbi değerlendirilmesinde vücuttaki anatomik yapıların ve varyasyonlarının bilinmesi 
büyük önem arz etmektedir. Otopside boynun diseksiyonu esnasında anatomik yapılar ve onların varyasyonları 
ile ilgili yeterli bilgi sahibi olunmadığında yorumlamada zorluklar ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle adli tıp 
uzmanlarının boynun anatomik yapısını çok iyi tanıması ve varyasyonlarına hâkim olması gerekmektedir. 
Larinksin en varyant yapıdaki kıkırdağı olan tritisöz kıkırdak, özellikle tiroid kıkırdak üst boynuza yakın yerleşimli 
olduğunda tiroid kıkırdak üst boynuz kırıkları ile karışabilmektedir. Farklı etnik gruplarda yapılan çalışmalarda 
tritisöz kıkırdağın bulunma sıklığının ve içinde bulunduğu tirohyoid ligamentteki yerleşim seviyesinin özelliklerinin 
farklı olduğu görülmektedir. Bu anlamda otopsi esnasında tiroid kıkırdak üst boynuz kırıklarının 
değerlendirilmesinde tritisöz kıkırdağın söz konusu etnik topluluktaki varyasyon özelliklerinin bilinmesi hatalı 
yorumlama riskinin azaltılması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda yaş aralığı 18 ile 84 arasında değişen 117 adli otopsi vakasında otopsi esnasında 
taze dokular üzerinde tritisöz kıkırdak ve tirohyoid ligament başta olmak üzere laringeal yapıların ölçümleri 
yapılmıştır ve morfolojik özellikleri kaydedilmiştir. 

Bulgular: Bu çalışmadan elde edilen verilere göre Türk toplumunda tritisöz kıkırdak bulunma sıklığının literatürde 
şimdiye kadar bildirilen oranların üzerinde olduğu görülmüştür. Çalışma popülasyonumuzdaki vakalarda tritisöz 
kıkırdağın tiroid kıkırdak üst boynuza yakın yerleşme eğiliminde olduğu, tritisöz kıkırdak ve tiroid kıkırdak 
boyutları arasında anlamlı ilişki olduğu ve boyutların cinsiyetlere göre değiştiği dikkati çekmiştir. 

Sonuç: Çalışmamız tritisöz kıkırdağın çalışma popülasyonumuzda sıklıkla inferior yerleşimli olması nedeniyle 
otopsi esnasında tiroid kıkırdak büyük boynuz kırıklarıyla karıştırılma riskinin diğer toplumlara göre daha yüksek 
olduğu yönünde ipucu niteliği taşımaktadır 

Anahtar Kelimeler: tritisöz kıkırdak, larinks, otopsi, tiroid kıkırdak üst boynuz kırığı, anatomik varyasyon 

  



 

132 
 

 

POSTER BİLDİRİLER 



NO POSTER BİLDİRİ BAŞLIĞI YAZARLAR 

13 Nisan 2018 Cuma / 11:00-11:15 

PS-1 KATEKOL-O-METİLTRANSFERAZ SALDIRGANLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Seda Uğraş, Emel Hülya Yükseloğlu 

PS-2 Bildiri iptal edilmiştir  

PS-3 
SÜRÜŞ ÜZERİNDE ESRAR KULLANIMININ ETKİLERİ ÜZERİNE YAPILAN 
ARAŞTIRMALAR 

Çetin Deniz, Seda Uğraş, Ceyda Ergil 

PS-4 TELEVİZYON DÜŞMESİNE BAĞLI ÇOCUK ÖLÜMLERİ 
Seray İlsu Demiray Şahan, Zekiye Gözde Kara, İsmail Kılıç, 
Bülent Değirmenci, Taner Akar, Birol Demirel 

PS-5 
PRATİSYEN HEKİMLERİN YAPTIĞI ÖLÜ MUAYENELERİNDE BELİRTTİKLERİ 
“BOYUNDA KIRIK VAR” VEYA “BOYUNDA KIRIK YOK” İFADELERİNİN 
GÜVENİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ahmet Zahid Dursun, Birol Demirel, Taner Akar 

PS-6 ESKİŞEHİR'DE CO ZEHİRLENMESİNE BAĞLI ÖLÜMLERİN 20 YILLIK ANALİZİ Yeşim Yetiş, Kenan Karbeyaz, Ayhan Güneş 

PS-7 ATIK SUDA EPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR 
Selda Mercan, Merve Kuloğlu, Ahmet Özgür Doğru, Zeynep 
Türkmen, Tuğba Tekin, Münevver Açıkkol, Faruk Aşıcıoğlu 

PS-8 GÖRÜNTÜ ANALİZİ: BİR OLGU SUNUMU Muhammet Can, Uğur Koçak, İsmail Birincioğlu 

PS-9 ONLINE OYUN BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME: MAVİ BALİNA OYUNU Aslı Yayak 

PS-10 BİR SOSYAL MEDYA HASTALIĞI OLARAK FEAR OF MISSING OUT SENDROMU Aslı Yayak 

PS-11 
İNGİLTERE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE UYGULANAN CEZAEVİ 
ISLAH PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEMESİ 

Aslı Yayak 

PS-12 GASP VE FİZİKSEL ŞİDDET KAYNAKLI ABORTUS - OLGU SUNUMU Fatmagül Aslan, Zerrin Erkol, Yeliz Akpınar Mayir 

PS-13 TÜRKİYE’DE ADLİ DNA LABORATUVARLARINDA AKREDİTASYON Dilek Salkım İşlek, Emel Hülya Yükseloğlu 

PS-14 
YAŞLILIK DÖNEMİNDE AĞAÇTAN DÜŞMEYE BAĞLI ÖLÜMLERİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kenan Karbeyaz, Meryem Şenlik, Yeşim Yetiş, Ayhan Güneş, 
Ali Yılmaz 

PS-15 ADLİ CİNSİYET TAYİNİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: CHEİLOSCOPY Ayfer Alkaç, Emel Hülya Yükseloğlu 

PS-16 
ADLİ TIP KURUMU İZMİR GRUP BAŞKANLIĞINDA 2016-2017 YILLARINDA 
YAPILAN OTOPSİLERDE SAPTANAN UYUTUCU- UYUŞTURUCU MADDE 
İLİŞKİLİ ÖLÜMLER 

Elif Demet Karanfil, Emin Biçen, Mehmet Tokdemir, Murat 
Köker, İsmail Özgür Can 

PS-17 GEBE OLGULARIN ADLİ TIBBİ DEĞERLENDİRMESİ 
Elif Demet Karanfil, Şeyma Tuğçe Ünaldı, Kayhan Değnek, 
Zehra Demiroğlu Uyanıker, Akça Toprak Ergönen 

PS-18 
YANLIŞ İLAÇ UYGULAMASINDA MEDİKOLEGAL DEĞERLENDİRME; OLGU 
SUNUMU 

Elif Demet Karanfil, Seda Yaman, Yücel Arısoy 

PS-19 MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ; ERKEĞE YÖNELİK ŞİDDET Eda Kürkçü Erdem, M. Hakan Özdemir 
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PS-20 
EKSTREMİTE DAMAR YARALANMALARININ ADLİ TIBBİ DEĞERLENDİRİLMESİ; 
OLGU SUNUMU 

Eda Kürkçü Erdem, Seda Yaman, Zehra Demiroğlu Uyanıker 

PS-21 
TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANAN OLGULARDA NÖROKOGNİTİF 
DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİNDE NÖROPSİKİYATRİK TESTLERİN ROLÜ 

Eda Kürkçü Erdem, Emir Derkuş, Emin Biçen, Neşe Direk 
Tecirli, Seda Sönmez, İ. Özgür Can 

PS-22 ON SEKİZ YAŞ ALTI GEBELİKLER VE ADLİ TIBBİ SORUNLAR 
Gizem Gençoğlu, Kayhan Değnek, Hasan Bahadır Saatli, 
İsmail Özgür Can, Akça Toprak Ergönen 

PS-23 
HİPERTERMİ SONUCU MEYDANA GELEN ÖLÜMLERDE POSTMORTEM TANI: 
OLGU SUNUMU 

Gökçe Karaman, Murat Köker, İsmail Özgür Can, Umut Erdar 
Bilgin, Kayhan Değnek 

PS-24 
TRAVMATİK VE TRAVMATİK OLMAYAN İNTRASEREBRAL HEMORAJİLERİN 
AYRIMI: OLGU SUNUMU 

Murat Köker, Gökçe Karaman, Esra Gürlek Olgun, Mehmet 
Tokdemir, Erdem Özkara 

PS-25 
ANTALYA’DA 2006-2015 YILLARI ARASINDA ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU 
MEYDANA GELEN ÖLÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Fettah Zeki Keskiner, Mehmet Atılgan 

PS-26 DÖVMENİN (TATUAJ) LAZERLE SİLİNMESİ: OLGU SUNUMU Ebru Yolaçan, Gülşah Dağ Oğlakcıoğlu, Gürol Cantürk 

PS-27 
ACİL TIBBİ MÜDAHALEDE ADLİ BİYOLOJİK ÖRNEK ALIMININ ÖNEMİ: OLGU 
SUNUMU 

Hülya Karadeniz, H. Çetin Ketenci 

PS-28 BİR OLGU SUNUMU: İMAJİNASYON TEKNİĞİ İLE CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI İbrahim Söylemez, Ezgi Çekin Akkaş 

PS-29 
CİNSEL SALDIRI OLGULARINDA AKUT DÖNEM BULGULAR VE YARALANMA 
DERECESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDEKİ ÖNEMİ (OLGU SUNUMU) 

Kübra Güleç Kalaman, Ahmet Metin Üstün, Atiye Börtlüoğlu, 
Nadir Arıcan 

PS-30 
ENSEST OLGULARINDA ADLİ MERCİLERE İLK BAŞVURUNUN ERİŞKİN 
DÖNEMDE OLMASININ GETİRDİĞİ ZORLUKLAR VE ŞİKAYETTE GECİKME 
NEDENLERİ (OLGU SUNUMU) 

Kübra Güleç Kalaman, Ahmet Metin Üstün, Mustafa Cihad 
Göktepe, Ayşen Ufuk Sezgin 

PS-31 
ADLİ GENETİK İNCELEMELERDE POLİMORFİK BÖLGE ANALİZİNDE YENİ 
YAKLAŞIM: KASP SİSTEMİ 

Duygu Yavuz, Tuğba Ünsal, Kaan Yılancıoğlu, Sevil Atasoy 

PS-32 
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ'NDE ŞİDDET MAĞDURLARINA YÖNELİK BİR KRİZ 
MERKEZİ 

Tuğba Ünsal, Ümit Ertem, Duygu Yavuz, İnci Yağmur 
Tezbasan, Sevil Atasoy 

PS-33 EBEVEYNİNİ ÖLDÜREN KİŞİLERE İLİŞKİN BETİMSEL BİR ANALİZ Seda Bayraktar 

PS-34 ADLİ BİLİMLERDE EPİGENETİĞİN ÖNEMİ VE KULLANIM ALANLARI 
Ayşenur Demirok, Ayşenur Karaman, Aysun Güngör, Cansu 
Keleş, Ecem Ceylan, Elif Hande Fındık, Işıl Tuna Erdoğan, 
Kübra Kazancı, Sunay Meherov, Tuğba Ünsal, Sevil Atasoy 

PS-35 POSTMORTEM FOTOĞRAFÇILIK VE MEMENTO MORİ Ali Rıza Tümer, Mahmut Şerif Yıldırım 

PS-36 Bildiri iptal edilmiştir  

PS-37 AMBİGİUS GENİTALYA: OLGU SUNUMU Enes Yanık, Furkan Anık, Mehmet Saki Çelik, Bora Büken 

PS-38 
TRAFİK KAZASINA BAĞLI KALICI SAKATLIK GELİŞEN OLGULARIN 
İNCELENMESİ 

Mustafa Talip Şener, Talip Vural, Ahmet Nezih Kök 
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PS-39 
KÜNT BATIN TRAVMALARINDA KARACİĞER LEZYONLARININ OTOPSİ 
SERİLERİNDE ARAŞTIRILMASI 

Mustafa Talip Şener, Talip Vural, Sadık Şahingöz, Ufuk İlingi, 
Ahmet Nezih Kök 

PS-40 
MOTORLU ARAÇ ISITMA SİSTEMİNE BAĞLI İKİ ÖLÜM-OLGU SUNUMU:TWO 
DEATH CASES DUE TO MOTOR VEHICLE HEATING SYSTEM- CASES REPORT 

Celal Bütün, Erdoğan Polater, Fatma Yücel Beyaztaş 

PS-41 
TROMBOSİTOPENİYE BAĞLI YALANCI POZİTİF CİNSEL İSTİSMAR TABLOSU 
OLUŞUMU: BİR VAKA SUNUMU 

Erdoğan Polater, Sezai Sönmez, Ayşe Gül Saldık, Celal Bütün, 
Mahmut Ekici 

PS-42 
ÖLÜMLE SONUÇLANAN İKİ OLGU ÜZERİNDEN TERMAL SULARIN BİLİNÇSİZ 
VE DİKKATSİZ KULLANIMININ ADLİ TIBBİ YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Erdoğan Polater, Fatma Yücel Beyaztaş 

PS-43 
ELEKTROŞOK CİHAZI UYGULANMASI VE DÜŞME SONRASI GELİŞEN KAFA İÇİ 
KANAMANIN İLLİYET BAĞI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: OLGU 
SUNUMU 

Celal Bütün, Erdoğan Polater 

PS-44 Bildiri iptal edilmiştir  

PS-45 Bildiri iptal edilmiştir  

PS-46 TRAVMA SONRASI KONUŞMADA SÜREKLİ ZORLUK: OLGU SUNUMU 
Halil İlhan Aydoğdu, Gözde Bağcı, Mehmet Askay, Güven 
Seçkin Kırcı, Erdal Özer 

PS-47 
LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ SONRASI SAFRA YOLLARI YARALANMASI 
OLAN OLGUNUN MALPRAKTİS YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Hilal Tokgöz, İbrahim Güven, Gürol Cantürk 

PS-48 
KIRILAN YÜKSEK VOLTAJ ELEKTRİK HATTI DİREĞİNDEN KOPMUŞ KABLOYA 
TEMAS SONUCU ÖLÜM: OLGU SUNUMU 

Nazif Harun Vicdanlı, Nevin Cavlak, Ahmet Demir, Ömer 
Tokgözlü 

PS-49 CEZAEVLERİNDE KOĞUŞ DEĞİŞTİRME TALEBİ OLARAK EŞCİNSELLİK 
Asuman Öztürk, Semih Yıldırım, Cem Cerit , Ömer Kurtaş, 
Veysel Yüksel, Başar Çolak 

PS-50 
PARKİNSON HASTALIĞININ YAZI VE İMZA İNCELEMELERİNDEKİ ROLÜ-OLGU 
SUNUMU 

Yasin Koca, Sermet Koç 

PS-51 
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI İŞLENDİĞİ İDDİA OLUNAN SUÇLARDA 
MUAYENE İSTEM YAZILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Taylan Gezer, M. Önder Polat, Gürcan Altun 

PS-52 
ÜRETRA YARALANMALARINDA MEDİKOLEGAL DEĞERLENDİRME; OLGU 
SUNUMU 

Şeyma Tuğçe Ünaldı, Zehra Demiroğlu Uyanıker, M. Hakan 
Özdemir 

PS-53 
ATEŞLİ SİLAH MERMİ ÇEKİRDEĞİ YARALANMASINDA MERMİ ÇEKİRDEĞİNİN 
İNDİREKT ETKİLERİNİN ADLİ TIP UYGULAMASINA YANSIMASI: OLGU 
SUNUMU 

Mustafa Doğan, Kemal Çağdaş Yıldırım, Tarık Sayın 

PS-54 PENETRASYONA İZİN VEREBİLECEK YAPIDA SEPTALI HYMEN Zeynep Şeker, Ahmet Hilal 

PS-55 YARGILAMA SÜRECİNDE BİLİRKİŞİ KUSURLARININ İRDELENMESİ Merve Özer Bakşi, Mete Korkut Gülmen 

PS-56 
ADLİ BİYOLOJİ LABORATUVARLARINDA MESLEKİ RİSKLER VE GÜVENLİK 
ÖNLEMLERİ 

Fatma Çavuş Yonar, Gülten Rayimoğlu, Ömer Karataş, Emel 
Hülya Yükseloğlu 

PS-57 
LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA VE YETERLİLİK TESTLERİNİN ADLİ 
BİLİMLER LABORATUVARINDAKİ ÖNEMİ 

Gülten Rayimoğlu, Fatma Çavuş Yonar, Ömer Karataş, Emel 
Hülya Yükseloğlu 
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PS-58 
KAFA TRAVMASI SONUCU HEMİKOLEKTOMİYE BAĞLI MALULİYET; BİR OLGU 
SUNUMU 

Ahmet Hilal, Hacer Sil, Zeynep Şeker, Mete Korkut Gülmen 

PS-59 MAVİ BALİNA - ONLİNE İNTİHAR 
Ömer Karataş, Fatma Çavuş Yonar, Gülten Rayimoğlu, Gamze 
Yürük, Emel Hülya Yükseloğlu 

PS-60 
ÇIĞ DÜŞMESİ SONUCU YAŞANAN TOPLU ÖLÜM OLAYINDA TRAVMATİK 
BULGULAR 

Erhan Serhat Demir, Ali Gül 

PS-61 ADLİ BİLİŞİM’DE YENİ ZORLUKLAR: ONLİNE OYUNLAR İsmail Barbaros, Emel Hülya Yükseloğlu 

PS-62 Bildiri iptal edilmiştir  

PS-63 
TRAFİK KAZASI SONRASI KALÇA PROTEZİ HASARLANAN HASTANIN 
MALULİYET YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Mehmet Fatih Ünver, Eda Yılmaz, Seyran Kılınç, Ali Yıldırım 

PS-64 
CİNSEL ALGISI GELİŞMEMİŞ ÇOCUKLARDA İNTERFEMORAL İLİŞKİ SONRASI 
PENETRASYONSUZ OLUŞAN GEBELİK: BİR VAKA SUNUMU 

Erdoğan Polater, Sezai Sönmez, Ali Yıldırım 

PS-65 AYDIN İLİNDE OTOPSİSİ YAPILAN İNTİHAR OLGULARI Özlem Erel, Uğur Şahan, Murat Çavuşoğlu 

PS-66 ASIDAN KURTULAN OLGULARIN ADLİ TIBBİ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Yasemin Balcı, Ümit Ünüvar Göçeoğlu, Leman İnanç, Gülsüm 
Kadı 

PS-67 
YÜZDEKİ LEZYONLARIN IMAGEJ GÖRÜNTÜ İŞLEME PROGRAMI İLE 
İNCELENMESİ 

Ozan Yalçın, Ayşegül Şen Yılmaz, Ali Gelir, Faruk Aşıcıoğlu 

PS-68 SAKRUMUN YAŞ TAHMİNİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Selahattin Artuç, Kamil Hakan Doğan, Mustafa Koplay, 
Şerafettin Demirci 

PS-69 
POLİGONLARDA ATEŞLİ SİLAH İLE MEYDANA GELEN YARALANMA VE 
ÖLÜMLER 

Melikşah Raşit Demircan, Alper Doğan, Selahattin Artuç, 
Kamil Hakan Doğan, Şerafettin Demirci 

PS-70 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA SALBUTAMOL ZEHİRLENMESİ: BİR OLGU SUNUMU 
Alper Doğan, Selahattin Artuç, Melikşah Raşit Demircan, 
Kamil Hakan Doğan, Şerafettin Demirci 

PS-71 YUMURTA DONÖRLÜĞÜ VE DNA ANALİZİ: BİR OLGU SUNUMU Ayşe Serin, Ayça Ulubay, Hüsniye Canan 

PS-72 AMCANIN BABA OLARAK RAPORLANMASI MÜMKÜN OLABİLİR Mİ? Ayşe Serin, Hüsniye Canan, Ayça Ulubay 

PS-73 
TOKAT İLİNDE 2014-2018 YILLARI ARASINDA MEYDANA GELEN CİNAYET 
OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Tuba Şahinoğlu Güneş, Selçuk Çetin, Veysel Gürbüz, Abuzer 
Gülderen, Emre Özil, Sertaç Dalgıç 

PS-74 ÇOKLU ENSEST VAKASI: OLGU SUNUMU 
Abuzer Gülderen, Selçuk Çetin, Tuba Şahinoğlu Güneş, Emre 
Özil, Sertaç Dalgıç, Gökhan Karabulut 

PS-75 ÖZ SORGULAMA TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: DERLEME Ezgi Ildırım 

PS-76 YÜZE SİR AĞDA UYGULAMASI SONUCU OLUŞAN İZLER: BİR OLGU SUNUMU 
Soner Dağlı, Safa Duman, Ayşe Kurtuluş Dereli, Bora Boz, 
Kemalettin Acar 
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PS-77 DENİZLİ İLİNDE 12-15 YAŞ ARASI SUÇA SÜRÜKLENEN KIZ ÇOCUKLARI 
Erdi Kutlu, Soner Dağlı, Meliz Kurşun, Volkan Zeybek, 
Kemalettin Acar 

PS-78 KURU İĞNELEME SONRASI İATROJENİK PNÖMOTORAKS Ersin Çelik, Ahmet Depreli, Yüksel Aydın Yazıcı, Halil Koyuncu 

PS-79 
YÜZME HAVUZU SU TAHLİYE SİSTEMİNİN NEDEN OLDUĞU ÖLÜMCÜL BİR 
SUDA BOĞULMA OLGUSU 

Mehmet Atılgan, Refik Akman, Derya Bulgur Kırbaş 

PS-80 TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN İNTİHAR SALDIRILARI 
Gözde Bağcı, Güven Seçkin Kırcı, Mehmet Askay, Halil İlhan 
Aydoğdu, Erdal Özer 

PS-81 
ÇOKLU ESTETİK CERRAHİ OPERASYON GEÇİREN TRANSSEKSÜEL BİR 
OLGUNUN YAŞADIĞI TIBBİ UYGULAMA HATALARI 

Rasime Turan, Atiye Börtlüoğlu, Dilber Erdoğdu Demiral, 
Şebnem Korur Fincancı 

PS-82 SOL ATRİAL MİKSOMA; OLGU SUNUMU Naciye Özeren, Kenan Kaya, Necmi Çekin 

PS-83 KILIÇ YARALANMASI NEDENİ İLE ÖLÜM; BİR OLGU SUNUMU Kemal Çağdaş Yıldırım, Mustafa Doğan, Kenan Kaya 

PS-84 BİR OLGU IŞIĞINDA HİPOSTAZIN ÖRTTÜĞÜ TRAVMATİK BULGULAR 
Kenan Kaya, Sıla Aslan, Ziyaettin Erdem, Tamer Eren, Necmi 
Çekin 

PS-85 ÇAKMAK GAZI SOLUNMASINA BAĞLI ANİ ÖLÜM, OLGU SUNUMU 
Ebubekir Burak Çelik, Kenan Kaya, Ziyaettin Erdem, Tamer 
Eren 

PS-86 FİZİKSEL ÇOCUK İSTİSMAR: OLGU SUNUMU Erdem Hösükler, Zehra Zerrin Erkol, Veyis Gündoğdu 

PS-87 
ANNENİN ÇOCUĞUNA TEKRARLAYAN FİZİKSEL VE DUYGUSAL İSTİSMARI, 
OLGU SUNUMU 

Muhammed Zeyit Alemdar, Fatma Tuğba Ateş, Aysun 
Balseven Odabaşı, Mehmet Cavlak, Ramazan Akçan, Ali Rıza 
Tümer 

PS-88 MATERNAL FİLİSİD: BİR OLGU SUNUMU Mustafa Kırtışoğlu, Eren Akgündüz, Necmi Çekin, Ahmet Hilal 

PS-89 ÇOCUKTA FİZİKSEL İSTİSMAR NEDENİYLE ÖLÜM: OLGU SUNUMU 
Safa Duman, Mehmet Zahit Sarıtaş, Erdi Kutlu, Bora Boz, 
Kemalettin Acar 

PS-90 
KOÜ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI'NA GÖNDERİLEN MALULİYET 
OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Semih Yıldırım, Oğuz Yamak, Asuman Öztürk, Ömer Kurtaş, 
Başar Çolak 

PS-91 BİR ENJEKSİYON NÖROPATİSİ OLGUSUNA ADLİ TIBBİ YAKLAŞIM 
Oğuz Yamak, Osman Karameşe, Ömer Kurtaş, Semih Yıldırım, 
Başar Çolak 

PS-92 EBSTEİN ANOMALİSİNE BAĞLI ANİ ÖLÜM OLGUSU Sait Özsoy, Nevriye Temel, Hanife Alkurt Alkan 

PS-93 KLEPTOMANİ VE CEZAİ SORUMLULUK: BİR OLGU SUNUMU 
Betül Albayrak Acar, Sezer Çekiç, Nursel Gamsız Bilgin, 
Hakan Kar, Halis Dokgöz 

PS-94 VÜCUT SIVILARININ TANIMLANMASINDA MİKRORNA KULLANIMI 
Betül Albayrak Acar, Şahnur Serap, Hakan Kar, Halis Dokgöz, 
Nursel Gamsız Bilgin 

PS-95 
MERSİN’DE YAŞAYAN SURİYELİ GÖÇMENLERİN MEDİKOLEGAL 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ebru Yaşat Aksay, Şahnur Serap, Halis Dokgöz, Nursel Gamsız 
Bilgin, Hakan Kar 
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PS-96 
ÖNLENEBİLİR BİR BEBEK ÖLÜMÜ OLGUSUNA ÇOCUK İHMALİ AÇISINDAN 
YAKLAŞIM 

Sezer Çekiç, Betül Albayrak Acar, Nursel Gamsız Bilgin, Hakan 
Kar, Halis Dokgöz 

PS-97 
KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI 
KAPSAM OLARAK ENGELLİLİK TEMİNAT ORANI BELİRLENMESİ İÇİN YETERLİ 
MİDİR? 

Asuman Öztürk, Veysel Yüksel, Ömer Kurtaş, Semih Yıldırım, 
Başar Çolak 

PS-98 VAJİNİSMUS OLGULARINA ADLİ TIBBİ YAKLAŞIM 
Veysel Yüksel, Semih Yıldırım, Cem Cerit, Asuman Öztürk, 
Başar Çolak, Ömer Kurtaş 

PS-99 
AKUT FİİLİ LİVATA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLEN OLGULARDA AYIRICI TANI: 
BİR OLGU SUNUMU 

Bahtiyar Ali Mutlu, Atiye Börtlüoğlu, Ferhat Kılıç, Dilber 
Erdoğdu Demiral, Nadir Arıcan 

PS-100 RUBBER BAND (PAKET LASTİĞİ) SENDROMU, KAZA MI? İHMAL Mİ? 
Bahtiyar Ali Mutlu, Selin Selek, Atiye Börtlüoğlu, Şebnem 
Korur Fincancı 

PS-101 ADLİ TOKSİKOLOJİ DOĞRULAMA LABORATUVARINDAN İLK SONUÇLAR 
Aykut Lale, Mukaddes Gürler, Ramazan Akçan, Mehmet 
Cavlak, Aysun Balseven Odabaşı, Ali Rıza Tümer 

PS-102 GIDALARLA KRONİK METANOL MARUZİYETİ 
Aykut Lale, Burak Taştekin, Mukaddes Gürler, Ramazan 
Akçan, Mehmet Cavlak, Aysun Balseven Odabaşı, Ali Rıza 
Tümer 

PS-103 
İDİOPATİK TROMBOSİTOPENİK PURPURALI BİR ÇOCUK OLGUSUNUN ÇOCUK 
İSTİSMARI AÇISINDAN İRDELENMESİ 

Şahnur Serap, Ebru Yaşat Aksay, Hakan Kar, Halis Dokgöz, 
Nursel Gamsız Bilgin 

PS-104 
MALULİYET DEĞERLENDİRMELERİNDE MALULİYET TESPİT İŞLEMLERİ 
YÖNETMELİĞİ'NİN YERİ 

Berat Bayraktar 

PS-105 KADIN HEKİMLERE YÖNELİK CİNSEL ŞİDDET OLGU SUNUMU: 
Ceren Şibka Sayar, Atiye Börtlüoğlu, Dilber Erdoğdu Demiral, 
Şebnem Korur Fincancı 

PS-106 
ÇOCUK PORNOGRAFİSİ İÇERDİĞİNDEN ŞÜPHENİLEN DİJİTAL 
MATERYALLERDE GÖRÜNTÜDEN YAŞ TESPİTİ: İKİ OLGU SUNUMU 

Abdurrahman İsak, Ramazan Akçan, Ali Rıza Tümer, Mehmet 
Cavlak, Aysun Balseven Odabaşı 

PS-107 
TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN DEFANSİF TIP KONUSUNDAKİ 
TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI- ÖN ÇALIŞMA 

Emin Biçen, Akça Toprak Ergönen 

PS-108 KRONİK PSİKİYATRİ HASTALARINDA İHMAL EDİLEN BİR ALAN: AĞIZ SAĞLIĞI Filiz Ekim Çevik, Süheyla Ayfer Alkaç, Hüseyin Çakan, 

PS-109 Bildiri iptal edilmiştir  

PS-110 ÇOCUKLUK ÇAĞI İŞ GÖREMEZLİK OLGULARININ ÖZELLİKLERİ Sema Demirçin 

PS-111 VAJİNADA YABANCI CİSİM; OLGU SUNUMU 
Cüneyt Destan Cenger, Ferhat Kılıç, Bahtiyar Ali Mutlu, Atiye 
Börtlüoğlu, Özlem Dural, Nadir Arıcan 

PS-112 
DENEYSEL TRAVMA MODELİNDE KONTRLATERAL HEMİSFERDE 
BİYOBELİRTEÇ OLARAK AQUAPORİN-4 

Nurcan Orhan, Canan Uğur Yılmaz, Mehmet Ali Malkoç, 
İmdat Elmas, Bülent Ahıshalı, Mehmet Kaya, Nadir Arıcan 

PS-113 
DİJİTAL MEDYA HABERLERİNDE YER ALAN ENSEST HABERLERİNİN SOSYO-
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ: PİLOT ÇALIŞMA 

Fatma Mahperi Hekimoğlu 

 
Kongre, TÜBİTAK 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Programı ile desteklenmektedir. 
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PS-1 

KATEKOL-O-METİLTRANSFERAZ SALDIRGANLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Seda UĞRAŞ1, Emel Hülya YÜKSELOĞLU2 

1İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler 

2İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Fen Bilimleri 
 
 

Enzim katekol-O-metil transferaz veya COMT, merkezi sinir sisteminde dopamin de dahil olmak üzere 
katekolamin nörotransmitterlerini katabolize eder ve COMT geninin beynin prefrontal bölgelerindeki dopamin 
regülasyonunu etkilediğine inanılmaktadır. Lachman ve ark. (1996), COMT'u kodlayan genin methionine (Met) 
için bir valin (Val) ikamesini içeren kodon 158'de ortak bir bialelik tek nükleotid polimorfizmini (SNP) 
bildirmişlerdir. COMT genindeki 158 kodonundaki SNP'nin, COMT enziminin termostabilitesini etkilediği 
bulunmuştur. Bu polimorfizm MET alleli, COMT enzim aktivitesinde iki ila dört kat azalma ile ilişkilendirilmiştir. 
Böylece, Met alelinin miras alınmasıyla sağlanan COMT aktivitesinde bir azalma prefrontal korteks bölgelerinde 
dopaminin kullanılabilirliğini artırabilirken Val alele bağlı artmış COMT aktivitesi prefrontal bölgede dopaminin 
kullanılabilirliğini azaltabilir. 

Saldırgan davranışlar önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir ve erken başlangıçlı saldırganlık madde kötüye 
kullanımı gibi, antisosyal kişilik bozukluğu gibi sonuçlara neden olabilir. COMT, dopamin gibi katekolaminlerin 
katabolize edilmesine katılır. Bu nörotransmitterler, saldırganlığa katkıda bulunabilecek ruh halinin 
düzenlenmesinde yer alırlar. Val158Met polimorfizm ve davranış fenotipleri arasındaki ilişkiyi araştıran çok sayıda 
çalışma yapılmıştır. Hem yetişkinlerde hem de hayvanlarda yapılan çalışmalarda, COMT aktivitesi ve dopaminerjik 
sistem saldırgan davranış ile ilişkilendirilmiştir. 

Sonuç olarak COMT ile saldırganlık davranışı arasındaki ilişki yapılan araştırmalarda tespit edilmiştir. Bu 
araştırmanın amacı da ayrıntılı literatür taraması yapılarak, kişinin genetik yapısı ve saldırganlık davranışı 
arasındaki ilişki hakkında yapılan çalışmaların birleştirilmesidir. Saldırganlık davranışı gösteren bireylerde bu 
genin olup olmadığı tespit edilip bu kişiler uygun merkezlerde rehabilite edilip, toplum huzuru için önleyici 
çalışmalar yapılabilinir. 

Anahtar Kelimeler: katekol-O-metil transferaz, saldırganlık, Val158Met polimorfizm 

  



 

138 
 

PS-2 

 
Bildiri iptal edilmiştir. 
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PS-3 

SÜRÜŞ ÜZERİNDE ESRAR KULLANIMININ ETKİLERİ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR 

Çetin DENİZ1, Seda UĞRAŞ2, Ceyda ERGİL2 

1İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji 

2İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü 
 
 

Maddelerin sürüş etkisi üzerinde yapılan incelemelerde karşımıza büyük çoğunlukla alkollü araç kullanımı üzerine 
yapılan araştırmalar çıkmaktadır. Ancak son dönemde başta ABD olmak üzere Avrupa ülkelerinde de esrar etkisi 
altında araç kullanımına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu tür araştırmaların tipik olarak kan THC düzeylerinin ölçümünü içermediğine dikkat edilmelidir çünkü 
deneklerin esrarı çekerken (teneffüs hızı, inhalasyon derinliği ve teneffüs ile ekshalasyon arasındaki süre) 
farklılıkların bir sonucu olarak, kan THC seviyelerinde kişiler arasında oldukça geniş farklılıklar göstermektedir. 
Bunun yerine, madde verilmeden (plasebo durum) ile madde verilerek (esrar verildiğinde) deneklerin sürüş 
performansları karşılaştırılmıştır. 

Esrar etkisi altında araç kullanım becerileriyle ilgili Ulusal Uyuşturucu Kontrol Politikası Ofisi ve Ulusal Karayolu 
Trafik Güvenliği İdaresi tarafından Iowa Üniversitesinde Ulusal Gelişmiş Sürüş Simülatör kullanımı 
gerçekleştirilmiştir. Gönüllülere ya sadece alkol ya sadece esrar ya da her ikisini de aynı anda vermişlerdir. Daha 
sonra, önceden belirlenmiş bir rota üzerinde hareketli bir sürüş simülatörü kullanmışlardır. Esrar kullanımının 
aracı şeridin ortasında tutmayı zorlaştırdığı görülmüştür. Her ikisinin de kullanımında araçların şeritten kayması 
artmıştır. Sadece alkol kullanımı ise şeritten ayrılmaları arttırdı Aynı çalışma hız baz alınarak uygulandı. Sadece 
esrar kullananlar hızlarını düşürdü ve takip mesafelerini arttırdılar. Sadece alkol alanlar ise giderek hızlarını 
arttırdılar. Her ikisini de kullananlarda esrarın hız sınırının üzerinde geçirilen süreyi azaltarak alkolün etkisini 
hafiflettiği görülmüştür.  

Sonuçlardaki değişkenliğe rağmen, araştırmalar, esrar sürüşle ilgili becerileri bozma potansiyeli olduğunu 
göstermiştir. Bununla beraber bazı ülkelerde esrarın teröpatik kullanımının serbest bırakılmasıyla Türkiye’de de 
tartışma konusu olmuştur. Sonuç olarak bu durumun trafikte yaşatabileceği olumsuz durumları da göz önüne alıp 
değerlendirmek gereklidir. 

Anahtar Kelimeler: esrar, sürüş etkisi, trafik 
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PS-4 

TELEVİZYON DÜŞMESİNE BAĞLI ÇOCUK ÖLÜMLERİ 

Seray İlsu DEMİRAY ŞAHAN1, Zekiye Gözde KARA1, İsmail KILIÇ1, Bülent DEĞİRMENCİ2, Taner AKAR1, Birol 
DEMİREL1 

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp 

2Adli Tıp Kurumu, Ankara Grup Başkanlığı 
 
 

Amaç: Dünya Sağlık Örgütü tarafından kaza “insan iradesi dışında ani ortaya çıkan, bedensel ve ruhsal hasara yol 
açan beklenmeyen bir olay” olarak tanımlanmaktadır. Ev kazaları ise “evin içerisinde, bahçesinde veya çevresinde 
meydana gelen kazalar”dır. Ev kazalarına bağlı çocuk ölümleri önemli bir halk sağlığı problemi olup, yeterli 
önlemler alındığında, sayısal azalma sağlanması mümkündür. Bu çalışmada, ev kazalarının önemli bir faktörü 
olan, üzerine televizyon düşmesi sonucu ölen ve Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi’nde 
otopsileri yapılan 10 adet çocuk olgularının sosyodemografik ve tıbbi özellikleri ile ölümü meydana getiren 
travmaların dağılımının tartışılması amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda, Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi’nde 2011-2015 
yılları arasında otopsileri yapılmış, 0-18 yaş grubunda bulunan ve ölüm sebepleri üzerlerine televizyon düşmesine 
bağlı künt travma olduğu tespit edilen on çocuğa ait otopsi raporları retrospektif olarak incelenmiş, olay yeri 
inceleme tutanaklarındaki bilgiler ve tanık ifadeleri değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Olguların %70’ini (n=7) kızlar, %30’unu (n=3) erkekler oluşturmaktadır. Olgular yaş gruplarına göre 
değerlendirildiğinde en büyüğünün 59, en küçüğünün 16 aylık olduğu, yaşlarının ortalamasının ise 29 ay olduğu 
görülmektedir. Olguların %70’inin (n=7) şehir merkezinde, %30’unun (n=3) ise kırsal bölgede ikamet ettiği 
görülmüştür. Olguların tamamında (n=10) ölüm sebebinin “künt kafa travmasına bağlı kafa kubbe ve kaide kemik 
kırıkları ile karakterli beyin kanaması ve harabiyeti” olarak raporlandığı görülmüştür. 

Sonuç: Bu çalışmada elde edilen verilerin, özellikle çocukların maruz kaldığı bu tür kazaları önleme eğitimlerine 
katkı sağlayacağı umulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: adli tıp, televizyon düşmeleri, çocuk ölümleri 
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PS-5 

PRATİSYEN HEKİMLERİN YAPTIĞI ÖLÜ MUAYENELERİNDE BELİRTTİKLERİ “BOYUNDA KIRIK 
VAR” VEYA “BOYUNDA KIRIK YOK” İFADELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ahmet Zahid DURSUN1, Birol DEMİREL2, Taner AKAR2 

1Adli Tıp Kurumu, Kilis Şube Müdürlüğü 

2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp 
 
 

Amaç: Ülkemizde halen geçerli olan mevzuata göre, birçok ölü muayenesinde pratisyen hekimler görev 
almaktadır. Bu çalışmada; pratisyen hekimlerin yaptığı ölü muayenelerinde belirttikleri “boyunda kırık var” veya 
“kırık yok” ifadelerinin güvenilirliğinin saptanması amaçlandı.  

Gereç ve Yöntem: 2010 yılında, pratisyen hekimlerce ölü muayenesi yapılan ve sonrasında, Adli Tıp Kurumu 
Ankara Grup Başkanlığı'nda otopsileri yapılan olgulardan, pratisyen hekimin muayenesi sonucu, boyun kırığının 
var olup olmadığını belirttiği 131 olgu incelenerek istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Çalışmada, hiyoit kemik, 
tiroit kıkırdak veya servikal vertebraların herhangi birindeki kırık, “boyun kırığı” olarak kabul edilmiştir.  

Bulgular: Pratisyen hekim tarafından boyun kırığı bulunduğu belirtilen 43 olgunun otopsilerinde, 9 olguda 
(%20,9) kırık bulunduğu saptanmış, 34 olguda (%79,1) ise kırık bulunmadığı tespit edilmiştir. Otopside, boyun 
kırığı saptanan 16 olgunun, 9’unun (%56,3) pratisyen hekim tarafından yapılan muayenesinde kırık 
bulunduğundan bahsedilirken, 7’sinde (%43,7) ise kırık saptanmadığı belirtilmiştir. Pratisyen hekimin, ölü 
muayenesi sonucunda boyun kırığı tespiti ile otopside boyun kırığı bulunması arasında, istatistiksel açıdan uyum 
düşük veya önemsiz saptanmıştır (κ=0,155).  

Sonuç ve Öneriler: Pratisyen hekimlerin, ölü muayenesi sırasında, elle muayene ile boyun kırığı bulunup 
bulunmadığı hakkında kesin görüş belirtmemeleri gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: adli tıp, pratisyen hekim, boyun kırığı 
  



 

142 
 

PS-6 

ESKİŞEHİR'DE CO ZEHİRLENMESİNE BAĞLI ÖLÜMLERİN 20 YILLIK ANALİZİ 

Yeşim YETİŞ1, Kenan KARBEYAZ1, Ayhan GÜNEŞ1 

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Adli Tıp 
 
 

Özet 

Giriş; Karbonmonoksit (CO) zehirlenmelerine bağlı ölümler adli tıp pratiğinde sıkça görülen önemli bir halk sağlığı 
sorunudur. Bu çalışmada batı Anadolu’da yer alan Eskişehir ilinde ölümcül CO zehirlenmelerinin adli tıbbi 
özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem; Eskişehir’de 1997 ile 2016 yılları arasındaki 20 yıllık dönemde ölü muayenesi, otopsi, 
toksikolojik, histopatolojik inceleme gibi postmortem incelemeler ve adli soruşturma sonucunda, 
karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı öldüğü belirlenen olgular çalışmaya dahil edilmiştir. Olgular yaş, cinsiyet, 
olayın meydana geldiği mevsim, orijin, ölüm süresi, CO kaynağı ve COHb (karboksihemoglobin) değerleri 
açısından değerlendirilmiştir. 

Bulgular; Eskişehir’de çalışmanın kapsadığı 20 yıllık dönemde 7512 adli nitelikli ölüm meydana geldiği, 107 
olgunun (% 1,42) karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı öldüğü belirlendi. Olguların yaş ortalamasının 35,7 ±11.25 
olduğu, 41'inin (%38,3) kadın, 66’sının (% 61,7) erkek olduğu saptandı. Zehirlenmenin en sık (n=54, % 50,5) kış 
mevsiminde olduğu, 61 olguda (% 57) CO kaynağının soba olduğu, karboksihemoglobin düzeyleri % 31,3 ile, % 
82,7 arasında olduğu belirlendi.  

Sonuç; Çalışmamızdaki bulgular genel olarak literatüre uyumlu bulunmuştur. CO zehirlenmeleri önlenebilir 
ölümler arasında yer almaktadır. Bu zehirlenmelerin önlenebilmesi için denetimlerin arttırılması, ısınma ve ısıtma 
aletlerinin, bacaların, kullanılan yakıtın ve havalandırma sisteminin standartlara uygun hale getirilmesi önemlidir. 
CO zehirlenmelerine karşı toplum bilinçlendirilmeli ve farkındalık yaratılmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: CO zehirlenmesi, otopsi, ölüm 
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PS-7 

ATIK SUDA EPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR 

Selda MERCAN1, Merve KULOĞLU1, Ahmet Özgür DOĞRU2, Zeynep TÜRKMEN1, Tuğba TEKİN1, Münevver 
AÇIKKOL1, Faruk AŞICIOĞLU3 

1İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Fen Bilimleri Anabilim Dalı 

2İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, Geomatik Müh. Bölümü 

3İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Tıp Bilimleri Anabilim Dalı 
 
 

Atık su tabanlı epidemiyolojik araştırmalar (ATEA), yabancı kimyasal bileşiklere (uyuşturuculara, gıda 
kirleticilerine, çevresel toksik maddelere, enfeksiyon ajanlarına) maruz kalan insan atılım ürünlerinin 
kanalizasyon sistemi ile birleşmesine dayanmaktadır. Kolektif atık su binlerce kişinin anonim idrar örneklerini 
temsil ettiğinden, bu uygulama bir şehrin idrar testi olarak da tanımlanabilir. Dünya çapında çeşitli araştırma 
grupları, şehirlerin uyuşturucu kullanımını tahmin etmek için ATEA’yı yaygın olarak kullanmaktadır. ATEA, mevcut 
epidemiyoloji temelli teknikleri tamamlayıcı nitelikte olup, zamana ve yere göre yasadışı madde kullanımına 
ilişkin kanıta dayalı tahminler sunmaktadır.  

Atık sudaki biyolojik belirteçlerin konsantrasyonları kütle spektrometri teknikleriyle elde edilmektedir ve biyolojik 
belirteçlerin (ana bileşik ve/veya metabolitleri) kullanım miktarlarını geri hesaplamak için kullanılmaktadır. Bu 
yükler daha sonra günlük tüketimi tahmin etmek için kullanılabilmektedir. Örneğin; uyuşturucu kullanım oranının 
atık su arıtma tesisi tarafından sunulan popülasyon büyüklüğüne bölünmesiyle, sonuçlar popülasyona göre 
normalleştirilebilir (mg/gün/1000 kişi), bu da farklı yerlerden alınan sonuçların karşılaştırılmasını sağlamaktadır. 
Bu kavram nispeten basit olmasına rağmen, uygulanmadan önce, güvenilirliğini etkileyen çeşitli faktörlerin tam 
olarak anlaşılması gerekmektedir. 

Bir kentin teşhis aracı olarak da düşünülebilen ATEA, yasadışı madde kullanımı dışında, kanserin protein ve DNA 
belirteçlerini; alkol ve tütün kullanımı ile reçeteli ilaç istismarını belirlemek üzere, çevresel ve gıda kirleticilerini, 
endokrin bozucu ajanları, pestisitleri, fitalatları, antibiyotik ve antipsikotik maddelerin tüketim miktarını ve 
türünü ortaya koyan değerli kanıtlar niteliğindedir.  

Atık su araştırmaları, halk sağlığını değerlendirmek, epidemiyolojik ve sosyo-ekonomik araştırmalar için veri 
toplama aracı sunarken, popülasyonlardaki sağlık ve hastalıklarla ilgili faktörlerin kalıplarını nicel olarak 
değerlendirmek için de daha geniş çözüm geliştirme potansiyeline sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: atık su, epidemiyoloji, yasadışı madde, kent 
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PS-8 

GÖRÜNTÜ ANALİZİ: BİR OLGU SUNUMU 

Muhammet CAN1, Uğur KOÇAK2, İsmail BİRİNCİOĞLU1 

1Balıkesir Üniversitesi. Tıp Fakültesi, Adli Tıp 

2Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp 
 
 

Giriş ve amaç 

Görüntüler, iki veya üç boyutlu olabilen yapay eserlerdir; kamera, ayna, lens, teleskop ve mikroskop gibi optik 
aletlerle veya insan gözü, su yüzeyi gibi doğal objelerle bir şekilde tespit edilebilir. Olayda, hırsızlık nedeniyle 
savcılık tarafından gönderilen evrak suretleri, güvenlik kamera kayıtları ile temin edilen fotoğraflar üzerinde 
gerekli inceleme ve tespitlerin yapılabilirliği araştırılmıştır. 

Olay ve olgu 

Apartmandaki hırsızlık nedeniyle, kameraların bina girişini gördüğü ve Cam:O1 ve Cam:O2 incelendiği, kamera 
tarihinin güncel saatinin geri olduğu, bir kadının şehre yürüdüğü, başka bir kadının kamerayı fark ederek yüzünü 
kapattığı ve arkalarından bir kadının daha yürüdüğü ve hırsızlık yapılan binaya girdiği, kısa süren sonra bu üç 
kadının binadan çıkarak yolun karşısına geçtiği ve bir araca bindiği, kamera kalitesi ve kameranın yola 
mesafesinden dolayı aracın plakasının okunamadığı kayıtlıdır. 

Tartışma ve sonuç 

Adli görüntü analizi, yorumlama, inceleme ve teknik hazırlıktır. Çalışmamızda, olay yerini gören yaklaşık 12 ayrı 
kamera ve gönderilen farklı görüntülerin incelemesi Mac OS X 10.13 işletim sistemine sahip bilgisayarda Final Cut 
Pro X isimli video editörleri kullanılarak, dosyadaki DVD içerisinde mevcut fotoğraf ve kamera görüntüleri 
üzerinde renk, kontrast ve doygunluk değerleri üzerinde yapılan iyileştirmeler sonucunda elde edilen görüntüler 
incelenmiştir. İncelemede, karşıdan ve yakından çeken kamera görüntüsü yoktu. Şüpheli üç kadınla ilgili olarak 
biyometrik kimlik tespiti yönünden değerlendirme yapılamadığı, üç kadının olay yerine hangi araçla geldikleri ve 
araçtan indiklerine dair görüntü olmadığı, işyeri önünde plakasının okunabildiği, araçtan iki erkek şahsın indiği, 
elde edilen görüntüler yüz tanıma programları ile tespite imkan verecek kalitede olmamakla birlikte tıbbi 
özellikleriyle dosyada mevcut şüpheli ile uyumlu olduğu, diğerleriyle ilgili bir tespite gidilemediği görülmüştür. 
Sonuç olarak, gelişen teknolojik donanımlarla, hırsızlık olaylarındaki görüntü analizinin çok daha iyi yapılabileceği, 
ancak sokaklara yerleştirilen cihazların çözünürlükleri açısından yenilenmesi de gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: görüntü, analiz, hırsızlık 
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PS-9 

ONLINE OYUN BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME: MAVİ BALİNA OYUNU 

Aslı YAYAK1 

1Bursa Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 
 
 

Amaç: Bu araştırma, son günlerde gençlerin ve çocukların oldukça ilgisini çeken ve aynı zamanda bazılarının 
ölümüne neden olan Mavi Balina adlı bilgisayar oyununu incelemeyi amaçlamaktadır. Dünyanın yanı sıra 
ülkemizde de çok sayıda kişinin ölümüne neden olan bu oyun, aynı zamanda intihar oyunu olarak da 
adlandırılmaktadır. 

Yöntem: Bu çalışmada, Mavi Balina oyunu ile ilgili literatür bilgileri derlenmiş ve online oyunlar içindeki yeri 
araştırılmıştır. 

Bulgular: Araştırma örneklemi olan Mavi Balina oyunu, Rusya’da Philipp Budeikin adlı genç tarafından geliştirilmiş 
online (çevirimiçi) bir oyundur. Sosyal paylaşım siteleri üzerinden paylaşım ve davetlerle etkin olan oyun, 
toplamda 50 seviyeden oluşmakta ve 50 gün sürmektedir. Her gün çeşitli talimatların verildiği oyunda, bir üst 
seviyeye geçebilmek için verilen talimatın başarıyla tamamlanması istenmektedir. Genel kullanıma açık olmayan 
oyunun yöneticileri, oyuna kimlerin erişebileceğini kontrol ederek kullanıcının bağlandığı cihazı ve bu cihazdaki 
verileri de kontrol edebilmektedir. Dolayısıyla oyun, kullanıcılarını başlı başlına teknoloji ya da oyun bağımlılığı 
üzerinden intihara sürüklememektedir. Kullanıcının oyuna bağlandığı cihazlar üzerinden şantaja konu 
edilebilecek içerikler elde edildikten sonra oyunun içeriğinde yer alan talimatlar kullanıcıya iletilmektedir. 
Yaşanılan psikolojik travmalar çocukları Mavi Balina oyununun potansiyel kurbanları haline getirmektedir. 
Sıradan ve rutin bir hayat yaşayan ve aileleri tarafından ilgi görmeyen çocuklar, gerçek hayatın bu yönlerini geride 
bırakmak için Mavi Balina oyununun gizemli ve bir o kadar da tehlikeli içeriğine dahil olmaktadır. 

Sonuç: Günümüz hayatını kolaylaştırmaya yönelik geliştirilen teknolojiler, gelinen nokta itibariyle özellikle çocuk 
ve gençler üzerinde oyun vb bilgisayar uygulamaları temelinde yıkıcı etkiler bırakmaya başlamıştır. Mavi Balina 
örneğinde görüldüğü gibi, sanal gerçekliğin reel gerçeklik önüne geçtiği görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: online oyun bağımlılığı, Mavi Balina, teknoloji, intihar 
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PS-10 

BİR SOSYAL MEDYA HASTALIĞI OLARAK FEAR OF MISSING OUT SENDROMU 

Aslı YAYAK1 

1Bursa Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 
 
 

Amaç: Bu araştırmanın amacı, kısaca FOMO olarak bilinen “Fear of missing out” sendromunu incelemektir. 
Genellikle internetin sosyal akışını temel alan bu terim, internetten uzak kaldığında önemli bir şeyleri kaçırdığını 
düşünen ve bundan endişe duyan kişiler için kullanılmaya başlanmıştır. 

Yöntem: Bu çalışmada, “Fear of missing out” sendromu ile ilgili literatür taraması yapılarak sosyal medya ile olan 
ilgisi ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Bulgular: “Fear of missing out” sendromu 2013 yılında Oxford İngilizce sözlüğüne, 2015 yılında ise dilimize 
geçerek kullanılmaya başlanmıştır. Bu sendrom, başta sosyal medya olmak üzere ilgi duyulan herhangi bir yerde 
gerçekleştirilen bir aktiviteyi, etkinliği, sanal alemde üretilen içerikleri, haberleri veya paylaşımları kaçırma 
korkusu olarak tanımlanır. Teknolojinin bizi hep daha fazla şey kaçırdığımıza inanmamaızı zorlayan ve giderek 
kötüleşen bir durum olarak kabul edilir. Son çalışmalar göstermektedir ki, FOMO sosyal medyanın körüklediği 
kopukluk ve memnuniyetsizlik duygularıyla bağlantılıdır. Sosyal ağların FOMO’nun ortaya çıkışını destekliyor 
oluşu; insanların Facebook, Twitter ve LinkedIn üzerinden çevrelerindeki insanların ne yaptıklarını, nasıl 
geliştiklerini ve nelere sahip olduklarını görmelerinden ve kendi hayatlarıyla karşılaştırmalarından 
kaynaklanmaktadır. İnsanların bu alternatiflerin farkında olması, kendi hayatlarıyla ilgili tatminsizlik 
yaratmaktadır çünkü aynı süreçlerden geçtikleri insanların daha iyi yerlere geldiklerini görmek, pişmanlık 
duygusunu tetiklemektedir. FOMO yaşayan insanlar; genelde o anda yaptıkları işe odaklanmaktan çok, 
yapmadıkları şeyler için pişmanlık duyarak zamanlarını öldürmektedirler. 

Sonuç: Yeni teknolojiler bizden bağımsız olarak gelişmeye devam etmektedir. Bu teknolojileri ne kadar ve ne 
zaman kullanacağımız ise bizim tercihimizdir. Daima anı yaşamak, başkalarının hayatlarına değil kendi hayatımıza 
odaklanmak, sosyal ağlarda geçirdiğimiz zamanı abartmamak, yapabildiklerimize odaklanıp bunlarla gurur 
duymayı bilmek sosyal medya hastalıklarının önüne geçmede önemli adımlardır.  

Anahtar Kelimeler: fear of missing out sendromu, sosyal medya, teknoloji bağımlılığı 
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PS-11 

İNGİLTERE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE UYGULANAN CEZAEVİ ISLAH 
PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEMESİ 

Aslı YAYAK1 

1Bursa Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 
 
 

Amaç: Bu araştırmanın amacı, dünyanın en eski ve en kapsamlı ıslah uygulamalarına sahip İngiltere ile Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD) cezaevlerinde uygulanan ıslah-rehabilitasyon programlarını karşılaştırmalı bir şekilde ele 
alıp incelemektir. 

Yöntem: Bu çalışmada, batı ülkelerinde yürürlükte olan ıslah-rehabilitasyon programları ile ilgili literatür taraması 
yapılarak ABD ve İngiltere arasında karşılaştırmalı bir şekilde ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Bulgular: Dünyadaki en eski ve en kapsamlı cezaevi ıslah programlarına sahip ülkelerden İngiltere’de ıslah yasa 
uygulamasının yürürlüğe giriş tarihi 1779 Reform Yasası ile 1808 Tımarhane Yasası iken, ABD’de Kurumsal 
reformlar yolu ile 1900-1909 yılları arasında olmuştur. Yine İngiltere’de Islah Programları kapsamına girecek ceza 
türleri; toplum içi ıslah programı, toplum hizmeti cezası, toplum içi ıslah ve hizmet cezası, gözetim uygulaması, 
elektronik bilezikli sokağa çıkma yasağı, uyuşturucu muayene ve tedavi emri ve hapis cezası iken ABD’de mal-
mülke haciz, kızıl mektup cezası, toplum içi hizmet cezası, mağdura tazminat cezası (hapse çevrilebilir), para 
cezası, ev mahkumiyeti ve elektronik bilezik, postal kampı, yoğun gözetim cezası, şartlı salıverme ve hapis 
cezasıdır. Akredite genel programlar; Genel Suç Kategorisi, Şiddet İçeren Suç Kategorisi, Cinsel Suç Kategorisi, 
Madde Bağımlılığı Geliştirilen Programlar Kategorisi ve Araştırma Programları Kategorisi altbaşlıkları altında iki 
ülkede de farklı programlar uygulanmaktadır.  

Sonuç: Modern ceza hukukunun bugün geldiği noktada, cezanın kendisi tek amaç olmayıp, cezadan beklenen 
amaçları elde etmek için kullanılan bir araçtır. Islahın da içinde bulunduğu ceza infazının en temel amaçlarından 
biri olan ıslah; çağdaş ceza anlayışında geçerli olan nihai amaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Ceza, suçlunun 
iyileştirilerek yeniden suç işlemesine engel olmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: ıslah, rehabilitasyon, cezaevi, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri 
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PS-12 

GASP VE FİZİKSEL ŞİDDET KAYNAKLI ABORTUS - OLGU SUNUMU 

Fatmagül ASLAN1, Zerrin ERKOL2, Yeliz AKPINAR MAYİR3 

1SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Birimi, Adli Tıp 

2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 

3SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum 
 
 

AMAÇ: 

Çalışmada, vardiya çıkışı gaspa ve fiziksel şiddete uğrayan, olay sonrasında abortus gelişen dokuz haftalık gebe 
bir kadın olgu sunularak adli sürecin tartışılması amaçlanmaktadır.  

GEREÇ-YÖNTEM (OLGU SUNUMU): 

Dokuz haftalık gebe olan 33 yaşındaki olgumuz bir hastanede sözleşmeli temizlik işçisi olarak çalışmaktadır. Uzun 
süredir gece vardiyasında çalıştığını, gebe olduğunu ve vardiyasının düzenlenmesini istediğini birim sorumlusuna 
ifade etmiş, ancak vardiya saatlerinde henüz değişiklik yapılamamıştır. Olay günü saat 23:00 civarı vardiya çıkışı 
gasp edilmiş ve kasık bölgesine künt darbe almış, önce en yakın Acil Servise, ardından Hastanemize müracaat 
ettirilmiştir. Muayene ve tetkiklerinde anksiyete bulgularının yanı sıra dokuz haftalık, kalp atımı olmayan gebeliği 
(missed abortus) saptanmış ve gebelik tahliyesi planlanmıştır. Adli muayenesinde olgunun gasp olayı sırasında 
kasık bölgesine saldırganın dizi ile künt travma uygulandığını belirtmesi, olay sonrası yapılan muayenesinde sağ 
kasık bölgesinde ekimoz saptanması, olay ile fetusun ölümü arasında geçen süre birlikte değerlendirildiğinde; 
olgunun maruz kaldığı gasp-darp olayı ile fetusun ölümü arasında illiyet bağı olduğu yönünde rapor 
düzenlenmiştir. Olgumuz operasyon sonrası nekahat döneminin ardından gündüz vardiyasına alınmıştır.  

BULGULAR VE SONUÇ: 

"Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkındaki 
Yönetmelik”e göre; kadın işçinin gebe olması halinde durumun doktor raporuyla tespitinden doğuma kadar, 
emzirenlerin ise bir yıl süre ile gece postalarında çalışmaları yasaktır. Olgumuz, yaşadığı travmatik olay nedeni ile 
haklarını öğrenmiş ve vardiyası yeniden düzenlenmiştir. Gebe olan kadın işçilerin gece vardiyasında çalışmaması, 
vardiya saatlerinin kadın işçilerin özel durumlarına göre ayarlanması tıbbi yönden önem taşımaktadır. Bu konuda 
işyeri hekimlerine ve denetimi sağlayan işyeri müfettişlerine de önemli görevler düşmektedir.  

Anahtar Kelimeler: şiddet, gasp, missed abortus 
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PS-13 

TÜRKİYE’DE ADLİ DNA LABORATUVARLARINDA AKREDİTASYON 

Dilek SALKIM İŞLEK1, Emel Hülya YÜKSELOĞLU2 

1İ.Ü Adli Tıp Enstitüsü, Kimya 

2İ.Ü Adli Tıp Enstitüsü, Adli Genetik 
 
 

Amaç 

Suçun aydınlatılmasında, delillerin tespiti ve yorumlanması önemlidir. Dolayısıyla delillerin bilimsel ve güvenilirliği 
sağlanmış metotlar kullanılarak analizlenmesinin yanı sıra proseslerin ulusal ve uluslararası kabul görmüş bilimsel 
ölçütlere uygun olarak yürütüldüğünün belgelendirilmesi gerekir. Buda ancak akreditasyonla gerçekleşebilir. 
Laboratuvarlarda akreditasyonun gerçekleşmesi içinde 17025 şartlarının uygulanması gerekir. 17025’i iki ana 
kısma ayırmak mümkünüdür. Birinci kısımda yönetim şartları ikinci kısım ise teknik yeterliliktir. Yönetimin şartları 
kısmında dökümantasyon, tetkikler ve kalite yönetimi esastır. Teknik yeterlilik kavramı içerisinde ise personel 
yeterliliği, test metotları ve cihazlar yer alır. Uygun cihaz, metotların seçimi, uygulanması, yetkin personel seçimi 
ve eğitimi, laboratuvardaki uygulamaların sürekli iyileştirilerek kalite güvencesinin sağlanması takibi de 
akreditasyon sürecine girmektedir. 

Bu çalışmada; Adli Genetik Laboratuvarlarının 17025 standardına göre dizayn edilmesi, bu kapsamda yapılacak 
olan teknik şartların incelenmesinin yanı sıra Türkiye’deki adli bilimler alanında hizmet veren laboratuvarların 
akreditasyonundan bahsedilmiştir. 

Gereç ve Yöntem 

Bu çalışmada Türkiye’de ve yurt dışında bulunan adli bilimler alanında hizmet veren DNA laboratuvarlarının 
akreditasyon süreci incelenecektir. 

Bulgular 

17025 standardı, laboratuvarın kalite, idari ve teknik işlemleri için yönetim sistemlerini geliştirmeleri amacıyla 
kullanmak üzere hazırlanmıştır. Bu standardın kullanılması, laboratuvar ve diğer kuruluşlar arasında iş birliği 
oluşturacak, bilgi ve tecrübenin karşılıklı değişimine, standartların ve prosedürlerin birbirleriyle uyumlu hale 
getirilmesine yardımcı olacaktır. Bu süreç detaylı olarak açıklanacaktır. 

Sonuç 

Adli bilimlerin suçun aydınlatılmasına katkısı laboratuvarlarda yapılan analizlerin güvenirliliğine ve verilerin 
yorumlanmasındaki geçerliliğine dayanır. Bu sebeple de delilin laboratuvara gelişinden raporlama sürecine 
kadarki her bir aşamanın bilimsel geçerliliğe uygun, objektif ve denetlenebilir olması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: akreditasyon, adli genetik laboratuvarları, TS EN ISO /IEC 17025 
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PS-14 

YAŞLILIK DÖNEMİNDE AĞAÇTAN DÜŞMEYE BAĞLI ÖLÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kenan KARBEYAZ1, Meryem ŞENLİK1, Yeşim YETİŞ1, Ayhan GÜNEŞ1, Ali YILMAZ1 

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp 
 
 

Amaç: Bu çalışmada Eskişehir ilinde meydana gelen yaşlılık döneminde ağaçtan düşmeye bağlı ölüm olgularının 
incelenmesi ve adli tıbbi değerlendirilmesi amaçlanmıştır. İlimizde bu konu ile ilgili yapılan bir çalışma 
bulunmamaktadır.  
Gereç ve Yöntemler: Eskişehir’de 1997 ile 2016 yılları arasındaki 20 yıllık dönemde ağaçtan düşmeye bağlı ölen 
65 yaş üstü 26 olgu retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Olguların yaş, cinsiyet, olay yerine ait bulgular ve ölene 
ait soruşturma bilgileri yönünden değerlendirilmiştir. 

Bulgular: 20 yıllık dönmede ilimizde yaşlılık döneminde ağaçtan düşeye bağlı 26 ölüm olgusu olduğu belirlendi. 
Olguların tümünün erkek olduğu, Yaş ortalamasının 69,3 olduğu belirlendi. Ağaçtan düşmelerin 24’ünün (% 92,3) 
kırsal kesimde meydana geldiği belirlendi. Olguların 21’ünde (% 80,8) ölüm hastanede tedavi görürken 
gerçekleşmişti. Olguların en sık ceviz (n= 11, % 42,3) ağacından düşerek öldüğü belirlendi. Ağaçtan düşmelerin en 
sık sonbahar ve yaz aylarında görüldüğü tespit edildi. Olguların 21’inde (% 80,8) kafa travmasının ölümde etkili 
olduğu belirlendi.  

sonuç: Çalışmamızda elde edilen bilgiler literatürle genel olarak uyumludur. Yaşlılık döneminde ağaçtan düşmeye 

bağlı ölümler adli tıp pratiğinde sık olarak görülmemektedir. Ancak önlenebilir ölümler arasında yer almaktadır. 
Bu yaralanma türlerinde mortalite ve morbitideyi azaltmak amacıyla özellikle kırsal alanda yaşayan yaşlılar ile 
ilgili koruyucu halk sağlığı tedbirlerinin alınması önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: ağaçtan düşme, ölüm, adli tıp, otopsi 
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PS-15 

ADLİ CİNSİYET TAYİNİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: CHEİLOSCOPY 

Ayfer ALKAÇ1, Emel Hülya YÜKSELOĞLU1 

1İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Fen Bilimleri 
 
 

AMAÇ: Adli bilimlerin temel konularından biri kişinin kimliğinin tespitidir. Adli olayların aydınlatılmasında bir failin 
suçla ilişkilendirilmesi ve kişinin tanımlanması amacıyla diş izleri, parmak izleri ve DNA karşılaştırmaları sıklıkla 
kullanılan yöntemler olup hızlı ve güvenilir sonuçlar vermektedir. Ancak bu yöntemlerin kullanılamadığı 
durumlarda daha farklı ve daha az bilinen yöntemler uygulamak gerekmektedir. Dudak izi yapısının 
değerlendirilmesi olarak tanımlanan Cheiloscopy yöntemiyle olay yerinde bulunan dudak izleri suç ile şüpheli 
arasında doğrudan bağlantı kurulmasında önem taşımaktadır. Bu çalışmada ulusal ve uluslararası literatürde 
dudak izi yapısının cinsiyet tahmininde değerlendirildiği çalışmalar incelenerek adli vakalarda bir kişinin cinsiyetini 
ayırt etmede Cheiloscopy yönteminin öneminin vurgulanması amaçlanmıştır.  

GEREÇ VE YÖNTEM: Araştırmanın amacı doğrultusunda, incelenecek makalelere ulaşabilmek için literatür 
taraması yapılmıştır. Çalışmalar incelendiğinde ulusal ve uluslararası çalışmaların birbirine benzer özellikler 
taşıdığı gözlenmektedir. Bu çalışmalarda dudak izi yapıları tanımlanırken Tsuchihashi tarafından oluşturulan 
sınıflandırma kullanılmaktadır. 

BULGULAR: Yapılan ulusal ve uluslararası literatür taraması dudak izlerinin kişisel kimliğin oluşturulmasında 
kullanılan belirli bir yöntem olduğunu göstermektedir. Öte yandan bazı çalışmalar dudak izi yapısının cinsiyet 
tayininde anlam taşımadığını vurgulamaktadır. Bazı uluslararası yayınlarda ise dudak izlerinin yalnızca cinsiyetle 
olan ilişkisi değil; aynı zamanda parmak izleri, kan grupları ve genetik hastalıklarla ilişkileri de 
değerlendirilmektedir. 

SONUÇ: Ulusal ve uluslararası çalışmalarda adli olaylarda bir kişinin cinsiyetini ayırt etmede Cheiloscopy 
yönteminin, çok sayıda şüpheliyi soruşturmada dışlamaya yardımcı olduğu bildirilmektedir. Ancak Türk 
popülasyonunda dudak izinden cinsiyet tayinine ilişkin çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Bununla birlikte daha ileri 
araştırmalar ışığında dudak izleriyle cinsiyet arasında yapılacak daha fazla korelatif çalışma adli bilimlerde cinsiyet 
tayini için yararlı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: cheiloscopy, dudak izi, kimliklendirme 
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PS-16 

ADLİ TIP KURUMU İZMİR GRUP BAŞKANLIĞINDA 2016-2017 YILLARINDA YAPILAN 
OTOPSİLERDE SAPTANAN UYUTUCU- UYUŞTURUCU MADDE İLİŞKİLİ ÖLÜMLER 

Elif Demet KARANFİL1, Emin BİÇEN1, Mehmet TOKDEMİR2, Murat KÖKER2, İsmail Özgür CAN 1 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp 

2Adli Tıp Kurumu, İzmir Grup Başkanlığı, Morg İhtisas Dairesi 
 
 

Giriş ve Amaç: Madde kötüye kullanımı dünya genelinde yükselen bir tehdittir. Madde kullanımı sonucu ölüm, 
belirli bir madde veya madde grubuna maruz kalmanın doğrudan, dolaylı veya hatta uzun vadeli etkilerinin bir 
sonucu olabilir. Çalışmamız ile İzmir Morg İhtisas Daire Başkanlığında yapılan adli otopsilerde ölümü uyarıcı-
uyutucu-uyuşturucu madde kullanımı ile bunların komplikasyonlarına bağlanan olgularda saptanan uyutucu-
uyuştucu- uyarıcı özellikteki madde ve ilaçların profilleri, yaygınlığı, bu maddelerin kullanımı ile 
ilişkilendirilebilecek otopsi bulguları hakkında bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır. 

Yöntem: Çalışmamızda 2016-2017 yıllarında Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesince 
otopsisi yapılan olgular retrospektif olarak taranarak bunların arasından ölümü uyutucu-uyuşturucu-uyarıcı 
madde kullanımına bağlanan 53 olgu değerlendirilmeye alınmıştır. Düzenlenen otopsi raporlarının incelenmesi 
ile olguların sosyodemografik özellikleri, otopsi bulguları, ölüme doğrudan etkisi olan uyutucu-uyarıcı madde ve 
ilaç profilleri ortaya konmuş olup veriler SPSS 22.0 programına girilerek istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Değerlendirilen 52 olgunun 2’sinin kadın, 50’sinin erkek, yaş ortalamasının 28,2 olduğu saptandı. 
Olguların %45’inin evinde, %17’si sağlık kuruluşunda öldüğü kayıtlıydı. Toksikolojik inceleme sonucunda %58 
oranında amfetamin ve türevleri pozitif olup, tüm olguların %20’sinde eşlik eden alkol pozitifliği saptandı. 
Olguların %11’inin öncesinde madde kötüye kullanımı tanısı ile sağlık kuruluşunda takip edildiği kayıtlarda 
görüldü. 

Tartışma-Sonuç: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uyutucu, uyuşturucu ve uyarıcı madde kötüye kullanımı 
ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Kullanılan madde eğilimlerini belirlemek için bu konuda yapılacak olan geniş çaplı 
mortalite çalışmalarının; uyutucu, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ile mücadelede yararlı bir araştırma 
aracı olacağı kanısındayız. 

Anahtar Kelimeler: toksikoloji, adli otopsi, madde kötüye kullanımı 
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PS-17 

GEBE OLGULARIN ADLİ TIBBİ DEĞERLENDİRMESİ 

Elif Demet KARANFİL1, Şeyma Tuğçe ÜNALDI1, Kayhan DEĞNEK1, Zehra DEMİROĞLU UYANIKER1, Akça TOPRAK 
ERGÖNEN1 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp  

 
 

Giriş ve Amaç: İnsidansı tam olarak bilinmese de her 12 kadından 1’inin gebeliği süresince travmaya maruz kaldığı 
belirtilmektedir. Gebelerin uğradıkları travmaların bebek ya da anne sağlığı üzerine etkisi adli tıbbi 
değerlendirilmelerde sorulmaktadır. Çalışmamızın amacı; medikolegal değerlendirilmesi tarafımızca yapılan gebe 
olguların sosyodemografik özellikleri, uğradıkları travmaların çeşitleri, travmanın gebeliğe etkisi ve nedensellik 
bağı olup olmadığının ortaya konmasıdır.  

Gereç ve Yöntem: Adli makamlarca, medikolegal yönden değerlendirilip adli rapor düzenlenmesi istenen 1999-
2017 tarihleri arasındaki gebe olgular çalışmaya alındı. Anabilim dalımızda muayene edilerek ya da dosyaları 
incelenerek değerlendirilen olguların tarafımızca düzenlenen adli raporları gözden geçirildi. Yaşları, gebelik 
sayıları, maruz kaldıkları travma türleri, travmadan etkilenen vücut bölgesi, yaralanmanın TCK’nun ilgili 
maddelerine göre ağırlığı ve travmaya bağlı obstetrik patoloji gelişip gelişmediği incelendi. Elde edilen veriler 
SPSS 22.0 programıyla istatistiksel olarak değerlendirildi. 

Bulgular: Toplam 92 olgunun 29’unun cinsel istismar/saldırı nedeniyle gebe kalmış olduğu, ruh ve beden sağlığı 
değerlendirmesinin yapıldığı görüldü. Bu olgular istatiksel analize alınmadı. Çalışmaya alınan 63 olgunun yaş 
ortalaması 28.5’ti. % 58.7’sinin şiddete bağlı künt travmaya uğradığı ve bunların %56.7’sinin aile içi şiddete maruz 
kaldığı gözlendi. Olguların % 30.1’i araç içi trafik kazası nedeniyle yaralanmıştı. Tüm olguların % 80’i için kadın 
hastalıkları ve doğum kliniğinden konsültasyon istendiği anlaşıldı. 7 gebede travma sonrası çeşitli obstetrik 
patolojiler oluştuğu görüldü. Yaralanmaların %73’ü basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikteydi. 

Tartışma ve sonuç: Geriye yönelik yapılan çalışmamızda; travmanın gebelik süreci ve doğum üzerine olası etkileri 
değerlendirilemedi. Bunun için ileriye yönelik yapılandırılmış çalışmalara gereksinim olduğu görüşündeyiz.  

Anahtar Kelimeler: gebelik, travma, medikolegal değerlendirme 
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PS-18 

YANLIŞ İLAÇ UYGULAMASINDA MEDİKOLEGAL DEĞERLENDİRME; OLGU SUNUMU 

Elif Demet KARANFİL1, Seda YAMAN1, Yücel ARISOY1 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp 
 
 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada; yanlış ilaç uygulaması nedeniyle yoğun bakım yatışı gereken, bu nedenle TCK’nın 
89. maddesine göre adli raporunun düzenlenmesi istenen bir olgunun değerlendirilmesine dikkat çekilmesi 
amaçlanmıştır. 

Olgu: 56 günlük erkek bebek, lokal anestezi altında sünnet planı ile operasyona alınmış, lidokain yerine yanlışlıkla 
esmeron uygulanmış, solunum depresyonu gelişmesi üzerine entübe edilmiştir. Bir gün yoğun bakım ünitesinde 
izlenmesinin ardından ekstübe edilerek servise alınarak, 4 günlük gözlem sonrasında nörolojik muayenesinin 
olağan olması üzerine taburcu edilmiştir. 

Olaydan yaklaşık 14 ay sonra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli rapor düzenlenmesi istenmesi üzerine, 
tarafımızca Çocuk Nörolojisi Bilim Dalına hastada bir gelişim ya da sağlık problemi olup olmadığının 
değerlendirilmesi amacıyla görüş sorulmuştur. Çocuk Nörolojisi tarafından yapılan muayene ve tetiklere göre 
olgunun nörolojik muayenesinin ve gelişiminin olağan olduğu saptanmıştır. 

Tartışma ve Sonuç: Yanlış ilaç uygulamasına maruz kalan olguların Türk Ceza Kanunu’nda Tanımlanan Yaralama 
Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi Kılavuzuna göre değerlendirilmesi yapılırken izlenecek basamaklar 
tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: yanlış ilaç uygulaması, medikolegal değerlendirme, lidokain, esmeron 
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PS-19 

MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ; ERKEĞE YÖNELİK ŞİDDET 

Eda KÜRKÇÜ ERDEM1, M. Hakan ÖZDEMİR1 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Giriş ve amaç: Şiddet, bir halk sağlığı sorunudur. Şiddete maruz kalan grupların başında kadın ve çocuklar 
gelmekle birlikte son dönemde medyada erkeğe yönelik şiddet haberlerinin artması dikkat çekicidir.  

Literatürde aile içi şiddete maruz kalıp çeşitli sağlık sorunları yaşayan kadın ve çocuklara yönelik veriler oldukça 
fazladır. Ancak literatür değerlendirildiğinde erkeğe yönelik aile içi şiddetle ilgili verilerin çok az olduğu 
görülmüştür. Özellikle bizim gibi geleneksel toplumlarda erkeğe yönelik çok fazla çalışma mevcut değildir.  

Çalışmamızın amacı, son dönemde medyada yer bulmaya başlayan erkeğe yönelik şiddet olgularını ulaşılabilen 
literatürler ile tartışmak, bu şiddet türüne dikkat çekmektir. 

Yöntem: Medyaya konu olmuş olgu örnekleri temelinde erkeğe yönelik şiddetle ilgili yayınlanmış makalelere 
ulaşıp, elde edilen veriler şiddete maruz kalan diğer gruplarla karşılaştırmalı olarak yorumlanmıştır.  

Tartışma ve Sonuç: Şiddet kavramına taraflardan, sıklığından, miktarından, gerekçesinden bağımsız olarak 
bütünden bakabilmek gerektiği, bunu az görülen şiddet türlerini gözden kaçırmadan yapmanın ve resmin 
tamamını görmenin önemi tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: şiddet, erkeğe yönelik şiddet, aile içi şiddet, medya 
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PS-20 

EKSTREMİTE DAMAR YARALANMALARININ ADLİ TIBBİ DEĞERLENDİRİLMESİ; OLGU 
SUNUMU 

Eda KÜRKÇÜ ERDEM1, Seda YAMAN1, Zehra DEMİROĞLU UYANIKER1 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Giriş ve Amaç: Travmalara bağlı ekstremite damar yaralanmaları; trafik kazası, iş kazası, kesici delici alet 
yaralanması, ateşli silah yaralanması gibi birçok nedene bağlı olarak görülebilmektedir. En sık üst ekstremite, 
ikinci sıklıkta alt ekstremite büyük damarlarının yaralandığı belirtilmekte ve medikolegal değerlendirmeye konu 
olabilmektedir.  

Bu olguların medikolegal değerlendirmesinde, yaralanmanın yaşamsal tehlike oluşturup oluşturmadığı Türk Ceza 
Kanunu’nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi Kılavuzu’nda yer alan yaşamı 
tehlikeye sokan damar yaralanmaları tablosuna göre değerlendirilmektedir. İş kazası sonucu bacağından 
yaralanan ve arter kesisi oluşan olgumuz, bu tabloda; anterior tibial arterin yer almadığına dikkat çekmek ve adli 
tıbbi değerlendirmede ortaya çıkabilecek sorunları tartışmak amacıyla sunulmuştur.  

Olgu: İş kazası nedeniyle medikolegal değerlendirmesinin yapılıp adli rapor düzenlenmesi istenen hastaya ait 
tıbbi kayıtlar incelenmiştir. 36 yaşındaki erkek hasta acil servise başvurmuştur. Spiral makine ile oluşan sol bacak 
ön yüzünden başlayıp sol ayak dorsumunda parmaklara dek uzanan çok sayıda kesi saptanmış ve plastik ve 
rekonstrüktif cerrahi tarafından ameliyata alınmıştır. Ameliyatta kesi zemininde navikuler ve küboid kemiklerin 
kırık olduğu, tibialis anterior, ekstansör hallusis longus, ekstansör digitorum longus kaslarında ve anterior tibial 
arterde kesiler gözlenmiş ve ameliyatla onarımları yapılmıştır. Medikolegal değerlendirme sürecinde kılavuzdaki 
damar yaralanmaları tablosunda, anterior tibial arterin yer almadığı görülmüştür. Ancak tabloda yer alan diğer 
bacak damarlarıyla karşılaştırıldığında ve bu arterin bacakta beslediği alan göz önünde bulundurulduğunda 
yaralanmanın hastanın yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olduğu görüşüne varılmıştır. 

Tartışma ve Sonuç: Türk Ceza Kanunu’nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi 
Kılavuzu güncellenirken, yaşamı tehlikeye sokan damar yaralanmaları tablosunun gözden geçirilerek, büyük 
damarlardan biri olan anterior tibial arterin de listeye alınmasının uygun olacağı görüşündeyiz.  

Anahtar Kelimeler: ekstremite, damar yaralanması, anterior tibial arter 
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PS-21 

TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANAN OLGULARDA NÖROKOGNİTİF DEĞİŞİKLİKLERİN 
İNCELENMESİNDE NÖROPSİKİYATRİK TESTLERİN ROLÜ 

Eda KÜRKÇÜ ERDEM1, Emir DERKUŞ1, Emin BİÇEN1, Neşe DİREK TECİRLİ2, Seda SÖNMEZ3, İ. Özgür CAN1 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tip Fakültesi, Adli Tip Anabilim Dali 

2Dokuz Eylül Üniversitesi Tip Fakültesi, Ruh Sağliği Ve Hastaliklari Anabilim Dali 

3Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi, Klinik Psikolog 
 
 

Giriş-Amaç: Trafik kazaları sosyal, ekonomik, hukuki boyutlarının yanında tıbbi boyutuyla da gündemde olan, 
bireyin fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü tehdit eden bir durumdur. Çalışmamız ile anabilim dalımıza trafik kazası 
sonrası sekel tespiti amacıyla başvuran olgularda gözlenen nörokognitif patolojilerin türü, yaygınlığı ve şiddeti ile 
ilgili bilgi edinilmesi ayrıca tanıda ve sekelin ağırlığının saptanmasında hastaların mental durumu, kognitif 
kapasitesi ve duygudurumunun objektif değerlendirilmesi için kullanılan nöropsikiyatrik testlerin(NPT) katkısının 
incelenmesi amaçlanmaktadır.  

Yöntem: Çalışmamızda 01.07.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında Adli Bilirkişi Kuruluna Meslekte Kazanma 
Gücü Kaybı oranının tespiti amacıyla başvurup trafik kazası sonrası gelişen nörokognitif yakınmaları veya bulguları 
olan hastalardan NPT uygulanan ve raporlama süreci tamamlanan 13 olgu değerlendirmeye alınmıştır. 
Düzenlenen medikolegal değerlendirme raporlarının retrospektif incelenmesiyle kaza sonucu meydana gelen 
nörokognitif değişiklikler ve bunların NPT ile saptanan objektif karşılıkları incelenmiş, veriler istatistiksel olarak 
değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Değerlendirilen 9 erkek 4 kadın hastanın yaş ortalaması 29’du. Olgulara psikiyatrik tanıyla verilen 
Meslekte Kazanma Gücü Kaybı oranının en yüksek %35, en düşük %9 olduğu ve birinde sekel niteliğinde bulgu 
saptanmadığı görüldü. NPT’de olguların %77(n:10)’inde basit dikkatte azalma, %31(n:4)’inde oryantasyonda 
bozulma, %15(n:2)’inde soyutlama becerisinde düşme saptandı. Hastalara en sık konulan tanıların travma sonrası 
stres bozukluğu ve hafif bilişsel bozukluk olduğu görüldü.  

Tartışma-Sonuç: Trafik kazası mağdurlarında nörokognitif bulgular görülebilmekte ve fiziksel yaralanmaya 
odaklanılırken, bu bulgular gözardı edilebilmektedir. Bu nedenle ruhsal travmanın belgelenmesinde güçlükler ve 
buna bağlı hak kayıpları yaşanmaktadır. Adli tıbbi görüş bildirirken sürecin sağlıklı sürdürülmesi adına klinik 
bulguların objektif verilere dönüştürülmesini sağlayan NPT’in de dâhil edildiği nörokognitif değerlendirmenin 
bütüncül yaklaşım adına önemli olduğu düşüncesindeyiz.  

Anahtar Kelimeler: trafik kazasi, ruhsal travma, nöropsikiyatrik test 
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PS-22 

ON SEKİZ YAŞ ALTI GEBELİKLER VE ADLİ TIBBİ SORUNLAR 

Gizem GENÇOĞLU1, Kayhan DEĞNEK1, Hasan Bahadır SAATLİ2, İsmail Özgür CAN1, Akça TOPRAK ERGÖNEN1 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp A.D 

2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D 
 
 

Giriş ve Amaç: Adölesan gebelikler, ülkemizde ve hemen her gelişmişlik düzeyindeki ülkede önemli bir halk sağlığı 
problemi olmaya devam etmektedir. Bu çalışmada hastanemizde doğum yapmış olan adölesanların demografik 
özelliklerinin, adli olgu bildirim durumlarının ve gebelikle ilişkili sağlık sorunlarının ortaya konması, yaşanan 
sorunların sosyal, yasal ve tıbbi yönleriyle tartışılması amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: 2014-2017 yılları arasında hastanemizde doğum yapmış olan 18 yaş altı gebeler çalışmaya 
dahil edildi. Olguların, hastanemiz otomasyon sistemine kayıtlı bilgilerine ulaşıldı. Yaşları, gebelik özgeçmişleri, 
medeni durumları, adli olgu bildiriminin yapılıp yapılmadığı, istismar öyküsü olup olmadığı, anne ve bebekte ek 
sağlık problemi olup olmadığı, doğum ağırlığı ve APGAR skorları incelendi.  

Bulgular: Hastanemizde belirtilen sürede 31 adölesan olgunun doğum yapmış olduğu gözlendi. Bilgilerine 
ulaşılabilen ve evli olmayan tüm olguların adli olgu bildiriminin yapıldığı, adli olgu bildirimi hakkında bilgiye 
ulaşılamayan 8 olgunun tamamının gebelik takiplerinin dış merkezde yapıldığı gözlendi. Olgularımızdan 13’ü evli, 
9’u bekardı. Birer olguda cinsel istismar ve aile içi şiddet öyküsü vardı. Beş olgunun ikinci gebelikleri olduğu, iki 
olgunun gebeliğinin preterm sonlandığı, on olguda komorbid hastalık bulunduğu gözlendi. Yedi bebekte 
doğumsal patoloji saptandığı ve yedi bebekte düşük doğum ağırlığı (IUGR) saptandığı bilgisine ulaşıldı.  

Tartışma ve sonuç: Çalışmamızın sonucunda; hastanemizde doğum yapan adölesan gebelerin ve yenidoğan 
bebeklerinin literatürle uyumlu biçimde erişkin gebeliklerinden daha yüksek oranda çeşitli sağlık sorunları olduğu 
gözlendi. Elde edilen veriler ışığında adölesan evlilikleri ve gebeliklerinin sosyal, tıbbi ve yasal yönleri 
tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: adölesan gebelikleri, adli olgu bildirimi, yenidoğan ve gebe sağlığı 
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PS-23 

HİPERTERMİ SONUCU MEYDANA GELEN ÖLÜMLERDE POSTMORTEM TANI: OLGU SUNUMU 

Gökçe KARAMAN1, Murat KÖKER2, İsmail Özgür CAN1, Umut ERDAR BİLGİN2, Kayhan DEĞNEK1 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Adli Tıp 

2Adli Tıp Kurumu, İzmir Grup Başkanlığı, Morg İhtisas Dairesi, Adli Tıp 

 
 

Giriş ve Amaç:  

 Vücut ısısının aşırı yükselmesi anlamına gelen hipertermi; ya vücudun termoregülasyon merkezinin bozulmasıyla 
vücudun fazla ısı üretmesi, ya da vücudun aşırı sıcak bir ortamda fazla ısı çekmesi ile meydana gelen bir durumdur. 
Bebekler ve küçük çocuklar; azalmış terleme kapasiteleri, metabolik aktivitelerinin yüksek olması, vücut 
yüzey/hacim oranlarının yüksek oluşu nedeniyle hipertermi gelişimi açısından yetişkin insanlara kıyasla daha fazla 
risk taşırlar.  

 Kapalı bir araç içerisinde sıcaklık, araç dışındaki çevre sıcaklığından daha yüksek değerlere ulaşmaktadır. Özellikle 
yaz aylarında araç içerisinde bırakılan çocuklarda, hipertermi ölümcül olabilmektedir. 

 Çalışmamızda; İzmir Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılan, hipertermiye bağlı ölüm meydana gelen çocuk olgu 
örneğinde tespit edilen dış muayene ve otopsi bulguları literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmaktadır.  

Olgu:  

 Kreş servisinde sabah unutulduğu ve daha sonra bulunduğunda ölmüş olduğu belirtilen 2,5 yaşındaki erkek çocuk 
olgunun otopsisinde her iki akciğerde ve beyinde tespit edilen hafif düzeydeki ödem dışında makroskopik 
patolojik özellik gözlenmemiştir. Yapılan toksikolojik ve histopatolojik incelemelerde; ölüme neden olan herhangi 
bir toksikolojik madde saptanmadığı, beyin-beyincik-beyin sapında vasküler konjesyon, akciğerlerde intra-
alveoler ödem ve intra-alveoler kanama odakları, vasküler konjesyon, karaciğerde konjesyon, böbreklerde 
vasküler konjesyon mevcut olduğu belirtilmektedir.  

Tartışma ve sonuç:  

 Hipertermi nedenli ölümlerde otopside gözlenen bulgular, nonspesifik histopatolojik bulgular şeklindedir. Ölüm 
hızlı bir sürede meydana gelmiş ise otopsi ve histopatolojik incelemeler sonucunda hiçbir bulgu tespit 
edilemeyebilir.  

Hipertermi sonucu meydana gelen ölümlerin otopsisinde nonspesifik histopatolojik bulgular mevcut 
olabileceğinden, postmortem tanı sürecinde ölümün meydana geldiği koşullar ve olay yeri inceleme bulgularının 
da değerlendirmede göz önüne alınması önem taşımaktadır.  

Anahtar Kelimeler: hipertermi, sıcak çarpması, olay yeri, otopsi 
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PS-24 

TRAVMATİK VE TRAVMATİK OLMAYAN İNTRASEREBRAL HEMORAJİLERİN AYRIMI: OLGU 
SUNUMU 

Murat KÖKER1, Gökçe KARAMAN2, Esra GÜRLEK OLGUN3, Mehmet TOKDEMİR1, Erdem ÖZKARA2 

1Adli Tıp Kurumu, İzmir Grup Başkanlığı, Morg İhtisas Dairesi, Adli Tıp 

2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Adli Tıp 

3Adli Tıp Kurumu, İzmir Grup Başkanlığı, Morg İhtisas Dairesi, Patoloji 
 
 

Giriş ve Amaç:  

 Dünya genelinde spontan intrakraniyal hemoraji insidansı 100.000 kişide 10-20 arasında değişmekte ve ilerleyen 
yaşla birlikte bu oran artmaktadır. Spontan intrakraniyal hemorajiler inme olgularının %10-15’ini oluşturmaktadır 
ve olguların sadece %38’i ilk bir yılda hayatta kalabildiğinden mortalitesi yüksektir.  

 Çalışmamızda; intraserebral kanamalarda travmatik nedenlerin ve travma dışı nedenlerin ayrımının nasıl 
yapılabileceği tartışılarak, adli tıbbi değerlendirmelerdeki önemi vurgulanmıştır. 

Olgu:  

 Yolda eşi ile birlikte yürürken aniden yere düşen ve kaldırıldığı hastanede intraserebral kanama tanısı 
konulduktan 2 hafta sonra öldüğü bildirilen 84 yaşındaki erkek olgunun otopsisi yapılır. Yapılan otopsisinde, sağ 
temporalde saçlı deri altında 10x7 cm boyutunda kanama alanı bulunduğu, sağ temporal adele grubu altının 
kanamalı olduğu, kafa kubbe kemiklerinin sağlam olduğu, beyin ve beyinciğin 1239 gr tartıldığı, basiler arter ve 
Willis poligonu arterlerinin lümenlerinde yaygın şekilde aterosklerotik plaklar olduğu, sağ frontal lob kesitlerinde 
3x1,5 cm boyutunda parankim içi kanama bulunduğu, sağ orbita tavanında 1 cm uzunluğunda lineer kırık olduğu 
gözlenmiştir. Histopatolojik incelemede; sağ frontal lobda intraparankimal kanama alanı ve çevre parankimde 
reaktif astrogliozis, konjesyon, myokardda interstisyel perivasküler fibrozis odakları ve seyrek hipertrofik kas lifi 
ile koroner arterde lümeni orta derecede daraltıcı nitelikte kalsifiye aterom plağı, akciğerlerde diffüz alveolar 
hasar, şiddetli akut pnömoni, intraalveolar kanama alanları, böbreklerde kronik tubulointerstisyel nefrit olduğu 
belirtilmiştir. 

Tartışma ve sonuç:  

 İntraserebral kanamaların travmatik veya travma dışı nedenlere bağlı meydana gelip gelmediğinin 
belirlenmesinde; kanamanın lokalizasyonu, özelliği, tespit edilen diğer histopatolojik bulguların değerlendirilmesi 
yardımcı olmaktadır. 

 Olgumuzun yapılan otopsisi sonucunda elde edilen bulgular değerlendirildiğinde; travmatik intraserebral 
kanamadan ziyade, travma dışı nedenlere bağlı patolojik kökenli bir intraserebral kanama olabileceği 
düşünülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: intraserebral kanama, hipertansiyon, kafa travması, otopsi 
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PS-25 

ANTALYA’DA 2006-2015 YILLARI ARASINDA ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU MEYDANA 
GELEN ÖLÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Fettah Zeki KESKİNER1, Mehmet ATILGAN1 

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Amaç: Bu çalışmada elektrik çarpması sonucu meydana gelen ölümlerle ilgili veri elde etmek, önceki çalışmalarla 
karşılaştırmak ve adli tıp açısından üzerinde durulması gereken noktalara dikkat çekmek amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı’nda 01.01.2006 - 31.12.2015 tarihleri arasında 
yapılan otopsilerden elektrik çarpması sonucu öldüğü tespit edilen 109 olguda; yaş, cinsiyet, meslek, ölüm orjini 
ve nedeni, olay yeri ile vücuttaki elektrik lezyonlarının yeri ve özellikleri gibi otopsi bulguları değerlendirilmiştir. 

Bulgular: 10 yıllık sürede elektrik çarpması sonucu ölen 109 olgunun 103 (%94.5)’ü erkek, 6 (%5.5)’sı kadındı. 
Ortalama yaş 29.7 olarak bulundu. Ölümler 46 (%42.2) olgu ile en çok 20-29 yaş aralığındaydı. Olguların 103 
(%94.5)’ünde orjin kaza, en sık da 76 (%69.7) olguda tespit edilen iş kazasıydı. 43 (%39.4) olgunun elektrik dışı iş 
kollarında işçi olduğu, 24 (%22)’ünün ise elektrik işçisi olduğu tespit edildi. 106 (%97.2) olguda elektrik akımı ile 
oluşabilecek nitelikte cilt lezyonları vardı ve bu lezyonların 91 (%83.5) olguyla en sık üst ekstremitelerde yer aldığı 
belirlendi. 

Sonuç: Elektrik çarpmasından şüphelenilen ölüm olgularında dikkatli ve ayrıntılı bir olay yeri incelemesi yapılmalı 
ve teknik bilirkişi görüşü istenmelidir. Dikkatli bir ölü muayenesi yapılarak elektrik akımı giriş ve çıkış lezyonları 
aranmalı, tüm ölüm olguları otopsiye sevk edilmeli ve şüpheli bulunan lezyonlardan histopatolojik inceleme için 
örnek alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: elektrik çarpması, otopsi, adli tıp 
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PS-26 

DÖVMENİN (TATUAJ) LAZERLE SİLİNMESİ: OLGU SUNUMU 

Ebru YOLAÇAN1, Gülşah DAĞ OĞLAKCIOĞLU1, Gürol CANTÜRK1 

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Giriş ve Amaç: Dövme geçmişten günümüze kadar varlığını devam ettiren uygulama olup insanlar için inancı, 
topluluğa aidiyeti ve kimliği temsil eder. Tatuajla insan vücudunda geçici ya da kalıcı şekiller oluşur. Kalıcı 
dövmelerde derinin alt tabakalarına müdahale yapılır. Dövme sildirmek için kullanılan en yaygın yöntem Q-
Switched Laserdir. Birkaç seansta farklı dalga boylarıyla farklı renklere müdahalesiyle dövme boyasının 
parçalanması hedeflenir. Bu çalışmada, kolundaki dövmenin lazerle tamamen silineceğini bildiren kliniğin, dövme 
silinmeyince hasta tarafından açılan davası yer almaktadır. 

Olgu: 29 yaşında erkek olgunun, 2015 yılında sağ omuzdan dirseğe uzanan kol dış bölgesini kaplayan kırmızı, mavi, 
siyah, sarı renklerini içeren desenli dövme ve sol el bileğinde siyah renkten oluşan dövme yaptırdığı, 1 yıl sonra 
sildirmek için bir kliniğe başvurduğu, doktorun uygun gördüğü 6 seanslık tedavinin 5 seansını aldığı mevcut olan 
dövmenin renginin solduğu fakat dövmelerin tamamen kaybolmadığından son seansa gitmediği, hemen akabinde 
dava açtığı, dava ile tedavi ücretinin iade edilmesini istediği belirtilmiştir. 2017 tarihli hastaya hekim tarafından 
imzalı bir belge verildiği, ancak yazılan yazıda belirtilen, dövmelerin tamamen kaybolacağı şeklindeki ifadenin 
gerçekleşmemiş olduğu 2016 tarihli fotoğrafla anlaşılmış olup sonucun garanti edilmesine rağmen edimin yerine 
getirilmediği kanaatinde olduğumuz raporlanmıştır. 

Sonuç: Kalıcı dövmeler Q-Switch lazerle silinir ve deriye zarar vermeden dövme boyasını küçük parçalara ayırarak 
vücut tarafından atılabilecek hale getirir. Q-Switch lazerle tedavi gören olgumuzda ise, hekim hastaya, işlem 
sonucunda dövme izinin kalmayacağını belirten imzalı belge vermiştir. Eser sözleşmesinde, istenilen sonuca 
ulaşılamamış olması, hekimin borcun ifasını gereği gibi yapmamış sayılmasına neden olur bu durumda garanti 
edilen sonuca ulaşılamaması özen borcunun ihlal edildiği anlamına gelmektedir. 

Anahtar Kelimeler: dövme, lazer, eser sözleşmesi 
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PS-27 

ACİL TIBBİ MÜDAHALEDE ADLİ BİYOLOJİK ÖRNEK ALIMININ ÖNEMİ: OLGU SUNUMU 

Hülya KARADENİZ1, H. Çetin KETENCİ2 

1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Adli Bilimler Enstitüsü 

2Adli Tıp Kurumu, Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı 
 
 

Giriş ve Amaç: Glifosat en sık kullanılan herbisitlerden birisidir ve insanlar için minimal düzeyde toksiktir. 
Çalışmamızda, glifosat içmek suretiyle meydana gelen bir intihar olgusu üzerinden, bu tip olgulara tanı ve tedavi 
aşmasında adli yaklaşımı, etken maddenin tespiti için yapılması gerekenlerinin tartışılması amaçlandı. 

Olgu: 55 yaşında kadın olgunun oğlu ile tartıştıktan sonra %41 konsantrasyonda glifosat izopropilamin tuzu içeren 
tarım ilacından içtiği, acil serviste yapılan tıbbi müdahalelere cevap vermeyerek öldüğü ve otopsiye sevk edildiği 
bildirildi. Dış muayenede; herhangi travmatik bulgu saptanmadı. İç muayenesinde; mukozal ve serozal yüzeylerde 
noktasal kanamalar, beyinde hiperemi ve ödem, akciğerlerde subpelvral peteşiyal kanama, kesitlerinde yoğun 
ödem, özefagus lümeni ve mide mukozasında aktif kömür ile sıvalı yoğun hiperemi saptandı. Toksikolojik 
analizlerde alkol, uyutucu, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile başka herhangi toksik madde saptanmadı. Kanda ve 
idrarda atropin ve lidokain bulundu. Mahallinde kesin ölüm nedeni saptanamadı. Adli Tıp Kurumu Birinci Adli Tıp 
İhtisas Kurulu’nca; “olay yeri incelmesi, tedavi aşamasındaki klinik tablo ve otopsi bulguları değerlendirildiğinde 
şahsın ölümünün otopside etkeni tespit edilemeyen toksik madde alımına bağlı olduğu” belirtildi. 

Sonuç: Ölüm sebebinin tespiti ve adli sürecin doğru işlemesi için tüm sağlık çalışanlarının ve olay yeri inceleme 
ekiplerinin toksikolojik örneklerin temini ve muhafazası konusunda bilgi düzeyinin artırılması, sağlık 
kuruluşlarında doğru zamanda örnek alınması ve bu örneklerin uygun şartlarda saklanması için gerekli şartların 
sağlanması gerekmektedir. Bu uygulamaların önündeki bazı yasal boşlukların giderilmesi ve tutarlı bir mevzuat 
oluşturulması için Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında bir protokol yapılmasının delillerin kaybolmaması 
yönünde önemli faydalar sağlayacağı kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: glifosat, toksikoloji, otopsi 
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PS-28 

BİR OLGU SUNUMU: İMAJİNASYON TEKNİĞİ İLE CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI 

İbrahim SÖYLEMEZ1, Ezgi ÇEKİN AKKAŞ2 

1İstanbul Adli Tıp Kurumu, 6. ATİK Psikiyatri Uzmanı 

2İstanbul Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp 
 
 

AMAÇ: İmajinasyon; kişiden, geçmişten, bugünden ya da gelecekten bir sahne ya da senaryoyu gözünde 
canlandırması istenerek, seans süresince kişinin rahatlamasının ve odaklanmasının kişiye telkin edilmesidir. Bu 
teknik, psikoterapi pratiğinde kişiyi hipnoza sokmak için kullanılan tekniklerden biridir. Bu olgu sunumunda; 
imajinasyon tekniği kullanılarak, kişinin, cinsel istismara açık hale gelip gelemeyeceğinin tartışılması 
amaçlanmıştır.  

OLGU SUNUMU: 29 yaşında, bekar, psikolog, bilinen genel tıbbi bir hastalığı olmayan, daha öncesinde psikiyatrik 
bir tanısı olmayan kadın olgu, kendisinden yaşça daha büyük bir meslektaşı tarafından imajinasyon tekniği ile 
penetrasyon içermeyen, sarılma ve yanaktan öpme şeklinde cinsel tacize uğradığını iddia edip dava açmıştır. 
Mahkeme, Adli Tıp Kurumuna “sanığın, iddia sahibini imajinasyon yöntemiyle etkisi altına alıp alamayacağını, bu 
yöntemin uygulanması sırasında kişinin iradesiyle hareket edip edemeyeceğini” sormuştur. Olgunun yapılan 
psikiyatrik muayenesinde, akıl hastalığı ve zekâ geriliği yoktu, TSSB belirtileri vardı.  

TARTIŞMA VE SONUÇ: İmajinasyon, psikiyatri pratiğinde hastaları hipnoza sokmak amacıyla kullanılan yaygın bir 
tekniktir. Dolayısıyla imajinasyon ile kastedilen tekniğin hipnoz gibi düşünülmesi daha uygundur. Uluslarası ve 
ulusal tıp literatüründe, hipnoz ile ilgili birçok akademik yazı olmasına rağmen, kişiyi cinsel istismara açık hale 
getirip getirmeyeceği, kişinin iradesinin elinden alınıp alınamayacağı hakkında net bir bilgi veren bir kaynağa 
ulaşılamamıştır. Bu açıdan, bilgiler, kişiye istemediği bir davranışın yaptırılıp yaptırılamayacağı ile ilgilidir. Bu 
konuda karşıt görüşler olmakla birlikte, genel mutabakat; kişiye hipnoz altında istemediği bir davranışın 
yaptırılamayacağı, yaptırılır ise hipnozdan çıktığında kişinin bunu hatırlamayacağı yönündedir. Mahkemeye 
sunulan raporda, imajinasyon yöntemiyle kişinin iradesinin elinden alınamayacağı cevabı verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: hipnoz, imajinasyon, cinsel istismar 
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PS-29 

CİNSEL SALDIRI OLGULARINDA AKUT DÖNEM BULGULAR VE YARALANMA DERECESİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİNDEKİ ÖNEMİ (OLGU SUNUMU) 

Kübra GÜLEÇ KALAMAN1, Ahmet Metin ÜSTÜN1, Atiye BÖRTLÜOĞLU1, Nadir ARICAN1 

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Adli Tıp 
 
 

Amaç: Cinsel saldırı olgularının değerlendirilmesinde erken veya geç dönemde tespit edilen fiziksel bulgular yanı 
sıra ruhsal değerlendirmeler yaralanmanın ağırlık derecesinin belirlenmesinde önemlidir. Bu olguda cinsel saldırı 
sonucu %20’den fazla kan kaybı saptanan olgunun akut dönem muayene ve laboratuvar bulgularının yaralanma 
derecesinin değerlendirilmesindeki öneminin vurgulanması amaçlanmıştır. 

Olgu: Erkek arkadaşının cinsel saldırısına maruz kaldığı iddiasıyla başvuran, 27 yaşında kadın olgunun olay sonrası 
hastane başvurusu ve anormal servikovajinal kanama tanısı mevcuttu. Ameliyat notunda; hymende saat 3 ve 9 
yönünde kaideye ulaşan taze yırtık ile servikovajinal alanda üç adet aktif kanamalı laserasyon izlendiği, 
laserasyonların onarıldığı, gelişinde Hemoglobin(Hbg) 13.1 takiplerinde Hbg:9.59-9.38, çıkış Hbg:8.51 g/dl olduğu 
belirtilmiştir. Olaydan 2 ay sonra tarafımızdan yapılan muayenesinde; hymende saat 3 ve 9 yönünde kaideye 
uzanan tabanı sedefi renkte yırtık ve arka forniks altında nedbe dokusu izlenmiştir. Psikiyatrik 
değerlendirmesinde; olayla ilişkili “Akut Stres Bozukluğu” tanısı konulmuştur. Kişide saptanan fiziksel ve ruhsal 
travma bulgularının aktarmış olduğu öyküyle uyumlu bulunduğu; genital bölgede cerrahi girişim gerektirecek 
nitelikte ve hesaplama sonucunda %20’den fazla kan kaybına neden olan travmatik değişimin yaşamsal tehlikeye 
neden olduğu, sağlığının ve algılama yeteneğinin basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek düzeyde bozulduğu, 
psikiyatrik takip ve tedavisinin gerektiği şeklinde raporlanmıştır. 

Sonuç: Sunulan olguda ameliyat notundaki veriler ve hemoglobin değerlerindeki değişimden yola çıkarak mevcut 
yaralanmanın yaşamsal tehlikeye neden olduğu belirtilmiştir. Cinsel saldırı olgularında akut dönemde tespit 
edilen muayene ve laboratuvar bulgularının yaralanmanın ağırlık derecesinin belirlenmesindeki önemi bir kez 
daha vurgulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: cinsel saldırı, yaşamsal tehlike, genital muayene, laboratuvar 
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PS-30 

ENSEST OLGULARINDA ADLİ MERCİLERE İLK BAŞVURUNUN ERİŞKİN DÖNEMDE OLMASININ 
GETİRDİĞİ ZORLUKLAR VE ŞİKAYETTE GECİKME NEDENLERİ (OLGU SUNUMU) 

Kübra GÜLEÇ KALAMAN1, Ahmet Metin ÜSTÜN1, Mustafa Cihad GÖKTEPE1, Ayşen Ufuk SEZGİN1 

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Giriş: Ensest; çocuğun bir başka aile üyesi tarafından cinsel istismara maruz bırakılması olarak tanımlanmaktadır. 
En sık kız çocuk-baba ve kız çocuk-ağabey arasında görülmektedir. Saldırganın çocukla yakın ilişkide olması ve 
olayın genellikle çocuğun yaşadığı evde gerçekleşmesi, mağdurun istismarı ifade etmesini zorlaştıran bir 
durumdur. Ensest tüm aile dinamiklerini etkilemekte olup, mağdur üzerinde psikososyal zorluklara neden 
olmaktadır. Mağdurun şikayet sürecini başlatabilmek için o ortamdan uzaklaşma ihtiyacı duyması sonucu 
çocukluk çağında tespit edilemeyen bazı ensest olgularında adli mercilere ilk başvuru erişkin dönemde 
olmaktadır.  

Amaç: Bu olgu sunumunda; çocukluk çağında cinsel istismara maruz kalan ve istismardan 16 yıl sonra şikayetçi 
olma kararı alan olgu üzerinden adli merciye ilk başvurunun erişkin dönemde olmasının getirdiği zorluklar ve 
şikayette gecikme nedenlerinin irdelenmesi amaçlanmıştır.  

Olgu: Kendisinden 13 yaş büyük öz abisi tarafından cinsel istismara maruz kaldığı iddiası ile rapor düzenlemesi 
istemiyle başvuran 29 yaşındaki kadın olgunun yapılan ayrıntılı ruhsal değerlendirmesinde; olaya ilişkin herhangi 
bir şikayette bulunmadığı, bu kadar süre beklemesinin en büyük nedeninin ailesine bağımlı olması, abisi ile aynı 
evde yaşamak zorunda kalması ve üniversiteden mezun olunca iş bulmasının gecikmesinden kaynaklandığını 
belirtmiştir. Ailesinden uzak ve ekonomik olarak bağımsız halde iken şikayet etmek istediğini belirtmiştir. Sürece 
dair en büyük endişesinin ise zaman aşımı nedeniyle soruşturma başlatılmaması olduğunu aktarmıştır. 

Sonuç: Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ensest olaylarının çoğunluğu gizli kalmaktadır. Ensest vakalarının 
uzun süre saklı kalması hatta hiç ortaya çıkmıyor olması pek çok nedene bağlıdır. Bu nedenle özellikle ensest 
olguları olmak üzere tüm çocukluk çağı cinsel istismar olgularında süreden bağımsız olarak şikayet yolunu açmak 
ve bu kişilerin yardım yollarını belirlemek çok önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: ensest, cinsel istismar 
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ADLİ GENETİK İNCELEMELERDE POLİMORFİK BÖLGE ANALİZİNDE YENİ YAKLAŞIM: KASP 
SİSTEMİ 

Duygu YAVUZ1, Tuğba ÜNSAL2, Kaan YILANCIOĞLU3, Sevil ATASOY2 

1Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Otopsi Yardımcılığı Programı 

2Üsküdar Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Adli Bilimler Bölümü; Bağımlılık ve Adli Bilimler 
Enstitüsü 

3Üsküdar Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü; Bağımlılık ve Adli 
Bilimler Enstitüsü 

 
 

Amaç: Adli Bilimlerde polimorfik lokuslardan STR (Short Tandem Repeat)’lerin kimliklendirmede vazgeçilmez 
lokuslar olduğu bilinse de; özellikle olay yerinde şüpheliye ait veri bulunmadığında soruşturmaya yön vermek 
amacıyla şüpheliye ait fenotipik özelliklerin belirlenebilmesi için tek baz polimorfizmi olarak bilinen SNP (Single 
Nucleotide Polymorphism) ve olay yerinden gelen eser miktarda örneklerin kimliklendirilmesi için InDel 
(insersiyon-delesyon) polimorfizmleri alternatif ve tamamlayıcı polimorfik işaretler olarak Adli Genetikte yer 
almaktadır. Bu sebeple son dönemde SNP ve InDel çalışmaları ivme kazanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: SNP’ler ve InDEl’ler, STR lokusları gibi PCR sonrası Sanger Sekans teknolojisi ile analiz 
edilebildiği gibi, özellikle NGS (Next Generation Sequencing System) Yeni Nesil Sekans ile 200 SNP-InDel bölgesi 
aynı anda analiz edilebilmektedir. Sanger Sekans teknolojisiyle çok sayıda polimorfik bölge çalışmak hem zaman 
hem maliyetli olmaktadır. Yeni Nesil Sekans sistemleri ise ülkemizde henüz yaygın kullanılmamakla birlikte sarfları 
da oldukça pahalıdır. 

Bulgular: Bu noktada farklı bölgeleri aynı anda analiz edebilen, SNP ve InDel analizlerine yeni bir yaklaşım getiren, 
aynı anda PCR ve genotiplendirmeyi yapabilen; rekabetçi allele özgü polimeraz zincir reaksiyonu olan KASP 
(Kompetitive Allele Specific PCR) Sistemi yeni bir yaklaşım getirmektedir. Bu yöntem floresan işaretli primerler 
ile PCR esnasında genotipleme yapan teknolojidir. SNP ve INDEL’ler bu sistemde hem daha hızlı çalışılmakta hem 
de daha düşük maliyetlere analiz edilebilmektedir.  

Sonuç: Adli genetik analizlerde, özellikle iki insanı ayırt etme gücünü yakalamak için geliştirilen polimorfik bölgeler 
çok sayıda SNP-InDel bölgesinden oluşmaktadır. Bu sayıdaki bölgenin analizi için maliyet ve zaman önemli bir 
unsurdur. Bu kapsamda KASP sisteminde aynı anda birden fazla lokusu yüksek verimlilik ve düşük maliyet ile 
analiz edebilmek mümkündür ve Adli Genetik’te kullanılabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: adli bilimler, adli genetik, polimorfik lokus analiz yöntemleri, KASP (Kompetitive Allele 
Specific PCR) 
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PS-32 

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ'NDE ŞİDDET MAĞDURLARINA YÖNELİK BİR KRİZ MERKEZİ 

Tuğba ÜNSAL1, Ümit ERTEM2, Duygu YAVUZ3, İnci Yağmur TEZBASAN4, Sevil ATASOY2 

1Üsküdar Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Adli Bilimler Bölümü; Bağımlılık ve Adli Bilimler 
Enstitüsü 

2Üsküdar Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi; 
Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü 

3Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Otopsi Yardımcılığı Programı 

4Üsküdar Üniversitesi, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü 
 
 

Şiddetin en sık görülen ve en ağır türlerinden birisi cinsel şiddettir. Cinsel saldırıların görülme sıklığı toplumdan 
topluma farklılık göstermekle birlikte ülkemizde de oldukça fazladır. Cinsel şiddet olgularının pek çoğunun yetkili 
birimlere ulaşmaması/ulaşamaması nedeniyle saptanması oldukça zordur (1,2,3). Şiddet konusunda yol gösteren, 
Türkiye’nin de imzalamış olduğu İstanbul Sözleşmesi; taraf devletlere, cinsel şiddet ve cinsel tacize yönelik cezai 
veya başka bir hukuki yaptırımı zorunlu kιlmaktadιr (1). Bu sözleşmenin 25. Maddesinde, “Taraflar mağdurlar için 
tıbbi ve adli tıp muayenesi yapmak, travma desteği ve danışmanlık hizmetleri sağlamak üzere uygun, yeterli 
sayıda ve kolayca erişilebilen, ırza geçmeyle ilgili kriz merkezleri veya cinsel şiddet sevk merkezleri oluşturmak 
üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.” İfadesi yer almaktadır. Avrupa Konseyi raporları, 200 bin 
nüfuslu yerlere birer merkez kurulmasını tavsiye etmektedir ancak ülkemizde cinsel şiddet mağdurlarına destek 
verecek merkezler henüz mevcut değildir (1). Kriz merkezinin kurulmasının temel amacı; Türkiye'de cinsel saldırı 
mağdurlarının adli ve tıbbi muayenelerinin tek bir merkezde yapılması, mağdurun fiziksel ve psikolojik travmasını 
en aza indirgeyerek içerisinde tıbbi ve adli rehabilitasyon süreçlerinin birlikte gerçekleştirilebilmesi ve yasal 
sistemde yer aldığı şekli ile fiziksel kanıtların toplanmasını ve ve kimliklendirilmesini en üst düzeye çıkarmaktır 
(2,3,4,5,6). Olguların yasal konularda bilgi alabileceği kişiyle doğrudan karşılaşması, sağlık kuruluşlarında henüz 
standart tecavüz kitlerinin bulunmaması, yeterli delilin toplanamaması ve güvenli korunamaması, uygun ve 
yeterli medikal ve ruh sağlığı desteğinin verilememesi, resmi başvurusunun önünde duran engeller olarak görülür 
(2,3,4,5,6). Bu amaçlar doğrultusunda oluşturulan, Üsküdar Üniversitesi'nde şiddet mağdurlarına yönelik bir kriz 
merkezi multidisipliner yaklaşım ile bu konudaki engellerin aşılmasına yardımcı olacak bir model olarak 
görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: adli bilimler, şiddet mağdurları, cinsel saldırı, kriz merkezi 
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EBEVEYNİNİ ÖLDÜREN KİŞİLERE İLİŞKİN BETİMSEL BİR ANALİZ 

Seda BAYRAKTAR1 

1Akdeniz Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 
 
 

Amaç: Çocukların ebeveynlerine yönelik işledikleri cinayetler araştırılmaya başlanıldığı ilk yıllarda şizofreni tanısı 
olan çocuklara özgü suç gibi ele alınmış olup daha sonraki yıllarda bu suç türünün çok daha karmaşık dinamiklere 
sahip olduğu anlaşılmıştır. Cinayetlerin sebepleri, işleniş tarzları başta olmak üzere cinayetteki birçok faktörün de 
çocuğun/ebeveynin yaşı, cinsiyeti vs. gibi değişkenler göre farklılaştığı görülmektedir. Dolayısıyla bu konu sahip 
olduğu karmaşık dinamikler sebebi ile mitoloji, sanat, edebiyat gibi alanlarla birlikte birçok bilim dalı açısından da 
ilgi çekici olmuştur. Bu çalışmanın amacı ebeveyn katillerinin kavramsal açıdan sanatta ve adli bilimlerde nasıl ele 
alındığı ortaya koymak ve Antalya Adliyesinde ebeveynini öldürme/öldürmeye teşebbüs kapsamında yer alan ve 
kapanmış dosyalardan yapılan tarama sonucunda elde edilen vakalara ilişkin bulguları aktarmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada farklı kuramsal yaklaşımlar kapsamında çeşitli sanat dallarına ait eserler ve konu ile 
ilgili Antalya Adliyesinde 2014 yılında son 10 yıla ait yapılan dosya taraması sonuçları ele alınmıştır. 

Bulgular: Ebeveyn cinayetlerine/öldürme isteklerine ilişkin örüntülerin Hamlet, Karamazov Kardeşler, Menendez 
Kardeşler gibi kaynaklarda yer aldığı görülmektedir. Antalya Adliyesinde yapılan dosya tarama sonucunda da iki 
kişinin babasını kasten öldürmeye teşebbüsten, bir kişinin babasını kasten öldürmeden, bir kişinin annesini ölüme 
sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamaktan ve bir kişinin de annesini kasten öldürmekten hüküm giymiş 
olduğu görülmüştür. İşlenen suçların namus cinayetleri, psikiyatrik bozukluklar, alkol-madde bağımlılığı, maddi 
sorunlar gibi unsurlardan kaynaklandığı ve tüm sanıkların da erkek çocuklar olduğu görülmektedir. 

Sonuç: Ebeveynlere yönelik işlenen cinayetlerin kaynaklarda dinamiklerin karmaşık olduğunun aktarılması ile 
birlikte yapılan dosya taraması sonucunda Ülkemizde işlenen cinayetlerin olayların karmaşıklığının yanı sıra 
önlenebilir nitelikte olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: ebeveyn, cinayet, adli bilimler 
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ADLİ BİLİMLERDE EPİGENETİĞİN ÖNEMİ VE KULLANIM ALANLARI 

Ayşenur DEMİROK1, Ayşenur KARAMAN1, Aysun GÜNGÖR1, Cansu KELEŞ1, Ecem CEYLAN1, Elif Hande FINDIK1, Işıl 
Tuna ERDOĞAN1, Kübra KAZANCI1, Sunay MEHEROV1, Tuğba ÜNSAL2, Sevil ATASOY2 

1Üsküdar Üniversitesi, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü 

2Üsküdar Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Adli Bilimler Bölümü; Bağımlılık ve Adli Bilimler 
Enstitüsü  

 
 

Amaç 

Olay yerinden elde edilen biyolojik materyallerin analizi son derecede önemlidir ve güncel yaklaşımlarla bu 
analizlerin daha iyi noktalara taşınması mümkündür. Adli olaylarda örnek miktarı yetersizliği ve yüksek miktarda 
bozunma, olayın çözümü açısından büyük sorun teşkil etmektedir. Vakaların çözümündeki en önemli adım olay 
yerinden toplanan biyolojik örneklerin DNA profillemelerininin yapılmasıdır. Son yıllarda adli bilimlerde kullanılan 
yöntemlerin yetersiz kaldığı ve çelişkili durumlarda bilim ve teknolojinin de gelişmesi ile epigenetikten de 
yararlanılmaya başlanmıştır. Epigenetik, DNA kodunda herhangi bir değişiklik olmaksızın metilasyon, asetilasyon 
ve fosforilasyon gibi mekanizmalarla gen aktivitesinin değişmesini içerir. Epigenetik, genotipik değişikliklerden 
kaynaklanmayan ama aynı zamanda kalıtımsal olan, gen ifadesindeki farklılıkları inceleyen bilim dalıdır. 
Monozigotik ikizlerin ayırt edilmesi, yara yaşı tayini, vücut sıvılarının kimliklendirilmesi gibi önemli sorulara 
epigenetik, yeni yaklaşımlar sunmaktadır. Bu sebeple Adli Bilimlerde epigenetik önemli bir yere sahip olup 
araştırılması gereken yeni konulardan biridir. 

Gereç ve Yöntem 

Epigenetik çalışmalarda yara-yaşı tayininde mRNA ekspresyonu, inflamatuar sitokininlerin Real-Time-PCR ve in-
stu hibridizasyon teknikleri kullanılmaktadır. Monozigotik ikizlerin ayırt edilmesinde DNA metilasyonu, histon 
modifikasyonları ve HRMA yöntemi göze çarpmaktadır. Yine benzer şekilde High Resolution Melting Analysis 
(HRMA) teknikleriyle, mi-RNA, m-RNA, microarray testler ile olay yerinden gelen değişik vücut sıvılarının ne 
olduğu tayin edilebildiğine dair çalışmalar mevcuttur. 

Bulgular ve Sonuç  

Belirtilen yöntem ve teknikler ile yapılan çalışmaların doğrultusunda; yara yaşı tayini, vücut sıvılarının 
kimliklendirilmesi ve monozigotik ikizlerin ayırt edilmesi gibi Adli Bilimler açısından önemli konular Adli genetik 
tekniklerinde yeni bir bakış açısı doğurmaktadır. Bu yeni bilgilerin elde edilmesi de soruşturmalara yön verecek 
niteliktedir. 

Bu doğrultuda epigenetiğin adli genetik alanındaki güncel gelişmeleri ve teknikleri bu bildiride sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: adli bilimler, epigenetik, DNA metilasyonu, vücut sıvılarının kimliklendirilmesi -yara yaşı 
tayini, , monozigotik ikizlerin ayırt edilmesi 
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POSTMORTEM FOTOĞRAFÇILIK VE MEMENTO MORİ 

Ali Rıza TÜMER1, Mahmut Şerif YILDIRIM1 

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Memento mori, Latince bir deyim olup, “ölümü, fani olduğunu hatırla” anlamına gelmektedir. Deyimin gerçek 
anlamının dışında, özellikle geç Anglo-Sakson ve Nazi öncesi Almanya kültüründe genç yaştaki ölümlerin hatırasını 
saklamak amacı ile yaygınlaşmış sosyo-kültürel bir akımdır.  

Shakespeare’in oyunlarında da izleri görülen ve fotoğrafçılık yaygınlaşmadan önce de objeler ve tablolar ile öncül 
türleri varlığını uzun yıllar koruyan memento mori, postmortem fotoğrafçılığın ilk yaygın kullanılışı olarak kabul 
edilmektedir. Günümüzde halen perinatal ölümlerden sonra uygulanan tekniğin, ölüm sonrası yas tutan 
ebeveynin acısını dindirmek amacı ile ortaya çıktığı düşünülmektedir. Almanya’da en yaygın kullanımının ise 19. 
yüzyılın ilk yarısında salgın bir hastalık sonucu birçok bebeğin yaşamını yitirdiği ve uzun yıllar süren epidemide 
olduğu düşünülmektedir.  

Bu bildiride; Almanya kökenli bir “memento mori” örneği üzerinde bu kültürel akımın teknik yönleri ve 
postmortem fotoğrafçılık üzerine etkilerinin tartışılması amaçlanmıştır.  

Orta Çağ ve Victoria Avrupa’sında resim ve heykelle başlayan akım, önceleri tüm insanlığa ölümü hatırlatma 
amacı taşıyan bir sanat akımı olarak ortaya çıkmıştır ve kaba bir şekilde ölümü ve ölüleri yansıtan görsel sanatları 
içermektedir. Teknolojik ilerlemelerle birlikte ise ölülerin adeta yaşam içindeymiş gibi resmedilmesi, hatta değişik 
ışık teknikleri, makyaj, tahnit ve postmortem fotoğrafçılığın alana girmesi ile farklı bir hal almıştır. Günümüzde, 
bilişimin ilerlemesiyle birlikte, fotoğraflar üzerinde oynamalar yapılarak, kaybedilen bebeğin gençlik resimleri 
oluşturulmak suretiyle daha da evrilen “memento mori” halen klinik psikologlar ve yas danışmanları tarafından 
çocuk kayıplarında ebeveynin ruh sağlığı üzerindeki etkisi araştırılan bir antite olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Memento mori, postmortem fotoğrafçılığın dayanak noktalarından birisi olduğu gibi, Adli Bilimlerin kültürel 
akımlardan ve sanattan etkilenerek evrilmesinin de en büyük örneklerinden birisi olarak karşımızda durmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: adli bilimler, postmortem fotoğrafçılık, memento mori 

  



 

173 
 

PS-36 

 

Bildiri iptal edilmiştir. 

  



 

174 
 

PS-37 

AMBİGİUS GENİTALYA: OLGU SUNUMU 

Enes YANIK1, Furkan ANIK1, Mehmet Saki ÇELİK1, Bora BÜKEN2 

1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 

2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı ve Düzce Adli Tıp Şube Müdürlüğü 
 
 

Giriş-Amaç: Cinsel gelişim bozuklukları(CGB) nadir görülmekle birlikte cinsiyet problemlerinden ölüme kadar 
çeşitli sonuçlara yol açabilmekte; doğumda fark edilmeyen bu olguları tıbbi ve hukuki zorlu bir süreç 
beklemektedir. Çalışmamızın amacı doğumda fark edilmeyen ambigius genitalyalı olguların ileri yaş grubunda 
yaşadığı zorlu süreci tartışmaktır. 

Olgu: Konjenital Adrenal Hiperplazi (KAH) tanılı ambigius genitalyalı 5,5 aylık bebeğin doğumda dış genital 
yapısında ileri derecede virilizasyon olması nedeniyle erkek cinsiyette olduğu düşünülüp buna göre isim ve kimlik 
verilmiş. Doğumdan sonraki dönemde beslenmeden sonra kusma ve fizik muayenede skrotumda 
hiperpigmentasyon gözlenmesi nedeniyle konjenital adrenal hiperplazi ön tanısıyla 15 günlükken neonataloji 
yoğun bakım servisinde yatırılmış. Olguya karyotip analizi yapılmış ve kız cinsiyette olduğu saptanmış. Olgunun 
ailesi bebeğin kimlikte yazan adını ve cinsiyetini değiştirmek için mahkemeye başvurmuş. Bu sebeple olgu 5,5 
aylıkken mahkeme müzekkeresi ile Adli Tıp Anabilim Dalı’na; cinsiyet değişikliğine gerek olup olmadığı, 
ameliyatının zaruri olup olmadığı, doğumda kız cinsiyetinin anlaşılıp anlaşılamadığı hususları hakkında rapor 
düzenlenmek üzere gönderilmiştir.  

Sonuç: Cinsel kimliğin oluşumu biyolojik ve psikolojik bir süreci içermekte, doğumda fark edilmeyen ambigius 
genitalyalı olguların dış genital yapısına göre cinsiyeti belirlenmekte ve bu olgular bu cinsiyete göre 
yetiştirilmektedir. Bu durum ambigius genitalyalı olgularının ileri yaş grubunda zorlu adli ve tıbbi süreç ile 
karşılaşmalarına sebep olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: ambigius genitalya, cinsel gelişim bozukluğu, konjenital adrenal hiperplazi 
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TRAFİK KAZASINA BAĞLI KALICI SAKATLIK GELİŞEN OLGULARIN İNCELENMESİ 

Mustafa Talip ŞENER1, Talip VURAL1, Ahmet Nezih KÖK1 

1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Amaç: Trafik kazaları ölüm, yaralanma ve sakat kalma ile sonuçlanabilen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Trafik 
kazalarına bağlı gelişen sakatlıklar, sonradan ortaya çıkan özürlülüklerin önemli nedenleri arasındadır. Bu 
çalışmada trafik kazalarına bağlı maluliyet değerlendirmesi yapılan olgularda, tespit edilen lezyonların 
incelenmesi amaçlandı. 

Materyal Metod: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda trafik kazalarına bağlı 
yaralanmalarda Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne göre 
maluliyet tespiti yapılan 103 olguya ait veriler retrospektif olarak incelendi.  

Bulgular: Kalıcı sakatlık saptanan ve değerlendirme kapsamında incelenen olguların %78,6’sı (n=81) erkek, 
%21,4’ü (n=22) kadın olup, ortalama yaş 37 (sd: 16,8; min:8, maks:83) idi. Maluliyet tespiti, trafik kazasından 
ortalama 2,8 (sd: 2) yıl sonra yapıldı. Olguların %8,6’sının (n=9) başkasının sürekli bakımına muhtaç düzeyde sakat 
kaldığı, kalıcı sakatlığa neden olan lezyonların %50,3’ünün (n=79) pelvis ve alt ekstermitede, %23,6’sının (n=37) 
üst ekstremitede ve %17,8’inin (n=28) baş-boyun bölgesinde yerleşim gösterdiği belirlendi (Tablo 1). En sık kalıcı 
sakatlık nedeninin %64,8 (n=79) ile ortopedik kısıtlılık, ankiloz gibi fonksiyonel kayıplar olduğu belirlendi (Tablo 
2).  

Sonuç: Trafik kazalarına bağlı yaralanmalarda kalıcı sakatlık, en çok alt ve üst ekstermite, pelvis, baş ve boyun 
bölgesinde gelişmektedir. Kalıcı sakatlıkların en sık nedeni ortopedik fonksiyonel kısıtlılıklardır. 

Tablo 1. Lezyonların anatomik bölgelere göre dağılımı 

Baş boyun 28 17,8 

Toraks 5 3,2 

Batın 6 3,8 

Maksillo fasiyal 2 1,3 

Üst ekstremite 37 23,6 

Alt ekstremite ve pelvis 79 50,3 

Tablo 2. Sakatlığa neden olan lezyonların dağılımı 

Lezyonlar n % 

Ortopedik kısıtlılık ve ankiloz 79 64,8 

Amputasyon 7 5,7 

Paralizi ve plejiler 9 7,4 

İç organ kaybı 8 6,5 

Deri lezyonları 4 3,3 

İşitme kaybı 5 4,1 

Görme kaybı 6 4,9 

Travmatik psikopatolojiler 4 
3,3 
 

Anahtar Kelimeler: trafik kazası, alt ekstremite, üst ekstremite, pelvis, sakatlık 
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KÜNT BATIN TRAVMALARINDA KARACİĞER LEZYONLARININ OTOPSİ SERİLERİNDE 
ARAŞTIRILMASI 

Mustafa Talip ŞENER1, Talip VURAL1, Sadık ŞAHİNGÖZ2, Ufuk İLİNGİ3, Ahmet Nezih KÖK1 

1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 

2Adli Tıp Kurumu, Bayburt Adli Tıp Şube Müdürlüğü 

3Adli Tıp Kurumu, Uşak Adli Tıp Şube Müdürlüğü 
 
 

Amaç: Künt travmalar gelişmiş ülkelerde ölümün en yaygın sebeplerinden biridir. Künt batın travmaları, baş-
boyun ve toraks yaralanmalarından sonra üçüncü sıklıkta görülmektedir. Bu çalışmada otopsi serilerinde künt 
batın travmalı olgularda karaciğer lezyonlarının araştırılması amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: Çalışma kapsamında Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığında 2013-2016 yılları arasında künt batın 
travmalı 107 olgunun otopsi verileri retrospektif olarak incelendi. Olgularda karaciğer lezyonları ve eşlik eden 
diğer yaralanmalar araştırıldı. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde SPSS for Windows 20,0 programı 
kullanıldı.  

Bulgular: Olguların yaş ortalaması 39,2 (sd:22,5) olup, %75,7’si (n=81) erkek, %24,3’ü (n=26) kadın idi. Künt 
travmaların %71’i (n=76) trafik kazası, %18,7’si (n=20) yüksekten düşme, %4,7’si (n=5) iş kazası, %2,8’i (n=3) darp 
ve %2,8’i (n=3) göçük altında kalma sonucu meydana gelmişti. Olguların %63,6’sında (n=68) karaciğerde 
yaralanma vardı. Karaciğer lezyonlarının %21,5’inin (n=23) ligamentum falsifarumun solunda (Tip A), %30,8’inin 
(n=33) ligamentum falsiformenin sağında (Tip B) yerleşim gösterdiği belirlendi. Karaciğerde yaralanma derecesi 
sırasıyla grade IV (%15; n=16), grade V (%13,1; n=14), grade II (%11,2; n=12) ve grade III (%10,3; n=11) olarak 
belirlendi. Olguların %61,7’sinin (n=66) olay yerinde öldüğü ve bu olgularda karaciğer yaralanmalarının daha çok 
olduğu belirlendi (p=0,001).  

Sonuç: Bulgularımıza göre, künt travmatik yaralanmalara bağlı olay yerinde ve travmanın erken saatlerinde 
gelişen ölümlerde karaciğer travmaları ön plana çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: künt travma, solid organ, karaciğer, olay yeri, ölüm 
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MOTORLU ARAÇ ISITMA SİSTEMİNE BAĞLI İKİ ÖLÜM-OLGU SUNUMU:TWO DEATH CASES 
DUE TO MOTOR VEHICLE HEATING SYSTEM- CASES REPORT 

Celal BÜTÜN1, Erdoğan POLATER1, Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ1 

Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp AD 
 
 

ÖZET 

En az yakıt ile çalışan motorlu araç ısıtma sistemlerinin mekanizmasıyla; dışarıdan alınan hava,kalorifer 
radyatöründen geçirilerek araç içinde istenilen sıcaklık temin edilir ve elektrofan tarafından aracın değişik 
kısımlarına hava üflenir. Böylece hem soğuk havalarda araç içinin arzu edilen sıcaklığı temin edilir hem de havasız 
kalmaması sağlanır. Ancak motorlu araçlarda standart olarak kullanılan ısıtma ve havalandırma sisteminin verimli 
çalışması için sistemin periyodik olarak kontrol ve bakımlarının yapılması gereklidir. Bu çalışmada; motorlu araç 
ısıtma sisteminin arızalanmasından ortaya çıkan karbon monoksit (CO) zehirlenmesine bağlı iki ölümcül olgu ile 
bu sistemlerin kontrollü bir şekilde denetlenerek çalışmasının önemi vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: asfiksi, karbonmonooksit, otopsi, motorlu araç ısıtma sistemi 

 

 

TWO DEATH CASES DUE TO MOTOR VEHICLE HEATING SYSTEM- CASES REPORT 

ABSTRACT 

With the mechanism of motor vehicle heating systems operating with minimum fuel; the out side air is passed 
through the radiator and the desired temperature is provided inside the vehicle and air is blown by the 
electrophysiological to different parts of the vehicle. Thus, in cold weather, the desired temperature for the 
vehicle is provided and it is ensured that inside of the vehicle is not air-free. However, for efficient operation of 
the heating and ventilation system, which is used as a standard in motor vehicles, it is necessary to periodically 
check and maintain the system. In this study; by two deadly cases due to carbonmonoxide (CO) poisoning arising 
from the failure of the motor vehicle heating system, the importance of being supervised these systems in a 
controlled manner is emphasized. 

Keywords: motor vehicle heating system, asphyxia, carbonmonoxide, autopsy, forensic medicine 
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TROMBOSİTOPENİYE BAĞLI YALANCI POZİTİF CİNSEL İSTİSMAR TABLOSU OLUŞUMU: BİR 
VAKA SUNUMU 

Erdoğan POLATER1, Sezai SÖNMEZ1, Ayşe Gül SALDIK1, Celal BÜTÜN1, Mahmut EKİCİ2 

1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD 

2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD 

 
 

Özet: Çocuk istismarı karmaşık nedenleri ve trajik sonuçları olan tıbbi, hukuki, gelişimsel ve psiko-sosyal kapsamlı 
ciddi bir sorundur. Çocuğun cinsel istismarı ise çocuk istismarı tipleri içerisinde saptanması en zor olanıdır. Tanı 
konulmasında ciddi zorluklarla karşılaşılan ve çoğunluğu gün yüzüne çıkmamış önemli bir halk sağlığı problemidir. 
Vakamız iki yaş üç aylık kız çocuğu, hemolitik üremik sendrom nedeniyle anogenital bölgede saptanan 
trombositopeniye bağlı ekimoz, cilataltı kanama gibi bulgulara bağlı adli bildiriminin yapılması ve cinsel istismar 
şüphesi ile değerlendirilmesi sonrası olgu olarak seçilmiştir. İstismar bulgularını tanımanın önemi ile birlikte ayırıcı 
tanısında bazı hastalıklar veya lezyonların iyi değerlendirilebilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, cinsel istismar 
olarak yanlış pozitif değerlendirilen bulguların ayırıcı tanısında hematolojik, gastrointestinal ve bazı enfeksiyon 
hastalıklarının göz önünde bulundurulması gerektiğine bir olgu sunumu üzerinden dikkat çekmek amaçlandı. 

Anahtar Kelimeler: hemolitik üremik sendrom, trombositopeni, cinsel istismar, adli tıp  

 

Abstract: Child abuse is a serious problem with its complex causes and tragic consequences, including medical, 
legal, developmental and psychosocial. Child sexual abuse is the most difficult to detect among child abuse types. 
It is an important public health problem that has been faced with serious difficulties in diagnosing and has not 
been appeared the greater part of it. Within importance of diagnosing findings of abuse, some diseases or lesions 
should be evaluated well in the differential diagnosis. In this study, it was aimed to draw attention to a case 
report that it is necessary to consider hematologic, gastrointestinal and some infectious diseases in the 
differential diagnosis of findings that evaluate false positive as sexual abuse. 

Keywords: hemolytic uremic syndrome, thrombocytopenia, sexuel abuse, forensic medecine 
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ÖLÜMLE SONUÇLANAN İKİ OLGU ÜZERİNDEN TERMAL SULARIN BİLİNÇSİZ VE DİKKATSİZ 
KULLANIMININ ADLİ TIBBİ YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Erdoğan POLATER1, Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ1 

1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD 

 
 

Özet: Yaşlı nüfusun artması, yaşlıların yaşam kalitesini koruma kaygısı, disabilite oranlarını düşürme gayreti ve 
yaşlılıkta belirginleşen sağlık sorunlarıyla baş etme girişimlerinin artması nedeniyle alternatif tıp uygulamaları 
gittikçe sık kullanılır olmaya başlamıştır. Balneoterapi ve kaplıca kürü özellikle yaşlılıkta belirginleşen kronik seyirli 
hastalıkların tedavisinde konvansiyonel bir yöntem olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada bir “uyarı-uyum” 
tedavisi olan, popülaritesi artan ve tamamlayıcı tedavi olarak uygulanan balneoterapi/kaplıca tedavisinin özellikle 
yaşlılarda turistik amaçlı bilinçsiz ve dikkatsiz kullanımında ölümle sonuçlanabileceği iki olgu sunumu üzerinden 
adli tıbbi yönden değerlendirilmesi amaçlandı. 

Anahtar Kelimeler: yaşlılık, balneoterapi, kaplıca tedavisi, ölüm, adli tıp 

 

Abstract: The use of alternative madecine applications have become increasingly common because of the 
increased population of elderley people, the concern to preserve the life quality of the elders, the efforts to 
reduce disability rates and increaing number of attempts to cope with health problems that become evident in 
the elderly. Balneotherapy and/or Spa cure are frequently used as a conventional method in the treatment of 
chronic ilnesses especially in the elderly. İn this work, it has been aimed to evaluate to present two phenomenons 
in view of forensic medecine in the abuse of balneotherapy/spatherapy especially among elderly people 
unconciously and inattentive which is a stimulation-compatibility treatment and that it has been popular and 
applied as a subsiadiary treatment may result in death. 

Keywords: elderly, balneoteraphy, spatherapy, death, forensic medicine 

  



 

181 
 

PS-43 

ELEKTROŞOK CİHAZI UYGULANMASI VE DÜŞME SONRASI GELİŞEN KAFA İÇİ KANAMANIN 
İLLİYET BAĞI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: OLGU SUNUMU 

Erdoğan POLATER1, Celal BÜTÜN1 

1Cumhuriyet Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Özet: Elektroşok savunma aletleri (Tasers stun guns) kontrol edilmesi güç, agresif kişileri durdurmak için savunma 
amacıyla sık kullanılan, kişinin iskelet kasları üzerinde nöromusküler blokaj ile musküler kontraksiyon oluşturarak 
etki gösteren ve ülkemizde illegal kullanımı giderek artan savunma aletleridir. Teorik olarak bu cihazların 
kullanımında mortalite oranı düşük olarak görülse de elektriğin yaratmış olduğu travmatik düşmeler sonucunda 
oluşabilen mortal yaralanmalar veya kardiak disritmiler mortalite oranı artırmaktadır. Olgumuzda elektroşok aleti 
kullanımına bağlı düşme öyküsü olan ve sol kolda tasers gun kullanımına bağlı yanık saptanan, düşme sonucu 
kafasını çarpma sonrasında sürekli baş ağrıları olması nedeniyle yapılan tetkiklerinde subdural hematom 
saptanarak opere edilen kişide oluşan kafa içi kanamanın elektroşok aletine bağlı olup olmadığı yönünden 
değerlendirilmesi amaçlandı. 

Anahtar Kelimeler: elektroşok aletleri, düşme, kafa travması, subdural hematom, illiyet bağı 
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Bildiri iptal edilmiştir. 
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Bildiri iptal edilmiştir. 

  



 

184 
 

PS-46 

TRAVMA SONRASI KONUŞMADA SÜREKLİ ZORLUK: OLGU SUNUMU 

Halil İlhan AYDOĞDU1, Gözde BAĞCI1, Mehmet ASKAY1, Güven Seçkin KIRCI2, Erdal ÖZER1 

1KTÜ, Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 
 

GİRİŞ: 

Kafa travmaları önemli mortalite ve morbidite sebebidir. Beynin motor ve bilişsel merkezlerini etkileyen 
travmaların sekel bulguları olarak karşımıza afaziden değişik tipte konuşma bozukluğuna kadar geniş bir 
yelpazede konuşma bozuklukları sekel olarak çıkabilmektedir. Türk Ceza Kanunu Madde 87’de neticesi sebebiyle 
ağırlaşmış yaralama hallerinden bahsedilirken konuşma yetisine ayrıca yer verilmiştir. Kasten yaralama fiili 
mağdurun konuşmasında sürekli zorluğa neden olmuşsa belirlenen cezanın bir kat artırılacağı, konuşma 
yeteneğinin kaybolmasına neden olmuşsa belirlenen cezanın iki kat artırılacağından bahsedilir. 

OLGU: 

Trafik kazası sonrası hastanemiz acil servisine getirilen şahsın; genel durumunun kötü bilincinin kapalı glaskow 
koma skorunun 7 olduğu, hastanın entübe edildiği, çekilen grafilerinde C2 vertebrada tip 2 odontoid, C3 
vertebrada sağ lamina, C7 vertebrada transvers proçes, T1 vertebrada spinöz proçes kırıklarının olduğu, sağ 
klavikula ve skapulada deplase fraktürleri olduğu, sol 10. kosta ve oksipital kemik kırığı da saptanan şahısta yarıca 
akciğer kontüzyonu ve intraventriküler kanama tespit edilmiştir.  

Şahsın olay tarihinden yaklaşık 2 yıl sonra yapılan muayenesinde; hipofonik ve dizartik konuşmasının mevcut 
olduğu, konuşmasının anlaşılır olduğu, çekilen beyin MR tetkikinde; bilateral bazal gangliyonlarda kronik 
mikrohemorajiler, korpus kallozum gövde bölümü posteriorda sekel atrofi bilateral talamus lateral kesimlerde 
sekel gliozis izlendiği, şahsın ekstrapramidal tipte konuşma bozukluğunun kalıcı sekel bulgu olduğu kanaatine 
varıldı. Yapılan muayene ve tetkikler neticesinde şahsın trafik kazası sonucu meydana gelen yaralanmasının 
konuşmasında sürekli zorunluğa sebep olduğu şeklinde rapor düzenledi. 

TARTIŞMA: 

Nadir bulgu olarak karşımıza çıksa da muayenede şahısların konuşma bozuklukları ile ilgili değerlendirmenin 
yapılarak ileri inceleme ve muayenelerinin yaptırılması sekel bulguların ortaya çıkarılması ve adaletin doğru 
tecellisi için önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: travma, konuşma bozukluğu, adli rapor 
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LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ SONRASI SAFRA YOLLARI YARALANMASI OLAN 
OLGUNUN MALPRAKTİS YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Hilal TOKGÖZ1, İbrahim GÜVEN1, Gürol CANTÜRK1 

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

GİRİŞ: Laparoskopik Kolesistektomi(LK) kolelitiyazis tedavisinde yaygınlaşmış tedavi yöntemidir. LK’nin aktiviteye 
erken geçiş, postop ağrı azlığı, iyi kozmetik sonuçları LK’yı ilk girişim yöntemi haline getirmiştir. LK sonrası doktor 
kusuru konusunda bilirkişi görüşü istenilen olgumuz üzerinden tıbbi uygulama hataları değerlendirmesinde dikkat 
edilmesi gereken hususlara dikkat çekmeyi amaçladık. 

OLGU: Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu tarafından şikayet dilekçesine istinaden ameliyatı yapan doktorun 
kusurlu olup olmadığı hususunda bilirkişi raporu tanzimi için Anabilim Dalımıza dosyasıyla tıbbi evrakı gönderilmiş 
olup bilirkişi raporunun istenilmesi üzerine mahkeme dosyasıyla tıbbı evrakı incelenmiştir. 17.08.2015 tarihinde 
tıp merkezine karın, sırt ağrısı ve şişkinlik şikayetleriyle başvurduğu, muayenesiyle tetkiklerinin sonucunda LK 
olduğu, postop dreninden safra gelmesi üzerine başka merkeze sevk edilen hastanın tekrar opere edildiği 
belirtilmiştir. Evrak incelemesinde aydınlatılmış onamının alındığı, girişim sonrası hastanın hepatik arter 
yaralanması ön tanısıyla sevk edildiği üniversite hastanesinde yapılan operasyonda koledokta kesi olduğunun 
görüldüğü, medikolegal yönden değerlendirildiğinde oluşan koledok kesisinin LK’dan sonra ortaya çıkabilen tıbbi 
kusur yada ihmalden kaynaklanmayan ‘komplikasyon’ olarak nitelendirileceği, doktorun komplikasyon nedeniyle 
hastayı üst basamaktaki sağlık kuruluşuna yönlendirmiş olduğu, komplikasyon yönetiminin uygun olduğu, davalı 
hekimin kusurlu olmadığı kanaatinde olduğumuz belirtilmiştir.  

TARTIŞMA VE SONUÇ: Cerrahi sonrası gerçekleşen riskler hekimin gerekli mesleki özeni, dikkati göstermesi ve tıp 
biliminin genel kuralları çerçevesinde hareket etmesi durumunda komplikasyon aksi durumda tıbbi uygulama 
hatası olarak değerlendirilmektedir. Tıbbi uygulama hataları iddiaları değerlendirilirken; yazılı onamın olup 
olmadığı, komplikasyon tanısının zamanında konulup konulmadığı, zamanında müdahale edilip edilmediği, 
müdahalesi için yeterli imkan olmayan durumlarda hastanın uygun zamanda ileri bir merkeze sevk edilip 
edilmediği hususları önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: laparoskopik kolesistektomi, safra yolu yaralanması, komplikasyon, malpraktis 
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KIRILAN YÜKSEK VOLTAJ ELEKTRİK HATTI DİREĞİNDEN KOPMUŞ KABLOYA TEMAS SONUCU 
ÖLÜM: OLGU SUNUMU 

Nazif Harun VİCDANLI1, Nevin CAVLAK2, Ahmet DEMİR2, Ömer TOKGÖZLÜ2 

1Adli Tıp Kurumu Elazığ Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Adli Tıp 

2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Amaç: Günümüzde elektrikli iş ve ev aletlerinin kullanılma yaygınlığının artmasıyla birlikte elektrik çarpmaları 
sonucu ölüm ve yaralanmalar sık görülmektedir. Elektrik çarpmasına bağlı ölümler, genelde kaza (iş, ev vb.), çok 
nadir olarak da intihar ve cinayet şeklinde olabilmektedir. Elektrik yaralanmalarına bağlı hasarda, termal etki veya 
elektriğin doğrudan etkisi söz konusudur. Yaralanmanın şiddeti; elektrik akımının yoğunluğu, elektriğin vücuttaki 
seyri, vücut direnci ile elektrik akım kaynağına temas süresi gibi etkenlere bağlı değişebilir. Bu çalışmada yüksek 
voltaj elektrik akımına temas sonucu oluşan ölüm olgusu sunulması amaçlanmıştır. 

Olgu: 73 yaşındaki erkek olgu kendisine ait traktörü ile hareket halinde iken, kırılmış elektrik direğinden koparak 
toprak yola sarkmış olan yüksek voltajlı gerilim hattı kablosuna traktörünün egzos bölümünün takılıp temas 
etmesi sonucunda elektrik akımına kapılmış ve olay yerinde ağır derecede yanmış vaziyette ölü olarak 
bulunmuştur. Otopsisinde yapılan dış muayenesinde; elbiselerinde ve vücudunun büyük bölümünde yer yer 
kömürleşerek karbonize olmuş ayrıca cildin bir kısmının yanarak kaybolmuş olduğu yaygın yanık alanları, ayak 
tabanlarında cildi patlatır tarzda çıkış lezyonları bulunduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç: Elektrik çarpmasına bağlı ölüm olaylarının değerlendirilmesinde; özellikle olay yerinin dikkatli 
incelenmesinin, olay esnasında kişilerin üzerindeki kıyafetleri ile otopsi sırasında dış muayenesinin detaylı 
incelenmesinin, dahili ve harici net bulgular gözlenmeyen şüpheli durumlarda laboratuar tektikleri açısından deri, 
iç organ vb. örneklerin alınmasının önem arz ettiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: yüksek voltajlı elektrik, yanık, otopsi 
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CEZAEVLERİNDE KOĞUŞ DEĞİŞTİRME TALEBİ OLARAK EŞCİNSELLİK 

Asuman ÖZTÜRK1, Semih YILDIRIM1, Cem CERİT 2, Ömer KURTAŞ1, Veysel YÜKSEL1, Başar ÇOLAK1 

1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 

2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı 
 
 

Giriş ve amaç:Eşcinsellik aynı cinsiyetten bireyler arasında kurulan, cinsel nitelikli bedensel ya da duygusal bağlılık 
ve ilişki olarak tanımlanmaktadır. Cezaevine giren kişiler cinsel yönelimlerine uygun koğuşlarda kalma istekleri ile 
cezaevi yönetimlerine başvurmakta, kişiler muayene olmak üzere sağlık birimlerine gönderilmekte ve eşcinsel 
olup olmadıkları sorulmaktadır. 

 Anabilim Dalımıza başvuran cinsel eğilimleri nedeni ile koğuş değiştirmek isteyen 25,31 ve 50 yaşında 3 erkek 
olgu eşcinselliğin adli tıbbi bir tanı olup olmadığının tartışılması amacı ile sunulmuştur. Olguların, kaldıkları 
koğuşları değişen çıkarlarına ve durumlarına göre cinsel yönelim iddialarını da değiştirme gayreti içinde oldukları 
görülmektedir. 

 Bildirimizde eşcinselliğin genel olarak tıbbi veya adli tıbbi bir kavram olup olmadığı,’özel’ muayenelerle 
saptanabilecek bir durum olup olmadığı konusu incelenmiş ayrıca bu talep insan hakları yönünden de 
değerlendirilmiştir. 

 Sonuç:Eşcinsellerin toplum içinde temel insan hakları,eşitlik ilkelerine dair Anayasamızdaki hükümler ve İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi ile korunma altına alınmış olup, cezaevi koşullarının her türlü özel ve insani duruma ve 
konumuz itibariyle de cinsel kimlik bozukluklarına ve cinsel yönelimlere göre de düzenlenmesi gerekmektedir. 
Nesnel ölçüleri bulunmayan ayrıca güncel tıbbi belgelerde hastalık olarak tanımlanmayan durumlarda hekimlerin 
tanı koymaya zorlanması düşündürücüdür. 

Anahtar Kelimeler: cinsel yönelim, eşcinsellik, cezaevi 
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PS-50 

PARKİNSON HASTALIĞININ YAZI VE İMZA İNCELEMELERİNDEKİ ROLÜ-OLGU SUNUMU 

Yasin KOCA1, Sermet KOÇ1 

1İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Yazı ve imzalarda bazı hastalık ve ileri yaşlarda meydana gelen değişikliklerle ilgili adli belge incelemeleri 
kapsamında sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. 

Parkinson hastalığı 55-65 yaş aralığında kendisini gösteren, hareketlerin yavaşlaması, kaslarda sertlik, vücut ve 
ekstremite hareketlerinde titremeye neden olan ilerleyici bir rahatsızlıktır. Bu nedenle yazı-imzalarda şekilsel 
bozukluklar, işleklikte yavaşlama, baskı derecesinde değişmeler olmak üzere bir dizi bulgu ortaya çıkmaktadır.  

Bu çalışmada Parkinson hastalığı bulunan olguda imzadaki değişiklikler analiz edilmiştir. Sunulan olgu örneğinde 
belge incelemelerinde yapılan sahteciliğin tespitindeki rolü açıklanmıştır.  

İstanbul’daki Hukuk Mahkemeleri tarafından bilirkişi incelemesi istenilen bir dosya kapsamında; 69 yaşında 
Parkinson hastalığı bulunan kişiden elde edilen bulgular irdelenmiştir. 

İnceleme konusu imza, karşılaştırma imzaları ile analitik mukayeseye tabi tutulduğunda; inceleme konusu belge 
tarihinden 3 yıl önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nce kişiye ait belgelerde Parkinson Hastalığı tanısı 
konularak tedavisinin planlandığı belirlenmiştir. Hastalık sonrası karşılaştırma belgelerindeki imzalarda da önceki 
imzalarında kıyasla Parkinson hastalığına bağlı değişiklikler mevcut olduğu görülmüştür. İnceleme konusu 
imzadan yaklaşık 10 ay önce düzenlenmiş karşılaştırma imzalarında düzensizlik ve yavaşlama, tekrarlayan 
gramalar ve işleklik değişmesi dikkat çekmiş, bunun Parkinson hastalığı ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Kişinin 
Parkinson hastalığı sonrasına ait düzenleme tarihli inceleme konusu imzanın ise, kişinin hastalık öncesi sağlıklı 
dönemindeki imzalarına benzetilerek ve model alınarak oluşturulmuş “sahte imza” olduğu ortaya çıkarılmıştır. 

Bu olgu; adli belge incelemecilerin; Parkinson, Alzheimer, demans vb. hastalık veya ileri yaşlılık gibi yazı ve 
imzalarda bozulmaya yol açan durumların varlığını araştırarak değerlendirme yapmaları ve dosyanın bir bütün 
olarak incelenmesi gerektiğini göstermesi açısından değerli bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: belge inceleme, Parkinson, sahtecilik 
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PS-51 

CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI İŞLENDİĞİ İDDİA OLUNAN SUÇLARDA MUAYENE İSTEM 
YAZILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Taylan GEZER1, M. Önder POLAT1, Gürcan ALTUN1 

1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp 
 
 

Giriş ve Amaç: Ceza yasamızda “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar”; cinsel saldırı, cinsel istismar, reşit olmayanla 
cinsel İlişki ve cinsel taciz olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada, cinsel dokunulmazlığa karşı suç işlendiği iddiası ile 
gönderilen olguların muayene istem yazıları, ceza ve ceza muhakemesi yasalarına uygunluk açısından 
değerlendirilmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Trakya Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı’na 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında 
cinsel dokunulmazlığa karşı suç işlendiği iddiası ile gönderilen 138 olgu çalışma kapsamına alındı. Olgular yıllara 
göre çocuk/yetişkin yaş grupları ve cinsiyet; muayene istem yazıları ise ceza kanununda belirtilen suç türleri 
yönünden değerlendirildi. 

Bulgular: Olguların, cinsiyet dağılımı açısından 120’si (%87) kadın, 18’i (%13) erkekti. Yaş grupları yönünden 108’i 
(%78) çocuk, 30’u (%22) yetişkindi. Muayene istem yazıları değerlendirildiğinde; 138 olgunun 74’ünde (%54) ceza 
kanununda yer alan suç türleri açısından doğru tanımlamaların kullanıldığı, 64 olguda (%46) ise suç türleri açısında 
doğru tanımlamaların kullanılmadığı ya da herhangi bir suç türünün belirtilmediği saptanmıştır. 

Sonuç: Muayene istem yazılarında, suç türünün yanlış kullanılması ya da belirtilmemesi yargı birimlerinin bu 
konuya yeterince özen göstermediğini düşündürmektedir. Gereksiz yere yapılan genital muayenelerin mağdurlar 
üzerinde ruhsal bir travma etkeni olabildiği göz önüne alındığında, muayene istem yazılarının mevzuata uygun 
biçimde düzenlenmesi önem kazanmaktadır. Hekimlerin de “zarar vermeme” ilkesi kapsamındaki tutumu 
önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel istismar, muayene istem yazıları 
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PS-52 

ÜRETRA YARALANMALARINDA MEDİKOLEGAL DEĞERLENDİRME; OLGU SUNUMU 

Şeyma Tuğçe ÜNALDI1, Zehra DEMİROĞLU UYANIKER1, M. Hakan ÖZDEMİR1 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp AD 

 
 

Giriş ve Amaç:  
 

Adli olguları medikolegal yönden değerlendirirken yaralanma ağırlığının belirlenmesinde bunun için hazırlanmış 
standart rehberden yararlanılmaktadır. Bu rehberde hastaların bulgu veya travmatik lezyonlarının tam karşılığı 
bulunmadığında veya lezyon derecelendirilmediğinde medikolegal değerlendirmede sorun yaşanmaktadır. 
Uygulamada çok sık karşılaşılmamakla birlikte bunlardan biri de üretra yaralanmalarıdır. Rehberde bu organın 
yaralanmaları abdomen ve pelvis organları bölümünde yaralanma bölgesi sınıflanmadan tek bir başlık altında yer 
almaktadır. 
 
Bu çalışmanın amacı; bir erkekte meydana gelen distal penil üretra yaralanmasından yola çıkarak, üretranın farklı 
bölümlerinde meydana gelebilecek her yaralanmanın medikolegal değerlendirmede yaşamsal tehlike 
oluşturacak nitelikte olup olmadığını tartışmaktır. 
 
Olgu:  

10 yaşında erkek, tarlada köstebek tabancasının patlaması sonucu yaralandığı, götürüldüğü hastanelerde, genital 
bölgede glans penisi de içeren doku kayıplı yaralanma, penil üretrada yaklaşık 10 mm’lik laserasyon meydana 
geldiği ve primer onarım uygulandığı belirtilmiştir. 

Hastanın üretra yaralanması penil üretranın distal 1 cm’lik glans penis bölgesinde olmasına rağmen, kullanılan 
rehberde anatomik olarak sınıflandırılma yapılmamış olduğu için yapılan medikolegal değerlendirmemizde; 
üretra yaralanmasının hastanın yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olduğu yönünde görüş bildirilmiştir.  

Tartışma ve Sonuç: 

Üretra, kadın ve erkek anatomisi farklılık gösteren ve üç bölümden oluşan bir organdır. Özellikle erkekte büyük 
kısmı (penil üretra) dış genital bölgede yer aldığından üretranın her bölgesinde meydana gelen yaralanmanın 
yaşamsal tehlike oluşturup oluşturmadığının rehberin güncellenmesi aşamasında tartışılarak ele alınması 
görüşündeyiz. 

Anahtar Kelimeler: üretra yaralanması, yaşamsal tehlike, medikolegal değerlendirme 
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PS-53 

ATEŞLİ SİLAH MERMİ ÇEKİRDEĞİ YARALANMASINDA MERMİ ÇEKİRDEĞİNİN İNDİREKT 
ETKİLERİNİN ADLİ TIP UYGULAMASINA YANSIMASI: OLGU SUNUMU 

Mustafa DOĞAN1, Kemal Çağdaş YILDIRIM2, Tarık SAYIN3 

1Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 

2Adli Tıp Kurumu Niğde Şube Müdürlüğü, Adli Tıp 

3Iğdır Devlet Hastanesi, Radyoloji Bölümü 
 
 

Amaç; Ateşli silah mermi çekirdeği yaralanması olgularında basit lezyonlardan ölüme kadar çeşitli durumlarla 
karşılaşılmaktadır. Ölüm genellikle mermi çekirdeğinin trajesi boyunca kat ettiği büyük damar veya iç organ 
yaralanmalarına bağlı oluşmaktadır. Ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı oluşan ölümlerde adli otopsi 
işlemi yapılmaktadır. Bunun yanı sıra ölüm görülmeyen ateşli silah yaralanmaları da görülmektedir. Nadir görülen 
bir olguda direkt etki ile oluşmayan bir yaralanmadan dolayı oluşan iç organ kontüzyon yaralanmasını sunmayı 
amaçladık. 

Gereç Yöntem; Adli otopsilerde, genellikle, mermi çekirdeğinin bir giriş ve bir çıkış deliği ile sonlandığı veya mermi 
çekirdeğinin vücut içerisinde kaldığı görülür. Ölüm gelişsin veya gelişmesin ateşli silah çekirdeğinin trajesinde 
gösterdiği direkt etkinin yanı sıra, ilerleyen çekirdeğinden ortaya çıkan enerjinin yakınından geçtiği dokulara 
dağılımı neticesinde de bir doku hasarı oluşmaktadır. Bu etki kapalı ve içi dolu bir su bidonuna ateş edilmesi 
nedeniyle mermi çekirdeğinin direkt orta hatta transfers seyrettiği görülse de bidonda her yana yansıyan enerji 
aktarımına bağlı oluşan patlama tarzındaki hasarın mekanizması ile örtüşmektedir. Bu durumu açıklarken klinikte 
çeşitli radyolojik yöntemler kullanılabilinir. 

Bulgular ve Sonuç; Ateşli silah yaralanmalarının tamamı adli olgular olup, mağdur ve sanık haklarının adaletli bir 
şekilde işlemesi açısından yargı mercilerine olduğu kadar tedavi ve takibi sağlayan tıp hekimlerine de görevler 
düşmektedir. Ateşli silah mermi çekirdeği yaralanması sebebi ile oluşan direkt etkinin yanı sıra enerji aktarımı ile 
oluşan indirekt etkilerde göz önünde bulundurulmalıdır. Biz bu olguda biri büyük saçma tanesi, biri tabanca 
mermisi olmak üzere iki adet yaralanması olan ve her iki ateşli silah yaralanmasının da direkt etki ile hayati risk 
ortaya çıkaran bir organ veya damar yaralamaksızın, oluşturduğu indirekt etkiye bağlı meydana gelen akciğer 
yaralanması olgusu sunmaktayız. Nadir görülen bu durum tıbbi olarak yaralanana uygulanacak tedaviyi 
etkilemesinin yanı sıra hukuksal olarak da dikkat edilmesi gereken önemli bir husus olduğuna dikkat çekmek 
istedik. 

Anahtar Kelimeler: indirekt etki, ateşli silah yaralanması, iç organ kontüzyonu 
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PS-54 

PENETRASYONA İZİN VEREBİLECEK YAPIDA SEPTALI HYMEN 

Zeynep ŞEKER1, Ahmet HİLAL1 

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp ABD 
 
 

AMAÇ: Klinik adli tıp uygulamalarının ana konularından biri cinsel istismar/saldırı olgularının muayene ve 
değerlendirilmesidir. Bu olgularda iddiaların varlığının ortaya konması ya da desteklenmesi anlamında öykü, 
ifadeler, tanıklar, görsel kayıtlar, laboratuvar bulguları ve uğranılan travmanın ruhsal ve fiziksel bulguları rol 
oynamaktadır. Bunlar içinde fiziksel travmanın bulguları arasında genital bulgular, olgu özeline göre önemli 
olabilmektedir. 

Bu çalışmada, tekrarlayan penetrasyona rağmen esnek olan septanın (köprülü hymenin) bütünlüğünün 
bozulmaması nedeniyle ilginç bulunan olgunun sunulması planlandı. 

OLGU: Anabilim dalımıza cinsel saldırı iddiası sonrası muayene için getirilen 16 yaşındaki kız çocuğu, tehdit ve 
şantajla birçok kez vajinal ve anal ilişkiye zorlandığını, ilk vajinal penetrasyon içeren cinsel saldırıda kan geldiğini 
beyan etmektedir. Litotomi pozisyonunda yapılan muayenesinde, hymenin ince enlikte olduğu, hymenin 
ortasında saat kadranına göre 12-5 arasında gevşek bir septa bulunduğu, sürüntü çubuğuyla yapılan 
muayenesinde, septada alt birleşim yerinde ayrılma göstermeyen kısmi yırtık olduğu, septanın sağa sola vajen 
duvarına kadar rahatlıkla esnediği saptandı.  

SONUÇ: Cinsel saldırılar, tüm dünyada artma eğilimi gösteren insanın bedensel ve ruhsal bütünlüğüne karşı 
yapılan en ağır saldırılardandır. Saldırının ortaya konmasında, önemli olabilecek fiziksel-genital muayene 
bulgularının değerlendirilmesinde, özellikle, genelde olduğu üzere geç başvuran akut bulguların kaybolduğu 
laboratuvar incelemelerinin sınırlandığı olgularda bulguların yorumlanmasında dikkatli olunmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: cinsel istismar, genital muayene, septalı hymen 
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PS-55 

YARGILAMA SÜRECİNDE BİLİRKİŞİ KUSURLARININ İRDELENMESİ 

Merve ÖZER BAKŞİ1, Mete Korkut GÜLMEN1 

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Amaç; Yargılamayı yönlendiren bilirkişi raporlarının ve bilirkişilik kurumunun yapısı ve işleyişine dair sorunlar 
incelenecek, bilirkişinin hatalı ve eksik incelemesi sonucunda sorumluluğunun kapsamı ele alınacaktır. 

 Bilirkişi tarafından verilen yetersiz, eksik ve hatta hatalı raporların; adli yargıya ne şekilde yansıdığı, Yargıtay 
kararları da emsal gösterilerek hükme etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.  

 Yargılama makamının, Adli Tıp Kurumunun ilgili kurullarının görüşlerini benimseyerek son karar veren merci 
olarak değerlendirmelerinin davanın taraflarının mağdur olmasına yol açabildiğinin gösterilmesi amaçlanmıştır.  

 Yöntem; Çalışmamızda, sadece bilirkişinin kusuru sebebiyle zarar gören şahsın mağduriyetini gidermek amacıyla 
açılan bir davada bilirkişinin yargılanmasına yönelik bilimsel veri elde edebilecek ve evrenimizi oluşturacak sayıda 
yeterli sayıda dosyaya ulaşılamadığından, çalışmamızın yöntem kısmında, eksik bilirkişi raporu hükme alınarak 
verilen kararların, birden fazla alınan bilirkişi raporlarının birbiriyle çelişmesi ve çelişen raporlara dayanarak 
kurulan hükümlerin, uzman olmayan bilirkişi raporu esas alınarak kurulan hükümlerin Yargıtay tarafında gerekçe 
gösterilerek bozulan kararlar incelenmiştir.  

 Bu bölümde incelenecek olan 50 adet Yargıtay Kararındaki olgularda cinsiyet ve yaş belirtilmediğinden 
değerlendirmede göz ardı edilerek, 30 adet bozma kararı ve 20 adet onama kararı özetlenmiştir. 

 Sonuç; Adli Tıp Kurumu’nun teşkilat ve yapılanması da mahkeme kararları üzerinde etkilidir. Resmi bilirkişi 
kurumları arasında aynı olaya ilişkin verilen çelişkili kararların bu kurumların yapılanmalarına ilişkin olduğu 
kanısındayız. Bu yapılanmanın yargılamayı etkilemesi sebebiyle AB ilerleme raporları ile Devlet Denetleme Kurulu 
raporunun dikkate alınarak tüm resmi bilirkişi kurumlarının temel işleyişleri ve yapılanmalarında değişikliğe 
gidilmesinin yerinde olacağı kanaatindeyiz 

Anahtar Kelimeler: bilirkişilik, adli tıp, adli bilimler, yargılama, kusur ve sorumluluk 
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PS-56 

ADLİ BİYOLOJİ LABORATUVARLARINDA MESLEKİ RİSKLER VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

Fatma ÇAVUŞ YONAR1, Gülten RAYİMOĞLU1, Ömer KARATAŞ1, Emel Hülya YÜKSELOĞLU1 

1İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Fen Bilimleri 
 
 

Amaç: Laboratuarlar, işyeri olarak tehlikeli mekanlar sayılır ve iş kazalarına sebep olabilecek pek çok risk 
faktörünü bünyelerinde bulundururlar. Bu risk faktörleri arasında özellikle biyolojik kazalar, kimyasal maddeler 
ve fiziki kazalar ön plandadır. Bu çalışma, adli biyoloji laboratuarlarında iş akışı sürecinde oluşabilecek mesleki 
riskler ile iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak önerileri içermektedir. 

Gereç-Yöntem: Konuyla ilgili bilimsel araştırmalar ve pratik çalışmalardan elde edilen bilgiler değerlendirilmiş ve 
yorumlanmıştır. 

Bulgular: Laboratuvar çalışmalarında karşılaşılabilecek tehlikeler; yanıklar, kesikler, yangınlar, zehirlenmeler, 
alerji-enfeksiyonlar, göz yaralanmaları, ergonomik rahatsızlıklar olup önleyici çalışmalarla kontrol altında 
tutulmalıdır. Risklerin azaltılması ve kazaların engellenmesi için; risklerin belirlenmesi, lokalizasyonu, zararlı 
maddelerin yan etkileri, enfekte materyallerin saklanması, laboratuar cihazlarının ve keskin aletlerin kullanımı, 
atıkların imhası, yangın tedbirleri, korunma mevzuatı şeklinde önlemler alınması, birime gelen yeni bir teknik 
veya cihazın, tüm çalışanlara adaptasyon ve oryantasyonun sağlanması gerekmektedir. 

Sonuç: Yapılan işin kaliteli olması için çalışılan ortamın çalışma şartlarını düşünmek ve iyileştirmek bir 
zorunluluktur. Laboratuvar yöneticileri gerekli ekipmana sahip ve güvenli laboratuvarı kurmakla yükümlüdürler. 
Her laboratuvar, kalite kontrolü/kalite güvencesi programı çerçevesinde yazılı güvenlik yönergeleri hazırlamalı, 
çalışanlarını güvenlik ile ilgili eğitimden geçirmeli, gerekli güvenlik önlemlerini almalı, gerekli güvenlik donanımına 
sahip olmalı, kazaları kayıt ve takibe almalıdır. Personel patojen ve potansiyel ölümcül ajanlar, bulaş yolları 
hakkında özel olarak eğitilmeli ve bu ajanlar konusunda deneyimli uzmanlarca denetlenmelidir. Biyogüvenlik 
kabini kullanılması ya da koruyucu elbise giyilmesi gibi enfeksiyöz materyallerle çalışmada gereken tüm 
prosedürlere uygun hareket edilmelidir. Unutulmamalıdır ki çalışanlar sağlıklı olduğu, hastalanmadığı ve 
profesyonel olduğu ölçüde verimlidir. 

Anahtar Kelimeler: biyogüvenlik, laboratuvar, maruziyet, mesleki riskler 
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PS-57 

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA VE YETERLİLİK TESTLERİNİN ADLİ BİLİMLER 
LABORATUVARINDAKİ ÖNEMİ 

Gülten RAYİMOĞLU1, Fatma ÇAVUŞ YONAR1, Ömer KARATAŞ1, Emel Hülya YÜKSELOĞLU1 

1İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü 

 
 

Amaç: Adli bilimler, adalete hizmet eder. Her vatandaş adalet sisteminin doğru çalıştığından ve adli bilimler 
laboratuarlarından elde edilen bulguların doğruluğundan ve geçerliliğinden emin olmak ister. Laboratuvarlar 
arası karşılaştırma ve yeterlilik testlerinin öncelikli amacı da analiz sonuçlarının ve raporlarının uluslararası 
geçerliliğinin ve yakalanan standardın sürdürülebilirliğinin ve laboratuarın performansının sürekliliğinin 
sağlanmasıdır. Bu çalışmanın amacı, adli bilimler laboratuvarlarının uygun karşılaştırma veya yeterlilik testlerine 
katılmasının TS EN ISO/IEC 17025 standardı açısından önemini vurgulamaktır. 

Gereç-Yöntem: Konu başlığı açısından literatür taranak yorumlanmıştır. Örnek model olarak sunum esnasında 
İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Adli Moleküler Genetik Laboratuvarı’ nın katıldığı laboratuarlar arası 
karşılaştırma ve yeterlilik testleri sunulacaktır. 

Bulgular: TS EN ISO/IEC 17025 standart gereği, laboratuvarlar arası karşılaştırma ve yeterlilik testlerine önem 
verilmelidir. Laboratuvarların kendi alanlarına ve yaptıkları analizlere uygun her yıl ulusal laboratuarlar arası 
karşılaştırma testlerine, iki yılda bir de uluslararası yeterlilik testlerine katılmaları gerekmektedir. 

Sonuç: Laboratuvarlar arası karşılaştırma ve yeterlilik testlerinin öncelikli amacı bir laboratuvarın rutin analitik 
ölçümlerini geliştirmek, izlemek, personel yeterliliğini sağlamak ve geliştirmek için bir alt yapı oluşturmaktır. Adli 
bilim labotatuvarlarının sunduğu hizmetlere güven duyulabilmesi için bu testlerin ve hazırlanan belgelerin 
belirlenen ulusal veya uluslararası standartlara uygun, güvenilir ve tarafsız olması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: adli bilimler, laboratuvar, laboratuvarlar arası karşılaştırma, yeterlilik testleri 
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PS-58 

KAFA TRAVMASI SONUCU HEMİKOLEKTOMİYE BAĞLI MALULİYET; BİR OLGU SUNUMU 

Ahmet HİLAL1, Hacer SİL1, Zeynep ŞEKER1, Mete Korkut GÜLMEN1 

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp 
 
 

Amaç: Sakatlık oranları tespit edilirken en sıkıntı çekilen konulardan birisi kazada olan yaralanma ile oluşan lezyon 
arasında illiyet bağı (nedensellik ilişkisi) olup olmadığıdır. Bu olgu sunumu ile, direkt olarak travma bölgesinde 
olmayan hastaya bütüncül yaklaşmanın önemini ortaya koyan ve hastada hak kaybı olmasının önlenmesi için 
nedensellik bağı kurmanın öneminin tartışılması planlandı. 

Olgu: 16 yaşında erkek hastanın, 20.07.2015 tarihinde trafik kazası sonrası Osmaniye Devlet Hastanesi’ ne 
başvurduğu, serebral BT’ sinde yaygın ödem olduğu, travmatik SAK olduğu, 22.07.2015 tarihinde anizokorisi 
başlaması üzerine operasyona alındığı belirtilmektedir.  

Özel Yeni Hayat Hastanesi’ nin 20.08.2015 tarihli epikriz raporunda trafik kazası nedeniyle kafa travması geçiren 
hastada GİS kanaması geliştiği, 14.08.2015 tarihinde Üst GİS kanaması nedeniyle opere edildiği, abondan Alt GİS 
kanaması meydana geldiği, acil ameliyata alındığı, post op 2. Gün tekrar kanaması başlayan hastanın ikinci defa 
ameliyata alındığı, 19.08.2015 tarihinde hemikolektomi yapıldığı, 25.08.2015 tarihli Patoloji raporunda 15x4 cm 
ölçülerinde kolon rezeksiyon materyali incelendiği, kronik nonspesifik değişiklikler görüldüğü belirtilmektedir. 

Tartışma ve Sonuç: Olgumuza önce üst GIS kanaması, sonra alt GIS kanaması için operasyon uygulandığı, her ne 
kadar Cushing ve Stres ülserinin daha çok gastroduodenal bölgede olması beklenirse de, olguya yapılan 
hemikolektomi patolojisinde nonspesifik değişikler olması, hastanın yaşı ve daha önceden spesifik hastalık 
tanımlanmaması nedeni ile hemikolektomi-kaza ile illiyet (nedensellik) bağı kurularak; Genel beden gücünden 
kayıp oranın % 14 olduğu şeklinde maluliyet raporu düzenlendi. 

Adli Tıp uzmanları malluliyet raporları düzenlerken diğer tüm raporları düzenlerken yaptıkları gibi hak kaybına yol 
açmamak için nedensellik (illiyet) bağının olup olmadığına dikkat etmeli ve ilginç olgularla bilgi paylaşımında 
bulunmalarının önemli olduğu düşüncesindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: illiyet, maluliyet, hemikolektomi 
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PS-59 

MAVİ BALİNA - ONLİNE İNTİHAR 

Ömer KARATAŞ1, Fatma ÇAVUŞ YONAR1, Gülten RAYİMOĞLU1, Gamze YÜRÜK2, Emel Hülya YÜKSELOĞLU1 

1İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü 

2Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Rektörlük 
 
 

Amaç: Teknolojinin ilerlemesi ile sadece ülkemizde değil tüm dünyada bildiğimiz şeyler yeniden şekillenmektedir. 
İnternet ile birleşen sosyal yaşamlarımız sanal ortamda eğlence, alışveriş, online oyunlar gibi vakit geçirmek 
üzerine kuruluyor. Bize sunulan sınırsız bilgiye internet aracılığıyla kolayca ulaşmanın bize avantajları olduğunu 
kabul etsek de bazı durumlarda kötü yönde etkilediğimizi de kabul etmemiz gerekir. Bu yazıda oyun adı altında 
insanların ölmelerine neden olan bir projenin amacını irdeleyeceğiz. 

Gereç Yöntem: Türkiye’de 1999 yılına kadar sadece üniversitelerde kullanılan internet, daha sonra yaygınlaştı. 
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre en fazla internet kullanan grubun %95.6 ile fakülte ve daha üstü eğitim 
alanların olduğu görülmektedir. Daha önce de bilgisayar oyunlarının bazılarının insanları, özellikle çocukları 
agresifleştirdiği, saldırganlaştırdığına yönelik yapılan çalışmalar araştırılmıştır. 

Bulgular: Ancak bu sefer önümüze sürülen şey tam olarak bir oyun bile değil, ne aksiyon kareleri ne de 3 boyutlu 
görsellerle ilgi çekmeye çalışmıyor. Duygusal açıdan yönlendirilmeye açık durumdaki gençleri onlara görevler 
vererek gerçek hayatta yönlendiriyor. Başlangıçta bir yere ait hissetmek, birşeyler başardığını kanıtlamak ve 
korkularından kurtulacağını düşünen gençler sonunda gece mezarlıklarda fotoğraf çekmeye, sabaha karşı korku 
filmleri izlemeye ve kendilerine zarar vermeye zorlanıyor. Mavi Balina adı verilen bu oyun aslında bir oyun bile 
değil, internette vakit geçiren yaşça küçük çocukları hedef alıp onları intihar etmeye sürükleyen bir projedir. 

Sonuç: Bunu yapan kişi 2016 yılı Kasım ayında tutuklanan, 21 yaşındaki Rusya vatandaşı Philipp Budeikin’dir. 
Kendisi çıkarıldığı son duruşmada, toplumda temizlik yaptığını söyleyerek, kurbanlarını "biyolojik atıklar" olarak 
tanımlamıştır. Bu da online oyunların ulaşabileceği en büyük tehlikelerden biridir. Dünyanın herhangi bir yerinden 
bu şekilde cinayetler işlenmesi ise hem denetim hem de yeterli internet bilincinin verilmesi ile engellenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Mavi Balina, bağımlılık, internet bağımlılığı 
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PS-60 

ÇIĞ DÜŞMESİ SONUCU YAŞANAN TOPLU ÖLÜM OLAYINDA TRAVMATİK BULGULAR 

Erhan Serhat DEMİR1, Ali GÜL1 

1Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Adli Tıp 
 
 

Çığ düşmeleri özellikle dağlık ve çok kar yağışı alan bölgelerde görülmekle birlikte, yüksek oranda ölümlere ve 
ciddi yaralanmalara neden olması nedeniyle Adli Tıp açısından önem taşımaktadır. Özellikle son yıllarda kış 
sporlarının yaygınlaşması ve kış turizminin gelişmesine bağlı olarak çığ düşmesi sonucu yaralanma ve ölüm 
olgularında da artış olmuştur. Ayrıca askeri birlikler görev amaçlı dağlık alanlarda konuşlanmaları nedeniyle çığ 
açısından risk altında bulunmaktadır. 

Çalışmada çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden 5 olgu sunulmuştur. Olguların üçünde ciddi travma bulguları 
saptanırken ikisinde ölüme neden olabilecek bir travma bulgusuna rastlanmadı. 1. olguda subaraknoid kanama, 
kalp ve dalak rüptürü, kosta kırıkları, akciğer ödemi, 2. olguda akciğer ödemi, akciğer ve kalpte peteşiyel 
kanamalar, 3. olguda akciğerde peteşiyel kanamalar, 4. olguda yüz ve kafa kemiklerinde kırıklar, beyin dokusunda 
harabiyet, kosta kırıkları, kalpte rüptür, vertebrada ayrıklı kırık, 5. olguda subaraknoid kanama, vertebrada ayrıklı 
kırık, aort rüptürü, diafragmada laserasyonlar ve tüm olguların dış muayenesinde muhtelif bölgelerde ekimoz ve 
abrazyonlar tespit edildi. 

Çığ altında kalarak ölenlerde saptanan bulgular, spesifik olmayan akciğer ödemi ve peteşiyel kanamadan, iç organ 
rüptürü, büyük damar yaralanmaları, beyin kanaması ve omurga kırıkları gibi ciddi travmalara kadar uzanan geniş 
bir yelpazeye yayılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: çığ, travma, toplu ölüm 
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PS-61 

ADLİ BİLİŞİM’DE YENİ ZORLUKLAR: ONLİNE OYUNLAR 

İsmail BARBAROS1, Emel Hülya YÜKSELOĞLU1 

1İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü 
 
 

AMAÇ 

Sanal ortamda ve özellikle online oyun platformlarında meydana gelen/gelebilecek suçlar ve bunların adli bilişim 
açısından nasıl ele alınabileceğinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.  

GEREÇ-YÖNTEM 

Popüler online oyunlara verilen örneklerle, bu oyunların hangi özelliklerinin suç işleme amacıyla kullanılabileceği 
ortaya konulacaktır. Olası bir suç olgusunda adli bilişim uzmanlarının konuyu nasıl ele alması gerektiği, inceleme 
yapmak için kullandıkları adli bilişim yöntemlerinde karşılaştıkları sorunlar ve bunlara nasıl çözüm getirilebileceği 
tartışılacaktır.  

BULGULAR 

Yaşadığımız fiziki gerçekliğin sanal dünyaya kaydığı şu günlerde, insanlar ve çocuklar online oyunlarda her geçen 
gün daha fazla vakit geçirmektedir. Tabi ki sanal dünyada da bizleri bekleyen pek çok tehlike bulunmaktadır. 
Yaşanan olaylar oyun karakterlerinin hırsızlığından, insanların psikolojik sağlığını ve yaşamlarını tehdit edecek 
boyutlara ulaşmıştır.  

Sanal dünyada ortaya çıkan suç türlerine bakıldığında oyun karakteri hırsızlığı, online kumar oynatma, yasadışı 
bahis, rol yapma oyunlarında çocuk istismarı, online oyun sohbet kanalı üzerinden hakaret, bu sohbet kanallarının 
teröristlerce eylem hazırlığı amacıyla iletişimde kullanılması gibi çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır.  

Online oyunlar ya bilgisayar, tablet, akıllı telefonlar üzerinden oynanmakta ya da bu oyunlar için özel olarak 
üretilmiş kendine özgü işletim sistemleri olan mini bilgisayarlar olarak adlandırabileceğimiz oyun konsolları 
aracılığıyla oynanmaktadır. Bu konsolların adli açıdan incelenmesinde bilgisayar incelemelerinde kullanılan 
yöntemlerin kullanılması esnasında bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. 

SONUÇ 

Sanal dünyada yaşam çok hızlı akmaktadır. Uyguladığımız yöntemlerde bir o kadar çabuk eskimektedir. 
Soruşturmaların çabuk sonuçlanması ve faillerin yakalanabilmesi için yargı ve kolluk kuvvetlerinin de bu yapıya 
ayak uydurması ve iletişim kanallarını esnek hale getirmesine ihtiyaç vardır. En iyi uygulamaların yer aldığı 
akademik çalışmaların artırılması ve adli bilişim uzmanlarının faydasına sunulması ile bu eksiklikler 
giderilebilecektir. 

Anahtar Kelimeler: online oyunlar, adli bilişim, rol yapma oyunu, bilgisayar incelemesi 
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PS-62  

 

Bildiri iptal edilmiştir. 
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PS-63 

TRAFİK KAZASI SONRASI KALÇA PROTEZİ HASARLANAN HASTANIN MALULİYET YÖNÜNDEN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Mehmet Fatih ÜNVER1, Eda YILMAZ1, Seyran KILINÇ2, Ali YILDIRIM1 

1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp 

2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi 
 
 

Amaç; Ülkemizde Adli Tıp uygulamalarının önemli bir alanı olan maluliyet ve özür oranı hesaplamaları Çalışma 
Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit Yönetmeliği ve Özürlülük Ölçütü ve Sınıflaması 
Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Bu iki yönetmelikte bazı arıza durumlarında hesaplanan oranlarda farklılık 
çıkmakta veya arızaların tam bir karşılığı bulunamamaktadır. Çalışmamızda trafik kazasına bağlı çalışma gücü 
kaybı hesaplamasında özürlülük ölçütü cetveli kullanılarak yapılan değerlendirmenin sunulması 
amaçlanmaktadır.  

Gereç-Yöntem; Araç içi trafik kazasında yaralanan hastanın Adli Tıbbi ve Ortopedik değerlendirmesi yapılarak 
elde edilen bulgular Özürlülük Ölçütü cetveline göre yorumlanmış ve çalışma gücü kaybı hesaplanmıştır.  

Bulgular; 25.01.2015 tarihinde araç içi trafik kazasında yaralanan 65 yaşında erkek hastada sağ supraasetabular 
bölge kırığı geliştiği, kişinin 7 yıl önce taktırdığı protez etrafında kırık meydana geldiği, kişinin protezinin 
yenilendiği, yapılan son Ortopedik muayenesinde hastada femurda torokanter majus yetmezliği ve kötü 
artroplasti olduğu saptandı. Ortopedi ile yapılan konseyde hastanın kazadan önceki kalça protezinin iyi sonuçlu 
bir protez olduğu ancak kazadan sonra son durum muayenesinde değerlendirilen görüntü incelemelerinde ise 
kötü sonuçlu bir protez haline geldiği kararına varıldı. Bu durumun meslekten kazanma gücü kaybı cetvelinde 
karşılığı olmadığından özürlülük cetveline göre değerlendirildi. İyi sonuçlu protezin oranı %19, kötü sonuçlu 
protezin oranı ise %38 olduğundan aradaki fark alınarak kazanın kişi üzerindeki etkisi %19 olarak bulundu. 

Sonuç; Trafik kazalarında maluliyet hesaplamalarında hastaların multidisipliner bakış açısıyla değerlendirilmeleri, 
hastalardaki mevcut klinik tabloların kullanılan yönetmeliklerde karşılıklarının bulunamama ihtimali göz önünde 
bulundurularak profesyoneller arasında fikir alış verişi sağlanması, hasta için en uygun değerlendirmenin 
yapılması, uygulamalarda kullanılan yönetmeliklerin güncellenmesi ve birbiri ile uyumlu hale getirilmesi önem 
taşımaktadır.  

Anahtar Kelimeler: özürlülük, maluliyet, ortopedi, adli tıp 
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PS-64 

CİNSEL ALGISI GELİŞMEMİŞ ÇOCUKLARDA İNTERFEMORAL İLİŞKİ SONRASI 
PENETRASYONSUZ OLUŞAN GEBELİK: BİR VAKA SUNUMU 

Erdoğan POLATER1, Sezai SÖNMEZ1, Ali YILDIRIM1 

1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD 

 
 

Özet:  

Çocuğun cinsel istismarı sonrasında oluşan gebelikler, maruziyet sonrası oluşan yüksek riskli davranış 
değişiklikleri, suça eğilim artışı, intihar girişimleri, psikiyatrik bozukluklar, yaşam kalitesi düşüklüğü ve gebeliğe 
bağlı komplikasyonları nedeniyle sıklığı gittikçe artan önemli bir halk sağlığı problemidir. Cinsel istismarın farklı 
şekilleri olsa da (penetrasyonlu veya penetrasyonsuz) çocukların anogenital ve hymenal anatomileri hakkında 
yeterince bilgilerinin olmaması, toplumsal baskı nedeniyle cinsel ilişki hakkında yeterince bilgilendirilmemeleri, 
ailelerin cinsel eğitime ahlaki baskılar nedeniyle önem vermemeleri ve çocukların bilgi eksikliği nedeniyle hymenal 
penetrasyon olmadan labial ve ya interfemoral sürtünme ile gebe kalmayacaklarını düşünmeleri cinsel istismar 
sonrası istenmeyen gebelikler için bir risk faktörüdür. Bu çalışma ile elde edilen veriler ve literatür ışığında 
çocukluk çağında penetrasyonsuz cinsel istismar sonucu oluşan adölesan gebelik üzerinden çocuklarda cinsel algı 
düzeyini irdelemek, çocukluk çağında penetrasyonsuz gebelik sonrası oluşan riskleri ve özellikle ebeveynlerin 
çocukluk çağında cinselliğe bakış açılarına dikkat çekilmek amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: çocuğun cinsel istismarı, genital sürtünme, cinsel algı, adölesan gebelik 
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PS-65 

AYDIN İLİNDE OTOPSİSİ YAPILAN İNTİHAR OLGULARI 

Özlem EREL1, Uğur ŞAHAN1, Murat ÇAVUŞOĞLU1 

1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

AMAÇ: İntihar, tüm dünyada önemli bir sağlık sorunudur. Bu çalışmada Aydın bölgesinde intihar orijinli ölüm 
olgularının sosyodemografik özellikleri incelenerek bu tür ölümlerin önlenmesine yönelik olarak yapılacak 
çalışmalara ışık tutması amaçlanmıştır. 

GEREÇ ve YÖNTEM: Aydın ili merkezinde Ocak 2006 ile Aralık 2017 yılları arasında yapılan adli otopsilerin 
kayıtlarının incelenmesi sonucunda intihar olgularına ait veriler SPSS for Windows programına işlenerek, 
istatistiksel sonuçlar ve tablolar elde edilmiştir. 

BULGULAR: Seçilen intihar yöntemleri arasında en sık ası görüldü. Bunu ateşli silah yaralanmaları izlemekteydi. 
Olguların % 81.5’i erkek, %18.5’i kadındı. Eylemin %47.6’sının ev içinde meydana geldiği saptandı. 

SONUÇ: İntihara bağlı ölümlerin erişkin yaş grubunda üretken dönemde meydana gelmesi toplumsal olarak 
önemli bir sorundur. Yöntemler arasında en sık ası ve olay yeri olarak da en fazla ev olması yöntemin 
uygulanabilirliğinin de artmasına yol açmaktadır 

Anahtar Kelimeler: ası, intihar, adli otopsi 
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PS-66 

ASIDAN KURTULAN OLGULARIN ADLİ TIBBİ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yasemin BALCI1, Ümit Ünüvar GÖÇEOĞLU1, Leman İNANÇ2, Gülsüm KADI1 

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Adli Tıp 

2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
 
 

Amaç: Adli tıp pratiğinde ası yöntemi ile intihar sıkça karşılaşılan asfiksi nedenleri arasında arasındadır. Bu 
çalışmada intihar amaçlı ası girişiminde bulunmuş ve asıdan kurtulmuş olguların adli tıbbi açıdan 
değerlendirilmesi ve ası komplikasyonlarının literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Polikliniğinde 2015-2017 
yılları arasında rapor düzenlenen, ası yöntemi ile intihar girişiminde bulunup asıdan kurtulan olguların, 
demografik verileri yanı sıra, önceki hastane başvuruları ve klinik süreçleri çerçevesinde hayati tehlike kriterleri 
değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Asıdan kurtulma nedeniyle rapor düzenlenen 9 olgu olup bunların 3’ü kadın, 6’sı erkekti. Yaş ortalaması 
40.11, yaş aralığı 20-84 arasında idi. Olay yeri 3 olguda cezaevi, 1 olguda orman ve 5 olguda evdi. 4 olgu evli, 2 
olgu bekardı, cezaevinde ası girişimi olan 3 olgunun medeni durumu belli değildi. Ası aracı; cezaevinde girişimde 
bulunan 1 olguda ip, 1'inde çarşaf ve 1'inde eşofman ipi iken, ormanda girişimde bulunan bir olgunun kendi 
giysilerini kullandığı, diğer olgularda ise ası aracının ip olduğu görüldü.  

6 olguda ası eyleminde kullanılan aracın (ipin) boyunda meydana getirdiği abrazyon tarif edilmiştir. 2 olguda 
boyunda herhangi bir lezyon tespit edilmemiş, bunlardan biri boyunda ağrıdan yakınmıştı. Bir olguda da boyunda 
herhangi bir travmatik lezyon olduğuna dair bir kayıt yoktu. 4 olguda bilinç kaybının olmadığı, 5 olguda kısmi ya 
da tam bilinç kaybı geliştiği bildirilmişti. İlk hastane başvurusundaki vital bulgular, bilinç ve GKS çerçevesinde 
olguların hiç birisinde yaşamsal tehlike oluşmadığı, 8’inde travmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek 
nitelikte olduğu, 1 olguda ise basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte olduğu kararına varılmıştır. 
Olguların sadece 3’ünün ası girişiminden önce psikiyatrik olduğu görüldü.  

Tartışma ve Sonuç: Çalışmanın asıdan kurtulanlarda hayati tehlike kriterleri açısından yardımcı olacağı, ayrıca 
koruyucu önlemlere ışık tutacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: ası, adli tıp, asıdan kurtulma, asfiksi 
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PS-67 

YÜZDEKİ LEZYONLARIN IMAGEJ GÖRÜNTÜ İŞLEME PROGRAMI İLE İNCELENMESİ 

Ozan YALÇIN1, Ayşegül Şen YILMAZ2, Ali GELİR1, Faruk AŞICIOĞLU2 

1İstanbul Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü 

2İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü 
 
 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, “yüzde sabit iz” tanısının nesnel kıstaslara dayandırılarak konulabilmesi amacı ile yüz 
sınırları içerisindeki yara nedbesine ait izlerin ImageJ görüntü işleme programıyla incelenmesi ve analizlerin bu 
kıstaslar dahilinde otomatik hale getirilmesidir. 

Gereç-Yöntem: ImageJ, açık kaynak kodlu, bilimsel çalışmalar amacıyla geliştirilmiş, ücretsiz bir programdır. Bu 
program ile fotoğraf üzerinden seçilen bölgede piksel bazında renk yoğunluğu dağılımının belirlenmesi, mesafe, 
açı ölçümleri, renk yoğunluk histogramlarının oluşturulması, seçilen bölgede çizgisel veya üç boyutlu renk 
yoğunluğu profillerinin oluşturulması, parlaklık, kontrast, yumuşatma, kenar tayini, filtreleme gibi işlemlerin 
gerçekleştirilmesi mümkündür. Bunlara ek olarak ImageJ programı açık kodlu bir program olduğu için ihtiyaca 
özgü bir şekilde geliştirilebilir. İçindeki makro editörü vasıtasıyla ölçümlerin ve hesapların otomatize edilmesini 
sağlayan program parçacıkları yazılabilir. 

Bulgular ve Sonuç: Şekil 1’de ImageJ programı ile yüzde sabit iz içeren bir fotoğraftaki lezyonun üzerinde seçilen 
bir bölgeye ait renk yoğunluğu değişiminin nasıl belirlendiğine dair yaptığımız çalışmalardan bir örnek vardır. Bu 
dağılımlara bakarak yüz sınırları içerisinde yer alan bir lezyonun, bitişikteki zarar görmeyen intakt alandan çok net 
bir şekilde ayırt edilebileceği görülmektedir. Şekil 2’de ise yara nedbe dokusunun ImageJ programında yazdığımız 
bir makro ile otomatik olarak seçilebilmesine dair bir görüntü vardır. Nedbe alanının otomatik olarak seçilebilmesi 
özellikle düzgün cidarlı olmayan yara sekellerindeki yüzde sabit iz tanısının değerlendirilmesi açısından oldukça 
önemli bir özelliktir ve Şekil 2’de verilen görüntü incelendiğinde ImageJ programının otomatik seçim konusunda 
oldukça başarılı olduğu görülmektedir. 
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Anahtar Kelimeler: ImageJ, yüzde sabit iz, görüntü işleme  
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PS-68 

SAKRUMUN YAŞ TAHMİNİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Selahattin ARTUÇ1, Kamil Hakan DOĞAN1, Mustafa KOPLAY2, Şerafettin DEMİRCİ3 

1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 

2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı 

3Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Amaç: Yaş; suç ve ceza arasındaki denge göz önüne alındığında, hukukun tüm alanlarında belirleyici bir faktördür. 
Gelişmemiş ülkelerde veya gelişmekte olan ülkelerde hastane dışı doğumlar, artan küresel göç ile birlikte 
göçmenlerin doğum kayıt belgelerinden yoksun olması ya da bu belgelerin güvenilmez olması, adli tıp alanında 
yaş tayini hususunun önemini giderek artırmaktadır. Yirmi iki yaşından önce kemik yaşı tayini yapılabilirken, 22 
yaşından sonra bu mümkün olmamaktadır. Son zamanlarda yapılan bazı çalışmalar ile sakral vertebra korpusları 
arası füzyon değerlendirilerek, özellikle 18 yaşın üzerindeki kişilerde yaş tahmini yapılmaya çalışılmaktadır. Bu 
çalışmada da, sakrumdan yaş tahmini veritabanının genişlemesine katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

Gereç-Yöntem: Çalışmada, yaşları 10 ile 40 arasında değişen, 444 erkek, 400 kadın olmak üzere toplam 844 
olgunun üç boyutlu alt abdomen BT görüntüleri retrospektif olarak incelenmiştir. Sakrum ön yüz vertebra 
korpusları arasındaki füzyon, McKern ve Stewart tarafından kullanılan ve beş evreden oluşan skorlama sistemi 
revize edilerek değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Yaşlanma ve füzyon evresi arasında Spearman korelasyon katsayısı ile pozitif yönde anlamlı bir ilişki 
olduğu görülmüştür. Cinsiyetler arasında S1-S2 evre 0 dışında anlamlı fark bulunmamıştır. Sakral vertebralar arası 
füzyon evrelerinin ilk görüldüğü yaşların 15 yaş ve aşağısında olduğu, S1-S2'de füzyonun tamamlanmasının 36 
yaşına kadar devam ettiği, S1-S2 harici diğer sakral vertebra korpusları arasında füzyonun tamamlanmasının 
genellikle 17 yaşa kadar devam ettiği görülmüştür. 

Sonuç: Çalışma sonucunda, sakral vertebra korpusları arası füzyon evrelerinin mevcut verilerle tek başına yaş 
tahmininde kullanılmasının uygun olmadığı, farklı merkezlerde benzer çalışmalar yapılarak yöntem ile ilgili daha 
fazla veri elde edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: yaş tahmini, sakrum, füzyon skoru, adli tıp 
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PS-69 

POLİGONLARDA ATEŞLİ SİLAH İLE MEYDANA GELEN YARALANMA VE ÖLÜMLER 

Melikşah Raşit DEMİRCAN1, Alper DOĞAN1, Selahattin ARTUÇ1, Kamil Hakan DOĞAN1, Şerafettin DEMİRCİ2 

1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 

2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Amaç: Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan ateşli silahlar, yaralanma ve ölüm nedenleri arasında önemli bir yer 
tutmaktadır. Ateşli silahların askeri alanlar dışında sivil alanda; avcılık, savunma vb. amaçlarla kullanımının 
artması beraberinde kaza, intihar ve cinayetleri getirmektedir. Poligonlar, okçuluk ve ateşli silah talimlerinin 
yapıldığı tesislerdir. Poligonlar, bulunduğu ülkenin silah güvenliği kanunlarına tabiidir ve pek çok ülkede atışlar 
bir atış amirinin gözetiminde yapılmaktadır. Literatürde, poligonlarda gerçekleşen yaralanma ve ölümlerle ilgili 
kapsamlı araştırmalar bulunmamaktadır. Bu çalışmada, poligonlarda meydana gelen yaralanma ve ölümlere 
dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.  

Gereç-Yöntem: Çalışmada, Google arama motorunda 2013 ve 2017 yılları arasında poligonda gerçekleşen 
yaralanma ve ölüm haberleri araştırılmıştır. Haberler incelenerek; demografik bilgiler, olay yeri, olayın niteliği ve 
yaralanma şekli ile ilgili veriler toplanmıştır. 

Bulgular: 2013-2017 yılları arasında, toplamda 50 farklı olay sonucunda yaralanan veya ölen 52 olguya ait veriye 
ulaşılmıştır. Olgulardan 47'sinin erkek, 4'ünün kadın olduğu, bir olguda cinsiyetin belirtilmediği görülmüştür. 
Orijinin, 38 olguda intihar, 9 olguda kaza, 4 olguda cinayet olduğu, bir olguda orijine ilişkin veri bulunmadığı 
anlaşılmıştır. En fazla olayın ABD'de olduğu görülmüştür. Yaralanan bölge açısından değerlendirildiğinde, en fazla 
kafa bölgesinde yaralanma görülmüştür. Elli iki olgudan 49'unda yaralanma olayının ölümle sonuçlandığı tespit 
edilmiştir. 

Sonuç: Poligonlar, ateşli silahlara olan erişim kolaylığı nedeniyle, kaza, cinayet ya da intihar orijinli yaralanma ve 
ölümler açısından riskin yüksek olduğu alanlardır. Poligon işletmelerinin çalışma izinleri verilirken, yaralanma ve 
ölümlerin azaltılması amacıyla ek şartlar getirilmesi gerektiği, bu işletmelerin denetimlerinin arttırılması ve daha 
fazla koruyucu önlemin alınması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: poligon, ölüm, ateşli silah, intihar, adli tıp 
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PS-70 

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA SALBUTAMOL ZEHİRLENMESİ: BİR OLGU SUNUMU 

Alper DOĞAN1, Selahattin ARTUÇ1, Melikşah Raşit DEMİRCAN1, Kamil Hakan DOĞAN1, Şerafettin DEMİRCİ2 

1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 

2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Amaç: Zehirlenmeler, çocukluk yaş grubunda sık görülmekte, daha ölümcül seyretmekte ve tıbbi ve sosyal bir 
problem olmaya devam etmektedir. Çocukluk çağında zehirlenmeler, trafik kazalarından sonra ikinci sırada 
önlenebilir morbidite ve mortalite nedenidir. Zehirlenmelerin yaklaşık %80’i beş yaşın altındaki çocuklarda 
görülmekte ve %87’si evde meydana gelmektedir. İlaç zehirlenmeleri içerisinde en sık ağrı kesici, ateş düşürücü 
ve sinir sistemine etki eden ilaçlar ile karşılaşılmaktadır. İlaç zehirlenmeleri, erişkinlerde sıklıkla intihar amaçlı 
iken, çocuklarda kaza orijinli olarak meydana gelmektedir. Bu çalışmada bir olgu üzerinden çocukluk çağındaki 
ilaç zehirlenmelerinin tartışılması amaçlanmıştır. 

Olgu Sunumu: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Polikliniği'ne adli rapor alınması amacıyla gönderilen üç 
yaşında erkek çocuğun tıbbi belgeleri incelendiğinde, ilaç içme şikayeti ile acil servise getirildiği, Ventolin® (150 
ml, salbutamol sülfat, 2 mg/5 mL) isimli şurubun tamamını içme, sonrasında kusma öyküsü olduğu, başvuru 
sırasındaki muayene bulguları incelendiğinde genel durumu iyi, şuuru açık, ateşi 36,8 derece, nabız 136/dk, 
tansiyon 90/50 mmHg ve sistem muayenelerinin doğal olduğu görülmüştür. Glukoz 134 mg/dl (referans: 60-100 
mg/dl) ve potasyum (K) 2,84 mEq/L (referans: 3,7-4,9 mEq/L) saptandığı, potasyum desteği başlandığı 
anlaşılmıştır. Olguda tespit edilen taşikardi, hiperglisemi ve hipokalemi gibi bulguların beta-2 adrenerjik agonist 
toksisitesine bağlı olduğu düşünülmüştür. Bir beta-2 adrenerjik agonist olan salbutamolun aşırı doz alımı 
durumunda görülen tipik yan etkileri; ajitasyon, tremor, taşikardi, hipotansiyon, hiperglisemi ve hipokalemidir. 

Sonuç: Ülkemizde ilaçların çocuklar için kolayca ulaşılabilecek yerlerde olması, ambalajlarının korumasız olması 
ve küçük çocukların evde yalnız bırakılmaları zehirlenme ihtimalini arttırmaktadır. Çocukluk çağında ilaç 
zehirlenmelerinin önlenebilmesi için ebeveyn eğitiminin yanı sıra, hem sivil toplum kuruluşları hem de kamu 
kurumlarının işbirliği içinde çalışmaları gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: zehirlenme, çocuk, salbutamol, adli tıp 
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PS-71 

YUMURTA DONÖRLÜĞÜ VE DNA ANALİZİ: BİR OLGU SUNUMU 

Ayşe SERİN1, Ayça ULUBAY2, Hüsniye CANAN1 

1Ç.Ü., Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 

2Ç.Ü., Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü 

 
 

Giriş: İn vitro fertilizasyon tekniği doğal yollardan çocuk sahibi olamayan çiftlerin çocuk sahibi olabilmek için 
başvurdukları bir çözüm yoludur. In vitro fertilizasyon yöntemlerinde çiftlerin kendi sperm ve yumurta hücreleri 
kullanılabildiği gibi farklı donörlerin sperm ve yumurta hücreleri de kullanılabilmektedir. Sperm ve/veya yumurta 
hücre donörlerinin farklı kişiler olduğu durumlar adli amaçlı annelik ve babalık tayininde dikkat edilmesi gereken 
iki önemli konudur. Bir olgu nedeni ile hazırlanan bu sunuda babalık ve annelik davalarında gönderilen olguların 
ayrıntılı öykünün alınmasının önemi vurgulanmak istenmiştir.  

Olgu: Mahkeme tarafından şüpheli bir anne-baba çifti ile çocuk gönderilmiş ve çocuğun bu çiftin çocukları olup 
olamayacakları sorulmuştur. Alınan öyküde annenin yurt dışında over nakli olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Yanak içi 
epitel hücre ve kan örnekleri alınan kişilerin DNA analizi sonuçları karşılaştırıldığında çocuğun DNA profili şüpheli 
anne ile uyumsuz, şüpheli baba ile uyumlu bulunmuştur.  

Mahkemeye annenin kendisine bir başka kişiden yumurta nakli yapıldığını belirttiği not edilerek, farklı kişilerden 
yapılan yumurta nakillerinde annenin çocuğa DNA aktarımı olmadığından bu tip olgularda anne ile çocuk arasında 
DNA uyumsuzluğunun olacağı bildirilmiştir.  

Sonuç: Şüpheli annelik/babalık davaları ile başvuran olgularda alınan ayrıntılı öykü ile yanlış değerlendirmelerin 
önüne geçilebilir. 

Anahtar Kelimeler: DNA analizi, yumurta donörlüğü, invitrofertilizasyon 
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PS-72 

AMCANIN BABA OLARAK RAPORLANMASI MÜMKÜN OLABİLİR Mİ? 

Ayşe SERİN1, Hüsniye CANAN1, Ayça ULUBAY2 

1Ç.Ü., Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 

2Ç.Ü., Bağımlık ve Adli Bilimler Enstitüsü 
 
 

Giriş: DNA analizine dayalı babalık testi bir çocuğun biyolojik babasının belirlenebilmesi için en güvenilir yoldur. 
Ancak bazen şüpheli babaların iki kardeş veya baba-oğul gibi yakın akraba olduğu karmaşık durumlarda yanlış 
değerlendirmeler ve raporlandırmaların yapılması olasıdır. Bu sunu karmaşık paternite vakalarını yorumlama ve 
raporlamada gösterilmesi gereken hassasiyet konusunda adli topluluğun dikkatini çekmek amacıyla 
hazırlanmıştır. 

Olgu: Babalık testi için anabilim dalımıza başvuran anne, baba ve çocuk üçlüsünden oluşan bir olguda 15 STR 
lokusunun analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları değerlendirildiğinde baba çocuk arasında tek lokus uyumsuzluğu 
gözlenmiş ve paternite olasılığı %99.998 olarak hesaplanmıştır. Babalığı dışlanamayan bu kişiye babalığının 
reddedilemediği ancak bu oranın şüpheli babanın erkek kardeşi veya babası gibi yakın akraba kişilerle de elde 
edilmesinin olası olduğu bildirilmiştir. Bunun üzerine şüpheli baba diğer şüphelinin ağabeyi olduğunu bildirmiştir. 
Ağabeyden alınan örnekte yapılan DNA analizi sonucu (ağabey-çocuk-anne birlikte değerlendirildiğinde) ağabeyin 
çocuğun biyolojik babası olma olasılığı %99.9999’un üzerinde bulunmuştur. 

Babalığın reddi için baba çocuk arasında uyumsuz lokus sayısının en az üç olması gerektiği bilinmektedir. Babalığın 
reddedilemediği durumda ise son değerlendirmeler baba olma olasılığının %99.999’un üzerinde olması gerektiği 
yönünde olmuştur. Anabilim Dalımız babalığın kabulü için bu değeri alt sınır olarak kabul ettiğinden şüpheli baba 
bu konuda uyarılmıştır. 

Sonuç: İki şüpheli erkeğin yakın akraba olduğu olgular da dikkate alınarak yanlış erkeğin baba olarak raporlanması 
ihtimaline karşı, çalışılan STR lokusu sayısının arttırılması gerekmektedir. Bununla birlikte, Mahkemelerin her iki 
şüpheli erkeği DNA analizine göndermesi gerektiği konusunda da bilgi sahibi olmaları gerektiği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: babalık testi, yakın akraba, DNA 
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PS-73 

TOKAT İLİNDE 2014-2018 YILLARI ARASINDA MEYDANA GELEN CİNAYET OLGULARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Tuba ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ1, Selçuk ÇETİN1, Veysel GÜRBÜZ2, Abuzer GÜLDEREN1, Emre ÖZİL1, Sertaç DALGIÇ1 

1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 

2Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp Şube Müdürlüğü 
 
 

AMAÇ: Cinayet orijinli ölüm olguları adli tıbbi otopsi uygulamaları arasındaki en önemli çalışma konularından 
birisidir. Çalışmamızda Tokat ilinde meydana gelen cinayetler ve cinayet nedenleri, kurbanların sosyodemografik 
özellikleri incelenmiş ve literatür eşliğinde tartışılarak bölgeye özgü özelliklerin ortaya konulması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM VE GEREÇ: Bu çalışma 2014 Ocak- 2018 Ocak tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı ve Tokat Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından cinayet olgularına yapılmış ölü 
muayene ve otopsi tutanakları, adli tahkikat dosyaları retrospektif olarak incelenerek, toplam 43 vaka yaş, 
cinsiyet, cinayet nedeni, olayın meydana geldiği yer, ölüm nedeni, cinayet olgularının aylara ve yıllara göre 
dağılımı ve kullanılan yöntem yönünden değerlendirildi. 

BULGULAR: Çalışmamızda 2014-2018 yılları arasında toplam 52 olgunun ölüm orijini cinayet olarak saptanmış 
olup olguların 41’i erkek (%78.85), 11’i kadın (%21.15) bireyden oluşan çalışma grubumuzda erkeklerde yaş 
ortalamasının 43.34 (SD ± 15.88), kadınlarda ise bu sayının 38.27 (SD ± 18.44) ve olguların 15-77 yaş aralığında 
olduğu görüldü. 2017 yılında diğer yıllara göre cinayet vakalarında dikkat çekici bir artış olduğu, aylara göre 
değerlendirildiğinde en sık Mart ayı içerisinde cinayet işlenmiş olduğu, cinayet yöntemi olarak en sık ateşli 
silahların, ikinci sırada kesici delici aletlerin kullanıldığı ve cinayet orjinleri arasında eşit dağılım olduğu görüldü  

SONUÇ: Tokat ilinde belirtilen dört yıl içinde görülen cinayet olguları bölgenin sosyokültürel özellikleri de göz 
önüne alınarak değerlendirildiğinde bireysel silahlanmada görülen artış ve bölgenin temel geçim kaynağı olan 
tarım ve hayvancılıkla ilgili olarak meydana gelen arazi ve otlak kavgalarının kullanılan cinayet yöntemleri ve 
nedenleri üzerinde etkili olduğu görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: otopsi, cinayet 
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PS-74 

ÇOKLU ENSEST VAKASI: OLGU SUNUMU 

Abuzer GÜLDEREN1, Selçuk ÇETİN1, Tuba ŞAHİNOĞLU GÜNEŞ1, Emre ÖZİL1, Sertaç DALGIÇ1, Gökhan 
KARABULUT1 

1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp 
 
 

GİRİŞ: Ensestin otoriteler tarafından üzerinde mutabakata varılmış bir tanımı olmamakla birlikte evlenmeleri 
yasak olan, üvey akrabalık dahil, yakın kan bağı olan kişiler arasındaki tüm cinsel yakınlaşmalar olarak 
tanımlanmaktadır. Ensest birçok kültürde ve dinde yasak olan bir davranıştır.  

OLGU: Olgumuz, 10 yaşında erkek olup tarafımıza fiili livata yönünden muayene edilmek üzere gönderildi. Fizik 
muayenesinde; boyunda, gluteal bölgelerde ve uylukların üst arka kısımlarında ablası tarafından spatulayla 
yakıldığını ifade ettiği hiperpigmente yanık skarları, anal muayenesinde; anal pililerin düzleşmiş, anal girişin 
hunileşmiş olduğu kronik fiili livata bulguları görüldü. Anneden alınan anamnezde; ağabey ve erkek kardeş 
arasındaki cinsel ilişkiyi babalarının görmesi üzerine babayla birlikte polis karakoluna şikayeti sonrası olay 
öğrenilmiş, babanın kısıtlı olduğu, daha önce çocuklarının yanında pornografik görüntüler izlediği, öz kızını 
bacağına dokunmak sureti ile taciz ettiği, tacize uğrayan kızın daha sonra erkek kardeşi ile zorla cinsel ilişkiye 
girdiği ve erkek kardeşlerini birbirleriyle cinsel ilişkiye girmeleri için zorladığı öğrenildi.  

TARTIŞMA: Ensest, cinsel istismarın en ağır türü olup mağdurun bu davranışa güvendiği ve normalde kendisine 
bakmak ve yetiştirmekle yükümlü kişiler tarafından maruz kalması mağdurda insanlara karşı ciddi güven 
problemleri oluşturmaktadır. Literatürde en çok bildirilen ensest türü baba-kız ensesti olup sunmuş olduğumuz 
olguda da ensest olayının ilk olarak baba-kız çocuğu arasında görüldüğü, daha sonra ailenin diğer bireyleri 
arasında da ensest ilişki yaşandığı saptandı.  

SONUÇ: Ensest birçok kültürde ve dinde yasak olan ve kınanan bir durum olmasının yanında mağdur çocukların 
büyük çoğunluğunda ciddi ruhsal kırılmalara neden olan çocuk istismarının en ağır türüdür. Ensest konusunda 
toplumun daha çok bilgilendirilmesi ve daha ciddi caydırıcı cezai yaptırımların oluşturulması gerektiğini 
düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: ensest, çocuk istismarı, aile içi şiddet 
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PS-75 

ÖZ SORGULAMA TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: DERLEME 

Ezgi ILDIRIM1 

1İstanbul Arel Üniversitesi, Psikoloji 
 
 

Amerika Birleşik Devletleri’nde 25.yılını dolduran ‘Masumiyet Projesi’ bir çok kişinin sorgu sırasında yapılan 
hatalardan dolayı yanlışlıkla hüküm giydiğini ortaya çıkarmıştır. Günümüzde sorgulanan kişilerden en doğru 
cevabı alabilmek için bir çok araştırma yapılmaktadır. Sorgulama sürecinden kaynaklanan yanlış cevapların önüne 
geçmek için yapılan araştırmaların sonucuna bağlı olarak görüşme teknikleri ve modelleri geliştirilmektedir. Bu 
görüşme tekniklerinden biri öz sorgulama tekniğidir (self-administered interview, SAI). Hope, Gabbert ve Fisher 
tarafından geliştirilen yöntem Bilişsel Sorgulama Tekniğine dayanmaktadır. Yöntem tanıkların olaydan hemen 
sonra olaya ilişkin soruları cevaplandırmalarına olanak sağlayarak olay ile sorgulama arasındaki geçen zamanı en 
aza indirgeyerek; zaman içinde anıların kaybolmasına ve tanıkların yönlendirmelere açık hale gelmesini 
engellemeyi hedeflemektedir. Bu araştırmanın amacı 2008 yılından itibaren öz sorgulama tekniği ile ilgili yapılmış 
araştırmaları derlemektir. Araştırma makalelerine Google Akademik arama motoru ile ulaşılmıştır. Araştırmalar 
incelendiğinde farklı yaş grupları ile farklı kişisel özelliklere sahip gruplar ile çalışma yapıldığı görülmüştür. 
Çalışmalar özellikle olay ile görüşme arasında zaman aralığı olan durumlarda SAI cevaplandıran katılımcıların 
sonraki görüşmede daha fazla doğru cevap verdikleri görülmüştür. SAI prosedürlerinin serbest anlatıma göre 
daha etkili olup, SAI’ye cevap veren katılımcıların daha az unuttukları görülmüştür. Canlı olaylara tanıklıkta da SAI 
aracılığıyla edinilen bilgilerin adli süreçte kullanılabilecek bilgiler olduğu belirlenmiştir. Öz sorgu tekniği yeni bir 
tanık sorgulama metodu olmasıyla birlikte formun kullanılabilirliği üzerine araştırmalar devam etmektedir. Her 
adli vaka için uygun olmasa da belirli eğitim düzeyinde, tanık sayısının fazla olduğu durumlarda SAI formunun 
tanık ifadelerinin doğruluğu açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: sorgu psikolojisi, öz sorgulama tekniği, sorgu teknikleri 

  



 

215 
 

PS-76 

YÜZE SİR AĞDA UYGULAMASI SONUCU OLUŞAN İZLER: BİR OLGU SUNUMU 

Soner DAĞLI1, Safa DUMAN1, Ayşe KURTULUŞ DERELİ1, Bora BOZ1, Kemalettin ACAR1 

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

GİRİŞ: Sir ağda, çam ağacı reçinesi, balmumu, bitkisel yağlar ve pudra içeren yapışkan özellikte olup epilasyon 
amaçlı ısıtılarak cilde uygulanan bir maddedir. Güzellik merkezlerinde özel ısıtma makineleri ile yaklaşık 40°C’de 
ısıtılarak uygulanır. 

OLGU: Olgumuzda yüzünde sabit iz olup olmadığı, cilt yapısının incelenmesi ve kullandığını söylediği aknalist isimli 
ilacın cilt yapısına ne gibi etkilerinin olduğu, kullanmış olduğu ilacın cilt yapısını inceltici bir etkisi varsa bu hususun 
ağda işlemi yapan güzellik uzmanı (kuaför) tarafından dikkat ve özen yükümlülüğü çerçevesinde fark edilebilecek 
bir husus olup olmadığı konularında Anabilim Dalımızdan rapor tanzimi istenmiştir. 

Olgumuz 64 yaşında kadın hastadır. Öyküsünde; 2015 yılında yüzündeki tüyleri aldırmak amacıyla kuaföre 
gittiğini, sir ağda sonrası yüzünde yanma hissettiğini, her iki yanakta kahverengi lekeler oluştuğunu, bu şikayetle 
rapor verildiğini, iki yıl içerisinde lekelerin geçtiğini, Acnelyse isimli ilacı iki yıldır kış aylarında kullandığını, 
işlemden altı ay önce kullanmayı bıraktığını ifade etmiştir. Muayenesinde; olay tarihinde aldığı adli raporda kayıtlı 
olan lezyonların iz bırakmadan iyileşmiş olduğu saptanmıştır. 

SONUÇ: Şahsın lezyonlarının iyileşmiş olduğu ve yüzünde sabit iz niteliğinde olmadığı, kullandığını belirttiği 
Acnelyse (Tretionin) isimli ilacın uygulandığı bölgede derinin yapısını inceltici etkisi olduğu ve bu bölgeyi dış 
etkenlere (güneş ışınları vb.) daha duyarlı hale getirdiği, şahsın beyan etmedikçe bu durumun hekim olmayan 
kişiler tarafından fark edilebilecek bir husus olmadığı değerlendirilmiştir. Olgumuzun adli tıp uygulamalarında sık 
görülen vakalardan olmayışı nedeniyle bu tür vakalarda kişinin muayenesinin yapılarak, tıbbi evraklarının özenli 
bir şekilde tetkik edilmesinin oldukça önemli olduğu görülmüş ve bu tür güzellik uygulamalarının sağlık bakanlığı 
denetimi altında ve eğitim almış uzman kişilerce yapılmasının önemli olduğu düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: sir ağda, adli tıp, Acnelyse 
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PS-77 

DENİZLİ İLİNDE 12-15 YAŞ ARASI SUÇA SÜRÜKLENEN KIZ ÇOCUKLARI 

Erdi KUTLU1, Soner DAĞLI1, Meliz KURŞUN1, Volkan ZEYBEK1, Kemalettin ACAR1 

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışmada 2017 yılı içinde Denizli Adli Tıp Şube Müdürlüğüne resmi yazıyla gönderilen, suça 
sürüklenen kız çocuklarına ait veriler sunularak sosyodemografik özellikleri ile fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını 
algılayıp algılayamadığı, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişip gelişmediğinin retrospektrif 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

GEREÇ VE YÖNTEM: Denizli Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gelen/getirilen kız çocuklarının 2017 yılına ait raporlar 
geriye doğru taranarak sosyodemografik özellikleri, sağlık durumları, eğitim durumları, aile özellikleri, muayeneye 
geliş sayıları, suç türleri ve muayene sonuçları yönlerinden incelenmiştir.  

BULGULAR: 2017 yılı içinde 299 olgu olduğu, bunlardan 55 (% 18,39 ) olgunun kız çocuğu, 244 (% 81,61) olgunun 
erkek çocuğu olduğu saptanmıştır. Kız çocukları içinde 48 (% 87,2) çocuğun 1 defa, 7 (% 12,8) çocuğun birden çok 
defa geldiği, toplam 62 adet rapor düzenlendiği görülmüştür. Yaş ortalamasının 13,63 ± 1,04 olduğu tespit 
edilmiştir. İşlediği iddia edilen suç dağılımına bakıldığında 24 (%38,7)’ünün yaralama suçundan geldiği 
saptanmıştır. Vakalardan 49 (% 79,03)’unun fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılamış olduğu, 40 (%64,5)’ının 
davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olduğu tespit edilmiştir.  

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu konuda değerlendirme yaparken çocuklara ayrıntılı gözlem ve muayene yapılmasının 
önemli olduğu, çocuğun eğitim ve sosyokültürel düzeyinin iddia edilen suçlarla ilgili davranışlarını yönlendirme 
yeteneği hakkında karar verirken belirleyici bir faktör olduğu düşünülmektedir. Denizli ilinde 2009 yılında yapılmış 
benzer çalışmaya kıyasla suça sürüklenen çocuklar içinde kızların oranının arttığı dikkati çekmiştir. Çocuğun suça 
sürüklenmesinin önlenebilmesi için çocuğa ait risk faktörlerinin belirlenmesi ve bunlara yönelik çözümler 
üretilmesi gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Denizli, suça sürüklenen kız çocukları, adli psikiyatri 
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PS-78 

KURU İĞNELEME SONRASI İATROJENİK PNÖMOTORAKS 

Ersin ÇELİK1, Ahmet DEPRELİ1, Yüksel Aydın YAZICI1, Halil KOYUNCU2 

1Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp 

2İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, FTR Anabilim Dalı 
 
 

Amaç: Kuru iğneleme sonrası gelişen pnömotoraksın tıbbi uygulama hatası(malpraktis) perspektifinde 
irdelenmesi.  

Gereç-Yöntem: Adli Tıp Kurumu 2. Adli Tıp İhtisas Kurulu’na gönderilen, bir akupunktur yöntemi olarak uygulanan 
kuru iğnelemeye bağlı pnömotoraks geliştiği iddia edilen iki olgu dosyası incelendi. 

Bulgular: Birinci olgunun 45 yaşında yaşında kadın olduğu, boyun ağrısı şikayeti ile özel bir fizik tedavi merkezine 
başvurduğu, ağrılarından ötürü kendisine akupunktur yöntemi olarak kuru iğneleme uygulandığı, işlem 
sonrasında oluşan göğüs ağrısı ve hemoptizi şikayetleriyle başvurduğu devlet hastanesinde bilateral pnömotoraks 
tanısı konduğu, bilateral tüp torakostomi uygulanarak tedavi edildiği anlaşıldı. İkinci olgunun, 29 yaşında kadın 
olduğu, sırt ağrısı şikayeti ile özel bir fizik tedavi merkezine başvurduğu, işlem esnasında meydana gelen göğüs 
ağrısı ve nefes darlığı şikayeti nedeniyle devlet hastanesine sevk edildiği, kişide tek taraflı pnömotoraks 
geliştiğinin tespit edildiği ve tüp torakostomi uygulanarak tedavi edildiği anlaşıldı.  

Sonuç: Akupunktur ve kuru iğneleme, iyatrojenik pnömotoraksın nedenlerinden biri olarak tanımlanmıştır. 
Akupunktur kaynaklı pnömotoraks insidansı 1/10000'ün altında olup, DSÖ sınıflamasında çok nadir olarak 
sınıflandırılmaktadır. Bununla birlikte, dört ölüm vakası da dahil olmak üzere araştırma literatüründe bildirilen 
akupunktur ve kuru iğneleme nedeniyle 100 iyatrojenik pnömotoraks olgusu rapor edilmiştir. Kuru iğnelemeye 
bağlı gelişen pnömotoraksın çok nadir görülen bir komplikasyon olduğu bilinmesine rağmen, her iki dosyada da 
hekim olmayanlarca uygulandığı için tıbbi uygulama hatası olarak değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: pnömotoraks, kuru iğneleme, akupunktur, malpraktis 
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PS-79 

YÜZME HAVUZU SU TAHLİYE SİSTEMİNİN NEDEN OLDUĞU ÖLÜMCÜL BİR SUDA BOĞULMA 
OLGUSU 

Mehmet ATILGAN1, Refik AKMAN2, Derya BULGUR KIRBAŞ1 

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 

2Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı, Morg İhtisas Dairesi 
 
 

AMAÇ  

Bu çalışmada; bir çocuğun yüzme havuzundaki su tahliye sisteminin deliğine ayağının sıkışmasının etkisiyle suda 
boğulması şeklinde meydana gelen ölümünün adli tıbbi açıdan değerlendirilmesi ve bu tür ölümlere dikkat 
çekilerek alınabilecek önlemler yönünden tartışılması amaçlanmıştır. 

OLGU 

12 yaşındaki bir kız çocuğu tatil amacıyla kaldıkları oteldeki yüzme havuzunun dibinde, girişinde herhangi bir 
ızgara ya da koruyucu engelinin olmadığı tahliye deliğine ayağı sıkışmış halde fark edilmiş, devridaim motoru 
kapatılana kadar sudan çıkarılamamış ve kaldırıldığı hastanede tüm yaşama döndürme müdahalelerine rağmen 
kurtarılamamıştır. Otopside; her iki diz altından ayak tabanlarına kadar uzanan yaygın ekimoz ve sıyrıklar 
görülmüş, akciğer kesitlerinde köpüklü sıvı, yoğun konjesyon ve ödem saptanmış, ölümünün suda boğulma 
nedeniyle meydana geldiği sonucuna varılmıştır. 

SONUÇ 

Havuz suyunun vakumlanarak boşaltıldığı su tahliye sistemlerinin neden olduğu ölümcül kazalar sıklıkla tahliye 
açıklığını kapatan önlemlerin ve uyarıların eksikliği nedeniyle meydana gelmektedir. Benzer ölümcül kazaların 
önlenebilmesi için yüzme havuzları yönetmelik ve standartlarında gerekli düzenlemeler yapılmalı, denetlenmeli 
ve çalışanlar bu konularda eğitilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: yüzme havuzu, suda boğulma, otopsi, kaza 
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PS-80 

TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN İNTİHAR SALDIRILARI 

Gözde BAĞCI1, Güven Seçkin KIRCI2, Mehmet ASKAY1, Halil İlhan AYDOĞDU1, Erdal ÖZER1 

1KTÜ, Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi , Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
 
 

GİRİŞ:  

Terör eylemleri kapsamında birçok farklı zarar verme biçimi biliniyor olsa da, son yüzyılda terör örgütlerince sıkça 
kullanılan ve adli tıbbi incelemenin oldukça önem arz ettiği ‘intihar saldırıları’ son dönemde hem Türkiye’de hem 
de dünyada giderek ön plana çıkmaktadır. İntihar saldırılarının hemen hemen hepsinde kullanılan yöntem etkisi 
büyük ya da küçük çapta olan patlayıcılar kullanmaktır. Bu nedenle intihar saldırılarında ölümlerin ve 
yaralanmalar patlayıcıların etkisine bağlı olarak meydana gelir.  

MATERYAL METHOD:  

Ülkemiz genelinde meydana gelen intihar saldırıları, yazılı ve görsel medya ve internet üzerinden araştırılmış, 
sayısı, zamanı, yeri, mağdur ve fail sayısı, özellikleri üzerinden değerlendirilmiştir. 

BULGULAR:  

Türkiye’de ilk intihar saldırısı 30 haziran 1996 tarihinde gerçekleşmiş olup, ilk 7 saldırının faili kadındır. Bu saldırıda 
1 saldırgan, 8 mağdur hayatını kaybetmiş, 26 mağdur ise yaralanmıştır. İlk intihar saldırısından 17 Aralık 2016 
tarihinde Kayseri’de meydana gelen son intihar saldırısına değin toplam 47 saldırı gerçekleştirilmiştir. En fazla 
saldırının olduğu il İstanbul olup, en fazla kişinin hayatını kaybettiği yıl ise 2016’dır. Gerçekleştirilen 47 saldırının 
45’inde saldırgan fail ölürken, 2 saldırıda saldırgan fail yaralı kurtulmuştur. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: 

Günümüzde görülen intihar saldırılarında geçmişle kıyaslandığında, askeri hedeflerden sivil hedeflere doğru bir 
yönelim görülmekte ve ilk hedef saldırının yapıldığı yerdeki insanlar olarak görünse de, esas amaç bu saldırıya 
şahit olan toplumu korkutarak psikolojik bir savaş başlatmaktır. İntihar eylemcisinin psikodinamik kişilik 
incelemesinde; ümitsizlik ve öfke duygularının tecrübe edilmiş olması, incinmiş, idealist ve olgunlaşmamış yapı, 
gurur ve haysiyet onarımı istemi, duygusal düzensizlik, kaotik ilişkiler ve başkalarını suçlama gibi özellikler 
vurgulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: intihar saldırısı, terör, adli tıp 
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PS-81 

ÇOKLU ESTETİK CERRAHİ OPERASYON GEÇİREN TRANSSEKSÜEL BİR OLGUNUN YAŞADIĞI 
TIBBİ UYGULAMA HATALARI  

Rasime TURAN1, Atiye BÖRTLÜOĞLU1, Dilber ERDOĞDU DEMİRAL1, Şebnem KORUR FİNCANCI1 

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp  

 
 

Giriş: Transseksüel bireyler, cinsiyet kimliği ile uyumlu beden görünümüne kavuşmak için pek çok cerrahi 
operasyon geçirmek zorunda kalmaktadır. Sosyal anlamda stigmatize olmaları, toplumsal dayatmalar, ekonomik, 
duygusal güçlükleri; tıbbi başvuruları ve bu alandaki sorun yönetimlerine yansımaktadır.  

Amaç: Transseksüel bireylerin beden görünümlerini ve cinsiyetlerini değiştirme sürecinde karşılaştıkları tıbbi 
sorunların tartışılması amaçlanmaktadır.  

Olgu: Geçirdiği estetik operasyonlarla ilgili olarak tıbbi uygulama hatası olup olmadığının tespiti için tarafımıza 
başvuran 45 yaşındaki transseksüel kadın olgunun aydınlatılmış onamı alınarak yapılan görüşmesinde; özel 
muayenehanesi bulunan bir doktor tarafından kendisine kalça silikonu ve yüz gençleştirme operasyonlarının 
yapıldığı, operasyonların çoğunun muayenehanede yapıldığı, operasyonların riskleri hakkında kendisine bilgi 
verilmediğini aktarmıştır. Bu ameliyatlar sonrasında yaşadığı sorunlar nedeniyle 3 kez kalça revizyon ameliyatı, 8-
9 defa göz kapağı ameliyatı geçirdiği, gözünün bir daha hiç düzelmediğini aktarmıştır.  

Tartışma ve Sonuç: Olgu ilgili bölümlere konsülte edilmiş; sol göz kapağının tam kapanamadığı, üst dudağın solda 
aşağı sarkmış olduğu, vücudunun çeşitli bölgelerinde geçirdiği operasyonlar ile uyumlu çok sayıda nedbe 
saptanmıştır. Ruhsal değerlendirmede; Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Major Depresif Bozukluk saptanmıştır. 
Estetik amaçlı girişimlerin uygun bir tıbbi ortamda gerçekleştirilmediği, aydınlatma yükümlülüğünün yerine 
getirilmediği, estetik amaçlı girişimlerde istenen sonuçların elde edilemediği vb nedenlerle uygulamaların tıbbi 
uygulama hatası niteliğinde olduğu kanaatine varılmıştır.  

Transseksüel bireyler hayatın her alanında yaşadıkları zorluklarla birlikte sağlık, estetik gibi tıbbi konularda da pek 
çok olumsuzluklarla karşılaşmaktadırlar. Bu bireylerin sağlık konusundaki hakları ile ilgili bilgilendirilmeleri, kötü 
uygulamalara maruz kalmalarının engellenmesi, toplumun ve onun bir parçası olan sağlık çalışanlarının cinsel 
kimliklerine göre ayrımcılık yapmadan eşit hizmet ve bakım yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda 
farkındalık oluşturulması önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: transseksüalite, tıbbi uygulama hatası, adli tıbbi değerlendirme 
  



 

221 
 

PS-82 

SOL ATRİAL MİKSOMA; OLGU SUNUMU 

Naciye ÖZEREN1, Kenan KAYA1, Necmi ÇEKİN2 

1TC Adli Tıp Kurumu, Adana Grup Başkanlığı 

2TC Adli Tıp Kurumu, Adana Grup Başkanlığı/, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Amaç: Kardiak miksomalar kardiak tümörlerin en sık olanıdır. Sıklıkla sol atrium yerleşimlidir. Sol atrial 
yerleşimliler mitral stenoz ile aynı bulgulara neden olurlar. Bu çalışmada nadir görülmesi nedeniyle kardiak 
miksoma olgusunun sunulması planlandı. 

Olgu; 65 yaşında erkek hastanın 10 yıl önce anjio olduğu, kalp rahatsızlığı olduğu söylendiği, 2 yıl önce de kısmi 
felç geçirdiği, son 1 hafta içinde durumunun kötüleştiği, yoğun bakımda tedavi edilirken vefat ettiği bilinmektedir. 
Yapılan otopside; kalp 375 gram ağırlığnda bulundu, sol ventrikül duvar kalınlığı 1,3 cm, sağ ventrikül duvar 
kalınlığı 0,5 cm ölçüldü. Koroner arterlerin ileri derecede kalsifiye olduğu, myokard kesitlerinde septum ön yüzde 
nedbe alanları olduğu görüldü. Ayrıca sol atrium medial yüzde 2x1,5x1 cm boyutlarında yumuşak kıvamda gri 
kırmızı renkte duvara yapışmış olarak izlenen kitle dikkati çekti. Olguya uygulanan histopatolojik incelemede; 
beyin dokusunda infarkt alanları, koroner arter duvarında lümeni ileri derecede tıkayıcı aterom plakları, 
myokardda geniş nedbe alanları, akciğerde taze lobüler pnömoni, kalpte tariflenen kitleden hazırlanan histolojik 
kesitlerde ise miksoid bir zeminde spindle hücrelerden oluşan miksoma ile uyumlu kitle saptandı.  

Sonuç: Kardiak miksomalar kalp fonksiyonunda bozulmalara, trombüslere neden olabilmektedir. Kardiak 
miksoma ani beklenmedik kardiak kökenli ölümlerle karşımıza çıkabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: kardiak miksoma; ani beklenmedik ölüm, otopsi 
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PS-83 

KILIÇ YARALANMASI NEDENİ İLE ÖLÜM; BİR OLGU SUNUMU 

Kemal Çağdaş YILDIRIM1, Mustafa DOĞAN2, Kenan KAYA3 

1TC Adli Tıp Kurumu, Niğde Şube Müdürlüğü 

2Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 

3TC Adli Tıp Kurumu, Adana Grup Başkanlığı 
 
 

Amaç: Kesici-ezici alet yaralanmalarına bağlı ölümlerin çoğunluğunun orjinin cinayet olduğu yapılan araştırmalar 
sonucunda ortaya konulmuştur. Adli makamlar otopsi işleminden sonra otopsi yapan hekimden cinayette 
kullanılan aletin genel özelliklerini soruşturmaya yön vermek amaçlı istemektedirler. Bu olgumuzda; cinayette 
kullanılan aletin özelliklerinin tanımlanmasının önemine dikkat çekeceğiz.  

Olgu: 30 yaş erkek şahsın arkadaşının evinde cinayet sonucu öldürüldüğü belirtilmiş ve ölüm nedeninin tespiti 
için otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir EAH morguna kaldırılmıştır. Yapılan otopside; boyun ön yüzde 
sağ yana doğru genişleyen 2 adet 14 cm uzunluğunda, trakeada, kas dokularda, sağ ana carotis arter ve juguler 
vende kesilere ve C7 ve C8 omur korpuslarında 2'şer cm derinliğe uzanan düzgün sınırlı kesik tarzı fraktüre, yüzde 
3 adet kemik dokularda kırıklara neden olmuş kesici-ezici alet yaralanmalarına rastlanılmıştır. Adli tahkikat 
sonucunda; kolluk kuvvetleri bir başka binada cinayette kullanılan yaklaşık 80 cm uzunluğundaki kılıcı ele 
geçirmişleridir.  

Sonuç: Kesici-ezici alet yaralanmalarında kesiye neden olan aletlerin yara özelliklerine göre doğru olarak 
tanımlanmasının soruşturmanın akıbeti açısından önemli olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: kılıç, otopsi, kesici-ezici alet 
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PS-84 

BİR OLGU IŞIĞINDA HİPOSTAZIN ÖRTTÜĞÜ TRAVMATİK BULGULAR 

Kenan KAYA1, Sıla ASLAN2, Ziyaettin ERDEM1, Tamer EREN1, Necmi ÇEKİN3 

1TC Adli Tıp Kurumu, Adana Grup Başkanlığı 

2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 

3TC Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı/, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Amaç: Ölüm sonrası arteriyel dolaşım ve venöz dönüşün durmasıyla kapiller yatakta kan birikmesine bağlı 
hipostaz oluşur. Yer çekimi etkisiyle büyük damarlardan vücudun yere yakın kısımlarında eritrositlerin 
birikmesiyle cilt boyunca mavimsi kırmızı renk değişikliği görülür. Ölü lekeleri, genellikle ölümden en erken 1-2 
saat sonra başlar, 15-20 saat sonraya yani fikse oluncaya kadar cesedin pozisyonuna göre hipostaz dağılımı 
değişebilir. Adli tıp uzmanlarınca fikse olmayan hipostazın yer değiştirmesiyle başlangıçta farkedilemeyebilen 
bulguların ortaya çıkabileceğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünerek bu olguyu sunmayı planladık. 

 Olgu: Sudan çıkarılan 42 yaşında erkek, ölü lekelerinin yüz ve boyun kısmında oluştuğu, fikse olmadığı, yapılan 
otopside bilateral sternoklavikulomastoid (SCM) kas, beyincik ve beyin sapında kanama izlendiği, otopsi 
yapıldıktan yaklaşık 42 saat sonra otopside yüz ve boyun kısmında tespit edilen ölü lekelerinin cesedin yatış 
pozisyonuna göre aşağı çökmüş olduğu, sağ göz iç epikantus çevresinde, nazal dorsumda, burun sol kanatta, üst 
dudak sol kısımda, ağız sol kenar lateralinde mentum üzerinde ve her iki nazolabial sulkus çevresinde ölü 
muayenesinde görülmeyen kırmızı-mor renkli ekimozlar olduğu, boyun ön yüzde, tiroid kartilaj çevresinde çevre 
dokudan koyu renkli etrafı hiperemik alanlar olduğu görüldü. 

 Sonuç: Adli tıp uzmanları, adli tahkikat ve dış muayenenin, otopsinin en önemli kısımlarından olduğunu 
unutmadan, hipostazın travmatik bulguları örtebileceğini göz önünde bulundurarak dikkatli ve ayrıntılı muayene 
yapmalıdır. Ölü muayenesi ve otopsinin her aşamasında fotoğraflama yapılmasının karşılaştırma bulguların 
gözden kaçırılmaması açısından büyük önem taşıdığını unutmamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: hipostaz; ölü lekeleri; travma 
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PS-85 

ÇAKMAK GAZI SOLUNMASINA BAĞLI ANİ ÖLÜM, OLGU SUNUMU 

Ebubekir Burak ÇELİK1, Kenan KAYA1, Ziyaettin ERDEM1, Tamer EREN1 

1T.C. Adli Tıp Kurumu, Adana Grup Başkanlığı 
 
 

Amaç: Ülkemizde uçucu madde kullanımı, alkol ve sigara dışı madde bağımlığı içinde önemli bir yere sahiptir. 
Çakmak gazı, tutkal, yapıştırıcı ve benzeri ürünlerde bulunan uçucu kimyasal maddelerin solunması insanlarda 
solunan maddenin cinsine ve yoğunluğuna göre hafif sarhoşluk, aşırı neşe ve halüsinasyon görme durumundan 
ani ölüme kadar değişen belirtilere sebep olur. Çakmak gazında bütan isimli uçucu kimyasal bir gaz 
bulunmaktadır. Sıvı petrol gazı olarak bilinen bütan gazı çakmaklarda yakıt olarak kullanılır. Çakmak gazı doğrudan 
soluma ya da gazın önce bir naylon torba içine doldurulması ve bunun başa geçirilerek solunmasıyla alınmaktadır. 
Solunum yollarından direk kana geçerek kısa süre içerisinde vücutta etkisini gösterir. Bu olgu çerçevesinde; 
ülkemizde bir halk sağlığı sorunu haline gelen uçucu madde bağımlılığı, kötüye kullanımı ve neden olabileceği ani 
ölüm riskine dikkat çekilmesi amaçlandı. 

Olgu: 14 yaşında erkek, arkadaşları ile beraber çakmak gazı soluma sonucu olay yerinde aniden yere yığıldığı, 
arkadaşları tarafından hastaneye götürüldüğü, ancak müdahalelere rağmen geri döndürülemediği 
belirtilmektedir. Yapılan otopsisinde alınan örneklere ait kimyasal analizlerde; n-bütan bulunduğu görülerek, 
ölümünün n-bütan intoksikasyonu sonucu meydana gelmiş olduğu raporlandı. 

Sonuç: Özellikle diğer maddelere nazaran temininin ucuz ve kolay olması, herhangi bir yasal engel olmaması 
nedeniyle çakmak gazları büyük risk oluşturmaktadır. Sonuçlarını düşünmeden yapılan bu eylem sonrasında, bu 
olgularda hipoksi, akut kardiyopulmoner etkiler ve kusmaya bağı aspirasyonlar yüzünden ölüm olaylarına 
rastlanabilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: ani ölüm, çakmak gazı, bütan, uçucu madde 
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PS-86 

FİZİKSEL ÇOCUK İSTİSMAR: OLGU SUNUMU 

Erdem HÖSÜKLER1, Zehra Zerrin ERKOL2, Veyis GÜNDOĞDU2 

1Bolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Adli Tıp 

2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Amaç: Çalışmada, 10 yaşında dayısı tarafından fiziksel istismara maruz kalan bir çocuk olgunun sunulması ve bu 
tür olgulara adli-tıbbi yaklaşıma dikkat çekilmesi amaçlanmaktadır.  

Olgu Sunumu: 10 yaşındaki olgu, kati rapor aldırılmak üzere savcılık tarafından tarafımıza gönderilmiştir. Çocuk 
ile yapılan görüşmede; annesi ve babasının ayrı olduğunu, babasının yurtdışında yaşadığını, kendisinin annesi ve 
iki dayısı ile yaşadığını, annesinin çalıştığını ifade etmiştir. Olay günü kulağı ağrıdığı için okula gitmediğini, büyük 
dayısının işten geldiğinde kendisini okula gitmediği için plastik boru ile dövdüğünü, annesi gelince olayı annesine 
anlattığını ve annesi ile beraber karakola gittiklerini söylemiştir.  

Aynı gün acil serviste düzenlenen raporda sol kol dirsek üzerinde ekimotik alan, sol ön kol üzerinde 5 farklı yerde 
ekimoz, sağ kol dirsek üzerinde ekimoz, sağ el bileği üzerinde laserasyon, sağ diz altında ekimoz, sağ dizden 
yukarıda ekimoz, sol diz altında laserasyon ve sol uyluk arka yüzde ekimoz tarif edilmiştir. 

Çocuğun tarafımızca yapılan muayenesinde; sağ dirsek, sağ önkol, sağ el bileği, sol kol, ön kol, sol dirsek, sol el 
bileği, sağ uyluk, sağ kruris, sol uylukta çeşitli boyutlarda mor-kırmızı renkli ekimozlar olduğu, ayrıca sağ ve sol el 
bileği arka yüzlerde sıyrıklar olduğu tespit edildi. Tüm yaralanmalar fotoğraflandı ve sonuç olarak çocuğun fiziksel 
istismara maruz kaldığı belirlendi ve kati rapor düzenlendi.  

Sonuç: Çocuk mağdurların vücudundaki lezyonların niteliği ve dağılımının, olayın öyküsüyle uyumunun 
değerlendirilmesi, istismar olgularının tespitinde önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: fiziksel çocuk istismarı, ekimoz, adli tıp 
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PS-87 

ANNENİN ÇOCUĞUNA TEKRARLAYAN FİZİKSEL VE DUYGUSAL İSTİSMARI, OLGU SUNUMU 

Muhammed Zeyit ALEMDAR1, Fatma Tuğba ATEŞ1, Aysun BALSEVEN ODABAŞI1, Mehmet CAVLAK1, Ramazan 
AKÇAN1, Ali Rıza TÜMER1 

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Giriş ve Amaç: Fiziksel istismar tokat, yumruk, itip kakma, tekme, sarsma ile herhangi bir alet kullanmadan 
gerçekleştirilebileceği gibi kemer, kayış, tava, hortum, sigara, ütü, sıcak su ve sıcak yiyecekler gibi çeşitli objelerin 
kullanımına kadar uzanan yöntemleri de kapsamaktadır. Bu sunumda annesi tarafından fiziksel istismara uğrayan 
bir olgu sunulmaktadır. 

Olgu: Onbir yaşında erkek olgu beyanlarına itibar edilip edilemeyeceği hususunda mahkeme tarafından muayene 
edilmek üzere tarafımıza gönderilmiştir. Hasta Ankara’da abisiyle beraber 6 yıl çocuk evinde kaldığını, Ocak 
2016’da annesinin kendisini ve abisini yanına aldığını, daha sonra annesinin kendisine kötü davranmaya 
başladığını, annesi tarafından üstüne 3-4 defa kaynar su döküldüğünü, odaya kapatılıp yemek verilmediğini, gün 
içinde bunların sürekli aklına geldiğini, yalnız kalamadığını, sıcak sudan çok korktuğunu, tek başına banyo 
yapamadığını, 2016 Eylül ayında koruma altına alındığını ve sonraki süreçte abisiyle ve ceza evinde olan annesiyle 
görüşmediğini, onların yanına dönmek istemediğini ifade etti. 

Hastanın yapılan fizik muayenesinde; karın sol alt kadranda pubise kadar uzanan 4x3 cm’lik ve 5x2 cm’lik, sırt sol 
üst kadranda 13x7 cm’lik, sağ ayak dorsumunda 4x3 cm’lik, sol ayak bileğinde 3x4 cm’lik, sol omuzunda 2x4 cm’lik 
orta hattında ’’x’’ şeklinde hipopigmente, her iki kolunda 0,5x0,5 cm’lik yuvarlak hiperpigmente skar dokuları 
olduğu değerlendirildi. 

Tarafımızca ve de Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda olguda yaşamış 
olduğu ağır fiziksel ve duygusal istismara bağlı post travmatik sendrom geliştiği, ancak beyanlarına itibar 
edilebileceği kanaati oluşmuştur. 

Tartışma ve Sonuç: Çocuk istismarının önlenmesi dünya genelinde önemli bir konudur. Çocuk istismarında suçun 
tespit edilmesinde hekimler önemli rol oynamaktadır. Bu açıdan da bu tür olgularda zorunlu olan adli olgu 
bildiriminin yapılması sayesinde suçun ortaya çıkmasında ve dolayısıyla önlenmesinde hekimler önemli bir role 
sahiptir.  

Anahtar Kelimeler: istismar, adli olgu, bildirim 
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PS-88 

MATERNAL FİLİSİD: BİR OLGU SUNUMU 

Mustafa KIRTIŞOĞLU1, Eren AKGÜNDÜZ2, Necmi ÇEKİN3, Ahmet HİLAL1 

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 

2Adli Tıp Kurumu Kastamonu Şube Müdürlüğü, Adli Tıp 

3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı 

 
 

Amaç: Çocuk cinayetleri başlığı altında geçen filisid; çocuğun anne veya babası tarafından öldürülmesi olarak 
tanımlanmaktadır. Bu eylemi gerçekleştiren anne ise maternal filisid, baba ise paternal filisid denilmektedir. 
Öldürme yöntemi genellikle boğma, yüksekten atma, delici-kesici alet kullanma ve dövme-hırpalama şeklinde 
olmaktadır. Resnick yaptığı sınıflandırmaya göre bu cinayetlerin sebebini beş başlık altında değerlendirmiştir. 
Bunlar; fedakarlık (gelecek hakkında endişeden), psikotik filisid (ebeveynin yaşadığı hezeyanlardan), istenmeyen 
çocuk (genellikle gayrimeşru çocuk), çocuk istismarı gibi nedenlerden kaynaklanan kazaen filisid ve eşlerden 
intikam almak için gerçekleştirilen filisid olarak belirtilmektedir. Bu çalışmamızda nadiren karşılaştığımız 
boğazlama şeklinde maternal filisid olgusunu sunmayı ve bu konudaki farkındalığı artırmayı amaçladık. 

Olgu: 9 aylık, kız, çocuğun annesi tarafından boğazını kesmesi sonucu öldürüldüğü bilgisi üzerine ikamet ettiği ev 
olan olay yerine giden ekibin yer döşeğinde yatar vaziyette maktülü bulduğu kayıtlıdır. Otopside; sağ temporal 
bölgede 1x0,8cm kanama, boyun ön yüzde arka kısımda sadece 6cm ve kısmen yumuşak doku kalacak şekilde 
tüm damar, sinir ve vertebral kolonun boğazlama şeklinde kesilmiş olduğu, sağ oksipital üst lobda 3x4cm 
boyutunda sarı rekli alan (eski kanama alanı olarak düşünüldüğü), sol akciğer alt lobda aspirasyona bağlı leopar 
deseni görünüm izlendi, başka makroskopik patoloji izlenmedi. Çocuğun ölümünün boğazlanmaya bağlı büyük 
arter-ven kesisine bağlı kanama ve medülla spinalis kesisinden gelişen medüller şok olduğu saptandı. 

Sonuç: Filisid kaza dışı ve önlenebilir birçok nedenden kaynaklanmaktadır. Önlenmesi için cinayet sebeplerinin 
irdelenerek bu doğrultuda toplumun eğitilmesi ve farkındalığın artırılması için gerekli eğitim çalışmaları 
yapılmalıdır. Çocuk istismarı şüphesiyle karşılaştığımız her vakada adli bildirim yapılması ve çocuğa gerekli tetkik, 
muayene, gözlem yapıldıktan sonra istismarın tekrarlanmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: filisid, çocuk ölümleri, boğazlama 
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PS-89 

ÇOCUKTA FİZİKSEL İSTİSMAR NEDENİYLE ÖLÜM: OLGU SUNUMU 

Safa DUMAN1, Mehmet Zahit SARITAŞ2, Erdi KUTLU1, Bora BOZ1, Kemalettin ACAR1 

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp 

2Denizli Adliyesi, Adli Tıp 

 

 

GİRİŞ VE AMAÇ: Çocuk istismarı ve ihmali önemli bir halk sağlığı problemidir. Çocuk istismarı fiziksel, duygusal ve 
cinsel istismar şeklinde olabilmektedir. Bu çalışmada; fiziksel istismar sonucu ölen, olaydan 20 gün önce darp 
nedeniyle Devlet Hastanesine başvurusu olan, en son başvurunda ex duhul olarak acil servise getirilen dış 
muayenede bulgu olmamasına rağmen iç muayenede kafa travması bulguları tespit edilen çocuk olgunun adli 
tıbbi yönlerinin sunulması amaçlanmıştır. 

OLGU: On aylık bilinen bir rahatsızlığı olmayan erkek çocuk, evde hareketsiz bulunması sebebiyle aile tekrardan 
sağlık ocağına başvurmuş 112 sağlık ekibine haber verilmiş ancak yapılan müdahalere rağmen hastaneye eks 
olarak getirilmiştir. Otopside; tıbbi müdahaleye bağlı iğne izleri ve sol dudak altında milimetrik boyutta yüzeyel 
abrazyon dışında harici lezyon tespit edilmemiştir. İç muayenede; saçlı deri altında kanama alanları, sağ temporal 
kas alt kısmında 1.5 cm çaplı yüzeyel kanama alanı saptanmış ayrıca beyin yüzeyinde sağ frontal lop alt kısmında 
0.4 cm çaplı kanama alanı, beyin kesitlerinde sol temporal lop alt komşuluğunda küçük çaplı açık kırmızı renkli 
parankimal kontüzyonel görünümü andıran alan tespit edilmiştir. Otopsi ve tüm değerlendirmeler sonucunda 
çocuktaki bulguların fiziksel istismar nedeniyle oluşabileceği düşünülerek alınan doku örneklerinin sonuçları ve 
tüm dosya içeriği İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kuruluna gönderilmiş olup, ölümün fiziksel istismar 
sonucunda meydana geldiği tespit edilmiştir. 

SONUÇ: 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. Fiziksel istismar şüphesi olan vakalarda ayrıntılı otopsi ve gerekli tetkiklerin yapılması 
oldukça önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: fiziksel istismar, çocuk istismarı, otopsi 
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PS-90 

KOÜ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI'NA GÖNDERİLEN MALULİYET OLGULARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Semih YILDIRIM1, Oğuz YAMAK1, Asuman ÖZTÜRK1, Ömer KURTAŞ1, Başar ÇOLAK1 

1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

GİRİŞ ve AMAÇ 

Maluliyet, herhangi bir travma sonucunda meydana gelen yaralanmaların, uygulanan tüm tedavilere rağmen 
iyileşmeyip sekel halinde devam etmesi durumu olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde özellikle trafik kazası 
sonrası vücut bütünlüğünün ihlali iddiası ile kişiler sigorta şirketlerine ya da kazada kusuru bulunan tarafa karşı 
tazminat davası açarak maluliyet oranı hakkında rapor talep edebilmektedir. Çalışmada Anabilim Dalımıza 
maluliyet oranı hakkında rapor düzenlenmesi için gönderilen olgular değerlendirilmiştir.  

GEREÇ ve YÖNTEM 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan 01/01/2013-31/12/2017 tarihleri arasında ilgili 
makamlarca maluliyet oranı hakkında değerlendirilme istenen olgular retrospektif olarak incelenmiştir.  

BULGULAR 

İlgili tarihlerde raporlanan 465 olgu çalışmaya dahil edildi. Olguların %68,4'ü (n:318) erkek, %31,6'sı (n:147) kadın, 
yaş ortalaması 36,5±15,52 olarak hesaplanmıştır. Olguların %92,9'u (n:432) trafik kazası, %7,1'i (n:33) ise trafik 
kazası dışı bir nedenle yaralanmıştı. Olguların %29'unda (n:135) maluliyet hesaplanmasını gerektirecek kapsamda 
arıza tespit edilmediği görüldü. Maluliyet oranlarının ortalaması ise %20,40 olarak hesaplandı. %16,1 (n:75) 
olguda saptanan arızaların listede tam karşılığı olmaması nedeniyle takdir uygulandığı tespit edildi.  

SONUÇ 

Maluliyet değerlendirilmesinde kullanılan yönetmelikte yıllar içerisinde güncellemeler yapılmış olmakla birlikte; 
listelerde yer alan bazı arızaların yoruma açık olması, saptanan arızaların tam olarak karşılığının yer almaması gibi 
nedenlerle kurumlar ya da bilirkişiler arasında farklı yaklaşımlar olabilmektedir. Farklı oranlarda rapor 
düzenlenmesinin önlenmesi ve standardizasyonun sağlanabilmesi için; kullanılan listelerin daha kapsamlı hale 
getirilerek güncellenmesi, bunun yanı sıra takdir kullanımında da nasıl bir yol izleneceğine dair objektif kriterler 
getirilmesi için çalışmalar yapılması gerekmektedir.. 

Anahtar Kelimeler: maluliyet, travma, trafik kazası 
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BİR ENJEKSİYON NÖROPATİSİ OLGUSUNA ADLİ TIBBİ YAKLAŞIM 

Oğuz YAMAK1, Osman KARAMEŞE1, Ömer KURTAŞ1, Semih YILDIRIM1, Başar ÇOLAK1 

1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

GİRİŞ ve AMAÇ 

Parenteral ilaç uygulamalarından intramüsküler (IM) enjeksiyon sık tercih edilmekte ve genellikle kalça, omuz ve 
bacak kaslarına enjeksiyon uygulanmaktadır. Enjeksiyon sonrası kişilerde hematom, ağrı, abse oluşumu ya da 
siyatik sinir hasarı gibi komplikasyonlar görülebilmektedir. Siyatik sinir lezyonlarında enjeksiyon nöropatisi önemli 
yer tutmaktadır. Çalışmada myom operasyonu sonrası tedavi gördüğü özel bir merkezde takipleri devam 
etmekteyken IM diklofenak sodyum uygulaması sonrası siyatik sinir hasarı gelişen olgu, güncel bilgiler ışığında 
malpraktis iddiası yönünden değerlendirilmiştir. 

OLGU 

10/04/2009 tarihinde myom nedeniyle özel bir merkezde ameliyat edilen 47 yaşındaki kadın hasta, 13/04/2009 
tarihinde ağrı şikayeti nedeniyle IM diklofenak sodyum yapıldığı, enjeksiyon sonrası hemen ağrısının olduğu, 
bacağında uyuşukluk hissettiği, bilgi verilen acil servis hekimi tarafından şikayetlerinin geçici olduğunun 
söylendiği, alerjik reaksiyon ihtimali nedeniyle feniramin, deksametazon ve metilprednizolon order edildiği 
belirtilmektedir. 21/04/2009 tarihli nöroşirürji uzmanı tarafından yapılan muayenede sağda düşük ayak tespit 
edildiği, aynı tarihli EMG raporunda da; sağ siyatik sinirin parsiyel denervasyonu (tibial ve sural dallarında daha 
belirgin olmak üzere) olduğu belirtilmiştir. Değerlendirilen olguda enjeksiyon yapılış koşulları, tetkikler ve 
konsültasyonlar birlikte incelenmiştir. 

SONUÇ  

Kalçaya yönelik IM enjeksiyonlarda hastaya uygun pozisyon verilmemesi, enjeksiyonun doğru yere ya da uygun 
teknikle yapılmaması, olası anatomik varyasyonlar gibi nedenlerle siyatik sinir hasarı gelişebilmektedir. Kişinin 
beden kitle indeksi ve yaşı, kullanılan ilacın özellikleri de nöropati görülmesinde etkili olabilmektedir. Olguda 
güncel bilgiler ışığında enjeksiyon nöropatisi sonrası malpraktis iddiası değerlendirilerek karara bağlanmıştır 

Anahtar Kelimeler: malpraktis, enjeksiyon nöropatisi, diklofenak sodyum 
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EBSTEİN ANOMALİSİNE BAĞLI ANİ ÖLÜM OLGUSU 

Sait ÖZSOY1, Nevriye TEMEL2, Hanife Alkurt ALKAN2 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı  

2Adli Tıp Kurumu, Ankara Grup Başkanlığı 
 
 

Giriş: Konjenital kalp hastalıkları (KKH) tüm konjenital anomalillerin %28’ini oluşturmaktadır. Ebstein anomalisi 
(EA) (Kassamali anomalisi) 1-5/200.000 canlı doğum oranında görülen, triküspid kapak ve sağ ventrikül 
malformasyonu ile karakterize, tüm KKH’nın %1'inden daha azında görülen bir kalp anomalisidir. Triküspid 
kapağın septal ve posterior parçalarının (birlikte ya da ayrı ayrı) apeks yönünde yer değiştirmesi, sağ ventrikülde 
atrializasyon deformitesi görülür. E/K =1/1’dir. EA, neonataller ile ergenlerde sık görülür. EA’ya bağlı ölüm 
nedenleri; konjestif kalp yetmezliği, hipoksi, aritmiler, serebral apse, paradoks emboli ve bakteriyel endokardittir.  

Olgu: “Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu+Ebstein anomalisi+sol ventrikül fonksiyon bozukluğu” 
tanılarıyla takip edilen ve ani ölüm gelişen 12 yaşında 40 kg ağırlığında erkek olgunun dış muayenesinde travmatik 
bulgu saptanmadı. Kalp 230 gr, sağ akciğer 534 gr, sol akciğer 540 gr tartıldı. Triküspid kapak 8 cm ve normal 
anatomik pozisyona göre apikal yerleşimli olduğu, sağ atrium (RA) genişliği artarken sağ ventrikül genişliğinin 
azaldığı (atrializasyon) tespit edildi. RA endokardında yaygın solukluk ve 4x4 cm.lik sedefi nedbe saptandı. Üç 
mm.lik atrial septal defekt tespit edildi. Ölümün “kendinde mevcut konjenital kalp hastalığı ve buna bağlı 
komplikasyonlar” sonucu meydana geldiği belirlendi. 

Sonuç: Semptomatik WPW sendromlu olgularda yıllık %0,15-4 oranında ventriküler fibrilasyona dönüşen hızlı 
ventriküler yanıtlı atriyal fibrilasyon nedeniyle ani ölüm gelişebileceği bildirilmektedir. Travmatik olmayan ani 
bebek ölümlerinde, adli tıp uzmanı ve patologlar ölüm nedenleri arasında olabilecek konjenital defektler 
konusunda tecrübe sahibidirler. Ancak ani ölüm görülen ergen ya da erişkinlerde de KKH’lerinin ölüm nedenleri 
arasında olabileceği akılda tutulmalı ve diseksiyon yaparken dikkatli olunmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Ebstein anomalisi, Wolff-Parkinson-White sendromu, konjenital kalp hastalıkları, ani ölüm, 
otopsi 
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PS-93 

KLEPTOMANİ VE CEZAİ SORUMLULUK: BİR OLGU SUNUMU 

Betül ALBAYRAK ACAR1, Sezer ÇEKİÇ1, Nursel GAMSIZ BİLGİN1, Hakan KAR1, Halis DOKGÖZ1 

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

GİRİŞ VE AMAÇ: Kleptomani, parasal değeri ile ilişkisiz olarak gereksinim duyulmadığı halde, tekrarlayıcı biçimde 
alma gücünün yetebileceği nesneleri çalma dürtüsünün engellenememesi şeklinde tanımlanmaktadır. TCK 
32.madde kapsamında kleptomani tanısı alan olgumuzda altta yatan nedenler irdelenerek Ceza Ehliyeti 
değerlendirilmesi için adli psikiyatrik muayenenin öneminin tartışılması amaçlanmıştır. 

OLGU: Bir marketten tencere kapağı çalma nedeniyle TCK 32.madde kapsamında değerlendirilmek üzere 
tarafımıza gönderilmiştir. Anabilim Dalımızda yapılan muayenesinde; 45 yaşında ev kadını, bir çocuk sahibi hasta, 
7 ay önce çalma isteğinin başladığı, öncesinde olmadığını, iç çamaşırı, tencere kapağı gibi ihtiyacı olmayan şeyleri 
çaldığını, oğlunun çaldığı eşyaların fiyatını ödeyerek işyeri sahiplerinin şikâyetçi olmasını engellediğini ancak 4 ay 
önce marketten tencere kapağı çalarken yakalandığını ve işyeri sahibinin şikayetçi olduğunu ifade eden hasta 
Psikiyatri AD’na konsülte edildi. Psikiyatri AD tarafından konseyde değerlendirildiği, kleptomani tanısı konuldu ve 
Psikiyatri konsültasyonu ve Adli Tahkikat verileri birlikte “Kleptomani hastalığı sonucu işlediği iddia edilen suça 
karşı Cezai Ehliyeti Bulunmadığı” olarak raporlandı. 

TARTIŞMA: Kleptomanide; impulsiv davranışa bağlı davranışlarını kontrol edememe, tekrarlayan hırsızlık 
eylemleri ve eylem sonrası duygusal rahatlama sebebiyle cezai sorumlulukları ortadan kalkabilir. Bu nedenle adli 
tahkikat dosyasının adli psikiyatri açısından incelenmesi gereklidir. Adli psikiyatrik muayenede; impulsiv 
davranışın ve maddi çıkarın olup olmadığı değerlendirmeli, olayın niteliği, kişinin olay öncesi, olay anı ve olay 
sonrası tavır ve davranışları sorgulanmalıdır. Kişinin kleptomani belirtilerini taklit edebileceği göz ardı edilmemeli 
simulasyon, antisosyal kişilik bozukluğu ve davranış bozukluğu tanıları kleptomaniden ayırt edilmelidir. 
Kleptomani gibi dürtü kontrol bozuklukları bulunan olguların adli tahkikat dosyası ile birlikte ayrıntılı adli 
psikiyatrik değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.  

Anahtar Kelimeler: kleptomani, cezai sorumluluk, Türk Ceza Kanunu 
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VÜCUT SIVILARININ TANIMLANMASINDA MİKRORNA KULLANIMI 

Betül ALBAYRAK ACAR1, Şahnur SERAP1, Hakan KAR1, Halis DOKGÖZ1, Nursel GAMSIZ BİLGİN1 

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Adli olgularda olay yerlerinde bulunan vücut sıvılarının doğru tanımlanması olayın aydınlatılabilmesi açısından 
oldukça değerlidir. Adli vakalarda biyolojik sıvı ve lekelerin orijini enzimatik ve immunolojik testlerle 
değerlendirilmektedir. Ancak bu testlerin çoğu spesifik olmadığından, diğer türler ve dokularla çapraz 
reaksiyonlar oluşturmaktadır. Ayrıca menstruel kan ve vajinal sekresyonun identifikasyonu için geliştirilmiş 
enzimatik veya immunolojik doku identifikasyon testi bulunmamaktadır. Gelişen ileri teknoloji ile birlikte adli 
materyallerden yeterli miktarda RNA elde edilebildiğini gösteren çalışmalar neticesinde RNA’ya dayalı adli 
moleküler çalışmalara ilgi artmıştır. İlk kez 1993 yılında Lee ve ark. tarafından Caenorhabditis elegans’ta lin-4 adı 
verilen miRNA keşfedilmiştir. MiRNA’ların keşfi devrim niteliğinde olup gen ifadesinin düzenlenmesinde 
düzenleyici rol oynadıkları belirlenmiştir. Bu nedenle doku spesifik ekspresyon paterni göstermeleri 
beklendiğinden MiRNA’ların gen ekspresyon seviyeleri analiz edilerek “MiRNA’lar biyolojik sıvılar için iyi bir 
biyolojik belirteç olarak kabul edilebilir mi?” sorusunun cevabı aranmıştır. Yapılan çalışmalarda kan, tükürük, 
semen, vajinal sekresyon ve menstruel kan için anlamlı sonuçlar veren miRNA’lar tespit edilmiştir. MiRNA’ların 
çok küçük boyutları, daha öncesinde adli vücut sıvılarının tanımlanmasında moleküler araç olarak kullanımı 
önerilen mRNA'ların aksine, parçalanma süreçlerine daha dayanıklı olmalarını sağlar. Bu sonuçlar ile vücut 
sıvılarının tanımlanması için umut verici yeni bir yöntem olarak dokulara spesifik miRNA’ların kullanılabileceği 
öngörülmektedir. Bununla birlikte miRNA’ların vücut sıvılarının ayırımında biomarker olarak çalışılması halen 
araştırma aşamasındadır ve genel kabul gören detaylı araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: adli genetik, vücut sıvılarının identifikasyonu, mikroRNA 

  



 

234 
 

PS-95 

MERSİN’DE YAŞAYAN SURİYELİ GÖÇMENLERİN MEDİKOLEGAL DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ebru YAŞAT AKSAY1, Şahnur SERAP1, Halis DOKGÖZ1, Nursel GAMSIZ BİLGİN1, Hakan KAR1 

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

GİRİŞ ve AMAÇ: Suriye’de 2010 yılından beri yaşanan iç savaş önemli bir göç hareketine yol açmış olup ülkemizin 
özellikle güney ve güneydoğusunda yer alan iller başta olmak üzere çok sayıda kişi göç etmiştir. Veriler kesin 
olmamakla birlikte göçmenlerin toplam nüfusumuzun %3.72’sini oluşturduğu öngörülmektedir. Mersin, 
ülkemizde göçmenlerin en sık göç ettiği iller arasındadır. Göçmenlerin yeni bir topluma adaptasyon sürecinde 
yaşadıkları ve/veya yaşattıkları pek çok medikolegal sorun bulunmaktadır.  

Bu çalışmada; 2017 yılında Mersin Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı polikliniğine başvuran adli olgu olmuş 
göçmenlerin profilinin ortaya konularak olası sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışılması amaçlanmıştır.  

GEREÇ ve YÖNTEM: Bu çalışmada 2017 yılında Mersin Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı’na başvuran 3464 olgu 
retrospektif olarak taranmış olup 94 olgu çalışma kapsamına alındı. Yaş, cinsiyet, olay türü, yaralanma niteliğine 
göre olgular SPSS Sürüm 16 istatistiksel yöntemiyle analiz edildi.  

BULGULAR: 2017 yılında adli tıp polikliniğine başvuran olguların %2,7’sini oluşturdukları, %35.1’inin kadın, 
%64.9’unun erkek olduğu, %30.9’unun adli ölüm olguları olduğu, %17’sini yaş tayini için gönderildiği, %16’sının 
trafik kazası sonucu yaralandığı, %6.4’ünün cinsel istismar mağduru olduğu tespit edildi.  

SONUÇ: Yaşadıkları iç savaş nedeniyle göç eden Suriye uyruklu göçmenler ülkemizde de çeşitli sorunlarla karşı 
karşıya kalmakta ve adli olaylara dahil olmaktadırlar. Trafik kazaları, iş kazaları gibi ölümle sonuçlanan adli olaylar 
dışında özellikle erken yaşta evlilikler ve cinsel saldırılar ile yaş büyütmeye yönelik yaş tayini gibi adli tıp sorunları 
yaşanmaktadır. Ülkemizin de temel sorunlarından olan ve çözmekte zorlandığımız çocuk yaşta evlilikler ve 
çocuğun cinsel istismarı konusunda Çocuk Hakları Sözleşmesi perspektifliğinde tıp ve hukuk disiplinleri yanında 
toplumsal multidisipliner bir yaklaşım zorunluluktur. 

Anahtar Kelimeler: Suriyeli göçmen, çocuk istismarı, yaş tayini 
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ÖNLENEBİLİR BİR BEBEK ÖLÜMÜ OLGUSUNA ÇOCUK İHMALİ AÇISINDAN YAKLAŞIM 

Sezer ÇEKİÇ1, Betül ALBAYRAK ACAR1, Nursel GAMSIZ BİLGİN1, Hakan KAR1, Halis DOKGÖZ1 

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Adli Tıp 
 
 

GİRİŞ-AMAÇ: Asfiksiye bağlı doğal olmayan nedenlerle meydana gelebilen ve ebeveynlerinin dikkatsizliği sonucu 
meydana gelen ölümler öngörülebilir ve önlenebilir niteliktedir. Bu olgu sunumunda yanlış pozisyonda 
emzirmeye bağlı meydana gelen bir bebek ölümü olgusundan yola çıkılarak annelerin emzirme konusunda 
eğitiminin önemi vurgulanması amaçlanmıştır. 

OLGU: Adli soruşturma dosyasında; annenin bebeği yan yatar vaziyette emzirdiği, bu esnada uyuyakaldığı, 
bebeğin üzerine doğru baskı oluşturduğu ve bebeğin ağız ve burnunu memesiyle kapattığı, annenin kendine 
geldiğinde bebeğini cansız vaziyette bulduğu ifade edilmektedir. Tıbbi belgeler incelendiğinde; bebeğin ex-duhul 
olarak acil servise alındığı, müdahale edildiği ve kurtarılamadığı öğrenildi. Daha sonra bebek adli olgu olarak Tıp 
Fakültesi Hastanesi morguna getirildi. Dış muayenede özellik olmayan 40 günlük bebek için klasik otopsi işlemi 
uygulandı. Makroskobik olarak her iki akciğerde konjesyon, yaygın subplevral peteşiyal kanama alanları, trakea, 
bronş ve bronşiollerde sıvama tarzı hafif kanla karışık köpüklü mai, kesitlerinde yoğun konjesyon, köpüklü ve kanlı 
sıvı çıkışı tespit edilmiş olup; bu tür olgularda ani bebek ölümlerinin de gözardı edilmemesi gerekmektedir. 

SONUÇ: Bebek ölümleri oranı bir ülkenin genel sağlık durumu hakkında bilgi vermektedir. Olgumuz doğal olmayan 
ve önlenebilir bir bebek ölüm olgusu olarak değerlendirilmiştir. Doğum sonrası hastane ortamında anneye 
emzirme eğitimi verilmekte olup özellikle emzirme pozisyonu açısından bu eğitimlerin; anne ve bebekle aynı 
ortamda yaşayan diğer kişilere de hastane sonrası dönemde kapsamlı ve sürekli bir şekilde verilmesinin 
önlenebilir nitelikte olan asfiksik ölümleri azaltacağı kanısına varıldı.  

Anahtar Kelimeler: çocuk ihmali, otopsi, emzirme eğitimi, asfiksi 
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PS-97 

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI KAPSAM 
OLARAK ENGELLİLİK TEMİNAT ORANI BELİRLENMESİ İÇİN YETERLİ MİDİR? 

Asuman ÖZTÜRK1, Veysel YÜKSEL1, Ömer KURTAŞ1, Semih YILDIRIM1, Başar ÇOLAK1 

1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Giriş ve Amaç: Ülkemizde maluliyet ve engellilik ile ilgili pek çok yönetmelik yanı sıra Karayolu Yolcu Taşımacılığı 
Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları da (Ferdi Kaza Sigortası) bulunmaktadır. Herhangi bir sebeple 
kişilerin bedensel ve/veya ruhsal bütünlüğünün bozulduğu durumlarda sağlık birimlerine başvurularda 
yaralanmanın özelliğine göre ilgili yönetmelikler göz önüne alınarak rapor düzenlenmektedir.  

Çalışmada; toplu taşıma araçlarında meydana gelen araç içi trafik kazası sonrası teminat oranı hesaplanması 
istenen olgular için Ferdi Kaza Sigortası’nın diğer yönetmeliklere oranla daha az sıklıkta kullanıldığı, 
değerlendirmeler esnasında farklı yaklaşımların olabileceği cihetle Adli Tıp camiasında ortak bir yaklaşım 
belirlenmesi ayrıca bu konuda bilgilendirilmenin ve farkındalığın arttırılması amaçlanmıştır. 

Trafik kazası sonrası başvuran 34 (erkek) ve 24 (kadın) yaşında iki hasta Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları A.3.2. 
Sakatlık Teminatı maddesine göre oran hesaplanması için başvurmuşlardır. Olgular bildirimizdeki amaç 
doğrultusunda değerlendirilmiştir. 

Sonuç: Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları A.3.2 maddesinde belirtilen engellilikler kaza sonrası meydana 
gelebilecek engel durumlarının tamamını karşılayabilecek kapsam ve özellikte olmayıp, teminat oranları 
hesaplanırken yol gösterici bir açıklama da içermemektedir. Birden fazla engellilik ve maluliyet yönetmelikleri 
yerine tüm engellilikleri karşılayabilecek tek bir yönetmelik hazırlanması uygulamada karşılaşılan çelişkileri, 
güçlükleri ve öznel değerlendirmeleri en aza indirecektir. 

Anahtar Kelimeler: trafik kazası, maluliyet, Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası genel 
şartları 
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PS-98 

VAJİNİSMUS OLGULARINA ADLİ TIBBİ YAKLAŞIM 

Veysel YÜKSEL1, Semih YILDIRIM1, Cem CERİT2, Asuman ÖZTÜRK1, Başar ÇOLAK1, Ömer KURTAŞ1 

1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 

2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı 
 
 

GİRİŞ ve AMAÇ 

 Cinsel işlev bozuklukları kişilerin gerek sosyal hayatını gerekse evlilik yaşamını önemli derecede etkilemektedir. 
Boşanma davalarında gerekçe olarak pek çok neden ileri sürülebilmektedir. Bunlardan birisi de vajinismus 
hastalığı olarak değerlendirilen genital pelvik ağrı/penetrasyon bozukluğudur. Görülmekte olan boşanma davası 
nedeniyle vajinismus tanısı olup olmadığı sorulan iki olgunun adli tıbbi değerlendirme sürecinde yaşanan 
sorunları paylaşmak amaçlanmıştır. 

 Olgu 1 

 27 yaşında kadın hasta, alınan öyküde eşiyle 12 yıllık flört dönemlerinin olduğunu, yaklaşık bir buçuk senedir evli 
olduklarını, birçok kez cinsel ilişkiye girmeyi denediklerini ancak başarılı olmadığını ifade etmiştir.  

Olgu 2  

27 yaşında kadın hastadan alınan öyküde iki yıl sekiz aydır evli olduğu, bir yıldır eşinden ayrı yaşadığı, eşiyle cinsel 
ilişki denemelerinin olduğu ancak tam olarak cinsel birliktelik yaşayamadıkları öğrenilmiştir.  

Her iki olguda da Adli Tıp, Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Psikiyatri Anabilim Dalları tarafından yapılan 
değerlendirmeler sonucu anatomik açıdan cinsel birlikteliğe engel bir durum olmadığı, cinsel birleşmenin iki kişi 
arasındaki duygusal ve düşünsel yapılanma ile birlikte değişkenlik gösterebileceği, bu nedenle bireysel ruhsal 
muayene ile vajinismus olup olmadığına karar verilemediği sonucuna varılmıştır. 

 Tıbbi yardım almak isteyen eşlere ayrıntılı anamnez ile birlikte yapılacak jinekolojik ve psikiyatrik 
değerlendirmeler sonrası vajinismus tanısı konulabilmekte ve yapılacak bilişsel davranışçı tedavi yöntemleri ile 
olumlu sonuçlar elde edilmektedir. Ancak değerlendirme adli amaçla yapıldığında kişiler kendi menfaatleri 
doğrultusunda kendisinde vajinismus olmadığını, eşinde ereksiyon sorunu olduğunu iddia edebilmektedir. Adli 
süreçte objektif tanı kriteri olmaması nedeni ile vajinismus tanısı konamamaktadır 

SONUÇ 

 Objektif tanı kriteri bulunmayan, hastaların öyküleri ve davranışları ile rahatlıkla yönlendirme yapılabilecek tıbbi 
tanılara adli süreçte karar vermek güç olabildiği gibi, yönlendirme sonucu konulan tanıların yargıyı yanıltabileceği 
kararına varılmıştır 

Anahtar Kelimeler: vajinismus, boşanma, adli rapor 
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PS-99 

AKUT FİİLİ LİVATA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLEN OLGULARDA AYIRICI TANI: BİR OLGU 
SUNUMU 

Bahtiyar Ali MUTLU1, Atiye BÖRTLÜOĞLU1, Ferhat KILIÇ1, Dilber ERDOĞDU DEMİRAL1, Nadir ARICAN1 

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 

 
 

GİRİŞ: Çocuk istismarı şüphesi olgularının değerlendirilmesinde; aile ve çocuğun travmatize edilmeden çok yönlü 
değerlendirilmesi, adli olgu bildirimi yapılması, koruma vb. tedbirler alınarak müdahale edilmesi gerekmektedir. 
Ayırt edici tanı koymak bu sürecin en önemli kısmıdır. Polikliniğimize fiziksel ve cinsel istismar şüphesiyle 
gönderilen 4 yaşındaki erkek olgu bu konuya dikkat çekmek amacıyla sunulmuştur.  

OLGU: Kapalı cezaevinde annesi ile birlikte kalan 4 yaşında erkek çocuk, vücudunda fark edilen lezyonlar 
nedeniyle gönderildiği hastanede; vücutta çok sayıda, farklı yaşlarda ekimoz ve perianal bölgede halka tarzında, 
yaklaşık 5cm çaplı kırmızı renk değişimi (ekimoz?) saptanması üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından akut fiili 
livata şüphesiyle tarafımıza yönlendirilmiştir. Küçüğün yapılan genital muayenesinde; perianal bölgede 5cm çaplı, 
kırmızı-kahverengi, basmakla solan, sınırları düzenli hiperemik alan görüldü, anal mukozada fissür-skar tespit 
edilmedi, anal sfinkter tonusu doğal bulundu, perianal bölgede pıhtılaşmış kan ile karışabilecek görünümde iç 
çamaşırına ait kumaş parçacıkları tespit edildi. Muayene sırasında koopere ve rahattı. Olguda ön planda perianal 
infeksiyon düşünülerek, dermatoloji, çocuk infeksiyon hastalıkları ve çocuk psikiyatrisi klinikleri ile konsülte edildi. 
Dermatoloji ve çocuk infeksiyon kliniklerinin muayene ve laboratuvar notlarında; travma düşünülmediği, mevcut 
görünümün mantar infeksiyonu ile uyumlu olduğu, cinsel yolla bulaşan hastalıkların taramasının negatif 
saptandığı, mantar infeksiyonu için topikal tedavi başlandığı ve çocuk psikiyatrisi takibine alındığı bildirildi. Bu 
değerlendirmeler ışığında olguda fiziksel istismar, ihmal bulguları saptanan küçükte, cinsel istismar-anal 
penetrasyon düşünülmedi. 

SONUÇ ve TARTIŞMA: Cinsel istismar şüphesi olan olguların değerlendirilmesinde; olgular bütüncül ve 
multidisipliner olarak değerlendirilmelidir. Genital muayenede ekimoz-inflamasyon, eritem ayrımı dikkatli 
yapılmalı, diğer travma bulgularının varlığı ayrıntılı araştırılmalı, özellikle yetersiz hijyen varlığında perianal 
mantar infeksiyonları göz ardı edilmemelidir. 

Anahtar Kelimeler: çocuk istismarı, akut fiili livata, perianal ekimoz, eritem 
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PS-100 

RUBBER BAND(PAKET LASTİĞİ) SENDROMU, KAZA MI? İHMAL Mİ? 

Bahtiyar Ali MUTLU1, Selin SELEK1, Atiye BÖRTLÜOĞLU1, Şebnem KORUR FİNCANCI1 

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocuk istismarı ve ihmali olgularında bildirim yapılması titizlikle ele alınması gereken bir 
durumdur. Bu olguların değerlendirilmesinde; aile ve çocuğun travmatize edilmeden çok yönlü değerlendirilmesi, 
gereğinde adli olgu bildirimi yapılması, koruma vb. tedbirler alınarak müdahale edilmesi gerekmektedir. Bu 
olgumuz ile boynunu çepeçevre saran telem benzeri, süpüratif lezyon bulunan küçüğün istismar-ihmal bildirimi 
açısından çok yönlü değerlendirilmesini ve olası nedenlerin akılda tutulmasını amaçladık. 

OLGU: 2.5 yaşında kız çocuğu, boynundaki lezyon için daha önce dış merkeze birkaç kez başvurmuş, son 
başvurusunda antibiyoterapi düzenlenmiş ancak şikâyetleri geçmemesi üzerine fakültemiz pediatri polikliniğine 
başvurmuştur. Muayenesinde; boyun ön kısmında solda cilde fistülize olmuş kistik lezyon tespit edilen, ateş ve 
lökositozu olmayan ve BT'de imaj izlenmeyen olguya adli tıbbi değerlendirmesi için konsültasyon istenmiştir. 
Tarafımızca küçük muayene edilerek ebeveynleriyle görüşme ve psikiyatrik değerlendirme yapılmış, çocuk 
psikiyatrisi konsültasyonu istenmiş, bu değerlendirmelerden ön planda istismar, Munchausen-by Proxy 
sendromu düşünülmemiş, ihmal açısından ise değerlendirilmesi için yatırılarak takip edilmesi, ek incelemeler 
yapılması, bu aşamada bildirim yapılmaması önerilmiştir. Servis yatışından bir gün sonra çekilen MR'da boyunda 
ekojen bant tarzında lezyon izlenmiş, ön planda yabancı cisim düşünülerek KBB tarafından eksplorasyon 
yapılmıştır ve ciltten 1,5cm derinde cilt altında boyunu çepeçevre dolaşan paket lastiği bütün olarak çıkarılmıştır. 

TARTIŞMA-SONUÇ: İstismar-ihmal şüphesi nedeniyle adli tıp değerlendirmesi istenen olgular çok yönlü ve 
multidisipliner bir şekilde değerlendirilmelidir. Gereğinde çocuğun serviste yatırılarak gözlem ve tedavisi 
sağlanması da ek bilgiler sağlaması açısından önemlidir. Bütün bu süreç uygun şekilde yürütülmeden adli olgu 
bildiriminde bulunulması hem çocuk hem ebeveyn açısından örseleyici olabileceği gibi, çocuğun takip ve tedaviye 
devamlılığını kesintiye uğratabilir. 

Anahtar Kelimeler: yabancı cisim, paket lastiği, ihmal, istismar, telem 
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PS-101 

ADLİ TOKSİKOLOJİ DOĞRULAMA LABORATUVARINDAN İLK SONUÇLAR 

Aykut LALE1, Mukaddes GÜRLER2, Ramazan AKÇAN1, Mehmet CAVLAK1, Aysun BALSEVEN ODABAŞI1, Ali Rıza 
TÜMER1 

1Hacettepe Üniversitesi, Adli Tıp ABD 

2Hacettepe Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya ABD 
 
 

Denetimli serbestlik kapsamında madde kullanımı saptanmış hastalar takip ve tedavi için Alkol ve Madde 
Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezlerine (AMATEM) yönlendirilmektedir. Denetimli serbestlik ile 
AMATEM takibinde olan hastaların kontrolleri sırasında idrar örnekleri gözetim altında alınarak analiz işlemleri 
yapılmaktadır. Tetkiklerinde 3 defa pozitiflik saptanması denetimli serbestliklerinin sonlandırılarak, haklarındaki 
hükmün uygulanması ile sonuçlanmaktadır. Ülkemizde uygulamasına 2015 yılında başlanan Adli Toksikoloji 
Doğrulama Laboratuvarları AMATEM’lerde ön analizi yapılan örneklerde saptanan sonuçların doğrulanmasını 
sağlamaktadır. Çalışmamızda ön analizi pozitif saptanan vakaların Adli Toksikoloji Doğrulama Laboratuvarları 
analizi ile elde edilen paylaşılması amaçlanmaktadır.  

Çalışmamızda Şubat 2017 - Şubat 2018 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Adli Toksikoloji Doğrulama 
Laboratuvarı’na yönlendirilen idrar örneklerinde yapılan 231 doğrulama analizi incelenmiştir. Doğrulama 
analizleri LC-MS/MS cihazı ile valide metotlar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 40 örnekte amfetamin, 15 örnekte 
kokain, 96 örnekte opiat, 68 örnekte THC, 12 örnekte sentetik kannabinoidlerin doğrulanması talep edilmiştir.  

Doğrulama analizleri ile amfetamin pozitif saptanan örneklerin %27,5’inin, opiat pozitiflerin %30,2’sinin, THC 
pozitif saptanan örneklerin %0,07’sinin negatif olduğu saptanmıştır. Kokain pozitif örneklerin tümünün 
doğrulama sonuçları da pozitif bulunmuştur. 12 adet doğrulaması istenen sentetik kannabinoid pozitif örneğin 
sadece 1’i doğrulanmıştır. Toplamda ise ön analizler sonucu pozitif saptanan örneklerin %24’ünün yalancı pozitif 
olduğu görülmüştür. 

Ön analizler immunassay analiz yöntemleri ile gerçekleştirilmekte olup immunassay analizleri ile elde edilen 
sonuçların literatürde yalancı pozitifliklerinin yüksek olduğu bilinmektedir. Bu duruma immun bazlı yöntemlerde 
çapraz reaksiyonların neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle adli yaptırımları olan bu vakalar için ön analiz 
sonuçlarının kesinleştirilmesi önem arzetmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İmmunassay, LC-MS/MS, doğrulama 
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PS-102 

GIDALARLA KRONİK METANOL MARUZİYETİ 

Aykut LALE1, Burak TAŞTEKİN1, Mukaddes GÜRLER2, Ramazan AKÇAN1, Mehmet CAVLAK1, Aysun BALSEVEN 
ODABAŞI1, Ali Rıza TÜMER1 

1Hacettepe Üniversitesi, Adli Tıp ABD 

2Hacettepe Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya ABD 
 
 

Metanol formik asite metabolize olması sonucu vücutta toksik etkiler oluşturan bir alkoldür. Akut toksisitesi yanı 
sıra kronik maruziyetin literatürde renal dejeneratif değişikliklere, karaciğerde alkolik olmayan yağlı 
dejenerasyona, biyokimya ve hematoloji parametrelerinde bozulmalara yol açabileceği bildirilmektedir. Ayrıca 
multiple skleroz ve alzheimer hastalığı patogenezinde kronik maruziyetin etkisi tartışılmaktadır. Çalışmamızda 
günlük olarak sık tüketilen içecek ve gıdalardaki metanol varlığı ve miktarlarının tespiti amaçlanmaktadır. 

Çalışmamızda meyveler, meyve suları, reçeller ve marmelatlar ile domates ürünleri headspace gaz kromatografi 
cihazi ile validasyonu yapılmış bir yöntemde içerilerindeki metanol miktarı tayini için analiz edilmiştir.  

Meyve olarak elma ve armutta sırasıyla 3,86 ve 13,61 mg/dl metanol saptanmıştır. Elma oda şartlarında 72 saat 
bekletilerek tekrar analiz edildiğinde 1,95 mg/dl olarak ölçülmüştür. Elma suyu örneklerinde 5,76 ve 2,32 mg/dl, 
şeftali suyu örneklerinde 5,17 ve 4,96 mg/dl, kayısı suyu örneklerinde 3,43 ve 3,91 mg/dl, vişne suyunda 1,79 
mg/dl miktarında metanol bulunmuştur. Reçeller analiz edildiğinde kayısı reçelinde 1,38 mg/dl, vişne reçelinde 
5,11 mg/dl, bekletilmiş portakal reçelinde 7,72 mg/dl, diyabetik vişne reçelinde 4,4 mg/dl metanol saptanmıştır. 
Bekletilmiş alıç ve kızılcık marmelatında sırası ile 22,31 ve 16,49 mg/dl, konserve domates, cam ve teneke 
salçalarda ise sırası ile 26,31 mg/dl, 21,74 mg/dl ve 14,1 mg/dl metanol olduğu görülmüştür. 

Hücre duvarı yapısında bulunan heteropolisakkarit yapıda bir madde olan pektinin parçalanması sonucu metanol 
doğal yollardan oluşabilmektedir. Ayrıca gıda sektöründe jel oluşturmada kullanılmaktadır. Ek olarak pektin 
endojen olarak parçalanarak da metanol oluşturabilmektedir. Diet ile metanol alımı toksik formik asitin atılım 
düzeylerinin üzerine çıkma riskini artırmakta ve istenmeyen toksik etkilere yol açabilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: HS-GC-FID, metanol, gida 
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PS-103 

İDİOPATİK TROMBOSİTOPENİK PURPURALI BİR ÇOCUK OLGUSUNUN ÇOCUK İSTİSMARI 
AÇISINDAN İRDELENMESİ 

Şahnur SERAP1, Ebru YAŞAT AKSAY1, Hakan KAR1, Halis DOKGÖZ1, Nursel GAMSIZ BİLGİN1 

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Adli Tıp 
 
 

Giriş ve Amaç: Çocuğun beden ve ruh sağlığına zarar veren yada verme olasılığı bulunan her türlü kaza dışı tutum 
ve davranış çocuk istismarı olarak tanımlanır. Fiziksel istismar en sık saptanan ve kayıt edilen istismar türü olup 
muayene bulgusu olarak en sık ekimoz görülür. Ancak çocuk yaş grubu başvurularında ekimoz varlığında fiziksel 
istismar dışında altta yatan İdiopatik Trombositopenik Purpura(İTP) gibi hematolojik hastalıklarında olabileceği 
düşünülmelidir ve mutlaka tıbbi nedenler ekarte edilmelidir. İTP; otoimmün mekanizmaların aktivasyonu 
sonucunda trombosit sayısının azalmasıdır. Çocuklarda genellikle enfeksiyon veya aşılama sonrasında vücudun 
çeşitli yerlerinde ortaya çıkan ekimozlarla karakterizdir. Bu çalışmada çocuk istismarı vakalarında saptanan 
ekimozların; travma öyküsü olsa bile hematolojik hastalıklar ile ayırıcı tanısının yapılarak tanıya gidilmesi 
gerektiğinin vurgulanması amaçlanmıştır.  

Olgu: 6yaşında İlkokul 1.sınıf erkek öğrenci, vücutta morluklar, dövülme yakınmasıyla babası tarafından acil 
servise servise getirildiği, yapılan muayenesinde; sağ diz lateralinde ve sol tibia üstünde 2x2cm’lik yuvarlak şekilli 
kırmızı-mor renkli 3 adet ekimoz, sırt sağ lateralde ise peteşiyal kanamalar saptanmış olup tam kan sayımında; 
Plt:2.000 saptandığı ve Trombositopeni ön tanısı ile çocuk hematoloji servisine yatışı yapıldığı, İTP tanısı konuldu. 
Adli raporlandırılması Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından yapıldı. 

Tartışma ve Sonuç: Travma öyküsü olan olgumuzda sağ diz lateralinde ve sol tibia üstünde 2x2cm’lik yuvarlak 
şekilli kırmızı-mor renkli 3 adet ekimoz, sırt sağ lateralde peteşiyal kanamalar olması nedeniyle yapılan tarama 
testinde saptanan trombositopeni sonrası İTP tanısı konulmuştur. Olgumuzda olduğu gibi travma öyküsü ile 
başvuran hastalarda altta yatan hematolojik nedenlerle de benzer lezyonlar meydana gelebileceği akılda 
bulundurulmalı hertürlü altta yatan medikal neden ekarte edildikten sonra ve bu durumun travma ile nedensellik 
bağı kurularak adli raporlandırma yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: çocuk istismarı, İTP 
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PS-104 

MALULİYET DEĞERLENDİRMELERİNDE MALULİYET TESPİT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ'NİN 
YERİ 

Berat BAYRAKTAR1 

1Hacettepe Tıp Fakültesi, Adli Tıp 
 
 

Giriş ve Amaç; Trafik kazaları ve haksız fiilden kaynaklanan tazminat davalarında; bazı mahkemelerce, bazı 
Yargıtay kararlarına atıf yapılarak maluliyete ilişkin alınacak raporların 11.10.2008 tarihinden önce Sosyal Sigorta 
Sağlık İşlemleri Tüzüğü, 11.10.2008 ile 01.09.2013 tarihleri arasında Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü 
Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği, 01.09.2013 tarihinden sonra ise Maluliyet Tespiti İşlemleri 
Yönetmeliğine (MTİY) uygun olarak düzenlenmesi istenmektedir. Malulen emekli olma işlemleri ile ilgili olan 
03.09.2013 tarih ve 28727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MTİY bu yönetmelikteki tanımıyla kişinin “çalışma 
gücünün, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybedip 
kaybetmediğinin” değerlendirilmesi ve kişinin meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybettiği durumlarda 
“malul” sayılması için düzenlendiğinden, çalışma gücü kaybı oranı tespitinde kullanılamamaktadır. Bu çalışmada 
yönetmelikler arasındaki amaç farklılıkları vurgulanarak bu alandaki yönetmelik karmaşasının tartışılması 
amaçlanmaktadır. 

Gereç ve Yöntem; Bu çalışmada trafik kazalarına bağlı yaralanmalarda bedensel zararların tazmini ve maluliyet 
değerlendirmeleri için tarafımıza 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında mahkemeler aracılığı ile yönlendirilen 
vakalar, istenen yönetmelik açısından tarandı. Elde edilen veriler, ilgili literatür ışığında tartışıldı. 

Bulgular; Anabilim dalımızda 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında maluliyete ilişkin düzenlenen raporların % 
5’ inden MTİY'e uygun olarak rapor düzenlenmesi istendiği, bunların ise % 88’inde maluliyet oranının % 0-60 
arasında, % 12’sinde ise % 60’ın üzerinde olduğu görüldü. 

Sonuç; MTİY ekindeki listelerde hangi hastalık veya arızaların bu kapsamda sayılabileceği listelenmiş, kapsama 
girmeyenler için ise herhangi bir oran belirtilmemiştir. Bu bağlamda belli bir tarihteki travmatik bir olaya bağlı 
çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranının değerlendirilmesinde MTİY'nin kullanılmasının uygun 
olmadığı gibi rapor düzenleyen ve isteyen kurumlarda gereksiz iş gücü kaybı, tekrarlayan başvuralar ve zaman 
kaybı oluşturmaktadır 

Anahtar Kelimeler: bilirkişilik, maluliyet tespiti, maluliyet tespit işlemleri yönetmeliği 
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PS-105 

KADIN HEKİMLERE YÖNELİK CİNSEL ŞİDDET OLGU SUNUMU: 

Ceren ŞİBKA SAYAR1, Atiye BÖRTLÜOĞLU2, Dilber ERDOĞDU DEMİRAL2, Şebnem KORUR FİNCANCI2 

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 

2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

GİRİŞ ve AMAÇ: Sağlıkta şiddet ve kadına yönelik şiddet önemli bir sorundur. Sunacağımız 2 olgu üzerinden; 
sağlıkta uygulanan şiddet yöntemlerini, sıklığını, alınabilecek koruyucu önlemleri, sağlık çalışanlarına yönelik 
cinsel şiddetin boyutunu, sağlık çalışanlarının bu tip olaylar sonrası hastalara yaklaşımlarında oluşan değişimleri 
vb konuları tartışmak amacıyla sunulmuştur.  

OLGU 1: Polikliniğimize hastası tarafından cinsel şiddet uygulanması şikayetiyle başvuran, 28 yaşında, kadın, 
doktor. Şikayetleri doğrultusunda muayene için giysilerini çıkarmasını istediği hastasının yanına gittiğinde, 
penisinin erekte olduğunu gördüğünü, hastanın giyindikten sonra korunma yöntemleri hakkında sorular 
sorduğunu, bu sırada kolunun masanın arkasından yükselip alçaldığını, derin nefesler aldığını, şikayetlerinin; işe 
gitmek istememek, uykusuzluk, olayla ilgili rüyalar, tetikte olma, görüntülerin sürekli aklına gelmesi, bulantı, çene 
sıkma olduğunu belirtmiştir. Fizik muayenesinde herhangi bir fiziksel travmatik lezyon saptanmamış, ruhsal 
muayenesi sonucunda "Akut Stres Bozukluğu" klinik tanısı konulmuştur. OLGU 2: Polikliniğimize hasta yakını 
tarafından cinsel şiddet uygulanması şikayetiyle başvuran, 27 yaşında, kadın, 6. sınıf tıp fakültesi öğrencisi. Hasta 
viziti sırasında kendisi ve uzman doktorun hastanın bacaklarını inceledikleri sırada hasta yakınının kalçasına 
sürtündüğünü, şikayetlerinin; olayı anlatmak istememesi, takip ediliyorum hissi, hastalarla temas etmek 
istememek, korku, uyku problemleri olduğunu belirtmiştir. Fizik muayenesinde herhangi bir fiziksel travmatik 
lezyon saptanmamış, ruhsal muayenesi sonucunda "Travma Sonrası Stres Bozukluğu" klinik tanısı konulmuştur. 

BULGULAR VE SONUÇ: Sağlıkta şiddet ve kadına yönelik şiddet olgularını görünür hale getirmek, gerekli 
önlemlerin alınması, sağlık çalışanlarının şiddete uğradığı durumlarda hangi kanallara başvurabileceği konusunda 
yeterli eğitimin verilmesi, sürecin diğer sağlık çalışanlarıyla ilgili adli ve idari birimler tarafından daha etkin, hekim 
ve kadın merkezli yönetiminin sağlanmasının bu şiddet türünün önlenebilmesi için önemli olduğunu 
düşünüyoruz.  

Anahtar Kelimeler: hekime yönelik şiddet, kadına yönelik şiddet, cinsel şiddet, sağlıkta cinsel şiddet 
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PS-106 

ÇOCUK PORNOGRAFİSİ İÇERDİĞİNDEN ŞÜPHENİLEN DİJİTAL MATERYALLERDE 
GÖRÜNTÜDEN YAŞ TESPİTİ: İKİ OLGU SUNUMU 

Abdurrahman İSAK1, Ramazan AKÇAN1, Ali Rıza TÜMER1, Mehmet CAVLAK1, Aysun BALSEVEN ODABAŞI1 

1Hacettepe Üniversitesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Amaç: Çocuğun cinsel istismarının bir türü olan çocuk pornografisi, günümüzde internet kullanımın yaygınlaşması 
ile önemli bir sorun haline gelmiştir. Çalışmamızda literatür bilgisi eşliğinde iki olgu sunumu üzerinden çocuk 
pornografisi içerdiğinden şüphenilen materyallerde görüntü üzerinden yaş tespitinin tartışılması amaçlanmıştır.  

Gereç-Yöntem: Bu çalışmaya mahkeme tarafından dijital materyallerdeki kişilerin 18 yaşından küçük veya büyük 
olup olmadığı, çocuk oldukları tespit edilecek olur ise bunların izleyen herkes tarafından çocuk olup 
olmadıklarının anlaşılıp anlaşılmadığının sorulduğu iki vaka dahil edilmiştir. Elde edilen veriler, ilgili literatür 
ışığında tartışılmıştır. 

Bulgular: Olgu-1’de kişilerin fiziksel gelişim özellikleri görüntü kalitesi nedeniyle optimal değerlendirilememiş 
ancak vücut bölümlerinin birbirlerine oranına göre kişinin 18 yaşından küçük olduğu kanaatine varılmış ancak 
kesin yaş veya yaş aralığı hakkında yorumda bulunulmamıştır. Olgu-2’de ise kişinin ikincil cinsiyet karakterleri 
başta olmak üzere fiziksel gelişim özelliklerine göre dijital materyali izleyen her erişkin tarafından çocuk 
olduğunun anlaşılabileceği kanaatine varılmıştır. 

Tartışma ve Sonuç: Çocuk pornografisinin adli tıbba en önemli yansımalarından biri adli makamlarca soruşturma 
konusu olan pornografik resim veya video üzerinden yaş tayini hususunda bilirkişi görüşü talep edilmesidir. Sıklığı 
her geçen gün artan bu talepler karşılanırken subjektif ve bilimsel temeli olmayan ifadelerden kaçınarak, bilimsel 
literatüre uygun ve denetime elverişli raporlar ortaya konulması gerekmektedir Kişilerin fiziksel gelişim özellikleri, 
cinsel olgunluk göstergeleri ve yüzün morfolojik özellikleri başta olmak üzere kanıta dayalı yöntemler üzerinden 
değerlendirilmesi objektif raporlarının düzenlenmesi açısından önemlidir. Ayrıca bu değerlendirmelerin görüntü 
üzerinden yaş tayini yapma konusunda klinik tecrübesi olan ve bireylerin fiziksel, cinsel gelişim özelliklerine ve 
bunları etkileme potansiyeli olan hastalıklara hakim, bilimsel yeterliğe sahip uzmanlarca yapılması daha doğru bir 
yaklaşım olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: adli tıp, yaş tayini, çocuk pornografisi 
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PS-107 

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN DEFANSİF TIP KONUSUNDAKİ TUTUMLARININ 
ARAŞTIRILMASI- ÖN ÇALIŞMA 

Emin BİÇEN1, Akça TOPRAK ERGÖNEN1 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Giriş ve Amaç:  

Malpraktis davalarının neden olduğu iş gücü kayıpları ve tazminatlar hekimlerde kaygıya neden olmaktadır. Bu 
kaygılar standart medikal uygulamalardan sapma olarak tanımlanabilecek defansif tıp uygulamalarına eğilimi 
artırmaktadır. Kaynaklarda; uzman hekimler ve diş hekimlerine yönelik defansif tıp uygulamalarına ilişkin az 
sayıda çalışmaya ulaşılmış, yalnız tıpta uzmanlık öğrencilerine (TUÖ) yönelik bir çalışmaya ise rastlanmamıştır. Bu 
çalışmada; hastanemizde çalışan tıpta uzmanlık öğrencilerinin defansif tıp uygulamaları ilgili tutumlarının ortaya 
konması amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem:  

Hastanemiz dahili ve cerrahi tıp bilimlerinde aktif olarak çalışan TUÖ’den evreni bilinen örneklem formülüne göre 
hesaplanan 235 kişiden ön çalışma amacı ile görüşülen 152 kişi çalışma grubunu oluşturmuştur. Çalışma grubuna 
demografik özellikler ve çalışma koşulları ile ilgili sorular içeren bir anketin yanı sıra geçerliliği ve güvenilirliği 
Başer ve arkadaşları tarafından alfa analiz ve faktör analizi kullanılarak yapılan Defansif Tıp Uygulamalarında 
Tutum Ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirildi. 

Bulgular:  

TUÖ’nin yaş ortalaması 28, Erkek/Kadın oranı 1,17/1 olarak bulundu. Katılımcıların %57’sinde tıpta uzmanlık 
dalını seçerken malpraktis çekincesinin etkili olduğu görüldü. Hukuki sorunlardan korunmak amacı ile 
katılımcıların %47’sinin görüntüleme tekniklerini daha sık kullandığı, %66’sının daha fazla konsültasyon istediği, 
%33’ünün girişimsel olmayan protokolleri seçtiği görüldü. TUÖ’nin %45’i “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu 
Mali Sorumluluk Sigortası” yaptırmanın mesleki uygulamalarını yaparken daha rahat hissetmelerini 
sağlamadığını, %78’i defansif tıp uygulamaları kavramının içeriği konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını 
belirtti.  

Tartışma ve sonuç:  

Bu çalışma ile hastanemizde görev yapan tıpta uzmanlık öğrencileri arasında defansif tıp uygulaması eğiliminin 
yüksek olduğu görüldü. Bu durumun ve yaygınlaşarak hastalara ve sosyal güvence sistemine zarar vermesinin 
önlemesi adına tıbbi malpraktis ve defansif tıp kavramlarının tıpta uzmanlık eğitimi müfredatı içerisinde uygun 
şekilde yer almasının doğru olacağı düşünüldü. 

Anahtar Kelimeler: tıbbi malpraktis, defansif tıp, tıpta uzmanlık öğrencisi 
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PS-108 

KRONİK PSİKİYATRİ HASTALARINDA İHMAL EDİLEN BİR ALAN: AĞIZ SAĞLIĞI 

Filiz Ekim ÇEVİK1, Süheyla Ayfer ALKAÇ2, Hüseyin ÇAKAN2 

1İstanbul Üniversitesi/Adli Tıp Enstitüsü, Tıp Bilimleri Ana Bilim Dalı 

2İstanbul Üniversitesi/Adli Tıp Enstitüsü, Fen Bilimleri Ana Bilim Dalı 
 
 

Adli bilimler açısından da önemli olan şizofreni; etiyolojisinde çeşitli etmenlerin rol oynadığı psikiyatrik hastalıktır. 
Özellikle kronik psikiyatrik hastalığı olan bireyler, genel sağlığın bütünleyici bir kısmı olan ağız sağlığı için doğal 
riskler taşımaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, ağız-diş hastalıklarının olumsuz etkilerine en fazla maruz 
kalan özel gruplardan biri de psikiyatri hastalarıdır. Hastalığın doğası ve kullanılan ilaçların yan etkisiyle ilişkili 
olarak önemli oranda ağız sağlığı sorunları bildirilmiş olmasına karşın, ağız sağlığına verilen öncelik açısından daha 
geri planda kaldığı bilinmektedir. Kronikleşen psikiyatri hastalığı sebebiyle ağız hijyeni sağlamakta isteksizlik 
ortaya çıkmaktadır.Dolayısıyla bu hastalar düzensiz beslenme alışkanlıkları, kötü ağız hijyeni,diş hekimi 
kontrolüne gitmeme ve ilaçların yan etkisi ile ağız sağlığı açısından yüksek risk grubunu oluşturmaktadır.Bu 
konulara ilişkin veriler, psikiyatri hastalığı olan bireylerde ağız ve diş sorunlarının daha fazla olduğunu 
göstermektedir. Bu yazıda psikiyatri hastalarında ağız ve diş sağlığını etkileyen faktörler ve psikiyatrik 
hastalıkların, kullanılan ilaçların ağız sağlığına etkileri üzerine yapılan çalışmaların değerlendirilmesi yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: psikiyatrik hastalık, şizofreni, ağız sağlığı 
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PS-109 

 
Bildiri iptal edilmiştir. 

  



 

249 
 

PS-110 

ÇOCUKLUK ÇAĞI İŞ GÖREMEZLİK OLGULARININ ÖZELLİKLERİ 

Sema DEMİRÇİN1 

1Akdeniz Üniversitesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

Amaç: Çocukluk çağında iş göremezliğin belirlenmesi, büyüyen yapıları, şikayetlerini tarif etmekte 
zorlanabilmeleri ve bulguları erişkinlikte ortaya çıkabilen bazı sekeller nedeniyle erişkinlerden daha güçtür. Bu 
çalışmada, Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalına sürekli iş göremezlik oranının belirlenmesi için başvuran 
çocuk olguların özelliklerinin değerlendirilmesi ve kaynaklarla karşılaştırılması amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntemler: Çalışmada 01.01.2017- 31.12.2017 tarihleri arasında başvuran olguların raporları 
retrospektif incelenerek olguların yaş, cinsiyet, travma şekli, mevsimi, iş göremezlik oranı, hastanede yatış süresi 
gibi özellikleri değerlendirilmiştir  

Bulgular: Toplam 34 olgu saptanmıştır, %38,2’si kız (n=13), %61,8’i erkek (n=21), ortalama yaş 13,7’dir. Olguların 
%91’i (n=31) trafik kazasında yaralanmıştır (%35,3’ü (n=12) motosiklet-bisiklet, %29,5’i (n=10) araç içi, %26,5’i 
(n=9) yaya). Darp, elektrik çarpması ve beton altında kalma sonucu yaralanan birer olgu bulunmaktadır. Olguların 
%47,1’inde iş göremezlik saptanmıştır, bunlardan 3 (%8,8) kafa travması olgusunda iş göremezlik oranı %100’dür. 
İş göremezlik saptanmayan %38,2 ve sekel bulunmasına rağmen tetkikleri tamamlanmadığından oran 
belirlenemeyen %14,7 olgu bulunmaktadır. Çocukların olay tarihinden ortalama 26,5 ay sonra başvurduğu, 
yaralanmanın en sık bahar mevsiminde (%38,2) ve mayıs ayında (%17,6) oluştuğu, en çok alt ekstremitelerin 
yaralandığı, ortalama hastanede kalış süresinin 15,2 gün olup %76,5’inin en az bir ameliyat geçirdiği saptanmıştır. 

 Sonuç: Çocukluk çağında bir yaşından sonra en önemli ölüm ve sakatlık nedeni trafik kazalarıdır ve diğer kazaların 
tersine sağlıklı çocukların yaralanma olasılığı daha yüksektir. Özellikle kafa travması bulunan olgularda, sağlıklı 
çocuğun ölümüyle ya da ağır sekelleriyle sonuçlanan dramatik tablolar oluşmaktadır. Bu çalışmada çocukluk 
çağında sekelle sonuçlanan yaralanmaların özellikleri belirlenerek alınabilecek önlemlere dikkat çekilmekte, 
uluslararası kaynaklarda çocuklar için kullanılan fonksiyonel değerlendirmeye ihtiyaç ve hesaplamaya ait 
yorumlar paylaşılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: iş göremezlik, çalışma gücü kaybı, sakatlık, sekel 
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PS-111 

VAJİNADA YABANCI CİSİM; OLGU SUNUMU 

Cüneyt Destan CENGER1, Ferhat KILIÇ1, Bahtiyar Ali MUTLU1, Atiye BÖRTLÜOĞLU1, Özlem DURAL2, Nadir 
ARICAN1 

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı 

2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 
 
 

Giriş ve Amaç: Kız çocuklarında vajinal yabancı cisim pediatrik jinekolojik başvuruların yaklaşık % 4’ünde görülen 
bir durum olup, klinik olarak nedeni açıklanamayan uzun süreli, kötü kokulu vajinal akıntı, kanamayla 
seyretmektedir. Pediatrik yaş grubunda vajinal yabancı cisim nedeniyle tedavi gören ve ayrıntılı değerlendirme 
sonrasında 3 yıl önce cinsel istismar öyküsü de bulunduğu anlaşılan olgu bütünlüklü bir adli tıbbi 
değerlendirmenin önemi vurgulanmak için sunulmuştur. 

Olgu:13 yaşında hafif mental retarde olan bir kız çocuğu, yaklaşık 1 yıldır devam eden kötü kokulu, vajinal akıntı 
nedeniyle antibiyotik tedavisi aldığı ancak şikayetlerin geçmemesi nedeniyle tetkik edilerek vajinada yabancı 
cisim saptanması üzerine vaginoskopiyle hymenal açıklıktan girilerek vajinadan pembe renkli oyuncak biberon 
kapağı çıkarılmıştır. Olgunun adli tıbbi ve ruhsal durum değerlendirmesinde 3 yıl önce tanıdığı bir kişi tarafından 
birden fazla defa elbiseli bölgeye elle temas şeklindeki cinsel istismara maruz kaldığını aktarmış, Çocuk Psikiyatrisi 
tarafından yapılan muayenesinde Yaygın Anksiyete Bozukluğu saptanmıştır. 

Tartışma: Vajinal yabancı cisimler genellikle 3-9 yaş arası kız çocuklarında görülmekte olup, tuvalet kağıdı, saç 
bantları, oyuncak parçaları, boya kalemleri en yaygın rastlanan objelerdir. Olgunun kendisi ve ailesi ile yapılan 
görüşmeler, adli tıbbi ve ayrıntılı ruhsal durum muayenelerinde kendisinin bu eylemi gerçekleştirdiği, olayla 
doğrudan bağlantılı olmayan tanıdığı bir kişi tarafından cinsel istismara maruz kaldığı belirlenmiştir. Mental 
retardasyon, mastürbasyona bağlı olduğunu düşündüğümüz operasyon gerektiren vajinal yabancı cisim ve öykü 
birlikte değerlendirildiğinde; klinik uygulamalar sırasında karşılaşılan bu tür olgularda multidisipliner ve 
bütünlüklü adli tıbbi yaklaşımın olayın aydınlatılmasında, varsa risklerin saptanmasında ve olası travmaların 
engellenmesinde önemi bir kez daha vurgulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: vajinada yabancı cisim, cinsel istismar, mental retardasyon 
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Amaç: Travmatik beyin hasarı (TBH), görülme sıklığı, sanayileşmiş ülkelerde ölümlerin başta gelen nedenlerinden 
biri olması ile birçok kliniği birlikte ilgilendiren sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. TBH kan-beyin 
bariyer (KBB) geçirgenliği ve ödem dahil olmak üzere birçok patolojik değişime neden olur. Astrositik ayaklarda 
bulunan ve su kanalı proteini olan Aquaporin-4 (AQP-4) proteininin su taşınmasına katkıda bulunduğu ve bu 
mekanizma içinde yer aldığı bildirilmektedir. Çalışmada deneysel TBH modeli sonrasında oluşan intrakraniyal 
hasarın belirlenmesinde kontralatral beyin bölgesinde AQP-4'ün etkinliği araştırılmaktadır. 

Gereç-Yöntem: Bu çalışmada, erişkin dişi sıçanlar kullanıldı. Deney grupları; 1- Kontrol, 2- Sham, 3- TBH 
gruplarından oluşturuldu. Hayvanlara kloral hidrat anestezisi altında lateral sıvı perküsyon aleti ile orta düzeyde 
beyin hasarı uygulandı ve beyine yansıyan travmanın şiddeti cihaz üzerindeki sensör aracılığı ölçüldü. TBH 
uygulanmasından 6 saat sonra dekapite edilerek ipsilateral ve kontrlateral hemisfer korteksinde AQP-4 gen 
ekspresyon analizi yapıldı.  

Bulgular: Sham grubunda kontrlateral hemisferde belirgin bir değişim saptanmazken, TBH grubunda hasarlı 
bölge yanısıra kontrlateral bölgede de AQP-4 gen ekspresyon düzeylerinin arttığı belirlenmiştir. 

Sonuç: Beyin parankimal hücreleri arasında posttravmatik sitotoksik ödemden en fazla etkilenen yapılar olarak 
bariyer tip endotel hücreleri ile ödem mekanizmasında rolü olan AQP-4 proteinin de yoğun bulunduğu astrositler 
bildirilmiştir. Travma sonrası primer ya da sekonder etkilerle kafaiçi yapılarda görülen değişimlerde rol oynayan 
süreçlerin anlaşılması, doğrudan tedavi protokollerini etkileyecek, bu mekanizmaların aydınlatılması ile de 
morbidite ve mortalite oranlarının azalmasına katkıda bulunacaktır. Kontrlateral hemisferin de değişimden 
etkileniyor olması, mekanizmada bu açıdan da değerlendirilmeli, dolayısıyla TBH sonrası tanı ve prognozda ve 
ödemin tedavisinde geliştirilecek tedavi seçeneklerinde diğer belirteçlerle birlikte bu veriler göz önünde 
bulundurulmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: AQP-4, lateral sıvı perküsyon, travmatik beyin hasarı 
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Amaç: Çocukların maruz kaldıkları istismar davranışları çocukların ruh sağlıkları üzerinde olumsuz etkisi yaşam 
boyu sürebilmektedir (Gölge, 2015). Bu çalışmada cinsel istismar kapsamında “ensest” olguları üzerinde 
durulacaktır. Literatürde ensestin tek bir tanımı bulmamaktadır. Örneğin, Topçu (1997) aile içindeki bireylerden 
özellikle baba veya abinin cinsel doyum amacıyla ailenin diğer üyesi çoğunlukla da kız çocuklarıyla cinsel 
temasının olduğu cinsel ilişkiler olarak tanımlamaktadır. Bir başka tanıma göre ise ensest birbiriyle evli aile 
bireyleri hariç aile üyeleri arasında yaşanan fiziksel, görsel her türlü erotik davranışlar olarak tanımlanmaktadır 
(Justice ve Justice,1979). Son dönemde ensest kavramının kapsamı genişletilmiş ve sadece aile ile kan bağı olan 
kişiler olmaksızın mağdurla ona bakmakla yükümlü olan kişileri de kapsamaktadır.  

Gereç-Yöntem: İnternet arama motoruna “ensest” ve “aile içi cinsel ilişki- şiddet-istismar” anahtar kelimeleri 
yazılarak çıkan dijital medya haberlerinin içeriklerindeki mağdur ve suçluların sosyo-demografik özellikleri 
incelenmiştir.  

Bulgular:2010-2018 yılları arasında 49 habere ulaşılmıştır. Mağdurların %42,6’sı (N= 20) babası, %6,4’ü (N=3) üvey 
babası, %31,9’u (N=25) dede, abi, amca, dayı, kayınpeder veya kuzeni tarafından cinsel tacize/tecavüze 
uğramıştır. Ayrıca %17’si (N=8) birden fazla aile üyesi tarafından cinsel tacize uğramıştır. Bir vakada anne oğluna 
cinsel taciz uygulamıştır. Diğer kurbanların hepsi kadındır. Mağdur kızların yaş ortalaması= 15,32 (SD= 5,18) olup 
6 ile 35 yaşları arasında değişmektedir. Kızların %48,3 (N= 29) 15 yaşının altında; %30’u (N=18) 15-18 yaş 
aralığında; %15’i (N=9) 18 yaşından büyüktür. İnternet üzerinden ulaşılan haberlerin tamamı mağdurların 
öğretmenlerine yaşadıklarını anlatması veya direk savcılığa veya polis merkezine başvurmaları sonucunda ortaya 
çıkmıştır.  

Sonuç: Çalışma sonuçları sosyo-kültürel bağlamda tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: çocuk istismarı, ensest, ruh sağlığı 

 


