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K.1.  

DİJİTAL İLETİŞİM, SİBER KİMLİK, SİBER ALTER KİŞİLİK VE SİBER 

DİSSOSİYASYON 

Erdinç Öztürk 

Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler AD,  

 

Dijital İletişim ve Siber Kimlik 

Günümüz toplumunda internet teknolojisinin yaygınlaşması ve mobil cihaz 

kullanımının giderek artması sonrasında bireyler hem sosyal medya araçlarını hem de bir bütün 

olarak dijital iletişimi yaşamlarının vazgeçilmez bir ögesi olarak algılamaya başlamışlardır. 

Çevrimiçi olarak gerçekleşen dijital iletişim, klasik olarak iki insan ya da insan toplulukları 

arasında yüz yüze gerçekleştirilen olağan iletişim yöntemlerini küçümsenemeyecek bir oranda 

daraltarak insanların kendi aralarındaki düşünce, duygu, davranış ve bilgi alışverişinin 

sürekliliğini bu dijital ve mobil yöntemle sağlamayı tercih eden bir konuma doğru itmeye 

devam etmektedir.  

Sosyal medya araçlarının ve internetin yoğun kullanımı sonrasında bireylerin büyük bir 

kısmı siber kimlik kullanmaya başlamışlardır. Gerçek kimliği ile siber kimliği aynı olan kişilere 

günümüzde daha az rastlanır olmuştur. Siber kimlikler, çok sayıdaki farklı amaçlar ya da farklı 

kaygılarla insanların büyük oranda kendi asıl kimliklerini gizlemek amacıyla dijital iletişimde 

kullandıkları kendi ürünleri olan “yapay” ve “kısmi zamanlı” kimlikleridir. Artık insanlar dijital 

iletişimlerinde bu siber kimlikleri sayesinde kendilerini genellikle farklı bir yaşta, farklı bir 

sosyoekonomik seviyede, farklı bir cinsiyette, farklı bir medeni halde, farklı bir politik görüşte, 

farklı bir inançta ya da bütünüyle farklı bir kimlikte tanıtarak diğer insanlarla iletişim kurmaya 

devam etmektedirler.1 

Dijital iletişimde bireyin psikolojisi olağan yaşamına göre farklılaşır ve daha kaotik bir 

hale gelir. Dijital iletişimde insan hızlı düşünür ve hızlı tepkiler verir. Duygu durumu ise anlık 

ve kısa süreli değişimler gösterir. Genel bir ifadeyle dijital iletişimde insan, aktüel yaşamındaki 

haline göre entelektüel ve ruhsal açıdan çok daha mobildir ve hızlı kararlar alır. Dijital iletişim 

insanı, bu dijital yaşamını kendi aktüel yaşamı ile birleştirmek, entegre etmek en azından bu iki 

yaşamı birlikte yürütmek zorundadır. Eğer bunu başaramazsa dissosiyatif bir sürece girer ve 

kimliğinde bölünmeler yaşar. Bu bölünme, bireyin uyanık olduğu zamanını ne kadar bu dijital 

iletişimde geçirdiği süre ile doğru orantılı olarak artar ve dual ya da çoklu psikopatoloji 
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yoğunluk kazanır. Dijital iletişimin en çekici yanı, aktüel yaşamdaki gerçek iletişimlere göre 

daha özgür ve cesur bir doğada olmasından kaynaklanır. Dijital iletişimde bir taraf bu iletişimi 

belirli bir süre ya da tamamen sonlandırabilir hatta başka kişilerle iletişime geçebilir ki bunu 

yüz yüze olan iletişimlerde yapabilmek oldukça zordur.2 

Siber Psikoloji ve Siber Uzamın Psikolojik İnşası 

“Siber Psikoloji” günümüzde uygulamalı psikolojinin bir alt disiplini olarak kabul 

edilmekte ve psikolojinin diğer alanlarına kıyasla henüz gelişim döneminde olduğu 

düşünülmektedir. Siber psikolojinin temel araştırma konuları; insan ve bilgisayarın etkileşimi, 

davranışlarımızın ve ruh halimizin teknolojiden nasıl etkilendiği, siber uzamda diğer insanlarla 

girdiğimiz iletişim olarak sıralanmaktadır. Son yıllarda internette çevrimiçi sosyal ağların 

çevrim dışı günlük hayatla daha fazla kesişmesi sosyal ağlar hakkındaki yayımların sayısını 

arttırmıştır. Gün geçtikçe yaygınlaşıp gelişen siber psikoloji bağımsız bir alan olma yolunda 

ilerlemekte, kendi içinde adli siber psikoloji ve klinik siber psikoloji gibi bazı temel alt dallara 

ayrılmaktadır.2,3 Siber psikolojinin kendi başına bir alan olması yönünde en önemli gayret ve 

akademik çalışmalar Suler tarafından 2000’lerin ortalarında yayımlanan akademik 

araştırmalardır. Suler, “siber uzamın psikolojik inşası”, “çevrimiçi disinhibisyon etkisi” ve 

“çevrimiçi kimlik yönetimi” gibi teknolojinin aracılık ettiği insan davranışı ve psikolojisi 

hakkında çok çeşitli ve çığır açıcı teorik modeller ortaya koymuştur. Suler, “siber uzamın 

psikolojik inşası”nı her biri kendine özgü ama bir o kadar da birbiriyle kesişen sekiz farklı 

boyutu içeren bir modelde ele almıştır. Bu modelin psikolojiye ek olarak birbiriyle örtüşen ve 

etkileşen sosyoloji, felsefe, nörobilim gibi disiplinlerde insan davranışının dijital ortamla olan 

ilişkisini hedef alan çalışmalara, zemin ve dayanak teşkil edeceğini öngörmektedir. Modelde 

sözü edilen boyutlar aşağıda kısaca açıklanmaktadır:2,4,5 

1. Kimlik Boyutu: İnsanların çevrimiçi ortamlarda bilinçli ya da bilinçsizce kimliklerini 

nasıl sundukları veya kimliklerini sunmaktan nasıl kaçındıkları ve aynı zamanda siber uzamda 

sergiledikleri kimliğin sağlıklı ve patolojik yönleri, kimlik boyutunun temel konularıdır. 

2. Sosyal Boyutu: Siber uzamda doğru ve çarpık kişilerarası algılar, değişen samimiyet 

seviyeleri ve işbirliğine karşı çatışmalar dâhil olmak üzere bireyler ve gruplar ile ilişkiler 

oluşturma, yönetme ve sonlandırma olasılıklarını içerir. 

3. Etkileşim Boyutu: Bir insanın siber ortamdaki varlığı ve yoğunlaşma duygusu, 

kullandığı cihazı antropize etme (insanlaştırma) eğilimleri de dâhil olmak üzere bir dijital 

ortamı ne kadar iyi anlayabildiğini, yönlendirebildiğini ve kontrol edebildiğini kapsamaktadır. 
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4. Metin Boyutu: Metin iletişimi, metin iletişiminin türü (kısa ve uzun formlar) ve 

metinle iletişim kurmanın psikolojik etkileri bu boyutun temel bileşenleridir. 

5. Duyusal Boyutu: Sanal ortamda duyu ve görsel uyarılmanın (resimler, videolar, 

simgeler vb.) psikolojik etkilerini, aynı zamanda sanal ortamın dokunsal, kinestetik ve kokusal 

uyarım da dahil olmak üzere bütün bu sürecin birbirini nasıl aktive ettiğini içerir. 

6. Zaman Boyutu: Senkronize / eş zamansız spektrum, yavaşlama, hız, geri dönüş ve 

donma süresi ("kaydedilebilirlik") gibi zamana ait olguların dijital ortamda kullanımı ve 

deneyimini içerir. 

7. Gerçeklik Boyutu: Dijital ortamın ne oranda fanteziye dayanan deneyimler 

yarattığını ve bu deneyimlerin ne oranda çevrimdışı dünyayla bağlantılı olduğunu gösterir. 

8. Fiziksel Boyutu: Fiziksel ortamın ve bedenin dijital ortamdaki deneyimlere nasıl 

"dissosiye" veya "entegre" olduğunu ve aygıtların fiziksel çevreye etkisini kapsar. 

Optimal Uyarı Seviyesi, Dijital Uyarı Artışı Ekseni ve Dissosiyasyon 

İnsanlar, ortalama bir uyarı seviyesinde yaşamlarını normal bir şekilde sürdürmeye 

devam eder. Bireylerin aktüel yaşamlarındaki ortalama uyarı seviyesinin altındaki ve 

üzerindeki uyarı seviyesi onun dissosiyatif bir sürece girmesine neden olur. Bu nedenle hem 

aktüel yaşantımızdaki hem de dijital yaşantılarımızdaki uyaranları optimal uyarı seviyesi 

içerisinde sınırlandırmamız gerekmektedir. Dijital iletişim ya da sanal dünya çoğu birey için 

bir dijital uyarı artışı ekseninde ilgi çekici bir ortam sunar. Bu ortam birey için bir bilgi ve uyarı 

kapısı olarak da açılabilir veya ona zarar verecek olan bir siber tuzağın kapısına da dönüşebilir.  

Sanal dünyanın yapısı ve tasarımı, kullanıcıların gerçek yaşamda kolay 

keşfedemeyecekleri kişiliklerinin birçok yönünü özgürce keşfetmelerini sağlar. Bu nedenle 

kullanıcılar gerçek hayatta uymaları gereken toplumsal normlar ve kurallar nedeniyle 

yaşayamayacakları şeyleri, deneyimlemek isterler.2 Çevrimiçi ortamda bireyler kendilerini 

daha özgür, daha sınırsız hissederler ve kendilerini açıkça ifade ederler. Araştırmacılar bu 

durumu "disinhibisyon" olarak adlandırmaktadırlar. Çevrimiçi davranış ve eylemlerinde 

insanlar kendileri hakkında çok kişisel şeyler paylaşabilir, gizli duygularını, korkularını, 

arzularını ortaya çıkarabilirler. Kimi zaman gerçek dünyada olduklarından daha samimi, nazik 

ve cömert davranabilirler. Bu durumda disinhibisyonun faydalı “iyi huylu” olduğu iddia 

edilebilir. Zira bireyler böylece kendini daha iyi anlama, keşfetme, problemlerle başa çıkma ve 

var olmanın yeni yollarını bulma girişiminde bulunabilirler. Öte yandan, disinhibisyon etkisi 

her zaman olumlu olmayabilir. Kişiler çevrimdışı ortamda normalde kullanmayacakları kaba 
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bir dil kullanabilir, sert eleştirilerde bulunabilir, öfkeli, anksiyeteli, nefret dolu ve hatta tacizkâr 

olabilirler. Ya da insanlar internetin sağladığı imkânlar sayesinde şiddet içerikli siteleri, gerçek 

dünyada asla dâhil olmaya kalkışmayacakları riskli ortamları keşfedebilirler. Bu kez 

disinhibisyon “zehirli” ve sadece kör bir katarsistir. İnsanlar zehirli disinhibisyonla gerçek 

dünyada bastırdıkları yavan ihtiyaç ve arzularını kişisel olarak herhangi bir “büyüme” 

olmaksızın fark ederler. Suler, her iki durumu “çevrimiçi disinhibisyon etkisi” olarak 

adlandırmaktadır.2,6 

Siber Travma ve Siber Dissosiyasyon: Siber Kimlikten Siber Alter Kişiliğe 

Dönüşüm Süreci 

İlk motivasyonları farklı insanlarla tanışabilme, sosyal çevresini büyütebilme, duygusal 

ilişki ağını genişletebilme, farklı bilgiler öğrenebilme ya da kendi yetersizlik duygularını telafi 

etme çabaları olabilen bu siber kimlikler çoğu zaman ve özellikle ilk dönemlerde bireylerin 

kontrolünde görünür. Ancak bireyler siber kimliklerini ortalama altı ay kadar düzenli 

kullanmaları sonrasında yavaş yavaş bu siber kimlikleri aktüel yaşamlarındaki gerçek 

kimlikleri ile bir kontrol mücadelesine girmeye başlar. İlk dönemde bazı kişiler birden fazla ve 

kendisiyle aynı ya da farklı siber kimlikler kullanabilir. Ego fonksiyonları iyi olan entegre 

insanlar bu siber kimliklerini yaklaşık altı aydan daha kısa sürede kullanmayı bırakırlar ve 

gerçek kimlikleriyle aktüel hayatlarına devam ederler. İkinci altıncı ayda ise bireyler çoğu 

zaman gerçek kimliği ile siber kimliğini karıştırmaya başlar ve uyku dışındaki zaman diliminde 

siber kimliği daha da kontrolü ele alır. Birey gerçek kimliği ile siber kimliği arasında bir kontrol 

mücadelesine girer. Üçüncü altı ayda, yani siber kimlik kullanımı yaklaşık bir buçuk yıla 

yaklaştığında siber travmaların da etkisiyle birey büyük bir oranda bu siber kimliğinin 

kontrolüne girer ve bu kimlik siber alter kişiliğe dönüşür. Birey bu süreçte bir siber 

dissosiyasyon (bölünme) yaşamaya başlar; bireyin siber kimliği artık bir siber alter kişilik 

olarak onu kontrol altına alır. Dual (ikili) ya da çoklu bir hayat sürmeye başlayan birey, kontrolü 

alabildiği ölçüde kendisi ya da siber alter kişilikleri olarak iletişim kurmaya başlar. 

Kendisindeki bu farklı siber alter kişilikleri aile, sosyal ve iş çevresi tarafından da tam olarak 

algılanamasa bile fark edilmeye başlar ve onlar tarafından tuhaf karşılanır ve birey dışlanır. 

Birey siber alter kişiliği ile eşini ya da sevgilisini aldatabilir, farklı iş ya da hobiler edinebilir. 

Artık yaşamına farklı kişilikler ve farklı hayatlarla devam edecektir. Bu nedenle farklı kararlar 

alan bu siber alter kişilikler bireyin nüfus kağıdı tek olsa bile bağımsız bir hayat sürmeye 

başlarlar ve kontrolü ele geçirdiği zamanlarda bu farklı hayatının kendi başına başrolü olurlar. 

Kısa süreli siber kimlik kullanımları genellikle siber alter kişiliğe dönüşmez ancak yine de 
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bireyin aktüel yaşamına olan uyumunu bozar ve belli oranlarda bilinç kesintilerine yol açar. 

Fakat belirli periyodlarda kısa süreli bu siber kimliklerini kullanan bireylere de rastlanmaktadır. 

Bir dissoanalist olarak ifade edebilirim ki, zaman içerisinde birey bu siber alter kişiliğini de 

kontrol edemez ve dissosiyojen bir sürece girer. 

Görünürde normal insanlardaki siber kimlik kullanımı aslında onların yoğun travmatik 

geçmişlerine işaret etmektedir. Travmatik geçmişi bulunan birey bu süreçte siber travmaların 

da etkisiyle siber dissosiyasyonu yaşantılamaya başlar. Kişi yüzleşemediği ya da çözüm 

getiremediği travmatik geçmişini yok farz ederek artık asla olamadığı ama olmayı çok istediği, 

bu yeni bir kişilik yapısıyla iletişim kurmaya başlamıştır. Bu durum kendisine kısa dönemde 

bazı avantajlar getiriyor gibi görünse de aslında kendisinde var olan psikopatolojiyi daha da 

tetikleyecektir. Günümüz toplumunda insanlar küçümsenemeyecek bir oranda adeta “kopya 

hayatlar” yaşamaktadırlar. Kişiler geçmişiyle barışık olamadığında veya geçmişindeki 

problemlerini çözemediğinde kendisini olmadığı başka biri gibi tanıtmakta ya da sahip 

olamadığı hayatı yaşıyor gibi göstermektedir. Kopya hayat yaşanması, insanları gerçek 

hayattan ve gerçek kişilerle iletişim kurmaktan alıkoyduğunu ve adeta siber bir hayatın içerisine 

hapsetmektedir. Sosyal medya araçlarında bireyler yüz yüze iletişime oranla daha hızlı bir 

iletişim sürecine girip olağan yaşamından daha cesur ve öz güvenli davranırlar ancak bireylerin 

bu dijital iletişimde hatalı eylemler yapabilme potansiyelleri de yüksektir. Siber zorbalık ve 

siber mağduriyet, dijital iletişimin en olumsuz sonuçlarından biridir. Siber mağduriyet yaşayan 

bireyler de ilerleyen zamanlarda kendilerine siber zorbalık yapan kişilere karşı korunmak 

amacıyla siber zorbalık yapabilmektedirler. Yani bu bireyler saldırganıyla özdeşim 

kurmaktadırlar.2,7 

Günümüzde internet ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla internet başında 

geçirilen zaman artmaktadır. Bireylerin çevrimiçi hayatlarında sergiledikleri kimlikleri ile 

çevrim dışı dünyadaki kimliklerinin uyum ve adaptasyonu kimi zaman bağımlılığa varan yoğun 

internet kullanımı yüzünden olumsuz etkilenmektedir. Sosyal medya araçlarının yaygınlaşması 

ve siber kimlik kullanımının kendine has patojen ve dissosiyojen dinamiklerinin etkisiyle 

bireyler “siber dissosiyasyon” ve siber alter kişilik” geliştirmektedir. Siber dissosiyasyon, 

gündelik hayatın dissosiyasyonu ile klinik dissosiyasyon arasında bir noktada yer almaktadır. 

Siber alter kişilik, klinik psikoloji bağlamında siber dissosiyasyonun başlangıç noktasıdır. 

Öztürk, uzun yıllar psikoterapilerini yürüttüğü ve tedavilerini tamamladığı yüzlerce dissosiyatif 

bozukluk tanısı alan vakalarında %5-35 oranlarında uzun süreli (bir yıldan fazla) “siber alter” 

kullanımı olduğunu ifade etmiş ve dissosiyatif kimlik bozukluğu vaka serilerinde bir ya da 
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birkaç “siber alter kişiliği” olan vakalara rastladığını belirtmiştir.2 Bu vakalarda tıpkı diğer 

dissosiyatif kimlik bozukluğu vakalarında olduğu gibi dissosiyatif yaşantılar oldukça yoğun bir 

şekilde gözlemlenmektedir. Dissosiyatif yaşantılar Öztürk’e göre, dissosiyatif yaşantılar, aktüel 

hayatın dissosiyasyonu, klinik (psikolojik) dissosiyasyon, toplumsal (sosyolojik) dissosiyasyon 

ve siber dissosiyasyon olmak üzere dört temel grupta ele alınmaktadır. Dissosiyatif yaşantılar 

subklinik bir seviyede ise bu aktüel hayatın dissosiyasyonudur ve uyuma yöneliktir. Klinik, 

toplumsal ve siber dissosiyasyonlar ise tedavi gerektiren ileri psikopatoloji süreçleridir. Siber 

dissosiyasyonu daha iyi algılayabilmek adına klinik ve toplumsal dissosiyatif yaşantılarını da 

kavrayabiliyor olmak oldukça önemlidir. 

Klinik (Psikolojik), Toplumsal (Sosyolojik) ve Siber Dissosiyasyon 

Bireysel travmalar kadar toplumsal şiddet olayları, terörizm, ülkelerarası savaşlar ve iç 

savaşlar da hem bireyleri hem de toplumları dissosiye ederek ruh sağlıkları üzerinde onarılamaz 

etkiler bırakabilmektedir. Bu bağlamda genellikle bireysel boyuttaki “klinik dissosiyasyon” 

(psikolojik dissosiyasyon) psikiyatri ve klinik psikolojinin konusu olurken “toplumsal 

dissosiyasyon” (sosyolojik dissosiyasyon) ise sosyoloji ve daha büyük bir oranda psikoloji ile 

psikotarihin konusu olmaktadır. Psikolojik dissosiyasyon klinik olarak bilinç kesintileri, 

“dissosiyatif narsisizm”, “dissosiyatif angoisse”, kendine zarar verme davranışları ve intihar 

girişimleri ile karakterizeyken toplumsal dissosiyasyon ise içinde yaşanılan sisteme itaat ve 

meydan okuma arasındaki gitgeller, savaşlar ve terörizm ile karakterizedir. Toplumsal 

dissosiyasyonun oluşumunda “dissosiyatif narsisistik” dominant liderler oldukça büyük bir rol 

oynarlar. Dissosiyatif narsisizm, travmatik geçmiş sonrasında oluşan normal narsisizm ile 

patolojik narsisizm arasında yer alan bir durumdur ve her an patolojik narsisizme dönüşme 

ihtimali taşır.8,9 

Günümüz insanı artık hem bireysel hem de kitlesel olarak kontrol edilebilir bir yapıdadır 

ve bu kontrol edilebilirliği onu ciddi ölçüde incitmekte, travmatize ve dissosiye etmektedir. Sık, 

şiddetli ve uzun süreli yaşanan genellikle erken gelişim dönemlerinde karşılaşılan travmatik 

yaşantılar bireylerde klinik dissosiyasyona, kitlesel şiddet olayları, savaşlar ve terörizm olayları 

toplumsal dissosiyasyona neden olurken, gelişen teknoloji ve siber uzamın kötüye kullanımı ise 

siber dissosiyasyona (siber alter kişilik) neden olmaktadır.  

Siber uzam (ortam), özellikle dijital iletişimlerle gerçekleşen ilişkilerde bireyleri daha 

kolay terk edilebilir, tercih edilebilir ya da yedeklenilebilir bir konuma getirmiştir. Bireyler 

siber uzamda olmak istedikleri siber kimlikleri ya da siber alter kişilikleri ile yüz yüze olan 

ilişkilerden çok daha farklı olabilmekte ve olmak istediği kendisi gibi görünebilmektedir. Siber 
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iletişimlerde bireyler normal iletişime kıyasla çok hızlı karar verebilmek zorunda oldukları için 

yüz yüze iletişime oranla çok daha mobil bir durumdalardır ve bu süreç onun daha çok iletişim 

hatası yapabilmesine ve siber mağduriyetine yol açmaktadır.2,10,11 

Öztürk, sınır aşımı ile ilişkili olarak narsisizm, çocukluk çağı travmaları ve 

dissosiyasyon arasındaki etkileşimi teorik çalışmalarında önemle vurgulamaktadır.11 Han, 

günümüz insanlarının kendileriyle olan mesafesinin yok denecek kadar azalmasının onları 

narsisizme sevk ettiğini öne sürmektedir.12 Kronik travmatize kişiler bir tür savunma refleksiyle 

narsisizm geliştirebilmektedir. Öztürk bu durumu “travmatik eksende dissosiyatif narsisizm” 

olarak tanımlamaktadır. Bu noktada narsisizmi, belirli bir düzeyde travmatik selfin aktüel 

hayata dissosiyatif bir uyum süreci olarak düşünebiliriz. Öztürk, insan yaşamında anksiyete 

toleransı, frustrasyon toleransı ve belirsizliğin toleransı olmak üzere üç önemli kaotik durumu 

tolere etmemizin ruh sağlığımız ve ruhsal bütünlüğümüz adına son derece önem arz ettiğini 

ifade etmektedir.8,10 Dijital iletişimin sıklığı, şiddeti ve süresi arttıkça bireylerin bu üç temel 

kaotik durumu tolere etmesi zorlaşır. Bu da onun ego fonksiyonlarını zayıflatarak hatalı 

seçimler yapabilmesine neden olur. Sosyal medyada kurulan siber ilişkiler ve temasın bu 

durumları tolere edebilmek adına belirli bir oranda olumlu etkileri olduğunu savunabilmek 

mümkündür. Bilhassa bu tür mecralarda bireylerin hayatlarını optimal seviyedeki ifşa ve 

paylaşım tolerasyonu sağlayabilmek adına avantaj teşkil edebilmektedir. Söz konusu durumun 

çok sık, sınırsız ve sosyal gerçeklik bağlamından kopuk hale gelmesi ise klinik eksende belirli 

psikopatolojileri beraberinde getirebilmektedir.2,11 

Bireyler aktüel yaşamlarında genellikle optimal bir uyarı seviyesinde sağlıklı kararlar 

alabilmekte ve ruhsal açıdan sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam edebilmektedirler. 

Bireylerin optimal uyarı seviyesinin altında (cezaevi yaşamı ya da kısıtlı sosyoekonomik hayat) 

ya da üzerinde bir yaşam sürmeleri onları dissosiye bir yaşamın içerisine sürüklemektedir.13 

Özellikle sosyal medya araçlarının yüksek uyarı seviyesi, bireylerde “siber dissosiyasyon” 

yaşanmasına yol açabilmektedir. Siber dissossiyasyon aslında bu dijital ortamdaki yüksek 

seviyeli uyaranlara bir uyum çabasıdır. Bireyler dijital iletişim sırasında sahip oldukları ya da 

yarattıkları çevrimiçi kimlikleri ile çevrimdışı kimliklerini birbirine entegre edebildikleri ve 

ikisi arasındaki etkileşimi yönetebildikleri zaman, dijital iletişimden çıktıklarında tekrar eski 

(öz) kimliklerine ve aktüel yaşamlarına devam edebilmektedirler. Oysa siber alter kişilik öne 

çıktığında entegrasyon zayıflamakta hatta kaybolmakta ve birey siber dissosiyasyonu 

deneyimlemektedir. Sonuç olarak bu bireyler artık bölünmüş bir hayatı yaşamaya başlarlar.2,5,6 
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Siber Travma: Siber Mağduriyetten Siber Zorbalığa Dönüşüm Süreci 

Bir dissoanalist olarak ifade edebilirim ki, insanlardaki siber alter kişilik kullanımı kimi 

zaman onların yoğun travmatik geçmişlerine işaret edebilmektedir. Bu kişiler çoğu zaman 

dijital iletişimde siber travmalara da maruz kalabilmekte ve kendisini farklı siber kimlikleri ya 

da siber alter kişilikleri ile savunmaya çalışmaktadır. Daha önce ifade edildiği üzere çok sayıda 

siber mağduriyet yaşayan bireyler zaman içerisinde siber istismarcıları ile özdeşim kurarak 

siber zorbalığa kayabilmektedirler. Kişi yüzleşemediği ya da çözüm getiremediği travmatik 

geçmişini yok farz ederek artık asla olamadığı ama olmayı çok istediği bu yeni kişilik yapısı ile 

iletişim kurmaya ve mücadele etmeye başlamıştır. Bu durum kısa dönemde bazı avantajlar 

getiriyor gibi görünse de aslında kendisinde var olan psikopatolojiyi daha da tetikleyecektir. 

Daha önce ifade edildiği üzere günümüz toplumunda insanlar küçümsenemeyecek bir oranda 

adeta “kopya hayatlar” yaşamaktadır. Kişiler geçmişi ile barışık olamadığında ya da 

geçmişindeki problemlerini çözemediğinde kendisini olmadığı başka biri gibi tanıtmakta, sahip 

olamadığı hayatı yaşıyor gibi göstermektedir. Dahası bu hayat kişi için sanal bir simülasyon 

olmaktan çıkmış gerçeğin ta kendisine dönüşmüştür. Bir diğer ifade ile birey için bu yaşadığı 

deneyim her neyse tartışmasız bir şekilde gerçekten daha gerçektir. Bu da onu gerçek bir 

hayattan ve gerçek kişilerle iletişim kurmaktan alıkoymakta ve adeta siber bir hayatın içerisine 

hapsetmektedir. Bu siber hapiste artık birey kendini ya da kendiliğini bir patolojik çoğulluk 

ekseninde yaşamaya başlar.2 

Sonuç olarak siber aktüel yaşamı ile dijital yaşamı arasında bir kontrol kaybı ve bilinç 

kesintisi yaşayan birey adeta gerçek kimliği ile siber kimliği ya da siber alter kişilikleri arasında 

gidip gelmekte ve bu dual (ikili) ya da çoklu yaşamı ise onu dissosiye etmektedir. Bu dissosiye 

yaşantılar ise bireylerin iletişimlerde sınır aşımlarına (ruhsal “mesafe” ve “ayar” sorunları) 

neden olmakta, değer ve anlam kayıplarına yol açmaktadır. Modern toplumun bireyleri artık 

işini, eşini, dini inancını, geleneğini, değer yargılarını ve politik görüşünü hızlı ve rahatça 

değiştirebilmekte ve çok da düşünmeden yerine bir başka seçeneği 

konumlandırabilmektedirler. Bu süreç ise reversible (dönüşebilen/dönebilen) insan profilini 

yaratmıştır. Bireyler bu zamanda ve bu koşullarda ayakta kalabilmek adına “politik bir doğada 

olmayı” adeta tercih edebilir hale gelmişlerdir. Bu tercih ise onları dissosiyojen bir psikolojik 

zeminde kendileşmekten, kendi olmaktan ve hayatının başrolünü oynamaktan uzaklaştırarak 

adeta diğer insanların uydusu haline getirecektir. Siber dissosyasyon başlangıçta klinik 

dissosiyasyon kadar yoğun yaşantılanmasa da bireyin geçmişindeki çocukluk çağı travmaları 

ile yakın zamanda siber ortamda yaşadığı siber travmalar (siber mağduriyet) onun subklinik 
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seviyedeki bu dissosiyojen psikopatolojisini hiper dijital uyarı ekseninde klinik bir sürece 

dönüştürür.2,14 
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SİBER PATOLOJİLER: SİBER ZORBALIK VE SİBER MAĞDURİYET 
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sosyal 

Hizmet Bölümü, Seydikemer/Muğla 

 

Her geçen gün sürekli değişmekte ve gelişmekte olan siber ortam teknolojisi bireylere 

oldukça fazla hizmet sunmaya devam etmektedir. Digital in 2019 raporuna göre dünya 

nüfusunun % 56’ sının internet, % 45’inin sosyal medya, %67’sinin mobil kullanıcı olduğu 

saptanmıştır. Cep telefonu, bilgisayar ve internet gibi elektronik iletişim araçlarının 

kullanımının hızla artması ile günlük yaşamın kolaylaşmasının yanı sıra beraberinde birtakım 

sorunları da getirmiştir. Bu sorunlar siber patolojiler olarak adlandırılan siber zorbalık ve siber 

mağduriyet kavramlarıdır. Siber zorbalık; birey ya da grup tarafından bireye ya da gruba, kasıtlı 

ve tekrarlanan bir biçimde bilgisayar, cep telefonu veya diğer elektronik cihazlar aracılığıyla 

zarar ve rahatsızlık vermeyi hedefleyen, tekrar eden düşmanca davranışlardır (Anderson, 2010). 

Siber zorbalık davranışları;  çevrimiçi kavga, zarar verme, kötüleme, başka bir kimliğe 

bürünme, kandırma, dışlama, siber-taciz şeklinde ve ayrıca siber zorbalığı kullanılan iletişim 

aracına göre; cep telefonu, metin mesajı, e-mail, web siteleri aracılığı ile yapılan fotoğraf ve 

video gönderme, anlık mesaj atma ve sohbet odasında yapılan zorbalık şeklinde de 

sınıflandırabiliriz.  Siber zorbalık en çok cep telefonu aracılığıyla yapılmaktadır.  İnternet 

ortamında sıklıkla mesajlaşma ve diğer uygulamalara kolay erişebilirlik siber zorbalığa zemin 

hazırlamaktadır. İnternet ortamında yapılan zorbalığa siber zorbalık okullarda görülen akran 

zorbalığına ise geleneksel zorbalık denilmektedir. Olweus (1994)’a göre geleneksel zorbalık; 

bireyin bir veya daha fazla birey tarafından olumsuz olayla karşılaşması bu durumun uzun süre 

devam etmesidir.  

Araştırmacılar siber zorbalığın içerdiği davranışları: iftira; gerçeğe aykırı bir şekilde bir 

kişinin itibarını zedelemek veya ilişkilerini bozmak için hakkında dedikodu yapma, söylenti 

yayma, bıktırma; sürekli olarak can sıkıcı, iğrenç, müstehcen, aşağılayıcı mesajlar ve iletiler 

gönderme, hakaret etme;  çevrimiçi ortamlarda tartışma, kaba, tehdit dolu ve saldırganlık içeren 

ifadeler kullanma, onurunu zedeleyici sözler sarfetme,  ifşa etme; bireyi utandırmak, rezil etmek 

amacıyla kişisel bilgilerini ya da resim veya görüntülerini paylaşma, sexting; kişilere çıplak 

resimler veya pornografik görüntüler gönderme, hile yapma; birini kandırarak kişisel bilgilerini 

ele geçirme ve sosyal mühendislik yapma,  sanal taciz; tekrar eder nitelikte taciz, tehdit içeren 
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veya korku vermeye yönelik cep telefonu veya internet aracılığı ile yazılı veya sözlü mesaj, e-

mail gönderme, taklit etme; kişiyi utanılacak bir duruma sokmak, itibarını zedelemek, küçük 

düşürmek, diğer insanlarla olan ilişkilerini bozmak amacıyla onun yerine geçerek, taklit ederek 

ya da bilgilerini kullanarak tehlikeli nitelikte mesajlar gönderme, forumlarda ya da sosyal 

paylaşım sitelerinde yorumlar yapma olarak  belirlemişlerdir (Willard, 2007; Siegle, 2010; 

Walker, 2009). 

Siber zorbalığın kolaylıkla yapılmasının nedenlerini; bireyin cep 

telefonuna/bilgisayarına ve internete ulaşabildiği her zaman ve her yerde yapabilmesi, çok 

sayıda kişiye ulaşılabilmesi, anonim biçimde olması, siber ortamda fiziksel etkileşim ve 

paylaşımın olmaması, ayrıntılı plana gerek olmaması, siber zorbalığı denetleyecek kurumların 

ve birilerinin olmamasını sıralayabiliriz. 

Siber zorbalığın risk faktörleri ve nedenleri incelendiğinde; öğrencilerin % 38’si 

eğlence,  % 25’i intikam almak amacıyla, %6’sı kendilerini kötü hissettikleri bir zamanda 

olmalarından dolayı yaptıklarını ve  % 31’i ise bu konuda herhangi bir fikirlerinin olmadığını 

belirtmişlerdir (Raskauskas&Stoltz, 2007). Arıcak (2009) tarafından psikiyatrik problemlerin 

siber zorbalığın bir yordayıcısı olup olmadığı konusunda yapılan araştırmada, herhangi bir 

zorbalık yapmamış ve zorbalığa maruz kalmamış kişilerin, saf-mağdurlardan ve zorba-

mağdurlardan anlamlı düzeyde daha düşük psikiyatrik belirtiler gösterdiği bulunmuştur. Ayrıca 

düşmanca duygular ve psikotik belirtilerin siber zorbalığı anlamlı olarak yordayan iki temel 

değişken olduğu anlaşılmıştır. Aynı zamanda kişiler arası duyarlılık ve psikotik belirtiler siber 

zorbalığa uğrama ve siber zorba olma olasılığını da anlamlı düzeyde açıklamaktadır. 

Araştırmacılar tarafından öfke ve saldırganlık ile siber zorbaca davranışlar arasında da ilişki 

olduğu bulunmuştur. Siber zorbaca davranışlar gösterenlerin ve siber mağdurların, öfke ve 

saldırganlık düzeyi daha yüksektir (Patchin&Hinduja, 2010b). Mason (2008), siber zorbaca 

davranışları meydana getiren durumlar; tepkisizlik etkisi: siber zorbaca davranışlarda bulunan 

bireyler sanal ortamlarda kim olduklarının bilinemeyeceğini ve bu sebeple 

cezalandırılmayacaklarını veya toplum tarafından kınanmayacaklarını düşünmektedirler. Bu 

fiziksel olarak görünmezlik ve engellenmeme durumu siber zorbalara siber ortamlarda güç 

sağlamaktadır. Bu sebeple gerçek hayatta bastırılmış karakterlerinin zorbaca özellikleri bu 

ortamlarda açığa çıkmaktadır. Bireyin özelden sosyale kimlik değişimi; bireyler, internetin 

onlara kendi kimliklerinden uzaklaşma fırsatı verip özgürleştirdiğini hissetmektedirler. Siber 

ortamlar bireylere kendi özel fikirlerini ya da kimliklerini, bir çevrimiçi grup içinde kolayca 

ifade etme ve kendilerini gizleme olanağı sunmaktadır. Bu sebeple siber ortamlar, bireylerin 
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kendilerini kontrolsüz şekilde serbest bırakmalarına daha akıldışı, daha agresif ve daha 

düşüncesiz davranmalarına neden olabilmektedir. Çocuk ve aileler arası zayıf bağlar; siber 

ortamlar gençlere yetişkinlerin bilgisi ve kontrolünden uzak bir ortam oluşturmaya imkan 

sağlamaktadır. Birçok ergen siber zorbalıkla ilgili problemlerini bir yetişkine anlatmakta zorluk 

çektiğini belirtmektedir. Gençlerin yaşadığı problemleri ailesine, öğretmenine ya da bir 

büyüğüne anlatamaması siber zorbaca davranışlara maruz kalmalarına davetiye çıkarmaktadır 

(Ayas ve Horzum, 2010b). 

Siber zorbalık davranışları yapanlara siber zorba, bu davranışlara maruz kalanlara siber 

mağdur, bu davranışları hem yapıp hem de maruz kalanlara zorba mağdur, bu davranışlara 

maruz kalmayıp yalnızca tanıklık yapanlara ise tanık denmektedir. Alan yazı incelendiğinde 

siber zorbalığın yaygın bir sorun olduğu anlaşılmaktadır. Öğrencilerin %10.7’sinin siber 

zorbalık yaptığı, %29.4’ünün siber zorbalığa maruz kaldığı, %47.1’inin ise siber zorbalığa şahit 

olduğu saptanmıştır (Patchin& Hinduja, 2006). Beran ve Li’nin (2005) öğrencilerle yaptıkları 

bir araştırma sonucuna göre, öğrencilerin %21’inin siber tacize maruz kaldığı, %69’unun siber 

tacize tanık olduğu, %3’ünün ise siber tacizde bulunduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin son 2 ay 

içerisinde %17.3’ünün siber zorbalığa maruz kaldığını, %10.9’unun ise siber zorbalık yaptığını 

belirlenmiştir (Kowalski&Limber, 2012). Arıcak vd. (2008), tarafından yapılan araştırmada 

öğrencilerin siber zorbalık yapma oranı %36, siber zorbalığa maruz kalma oranı ise %6 olarak 

bulunmuştur. Öğrencilerin %24’ü ise hem siber zorbalık yapmakta hem de mağduriyet 

yaşamaktadır. Öğrencilerin %43'ü en az bir kez çevrimiçi zorbalığa uğramakta, %70'i sık 

aralıklarla çevrimiçi zorbalığa şahitlik olmakta ve 13-19 yaş arası gençlerin %80'i akıllı iletişim 

cihazları kullanmakta ve siber zorbalığa bu ortamda uğramaktadır. Siber mağdurların sadece 

%10'u maruz kaldıkları siber zorbalığı ebeveynleriyle veya güvendikleri bir yetişkinle 

paylaşmaktadır. (Erdur-Baker&Kavşut, 2007). Ülkemizde ve Dünyada yapılan bu çalışmalar 

incelendiğinde siber zorbalık yapma ve siber zorbalığa maruz kalma oranlarının farklı koşullara 

göre çeşitli araştırmalarda değişmekte olduğu görülmektedir. Siber zorbalıkla ilgili yapılan 

araştırmalar siber zorbalığın bireyi olumsuz yönde etkilediğini gösterir niteliktedir. Siber 

zorbalığa maruz kalanlarda öfke, üzüntü ve intikam duyguları  ile derse karşı motivasyon kaybı, 

akademik başarısızlık, okul devamsızlığı yaşandığı belirtilmiştir (Beran ve Li, 2005). Ayrıca 

araştırmalarda siber zorbalığa maruz kalan kişilerde; madde kullanımı görüldüğü belirlenmiştir 

(Ybarra ve Mitchell, 2004a; 2004b). 

Siber patolojinin içinde yer alan siber mağduriyet kavramı ise; bilgi ve iletişim 

teknolojileri aracılığıyla bireyin veya grubun, teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verici 
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davranışlardan maddi ya da manevi olarak mağduriyet yaşaması durumudur. Siber mağduriyet, 

zarar verici davranışları olan biri tarafından rahatsız edici boyuttaki hareketlere bilgi ve iletişim 

teknolojileri yoluyla maruz kalan bireyin veya grubun yaşadığı durumdur. Siber mağdur, 

yaşadığı durumlar karşısında kendini korunmasız ve savunmasız hisseden bir kurban 

niteliğindedir. 

Siber mağdurun akademik performansında düşüş, okula devamsızlık yapma, hasta 

olmadığı halde hasta hissettiğini söyleme, toplumdan dışlanma,  sürekli ağlama isteği, intihar 

düşünceleri, olumsuz benlik saygısı gibi belirtiler gözlenmektedir. Siber mağdurların zorbalık 

karşısında hissettikleri çoğunlukla öfke, kaygı, üzüntü, hayal kırıklığı, suçluluk, umutsuz 

duyguları görülmektedir. Siber mağdurlar ın tüm bunlara tepkisi; yok sayma, intikam almak 

için geleneksel veya siber zorbalık yapma, mesajları engelleme, zorbaya durmasını söyleme, 

isim değiştirme, hiçbir şey yapmama, kimseye bahsetmeme, uzaklaşma, bir arkadaşa söyleme, 

telefon numarası ya da adres değiştirme gibi çok çeşitli tepkiler olabilmektedir.  

Cinsiyet ve  siber zorbalık veya mağduriyet davranışı ile arasındaki ilişki 

incelendiğinde; erkeklerin daha fazla siber zorbalık yaptığını (Arıcak vd., 2008; Erdur-Baker 

& Kavşut, 2007; Li, 2006; Peker vd., 2012a), kızların daha fazla siber zorbalık yaptığını 

(Campfield, 2008), siber zorbalığın cinsiyete göre farklılık göstermediğini (Kowalski& Limber, 

2012; Patchin& Hinduja, 2006) belirten araştırmalar olduğu gibi; erkeklerin daha fazla siber 

mağduriyet yaşadığını (Arıcak vd., 2008; Erdur Baker & Kavşut, 2007), kızların daha fazla 

siber mağduriyet yaşadığını (Campfield, 2008; Kowalski & Limber, 2012), siber mağduriyetin 

cinsiyete göre farklılık göstermediğini (Li, 2006; Patchin&Hinduja 2011) belirten araştırmalar 

da bulunmaktadır. Siber zorbalığa maruz kalan bireylerin sıklıkla başka bireylere zorbaca 

davranışlar göstermeye başladığı da yapılan araştırma sonuçlarına göre çıkan sonuçlar 

arasındadır. Siber zorbalar üzerine yapılan araştırmalar zorbaların daha önce kendilerinin de bu 

tür zorbalığa maruz kaldığını göstermektedir (Beran &Li, 2005). 

Siber mağdurların yaşadıkları durumu paylaştıkları kişiler incelendiğinde; siber mağdur 

ergenlerin %15’i bu durumu arkadaşlarıyla, %10’u ise aileleriyle paylaştıklarını belirmişlerdir 

(Arıcak vd., 2008). Ortaokul öğrencileri ile yapılan araştırma sonucunda, siber mağdurların 4’te 

birine yakınının bu durumu arkadaşları ile paylaştıklarını belirtmiştir (Ayas&Horzum, 2012). 

Slonje ve Smith (2008), siber mağdurların %35.7’sinin mağduriyetlerini arkadaşları ile 

paylaştıklarını bulmuştur. Patchin ve Hinduja’nın (2008), ergenlerle yaptığı araştırma 

sonucunda siber zorbalığa maruz kalanların bu durumu en fazla sanal arkadaşları ile 

paylaştıklarını (%56.6), %25.7’sinin ise okuldan arkadaşlarına söylediklerini belirlemiştir. 
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Burnukara (2009), kızların erkeklere göre siber zorbalık ve akran zorbalığı durumunda sosyal 

destek arama davranışını daha fazla tercih ettiklerini belirlemiştir. Baker, Topçu ve Çapa’nın 

(2008) lise öğrencileri ile yaptığı bir araştırma sonucuna göre ise siber mağduriyet yaşayan 

öğrencilerin mağduriyet sonrası en fazla arkadaşlarından yardım istedikleri saptanmıştır. Bu 

dönemde arkadaştan alınan sosyal destek aile ve diğer bireylerden alınacak destekten daha 

önemli hale gelebilmektedir (Ayas ve Horzum, 2012). 

Siber zorbalığı önlemek için; teknolojinin öğrencilerin hayatındaki yeri ve siber 

zorbalığın hangi yollarla yapıldığı ailelere ve öğrencilere anlatılmalıdır. Siber zorbalık sonucu 

oluşacak tehlikeler bilinmelidir. Siber zorbalığın geleneksel zorbalıktan daha kapsamlı daha 

yaygın ve hızlı gerçekleştiğini ve çok çeşitli dijital araçlarla günün her anında yapılabileceğini 

bilinmelidir. Öğrencilerin siber zorbalığa maruz kalmaları durumunda internet veya bilgi 

teknolojilerini kullanmalarının ebeveynleri tarafından kısıtlanacağı endişesi ile bunu 

anlatmaktan çekindiklerinin farkında olunması gerekmektedir. Tam da bu nokta da gençlerin 

ve çocukların siber zorbalığa maruz kalmalarını önlemek için yapılabilecek en önemli 

önlemlerden biri zorbaca bir davranışla karşılaşınca ergenlerin bunu bir yetişkine anlatmalarını 

sağlamaktır. Siber zorbalığa maruz kalan çocuklar ve gençler genellikle yaşadıkları mağduriyeti 

ya arkadaşlarına anlatmakta ya da bu durumu kimseyle paylaşmamaktadır. Bu yüzden öncelikle 

aileler, öğretmenler ve okul yöneticileri bu sorunun farkında olamamaktadırlar. Siber şiddete 

maruz kalmayı önlemede en iyi yol, rahatsız edici davranışı engelleyen dijital önlemleri almak 

veya bunu bir yetişkine bildirmektir (Slonje&Smith, 2008). Siber zorbalıkla mücadele etmek 

için teknoloji kullanımı konusunda çeşitli önlemler alınmalıdır. Medya okuryazarlığının 

gençler arasında yaygınlaşması, siber zorbalara verilecek olan cezaların hukuki eksikliklerinin 

tamamlanması, güvenli internet kullanımının sağlanması, gerekli ve yeterli kuralların 

oluşturulması ve denetleme kurumlarının kurulması sağlanmalıdır. Bunların yanında ailelerin, 

gençlerin ve eğitimcilerin etkili eğitimler alması sağlanmalıdır (Jäger, 2010). 

Özellikle hukuki süreç için siber zorbalığın gerçekleştiğine dair delillerin saklanması, 

eğer mağdur tarafından önemli bir karışıklık, şiddet ya da intihar endişesi anlatılmışsa, şiddet 

varsa ya da herhangi bir tehlikeli durum ortaya çıkabilecekse emniyet birimleriyle irtibata 

geçilmesi, oluşan değerlendirme sonucunda müdahale seçeneklerinin belirlenmesi ve uygun 

müdahalenin kararlaştırılması,  siber zorbaca davranışta bulunanlar bazen sahte bir kimlik ya 

da rumuz kullanabildiği için suçlunun kimliğinin tespiti için teknik destek alınmasıdır.  Sonuç 

olarak siber patolojilere (siber zorbalık ve siber mağdur) yönelik çalışmalar yapılacak bireyin 

ve toplumun ruh sağlığının korunmasında önemlidir. 
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K.3.  

ULUSLARARASI PLATFORMDA SİBER KRİMİNOLOJİ 

Can Çalıcı 

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı 

 

Kriminolojinin konusunu suç ve suçlu davranışının teşkil ettiği, tarihi, toplumsal ve 

bilimsel gelişmelere dayanarak da araştırma alanının genişlediği görülmektedir (Shoham ve 

ark.,2010). Suç trendi herhangi bir suç tipinin belirli bir periyotta, belirli bir nüfus içerisinde 

ortaya çıkma oranının, önceki yıl ya da yıllarda aynı nüfus içerisinde aynı suç tipine ait oranlarla 

kıyaslanmasıdır. Bu kıyaslamalar uluslararası karşılaştırmaya da imkan vermesi açısından bir 

yılda gerçekleşen suç insidansının, toplam nüfusun içindeki her 100 bin kişiye oranlanması ile 

gerçekleşir (Siegel, 2010). Suç trendlerine etki eden unsurların belirlenmemesi yüzünden ortaya 

çıkan boşluk hem kriminolojik teoriler hem de ceza adaleti politikası açısından sorun arz 

etmektedir. Öyle ki suçun oluşumuna etki eden ve suç oranlarını değiştiren toplumsal 

koşullardan ve bu koşulların değişiminden haberdar olmayan ve sözü edilenleri yanlış 

yorumlayan bir teorinin geçerliliği tartışmalı hale gelebileceği gibi bu teori ışığında inşa edilen 

suç politikası ve ceza adaleti sistemi de etkisizleşecektir (Rosenfeld ve Weisburd, 2016).  

Araştırmacılar 1990’lı yılların ortalarından itibaren günümüze değin başta Amerika 

Birleşik Devletleri olmak üzere pek çok batı ülkesinde özellikle sokak suçlarına ait suç 

trendinin düşüş eğiliminde olduğunu gözlemlediler. Öyle ki bu azalmanın ilk gözlemlendiği 

Amerika Birleşik Devletleri’ne ait trend analizleri sonucunda adam öldürme suçları dahil tüm 

şiddet suçlarının tamamında % 40’lık bir düşüşün yaşandığı ortaya çıkmıştır. Suç trendlerinde 

yaşanan bu değişim kriminologlar, ceza adaleti çalışanları, politikacılar ve medyanın uzun süre 

gündeminde kalmış, pek çok araştırmacı konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur 

(Hoare, 2009; Baumer ve Wolf, 2014). Söz konusu değerlendirmelere ilişkin kayda değer bir 

iddia da suçu azaltan bir faktör olarak internet ve medya teknolojilerinde kaydedilen 

gelişmelerle ilgilidir. Sokak suçlarında gözlemlenen düşüşte çevrim dışı hayatta suç 

işleyenlerin kriminal aktivitelerini kendilerine ciddi avantaj sağlayan çevrimiçi ortamlara 

yönelttiği, bu sayede de suç oranlarında azalmanın yaşandığı savunulmaktadır. Son yıllarda 

siber suç kavramına olan ilgiyle bu suçların oransal artışına dair veriler söz konusu iddiayı 

güçlendirmektedir( Siegel, 2010; Brady ve ark., 2016). 



26 
 

Kriminolojide karanlık alan kavramı, adli mercilere ihbar edilmemiş ve böylece 

istatistiklere yansımayan suç toplamını ifade eder. Diğer bir deyişle resmi olarak bilgi sahibi 

olunmamış ve kaydedilmemiş suçlar suçluluğun karanlık alanı veya siyah sayılar olarak 

tanımlanır (Demirbaş, 2012; Sokullu – Akıncı, 2007). Ceza adaleti süreci vatandaşların 

yaşadıkları mağduriyeti yetkililere ihbar etmesiyle başlar. Bu sebeple suçla mücadelede etkin 

politikaların geliştirilmesinde ve adalet sistemine güvenin artmasında bireylerin suçu ihbar edip 

etmeme kararı kilit bir rol oynamaktadır (Davies ve ark, 2001). Çevrimiçi ortamda meydana 

gelen suçların çok büyük bir bölümünün bırakın ihbar edilmemesini, henüz hukuki mevzuata 

yansımaması ve dahası bireylerin mağduriyetlerine dair farkındalıklarının olmaması siber 

alemde gerçekleşen özellikle bireyler arası suç eylemlerini karanlıkta bırakmaktadır. Bu  

serbestiyet ve normsuzluk yeni bir anomik yapının yani siber anominin doğmasına neden 

olmaktadır (Rickman ve Solomon, 2007). 

Bu durum çevrimiçi suç ve suçluluk konusunda gerek akademik gerek hukuki gerekse 

de kamusal farkındalığın gelişmesi amacıyla kriminolojide yeni bir alt disiplin olarak siber 

kriminolojinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Akademik bir disiplin olarak siber 

kriminoloji, sosyoloji, psikoloji, viktimoloji, bilgi teknolojisi (bilgisayar / internet) bilimleri ve 

hukuk başta olmak üzere multidisipliner bir araştırma alanını kapsar. Disiplinin öncü teorisyeni 

Jaishankar’ın tanımına göre “Siber kriminoloji, kriminoloji veya davranış bilimlerinin teorik 

bakış açısıyla siber uzayda suç davranışının ve mağduriyetin incelenmesini içermektedir”. 

Yazar, Boşluk Geçiş Teorisi adını verdiği siber suç teorisinde çevrimiçi kriminal davranışın 

temel bileşenleri ve özelliklerini aşağıdaki gibi aktarmıştır (Jaishankar, 2007). 

 Kriminal davranışlarını statü ve rolleri gereği fiziksel dünyada bastırmış olan kişiler 

siber dünyada bu davranışları gösterme eğilimindedirler. 

 Kimliğin esnek kalabilmesi, isim açıklama zorunluluğunun olmaması ve caydırıcı 

faktörlerin yoksunluğu yüzünden siber dünya suçlulara suç işlemesi konusunda bir 

anlamda fırsat tanımaktadır. 

 Siber dünyada suçlu davranışı sergileyenler bu davranışlarını fiziksel dünyaya 

taşıyabildikleri gibi; fiziksel dünyada suçlu davranışı sergileyenler de bu davranışlarını 

siber dünyaya taşıyabilmekteler. 

 Suç işlemenin aralıklarla meydana gelebilmesi sebebiyle ve siber uzayın dinamik uzay- 

zaman imkanına sahip olması yüzünden suçlular kaçma şansına sahip olmaktadırlar. 
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 Siber dünyada fiziksel dünyada olduğundan daha kolay bir şekilde birbiriyle hiç 

tanışmamış insanlar suç işlemek için bir araya gelebildikleri gibi, bu birliği fiziksel 

dünyaya da taşıyabilmekteler. 

 Kapalı toplumlarda yaşayan bireyler açık toplumlarda yaşayan bireylere oranla çok 

daha fazla siber suç davranışına karışmaktadırlar. 

 Fiziksel dünyadaki değer ve normlarla, siber dünyadaki değer ve normların çatışması 

siber suçun doğmasına önemli ölçüde etki etmektedir. 

 

Siber kriminolojinin vasrsayımlarına göre internet ve mobil teknolojiler sayesinde suça 

karışma kolaylaşırken bu suçların soruşturulması ve huhuki süreci zorlaştırmaktadır. Bu 

sebeple kişiler çevrimdışı hayata kıyasla kendini kontrol etme hususunda daha esnek 

olabilmekte ve gündelik yaşamda olduklarından daha agresif tutumlar sergileyebilmektedir 

(Çalıcı ve Ildırım, 2016; Öztürk ve Çalıcı, 2018). Bu durum Psikolog John Suler tarafından 

“Zehirli Disinhibisyon” olarak adlandırılmaktadır. Suler’ a göre; İnsanlar gerçek dünyada 

bastırdıkları yavan ihtiyaç ve arzularını sanal dünyada realize ederler. Söz gelimi kişiler 

çevrimdışı ortamda kullanmayacakları kaba bir dil kullanabilir, sert eleştirilerde bulunabilir, 

öfkeli, nefret dolu ve hatta tacizkâr olabilirler. Ayrıca internetin sağladığı kolaylık sayesinde 

pornografi ve şiddet sitelerini, gerçek dünyada asla dâhil olmaya kalkışmayacakları riskli 

ortamları keşfedebilirler (Suler, 2002). 

Siber kriminolojik araştırmaların önemli bir bölümünün kuramsal olarak rutin aktivite 

ve kendini kontrol etme teorilerine dayandığı anlaşılmaktadır. Cohen ve Felson tarafından 

70’lerde öne sürülen Rutin Aktivite Teorisi suçun oluşumunda hemen her zaman uygun hedef, 

motive olmuş birey (suçlu) ve koruyucu/önleyici gücün eksikliği olmak üzere üç unsurun bir 

araya gelmesinin etkisi vurgulanmaktadır (Cohen ve Felson, 1979). Son yıllarda çevrimiçi 

gerçekleşen suç davranışının ortaya çıkmasında da rutin aktivite teorisinin önermelerinin 

örtüştüğünün savunan ve buradan hareketle siber rutin aktivite teorisini gündeme getiren güncel 

çalışmalara rastlanmaktadır (Williams ve ark.,2018; Leukfeldt ve Yar, 2016; Choi, 2008; Holt 

ve Bossler, 2008). 

Bir başka teorik yaklaşım da Hirschi ve Gottfredson'un (1969) öz-kontrol teorisini 

gündeme getirmekte ve bireylerin çevrimiçi riskli davranışlardan uzak durarak bir suçun faili 

ya da mağduru olmak yönünde kendilerini koruyabileceğini iddia etmektedir. Nitekim 

çevrimiçi bağlamda, düşük öz kontrol genellikle risk faktörü olarak öne çıkmaktadır. 
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Çalışmalar düşük öz kontrolün riskli çevrimiçi davranışlara neden olabileceğini 

vurgulamaktadır (Holt ve ark., 2012 ; Holt ve ark., 2015). Özellikle bireyler arası siber zorbalık 

ve siber takipçi tacizcilik (stalking) gibi eylemlerin düşük öz kontrol ile yakında ilişkili 

olduğuna dair bulgulara rastlanmaktadır (Vazsonyi ve ark., 2012). 

Yalnızca “riskli çevrimiçi faaliyetlerin” potansiyel bir siber mağduriyet 

yaratabileceğine dair varsayım siber mağduriyeti açıklamada kısmen haklı gibi görünse de, 

görece yetersiz kalabilmektedir. Sosyal ağlardaki kullanıcı sayısı arttıkça mağduriyet riskinin 

de arttığı görülmekle birlikte, siber taciz, zorbalık , takipçi taciz gibi yeni agresyon türlerinde 

riskli çevrimiçi davranış sergilemeyen mağdur ve fail profilinden sözetmek mümkündür. Öte 

yandan herhangi bir sosyal medya hesabı olmayan ve internet kullanım alışkanlığı düşük 

bireylerin de mağduriyet yaşamaları azınmsanmayacak oranlardadır. Bireylerin rızaları dışı 

uygun olmayan video ve fotoğraflarının yüklenmesi, bireyleri tehdit, taciz ve hakaret etmek 

dahil olmak üzere çevrimiçi bir kişiyi sözel agresyona maruz bırakmak, kimlik hırsızlığı 

aracılığıyla başkalarının kişisel bilgilerini ve resimlerini kullanarak ifşa ya da manipüle etmek 

bu duruma örnek olarak verilebilmektedir (Ngo ve Paternoster, 2011). 

Her ne kadar kişilerarası siber şiddet olgusu bilimsel araştırma için hala yeni bir 

fenomen olsa da, bu olgunun ciddi bir problem olduğu ve gelecek yıllarda internet ve mobil 

teknolojinin gelişim sürecinin devamına paralel olarak daha çok öne çıkacağı düşünülmektedir. 

Bu sebeple bu konuda giderek artan akademik çalışmaların aynı eğilimi devam ettireceği 

düşünülmektedir. Öte yandan bu çalışmalarda sıklıkla rastlanıldığı üzere yalnızca mağduriyetin 

ve fail olmanın risk faktörlerini ve etkilerini incelemenin yanısıra aynı zamanda suçun ortaya 

çıkmasında kolaylaştırıcı fail ve mağdur dışı faktörlerin de incelenmesi önerilmektedir. 

Günümüz toplumunun çevrimiçi hayata entegre bireylerinin geleneksel çevrimdışı toplumsal 

normlardan ve sosyal kontrol mekanizmalarından ayrıştığı, giderek yeni bir normatif düzen inşa 

ettikleri gözardı edilmemelidir. Son yıllarda siber davranış konusunda yapılan yayınlarda bu 

yeni olumşumsal yapı ve beraberinde ortaya çıkan konular olumlu ve olumsuz yönleriyle dile 

getirilmektedir. 
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Siber Psikoloji 

Dijital teknolojiler, günlük hayatımızda önemli bir role sahip olmakta ve gelecekte de 

bu rolünün giderecek artacağı ön görülmektedir. Son yıllarda uluslararası düzeydeki impakt 

katsayısı yüksek dergilerde siber psikoloji üzerine yapılan çalışmalar dikkat çekmeye başlamış 

ve bu alan akademisyenler tarafından çalışılan odak konulardan biri haline gelmiştir. Aynı 

zamanda siber psikoloji ile ilgili bilimsel toplantılar ve kongreler de yaygınlaşmaya başlamış 

ve bu alan ile ilgili yüksek lisans ve doktora programları açılmaya başlamıştır.  

Siber psikoloji; dijital teknolojilerin, toplumların ve bireylerin birbirleriyle olan 

etkileşimlerini ve bu etkileşimlerin psikolojik boyutlarını çalışmaktadır. Siber uzayda 

gerçekleşen bu etkileşimi ve bu etkileşimin siber uzay dışındaki çevrimdışı hayata olan 

etkilerini çeşitli psikolojik teori ve yaklaşımlarla açıklanmaktadır. Bu noktada yeni bir 

“kendilik” ve “toplum” tanımı öne sürülmektedir (Whitty & Young, 2016).   

Attrill (2015) ise siber psikolojiyi; teknolojinin herhangi bir formu ile insan 

etkileşiminin çevrimiçi ve çevrimiçi dünyaların her ikisine de etki eden davranışsal sonuçları, 

motivasyonları ve psikolojik süreçleri olarak tanımlamıştır. Siber psikoloji, internet 

kullanımının olduğu telefonlardan çevrimiçi banka işlemlerinin yapıldığı bir takım dijital 

platformlara kadar oldukça geniş bir alanda çalışmalarını yürütmektedir. İnsanların ve grupların 

interneti nasıl ve neden kullandıkları siber psikolojinin temel odak noktasıdır. 

İnsanların hayatında önemli bir yer edinmeye başlayan internet, stresle mücadele 

edebilmek ve stresi yönetmelerine destek olması amacıyla insanlarla tanışma imkanı sağlayan 

bir kaynak ve bir araç olarak kullanılmaya başlanmıştır. Siber uzayda bazı insanlar 

düşüncelerini ve duygularını daha rahat ifade edebilmektedir. Bu rahatlama ile birlikte her 

yaştan insan bu siber uzayı ve interneti kullanır hale gelmiştir. İnternet, fotoğrafları 

yüklemekten, hobi, kitap, arkadaş, sinema, gezilecek yerler vb. alanlardaki bilgi alışverişine 

kadar oldukça kapsamlı bir ağ sunmaktadır. Burada insanlar çeşitli sosyal medya hesapları 
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yaratarak sosyal deneyimlere elde edebilmekte ve arkadaşlarıyla konuşabilmektedir. Ayrıca 

internet, çevrimiçi alışveriş yapabilmek ya da çevrimiçi bilet almak gibi gündelik hayatı daha 

kolaylaştıran ve esnek hale getiren çeşitli fırsatlar sunmaktadır (Ahuja & Alavi, 2017). 

Gelişen dijital teknolojilerin ve internetin, gündelik hayatımızın oldukça önemli bir 

parçası olmasıyla birlikte siber psikolojinin çalışma alanları da oldukça geniş bir alana 

yayılmıştır. Siber psikolojinin en çok çalıştığı alanlar; siber uzaydaki kendilik, çevrimiçi 

ilişkiler, teknolojinin çocuklar ve gençler tarafından maladaptif kullanımı (siber zorbalık, 

internet bağımlılığı vb.), çevrimiçi eğitim, çevrimiçi eğlence ve boş vakit faaliyetleri, çevrimiçi 

kumar ve oyunlar, çevrimiçi suçlar (dolandırma, sahtecilik, yasadışı karşıdan indirmeler, siber 

taciz, nefret suçları, siber savaş) ve çevrimiçi flörttür (Whitty & Young, 2016). Aşağıda siber 

psikolojinin temel alanları ilgili literatür kapsamında açıklanacaktır. 

Siber Uzaydaki “Kendilik” 

Kendilik, ilk olarak teolojist ve filozoflardan tarafından tanımlanmaya çalışılmıştır. 

Günümüzde ise “kendilik” bağlamında birçok teori özellikle psikologlar tarafından 

oluşturulmuştur. Kendilik ve kimlik kavramlarının farklı olduğuna dair tartışmalar oldukça faza 

olmasına rağmen psikologlar çoğunlukla “kendilik” ve “kimlik” kavramlarını birbirlerinin 

yerine geçebilecek nitelikte yakın anlamda kullanmaktadır (Owens, 2006). Psikolojinin önde 

gelen isimlerinden William James (1892; 1963), kendilik kavramını özne olarak “ben (I)” ve 

nesne olarak “ben (me)” olarak ikiye ayırmıştır. Cooley (1902) ise başkalarının algılarından ve 

kişilerarası ilişkilerden bağımsız olarak insanın kendiliğinin geliştiğini ifade ederek, kendilik 

kavramını toplumdan ayırmıştır.  

Kendilik kavramını açıklamaya yönelik birçok teori ortaya atılmıştır. Bu teorilerden 

bazıları; “Karakter Teorisi” (Macdonald, 1998; McCrae, 2000), “Sosyal Kimlik Teorisi” 

(Tajfel, 1979; Tajfel & Turner, 1979; Turner, 1975), sosyal kimlik teorisi ve kendilik 

kategorizasyonu teorilerinden etkilenerek üretilmiş olan “Kimlik Belirsizliği Etkilerinin Sosyal 

Kimlik Modeli (SIDE)” (Lea & Spears, 1991; Reicher, 1984; Spears & Lea, 1994) ve “Goffman 

Teorisi” (Goffman, 1978)’dir. Kendiliği açıklayan bu teoriler dışında, internetin ortaya çıktığı 

ilk zamanlarda bile kendiliğin ifade edilmesine eşsiz fırsatlar sağlayan siber uzayın ve siber 

uzaydaki kendiliğin oldukça önemli olduğuna birçok bilim insanı katılmıştır. İnternet 

1990’lardaki halinden günümüzde oldukça farklı bir konuma erişmiştir. İnternet o zamanlarda 

daha fazla mesaj temelli iletişime yönelik, daha yavaş ve içerisinde çok daha az insan barındıran 

bir uzayken şimdi internete erişim çok daha kolay ve bu platformda birçok insan kendini 

saklayabilmekte ve rol yapabilmektedir. 1990’lar dönemindeki internet kullanımına örnek 
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olarak bir illüstrasyon sanatçısı “İnternette, kimse senin bir köpek olduğunu bilemez” diyerek 

internetin anonimleştirme özelliğine vurgu yapmıştır. Birçok bilim insanı internetin 

anonimleştirme özelliğini “vücuttan ayrılma (disembodied)” ile yani, fiziksel görünümünün 

sınırladığı ya da engel olduğu şeylerin kullanılmasını sağlayan bir “çevrimiçi kimlik” 

yaratılmasına olanak sağladığını ifade etmektedir (Whitty & Young, 2016). 

Sherry Turkle (1995) siber uzaydaki kendiliklerin ve vücuttan ayrılmanın fikir 

öncülerinden birisidir. Turkle, bilgisayarı “ikinci kendilik” olarak nitelemiş ve internetin 

insanların kendilerine “yeniden şekil vermelerine” fırsat sağladığını ifade etmektedir. Turkle 

ilk çalışmalarında siber uzaydaki etkileşimleri araştırmıştır. Psikodinamik teori temelli 

açıklamalarında Turkle siber uzayın; bireyleri kimlikleriyle “oyun oynamalarına” ve onları 

yönetmelerine imkanı sağladığını, bireylerin daha derinlerdeki gerçeği (hakikat) keşfetmelerine 

ve kendilerini özgürleştirmelerine de katkı sağladığını ifade etmektedir. 

Siber uzaydaki kendilik ile ilgili Turkle’ın açıklamalarında çeşitli eleştiriler gelmiştir. 

Eleştirilerin odak noktasında çalışmaların sadece siber uzaydaki oyun alanları ve eğlence ile 

ilgili olması bulunmaktadır. Turkle’ın teorisi internetteki oyun alanlarından ziyade, e-mail ya 

da politik bir blog üzerinden açıklanabilip açıklanamayacağı soru işaretlerinden birisidir. Genel 

olarak internet ve siber uzayın homojen olmadığı ve bu kadar fazla etki alanına sahip bir uzayın 

tek bir teoriye sıkıştırılmasının doğru olamayacağı ifade edilmektedir (Whitty, 2009; Whitty & 

Carr, 2003; Wynn & Katz, 1997). 

Bessière, Seay ve Kiesler (2007), MMORPGs (Birçok kişinin internet üzerinden 

oynayabildiği rol-yapma oyunları)’ın insanların ideal kendiliklerini yansıtmak için en ideal 

ortamlar olduklarını ileri sürmüştür. Bu konuyla ilgili ilk hipotezlerine göre siber uzaydaki 

anonimlik insanların streslerini azaltarak, ideal kendiliklerin ortaya çıkmasını 

kolaylaştırmaktadır. Siber uzaydaki kendilik ile ilgili ikinci hipotezleri ise; psikolojik iyi 

oluşları düşük olan insanların aktüel yaşamdaki kendiliklerinden ziyade ideal kendiliklerine 

yakın bir karakterleri siber uzaydaki platformlarda yaratma ihtimalleri daha yüksektir. 

Çevrimiçi ve çevrimdışı uzaylar, aktüel yaşamdaki sosyal etkileşimi daha kusursuz ve 

daha güçlü hale getirmektedir. Çünkü aynı zamanda hem arkadaşlarıyla konuşmak hem de 

başka bir şey yapmaya imkan tanıyan çevrimiçi etkileşim ile fiziksel etkileşimin egemenliği 

ortadan kalkmış ve insanlar arası etkileşim birden fazla platformda kurulabilmeye başlanmıştır. 

Bu sayede “kendilik” ve “kimlik” kavramlarını sadece yüz yüze etkileşimin bir ürünü olarak 

değil siber uzay bağlamında da araştırmanın oldukça önemli olduğu ortaya çıkmıştır (Whitty & 

Young, 2016). 
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Çevrimiçi İlişkiler 

İnternet, sosyal bir uzay olarak tasarlanmamasına rağmen, kullanıcılar açısından sosyal 

etkileşimi başlatmak için kullanılmaya başlaması uzun sürmemiştir. Çevrimiçi ortamdaki 

sosyal ilişkilerimizin psikolojik olarak sağlıklı olabileceğine ve çevrimiçi ortamda 

sürdürülebileceğine yönelik araştırma sonuçları literatürde yer almaktadır. Bilim insanları 

ilişkilerin artık sadece çevrimdışı uzayda gerçekleşmediğini ve çevrimiçi uzayın ilişkiler için 

önemli bir ortam olduğunu yaptıkları çalışmaları ile ortaya koymuşlardır. Çevrimdışı ilişkilere 

yönelik oluşturulan teorilerin, çevrimiçi ilişkilere adaptasyonun yapılmasının yanı sıra, 

çevrimiçi ilişkilerin özellikleri ve dinamikleri ile ilgili teoriler ve açıklamalar oluşmaya 

başlamıştır (Whitty & Young, 2016). Çevrimdışı/geleneksel ilişkileri açıklayan en önemli iki 

teori, Sosyal Evrimsel Teori (Buss, 1987) ve Sosyal Nüfuz Etme Teorisi (Altman & Taylor, 

1973; Morton, Alexander & Altman, 1976)’dir.  

Sosyal evrim teorisi, doğal seleksiyon yoluyla insanların belirli özellikleri ve duygusal 

tepkileri miras aldığını açıklamaktadır. Bu teoriye göre kadınlar daha çok, kendisinden çocuk 

sahibi olabilecek erkekleri çekici bulmaktayken, erkekler ise kadınlarda doğurganlığa işaret 

eden sembolleri çekici bulmaktadır (Buss, 1987). Çevrimiçi ilişkileri bu teoriyle açıklamaya 

çalışan Dawson ve McIntosh (2006) yaptıkları çalışmada çevrimiçi reklamlarda; erkeklere 

yönelik ekonomik zenginliğe vurgu yapıldığını, kadınlarda ise fiziksel görünüşün ve çekiciliğin 

ön plana çıkarıldığını bulmuşlardır. Çevrimiçi flört çalışmalarında da sosyal evrimsel teoriyi 

doğrulayacak ölçüde, kadınların fiziksel çekiciliklerini ön plana çıkaracak profil oluşturmaya 

oldukça fazla zaman ayırdıkları tepsit edilmiştir. Diğer çalışmalarda da kadınların görünüşleri 

ile ilgili erkeklere göre daha fazla yalan söyledikleri ve zamanı geçmiş (güncel olmayan) 

fotoğrafları kullandıkları bulunmuşken, erkeklerin ise kadınlara kıyasla sosyal statüleri 

hakkında daha fazla yalan söyledikleri ya da abarttıkları ortaya çıkmıştır (Whitty, 2008a; 

Whitty & Carr, 2006).  

Sosyal nüfuz etme teorisine göre ilişkiler zamanla daha az yakın ilişkilerden daha yakın 

ilişkilere dönüşme eğilimindedir. İlişki süresince insanlar kendilerini gitgide daha fazla açarlar 

ve paylaşımda bulunurlar. Bu teori ilişkilerin yapısını derinlik ve mesafe ile temsil ederek 

açıklamaktadır. Derinlik, yüzeyde başlayan ve kişiliğin merkezindeki temel yönlerine hareket 

eden boyutları temsil eder. Genişlik ise, birinin ailesi, kariyeri ve diğerleri gibi geniş bir konu 

yelpazesi hakkındaki bilgileri ifade eder. Bu teoriye göre kişi, zamanla kendini daha güvenli 

hisseder ve diğer kişiye duygusal olarak aktarımda bulunmaya başlar (Altman & Taylor, 1973; 

Morton, Alexander & Altman, 1976). Siber uzaydaki çevrimiçi ilişkilerle ilgili olarak ise 
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Joinson (2001), insanların çevrimiçi ortamda derinlik ve mesafe boyutlarını açığa çıkarmaya 

daha yatkın olduklarını ve yüz yüze etkileşimden daha hızlı bir şekilde kendilerini rahat 

hissederek iletişimi başlattıklarını söylemektedir. Genel olarak sosyal nüfuz etme teorisi 

çevrimiçi ilişkileri, özellikle çevrimiçi flört sitelerindeki etkileşimi açıklamak için tek başına 

yeterli değildir.  

Çevrimiçi ilişkileri açıklayan en önemi teori “disinhibisyon etkisi”dir. Bu etki, 

insanların siber uzayda, geleneksel yüz yüze etkileşime kıyasla davranışlarını daha rahat 

sergileyebilmeleri ve kendilerini engellemeden daha rahat açmaları olarak tanımlanabilir. Suler 

(2004), disinhibisyon etkisini iki ucu keskin bıçak olarak nitelemektedir. Suler’e göre bazı 

insanlar duygularını, korkularını ve arzularını saklarken, bazıları ise cömertlik ve kibarlık gibi 

her zaman açığa çıkmayan davranışları (iyi huylu disinhibisyon) göstermektedir. Barak, Boniel‐

Nissim ve Suler (2008), çevrimiçi disinhibisyon etkisinin çevrimiçi gruplarda daha fazla ortaya 

çıktığını ve bu durumun çevrimiçi ortamdaki kişisel yetkilerin güçlenmesine, öz güvenin 

artmasına ve duyguların daha rahat ifade edilmesine destek olduğunu ifade etmektedir. 

 Genel olarak 1990’lardan sonra teknolojik gelişmelerin etkisiyle internet önemli bir 

etkileşim ağı oluşturmaya başlamıştır. Siber uzayda insanlar arası ilişkiler, yüz yüze ilişkilere 

göre çok daha yakın ve daha yoğun (hyperpersonal) gerçekleşmektedir. Aynı zamanda 

çevrimiçi görsel ilişkiler ile görsel olmayan çevrimiçi ilişkiler arasında da fark bulunmuş olup, 

çevrimiçi görsel ilişkilerde kendilerine dair sunumun, bahsedişlerin tutarlılığı arttırdığı ve 

sorunların bu platformda daha rahat çözülüp, bireylerin ilişkilerindeki kişileri daha rahat 

affettikleri bulunmuştur (Whitty & Young, 2016). 

Teknolojinin Çocuklar ve Gençler Tarafından Maladaptif Kullanımı 

Çocuklar ve gençler, yetişkinlere göre dijital teknolojileri daha farklı deneyimleme ve 

anlama yollarını bulabilmektedir. Yetişkinlere kıyasla çocukların hayatında dijital teknolojiler 

(eğitim, arkadaş edinme, kendi kimlikleri ile ilgili bilgi sahibi olabilme vb.) çok daha fazla yer 

edinmekte ve çocuklar dijital teknolojilerin sağladığı imkanlarla büyümektedir. Bu noktada 

dijital teknolojiler (özellikle internet) hem bireysel gelişime katkı sağladığı gibi içinde 

potansiyel riskler de barındırmaktadır. İnternetin özellikle biyopsikososyal gelişimleri devam 

eden çocuk ve gençlerin, kimlik oluşumunda ve kimliğin dönüşümünde önemli bir belirleyici 

olduğu unutulmamalıdır (Whitty & Young, 2016). 

2011’de yapılan Oxford Internet Anketi araştırmasına göre interneti çocuk ve gençlerin, 

yetişkinlere göre daha fazla kullandığı ve en çok 14-17 yaş arasındaki çocukların internette 
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zaman geçirdiği ortaya çıkmıştır (Dutton & Blank, 2011). Birleşik Krallık’ta 2005 yılında 

yapılan bir araştırma sonucunda; çocukların ve gençlerin %98’inin internet kullandığı 

belirlenmiştir (Livingstone, 2005).  

Dijital teknolojilerin genç bireyler için zararlı mı yoksa destekleyici mi olduğuna 

yönelik birbirinden farklı görüşler mevcuttur. Livingstone (2009) koruyucu bir çevresel faktör 

yoksa, çocukların bilişsel ve sosyal gelişmeleri devam ettiklerini için internet ile ilişkili olası 

zararları yönetme konusunda kırılgan ve zayıf olduğunu söylemektedir. Livingston, ayrıca genç 

bireylerin internet kullanımındaki riskli durumları ve fırsatları da incelemiştir.  

Tablo I: Genç bireylerin internet kullanımı sonucunda oluşan potansiyel riskler ve 

fırsatlar (Livingstone, 2009) 

Potansiyel fırsatlar Potansiyel riskler 

Evrensel bilgiye erişim Pedofili kurbanı olma 

Eğitim kaynakları Cinsel şiddetle karşı karşıya kalma 

Sosyal ağ geliştirme Diğer zarar verici olaylara maruziyet 

Yaratıcı içerik düzenleyebilme Irkçı/nefret söylemi ve eylemleri 

Politik katılım sağlayabilme Gizli/yasaklı ticaret ve tanıtımlar 

Kimlik ifadesindeki mahremiyet Önyargılı bilgi ve yanlış bilgilendirme 

Toplumsal etkinliği kolaylaştırma Kişisel bilgilerin istismarı 

Teknoloji okuryazarlığı ve uzmanlığı Siber zorbalık/taciz 

Kariyer gelişimi Kumar, kimlik hırsızlığı, dolandırılma 

Kişisel/sağlık/cinsel öneriler Kendine zarar verme 

Uzmanlık grupları ve hayran grupları Mahremiyetin istismarı/işgali 

Uzaktaki kişilerle paylaşım yapabilme İllegal eylemlere maruz kalma 

 

Çocuklar ve genç yetişkinlerin illegal içerikli internet sitelerine maruz kalması internet 

kullanımının potansiyel riskleri arasında önemli bir konuma sahiptir. Çocukların uyuşturucu ile 

ilişkili internet sayfalarına maruz kalmalarına dair ABD.’de yapılan bir araştırmada, 12-18 

yaşları arasındaki çocukların %10.8’ninin uyuşturucu ile ilgili internet sayfalarına maruz 
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kaldıkları tespit edilmiştir. Bu maruziyete daha çok internet sayfalarında yer alan reklamların 

neden olduğu da çalışmaların bulguları arasında yer almaktadır (NAHDAP, 2004).  

İllegal içerikli internet sayfalarının yanı sıra siber zorbalık ve siber taciz de özellikle 

çocuklar ve genç yetişkinler için önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Siber zorbalık, 

bilgisayar, telefon ve diğer elektronik araçlar kullanılarak tekrarlı ve kasıtlı zarar verici iletişim 

olarak tanımlanmaktadır. Siber zorbalık, zalimce ve kötü niyetli ifadelerin bir başkasına 

yöneltilmesini ve/veya siber uzaydaki herhangi birisi hakkında utanç verici ya da aşağılayıcı 

içerik paylaşmayı da kapsamaktadır. Bennett, Guran, Ramos ve Margolin (2011) siber 

zorbalığın 4 metodu olduğunu ifade eder. Bunlar; direkt olarak düşmanca davranma, rahatsız 

edecek düzeyde müdahalede bulunma, toplum içinde aşağılama ve gruptan dışlamadır.  

Siber zorbalığın açığı çıkma ve bildirilmeleri oldukça düşük oranda seyretmektedir. 

Çalışmalar mağdurların %28-50’sinin mağduriyetlerini kimseye anlatmadıklarını ve sadece 

mağdurların yaklaşık üçte birinin bu durumdan ailesine söz ettiği saptanmıştır (Bennett et al., 

2011; Slonje & Smith, 2008; Wolak, Mitchell & Finkelhor, 2006). Genel olarak erkekler, 

kızlara göre daha fazla siber zorbalık uygulamaktadır (Bennett et al., 2011; Wang, Iannotti & 

Nansel, 2009). Siber zorbalık ve siber mağduriyet ile yapılan araştırmalarda; yalnızlığın siber 

mağduriyetin prediktörü olduğu, (Sahin, 2012), siber zorbalık davranışında ise en önemli 

faktörlerin anonim olma ve güç elde etme olduğu ortaya çıkmıştır (Barlett & Gentile, 2012). 

İnternet bireyin; kendisini ifade edebilmesine, toplumda var olmasına ve başkaları ile 

ilişki kurabilmesine olanak sağlamıştır. Çocuk ve genç yetişkinlerin interneti kullanımı; 

çevrimiçi radikalleşme, siber bağımlılık, kriminal suçların mağduru ve faili olma, siber zorbalık 

ve siber taciz gibi birçok sorunun ortaya çıkabildiği devasa bir platformdur. Bu sorunların 

oluşmasını engellemek için çocuk ve gençlere yönelik aile ve yakın çevre desteği arttırılmalı 

ve günden güne büyüyen siber uzaydaki dinamikleri düzenleyebilmek ve kontrol altına 

alabilmek adına gerekli hukuksal düzenlemelere öncelik verilmelidir (Whitty & Young, 2016). 

Çevrimiçi Eğitim 

Dijital teknolojiler eğitim sektöründe özellikle son 20 yıldan bu yana aktif olarak 

kullanılmaktadır. Eğitim içerisinde en çok kullanılan ve araştırma yapılan alanların başında 

çevrimiçi eğitim gelmektedir. İnternet ve dijital teknolojiler zamanın kısıtlı olma sorununu ve 

etkileşimi güçlendirebilmek ve esneklik kazanabilmek adına fiziksel mekan sorununu ortadan 

kaldırarak eğitimi mümkün hale getirebilmiş ve öğrenme fırsatı yaratmıştır (Burgstahler, 2000, 

s.107; Chickering & Ehrmann, 1996). 2007 yılında yapılan bir araştırmada ABD’deki 
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üniversite öğrencilerinin yaklaşık %20’sinin çevrimiçi eğitim kursu aldığı tespit edilmiştir 

(Allen & Seaman, 2007). Son yıllarda artık birçok üniversite geleneksel yüz yüze eğitim ile 

çevrimiçi eğitimin harmanlanmış bir halini kullanmaya başlamıştır. Aynı zamanda internet 

erişiminin olduğu her yerde erişim sağlanabilecek ücretsiz çevrimiçi eğitimlere de tüm 

dünyadaki öğrenciler tarafından katılım önemli miktarda artış göstermektedir (Boxall, 2012). 

Çevrimiçi eğitim ile geleneksel eğitimin başarılarına yönelik karşılaştırmalar ve bu konu 

hakkındaki araştırmalar eğitim bilimlerinin odak araştırma konulardan birisidir. An ve Frick 

(2006) tarafından 105 üniversite öğrencisi ile yapılan araştırmada, öğrencilerin çoğu geleneksel 

eğitimden ziyade çevrimiçi eğitimin kendileri için daha basit ve daha rahat olmaları nedeniyle 

tercih edildiğini ortaya çıkarmıştır. Ancak bu araştırmadaki bulgular sadece öğrencilerin 

algılarına dayanmaktadır, hangi eğitim türünün efektif olduğu bu araştırma sonuçları arasında 

yer almamaktadır. Knight (2007) ise, çevrimiçi eğitimlerin geleneksel eğitimlere kıyasla daha 

az başarılı olduğunu ve çevrimiçi eğitimdeki bilgilerin akıldan tutulma oranlarının daha düşük 

olduğu bulunmuştur. Ayrıca çevrimiçi eğitimde bilgisayar okur yazarlığın başarının 

belirlenmesinde önemi bir faktör olduğu ve bu faktörün başarılı ile ilgili ölçümlerde mutlaka 

kontrol edilmesi gerektiği tavsiye edilmektedir.  

Çevrimiçi Eğlence ve Boş Vakit Faaliyetleri 

Eğlence, genel olarak geçici eğlenceler ve ciddi takip sonucu elde edilen eğlenceler 

olarak iki geniş alana ayrılmaktadır. Ciddi bir takip olarak eğlence, her pazar günü futbol 

maçına gitmek de olduğu gibi bir bağlılığı, çaba göstermeyi ve sebatı içerirken, geçici eğlence 

ise karakteristik olarak kısa ömürlü ve daha çok spontane bir şekilde gelişen ve bir 

eğitim/hazırlık aşaması olmayan eğlencedir (Stebbings, 2007). Nimrod (2010)’a göre geçici 

eğlence aktiviteleri; oyun oynamayı (bağlılık göstermeyen derecede amatörce uğraşılan resim 

yapma gibi), rahatlamayı, pasif eğlenceyi (televizyon izlemek gibi), aktif eğlenceyi (parti 

oyunları vb.), sosyal etkileşimi, duyusal uyarılmayı, gönüllü olmayı ve aerobik aktiviteleri 

(yürümek, dans etmek vb.) içermektedir.  

Ailenin dahil olduğu çevrimiçi eğlence aktiviteleri ile ilgili çalışmalar literatürde sınırlı 

sayıda yer almaktadır. Aileler daha çok sosyal etkileşim sitelerinde (Facebook vb.) ve 

MMORPG tipi çevrimiçi rol yapma oyunlarda (Farmville vb.) yer almaktadır. Boudreau ve 

Consalvo (2014), çevrimiçi oyunların aile içerisinde iletişimi kolaylaştırdığını, oyunların bir tür 

iletişim aracı olarak kullanılabileceğini ifade etmektedir. 
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Çevrimiçi Suçlar  

Siber suçlar olarak da adlandırılan çevrimiçi suçlar, dolandırma, sahtecilik, yasadışı 

karşıdan indirmeler, siber taciz, nefret suçları, siber savaş, çocuk pornografisi, pedofili gibi 

oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Siber suçlar arasında yer alan dolandırıcılık ve 

kandırılmanın nasıl gerçekleştiğine yönelik siber psikoloji çeşitli açıklamalar getirmektedir. 

İnsanların karar verme süreçlerindeki gerçekleşen hatalar ve karar verme süreçlerinde 

dolandırıcıların yarattığı durumlar sonucu gerçekleşen hatalar, kandırılmanın açıklanmasında 

çalışılan konular arasındadır. İnsanların niye kandırıldıklarını anlamaya yönelik bilişsel (aşırı 

özgüven) ve motivasyonel (dolandırılma pozitif duygulara neden olabilir) yaklaşımlar ön plana 

çıkmaktadır. Aşağıda dolandırılma ilgili olarak karar verme sürecinde hatalara neden olan 

motivasyonel ve bilişsel durumlar açıklanmaktadır (Lea ve ark., 2009, s.35). 

Tablo II. Dolandırılma Aşamasındaki Karar Vermede Görülen Hatalar 

Motivasyonel Bilişsel 

İlkel etkiler Azalan bilişsel beceriler 

Bilgi işleme motivasyonunda azalma Pozitif yanılsamalar 

Onaylama tercihi Aşırı güven ve bilgi arkaplanı 

İrade eksikliği Normları uygulama 

Duygu düzenleme Otorite 

Heyecan verici his arayışı Sosyal kanıt 

Benzerlik Atışmak 

Bağlılık ve tutarlılık  

Karşılıklı ilişki  

 

Dolandırılma ve kandırılma dışında siber taciz ve siber saldırılar çoğunlukla nefret 

motivasyonlu işlenen suçlar arasındadır. Bu tarz suçlar fiziksel hayatın yanı sıra çevrimiçi 

uzayda yaratılan kimlikleri ve etkileşimleri de ciddi bir biçimde etkilemektedir. Saldırı, 

genellikle yasal anlamda, tehdit edici veya rahatsız edici olduğu düşünülen davranışlara atıfta 

bulunmak için kullanılan bir terimdir. İşyerinde istenmeyen ve ısrarcı cinsel gelişmelerin 

yapılması cinsel tacizin bir örneği olarak verilebilir. Elektronik iletişim hem çevrimiçi tacize 
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hem de fiziksel tacizin ortaya çıkmasında bir araç olarak kullanılabilmektedir.  Siber taciz, 

yanlış giden romantik bir ilişkinin sonucu olarak veya istenmeyen romantik ve/veya cinsel 

ilgiden kaynaklanabilir. Cinsel ve ırksal taciz, çevrimdışı dünyada olduğu gibi, çevrimiçi 

uzayda da herhangi bir sınırlama olmadan yer alabilmektedir. Barak (2005), siber uzayda cinsel 

tacizin üç farklı türü olduğunu ifade etmektedir. Bunlar; cinsiyet tacizi, istenmedik cinsel ilgi 

ve cinsel zorlamadır. Barak (2005)’ın öne sürdüğü cinsel taciz biçimlerine ek olarak, bireyin 

bilgisayarına erişip yaptıklarını izlemek, virüs göndermek veya bir bireyin itibarını tahrip edici 

içerikler paylaşmak ya da bu amaçla kişinin hesabında değişikliler yapmak da siber tacize 

dahildir. 

Siber tacizle ilgili mevcut araştırmaların yetersizliği göz önüne alındığında internetin, 

takipçilerin mağdurlarını taciz etmeleri için başka bir alan ve araç sağlayıp sağlamadığı veya 

siber tacizin farklı bir sosyal sorun olup olmadığı sonucuna varmak zordur. Teorik olarak, 

bireylerin çevrimiçi ortamda bazı alanlarda daha fazla tehlikeye kapıldığını hissedebildiğini ve 

bunun sonucunda daha büyük riskli ve sosyal davranışlar sağladığını tespit ettiği düşünülürse, 

geleneksel tacize normalde hiç yapmayacak bazı kişilerin siber taciz davranışlarında 

bulunabileceğini tahmin etmek makul olabilir (Whitty & Young, 2016). Çevrimdışı taciz 

üzerine yapılan araştırmalar, tacizcilerin çocukluk çağı travmaları deneyimleri, güvensiz 

bağlanma örüntüleri ve kişilik problemleri olan kişiler olma ihtimallerinin yüksek olduğu 

bulunmuştur (Dye & Davis, 2003; Dutton & Winstead, 2006; Spitzberg & Cupach, 2003; 

Spitzberg & Veksler, 2007). Siber tacizle ilgili olarak, Menard ve Pincus (2012), ısrarlı 

takipçilerin (stalkers) ve siber tacizcilerin, çocukluk çağında cinsel kötü muameleye maruz 

kalmalarının, geleneksel tacizci olmayanlara göre daha muhtemel olduğunu bulmuştur. Ayrıca 

aynı çalışmada, erkekler için narsisistik kırılganlığın ve cinsel istismar deneyiminin, kadınlar 

için ise güvensiz bağlanma ve alkol beklentilerinin siber taciz ve taciz davranışlarının 

prediktörleri olduğu bulunmuştur.  

Nefret suçları, kültürel olarak sınırlandırılmış insan gruplarının olumsuz tutumlarıyla 

motive edilen suç eylemleridir (Brax & Munthe, 2015). Bazı siber taciz, siber saldırı ve hatta 

terör suçları nefret suçu olarak değerlendirilebilir. Siber tacizde olduğu gibi, suçlular siber 

uzayda da nefret suçlarını işleyebilir ya da kişiye çevrimdışı zarar vermek ve kişi hakkında bilgi 

edinmek amacıyla kullanabilir. Literatüre bakıldığında internette işlenen nefret suçlarına 

yönelik psikoloji çalışmaların oldukça az olduğu görülmektedir. Bu durumun nedeninin, nefret 

suçlarının tanımı ile ilgili henüz bir konsensusa ulaşılamaması olduğu düşünülmektedir (Whitty 

& Young, 2016). 
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Genel olarak siber psikoloji oldukça geniş bir alana yayılan çalışma sahasına sahiptir. 

Değişen ve gelişen dijital teknolojiler ile birlikte bu çalışma sahasının daha da genişlemesi 

öngörülmektedir. Siber psikolojinin, geleneksel psikolojinin teorilerinden ve 

açıklanmalarından faydalanması siber uzaydaki etkileşimin açıklanmasına önemli katkılar 

sağlamaktadır. Ancak siber uzay, çevrimdışı dünyadan çok daha farklı dinamiklere sahip 

olduğundan ve stabil olmadığından siber psikoloji yeni teoriler ve açıklamalar geliştirmeye 

başlamıştır. Bu açıklamaları getirebilmesindeki en önemli destekleyici unsur da disiplinler arası 

yapılan çalışmalardır. Siber psikoloji bağlamında disiplinler arası çalışmalar yürütülmesi, 

sınırsız bir alan olan ve günden güne değişim gösteren siber uzaydaki etkileşimlerin ve bu 

ortamda gerçekleştirilen her türlü eylemin tanımlanması, kontrol edilebilmesi, 

gerçekleştirilebilecek müdahale/önleme programlarının ve yasal düzenlemelerin 

gerçekleştirilmesi için oldukça önem arz etmektedir.  
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K.5.  

YARGI SÜREÇLERİNDE ADLİ BİLİMLERİN ÖNEMİ 

Ahmet Hakan DİNÇ,  

TBMM Hastanesi, Ankara, Türkiye 

 

Özet 

Adli süreçlerdeki risklerin efektif yönetilememesi, yargıya olan güvenin sarsılmasına, 

haklının inancının azalmasına ve suçlunun da cesaretlenmesine neden olabilir. Bireylerin, 

ailelerin ve toplumun çatışmalar olmadan huzur içinde yaşaması, mağduriyetler nedeniyle 

bireysel adalet arama düşüncelerinin oluşmaması; adli olaylarda, adli bilimler çatısı altındaki 

disiplinlerin uyumlu çalışması ve doğru toplanmış ve tanımlanmış delillerin elde edilerek 

yargıya sunulmasının bir sonucu olarak, doğru kararlara ulaşabilmesi ile mümkündür.  

Türk Dil Kurumu tarafından adalet; doğruluk, adil olma durumu, hak ve hukuka 

uygunluk; hak ve hukuku gözetme ve yerine getirme olarak tanımlanmaktadır. Adalet toplumda 

huzur içinde birlikteliği sağlayan yaşamın temel taşıdır.  

Bu çalışmanın amacı; temel gayesi suçun tüm unsurlarını (yer, zaman, şahıslar ve 

nesneler) birbiriyle ilişkilendirmek, mağdurun haklılığının ortaya koymak, suçun 

aydınlatılması ve suçluların belirlenmesi ile yargı süreçlerine deliller sunmak olan adli 

bilimlerin önemine dair farkındalık oluşturulmasıdır. Bu önemli işte tıp, hukuk ve mühendislik 

bilimleri ile alt disiplinleri ortak bir zeminde görev alır.  

Giriş 

Günümüzde, adli disiplinlerin ilerleyen teknoloji ile gelişmesi ile birlikte, suç ve suçlu 

çeşitliliğinin de arttığını görmekteyiz. Adli bilimlerin uyum içinde çalışması ile yargı 

süreçlerine sağladığı deliller sayesinde suçun aydınlatılıyor olması ve halkın yoğun ilgisi 

gündemlerin belirler hale gelmiştir.  

Olay, olay yeri, şüpheli ve mağdur arasındaki ilişkini aydınlatılması bakımından her 

türlü bilgi, bulgu ve belgenin önemli olması göz önüne alındığında hemen hemen her bilim 

dalının adli bilimler çatısı altında görev paylaşması mümkündür.  

Adli bilimler alanında ana branşlar; Adli Tıp, Adli Toksikoloji, Adli Patoloji, Adli 

Antropoloji, Adli Entomoloji, Adli Mühendislikler, Adli Odontoloji, Adli Belge İncelemeleri, 
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Adli Psikiyatri, Adli Biyoloji, Adli Botani, Adli Seroloji, Adli Dil Bilimi, Kriminalistik, 

Balistik vb. ilk akla gelenlerdir.  

Tartışma ve Sonuç 

Eski zamanlardan beri tıp bilimi, adalet tesisine hizmet vermektedir. İnsana fiziksel ve 

ruhsal yönden zarar veren olaylar karşısında, suç unsurları ve sonuçlarının aydınlatılmasında, 

kişideki bulguların tespiti bakımından hekimlere başvurulmuştur. İnsan ilişkilerinde her türlü 

şiddet, işkence, çocuk istismarı, cinayet ve intihar olguları, tıbbi uygulama hataları (malpraktis), 

iş/trafik kazalarında ve meslek hastalıklarında maluliyet hesaplamaları, adli belge incelemeleri 

adli tıp biliminin önemli çalışma alanlarıdır. Bu süreçlerde yapılacak herhangi bir hata veya 

eksikliğin yargılama süreçlerine zaman ve maliyetler açısından önemli zararlar vereceği gibi 

mağdurun yaşayacağı haksız travmanın hem bireysel hemde toplumsal açıdan olumsuz 

etkilerinin olacağı aşikâr bir durumdur. 

Benzer şekilde, toksikoloji bilimi, özellikle kimyasal olmak üzere fiziksel, biyolojik 

etkenlerin canlılar üzerindeki olumsuz sağlık etkilerini inceleyen, araştıran ve bu etkilerin 

önlenmesi veya azaltılmasını da içeren multi disipliner bir bilim dalıdır. Toksikoloji bilimi, 

biyoloji, fizik, kimya, tıbbi disiplinler, epidemiyoloji ve hukuk bilimleri ile sıkı bir ilişki 

içindedir. Toksikoloji biliminin Adli alt disiplini olan “Adli Toksikoloji” adı üzerinde olduğu 

gibi, adli makamlara yansıyan herhangi bir vakada toksik etkilenmeye neden olacak maddelerin 

araştırılması temel prensibinde görev yapar. Zehirlenme vakalarında, canlılarda kan, idrar, kıl, 

ağız içi sıvısı, mekonyum, feçes, tırnak dokularından, post mortem dönem için ise bunlara ek 

olarak iç organ örneklerinde toksik madde varlığını araştırır. Ölüme veya yaşanılan klinik 

tabloya neden olabilecek etkeni belirlemek, olay yerinden elde edilen deliller üzerinde analizler 

yapmak, akut zehirlenmelerde sebebi araştırmak, madde tesiri altında işlenen suçlar için etken 

tespit etmek, mesleki toksik maruziyetlerde etkenlerin belirlenmesi ile iş hukukundan kaynaklı 

hakların iadesi için delil tespit etmek vb. pek çok konuda adaletin sağlanması için hizmet verir. 

Ceza hukuku bakımından değerlendirildiğinde bir kişinin suçlu sayılabilmesi; eylemin 

doğasının ve anlamının farkında olup olmadığı, yapmış olduğu fiilin doğru veya yanlış 

olduğunu bilip bilmediği ile alakalıdır. Kişinin kendi özgür iradesi ve hareket serbestisis ile 

olayları değerlendirme ve sonuca varabilme yeteneğinin sağlıklı olup olmadığının tespit 

edilmesi de adli psikiyatrinin temel hedefidir. Bu maksatla; kişinin akıl sağlığı, cezai ehliyeti, 

hukuki ehliyeti, velayet ve vasi tayini, yaş küçüklüğü, madde bağımlılığı hususları incelenir. 

Sonuç olarak, yargı süreçlerinde, olay, şüpheli ve mağdur üçgeninde, adaletin güvenilir tesisi 
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bakımından suçun maddi delillerinin bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarılması ile suçlunun 

tespiti ve mağdurun haklılığının adli bilimlerin uyumlu faaliyetleri ile belgelenmesi toplumsal 

huzurun tesisinde en önemli faktördür. Yargılama süreçlerinde doğru kararlara ulaşılması, bu 

sürecin hızlı ve ekonomik şartlarda gerçekleşmesi, adli bilimler çatısı altındaki alt disiplinlerin 

uyumlu ve yoğunlaştırılmış bir şekilde çalışması ile mümkündür. 
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K.6.  

ADLİ BİLİMLER VE EPİGENETİK 

E. Hülya Yükseloğlu 

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Adli tıp Enstitüsü 

Epigenetik teriminin doğuşu irdelenecek olursa, birkaç yüzyıldır isim olarak olmasa da 

sıfat olarak var olduğu ve 1650’ler civarında ortaya çıkan “epigenezis” terimi ile “genetik” 

teriminin birleştirilmesiyle, gelişimsel biyolojici ve evrimci Conrad H. Waddington tarafından 

oluşturulduğu görülecektir. Waddington epigenetik terimi ile genotip-çevre ilişkisinde çevresel 

etkenlerin spesifik fenotiplerin gelişimi üzerindeki etkisini tanımlamıştır. 

Epigenetik, çevresel faktörlerle ilişkili olarak, DNA dizisinde değişiklik olmaksızın, gen 

fonksiyonlarını ve dolayısıyla hücresel fenotipi değiştirebilen, mitoz ve mayoz bölünmeyle 

kalıtılabilen, geri dönüşümlü ve geri dönüşümsüz olan, DNA dizisi ve histonlar üzerinde 

meydana gelen değişiklikleri tanımlar.  

Epigenetik ve epigenetik kalıtım farklı terimler olup, epigenetik kalıtım DNA dizisinde 

bir değişiklik olmaksızın kuşaktan kuşağa geçen kalıtsal çevre indüklenmiş özelliklerin stabil 

geçişine izin veren mekanizmadır.   

Epigenetik değişimler diyet, sigara, stres, biotik ve abiyotik faktörler gibi çevresel 

etkenlerin indüklemesiyle oluşup; bir generasyondan sonrakine aktarılmış olabileceği gibi, 

bireyin kendi hayat döngüsü içerisinde de oluşabilir. 

Monozigotik ikizler aynı DNA dizisine sahip oldukları ve başlangıçta aynı epigenetik 

modele sahip olmalarına rağmen zamanla epigenenomlarının farklılık kazanması sebebiyle, 

çevresel faktörlerin genom üzerinde araştırılmasında ideal sistemlerdir. 

Epigenetik mekanizma ile tüm hücreler aynı DNA dizisine sahip olsa da, gereken 

zamanda gereken genlerin anlatımı yapmasına imkan verilerek doku farklılaşması sağlanır. 

Bunun yanında epigenetik mekanizmaların kanser, diyabet gibi kompleks hastalıklar, şizofreni 

ve Alzheimer gibi psikiyatrik hastalıklar, üreme sistemi ve hatta hafızanın şekillenmesinde 

etkili olduğu gösterilmiştir. 
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Epigenetik Modifikasyonlara Sebep Olan Mekanizmalar 

Epigenetik modifikasyonlara sebep olan üç temel mekanizma; DNA metilasyonu, 

Histon modifikasyonları ve kodlama yapmayan RNA’lardır. Bu mekanizmalar ile genlerin 

aktivasyonu ya da baskılanması sağlanır. 

DNA metilasyonu, sitozinin pirimidin halkasının 5. Karbonuna, metil grubu vericisi S-

adenozil metiyoninden (SAM) alınan bir metil grubunun DNMT DNA Metil Transferazca 

eklenmesiyle meydana gelir. CpG metilasyonunun yokluğu sadece embriyonik kök hücrelerde 

gözlenir ve DNA metilasyonu normal gelişim için gereken olmazsa olmaz bir biyokimyasal 

süreçtir. 

İmprinting, gene silencig, X kromozomu inaktivasyonu, yeniden programlama, 

karsinogenez gibi mekanizmalar önemli epigenetik mekanızmalar olup  DNA metilasyonu ile 

gerçekleşir.  

Metillenmiş DNA ipliğinin histon çekirdekleri etrafına sarılımı değişir ve böylece 

transkripsiyonel faktörlerin DNA ipliğine bağlanmasında da değişiklik meydana gelir. DNA 

metilasyonu sadece promotör bölgelerinde değil gen içinde de meydana gelebilir ve genellikle 

gen transkripsiyonunu baskılarken, metillenmiş CpG adacıklarının sessiz şekilde kalmasını da 

sağlar. DNA metilasyonu metilasyonu bitkiler ve hayvanlarda da bulunan bir mekanizmadır. 

DNA metilasyonu genin intron, ekson, promotör ya da transkripsiyonel başlangıç bölgesi gibi 

farklı bölgelerinde meydana gelmesine bağlı olarak farklı etkiler gösterebilir. 

miRNA’lar 18-25 nükleotid uzunluğunda, kodlama yapmayan RNA’lar olup, gen 

anlatımını post transkripsiyonel olarak düzenlerler. miRNA’lar RNA interference (RNAi) 

mekanızması içinde olup, mRNA’ların UTR’lerine bağlanarak protein translasyonunu 

beskılarlar ya da mRNA’ları parçalarlar. Her bir miRNA yüzden fazla mRNA’yı hedefleyebilir 

ve insan genlerinin %30’dan fazlasının miRNA’larca hedeflendiği düşünülmektedir. Bu 

miRNA’ların ökoryotik organizmların proteomlarına ve transkriptomlarına olan global etkisini 

ortaya koymaktadır. miRNA’lar, epigenetik mekanizmalrın gerçekleşmesi için gereken, 

DNMT’ler, HDAC’ler ve EZH (Histon metil transferaz) enzimlerini hedefleyerek epigenetik 

mekanizmların düzenlenmesinde etkili olabilirler. DNA metilasyonu, histon modifikasyonu ve 

RNA modifikasyonu gibi epigenetik mekanizmalar ise miRNA’ların anlatımını düzenlerler. 
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Epigenetiğin Adli Bilimlerde Kullanımı ve Etik Kaygılar 

Günümüzde, referans bir örnek olmadığında bulunan DNA örneğinden coğrafik köken 

ve göz, saç ve ten rengi görülebilen özellikler belirlenebilirken; DNA metilasyon seviyesinin 

ölçümü ile şüpheli yaşının tayin edilmesi polis araştırılmasının daraltılmasında son derece 

yararlı olacaktır. Ancak örneklerden DNA metilasyon seviyesine dayalı olarak yaş 

belirlenmesi, sağlıkla ilgili bilgileri de ortaya çıkarabilir. Bu şekilde, cancer incidence, post-

traumatic stress disorder’a yatkınlık gibi bilgiler elde edilebilir. Ayrıca DNA metilasyon bilgisi 

kullanılarak hayat tarzı ile ilgili adli açıdan bilgi verici ip uçlarına ulaşılabileceği 

öngörülmektedir (fiziksel aktivite, sigara içme, madde bağımlılığı, beslenme alışkanlıkları, 

fiziksel aktivite gibi).Burada sigara içmek, yaş ve fiziksel aktivite görülebilen özellikler olarak 

değerlendirilebilip elde edilebilir; ancak sağlıkla ilgili bilgilerin korunması için sağlam gayret 

gösterilmelidir. 

Adli epigenomik ile ilgili sosyal etik sorunlar: 

 Sağlık bilgilerine erişilebilirlik, 

 Kişinin saklamak istediği özelliklerinin açığa çıkması, mesele kimileri alkol 

tüketimini saklamak isteyebilir, yasal olarak yasak olan ilaç bağımlılığı, 

 Kişinin hastalığa yatkınlık bilgisine ulaşıldığında bilmeme hakkının ihlali  

Epigenetik çalışmalarla elde edilen bilgilerin mahkemede kullanımındaki engeller: 

 Uygun materyalin mevcudiyeti (degrede, çok düşük miktarda, sınırlı boyutta 

olay yeri örneğinin oluşuna bağlı olarak önceliğin DNA profili elde etmek oluşu, profil 

çıkarmak yerine), 

 Etik ve yasal kaygılar (bireylerin özel bilgilerine erişebilirlik), 

 Validasyon(epigenetik markerlarla ilgili validasyon çalışmaları eksikliği ve 

henüz markerların, yöntemin geliştirme, tanımlama aşamasında oluşu), 

 Mahkeme sürecinde kabul edilebilirliliği (kriminal yargılama sistemi içinde 

kullanılabilecek herhangi bir tekniğin sağlam, hassas ve doğrulanmış olması gerekliliği) 

Anahtar Kelimeler: Epigenetik, DNA, Adli Bilimler, Adli Genetik 
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K.7.  

DEFANSİF TIP 

Naile Esra SAKA , 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Tekirdağ, 

Türkiye. 

 

Summary 

Another concept which is an indispensable part of living as a social entity based on 

"patient rights" which is an important concept in relation to patient-physician and patient-health 

personnel and which is rapidly developing and adopted in the world; It is based on "human 

rights". With the widespread awareness of patient rights, new developments have emerged in 

the field of medical malpractice and medical law. In the meantime, physicians have put 

defensive medicine in place to protect themselves. 

Defensive medicine can shortly be described as the avoidance from high risked practices 

that may end with malpractice prosecutions because of using unjustifiable medical practices of 

diagnosis and treatments acting reluctantly or extremely conservative in order not to face with 

penalty or civil lawsuit, pay compensation and not to increase the insurance premium. 

Defensive medicine, which is a serious problem in the health system of many developed 

countries especially USA, has entered into the agenda of our country with the application of 

Turkish Penal Code No. 5237 dated June 1st 2005. 

The concept of defensive medicine has been examined in two sub-sections, "assurance 

behavior - positive defensive medicine" and "avoidance behavior - negative defensive 

medicine". These two concepts are also named as "good-bad", "right-wrong", "risk reduction-

risk avoidance". 

Defensive medical behaviors are, in fact, illegitimate practices that are contrary to the 

rights of patients, medical ethics and legitimate responsibilities. As long as medical treatment 

mistakes are not minimized, defensive medicine, which is harmful to the physician, the patient, 

the health care system and the economy, should not be regarded as the main problem by itself. 

Therefore, legislation and legal sanctions for the prevention of direct defensive medicine itself 

will not prevent trends towards defensive medicine. The addition of basic law knowledge and 

health law to curriculums as individual courses in the Faculty of Medicine; It is also necessary 

to increase the number of in-service legal training seminars in active medicine applications.  

Key words: "Defensive medical practices, medical law, malpractice, patient rights, 
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responsibility 

Özet 

Hasta-hekim ve hasta-sağlık personeli ilişkisinde önemli bir kavram olan “hasta 

hakları”nın temeli, sosyal bir varlık niteliğinde yaşamanın vazgeçilmez bir parçası olan ve 

dünyada hızla gelişen-benimsenen diğer kavram; “insan hakları”na dayanmaktadır. Hasta 

haklarına karşı bilincin yaygınlaşması ile tıbbi malpraktis ve tıp hukuku alanlarında gelişmeler, 

yeni davranımlar ortaya çıkmıştır. Bu süreçte hekimler de kendilerini korumak için defansif 

tıbbı uygulamaya koymuşlardır. 

Defansif tıp (çekinik tıp veya savunmacı tıp); “hekimin ceza veya hukuk davalarıyla 

karşılaşmamak, tazminat ödememek, sigorta poliçe primlerini artırmamak amacıyla aşırı 

korumacı veya çekingen davranarak, tanı ve tedaviye yönelik tıbbi uygulamaları gereksiz 

kullanması ve malpraktis davası ile sonuçlanma riski yüksek olan uygulamalardan kaçınması” 

şeklinde tanımlanabilir. ABD başta olmak üzere birçok gelişmiş ülkenin sağlık sisteminde ciddi 

problem oluşturan defansif tıp, 01.06.2005 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 

uygulanması ile ülke gündemimize girmiştir. 

Defansif tıp kavramı “güvence davranışı- pozitif defansif tıp” ve “kaçınma davranışı- 

negatif defansif tıp” olmak üzere iki alt bölümde incelenmiştir. Bu iki kavram “iyi-kötü”, 

“doğru-yanlış”, “risk azaltılması-riskten kaçınma” seklinde de isimlendirilmiştir. 

Defansif tıbbi davranışlar, aslında hasta haklarına aykırı, tıbbi etik dışı ve neticesine 

göre de yasal sorumluluk doğurucu uygulamalardır. Tıbbi uygulama hataları en aza 

indirgenmediği sürece, hekime, hastaya, sağlık sistemine ve ekonomiye zararı olan defansif tıp, 

tek başına temel problem olarak görülmemelidir. Dolayısıyla defansif tıbbın direk kendisinin 

önlenmesi için yapılacak mevzuat ve hukuki yaptırımlar, defansif tıbba doğru olan eğilimleri 

önlemeye yetmeyecektir. Tıp Fakültesi eğitimlerinde temel hukuk bilgisi ve sağlık hukukunun 

müfredatlara münferit dersler olarak eklenmesi; aktif hekimlik uygulamalarında, meslek içi 

hukuki eğitim seminerlerinin arttırılması da gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: “Defansif tıbbi uygulamalar, tıp hukuku, malpraktis, hasta hakları, 

sorumluluk 

Giriş ve Tarihçe 

Hekimlerin en başta mesleki (etik) olmak üzere, idari (disiplin), hukuki (tazminat) ve 

cezai (adli) olmak üzere dört temel sorumlukları vardır. Bu sorumlulukları Tıbbi Deontoloji 
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Nizannamesi, İnsan Hakları Bildirgesi, Hasta Hakları Yönetmeliği, 657 sayılı. Devlet 

Memurluğu Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu(TCK)  gibi bir çok yasa ve yazılı olmayan 

kurallarla belirlenmiştir. Hekimin Ceza sorumluluğu 2005 yılında kabul edilen ve hekimlerin 

hareket alanında zorluklar yaşamasına neden olan 5237 sayılı TCK’nuna göre belirlenmiş olup, 

temelde dört başlıklı kusurundan bahsedilmektedir. Kast, olası kast, bilinçli taksir ve taksir 

olarak değerlendirilebilen ve tıbbi uygulama hatalarının (malpraktis davalarının) esasını 

oluşturan bu kusurlar içerisinden bir hekimin kasıtlı bir davranımda bulunması, hekimlik 

mesleğinin tabiatına aykırıdır. Tıp alanında yapılan tıbbi uygulamalar sonrası, bazı zamanlar 

işler yolunda gitmez ise davaların içeriğini oluşturacak kusur arayışlarında, işlemin sonucunun 

bir komplikasyonla mı yoksa malpraktisle mi oluştuğunun araştırılması son derece önemlidir 

[1]. 

“Hasta hakları” hasta-hekim ve hasta-sağlık personeli arasındaki ilişkide önemli bir 

kavram olup, temeli yaşamanın vazgeçilmez bir parçası haline gelen ve dünyada hızla 

benimsenen sosyal bir varlık niteliğinde devamlılığımızı koruyan “insan hakları”na 

dayanmaktadır. Hasta haklarına karşı bilincin yaygınlaşması ile tıbbi malpraktis ve tıp hukuku 

alanlarında gelişmeler, yeni davranımlar ortaya çıkmıştır. Bu süreçte hekimler de kendilerini 

korumak için defansif tıbbı uygulamaya koymuşlardır [2-4]. 

Terminolojik olarak; korunmacı, savunmacı, çekinik ve temkinli tıp olarak karşımıza 

çıkabilecek “Defansif Tıp”alanı ile ilgili ilk çalışmalar 1960 da malpraktis iddiası artışlarının 

başladığı Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD), 1970’lere dayanmaktadır. Ülkemizde ise, 

1990’lara kadar hekimlik sanatının paternalist yaklaşımla uyumlu kabul edilmesinden dolayı, 

davalar ancak 1990’lardan sonra kendini göstermeye başlamıştır. Davaların artışı ile paralel 

defansif tıbbın hayata geçişi, 5237 sayılı kanunun 1 Haziran 2005 tarihinde kabulü ile daha da 

yoğunlaşmıştır. Konunun önemini göstermek amacı ile ülkemizin farklı ölçekli bölgelerinde 

yapılmış ve buna rağmen sonuçları anlamlı çıkan güzel çalışmalar ve tezler yapılmıştır [5-10]. 

Tanım 

Defansif Tıp, ABD Teknoloji Değerlendirme biriminin 1993 yılında yaptığı en güzel 

tanımlamaya göre; “hekimin ceza veya hukuk davalarıyla karşılaşmamak, tazminat ödememek, 

sigorta poliçe primlerini artırmamak amacıyla aşırı korumacı veya çekingen davranarak tanı ve 

tedaviye yönelik tıbbi uygulamaları gereksiz kullanması, malpraktis davası ile sonuçlanma riski 

yüksek olan tanı ve tedaviye yönelik tıbbi uygulamalardan kaçınması” olarak bilinmektedir 

[11]. 
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Sınıflama: 

Defansif tıp terminolojisi kullanırken, bu tıbbi uygulamanın hangi amaca yönelik 

yapıldığı göz önünde bulundurularak bir sınıflama yoluna gidilmektedir. Bunlardan ilki 

güvence davranışı diğeri adı ile pozitif defansif tıp, diğeri ise kaçınma davranışı ile aynı anlama 

gelen negatif defansif tıp olacak şekilde, iki grup tıbbi uygulamadan bahsedilmektedir. Bu iki 

kavram bazı bilim insanlarınca “iyi-kötü”, “doğru-yanlış”, “risk azaltılması-riskten kaçınma” 

seklinde de isimlendirilmiş olsa da, gözetilen yüksek çıkarın hekim tarafına yönelik olması, 

amaç ve neticeleri itibarı ile her iki davranım da hasta haklarına aykırı, etik dışı ve yasal 

sorumluluk doğurucu uygulamalar olduğu sabittir [2-5]. 

Tüm bunlara rağmen temelinde hekim davranışlarının niyet ve mantık analizleri olması 

gerektiği için, defansif tıp uygulamalarının yapılıp yapılmadığı ya da nasıl ve ne derece 

yapıldığının tespiti oldukça güçtür [12]. 

Defansif tıp ile ilgili alan çalışmaları yapılırken, sezeryanlı doğum sayıları, öğrencilere 

belirli görevleri gerçekleştirmek için izin verilip verilmediği, hekimlerin yüksek riskli hastalara 

bakıp bakmadığı, hekimlerin emeklilik düşüncesi gibi hekimlerin uygulamalarını ölçmek için 

daha özellikli ölçümler de kullanıldığı görülebilmektedir [13]. 

Pozitif defansif tıp uygulamaları:  Pozitif defansif tıp uygulamalarında hekim, olası 

soruşturmalara önceden hazırlıklı olmak için, kendini korumak amacıyla, tıbben gerekli 

olmayan işlemleri yapmakta ya da gereken işlemleri abartarak yapmaktadır. Hatta geçmişte 

yeterli oranda göstermediği, ancak zorunlu bulundurması gereken özen borcu üzerinde daha 

fazla durarak, herhangi bir malpraktis davasında görevlendirilen bilirkişiye karşı olası 

suçlamalarda "ben onları gereğince yaptım işte kanıtı" demeye hazır olduğunu gösterme çabası 

bulunmaktadır [14]. Pozitif defansif tıbbi uygulamalara verilecek örnekler sıralanacak olursa; 

- Hasta ve yakınlarının memnuniyetinden endişe duyulması, 

- Hastanın şikayetlerden bağımsız ve tanıyla uyumuz fazla tetkik istenmesi, 

- Tanıyla uyumlu olsa da basamaklandırılmayan ileri tetkik yöntemlerine başvurulması, 

- Etki spekturumu geniş ve sayıca fazla ilaç yazılması, 

- Endikasyonsuz hasta yatırılması ve süresi uzayan yatışların olması, 

- Tanı ve tedavi için fazladan konsültasyon istenmesi, 

- Hasta ile olumlu ya da olumsuz her şeyi daha detaylı tutanaklara dökülerek ve abartılı 

kayıtlar tutulması, 

- Tıbbi prosedürlerini hasta ve yakınlarına detaylı açıklanması, 
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- Tedavi sonrası takiplerin arttırılması, 

- Hastanın daha detaylı değerlendirmesi amacı ile hasta ile gereğinden fazla zaman 

geçirilmesi, 

- Bilgilendirmenin daha fazla yapılması buna bağlı aydınlatılmış onam içeriğine fazla 

önem verilmesi, 

- Hastalara ek ziyaretler düzenlenmesi şeklinde görülebilmektedir [15]. 

Halbuki bilirkişi, dava konusunu inceleyip karar verdiğinde, hekimin istemiş olduğu 

fazladan tedavi, tektik, ilaç ve konsültasyonları, fazladan yapılan müdahaleler dışında tıbbi 

standartlara göre yapılması gerekenleri değerlendirmekte, olası komplikasyonları ve tedavide 

harcanan vakit kaybını da göz önünde bulundurmaktadır. Dolayısı ile bilirkişi, güvence 

davranışına yönelen hekimin malpraktise daha fazla yakınlaştığını raporlandırması da mümkün 

olabilmektedir [16]. 

Yapılan bir çalışmada gereksiz i s t enen görün tü l eme  ve  laboratuva r  tetkik 

i s t emle r in i  i nce lenmiş ,  tıbbi sorumluluk endişelerine bağlı olarak laboratuvar 

kaynaklarının aşırı kullanımı veya uygun olmayan kullanım oranları %23 ila 67 arasında 

bulunmuştur. Hatta bu çalışma ile istatistiksel nedenlerden dolayı yalancı  pozitif sonuçların 

elde edilme oranı artacağı için, uygun olmayan testlerin yap ı lma s ı  i l e  potansiyel olarak 

daha fazla invaziv takip testi, uygun olmayan hasta yönetimi ve bununla birlikte artan harcama 

artışlarının tetiklenmesi gibi  sağlık kaynaklarının kötüye kullanılmasına dair sonuçlar da 

or taya konm uştur  [17] .  

Negatif defansif tıp uygulamaları; Negatif defansif tıp uygulamalarında hekim 

sorumluluk endişesi yüzünden,  belirlediği hastalara bakmamakta, yapılması gereken 

uygulamalardan kaçınarak riski yüksek cerrahi girişimlerden uzak durmak-ameliyatları 

yapmamak şeklinde karşımıza çıkmaktadır [13,18]. Negatif defansif tıbbi uygulamalara 

verilecek örnekler sıralanacak olursa; 

- Potansiyel sorun çıkartacak, tartışmaya eğilimli hastalardan uzak durulması, 

- Riskli hasta ve hastalıklardan kaçınma amaçlı hastalar başka merkezlere sevk edilmeye 

çalışılması, 

- Riskli inceleme ve tedavi yöntemlerinden kaçınılması, 

- Riskli cerrahi girişimler konusunda hastanın aydınlatılmış onam prosedüründe, 

komplikasyon yönetimi kısmında eksik veya yanlış bilgi verilmesi, hastaların olası yan etkilerle 

korkutulup vazgeçirilmeye çalışılması, 

- Girişimlerin riskleri konusunda hastayı vazgeçirmek için abartılı bilgi verilmesi, 
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- Riskli hastaları başka sağlık kurumlarını överek kaçırılması sayılabilir [14]. 

Malpraktis davalarının en fazla açıldığı uygulama biçimi negatif defansif tıp 

uygulamalarıdır. Giderek artan bir ivme ile de pozitif defansif tıp kadar yaygın görünmeye 

başlanmıştır. Savunulacak bir tarafı olmayan bu uygulamanın hastaya verdiği/vereceği zarar 

çok daha fazla olmaktadır [19]. 

Negatif defansif tıbbi uygulamalar, hekimin bulunduğu sağlık merkezinin kaçıncı 

basamak sağlık kuruluşu olduğu, eldeki teknik olanaklar ve hekimin tıbbı algısına göre 

değişkenlik gösterebilmektedir [18]. Hekimler özellikle negatif defansif tıbba yönelerek 

hastaya dokunmamakta, her yerde yapılabilecek ameliyatlar sadece eğitim araştırma 

hastanelerinde veya üniversite hastanelerinde yapılmakta ve periferde görev yapan hekimler ya 

küçük cerrahileri yapmakta ya da branşları gereği yapmak zorunda oldukları cerrahi girişim 

sorumluluklarından uzak durmaktadır. Bu nedenledir ki defansif tıp uygulamaları, ülkelerin 

ekonomilerine zarar vermekle birlikte, özellikle riskli branşlarda görev yapan hekimlerin 

malpraktis sorununa buldukları çözümmüş gibi yanlış bir algı şeklinde de benimsenmektedir 

[20]. 

Genel olarak ele aldığımızda; defansif tıp uygulamalarının en fazla kadın hastalıkları 

ve doğum, genel cerrahi, beyin cerrahi gibi branşlarda yapıldığı, hatta kamuoyunun ve medyanın 

olumsuz eleştirilerinden en fazla etkilenen branşın kadın hastalıkları ve doğum olduğu 

görülmektedir. Konuyla ilgili Norveç’te yapılan bir çalışmada, uzman hekimlerin yaptıracağı 

doğum yöntemini belirlemede, haberlerin ne kadar yönlendirici olduğu, sezeryana çok daha 

fazla eğilimin arttığı belirlenmiştir [21]. 

Dünya’da Defansif Tıbbi Uygulama: 

Defansif tıbbın birçok ülkede yaygın olarak bulunduğu bildirilmiştir. Defansif tıp 

uygulama yaygınlığını değerlendirmek amacıyla yapılan başka bir çalışmada neredeyse tüm 

hekimlerin hasta şikayeti olasılığını göz önünde bulundurarak tıbbi uygulama değişikliğine 

gittiği ortaya konulmuştur [10,22]. 

ABD’de yapılan bir çalışmada hastaneye başvuran 100 hastanın 3-6’sının tıbbi 

uygulama hatasına maruz kaldığı ve bu maruz kalan kısmın da %10’unun ölümle sonuçlandığı 

gösterilmiştir. 2004 yılında yapılan bir çalışmada ise, dünyada tıbbi hata sonucu ölüm sayısının 

her yıl 195.000 olduğu, bunun 44.000 kadarının ABD’de gerçekleştiği söylenmiştir [23-24]. 

Dünya genelinde defansif tıp uygulamalarına bakacak olursak, İran, İngiltere ve 

Japonya gibi cezai yaptırımların ağır, ülke yönetim sistemleri katı olan ülkelerde üst sıralarda 
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yer aldığı, bu tanımlamaya uyan ABD’nin adı geçen ülkeleri yakın takipte olduğu, Tablo 1’deki 

mevcut ülkeler arasında Avrupa ülkesi olan İtalya ve Türkiye’nin son sıralarda yer aldığı 

izlenmektedir [5,6,18,24,25]. [Tablo 1] 

Tablo 1: Dünyada Defansif Tıp 

Ülke/Defansif Tıp Yüzdesi % 

ABD 93 

İNGİLTERE 98 

İTALYA 78 

JAPONYA 98 

İRAN 99 

TÜRKİYE 78-86 

 

2009 yılına ait uluslararası verilere göre; hekimlerin %98’i şikayet edilme korkusu ile 

tutumlarını değiştirmekte, bunların başını da acil tıp, kadın hastalıkları ve doğum gibi cerrahi 

bölüm hekimlerin oluşturduğu, tıp fakültesi öğrencileri, asistan hekimler ve genel olarak 

hekimlerin neredeyse %90’ından fazlası hayatlarında en az bir kez negatif, %30-35’i de 

hayatlarında en az bir kez pozitif defansif tıbba başvurduğu, fakat yine de bu grupların en fazla 

oranda malpraktis davası ile karşı karşıya kaldığı saptanmıştır. Sevk yöntemini en fazla 

jinekologlar, biopsiyi en fazla genel cerrahlar, tahlil yüklemesini de en fazla acil hekimlerinin 

yaptığı, ortopedi, beyin ve sinir cerrahi uzmanlarının da negatif defansif tıbba eğilimlerinin 

daha fazla olduğu gösterilmiştir. Genel cerrahi, acil, ortopedi, kadın doğum, radyoloji ve beyin 

cerrahisi gibi alanlardan uzman olan 824 hekimin katılımıyla gerçekleştirilen bir çalışmada 

hekimlerin neredeyse hemen hepsi (%93) defansif tıp uyguladığını bildirmektedir [26]. 

Massachusetts yapılan bir çalışmada, ABD’de 1993-2007 arası bilgisayarlı tomografi 

(BT)istemlerinin üç kat arttığı, 2007 de kullanılan BT tetkikinin 72 milyonu bulduğu, bu tetkik 

yönteminin de 30 bin kanser vakasının direkt sebebi olarak vurgulandığı görülmektedir. İnsan 

ömrünün genel sürecinde toplamda 12 kez BT radyoaktif ışınına maruz kalınmanın, Hiroşima 

ve Nagazaki mağdurlarının radyasyon maruziyeti ile eş değer görüldüğü söylenmiştir [27]. 

ABD’de zorunlu mesleki sorumluluk poliçelerine ödenen her 1 dolar sigorta priminin 

0.28’i tazminata, 0.72’si ise avukatlık ve idari masraflara gitmektedir. Tazminata giden 0.28’in 
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%20’si (5,6 cent) ancak tıbbi masraflara aktarılmaktadır. Neticede malpraktis sigortasının 

%6’sından daha azı sağlık bakımı için harcanmakta iken davaların %70-80’inde hekimler 

kusursuz bulunmakta, bu durum da açılan davalarla zaman ve masraf kaybının nasıl trajik bir 

hal aldığını göstermektedir [28]. 

Türkiye’de Defansif Tıbbi Uygulama: 

Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye’de de malpraktise dair açılan davaların 

çoğunluğunu cerrahi branşlarda çalışan uzman hekimler oluşturmaktadır. Meslek odalarına 

kayıtlı hekimlerin sayıları dikkate alındığında, tıbbi hata iddiası bulunan uzmanlık dalları 

sıralamasında, cerrahi tıp bilimlerinde 1. sırada Beyin ve Sinir Cerrahisi, 2. sırada Ortopedi ve 

Travmatoloji, 3. sırada Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi, dahili tıp bilimlerinde ise; 1. sırada 

Nöroloji, 2. sırada Kardiyoloji, 3. sırada Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık dallarının 

bulunduğu belirlenmiştir [29]. 

Konya, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır gibi çok farklı ölçekli şehirlerde, hekimlerden 

seçilen olgu grupları arasında 2007, 2011, 2013, 2014 ve 2018 yıllarında Türkiye verileri analiz 

edildiğinde; kompleks ve riskli olabilecek tedavilerden kaçınma gibi negatif defansif tıbbi 

uygulamaların az bir oranla; detaylı kayıt tutma, fazla konsültasyon ve tetkik istenmesi, fazla 

ilaç yazılımı gibi pozitif defansif tıbbi uygulamalarının altında kaldığı, ancak her iki uygulama 

modelinin birbirine yakın bulunduğu göze çarpmaktadır. [5,6,9,14,18]. [Tablo 2 ve Tablo 3]  

Tablo 2. Türkiye’de Defansif Tıp Tez Verileri 

Şehir / Çalışmacı Yıl Hekim 

sayısı 

Defansif 

Tıp % 

Pozitif Defansif 

Tıp % 

Negatif defansif 

tıp % 

Konya 

Aynacı Y. Tez çalış. 
2008 762 78,38 79,74 75,66 

İstanbul 

Yılmaz K. Tez, kitap 

ve makale 

2011 208 83,3 85,6 79,2 

İzmir Selçuk M. Tez 

çlş. 
2015 220 84,05 86,5 81,6 

İzmir Biçer E. Tez 

çalış. 
2018 243 Asst. 92 85,5 83,2 
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Tablo 3. Türkiyede Yapılan Defansif Tıp Çalışmaları 

Şehir-Yıl/ Oran Pozitif Defansif Tıp % Negatif Defansif Tıp % 

2008 yılında Konya il merkezinde 

yapılan çalışmada 
80 76 

2012-2013 yıllarında İzmir İl 

Merkezinde yapılan çalışmalar 
100 100 

2015 yılında İzmir merkezde 

yapılan bir çalışma 

87 82 

2018 yılında Diyarbakırda 

yapılan bir çalışma 

98 92 

 

Türkiye’nin son 15-20 yılı, sağlıkta dönüşüm programı içerisinde geçmiştir. Ancak 

dönüşüm programı aktif uygulamada olduğu süreç içerisinde, sağlık alanındaki yasal 

düzenlemelerin sıkça değişmesi, sağlık çalışanlarının hakları ve hasta-hekim ilişkileri 

bağlamında yeteri kadar alt yapının oluşturulamaması birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. 

Bu sorunlar her ne kadar kısa vadeli sorunlar olarak görülse de, orta ve uzun vadeli sorunlar 

içerisinde kuşkusuz en önemli olanı defansif tıbbi uygulamalarının artışı olarak Türkiye 

gündemine yerleşmiştir [14,24]. 2017 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinde de 

görüleceği üzere sağlıkta dönüşüm politikalarının getirdiği gerekçelerle, hekim başına düşen 

hasta sayısının yıllar içerisinde ne kadar arttığı ve normal bir çalışma ortamı ile bağdaşmayacağı 

gösterilmektedir [31]. [Tablo 4] 

Tablo 4. 2009-2016 Yılları Arasında Hekim Sayısı ve Hekim Başına Düşen Kişi Sayısı (TÜİK 

2017) 

Yıl Hekim Sayısı 
Hekim Başına 

Düşen Kişi Sayısı 

Hekim Başına Düşen Hasta 

Müracaat Sayısı 

2009 118641 612 4447 

2010 123447 597 4367 

2011 126029 593 4850 

2012 129772 583 4791 

2013 133775 573 4712 

2014 135616 573 4749 

2015 141259 557 4673 

2016 144827 551 4735 

 

Türkiye’de tıpta uzmanlık sınavı ile uzmanlık tercihlerini yapan hekimlerin, çalışma 

alanlarını belirlemeden önce de bir korunmacı davranış modeline girdiği, ülkenin resmi sınav 

merkezlerinin kayıtlarında yer alan puanlarda düşme ve kadrosu doldurulamayan uzmanlık 
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alanları ile de görülmektedir. Ortopedi, Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniklerinde malpraktis 

iddiaları ile sıkça davalara yansıyan olgular, hekime karşı şiddet ve hekim cinayetlerinin yoğun 

yaşandığı acil tıp uzmanlığı ve göğüs cerrahisi bölümlerinde doldurulmayan kadrolar en çarpıcı 

örneklerdir. Hastalarla en az temasın ve en az cerrahi girişimin yapıldığı Radyoloji, 

Dermatoloji, Göz Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon gibi branşların daha fazla tercih 

edilmesi ile sıralamada puan olarak üst sıralara çıkması göstergeler arasındadır [16,31, 32]. 

Kasap ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada tıpta uzmanlık alanları risk gruplarına 

göre ayrıldığında, çalışma dışında bırakılmış olsa da en risksiz grup içinde yer alan adli tıp ve 

laboratuvar ağırlıklı tıbbi patoloji, biyokimya hatta farmakoloji gibi branşların son yıllarda 

artan iş dışı doyumlarına parelel olarak taban puanlarının arttığı göze çarpmıştır [33]. Bu 

çalışmaya benzer bir sonuç Yavuz ve arkadaşlarınca sağlıkta dönüşüm politikalarının uzmanlık 

tercihine etkilerine dair bir çalışma ile desteklenmiştir [34]. 

2017-TUS ilkbahar dönemi sonucuna göre, adayların en yüksek puanla yerleştirildiği 

uzmanlık alanları, sırasıyla deri ve zührevi hastalıklar, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, 

radyoloji, radyasyon onkolojisi ile göz hastalıkları olurken, kalp ve damar cerrahisi, kadın 

hastalıkları ve doğum, genel cerrahi, beyin ve sinir cerrahisi, çocuk cerrahisi ve göğüs cerrahisi 

gibi cerrahi alanlara ise daha düşük puanlarla adayların yerleştirildiği analizi yapılmıştır. 2019 

TUS 1. Döneme ait genel yerleştirme sonuçlarına göre, tercih yapan 6725 adaydan, açık olan 

toplam 5.044 kontejyandan 4.469’una yerleşildiği, 575 kontejyanın boş kaldığı tespit edilmiştir 

[35-39]. 

Defansif Tıp Uygulamalarının Nedeni: 

Çok merkezli nedenlerin başında sağlık personelinin yönelik açılan davaların artışı 

gelmektedir. Dolayısı ile defansif tıbba eğilimlerin ana motivasyonu yargılanma korkusu, basın 

yayın kurumlarının etkisi, maddi çıkar dürtüsü, sağlık düzeni ve sağlık politikalarının etkisi, 

bozuk iletişim, ünlenme ve kusursuz olma dürtüsü, bilgi alma kaynaklarının fazlalığı -hatta 

fazlaca sunulan hukuk bilgisi-, performans düzeni, dönüşümlü çalışılan bölümlerde bir sonraki 

hekime karşı açık verme korkusu, konsültan hekimin defansif tutuma engel olma amacı olarak 

sıralamıştır. Bu bağlamda defansif tıbbın nedenlerini; hasta-hekim iletişimi, tıbbi ihmal-

malpraktis davaları, medyanın etkisi, mesleki tecrübesizlik, şiddet, sağlık sistemi, hasta 

şikayetleri, hasta yoğunluğu, kusursuz hekim olma isteği olarak sıralanabilmektedir. Sağlık 

alanında istikrara oturmayan, izlenen değişken politikalar, kusurdan kaynaklanan sorumluluk 

tazminatının hekim bütçesinden karşılanması sayılabilecek bir çok nedenler arasında 

gelmektedir [18,20]. 
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Hekim düşmanlığı ile hukuk sistemine olan güvensizlik red edemeyeceğimiz bir unsur 

olduğu, bilirkişilikte oturmamış bir sistem olması ve zorunlu mesleki sorumluluk sigortası 

poliçelerinin kusura dayalı tazmin yolu ile hekimden alınması Türkiye’ye özgü sorunlar olarak 

genişletmek mümkün olacaktır [40]. 

Sonuç ve Öneriler: 

Defansif tıp uygulamalarının ülkemizde yaratacağı sorunların en başında, kendi içinde 

dönüşen başka bir defansa yol açmasının söylenmesi yanlış olmayacaktır. Yapılan çekimser ve 

güvence davranışları ile komplikasyon riski ve açılan davaların artışı beraberinde 

gelebilmektedir. Sağlık hizmetlerinde uygulama ve maliyet ile ilgili sıkıntılar, başka alanların 

yararlandığı ticaret ve rekabet ortamları, sağlığa ayrılmış bütçelerde -maliyet artışı, hizmet 

kalitesindeki düşüşler, hasta hekim arasındaki güven ve paternalist ilişkinin tamamen ortadan 

kalkması, temelde olması gereken “hastaya yardım etme ilkesinin” zedelenmesi, meslekten 

uzaklaşma sayılabilecek bir çok kısır döngüsel sonuçlardan olacaktır. Dünyanın ve ülkemizin 

sağlık çalışanına yönelik şiddet sarmalında takılıp kalmasının ana faktörlerden birinin de 

defansif tıp uygulamaları olduğu iyi bilinmektedir [20,40]. 

Defansif tıbbi uygulamaların önlenebilmesi için, başta hekimler olmak üzere tüm sağlık 

çalışanlarının konunun potansiyel tehlikesini ve varlığının farkında olması gerekmektedir. İç 

ve ya dış bir denetim mekanizması ile mesleki-hizmet içi- bilgi güncellemeleri ya da döngüsel 

sınavların uygulanması, hastayla ortak karar alma ve empatik iletişim kurabilme becerilerini 

geliştirme, yapılan tüm işlemlerin gereği kadar kayıt altına alınması, kayıtların döngüsel 

incelenmesi, tıbbi bilirkişilik sisteminin verimli kullanımını arttıran düzenli bir sistem 

kurulması, zorunlu mesleki sorumluluk poliçelerinin güvence olarak görülmemesi, bu 

sigortaların pirim ve kusur ödemelerinin İskandinav ülkelerinde olduğu gibi kurum fonlarından 

ayrılmış bütçelerce, sisteme dayalı tazmin yoluna gidilerek ödenmesi öneriler arasında 

olmalıdır [14,24,40]. 

Uygulama hataları en aza indirgenmediği sürece, hekime, hastaya, sağlık sistemine ve 

ekonomiye zararı olan defansif tıp, tek başına temel problem olarak görülmemelidir. Dolayısıyla 

defansif tıbbın direk kendisinin önlenmesi için yapılacak mevzuat ve hukuki yaptırımlar, defansif 

tıbba doğru olan eğilimleri önlemeye yetmeyecektir. Tıp Fakültesi eğitimlerinde temel hukuk 

bilgisi ve sağlık hukukunun müfredatlara münferit dersler olarak eklenmesi; aktif hekimlik 

uygulamalarında, meslek içi hukuki eğitim seminerlerinin arttırılması da gerekmektedir 

(5,6,10,16). 
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K.8.  

ADLİ TOKSİKOLOJİDE LABORATUVAR SONUÇLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİNDE YAPILAN HATALAR 

 

Servet Birgin İRİTAŞ  

Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı, Ankara-Türkiye 

Özet 

Zehirlenmeler, orijin değişmekle birlikte her yaş gurubunda rastlanan bir durumdur. 

Zehirlenmelerin tespit edilmesinde toksikoloji laboratuvarından beklenen; alınan veya maruz 

kalınan maddenin veya metabolitlerinin hızlı ve doğru bir şekilde belirlenmesidir. Bu maksatla 

madde kullanımı veya şüpheli zehirlenme vakalarında yaygın olarak idrar numunelerinde oto 

analizörler - immun yöntemler ile tarama testleri yapılmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı; ilaçların genişleyen yapısal çeşitliliği de dikkate alınarak, 

özellikle acil şartlarda uygulanan tarama testleri üzerinden yapılan yorumlama hatalarının 

sonuçları ile birlikte tartışılması ve olumsuz sonuçlar yaşanmaması için farkındalık 

oluşturulmasıdır. 

Giriş 

Toksikoloji; “Zehir Bilimi” olarak adlandırılan, toksin (zehir) ve loji (bilim) kelimelerinde türeyen, 

özellikle kimyasal olmak üzere fiziksel, biyolojik etkenlerin canlılar üzerindeki olumsuz sağlık etkilerini 

inceleyen, araştıran ve bu etkilerin önlenmesi veya azaltılmasını da içeren multi disipliner bir bilim dalıdır. 

Tarih öncesi yazıtlarda, bazı bitkilerin zararlı ve güvenli olarak ayrıldığına, yılanlar ve diğer hayvanlar için 

de benzer sınıflamalar ile avlanmak, savaş ve suikast için hayvan zehirleri ve bitki ekstraktlarının 

kullanıldığına dair kayıtlar dikkate alındığında, toksikolojinin insanlığın var oluşu ile birlikte gündelik 

yaşama dâhil olduğu söylenebilir.  

Çalışma alanı ve uygulama metotları itibariyle toksikoloji bilimi, tıp, fizik, kimya, biyoloji, hukuk 

gibi bilimler ile sıkı bir ilişki içindedir. Klinik süreçlerde tanı ve tedavideki başarı, adli süreçlerde yargının 

doğru kararlara ulaşabilmesi tüm bu bilim dallarının adli bilimler ile ilgili alt disiplinlerinin doğru ve uyumlu 

çalışması ile mümkündür. İstenilen toksikolojik analiz için numunelerin doğru seçilmesi, alınması, 

saklanması ile doğru ve ekonomik yöntemler ile analizi ve tabi ki analiz sonuçlarının süreçler bilinerek doğru 

yorumlanması önemlidir. 

Adli veya tıbbi maksatla, kişiden alınan biyolojik örnekten bir kimyasal maddenin, 

analiz yöntemleri ile araştırılarak pozitif veya negatif çıkan bir sonucun yorumlanması, adli 
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süreçlerde delil olması ve klinik süreçlerde tanı ve tedavinin belirlenmesi bakımından çok 

önemlidir.  

Günümüzde toksikoloji tarama testleri olarak, ELISA (enzyme-linked sorbent 

immunoassay) ve CEDIA (cloned enzyme donor immunoassay) yöntemleri hızlı ve kolay 

yöntemler olması bakımından ön plandadır. Ancak, benzer moleküller arasında çapraz 

reaksiyon/yanlış pozitif sonuçlar görülmesi nedeniyle sınırlılıkları mevcuttur. Sonuçların 

yorumlanmasında antemortem vakalarda klinik veriler, postmortem vakalarda olayın öyküsü 

mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. 

Tartışma ve Sonuç 

Adli tıp uygulamalarına bakıldığında, gerek klinik gerekse postmortem incelemelerde 

vakaların değerlendirilmesinde toksikolojik analizler önemli bir yere sahiptir. Bu maksatla 

yapılması planlanan analizlerde izlenecek yöntemler analitik sonuçların kalite ve güvenilirliği 

bakımından özenle seçilmelidir. Sonuçlar, kullanılan analiz yöntemi ve kişinin genel sağlık 

durumuna dair özgeçmişi ile tıbbi amaçla kullanılan diğer ilaçlar göz önüne alınarak 

değerlendirilmelidir. Özellikle acil şartlarda yapılan ön tarama testlerindeki yanlış 

pozitif/negatif sonuçlara karşı dikkatli olunmalı, adaletin tecelli etmesi veya kişisel 

mağduriyetlerin yaşanmaması bakımından mutlaka doğrulama testleri yapılmalı ve süreçler 

dikkate alınarak şahit numune saklanmalıdır.  

İmmun yöntemlerle tarama testleri gerek terapötik ilaç izleminde gerekse madde kötüye 

kullanımı şüphesine bağlı tarama testi olarak kullanılmaktadır. Bu testler yanlış pozitif ve yanlış 

negatif sonuçlar olarak interferanslara açıktır. Literatüre bakıldığında; sigara bağımlılığından 

kurtulmak için Buprapion kullanan 3 vakada immun yöntemle yapılan tarama sonucu tespit 

edilen Amfetamin pozitifliğinin (1), yine benzer bir çalışmada üriner sistem enfeksiyonu için 

gatifloksasin kullanan bir vakadaki opiat pozitifliğinin (2), GC-MS ile yapılan doğrulamada 

testlerinde maddelerin bulunmadığı ve çapraz reaksiyonlar nedeniyle yanlış pozitif sonuçlar 

olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda tramadol, dekstrometorfan, alprazolam, 

klonazepam ve karvedilol ve difenhidramin kullanımına bağlı idrar taramalarında Fensiklidin 

lehinde yanlış pozitif sonuçlar elde edildiği belirlenmiştir (3, 4). 

Bu çalışma ile adli toksikolojide analiz amaçlı kullanılan antemortem veya postmortem 

biyolojik örnekler ile bu örnekler için kullanılan analiz yöntemleri ve bu yöntemler ile 

analizlerden elde edilen sonuçlar literatür örnekleri üzerinden tartışılacak olup, numune ve 

analiz yöntemi seçimi,  madde kullanımına dair yanlış yorumlamaların yol açacağı yanlış tanı 
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ve tedavi, iş ve sosyal statü kaybı, cezalar, kazanılmış hakların kaybı hususları ile sonuçların 

yorumlanmasında vakanın doğru yönetilmesi için bilimsel donanıma sahip toksikologların 

yetiştirilmesine önem verilmesi hususlarında farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İmmunoassay, idrar tarama testleri, yanlış pozitif, yanlış negatif, 

interferans 
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K.10.  

ANİ KARDİYAK ÖLÜMLERDE OTOPSİ 

Semih PETEKKAYA 

Onsekiz Mart Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Çanakkale 

 

Dünya Sağlık Örgütü ani ölümleri; semptomların ortaya çıkmasından sonraki 24 saat 

içerisinde meydana gelen ölümler olarak tanımlamaktadır. Ani Kardiyak Ölüm (AKÖ) 

semptomların başlamasından itibaren 1 saat içerisinde görülen ölümlerdir.  Ani Aritmojenik 

Ölüm Sendromu (AAÖS) makroskopik ve mikroskobik incelemede kalpte anormal bulguların 

olmadığı, toksikolojik incelemenin negatif olduğu durumlarda görülür. 

Tüm dünyada her yıl kardiyovasküler sistem hastalıklarından dolayı 17 milyon kişi 

ölmektedir. Bu ölümlerin %20-25’i ani kardiyak ölümlerdir. İnsidansı kadınlarda 1.4/100000, 

erkeklerde 6.68/100000 oranındadır. Ülkemizde kardiyovasküler kökenli ölümlerdeki, ani 

kardiyak ölüm oranı %20’dir. Gençlerde görülen ani kardiyak ölümlerin %3-53 oranında, 

otopside morfolojik değişiklik saptanmamaktadır. 

Risk Faktörleri 

Erkek, yaş, hiperlipidemi, hipertansiyon, sigara içmek, kokain kullanımı, anabolik 

steroid kullanımı,fiziksel inaktivite, Malnutrisyon, diabet, glukoz intoleransı, sol ventrikül 

hipertrofisi, santral obezite, aile öyküsü ve genetik risk faktörleri olarak sayılmaktadır. 

En önemli semptomlar 

 Göğüs ağrısı,  

 Çarpıntı, 

 Presenkop 

 Senkop 

Ani Kardiyak Ölümlerde Kardiyovasküler Sistem Hastalığı 

Olguların %75’inde koroner ateroskleroz (ülsere aterom plağı, hemoraji, koroner 

tromboz), koroner oklüzyon, koroner arter anomalileri, koroner arter diseksiyonu, miyokardiyal 
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enfarktdır (miyokardiyal rüptür, mural tromboz, perikardit, miyokardiyal fibröz, kardiyak 

anevrizma). 

Kardiyopati 

 Miyokardit 

 Aoritk valv hastalığı 

 Konjenital kalp hastalığı  

 Primer kardiyak ritm anomalileri 

 Kannallopatiler (uzun QT sendromu, brugada sendromu, kısa QT sendromu, 

katekolaminerjik polimorfik ventriküller taşikardi) 

 Elektrofizyolojikal hastalıklar (wolff Parkinson White sendromu)  

En sık ölüm görülen hastalıklar; hipertrofik kardiyomiyopati, sol ventrikül hipertrofisi, 

konjenital kalp hastalığı, romatoid kalp hastalığıdır. Genç yaş ve atletlerde; hipertrofik 

kardiyomiyopati, ani aritromiyojenik kalp sendromu, idiopatik sol ventrikül hipertrofisi, 

aritmojenik sağ ventrikül hastalığı, hipertrofik kardiyomiyopati, sağ ventrikül displazisidir. Ani 

kardiyak ölümlerin %30’unda herhangi bir sebep saptanmamakta, bu olguların %50-60’ında 

ileri incelemede ölüm aritromojenik hastalık olduğu tespit edilmektedir. 

Hipertrofik Kardiyomyopati: Erişkinlerde prevalansı yaklaşık 1:500 oranındadır. 

Asemptomatik bireylerde ilk semptom ani ölüm olarak görülebilmektedir. Yıllık 

kardiyovasküler mortalite oranı % 1-2 düzeyindedir. En sık görülen kalıtımsal kalp hastalığıdır. 

Kalıtım otozomal dominantdır. 11 gende 150’den fazla mutasyon tespit edilmiştir. En sık 

mutasyonlar sarkomer proteinlerini ve AMP aktive edici protein kinazın gama-2 alt biriminde 

görülmektedir. Tanı sol ventrikül yüklenmesi ile açıklanamayan, 15 mm ve üzerinde olan sol 

ventrikül duvar kalınlaşmasının tespiti ile konulmaktadır. En sık ölüm sebebi ventriküler 

taşikardi ve ventriküler fibrilasyondur. 

Aritmojenik Sağ Ventriküler Kardiyomiyopati: %70 oranında sporadik, diğer 

olgularda otozomal dominant kalıtım söz konusudur. Desmosomal gen ve kardiyak ryanodine 

reseptör mutasyon sık görülmektedir. Patogenetik temeli tam olarak aydınlatılmamıştır. Sağ 

ventrikül lateral duvarının yağ dokusuna dönüşüm meydana gelmektedir. Artimi de 
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miyokarddaki yapısal bozukluğun (miyosit dejenerasyonuna eşlik eden yağ ve fibröz doku 

artımı) ve adrenerjik sinyal yollarındaki bozukluk sebep olmaktadır. 

Dilate Kardiyomiyopati: Hücresel iskelet proteinlerini (distrofin, a-, P-, S- 

sarkoglikan, desmin, tafazzin, emerin, titin) ya da sarkomer proteinlerini (aktin, ağır P-miyozin 

zinciri, troponin T) kodlayan genlerde mutasyon olmaktadır. Ventriküler aritmiler sonucu ani 

ölüm görülmektedir. Yıllık ölüm oranları % 5 – 10’dir.  

Kapak Hastalıkları: % 20’ye varan oranlarda aort kapağı stenozudur. Kapak 

replasmanı yapılan olgularda sıklıkla aritmilere, prostatik kapaktaki disfonksiyona veya 

beraberinde olan koroner arter hastalıkları neden olmaktadır. Mitral kapak prolapsusu toplumda 

% 5 oranında görülmekte olup, aile öyküsü eşlik ediyorsa, kapak yetmezliği ileri derecede ise 

ve ventriküler ektopi mevcut ise ani ölüm riski artmaktadır. 

Uzun QT Sendromu: Sağırlığın eşlik ettiği otozomal çekinik tip ve sağırlığın eşlik 

etmediği otozomal baskın tipi bulunmaktadır. Potasyum kanallarını kodlayan genlerde 

mutasyon mevcuttur. Görülme sıklığı 1/5000’dir. Aksiyon potansiyeli süresinde bir uzama 

bulunmaktadır. Semptomlar geç çocukluk veya erken adölesan dönemlerinde ortaya 

çıkmaktadır. 40 yaşına kadar tedavi edilmeyenlerde ölüm riski % 13’dür. 

Brugada Sendromu: Otozomal dominant olarak kalıtılır. Ventriküler aritmiler, EKGde 

V1 ve/ veya V2 derivasyonların en az birinde saptanan Tip 1 morfolojide 2 mm‘nin üzerinde 

ST segment elevasyonu saptanır. 

Kısa QT Sendromu:  Potasyum kanalını kodlayan üç adet gende mutasyon söz 

konusudur. Kalıtım otozomal baskın türdedir. Doğumdan itibaren her yaşta ani kardiyak ölüm 

görülebilmektedir.  

Ventriküler Aritmi 

Katekolaminerjik polimorfik ventriküler taşikardi: Çocuklarda ve genç 

yetişkinlerde sık görülür. Riyanodin reseptörü geni 2’de mutasyon ve sarkoplazmik 

retikulumdan kalsiyum salınımında bozulma söz konusudur. Strese bağlı ventriküler taşikardi, 

senkop, ani ölüm görülmektedir. 20 – 30’lu yaşlara gelindiğinde ölüm oranı % 30 – 50’dir. 

Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu: Ventriküler kasların aksesuar bir yol 

aracılığıyla erken uyarılmasıdır. Taşikardi sık görülmektedir. Kalıtım türü otozomal baskındır.  
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Progresif ailesel kalp bloğu: His-Purkinje sisteminde zamanla giderek artan 

değişiklikler ve sağ ve sol dal bloğu ile birlikte QRS kompleksinin giderek genişlemesi 

bulunmaktadır.  

Miyokardit: Toplumda miyokardit insidansı % 1’dir. Akut inflame veya fibrozisle 

iyileşen miyokard dokusu aritmojenik bir odak oluşur. 

Diğer Hastalıklar Primer ve sekonder amiloidozis, hemokromatozis, sarkoidozis gibi 

infiltratif kardiyomiyopatiler genellikle kardiak ileti defektleri ve kronik granülomatöz 

hastalıklar, primer veya sekonder tümöral oluşumlar, infiltratif hastalıklar, kollajen vasküler 

bozukluklar ve parazitolojik enfestasyonlar AKÖ görülebilmektedir.  

Ani Kardiyak Ölüme Neden Olan Aritmiler 

%62 oranında ventriküller taşikardi, %13 oranında Torsades de Pointes,  %17 bradikardi 

ve %8 oranında primer ventriküller fibrilasyondur.   

Ani Kardiyak Ölümlere Medikolegal Yaklaşım 

 Ölüm nedeninin belirlenmesinde otopsi 

 Önlenebilir sebeplerin tespiti, ölümlerin önüne geçilmesinde yardımcı 

 Olay yeri incelemesi 

 Tıbbi öykü 

 Makroskopik ve mikroskobik bulgular 

 

Geçmiş Tıbbi Öykü:  

Otopsi uygulaması öncesi; hipertansiyon, koroner arter hastalığı, miyordiyal enfarkt, 

astım, epilepsi, hastaneye yatmayı gerektiren enfeksiyon, antemortem ilaç kullanımı, 

kardiyoloji bölümüne önceki başvuruları, önceki EKG, ekokardiyografi, göğüs filmi, serum 

lipid düzeyi, ailede kalp hastalığı öyküsü sorgulanmalıdır.  

Otopsi Uygulaması:  

 Dış muayene 

 Makroskopik bulgular 
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 Organların histopatolojik incelemesi 

 Toksikolojik inceleme 

 İmmunohistokimyasal inceleme 

 Mikrobiyolojik inceleme 

 Genetik inceleme basamaklarını içermelidir.  

Kalbin İncelenmesi 

Pericardium açılarak perikardiyal alan incelenir. Perikardiyal sıvının incelenmesi, 

perikardiyal yapışıklıklar, perikardit bulguları not edilir. Ana damar yapılarında konjenital 

anomali varlığına bakılır. Pulmoner arter emboli yönünden incelenir. Eğer konjenital hastalık 

şüphesi varsa kalp ve akciğer en blok olarak çıkarılır. Eğer aort diseksiyon şüphesi varsa iliak 

bifurkasyona kadar damarsal yapılar açılır. Pulmoner venler kesilir. Ana damarlar, kapacıkların 

3 cm üst kısmından kesilmeli. Sinoatrial nod korunarak, superior vana cava 2 cm üst kısımdan 

kesilmeli. İnferior vena cava, diyafragmatik yüzden serbestleştirilmeli. Atrial boşluk, interatrial 

septum, mitral ve triküspit kapaklar incelenir. Kanın akış yönüne doğru diseksiyon yapılarak 

ventriküller boşluk, kordea tendinialar, papiller kas, aortik ve pulmoner kapaklar kesilerek 

incelenir. Atriyal veya ventriküller septal defektelerin yerleşimi, sayısı, boyutları not edilir. 

Koroner ostiaların yerleşimi ve sayısına bakılır. Kalbin boyutları, sol ve sağ ventrikül kalınlığı, 

septum kalınlığı, kapak çevreleri ölçülür. Koroner arterler 2-3 mm kalınlığında kesilir. Arteryel 

duvar yapısı anomali ve patoloji yönünden incelenir. Miyokardiyal köprüleşme özellikle sol ön 

inen koronerde araştırılmalı. Stent bulunan veya bypass grefti uzun eksene dik bir şekilde 

disseke edilmeli. Kalp 1 cm aralıklarla disseke edilmeli. Kalp bütün olarak örneklenmeli. Eğer 

kardiyak patoloji bulunmamakta ve kişi egzersiz sırasında öldüğü belirtiliyorsa, ileti sistemi 

detaylı incelenmeli. Mitokondriyal kardiomiyopatiden şüpheleniliyorsa 1 mm miyokardiyal 

doku %2,5 glutaraldehid solüsyonunda fikse edilerek elektron mikroskobunda incelenmeli. 

İnflamatuar kardiyomiyopati veya herediter kardiyak hastalık şüphesinde 5-10 ml EDTAlı kan, 

5’er gram taze myokard, karaciğer ve dalak -80 derecede dondurulmalı ve DNA incelemesi 

yapılmalı. Kokain ve opiod kullanımına bağlı koroner vazokonstruksiyon bulguları detaylı 

incelenir.  Yüksek doz fendimetrazine, phenylproponalamine, bupropionun anorektik kullanımı 

ventriküller hipertrofi, iskemik olmayan kardiyak skar oluşumu, toksik miyokardit bulguları 

araştırılır. Sentetik kannabinoid kullanımı atriyal fibrilasyon ve miyokardiyal iskemi sık 
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görülmektedir. Toksikolojik inceleme için göz içi sıvısı, femoral ven kanı, idrar, mide içeriği, 

bos, akciğer, beyin, böbrek, karaciğer dokuları örneklenmelidir.  

Ani Kardiyak Ölümlerde Genetik İnceleme ve Moleküler Otopsi 

Avrupa Kardiyovasküler Patoloji Topluluğu; morfolojik olarak ölüm sebebi tespit 

edilemediyse moleküler otopsiyi önermektedir. Moleküler otopsi ile kalp kaynaklı ölümlerin 

%20-50, %25-35 oranında aritmojenik sağ ventriküller displazi, %15-25 oranında kanallopati 

tespit edilmektedir. 

Moleküler Otopsi Endikasyonları 

 Yapısal olarak normal kalp 

 Kalpte anormal histopatolojik bulgunun olmaması,  

 Postmortem otopside ölüm nedeninin açıklanamaması,  

 Toksikolojik incelemede herhangi bir maddeye rastlanmaması,  

 Ölüm öncesi ölüme neden olabilecek herhangi bir klinik özelliğin olmaması 

 Postmortem inceleme ile ölüm nedeni tespit edilemediği durumlar 

 Kommosyo kordis, göğüs duvarına gelen düşük enerjili travmadan sonra 

gelişebilen ani ölüm ekarte edilmeli 

Ailenin Değerlendirilmesi 

Aile ağacı çizilmesi, fizik muayene yapılması, özgeçmiş ve soygeçmişin 

detaylandırılması, elektrokardiyografi (EKG) çekilmesi, ekokardiyografi yapılması,  holter 

EKG yapılması,  kardiyak manyetik rezonans görüntüleme   olguda saptanan mutasyonun ailede 

taranması gerekebilmektedir. Değerlendirme sonrası asemptomatik fakat ilgili mutasyonu 

taşıyan bireylere antiaritmik medikal tedavi başlanarak olası ani kardiyak ölümlerin önüne 

geçilebilir.   

Genetik Olarak Tanı Alanlara Yaklaşım 

Hayat tarzı modifikasyonu ve eforun kısıtlanması, aritmik olayı tetikleme potansiyeli 

olan ilaçlardan uzak durulması, genellikle beta bloker ilaçları içeren medikal tedavi, cerrahi 

olarak yapılan sempatik denervasyon  ani ölüm riski yüksek bulunan kişilerde implante edilen 

defibrilatör (ICD) takılması önerilmektedir. 
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K.12.  

DÜNYADA ADLİ TIP YAPILANMALARI VE OTOPSİ UYGULAMA ÖRNEĞİ 

 

Mucahit ORUÇ 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, MALATYA, TÜRKİYE 

 

Otopsi; Ölen kişinin cesedinin tüm boşluklarının açılıp, bütün sistem ve organlarının 

eldeki yöntemlerle incelenmesi işlemidir. Otopsi işlemi ile beraber ölüm nedeni, ölüm 

mekanizması, ölümün orijinini aydınlatabilecek faktörleri araştırılması, gerekli tüm teknik ve 

laboratuvar incelemelerini yapılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Otopsi, bu işlevini 

standartlara uyulması halinde yerine getirebilir. 

Otopsi uygulamalarında belli bir standart oluşturup, hata payını azaltmak ve doğru 

tanıya ulaşmak amacıyla hazırlanmış farklı otopsi protokolleri bulunmaktadır. Bu prokollerden 

kabul görenleri; 

 Minnesota Otopsi Protokolü 

 Avrupa Konseyi tarafından önerilen Otopsi Protokolü  

 Amerikan Patologları Birliği Otopsi Komitesinin Önerdiği Otopsi Protokolü,  

 Avusturalya, Viktorya Enstitüsü Adli Tıp Bölümünün Önerdiği Otopsi Protokolü 

 N.A.M.E Adli Otopsinin Standardizasyonu olarak sıralayabiliriz. 

Birçok ülkede otopsi işlemi yapılan adli tıp yapılanmaları ve uygulamaları farklılık 

göstermektedir. 

ALMANYA: Eğitim: Eğitim süresi yetkili bir eğiticinin yanında ve yetkili bir kuruluşta 

5 yıl’dır. 12 ay patoloji; 6 ay psikiyatri ve psikoterapi, 3 yıl 6 ay Adli Tıp Enstitüsü; bu sürenin 

12 ayı ayaktan muayeneler, 6 ay başka bir merkezde yapılan eğitim kabul edilmektedir. Otopsi 

işlemi klasik otopsi işlemi olarak yapılmakta vakalara randevu verilmekte, tüm veriler elde 

edildikten sonra otopsi işlmi uygulanmaktadır. Raporlama işlemi ise olay yeri, ölü muayenesi, 

klasik otopsi işlemi, histolojik ve toksikolojik inceleme gözönüne alınarak yapılmaktadır. 

İSVİÇRE: Eğitim süresi 5 yıl olup 12 ay herhangi bir klinik disiplin, 48 ay adli tıp, bu 

48 ayın 12 ayı en az 6 aylık zaman dilimleri olmak, üzere, patoloji ve adli psikiyatri veya 

moleküler biyoloji ile doldurulmalıdır. Otopsi işlemi klasik otopsi işlemi olarak yapılmakta ve 
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yine bu işlem tüm veriler elde edildikten sonra yapılmaktadır. Raporlama işlemi ise olay yeri, 

ölü muayenesi, klasik otopsi işlemi, histolojik ve toksikolojik inceleme gözönüne alınarak 

yapılmaktadır. 

NORVEÇ: Eğitim: Norveç’te otopsileri Adli Patologlar yapmaktadır. Adli patolog 

olmak İçin özel bir eğitim yoktur.  Alanda çalışan kişilerin bilimsel eğitimin yanı sıra klinik 

patolog geçmişleri vardır.  Eğitim aşağı yukarı 'yaparak öğrenme ' biçimindedir. Otopsi işlemi 

klasik otopsi işlemi olarak yapılmakta ve yine bu işlem tüm veriler elde edildikten sonra 

yapılmaktadır. Raporlama işlemi ise olay yeri, ölü muayenesi, klasik otopsi işlemi, histolojik 

ve toksikolojik inceleme gözönüne alınarak yapılmaktadır. 

DANİMARKA: Norveçe benzer eğitim modeli bulunmaktadır. Tüm klinik adli tıp 

muayeneleri adli patologlar tarafından gerçekleştirilir. Danimarka’da ki Adli Tıp bölümü 

dünyanın en iyisi olarak akreditasyon kazanmıştır. Otopsilerdeki adli toksikoloji incelemeleri 

ayrı üniversitelerde gerçekleştirilir. Otopsi işlemi klasik otopsi işlemi olarak yapılmakta ve yine 

bu işlem tüm veriler elde edildikten sonra yapılmaktadır. Raporlama işlemi ise olay yeri, ölü 

muayenesi, klasik otopsi işlemi, histolojik ve toksikolojik inceleme göz önüne alınarak 

yapılmaktadır. 

İSVEÇ: İsveç'in organizasyonu farklıdır Adalet Bakanlığının altında Adli Tıp için bir 

direktörlük vardır. İsveç'te klinik patolojide uzmanlaşmadan ve doktoranız olmadan adli tıp 

uzmanı olabilirsiniz Çalışanlarının çoğu üniversite mensubu olmasa da tüm adli tıp 

departmanlarının üniversite ile bir bağlantısı vardır. Toksikoloji ve genetik (babalık davaları) 

servisleri merkezileşmiştir. Biyoloji delillendirme için yapılan DNA incelemeleri medikolegal 

sistem dışında bir adli bilimler laboratuarında gerçekleştirilir. Otopsi sayıları daha fazladır. 

Otopsilerdeki adli toksikoloji incelemeleri ayrı üniversitelerde gerçekleştirilir. Otopsi işlemi 

klasik otopsi işlemi olarak yapılmakta ve yine bu işlem tüm veriler elde edildikten sonra 

yapılmaktadır. Raporlama işlemi ise olay yeri, ölü muayenesi, klasik otopsi işlemi, histolojik 

ve toksikolojik inceleme göz önüne alınarak yapılmaktadır. 

AVUSTURYA: Eğitim süresi; 48 ay temel dersler, 12 ay zorunlu yan dersler, 12 ay 

seçmeli yan dersler tamamlamak şekliyle toplam 72 aydır. Otopsi işlemi klasik otopsi işlemi 

olarak yapılmakta ve yine bu işlem tüm veriler elde edildikten sonra yapılmaktadır. Raporlama 

işlemi ise olay yeri, ölü muayenesi, klasik otopsi işlemi, histolojik ve toksikolojik inceleme göz 

önüne alınarak yapılmaktadır. 
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ABD: ABD'de klinik adli tıp şeklinde belirgin bir branşlaşma yoktur. Klinik adli tıbbı 

ilgilendiren konularda özellikle acil hekimleri görev almaktadır. Adli patolojinin uygulama 

şekilleri her eyalette hatta eyaletler içinde bile belirgin farklılıklar içerse de ABD'de genel 

olarak adli patoloji uygulamaları oldukça üst düzeydedir. ABD'de adli patoloji eğitimi patoloji 

eğitiminin üzerine verilen bir üst İhtisas niteliğindedir. Patolog unvanı alan bir hekim Patoloji 

Üst Kurulu’nca belirlenen 10 üst daldan birine girebilmek için sınava girmek zorundadır. Adli 

patoloji bu üst dallardan birisidir.  Adli tıp uygulamalarında çeşitli sistemler vardır. 

1.Coroner Sistem: Bu sistemde eyalete bağlı olarak çalışan bir coroner ofis vardır. 

Coroner ofisin ana görevi adli tıbbi olarak Ölüm araştırması yapmaktır. Bu ofis genelde iki 

kısma ayrılır: 

Coroner Ünite: Bu ünitede ölüm araştırması ve olay yeri incelemeler yapangörevliler 

çalışır. Bu ünitede çalışanlar hekim değildir.  Eğer olay cinayet ise olay yeri incelemesi yapacak 

ekibe mutlaka bir adli patolog katılır. 

Adli Patoloji Ünitesi: Bu ünitede adli patologlar görev alır. Coroner ünitece 

değerlendirilen ve adli patologca da muayene edilmesi uygun görülen cesetler bu üniteye 

nakledilirler.  Gerektiğinde cesede otopsi işlemi uygulanır. Ayrıca bu ünite çalışanları sık olarak 

özellikle cinayet olaylarında mahkemelerde bilirkişi tanık olarak görev yapmaktadır. 

2. Tıbbi Muayeneci Sistem: Bugün ABD'de ölüm araştırmasında en yaygın sistem adli 

muayeneci sistemdir. Bu sistemde adli tıbbi ölüm araştırması yapan büronun başında "şef tıbbi 

muayeneci" olarak bir kişi bulunmaktadır. Bu büro da iki kısma ayrılır: 

Tıbbi Araştırma Ünitesi: Bu ünitede hekim olmayanlar çalışır. Görevleri ölüm 

araştırması yapmak, gerektiğinde olay yeri keşfine gitmektir. Olay cinayet ise keşfe mutlaka 

adli patolog da katılır. 

Adli Patoloji Ünitesi: Bu ünitede adli patologlar görevlidir. Tıbbi araştırma ünitesince 

gönderilen cesetlerin muayenelerini, gerektiğinde otopsilerini yaparak ölüm hakkındaki 

bilgileri ortaya koyarlar. Yine bu büro çalışanları mahkemelerde bilirkişi tanıklık, ofiste ve 

savcılıkta avukatlar tarafından sorgulanma gibi işlerde de yer almaktadırlar. 

3. Coroner + Tıbbi Muayeneci Sistem: Bildiğimiz tüm şüpheli olgular mutlaka tüm adli 

patologlar tarafından değerlendirilmektedir. 
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Abd de; Otopsi işlemi klasik otopsi işlemi olarak yapılmakta ve yine bu işlem tüm 

veriler elde edildikten sonra yapılmaktadır. Raporlama işlemi ise olay yeri, ölü muayenesi, 

klasik otopsi işlemi, histolojik ve toksikolojik inceleme göz önüne alınarak yapılmaktadır. 

TÜRKİYE: Eğitim: Adli Tıp Uzmanlığı eğitimi Tıp Fakültesindeki eğitiminden sonra 

Üniversiteler ve Adli Tıp Kurumunda 4 yıl’dır. Bu dört yıllık eğitim süresinde 2 ay patoloji; 2 

ay Ruh Sağlığı Hastalıkları ve 2 ay Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı rotasyonları yapılmaktadır. 

Otopsi işlemi ölümden hemen sonra klasik otopsi işlemi olarak yapılmakta ve raporlama 

işlemi ise olay yeri, ölü muayenesi, klasik otopsi işlemi, histolojik ve toksikolojik inceleme göz 

önüne alınarak yapılmaktadır. 

Yurtdışında yapılmış otopsi uygulama örneği:  

Bilirkişi  Dr. N… K… aşağıdaki mütalaayı sunmuştur. 

 Kişi 32 yaşında erkek, 23.05.2018 tarihinde yakınları kişiden haber alamadıkları 

için polis merkezine başvurmuşlar, 24.05.2018 tarihinde kişi evinde ölü olarak bulunmuş,  

 OLAY YERİ İNCELEMESİ; Kişinin yüzüstü yatar vaziyette bulunduğu, 

duvarda, masada ve kanepede kan damlası izleri olduğu, pencere pervazında 23.5 cm 

uzunluğunda, kesici kısmı 19.5 cm ve genişliği 2.5 cm olan bıçak olduğu, 

 DIŞ MUAYENE; Cesedin boğaz kısmında geniş bir kesik ve sağ bacağın arka 

üst tarafında bıçak batırma yarası olduğu, Kıyafet incelenmesinde; sağ pantolon bacağının arka 

tarafında aşağıdan yukarıya sola doğru çapraz giden iğ şeklinde kumalta hasar olduğu, bokser 

şortunda hasar olduğu, tşörtte iki adet sağ omuz alanında hasar olduğu, 178 cm boyunda, 67 kg 

ağırlığında olduğu, Sol alt ağız kısmından gırtlağın üzerinden, sağa doğru giden dalga 

biçiminde oluklu, derine giden kesik yarası olduğu, sağ boyun şah damarı, soluk borusu, yemek 

borusu tamamen kesildiği, Boyun alnında merkezi derin, fakat kesiğin sonuna doğru daha az 

derin olan yüzeyel birçok kesi yaraları görüldüğü, Sağ kaba et dışta sağ alttan sol yukarıya giden 

derin bıçak sokma kesiği olduğu, sağ üst kolun ön tarafında, sağ ve sol alt kolda birçok kesi 

yaraları olduğu, sol el serçe ve yüzük parmağında kesiler olduğu görülmüştür. 

 POST MORTEM BULGULAR: Çürüme dışında bir özellik görülmediği, 

başkaca postmortem  intervali açıklayacak ölü morluğu,ölü katılığı ve ölü sıcaklığı hakkında 

bir bilgi bulunmadığı, 



81 
 

 İÇ MUAYENE: Baş boyun açıldığında, boyun sağda şah damarının kesik 

olduğu, trakeanın kesik olduğu, 5. servikal omurun kesik olduğu, Sağ gluteustaki yaranın 

sağdan yukarı doğru olduğu, 

 HİSTOLOJİK İNCELEME: Beyin ve akciğerde ödem, akiğerde amfizem, kalpte 

hipoksi bulguları, karaciğerde yağlanma, böbrekte kist olduğu,bundan hariç vucudun yaşa göre 

iyi olduğu, başka bir problem bulunmadığı, 

 KİMYASAL İNCELEME:İdrar incelemesinde; şeker hastalığına ait bir bulgu 

saptanmadığı, Kanda etil alkol; 0.15 promil, İdrarda etil alkol; 0.06 promil saptandığı, ayrıca 

zolpidem ve asetilsalisik asit bulunduğu(incelemeyi yapan dr adı ve ilaçların niçin kullanıldığı), 

başkaca ilaç, zehir vb madde bulunmadığı, 

 SONUÇ: 32 yaşındaki kişinin yapılan otopsi ve incelemeler sonucunda; kişiye 

kaba kuvvet kullanılarak ve boynun kesilmesi, sağ boyun şah damarının, trakeanın, gırtlak 

iskeletinin ve yemek borusunun tamamen kesilerek ayrılması sonucu kan kaybından 

öldüğü,kişinin boyun kısmındaki yaraların testere benzeri hareketle oluşturulduğu,kişinin 

elindeki yaralara bakıldığında olayın başlangıcında kendisini savunur durumda olduğu ve 

hareket edebildiği, kişideki ölümcül yaralar değerlendirildiğinde; 3.kişinin varlığından söz 

edilebileceği belirtilmiştir. 

Olay sonrası yapılan DNA incelemeleri kişinin sürekli görüştüğü aile dostu-arkadaşı 

olan kişi tutuklanmış,  kişi ile tutuklanan şahıs en son 4 gün önce görüşmüş, ondan sonra 

görüşmemiş, ancak olayın aydınlatışmasında gerekli ölüm zamanı tayininde gerekli olan 

postmortem bulgular detaylı olarak yazılmadığı, yara yaşı tayini konusunda gerekli incelemeler 

yapılmamıştır. 

Adli süreçte ölümlü olayların aydınlatılmasında  otopsi işlemi büyük önem arzetmekte, 

bu nedenle otopsi işlemlerinin de belli bir standartta yapılması gerekmekte, bu standartlar 

sağlandığı takdirde; adli uygulamaların uluslararası özelliği nedeniyle otopsi pratiğinin ve 

yazılacak raporlarının standart hale gelecek, farklı otopsi uygulamaları sırasında karşılaşılan 

sorunlarının önlenecek, yasadışı infazların, otoriter rejimlerin neden olduğu cinayetlerin 

aydınlatılmasında uygun otopsi prosedürünün oluşturulacak, kriminal ve sivil kovuşturmalarda 

kurbanların ve ailelerinin haklarının korunacak, otopsi sırasında tıbbi ve bilimsel prensiplere 

uygun, adli gereksinimleri ve uygulamaları karşılayacak örnek alımının sağlanacak, adli tıp 

uzmanlarının bağımsız ve tarafsızlığının korunacaktır. 
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K.13.  

MALULİYET VE ÖZÜR ORANI BELİRLENMESİNDE GÜNCEL DURUM 

 

Osman CELBİŞ 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, MALATYA, TÜRKİYE 

 

Maluliyetin kelime anlamı “sakatlık” olarak tanımlanmaktadır. Adli Tıp’ta maluliyet 

denildiğinde; “Kişinin ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihten sonra meydana 

gelen veya bu tarihten sonra belirli bir seviyeye gelen fiziksel ya da zihinsel hastalığının yahut 

arızasının (sakatlığının) belirli oranda sürekli iş göremezlik yaratması durumu” anlaşılmaktadır. 

Maluliyet hesaplanırken “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek 

Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik”, “Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü 

Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği” ve “Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları” 

hükümlerinden yararlanılmaktadır. 20.02.2019 tarihinde yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik 

Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” ile yeni bir sürece girilmiştir. Bu yönetmelik ile 

birlikte eski yönetmeliklerdeki eksiklikler giderilmeye çalışılmıştır.  

Her ne kadar çıkarılan yönetmelikler, standardizasyon sağlamak için yararlanılması 

gerekli olan metinler olsa da; hasta yararının üzerinde tutulmaması gerektiği unutulmamalıdır. 

Yönetmelik hükümleri içerisinde hapsolup sekel kalan hastaların mağdur edilmemesi en önemli 

husus olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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K.15.  

YENİ DÜZENLENEN ENGELLİLİK YÖNETMELİĞİ VE KARŞILAŞILAN 

SORUNLAR 

 

Bedirhan Sezer Öner 

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Amasya, Türkiye 

 

Maluliyet, arapça kökenli, sağlam olmayan hastalık ve sakatlık anlamına gelen illet 

sözcüğünden türemiştir olup, Türk Dil Kurumu sözlüğünde sakatlık olarak ifade edilmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maluliyeti; “Özürlülük ya da yetersizlik nedeniyle, kişinin 

cinsiyet, yaş, kültürel ve sosyal durumuna göre normal kabul edilen yaşantısını yerine 

getirememesi durumu” olarak tanımlamıştır. 

20.02.2019 tarihinde yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında 

Yönetmelik” ile uygulamada önemli yenilikler getirilmiştir. “…Yönetmeliğin amacı, Erişkinler 

İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu ile Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı 

Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporunun alınışı…” maddesi Adli Tıp için önemli olan Kaza 

ve Yaralanmaya bağlı kullanılacağını belirtmektedir. Yönetmeliğin 2. Maddesinin 2. Fıkrasında 

“18 yaşını doldurmamış bireylerin engellilik değerlendirilmesi bu Yönetmelik kapsamında yer 

almaz” ibaresi yer almış olup, 18 yaş altı bireylerin engellilik durumlarının hesaplanması için 

ayrıca bir yönetmelik yayınlanmış olup, çocuklar için verilecek raporlarda özür oranı 

bağlamında herhangi bir oran belirtilmeyeceği kararlaştırılmıştır. Bu durumun tazminat 

hesaplamalarında Mahkemeler için bir zorluk ortaya çıkaracağı aşikârdır.  

Yürürlükten kaldırılan “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek 

Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” ile hesaplama tabloları açısından küçük 

değişiklikler yapıldığı görülse de; temelde hesaplanan oranlar büyük ölçüde örtüşmektedir. 

Yeni Yönetmeliğin 10. Maddesinin 5. Fıkrasında “Bireyin engellilik durumu, Ek-2’de 

hastalığın adı yer almasa bile, vücut sistemleri üzerinden fonksiyon kayıpları değerlendirilerek 

belirlenir” denmektedir. Bu ibare yazılırken kılavuzlarda mevcut olmayan sekelleri bulunan 

hastaların mağdur olmaması amaçlanmışsa da; ortaya çıkabilecek görüş farklılıkları ve 

hesaplama yapacak olan bilirkişiye sağladığı geniş kanaat skalası açısından sorun teşkil 

edebileceği düşünülmektedir. 

 



85 
 

 

K.18.  

POSTMORTEL İNTERVALİN TESPİTİNDE ADLİ PATOLOJİNİN ROLÜ 

Selçuk ÇETİN 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp AD. 

 

 Postmortem interval (PMİ) dünyada modern Adli Bilim uygulamalarında çok önemli 

yere sahip araştırma konularından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Postmortem intervalin 

belirlenmesinde morfolojik, biyokimyasal, adli patolojik, flowsitometrik, mikrobiyolojik, 

entomolojik, antropolojik vb. çok sayıda yöntem kullanılmasına karşın tek bir test ya da yöntem 

ile kesinlik içeren sonuçların verilebilmesi mümkün görülmediğinden, kullanılan parametreleri 

etkileyen birçok fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreç bulunmaktadır. Postmortem interval 

hesaplanmasında yeni yöntemler ve bilinen yöntemlerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  

Erken dönem postmortem süreç daha az değişkenden etkilendiği için PMİ tahminleri 

daha kısa zaman aralığında (saat/gün) yapılabilmektedir. Geç dönem postmortem sürece doğru 

ise sürenin de uzamasına bağlı olarak etki eden faktörlerin sayısı artarak PMİ tespitinin 

parametrik olarak daha karmaşık hale geldiği görülmektedir. Bununla birlikte çürümüş bir ceset 

de PMİ tayini açısından önemli bilgiler verebilmektedir. Ölüm sonrası aralığın tahmini için, 

ölüm sırasındaki çevre koşullarının belirlenmesi, yumuşak doku-iskeletleşme oranının tespiti, 

cesedin bulunduğu bölgenin ekolojik yapısı, flora, fauna, toprak tipi ve meteorolojik durumu 

da önemli faktörlerdendir.  Ayrıca cesedin gömülmesi, suya atılması, herhangi bir objeye 

sarılması, açık veya kapalı bir ortamda bulunması gibi çeşitli faktörler cesedin 

dekompozisyonunu doğrudan etkilemektedir. 

PMI tayini için kullanılan yöntemler büyük ölçüde erken ve geç dönem değişikliklere 

dayanmaktadır. PMİ'in belirlenmesi, öncelikle öznel bir değerlendirmeye dayanır ve objektif 

yöntemlerin bulunmaması nedeniyle daha az kesinlik arz eder. Ölümden sonra vücut, ölüm 

sonrası aralığın çeşitli göstergelerini sağlamada faydalı olabilecek kimyasal ve fiziksel 

bileşiminde önemli değişiklikler geçirir. Ölüm zamanının doğru tahmini için birçok çevresel 

değişkenin sonucu etkilemesinden önce kullanılan bazı geleneksel yöntemler olmasına rağmen 

PMİ’i değerlendirmek için histopatolojik bir yöntem henüz mevcut değildir. 
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Makroskopik gözlemlere bağımlılık geçmiş uygulamanın temeli iken günümüzde 

histolojik tekniklerin uygulanması adli tıbbi araştırmalarda giderek daha değerli bir araç olarak 

ortaya çıkmaktadır. PMİ incelemesi adli tıp uygulamaları için vazgeçilmez bir konudur. PMİ 

tayini bir taraftan işlenmiş bir suçu kanıtlamakta faydalı olurken, bir taraftan da asılsız olarak 

suçlanan kişilerin aklanmasında da kilit rol oynayabilmektedir. PMİ tespitinin yapılamadığı 

veya değerlendirmenin yanlış yapıldığı olgularda olayın yönlendirilmesi de yanlış 

yapılacağından, hatalı ve istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. 

Romanya’da Cocariu ve ark.’nın yapmış oldukları çalışmada; PMİ’in belirlenebilmesi 

için kadavralarda otolitik süreci incelemişler ve ısı, nem, hava akımları, toprak, su gibi çevresel 

koşullara maruz kalan kadavralardan, morg buzdolabında otopsi yapılana kadar 24 saat ile 22 

gün arasında zaman geçiren olgulardan akciğer, kalp, karaciğer ve pankreasta gibi organlarda 

hematoksilen ve eozin (H/E) boyası uygulanarak, 5 ila 8 gün sonra ciddi otolitik değişiklikler 

bulunduğu gözlenmiş, en ağır etkilenenin ise pankreas olduğu saptanmış,  Langherhans 

adacıklarındaki hücrelerin 36 saatlik bir süre sonrasında otolitik olarak tanımlanmıştır. Bunun 

yanında alınan örneklerdeki otolitik süreçlerin organın derin veya yüzeysel bölge yerleşimine 

bağlı olarak farklı oranlarda gerçekleştiği, 4 gün veya daha uzun süre sonra kalpte 

subendokardiyal alanda ve miyokardda, subepikardiyal alandan daha hafif  otolitik değişiklikler 

oluştuğu da tespit edilmiştir.  Hintli araştırmacı Yadav ve ark. insan dişeti dokusunda ölüm 

sonrası meydana gelen histolojik değişiklikleri değerlendirmek ve bu değişiklikleri ölümden 

sonraki zaman aralığı ile ilişkilendirmek amacı ile postmortem 0-8 saat, 8-16 saat, 16-24 saat 

gibi farklı aralıklarda olan 31 olgu ve karşılaştırma için diş hekimliğinde kron operasyonları 

uygulanan hastalardan elde edilen gingiva örnekleri kullanılarak epiteldeki sitoplazmik ve 

nükleer değişiklikleri, bağ dokularındaki histopatolojik değişiklikleri değerlendirmişlerdir. 

Gözlenen ilk epitel değişiklikleri homojenizasyon ve eozinofili iken sitoplazmada vakuol 

oluşumu ve epitelinin parçalanması, balonlaşma, çekirdek kaybı ve suprabazilar bölünme dahil 

diğer değişiklikler, postmortem geç dönemde ise (16-24 saat sonra fark edilmiş) vakuolizasyon, 

karyoreksis, piknosis ve karyolisis gibi nükleer değişikliklerin ölüm sonrası dönem aralıklarının 

uzamasıyla giderek daha belirgin hale geldiği bildirilmiştir. Kollajen homojenizasyonu ve 

fibroblastlarda sitoplazmik vakualizasyon da gözlenmiştir. Diş eti dokularındaki histolojik 

değişikliklerin, ölüm sonrası erken dönemde ölüm zamanını tahmin etmede faydalı olabileceği 

vurgulanmıştır. Başka bir çalışmada Mahalakishi ve ark. tarafından kron prosedürleri 

uygulanan diş hekimliği hastalarından alınan gingiva örnekleri kapalı kaplara yerleştirilmiş ve 

15, 30, 45 dakika, 1, 2 ve 4 saat bekletildikten sonra  %10 formalin ile işleme tabi tutarak takibe 
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alındıkları bildirilmiştir. Histopatolojik incelemede; otolitik değişikliklerin 15 dakika bekletilen 

doku örneklerinde de görüldüğü, 4 saat bekletilen olgularda yüzeyel katmanlardaki hücrelerin 

tam homojenizasyonu, epitel mimarisinin kaybı gibi histolojik değişikliklerin, PMİ'i tahmin 

etmek için bir kriter olarak kullanılabileceği vurgulanmış, zaman aralığı ile histolojik 

değişikliklerin görünümü arasında pozitif bir korelasyon bulunduğunu da belirtilmiştir.     

Carrasco ve ark. PMİ tespit edilmesi  için  insan vücudunun en zor bozulan yapısı olan diş ve 

diş pulpasının kullanılabileceğini Şili’de yaptıkları çalışmada belirtmiş. Araştırmalarında 

postmortem 24 saatlik, 1 aylık, 3 aylık ve 6 aylık zaman aralıklarında incelemeye alınan dental 

pulpaya, Hematoksilen-Eosin ve Masson Trichrome  boyaları uygulamıştır. PMI tayini için diş 

pulpasındaki mikroskobik dejenerasyonuna bağlı kullanılacak nitel ve nicel parametrelerin bir 

çizelgesinin oluşturulmasını da sağlayarak, dental pulpanın histolojik değişimlerinin zamanın 

bir fonksiyonu olarak PMİ göstergeleri olarak kullanılabileceğini iddia etmiştir. 

Portekiz’in Porto şehrinde Dr. Tome beyin omurilik sıvısı (BOS) ve vitreus sıvısında 

PMİ interval tayini amacıyla yaptığı tez çalışmasında flowsitometrik olarak hücre vitalitesi, 

apoptoz ve nekroz durumunu değerlendirmiştir. BOS’un flowsitometrik çalışmalarda PMI için 

yüksek oranda hücresellik göstermesi nedeniyle uygun bir yapı olduğunu ortaya koymuş, 

BOS’ta PMİ uzaması ile birlikte hücresel sağ kalımın vitreus sıvısına göre anlamlı derecede 

yüksek oranlarda bulunduğunu da tespit etmiştir. 

Alibegovic yaptığı çalışmada kıkırdağın yapısı ve anatomik konumu, ayrıca mekanik, 

fiziksel ve kimyasal özellikleri nedeniyle, kondrositlerin ölümden birkaç hafta sonra dahi 

hayatta kalmasını sağladığını, kıkırdak yapıya ayrı bir kompartman özellikleri sağladığını 

belirtmiş.  PMI tayini için kondrosit vitalitesinin tespitinin yeni bir parametre olabileceği 

hususunda kondrositlerin vitalitesinde kademeli bir azalma gözlendiğini vurgulamış, ancak 

yine de kondrositlerin vitalitesinin azalmasını objektif bir PMI belirlemesi için kullanıp 

kullanamayacağımız sorusuna ise tam bir cevap vermemiştir. 

Tattolli ve ark.’nın belirtiği gibi Adli Bilimlerde, kemik iliği, postmortem toksikolojide, 

otoliz ve kontaminasyona karşı iyi direnç göstermesi nedeniyle alternatif bir inceleme 

dokusudur. Postmortem dönemde farklı ölüm nedenleri olan olgulardan sternumdan, iğne 

aspirasyonu ile alınan kemik iliğinde morfolojik değişiklikler immünohistokimyasal çalışmalar 

da yapılarak incelendi. Çalışmada diğer organlara nazaran daha az otolitik değişikliklerin 

geliştiği bulundu, otolitik değişikliklerin ise PMİ ile birlikte arttığı tespit edildi,  iyi korunan 

doku olması nedeniyle kemik iliğinin PMİ tespiti açısından Adli Tıp uygulamalarında yararlı 

bir araç olabileceğini ortaya koydu. 
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Elias ve ark. Ölüm zamanı bilinen ve otopsi yapılmak üzere gönderilen 100 insan 

otopsisi deri örneğinde, apoptozla ve nekrozla ilişkili p53 ve Bcl-2 markerlarının güvenilir bir 

PMİ tayin aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağını belirlemek için bir çalışma yapmışlardır. 

Nekroz alanları Hematoksilen/Eozin boyama ile belirlenirken, apoptoz p53 ve Bcl-2 

belirteçlerinin apoptoz kitleri kullanılarak yapıldığı bildirilmiştir.  Sonuçta apoptozis ve nekroz 

alanı ile PMİ arasında anlamlı bir ilişki olmadığını ancak her iki apoptotik belirteç olan p53 ve 

Bcl-2 ve PMİ arasında anlamlı bir korelasyon göstererek, p53 ve Bcl-2 parametrelerinin PMİ 

tayini için iyi bir gösterge olabileceğini, yine de konunun daha fazla çalışılması gerektiğini 

belirtmişlerdir. 

Prieto-Bonete ve ark. ilk defa PMİ’in tespiti açısından göz lensindeki değişiklikler ile 

ilgili çalışma yapmışlardır. PMİ tayini için 80 tavşan lensini ölümden 24, 48, 72 ve 96 saat 

sonra histopatolojik açıdan ve absorbans değişiklikleri açısından değerlendirmişlerdir. Lensteki 

morfolojik değişikliklerin PMİ’in 24 ila 96 saat arasında belirlenmesinde faydalı olabileceğini 

ortaya koyulmuş,  mercek küreselliğinin,  hem de absorbansın istatistiksel olarak anlamlı bir 

ölçüde azaldığı görülmüş ve PMI’in bir fonksiyonu olarak mercek bileşenlerinde kademeli bir 

yapı ve organizasyon kaybı olduğunu bulmuşlardır. 

Kushwaha ve ark. postmortem dönemde karaciğer örneklerinde PMİ ilgili mikroskobik 

değişiklikleri inceleyen çalışma yayınlamışlardır. Araştırmalarında postmortem sürenin 24 

saate çıkması ve çevre ısısının da 31-35 0C aralığına doğru yükseldikçe likefikasyona doğru 

giden otolitik mikroskobik değişimin de arttığını belirlemişlerdir. 

Tahakur ve ark. PMİ’in uzaması ile böbrek dokusunda meydana gelen histopatolojik  

değişimleri 50 insan kadavrası üzerinde incelemişlerdir. PMİ artışı ile böbreklerdeki 

mikroskopik değişikliklerin, sıcaklık arttıkça hafif ile ortadan, orta ile ağıra doğru, şiddetli ile 

çok şiddetli arasında arttığını tespit etmişler ve en erken postmortem değişikliklerin distal 

tübüluslerde olduğunu da belgelemişlerdir. 

Zaki ve ark. PMİ tespiti için hayvan deneylerinde, sıçanların beyin ve femur kas 

dokularındaki DNA hasarı, oksidan/antioksidan bileşenleri, histopatolojik bulgular ve PMİ 

ilişkisini ortaya koymayı amaçlamışlardır. Sonuçta beyin ve femur kas dokusundaki 

oksidan/antioksidan dengenin, ölümden 24 saat sonra, oksidanların lehine önemsiz bir şekilde 

kaydığını ve oksidana doğru 96 saat sonra da artışını sürdürdüğünü göstermişlerdir. DNA 

degradasyon yüzdesinin de ölümden sonra 96 saate kadar, oksidan seviyesi artışına paralel 

olarak arttığını tespit etmişlerdir. Beyin ve kas dokularındaki histopatolojik değişikliklerin 

biyokimyasal bulgular ve DNA degradasyonu ile tam uyumlu olduğunu bulmuşlardır. Farklı 
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bir çalışmasında ise Balair ve ark. insan beyni, hipokampus örneklerinde postmortem dönemde 

ortaya çıkan değişiklikleri uzamış PMİ bağlamında incelemek amacıyla Westernblot, RT-PCR, 

immünhistokimya teknikleri uygulayarak, protein ve nükleik asid denatürasyonu, doku 

histomorfolojisi açısından değerlendirmişlerdir. Çalışmalarında immünohistokimyasal 

boyanmadan 50 saat sonraki PMİ’de bile değişiklik saptanamamış, buna karşın protein 

denatürasyonu ve DNA degradasyonunda ise PMİ artışına paralel artışlar saptanmıştır. 

Çetin, yaptığı deneysel çalışmasında tavşanlarda kırık iyileşmesinin mikroskobik 

bulgularının postmortem dönemde ne kadar süre ile tespit edilebildiğini ortaya koymaya 

çalışmış,  değerlendirdiği parametreler içinde pütrefaksiyon sürecine en dirençli parametrenin 

fibrin olduğu ortaya çıkmış. Kurumuş kemiklerde saptanan fibrin, diğer bulgularla birlikte 

değerlendirilerek kırığın yaşı ve intravital olup olmadığı hakkında yol gösterici bir bulgu olarak 

değer kazanabileceği, farklı boya ve tekniklerin kullanılmasıyla antemortem ve postmortem 

fibrin liflerinin ve değişik yaşlardaki fibrinin boyanma yaygınlığı ve şiddeti bakımından farklı 

özellikler gösterdiği de belirtilmiş. Ayrıca çalışmada granülasyon dokusu ve periosteal yeni 

kemik yapımının tespit edilebilirliği postmortem intervalle korelasyon göstermese de bu iki 

bulgudan birisinin veya her ikisinin kırık uçlarında görülmesi halinde kırığın intravital 

olduğunu kolaylıkla söylenerek, kırık yaşı hakkında fikir sahibi olunabileceğini de ortaya 

koymuştur. 

PMİ belirlenmesi ile ilgili farklı histopatolojik çalışmalar bulunmasına rağmen, yeni 

tekniklerin belirlenmesi ve pratik yöntemlerin uygulanabilmesi için halen çok sayıda 

araştırmaya ihtiyaç vardır. Günümüzde histopatolojik ve immunohistokimyasal yöntemler de 

biyokimyasal ve moleküler biyolojik yöntemler gibi PMİ belirlenmesinde kullanılan yöntemler 

arasında kendi yerini almaya çalışmaktadır. 
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K.20.  

SANAL OTOPSİDE SİTOPATOLOJİNİN YERİ 

 

Jamal MUSAYEV 

Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Bakü, Azerbaycan 

  

Giriş 

Otopsi ölüm nedeninin belirlenmesi için altın standart konumunda bulunan bir 

yöntemdir. Günümüzde yapılan otopsiler yalnızca vücudun postmortem disseksiyonu ve 

sonrasında yapılan histolojik tetkiklerle kısıtlanmayarak immünhistokimyasal, moleküler, 

mikrobiyolojik, radyolojik ve s. gibi yardımcı yöntemlerin de kullanımı ile tamamlanmaktadır. 

Sitolojinin otopsilerde yardımcı yöntem olarak uygulanması literatürde yerini alsa da rutin 

kullanımı yaygın değildi1. Görüntüleme yöntemlerinin hızla gelişmesi, malpraktis korkusu, 

ailelerden yazılı izin alınmasında yaşanan zorluklar ve diğer sebepler son yıllarda dünya 

genelinde özellikle tıbbi otopsilere gereksinimi gözle görülür bir şekilde azalmıştır ki, bu da 

patolog ve adli tıp uzmanlarını kadavra bütünlüğünü az bozacak ve ya hiç bozmayacak 

alternatif yöntemler ile inceleme yapılmasına sevk etmektedir2-4. Dünya Sağlık Örgütü 

gelişmekte olan ülkelerde bu sorunların çözümü için ölen kişinin ailesi, arkadaşları ve ölüm 

anında yanıbaşında bulunan kişilerden bilgi toplanmasını içeren verbal (sözlü) otopsi 

prosedürünü tavsiye etmiştir5. Fakat bu yöntem ölümün gerçek etiyolojisinin açıklanması için 

yeterli değildir. Bu nedenle minimal invaziv yöntemlerin kullanımını ön plana çıkaran sanal 

otopsiler (virtopsiler) konvansiyonel otopsi tekniğine alternatif olarak yaygınlaşmaya 

başlamıştır. Sanal otopsi tekniği patoloji bölümlerinde iş yükünün azaltılmasına olanak 

sağlayarak sitolojinin postmortem kullanımı için de geniş imkanlar sunuyor6. 

Sanal otopsilerde sitolojinin avantajları ve kısıtlılığı. 

Sitoloji özellikle neoplastik hastalıkların biyolojik davranışının ayırt edilmesinde, aynı 

zamanda özel histokimyasal boyaların da kullanımı ile bazı enfeksiyonların belirlenmesinde 

hassas bir yöntemdir. Bunun yanısıra düşük maliyyetli olması, kolay ve hızlı uygulanabilirliği, 

boyama yöntemlerinin basitliği gibi özellikler bu tekniğin yardımcı yöntem olarak otopsi 

odasında rutin kullanımını mümkün hale getiriyor7. Yukarıda da belirttiğimiz gibi postmortem 

sitolojinin diğer bir avantajı bu yöntemin kullanımı ile otopsi sürecinde ailelerin en hassas 

olduğu kadavra ihlalinin gerçekleşmemiş olmasıdır. Bu bakımdan kovansiyonel otopsinin 

yapılamadığı durumlarda bir alternatif olarak başarı ile kullanılabilir8. 
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Postmortem sitoloji uygulaması aynı zamanda sitoloji eğitimi için de geniş olanaklar 

sağlıyor9. Öncelikle asistan hekimlerin ince iğne aspirasyonu tekniğini geliştirmesi için kadavra 

ideal bir objedir.  

 Yöntemin dezavantajları çok fazla olmasa da en sık rastlanan ve önemli olanlarını 

derlemeye çalıştık. Öncelikle ince iğne aspirasyonu uygulaması kadavradan enfeksiyon 

bulaşma riskini artırmaktadır. Pankreas, adrenal gland gibi bazı organlarda postmortem 

dönemde hızla gelişen otoliz doğal olarak sitolojik örneklere de yansıyor ve kirli bir zeminin 

oluşmasına yol açıyor. Önce de belirtildiği üzere sitoloji yalnız neoplastik lezyonlar ve özel 

boyaların kullanımı ile bazı enfeksiyon hastalıkların tanısı için hassas bir yöntem olsa da 

doğumsal anomaliler, kan dolaşımı hastalıkları, bir çok yangısal hastalıklarda spesifik bulgu 

görülmemektedir. Sanal otopsi uygulamasında vücudun kraniyal kavite gibi bölgelerine 

ulaşılamaması da postmortem sitolojinin kullanımını kısıtlayan bir diğer husustur. 

 

Sanal otopsilerde kullanılan sitoloji teknikleri ve boyama yöntemleri 

Klinik sitolojide olduğu gibi otopsi odasında da 4 ana sitolojik teknik kullanılmaktadır: 

dokundurma, kazıma, sıvı toplanması ve ince iğne aspirasyonu9-10.  

Dokundurma (imprint) sitolojisi: Çoğunlukla konvansiyonel otopsilerde kullanılması 

mümkündür. Sanal otopsilerde uygulanması son derece kısıtlı olup yalnız bazı ciltteki ve 

görülen mukozal yüzeylerdeki tümörlerde ince bir kesit yapılmakla ve ya ciltaltı nodüllerin 

(örneğin aksiller bölgeden metastatik bir lenf nodunun) alınması ile uygulanabilir. Genellikle 

ayrıntılı bir ön tanının belirlenmesine hizmet eder.  

 Kazıma (eksfolyatif) sitolojisi: Mukozal yüzeyler ve cildin ülseratif lezyonları için 

uygun bir yöntemdir. Genellikle bilimsel çalışmalarda ve eğitim amacı ile kullanılmasının 

yanısıra ön tanının oluşturulması için sanal otopsilerde de uygulanmaktadır. Bazı adli olgularda 

ise kritik kararların verilmesi için önemli role sahiptir. Örneğin, cinsel saldırı vakalarında 

spermi en iyi şekilde belgeleyen değerli bir yöntemdir7, 11 (Şekil 1).  
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Şekil 1. Cinsel saldırı kuşkusu bulunan intihar olgusunda (19/K) servikovajinal 

yaymada çok sayıda spermatozoidler (ölümden yaklaşık 6 saat sonra; kazıma sitolojisi; PAP)   

 

Sıvı toplanması: Sanal otopsilerde sık kullanılan bir yöntemdir. Her türlü efüzyon sıvısı, 

omurilik sıvısı, idrar, kist içeriği gibi biyolojik örnekleri kapsamaktadır. Sanal otopsilerde bu 

tür örneklerin daha faydalı kullanımı için hücre bloklarının hazırlanması önerilir. 

İnce iğne aspirasyonu:  Sanal otopsilerde kalın iğne biyopsisine az maliyetli, kolay ve 

hızlı bir alternatif olarak tanısal amaçlı kullanımı git gide yaygınlaşmaktadır. Derin 

lokalizasyonlu organ ve dokulardan örnek alınması için ultrasonografi desteğine gerek vardır. 

Yöntemin en önemli dezavantajı intrakranial lezyonların örneklenmesinin çoğu zaman 

imkansız olmasıdır. Tekniğin kadavra üzerinde yapılıyor olması asla kalın iğnelerin kullanımı 

için bir sebep olmamalıdır. Nitekim kalın iğneler daha büyük hücre gruplarının toplanmasına 

ve yaymaların kalın olmasına sebep olur. Kadavra üzerinde yapılan ince iğne aspirasyonlarında 

da hastalarda olduğu gibi 22 gauge ve daha ince iğnelerin kullanımına özen gösterilmelidir. 

Aspirasyon işlemi için 10 ve ya 20 cc'lik şırıngalar kullanılabilir ve şırınga tutucu işlemin daha 

kolay uygulanabilmesi için burada da gereklidir. Yukarıda da belirtildiği gibi sanal otopsilerde 

derin lokalizasyonlardan örnekler ultrasonografi eşliğinde alınmalıdır. Kanama çok az ve ya hiç 

olmadığı için aspirasyon işlemi daha rahat uygulanır (şekil 2). Sanal otopsilerde sıvı 

sitolojisinde de olduğu gibi örneğin etkili kullanımı için hücre bloklarının hazırlanması önerilir. 
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Şekil 2.  Suda boğulma olgusu (27/E). Testiste insidental olarak bulunan seminom: 

klasik tigroid zeminde malignite yönünden pozitif atipik hücreler (ölümden yaklaşık 4 saat 

sonra; ince iğne aspirasyonu; PAP) 

 

 Örneklerin boyanması için klinik sitolojide de olduğu gibi 3 esas yöntem kullanılır: 

Papanicolaou (PAP), May Grünwald&Giemsa (MGG) ve Hematoxylin&Eosin (HE). Sanal 

otopsi uygulamasında örneklenen alandan en az üç yayma alınması ve boyama yöntemlerin 

hepsinin uygulanması daha sağlıklıdır. Enfeksiyon kuşkusu bulunan olgularda özel boyalar ile 

(PAS, Ziehl-Neelsen, GMS ve s.) spesifik ajanlar kolaylıkla belirlenebilir. İmmünsitokimyasal 

yöntemler daha maliyetli olduğu için özel durumlarda, esasen de malign tümör nedeni ile 

oluştuğu düşünülen ölüm olgularında hastalığın belgelenmesi için uygulanmaktdır9-10.  
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TRAFİK KAZALARI SONUCU BAŞVURAN MALULİYET DOSYALARININ 

İNCELENMESİ 

Abdullah Mert Ünsal1, Osman Celbiş1, Mucahit Oruç1 

1İnönü Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Malatya 

 

Giriş-Amaç 

Sakatlık Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından, psikolojik, fizyolojik veya anatomik 

bütünlüğü ya da fonksiyon kaybı ya da bozukluğunu vücuttaki eksiklik olarak tanımlamıştır. 

Maluliyet tanımını ise, bu eksikliğin uzun süreli olması sonucu, kişinin "normal" sınır içinde 

kabul edilen hareketlerini yapabilmesinin engellenmesi olarak belirtmiştir.1 

 Travma sonucu insan vücudunda farklı ağırlık derecelerinde sakatlığa yol açan ya da 

çalıştıkları meslekte ortam koşullarından ve bu ortamlarda kullanılan ajanlara maruziyet 

sonucunda vücut organ ve dokularında meydana gelen arızaların, tedavi sonrası tamamen 

iyileşemeyip sekel halinde kalması durumuna maluliyet ve sakatlık oranına maluliyet oranı 

denir. Maluliyet oranı, meslekte kazanma gücü kaybı, sürekli/kalıcı iş göremezlik oranı ya da 

sakatlık oranı şeklinde farklı olarak adlandırılabilir.2 

14.05.2015 tarihli ve 29355 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Motorlu 

Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve 26.04.2016 tarih ve 29695 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe koyulan 6704 sayılı kanun ile 2918 sayılı Karayolları 

Trafik Kanununun 90. maddesinde yapılan değişik sonucunda; sürekli sakatlık tazminatına 

ilişkin sakatlık oranının belirlenmesinde, ‘30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede 

Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında 

Yönetmelik doğrultusunda hazırlanacak sağlık kurulu raporu dikkate alınmaktadır’ şeklinde 

ifadeye yer almaktadır.2, 3  

Bu çalışmada İnönü Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı polikliniğine Aralık 2018 ile 

Mart 2019 tarihleri arasında maluliyet raporu yazılan kişilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
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Yöntem 

 İnönü Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı polikliniğine 1 Aralık 2018 ile 31 Mart 2019 

tarihleri arasında mahkemeler tarafından yönlendirilen ve özel başvuru yapan 200 dosya 

retrospektif olarak incelendi. Dosyalar sosyo-demografik, verilen sakatlık oranları, kazanın 

meydana geldiği mevsim, kemik kırıkları, oluşan arazın hangi vücut bölgesinde meydana 

geldiği incelendi. Maluliyet oranları Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek 

Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik içerisindeki Özür Oranları Cetveli kullanılarak 

hesaplanmıştır. Veriler IBM SPSS 21.00 ile analiz edildi. 

 

Bulgular  

 İncelenen 200 dosyada 114 erkek 86 kadın olgu vardı. Yaş aralığı 1-84’dü. Yaş 

ortalaması 33 ±17 olarak bulundu. Kazaların meydana geldiği mevsimlere göre 

incelediğimizde, %25’i ilkbaharda, %41.5’i yaz mevsiminde, %18’i sonbahar, %15.5’i kış 

mevsiminde meydana gelmiş olduğu görüldü. Araz olan vücut bölgelerine göre olguları 

incelediğimizde; baş bölgesinde kemik kırığı olan olguların sayısı 40, üst ekstremite kırığı 

olanların sayısı 53, alt ekstremite kırığı olanların sayısı 55, omurga kırığı olan 30, pelvis 

kemiklerinde kırık olan 3, ciltte skarı olan 22, psikiyatrik bozukluğu olan 7, göğüs hastalıkları 

bölümünde arazı olan 1, kulak burun boğaz bölümünde arazı olan 1 olgu vardı. Yüzde 1 ile 44 

arasında sakatlık oranı olduğu saptandı. 152 kemik kırığı olan olgu arasında en sık kemik kırığı 

29 ile tibia kemiğinde olduğu saptandı. En sık sakatlık oluşan vücut bölgesi %25 ile alt 

ekstremiteydi. 24 olguda 2. Kemik kırığı mevcuttu. En fazla saptanan maluliyet oranı 60 olgu 

ile %5’idi.(tablo-1) 
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Tablo-1. Maluliyet Oranları Grafiği

 

Sonuç 

 Çalışmamızda en sık saptanan maluliyet oranının yüzde 5 olması kullanılan Özürlülük 

Cetvelinde’ nöbet geçirme riski ve vücut yüzeyinin yüzde 1-9’unu kaplayan skar sakatlıklarına 

yüzde 5 oran verilmesinin nedenlerinden olabileceği düşünüldü. Eşiyok ve arkadaşlarının 

yaptığı çalışmayla benzer olarak en çok etkilenen vücut bölgesinin alt ekstremite olduğu 

görülmüştür.4 Ülkemizde bu konuyla ilgili yapılmış çok fazla çalışma bulunmamaktadır. 

Çalışmamız yaralanma bölgeleri ve kemik kırıkları açısından değerlendirildiğinde yapılan diğer 

çalışmalarla benzer olarak alt ekstremite yaralanmalarının ve tibia kemik kırığının sık olduğu 

görüldü. Yayaların trafik kazalarında daha çok alt ekstremite bölgesinden darbe alması bunun 

sebebi olarak düşünüldü. Bu konuda daha büyük çalışmaların yapılması ile sakatlıkların oluşum 

mekanizmalarının anlaşılarak kazalara bağlı sakatlıkların önüne geçilebilir. 

Anahtar kelimeler: Maluliyet, Sakatlık, Kaza 
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SS.2.  

TOKAT İLİNDE SUÇA SÜRÜKLENMİŞ ÇOCUKLARIN SOSYODEMOGRAFİK 

ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Abuzer Gülderen1, Müberra Kulu2, Filiz Özsoy2, Selçuk Çetin1  

1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 
2 Tokat Dr. Cevdet Baykan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi 

 

 

GİRİŞ 

Suç; algılama ve ayırt etme yeteneğine sahip bireylerin toplumda kabul görmeyen yazılı 

kanunlardaki tanımına uygun, hukuka aykırı, ceza gerektiren eylem ve davranışlarıdır (1,2). Bu 

tanımdan anlaşıldığı üzere işlenen bir fiilin suç olarak kabul edilebilmesi için öncelikle aranan 

kural, eylemi gerçekleştirdiği iddia edilen kişinin iyiyi-kötüyü, doğruyu-yanlışı anlama ve ayırt 

edebilme, eylemin hukuki ve cezai boyutunu bilme, kötü sonuçlar doğuracak eylemlerden 

kendisini uzak tutabilme melekelerine sahip olması ve eylemi kendi hür iradesi ile işlemiş 

olması gerekmektedir (3). 

Suç sayılarında artış, medya, aile ve sosyal çevre etkileri gibi birçok etki nedeniyle tüm 

dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de çocuklar çok küçük yaşlarda suç teşkil eden fiiller 

ile tanışmakta ve suç işleme eğilimleri artmaktadır. Bu durum çocuğun suç işlediği fikrinden 

çok bizim toplum olarak çocuğu suçtan ve suça sürükleyen etmenlerde koruyamadığımız 

anlamına gelmektedir. Bu nedenle Çocuk Koruma Kanunu çocuğun yüksek yararını gözeterek 

suça sürüklenmiş çocuk kavramını tanımlamıştır (4). Bu tanıma göre kanunlarda suç olarak 

tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma ya da kovuşturma yapılan ya da 

işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik önlemine karar verilen çocuklara suça sürüklenmiş 

çocuk denmektedir.  

TCK kanunu 31. maddesi suça sürüklenmiş çocuklar hakkındaki kararları içerir. Bu 

kanun kapsamında 12 yaşından küçük bireylere ceza verilemez ve çocuğu suça sürükleyen 

etmenlerin elimine edilmesi için hakkında gözetim kararına hükmolunur. 15 yaşını 

tamamlamamış ama 12 yaşını doldurmuş küçüklerde de yaş küçüklüğünden dolayı işlediği fiilin 

hukuki anlamlarını anlayabilme ve fiil ile ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin geliş 

gelişmediğine bakılır. Bu madde kapsamında da çocuğun yüksek yararı gözetilir ve yine çocuk 

hakkında gözetim kararı alınabilir (5). 
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Son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde suçta ve suç işleyen kişi sayısında ciddi artış 

görülmekte ve suçu anlama, bireyleri suça sürükleyen etmenleri tespit etme ve bu etmenleri 

ortadan kaldırmak için sosyoloji, psikoloji, psikiyatri, adli tıp gibi bilim dalları başta olmak 

üzere birçok alanda çalışmalar yapılmaktadır.  

Bizde bu çalışmamızda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp 

Polikliniğine 2017-2018 yılları arasında TCK 31/2 maddesi kapsamında adli rapor için 

gönderilen suça sürüklenmiş çocukların işledikleri suç türü ve sosyodemografik verilerini 

literatür eşliğinde değerlendirerek suçtan ve suça sürüklenmekten kurtaramadığımız 

çocuklarımıza dikkat çekmek istedik.  

GEREÇ VE YÖNTEM 

            Çalışmamızda Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Anabilim Polikliniğine 

2017-2018 yılları arasında farik-mümeyyizlik raporu için gönderilen toplam 205 suça 

sürüklenmiş çocuğun adli raporları retrospektif olarak incelendi. Olgular cinsiyet, yaş, 

muayeneye gönderildiği yıl, suçu işlediği ay, eğitim durumu, kim ile yaşadığı, suç türü, suç 

sayısı ve rapor sonucu yönünden araştırıldı ve mevcut veriler literatür eşliğinde tartışıldı. 

BULGULAR 

Çalışmamız toplam 205 olgudan oluşmaktadır. Bu olguların %86.8’i (178) erkek 

çocuklardan, 13.17’si (27) ise kız çocuklarından oluşmaktadır. Erkek olguların kadın 

olgulardan yaklaşık 6.6 kat daha fazla olduğu görüldü. Muayene için gönderilen çocuklardan 

en küçüğü 11 yaşında olup en büyüğü ise 24 yaşındadır.  Olguların yaş ortalaması 14.22 

(SD±1.44) olduğu tespit edildi. En çok 14 yaşında olguların adli rapor için gönderildiği 

belirlendi. Olgulardan 103’ünün 2017 yılında, 102’sinin ise 2018 yılında muayeneye 

gönderildiği, aylara göre değerlendirme yapıldığında; 9 olgunun suçu işlediği ayın belli 

olmadığı, en çok suç işlenen ayın 26 (%12.6) olgu ile Temmuz ayı, en az suç işlenen ayın ise 8 

(%3.9) ile kasım ayı olduğu, kış mevsiminde görece olarak daha az suç işlendiği görüldü. 

Olgular eğitim durumuna göre değerlendirildiğinde; 26 (%12.6) olgunun okula 

gitmediği, 85 (%41.4)’inin lise öğrencisi olduğu, 94 (%45.8)’ünün ise ortaokul öğrencisi 

olduğu görüldü. Olguların %77’sinin (158) anne ve babası ile birlikte yaşadığı, 20’sinin annesi 

ile birlikte, 10’sinin babası ile birlikte yaşadığı, 4’ünün akrabaları ile 13 olgunun ise yurt ya da 

sevgi evlerinde yaşadığı tespit edildi. Olguların 95 (46.3)’inin yaralama, 72 (35.1)’sinin 

hırsızlık suçu işlediği bu olguların birinin kredi kartı hırsızlığı yaptığı, 15 olgunun mala zarar 

verme, 11’inin cinsel istismar suçu işlediği, 3 olgunun telefon ve internet üzerinden kişilerin 

uygunsuz görüntü ve fotoğraflarını yayınladıkları, 4 olgunun kişiyi hürriyetinden yoksun 
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bırakma 1 olgunun ise uyuşturucu bulundurma suçundan dolayı muayene gönderildiği anlaşıldı. 

Olguların 57’sinin birden fazla defa suç işlediği tespit edildi. Değerlendirme sonucu işlediği 

fiilin hukuki anlam ve sonuçları algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneği olguların 

%83.4 (171)’inde gelişmiş olduğu, 16.5 (34)’inde ise gelişmemiş olduğu tespit edildi.  

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Birçok bireyin ergenlik yıllarına girme yaşı genelde 12-13 yaştır (6). Ergenlik 

döneminin başlaması ile çocuklar özgür olmak, sosyalleşmek ve sosyal çevresinde yer edinmek 

istemektedirler. Bu durum beraberinde çocuğun üzerindeki aile kontrolünün zayıflamasına, 

edindiği arkadaş çevresi ile birlikte suç teşkil edecek tavır ve davranışları daha fazla görmesine, 

biyolojik etkenlerle birlikte agresif tavırlarının daha fazla artmasına sebep olmaktadır (6). Bu 

nedenle bu yaş grubunda görülen suç oranı da artmaktadır. 

Çalışmamızda suça sürüklenen çocuk olgularının %86.8’i (178) erkek çocuklardan 

oluşmaktadır. Bu oran Türkiye genelindeki oranlarla uyuşmakta olup erkek çocukların daha 

fazla suça sürüklenmesi sosyal ortamlarda daha fazla bulunmalarına, kız çocuklarının aileler 

tarafından daha fazla korunup kollanmasına ve erkeklerin biyolojik özelliklerine bağlanmıştır 

(7.8.9,10).  Çalışmamızda en çok 14 yaşındaki olguların adli rapor için muayeneye gönderildiği 

görüldü. Bu oran da yapılan çalışmalarla uygundur (11.12). Muayene için gönderilen 

çocuklardan biri 11 yaşında olup ceza kanunumuza göre adli rapor için gönderilme yaşını 

tutmadığı, 24 yaşındaki bir olgunun 10 yıl önce işlediği bir fiil için farik mümeyyizlik raporu 

için gönderildiği belirlendi. 

Olgular suçu işledikleri aylara göre değerlendirildiğinde en çok %12.6 ile Temmuz 

ayında suç işlendiği, yaz aylarında diğer mevsimlere göre azda olsa suç oranının daha fazla 

olduğu tespit edilmiş olup bunun sebebinin yaz aylarında çocukların dışarda ve sosyal 

ortamlarda daha fazla vakit geçirmesine bağlı olduğunu düşünmekteyiz. Olgular eğitim 

durumuna göre değerlendirildiğinde; 26 (%12.6) olgunun okula gitmediği, 85 (%41.4)’inin lise 

öğrencisi olduğu, 94 (%45.8)’ünün ise ortaokul öğrencisi olduğu görüldü. Olguların çoğunun 

ilk öğretime ve liseye devam ediyor olması ülkemizde zorunlu olan eğitim programına 

bağlanabilir. Elde ettiğimiz bu oranlar yapılan çalışmalarla uyumlu bulunmuştur (7,13,14). 

Çalışmamızda olguların %77’sinin (158) anne ve babası ile birlikte, 30’ünün anne ya da babası 

ile yaşadığı, sadece 13 olgunun yurt ya da sevgi evlerinde yaşadığı tespit edildi. Bulunan bu 

oranda yapılan birçok çalışma le uyumlu olup bu durum çocuğun suçtan ve suça sürüklenmeden 

kurtarılması için sadece ailenin bir arada olmasının yetmediğini göstermektedir. Yapılan 

çalışmalarda aile içi çatışmalar, suçlu ya da suçluluk barındıran, ihmalkar, çocuğuna yeteri 
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kadar zaman ayıramayan ailelerin risk teşkil ettiği bu nedenle çocuk ailesine teslim edilirken 

beraberinde korunma, eğitim ve danışmanlık tedbirlerinin alınmasının çok önemli olduğunu 

göstermiştir (7). 

Olguların 95 (46.3)’inin yaralama, 72 (35.1)’sinin hırsızlık suçu işlediği bu olguların 

birinin kredi kartı hırsızlığı yaptığı, 15 olgunun mala zarar verme, 11’inin cinsel istismar suçu 

işlediği, 3 olgunun telefon ve internet üzerinden kişilerin uygunsuz görüntü ve fotoğraflarını 

yayınladıkları, 4 olgunun kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma 1 olgunun ise uyuşturucu 

bulundurma suçundan dolayı muayene gönderildiği anlaşıldı. Birçok çalışmada ilk sırayı mala 

karşı işlenen suçlar ve hırsızlık aldığı halde bizim çalışmamızda yaralamanın bir hayli yüksek 

olduğu görüldü (3,7). Cinsel istismar suçu işleyen çocuk sayısının fazla olması da ayrıca 

düşündürücüdür. Olguların 57’sinin birden fazla defa suç işlediği tespit edildi. Bu durum 

suçların %25’inden fazlasının tekrarlayıcı olduğunu, suça sürüklenen çocukların tekrar tekrar 

suça sürüklendiğini ve alınan önlemlerin koruyucu olmadığını akla getirmektedir. 

Değerlendirme sonucu işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçları algılama ve davranışlarını 

yönlendirme yeteneği olguların %83.4 (171)’inde gelişmiş olduğu, 16.5 (34)’inde ise 

gelişmemiş olduğu tespit edildi. Bu oranda bir çok çalışma ile uyumlu olup bu oranın düşük 

olduğu bazı çalışmalarda bulunmaktadır (13,14,15).  

Sonuç olarak; çocuğu suça sürükleyen tüm risk ve etmenlerin tespit edilmesi ve bu 

risklerin ortadan kaldırılması, tedbir kararlarının daha doğru, çocuğu koruyucu ve uygulanabilir 

olmasının sağlanması çocuklarımız ve geleceğimiz için hayati önem taşımaktadır. 
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SS.3.  
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İnönü Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı 

 

Giriş-Amaç  

Yükseklik tanımı bir kimsenin adımını atarak çıkamayacağı zemin için kullanılsa da 

göreceli olup kişiden kişiye göre değişmektedir. Literatürde farklı şekillerde tanımı yapılmış 

olsa da çoğunlukla bel hizasını geçen yerler için ‘yüksek’ tabiri kullanılmıştır. Yüksekten 

düşmeler çoğunlukla önlenebilir nitelikte travmalar olup, çocuklarda önemli mortalite ve 

morbidite nedenidir. (1-4) 

Yüksekten düşmeler çoğunlukla önlenebilir nitelikte travmalar olup, çocuklarda önemli 

mortalite ve morbidite nedenidir. Çocukluk döneminde meydana gelen travmaların büyük bir 

çoğunluğunu yüksekten düşmeler oluşturmaktadır. Çocukların kendilerine özgü anatomik ve 

fizyolojik özellikleri olup, yaralanmaları ve ölüm nedenleri erişkin hastalardan farklıdır. (2) 

Yükseklik tanımı bir kimsenin adımını atarak çıkamayacağı zemin için kullanılsa da 

göreceli olup kişiden kişiye göre değişmektedir. Literatürde farklı şekillerde tanımı yapılmıştır, 

çoğunlukla bel hizasını geçen yerler için ‘yüksek’ tabiri kullanılmıştır. Tüm yaş gruplarında 

yüksekten düşmeler, motorlu taşıt kazalarından sonra en sık travma sebebi olarak karşımıza 

çıkarken; çocukluk yaş grubunda ise en sık travma sebebi olarak görülmektedir.2 Çocukluk 

çağındaki travmalar, gelişmiş ülkelerde ki çocuk ölümlerinin en önde gelen sebebidir.3 

Gelişmekle olan ülkelerde ise enfeksiyon hastalıkları ve beslenme yetersizliğine bağlı 

ölümlerden sonra ikinci sırada gelmektedir.4 Düşmeler, travma nedenleri içinde tüm yaş 

gruplarında acil servise en sık başvuru nedenidir.5 Motorlu taşıt kazalarından sonra ikinci 

sıklıkta ölüme nedenidir.6,7 Yüksekten düşmeler küçük çocuklarda kazaya bağlı oluşurken 

erişkin yaş grubunda ise suisid, kaza veya suça bağlı olmaktadır. (3-4) 

 Düşme sonucunda iki tip hasar oluşur.8,9 Direk temasa bağlı ve yavaşlatma 

mekanizmalarına bağlı (deselarasyon tipi) hasar sonucunda yaralanmalar meydana gelir. Direk 
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darbe sonucunda çoğunlukla büyük kemik kırıkları meydana gelirken, ikinci tipte daha çok iç 

organ yaralanmaları meydana gelir. (2) 

Pediatrik travma merkezlerine düşme nedeni ile yatan çocuk hasta oranı, tüm çocuk 

travmalarının %25-34’ünü ve travma nedeniyle ölen çocukların ise %6’sını 

oluşturmaktadır.3,11 Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl 15 ve altı yaş grubunda düşmeye 

bağlı yaklaşık 140 ölüm görülmekte ve üç milyondan fazla çocuk düşme nedeni ile acil servise 

başvurmaktadır. Mortalite ve morbiditeyi etkileyen nedenler arasında yaş, düşme şekli, düştüğü 

zeminin yapısı, düşme pozisyonu ve düştüğü yükseklik önemlidir. (3) 

Amaç 

Bu çalışmamızda çocukluk çağında görülen ve sık rastlanmayan şişme balon kaydırağın 

patlaması sonucu yüksekten düşerek ölen bir olguyu sunmayı istedik. 

Olgu 

Olayın geçtiği okulun müdürü öğrencilerin yan okuldaki şişme balon kaydırağa binmek 

için okuldan kaçmaları sonucu kaydırak sahibi şirketle görüşüp kendi okuluna da bir süreliğine 

bu kaydırağın kurulmasını istemiştir. Balon kaydırak sahibi şirket bu hizmeti okula ücretsiz 

olarak bir yılsonu hediyesi olarak sunmayı teklif etmiştir. Okul eğitim saatleri içerisinde 

herhangi bir izin alınmadan ve güvenlik tedbirleri hususuna dikkat edilmeden okul bahçesinde 

şişme balon kaydırak kurulmasına müsaade edilmiştir. 
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Balon kaydırağın patlaması sonucu üç çocuğun yüksekten düştüğü sonrasında Malatya 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldıkları olgumuza konu çocuğun durumunun ağır 

olması sebebiyle üniversite hastanesine sevk edildiği tıbbi kayıtlarından öğrenilmiştir. 

Tanıklar ifadelerinde şişme balon kaydırağının; öğrencilerin kıyafetlerinde bulunan 

metal (fermuar kemer ) parçaların batması sonucu patlamış olabileceğini ifade etmişlerdir. 

Subaraknoidal ve subdural kanama nedeniyle yoğun bakımda takip edilmiş ve 50 gün 

sonra kardiyak arrest gelişmesi sonrası exitus olduğu anlaşılmıştır. Otopsi yapılmak üzere Adli 

Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderilen küçüğün yapılan değerlendirilmesi 

neticesinde; ölümünün genel beden travmasına bağlı kafa ve omur kırıkları ile birlikte beyin 

kanaması ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu tespit 

edilmiştir. 

Sonuç-Tartışma 

Olguya konu şişme balon kaydırağın uygun basınç aralığında şişirilmesine dikkat 

edilmemiş olabileceği, şişme balon kaydırağın kurulması ve kullanılması için gerekli 

ekipmanların temin edilmemiş olabileceği, şişme balon kaydırağın kurulması ve kullanılması 

için yeterli sayıda personelin temin edilmemiş olabileceği kanaatindeyiz. 

Çocukların oynadığı alanlarda güvenlik tedbirleri alınırken daha dikkatli olunması 

gerekmektedir. Bizim olgumuzda olduğu gibi patlama tehlikesi bulunan malzemelerin 

kontrolleri aksatılmamalı, kurulum ve kullanımda gerekli güvenlik tedbirlerinin (balonun 

patlamasına neden olabilecek giysilerin kabul edilmemesi gibi) alınması hususuna dikkat 

edilmesi gerektiği kanaatindeyiz.  

Kaynakça 

1- Yağmur F, Asil H, Canpolat M, Per H, Coşkun A, Kısa Mesafeli Düşme Ve Sarsılmış Bebek 

Sendromu Turkiye Klinikleri Jmedsci2010;30(2) 

2- Kılıç S, Taşkınlar H, Bahadır G, İşbir C, Naycı A, Çocuklarda Yüksekten Düşme Sonucu 

Oluşan Travmaların Değerlendirilmesi Mersin Univ Saglık Bilim Derg 2016;(9)3 

 3- Çınar O, Acar Ya, Çevik E, Kılıç E, Bilgiç S, Ak M, Cömert B Acil Servise Başvuran 0-18 

Yaş Grubu Adli Olguların Özellikleri Anatol J Clin Investig 2010:4(3):148-151 
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SS.4.  

MALATYA’DA 2012-2017 YILLARI ARASINDA OTOPSİSİ YAPILAN; TRAFİK 

KAZASI SONUCU ÖLÜM OLGULARINDA BÜYÜK DAMAR 

YARALANMALARININ İNCELENMESİ 

Anıl Çağrı KABAL1, İsmail ALTIN1, Mucahit ORUÇ1,2 Osman ÇELBİŞ1,2 

1 - İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Malatya 

2 - Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı 

  

ÖZET 

Giriş-Amaç 

Gelişmiş ülkelerde trafik kazaları en önemli ölüm nedenleri arasındadır. TÜİK1 

verilerine göre Türkiye’de 2012-2017 yılları arasında yaşanan kazalarda 33.216 kişi yaşamını 

kaybederken, 1.736.583 kişinin yaralandığı belirtilmiştir. Bu yaralanmalar yüksek ekonomik 

giderlere neden olmakta, yol açtıkları mediko-legal sorunlarla birlikte ciddi bir halk sağlığı 

sorununa neden olmaktadır2. Trafik kazalarında büyük damar yaralanmaları ölümün meydana 

gelmesinde tek başına veya yardımcı rolde yer almaktadır. Çalışmamızda trafik kazalarına bağlı 

otopsisi yapılan olgulardan büyük damar yaralanaması olan olguları; sosyo-demografik 

verilerini, büyük damar yaralanmalarını ve etkilenen vücut bölgelerini incelemeyi amaçladık.  

Gereç ve Yöntemler 

Çalışmamızda; 2012-2017 yılları arasında Adli Tıp Kurumu Malatya Grup 

Başkanlığınca trafik kazası sonucu otopsisi yapılan ölüm olguları retrospektif olarak 

incelenmiştir. Büyük damar yaralanması olan vakalar belirlenmiş olup veriler IBM SPSS 21.00 

programıyla analiz edildi. 

Bulgular 

İncelenen otopsi raporlarının (573) sadece 42’sinde büyük damar yaralanması 

gerçekleşmişti. Olguların en küçüğü 5, en büyüğü 74 yaşındaydı. Kazaların yaz (19) ve 

sonbahar (14) aylarında daha fazla olduğu görüldü. Olguların 30’unda tek bir damar 

yaralanması varken 12 olguda birden çok damar yaralanması vardı. Olguların 35’inde ana 

atardamar 20’sinde ana toplar damar yaralanması görüldü. Olguların 13’ünde hem arter hem 
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ven yaralanması vardı. En çok yaralanan damar yapıları 27 (%4,7) olgu ile aort-ana dallarıydı. 

Aort yaralanması olan 27 olgunun 21’inde akciğer-diafragma ve 17’sinde kalp-perikard 

yaralanması olduğu görüldü. Olguların 9’unda (%1,5) diğer-toraks damarlarında, 6’sında 

(%1,04) pelvik bölge damarlarında yaralanma olduğu görüldü.  

Tartışma ve Sonuç 

Çalışmamızda; tüm olguların (573) 27’sinde aort-ana dallarının yaralandığı (%4,7) New 

Jersey’de1 yapılan bir çalışmada ise toplam 876 olgunun 80’inde aort yaralanması (%9.1) 

olduğu görüldü. Bulgularımız literetür ile uyumluydu. Aort ve anadallarının yaralanmalarında 

kan kaybının daha hızlı olmasına bağlı olarak ölümün daha hızlı olduğu bilinmektedir. Bizim 

çalışmamızda da ölüm olgularının aort yaralanmalarına bağlı olduğu görüldü. Bu durumla ilgili 

aort yaralanmasına yönelik tanısal işlemlerin daha hızlı yapılması ve yaralanmalı olguların 

tedavi işlemlerinin daha dızlı yapılmasına özen gösterilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Büyük Damar Yaralanmaları, Trafik kazası, Otopsi 

Giriş 

Gelişmiş ülkelerde trafik kazaları en önemli ölüm nedenleri arasındadır.  TÜİK1 

verilerine göre Türkiye’de 2012-2017 yılları arasında yaşanan kazalarda 33.216 kişi yaşamını 

kaybederken, 1.736.583 kişinin yaralandığı belirtilmiştir. Trafik kazasına bağlı ölümlerin 

yaklaşık yarısı olay yerinde diğer yarısıda kaza sonrası 30 günlük süre içerisinde kazaya bağlı 

komplikaysonlar sonucunda hastanelerde gerçekleşmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün 

Küresel Yol Güvenliği 2017 raporuna2 göre her yıl 1.35 milyon kişinin trafik kazaları sebebiyle 

hayatını kaybetti. Bu yaralanmalar yüksek ekonomik giderlere neden olmakta, yol açtıkları 

mediko-legal sorunlarla birlikte ciddi bir halk sağlığı sorununa neden olmaktadır3. 

Çalışmamızda trafik kazalarına bağlı otopsisi yapılan olgulardan büyük damar yaralanaması 

olan olguları; sosyo-demografik verilerini, büyük damar yaralanmalarını ve etkilenen vücut 

bölgelerini incelemeyi amaçladık. Trafik kazalarına bağlı oluşabilecek damar harabiyetin 

büyüklüğü, o yarayı oluşturan aracın ve/veya cismin sahip olduğu kinetik enerjiye ve bu 

enerjinin ne kadarını vücut dokularına aktardığına bağlıdır4. Aracın ve/veya cismin, kinetik 

enerjisinin ne kadarım dokulara aktaracağı, başlıca dört mekaniza ile açıklanmaya çalışılmıştır; 

Gerilme; major damarlarda oluşan ani gerilme ve damarı stabilize eden liganmentlerin 

travmaya bağlı eylemsizlik kuvvetine karşı direnç göstermesi damar rüptürü oluşturmasıdır. 

Damar içi basınç artışı; yüksek enerjili travmaya bağlı olarak karın için ve/veya toraks içi 
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basıncın ani yükselmesi sonucunda damar içi basıncında artması ve buna bağlı damar duvarının 

zayıf noktasından rüptür oluşturmasıdır. Su çekiçi etkisi; yüksek enerjili travma sırasında 

aortun diafragmadan geçtiği noktadan tıkanabileceği ve bu bölgede akışkana bağlı önemli bir 

basınç darbesi oluşturmasıdır. Kemik kırıkları: sonucu ortaya çıkan keskin kemik 

fragmanlarının damar cidarında yaralanma oluşturmasıdır. 

Gereç ve Yöntemler 

Çalışmamızda; 2012-2017 yılları arasında Adli Tıp Kurumu Malatya Grup 

Başkanlığınca trafik kazası sonucu otopsisi yapılan ölüm olguları retrospektif olarak 

incelenmiştir. Büyük damar yaralanması olan vakalar belirlenmiş olup veriler IBM SPSS 21.00 

programıyla analiz edildi. Trafik kazalarına bağlı ölüm olgularında (573 büyük damar 

yaralanması olan vakalar (42) seçildi. Bu olgulara ait otopsi raporları; yaş, cinsiyet, mevsim, 

lokalizasyon, etkilenen vücut bölgeleri, yaralanan damar-organ yapıları açısından incelendi. 

Bulgular 

İncelenen otopsi raporlarının (573) sadece 42’sinde büyük damar yaralanması 

gerçekleşmişti. Olguların; 36’sı erkek 6’sı kadındı, en küçüğü 5, en büyüğü 74 yaşındaydı. 

Toksikolojik olarak 36 olgu alkol-uyuşturucu tespit edilmedi, 5 olguda alkol 1 olguda esrar 

tespit edildi. Kazaların yaz (19) ve sonbahar (14) aylarında daha fazla olduğu görüldü. 

Olguların 30’unda tek bir damar yaralanması varken 12 olguda birden çok damar yaralanması 

vardı. Olguların 35’inde arter 20’sinde ven yaralanması görüldü. Olguların 13’ünde hem arter 

hem ven yaralanması vardı. En çok yaralanan damar yapıları 27 (%4,7) olgu ile aort-ana 

dallarıydı. Aort yaralanması olan 27 olgunun 21’inde akciğer-diafragma ve 17’sinde kalp-

perikard yaralanması olduğu görüldü. Olguların 9’unda (%1,5) diğer-toraks damarlarında, 

6’sında (%1,04) pelvik bölge damarlarında yaralanma olduğu görüldü.  
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Major Travmaya Maruz Kalan Vücut Bölgeleri 

 

 

Toplam Arter-Ven Yaralanması 
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Yaralanan Damar Gruplarının Dağılımı 

 

Etkilenen Organların Dağılımı 
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Ek Yaralanmaların Dağılımı 

 

Aort Yaralanması Olan Vakalarda Organ Yaralanmaları 

 

Sonuç ve Tartışma 

Yaralanan damar gruplarının dağılımı incelendiğinde tüm olgularda (573) en sık yaralanan 

damar yapısının 27 olgu %4,7 oran ile aort ve ana dalları olduğu görüldü. İtalyada yapılan bir 

çalışmada motorlu taşıt kazalarında aort yaralanması oranı %1,5-1,9 arasında bulunduğu 

görüldü5. İkinci sıklıkta etkilenen damar grubu 9 olgu %1,57 oran ile diğer toraks damarları 

(aort anadalları ve vena cavalar dışındakiler) olduğu görüldü. New Jersey’de6 yapılan bir 

çalışmada ise toplam 876 olgunun 80’inde aort yaralanması (%9.1) olduğu görüldü. Aort 

yaralanması olan 27 olgunun 21’inde (%77,77) akciğer-diafragma ve 17’sinde (%62,96) kalp-
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perikard yaralanması olduğu görüldü. Trafik kazalarına bağlı ölüm olgularında damar 

yaralanmaları belirli oranda yer teşkil etmekte bizim çalışmamızda tüm trafik kazası sebepli 

otopsilerin %7,32’sinde büyük damar yaralanmasına neden olduğu görülmüştür. Aort ve 

anadallarının yaralanmalarında (%4,71) kan kaybının daha hızlı olmasına bağlı olarak ölümün 

daha hızlı olduğu bilinmektedir7. Bizim çalışmamızda da ölüm olgularının sıklıkla aort 

yaralanmalarına bağlı olduğu görüldü. Bu nedenle trafik kazalarına bağlı toraks travmalarında 

aort yaralanmalarına yönelik tanı ve tedavi işlemlerinin daha dızlı yapılmasına özen 

gösterilmelidir.  

Kaynakça 
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SS.5.  

MÜLLERİAN KANAL ANOMALİSİ: OLGU SUNUMU 

 Ayhan Şahin1, Mucahit Oruç1, Mesut Yılmaz1, Osman Celbiş1,  

 1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı,  

Özet 

Giriş ve Amaç 

Müllerian sistem kadın genital organlarında; tuba uterinalar, uterus, serviks ve vagen 

4/5 üst kısmının gelişmesinden sorumludur. Müllerian Kanal Anomalileri infertilite gibi çeşitli 

sorunlara yol açarak eşler arasında sorunlar oluşturabilmekte ve bu nedenle boşanma amacıyla 

mahkemeye başvurulabilmektedir. Çalışmamızda mahkeme tarafından tanısının konması ve 

çeşitli soruların cevaplanması amacıyla polikliniğimize yönlendirilen hastanın tıbbi 

özelliklerinin adli tıbbi çerçevede tartışılması amaçlanmıştır.   

Materyal ve Metod 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına başvuran hastanın adli 

dosyası ve tıbbi evrakı retrospektif olarak incelendi.  

Bulgular 

Olgumuz 42 yaşında ve 12 yıllık evli idi. Daha önce gebelik hikayesi yoktu. Adölesan 

dönemden beri menstrüel bozukluğu bulunmaktaydı. 12 yıldır çocuk sahibi olmak istediği 

ancak çeşitli yöntemlere rağmen başarılı olamadığını söyledi. Pelvik MR’de uterusta sağ kornu 

bulunmaktaydı ve her iki over atrofikti. Her iki böbrek ektopik füzyon görünümünde idi. 

Hormon tetkikleri FSH 106 mIU/ml, LH 54 mIU/ml, PRL 68 ng/ml şeklindeydi. Hastanın 

hikayesi ve bulguları Müllerian Kanal Anomalisi ile uyumlu bulundu.  

Sonuç 

İnfertilite ve beraberinde yaşanan sorunlar boşanma nedeni olabilmektedir. 

Mahkemelere yansıyan tıbbi sorunların çözümünde daha dikkatli davranılmalı ve gerekli tüm 

incelemeler yapılmalıdır.  

Anahtar Sözcükler: Adli Tıp, boşanma, infertilite 
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SS.6. ADLİ HEMŞİRELİĞİN ADALETE HİZMET SÜREÇLERİNDE YERİ VE 

ÖNEMİ 

 

Cansu Vildan Kuldal  

TC. Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Adli Hemşirelik Yüksek 

Lisansı 

 

Adli hemşirelik ülkemizde henüz uygulama alanı bulunmayan ancak adalete hizmet 

süreçlerinde önemli bir yeri olan bir uzmanlık alanıdır. 

Adli hemşirelik; Hemşirelik ve adli bilimleri, fiziksel, psikolojik ve sosyal şiddet veya 

travmadan etkilenen nüfusların değerlendirilmesinde ve bakımında bütünleştirir. Yani adli 

hemşirelik, hemşirelik biliminin yasal prosedürlerle uygulanmasıdır ve bu hedeflerle suç 

olgularının failleri ve mağdurlarının muayenesi ve araştırılmasıdır. Adli hemşirelik, kasıtlı ve 

kasıtsız yaralanmaların tanımlanması, yönetimi ve önlenmesini hedefler. 

Tüm ulusların ortak gayesi ve kaygısı halk sağlığı ve güvenliğidir. Evrensel bir sağlık 

problemi olarak tanımlanan ve günümüzde giderek artmakta olan suç ve şiddet olaylarında 

gerek mağdur gerekse faillerle ilk karşılaşan sağlık personeli hemşirelerdir. Suç ve şiddet 

olaylarının engellenmesi ve mağdurlara hizmet verilmesi için çalışan hemşireler, kurbanlar ve 

faillerle acil servislerde, yoğun bakımlarda, polikliniklerde, çeşitli servislerde ve olay 

yerlerinde karşılaşmaktadırlar. Bu sebeple hemşirelere kapsamlı ve multidisipliner bir adli 

eğitim verildiğinde ve uzmanlaşmaları sağlandığında, adli vakalarda sürecin yönetiminde etkin 

rol oynayacaklar ve suçun fail ve mağdurlarına verilen bakımın kalitesinin iyileştirilmesine 

katkı sağlayacaklardır. Aynı zamanda adli tabiplere adli vakaların yönetimi süreçlerinde destek 

olacaklardır. Sahada çalışmakta olan özellikle kadın tabiplerin sayıca eksikliği, akla alanda 

sayıca daha fazla olan ve her ihtiyaç duyulduğunda en az 2-3 tanesine ulaşılabilen bir diğer 

sağlık profesyonellerini getirmektedir. Hemşireleri… Hemşirelik biliminin adli tıbba katkısı, 

savcıların iddialarının doğrulanmasına ve hatalı suçlamaların önüne geçilmesine yardımcı 

olacaktır. 

Uluslararası adli hemşireler birliği 1992 yılında kurulmasının ardından adli hemşirenin 

çalışma alanlarını ve adli hemşirelik uygulamalarını tanımlamıştır.  
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Adli Hemşirenin Çalışma Alanları; 

1. Kişiler Arası Şiddet 

 Ev içi şiddet/Cinsel saldırı 

 Çocuk/Yaşlı istismarı ve ihmali 

 Fiziksel ve duygusal istismar 

 İlaç ve alkol kötüye kullanımı 

2. Halk Sağlığı ve Güvenliği 

 Çevre kirliliği 

 Gıda ve ilaç istismarı 

 Ölüm araştırmaları 

 Yasadışı kürtaj uygulamaları 

 Epidemiyolojik çalışmalar 

 Doku/organ bağışı 

3. Acil/Travma Hemşireliği 

 Araç ve yaya kazaları 

 Travmatik yaralanmalar 

 İntihar girişimleri 

 İş kazaları 

 Ölümcül/ağır travma 

 Kazalar/yaralanmalar/ihmaller 

 Malpraktis 

 4. İnsan Hakları İhlalleri. 

Adli Hemşirelik Uygulamaları 

 Kriminal olaylarda olayın farkına varma (adli vakayı tanıma) 

 Anemnez alınması 

 Fiziksel değerlendirme 

 Adli muayene 

 Kanıtları tanılama, toplama ve saklama 

  Cinsel yolla bulaşan hastalıklara yönelik testler ve tedavi 

 Delil teslim zincirinin güvenliği 

 Mağdur ve yakınlarına destek 
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 Adli rapor yazma  

 Eğitim ve danışmanlık 

 Şiddeti önleme 

Tabi ki adli hemşirelik uygulamaları bunlarla sınırlı değildir. Ve adli hemşireler arasında 

yapılan çalışmalar gösteriyor ki; adli hemşireler hem çalışma alanlarının hem de adli hemşirelik 

uygulamalarının kapsamının genişletilmesini istemektedir. 

Adli Bilimlere ve Adalete Katkısı 

 Delillendirme hatalarının önüne geçme: Bu madde aslında adli hemşireliğin ortaya 

çıkmasının nedeni ve bu uzmanlık alanının en önemli amacıdır. Çünkü DNA delilleri 

gibi biyolojik deliller bozulmaya son derece müsait ve faili/failleri suç ile ilişkilendiren 

en temel delillerdir. 

Hemşireler ne zaman ve nasıl kanıt toplayacaklarını ve delil teslim sürecini nasıl 

yöneteceklerini bilmelidirler. Hastayı suç mağduru olma olasılığı yönünden değerlendirmek, 

uygun delilleri toplamak, fotoğraf çekmek, hastayı doğru şekilde bilgilendirmek ve hastaya 

uygun bakımı sağlamak, bunların hiçbiri zor görevler değildir ancak hemşirelerin tüm bu 

görevleri doğru şekilde icra edebilmeleri için eğitime ihtiyaçları vardır. Sürekli eğitime vurgu 

yapıyoruz. Çünkü hemşirelerin birçoğu lisans düzeyi eğitimde adli hemşirelik dersi almıyor ve 

yine çoğunluğu adli tıp dersi almadan mezun oluyor ve bu hemşireler çeşitli alanlarda çalışmaya 

başlıyorlar.  

Özellikle acil servis hemşireleri arasında yapılan araştırmalar, hemşirelerin kendilerini adli 

vaka yönetiminde başarılı bulduklarını düşündüklerini ancak daha irdeleyici sorular 

sorulduğunda mesela biyolojik ve fiziksel delillerin farkları ya da bu delillerin nasıl toplanacağı 

gibi konularda fikirlerinin olmadığını göstermektedir. 

 Soruşturma ve kovuşturma süreçlerine katkıda bulunma: Soruşturma ve kovuşturma 

aşamasına gelindiğinde yani adalet arayışına girildiğinde ikincil mağduriyetlerin 

önlenmesi için delillendirme aşamasının önemi ortaya çıkmaktadır. Usulüne uygun 

yapılan delillendirme soruşturma ve kovuşturma ekibinin işini kolaylaştıracak ve adalet 

sağlayıcıların hızlı ve yerinde kararlar vermelerine yardımcı olacaktır. 

 Haksız mahkûmiyetlerin önüne geçilmesi: Doğru ve yerinde verilen kararlar ile masum 

insanların mahkûmiyetlerinin ve dolayısıyla yanlış kararların alınması önlenmiş olur. 

Bu sayede adalet sağlanmış olur.  
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 Mağdur ve faile hızlıca ve yerinde müdahale etme: Adli vakaya nasıl yaklaşacağını ve 

bu süreci nasıl yöneteceğini bilen hemşire mağdur ve faile bakım vermede etkili ve 

yerinde müdahaleler yapılabilecektir.  

 Adli ve tıbbi ekibe adli olgunun değerlendirilmesi ve sürecin yönetiminde destek olma: 

Adli konularda eğitim almış ve uzmanlaşmış hemşireler multidisipliner çalışan adli ve 

tıbbi ekibin önemli bir üyesi olacaktır ve onlara adli olgu süreçlerinde bilgi ve katkıları 

ile destek olacaklardır. 

 

Uygulama alanları gereği tüm hemşireler adli hemşirelerdir. Çünkü her vakanın ardında bir 

adli olgu olma olasılığı vardır. Bu sebeple adli hemşireler her daim uyanık ve dikkatli 

olmalıdırlar. 

İyice vurgulamak gerekir ki; suçluluk veya masumiyet belirlemek hemşirenin rolü değildir. 

Adli hemşire kolluk kuvveti rolü üstlenmez. Adli hemşirenin amacı; her hasta için bütüncül 

hemşirelik bakımını sağlarken tarafsız olmak ve adaleti gözetmektir.   
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SS.7.  

ADLİ OTOPSİLERDE SUBENDOKARDİYAL KANAMA 

 

Elif Çetin 

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.D. 

 
 
 Subendokardiyal kanama-hemoraji (SEH), ya da Minakov lekeleri endokardın hemen 

altında makroskobik olarak görülebilen, çoğunlukla sol ventrikülde bulunan kanamalar olarak 

tanımlanmaktadır. SEH resüsitasyon ve direkt kardiyak travmalar sonucunda meydana 

gelebileceği gibi kafa ve batın travmaları, enfeksiyöz hastalıklar, intoksikasyonlar, kanama 

diyatezi, astım, hipovolemik şok, yanma, elektrik çarpması ve hipertermi gibi birçok duruma 

sekonder olarak görülebilmektedir. Yapılan çalışmada kan kaybına bağlı ölüm olgularında 

insidansın %60 olduğu bildirilirken, retrospektif bir otopsi çalışmasında SEH insidansının fatal 

beyin yaralanmalarında %60, intoksikasyonlarda %14, abdominal yaralanmalarda %12 olduğu 

bildirilmiştir.  

 Rutin otopsi protokolü uygulanarak diseke edilen kalplerde subendokardiyal bölgede 

SEH saptanan olgular makroskobik olarak değerlendirildiğnde, farklı çalışmalarda SEH’in 

subendokardiyal lokalizasyonu, yaş, cinsiyet, ölüm sebebi, ölüme neden olan olay, travmatik 

ölümlerde travmaya maruz kalan vücut bölgesi ile ilişkisi değerlendirilmesi önemlidir.  

İlk önceleri bu kanamaların kalp yetmezliğine bağlı olarak konjesyone subendokardiyal kan 

damarlarının rüptürü ya da hipovolemik şokta kanın tampon etkisinden yoksun boş 

ventriküllerin şiddetli kontraksiyonu sonucunda meydana geldiği düşünülmüştür, kafa 

travmalarındaki yüksek insidans nendeniyle SEH’nin otonomik sinir sistemi aracılı 

katekolamin hipersekresyonuna bağlı olarak meydana geldiği, kafa travmalarında görülen 

Virchow Triadının pulmoner ödem ve gastrik erozyonlar ile birlikte üçüncü komponentini 

oluşturmasının bu teoriyi desteklediği iddia edilmiştir.  Bazı araştırmacılar ani hipotansiyonu 

takiben subendokardiyal hücre nekrozunun bu kanamalara neden olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

 Yapılacak yeni çalışmalarda Adli Otopsilerde prospektif olarak SEH bulunan otopsi 

olgularında SEH’nin ölüm nedeni ile ilişkisi, tanısal değerlerinin olup olmadığı ve vital bir 

bulgu olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, postmortem interval ve lokalizasyonun 

ölüm nedeni ile ilişkisinin bulunup bulunmadığı konularının ortaya konulması, histopatolojik 

ve immünhistopatolojik çalışmaların yapılarak Minakov lekerinin doğasının ortaya konması 

yeni araştırmaların amacı olmalıdır.  Oluşum mekanizması henüz tam olarak anlaşılamayan 

SEH’nin adli otopsilerdeki önemi üzerinde de durulmaktadır. Bu lezyonların tek başına 
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muhtemel bir ölüm mekanizmasının göstergesi veya gözle görülebilir bir bulgusu olmayan 

nonkardiyak travmatik olaylarda ve otopside çıplak gözle değerlendirilemeyen durumlarda 

(elektrik çarpması, intoksikasyonlar vb.) ölüme neden olan olay hakkında yol gösterici bir bulgu 

olarak değerlendirilebileceği belirtilmiştir. Bununla birlikte fatal kan kayıplarına bağlı 

ölümlerde yine vitalitenin muhtemel bir göstergesi olarak büyük önem kazandığı ileri 

sürülmüştür. Otopside; anemi, diğer hematolojik hastalıklar, kronik kan kaybına neden olan 

patolojileri gösteren yeterli tıbbi kanıt olmadan ve major vasküler yaralanma olmadan sadece 

soluk görünüm gibi makroskopik bulgulara dayanılarak fatal kan kaybına yönelik 

değerlendirme yapılmasının doğru ve kesin sonuç elde edilmesi açısından yeterli olmayacağı 

düşünüldü. Bununla birlikte olay yerinde yaralanmaya bağlı olarak meydana gelen kan kaybı 

ve yaralanma sonrası tedavi gören kurbanlarda yapılan muhtemel sıvı desteği ve kan 

transfüzyonu hakkında ayrıntılı bilgi elde edilmeden değerlendirme yapmanın da sağlıklı 

olmayacağı açıktır.  

 Bu lezyonların oluşum mekanizmalarının anlaşılması için histopatolojik incelemelerle 

lezyonların tam bir tanımı yapılmalı, lezyonlar ve ölüm nedenleri arasındaki çeşitlilik altta 

yatan birden fazla oluşum mekanizmasını akla getirmektedir.  Lezyonların patognomonik 

olmamaları nedeniyle vitalite açısından gerkli değerlendirmelerin, yapılacak daha fazla çalışma 

ile aydınlatılması gerekmektedir.  

 Otopsi pratiğinde bu lezyonların azımsanmayacak sıklıkta görülmeleri sebebi ile ölüm 

nedeni ve mekanizmalarının aydınlatılmasında SEH’nin destekleyici rolünü ortaya konması 

açısından bu lezyonlarla ilgili yeni histopatolojik ve immünhistokimyasal temelli çalışmaların 

gerçekelştirilmesi şarttır.  
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SS.8.  

2012-2018 YILLARI ARASINDA DÜŞMEYE BAĞLI ÖLÜMLERİN İNCELENMESİ 

Mucahit ORUÇ1, Erkal GÜMÜŞBOĞA1, İsmail ALTIN1, Ahmet Sedat DÜNDAR1, 

Osman CELBİŞ1 

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Malatya 

Giriş-Amaç 

Yüksekten düşmeye bağlı (YDB) ölümler, adli tıp pratiğinde sık görülen önemli bir halk 

sağlığı sorunudur.1 Ölümcül olmayan yaralanmaların en sık nedeni düşmelerdir. Yüksekten 

düsmeler(YD) ise tüm yas grupları için önemli bir mortalite ve morbidite sebebidir3. ABD 

istatistiklerine göre kazalara bağlı ölüm nedenleri arasında motosiklet kazalarından sonra ikinci 

sıklıkta görülür.2 Kütle ağırlık merkezi ve cisimlerin denge nokta veya noktalarla olan ilişkisi 

cisimlerin dengede durmalarını sağlar. İnsan vücut kütle merkezi hareket ve pozisyonla 

değişmekle birlikte normal dik duruş postüründe S2 vertebra anteriorunda bulunmaktadır. İnsan 

vücut kütle merkezi bulunurken segmentasyon yöntemi kullanılmaktadır. Vücut segmentlere 

ayrılır, her segmentin kütlesi ve kütle konumu antropometrik oranlar kullanılarak hesaplanıp 

X-Y eksenlerinde moment hesabı yapılarak insan vücut kütle merkezi bulunur.4 Biz bu 

çalışmamızda yüksekten düşmeye bağlı ölümlerin sosyo-demografik verileri ile birlikte 

yaralanma bölgeleri kemik kırıkları ve ölüm nedenlerinin araştırılmasını amaçlıyoruz. 

Materyal-Metod 

2012-2018 yılları arasında Malatya Adli Tıp Grup başkanlığında yapılan otopsiler 

arasında düşmeye bağlı ölümleri retrospektif olarak inceledik. Olguları sosyodemografik olayın 

mevsimi-yeri, kişilere resüsitasyon uygulanıp-uygulanmadığı, dış muayene ile tespit edilebilen 

yaralanma bölgelerine, kemik kırıklarına, iç organ ve büyük damar yaralanmalarına ve ölüm 

nedenlerine göre inceledik. Veriler IBM SPSS 21.00 ile analiz edildi. 

Bulgular 

216 dosya üzerinde yaptığımız araştırmada olguların; %75’i erkek (162) %25’i kadın 

(54), vakaların en küçüğü 1, en büyüğü 96 yaşında olup ortalama yaş 47±27 idi, 19 vakada 

ölüm nedeni belirlenemediği (%8,8), %9.7 sinde kalp veya damar hastalığından öldüğü, 3 
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vakada (%1.4) asfiksi nedeniyle öldüğü,  diğer vakaların %80.1 genel beden travması nedeniyle 

öldüğü görüldü.  

Dış muayene ile tespit edilen yaralanma bölgelerinde en çok kafa(%84,3), alt ekstremite 

(%64,8), üst ekstremite (%52,3), göğüs bölgesinde(33,3), batın (%6,9), arka gövde (%31,5) 

yaralanmaları olduğu, Kemik kırıkları değerlendirildiğinde; Olgularda en çok göğüs kafesi 

kemikleri kırığı ve kafa kemikleri kırığı vardı. %21,3 omurga kemikleri , %50,5 kafa kemikleri, 

%67.1 göğüs kafesi kemikleri, %22,7 Üst ekstremite kemikleri, %29,2 alt ekstremite 

kemiklerinde bir veya birden fazla kırık meydana geldiği, İç organ yaralanmaları 

değerlendirildiğinde; %53,2 beyin, %38,9 akciğer, %9,7 kalp, %22,7 karaciğer, %10,2 mide-

dalak-pankreasdan bir veya birkaçı, %4,6 bağırsaklar, %9,3 böbrek yaralanması olduğu, 

Vakaların 49 u iş kazası sonucu yüksekten düşme nedeniyle getirildiği görüldü. 

Tartışma-Sonuç 

Yaptığımız literatür araştırmasında; 10m yükseklikten meydana gelen düşmelerin 

yarısı, 18m ve daha yüksekten gerçeklesen düşmelerinse tamamıyla ölümcül olduğu 

bildirilmistir.5 Ancak 57 metre yükseklikten düsen tıbbi girişimlerle hayatta kalabilen vakalar 

da bildirilmiştir.6 Yüksekten düşme olgularında kişinin düştüğü yüksekliği ile olgunun 

kliniğinin ciddiyetini korele etmek bilimsel olarak tanımlanamamıştır.7 Ölümlerin çoğunlukla 

multitravma veya kafa travmasına bağlı geliştiği görüldü.2 Yaralanma bölgelerine bakıldığında 

diğer çalışmalarla uyumlu olarak kafa ve ekstremite yaralanmalarının yüksek oranda olduğu 

görüldü. YDB ölümlerde yapılan otopsilerde en sık ölüm nedeni kafa travmalarının olduğu 

bildirilmiştir2. Yaşa göre dağılımlara bakıldığında Ağaçtan düşmeye bağlı ölümlerin daha çok, 

yaz ve sonbahar aylarında, kırsal kesimde yaşayan yaşlıların oluşturduğu görülmüştür. 

Mortalite ve morbiditeyi etkileyen nedenler arasında kişinin yaşı, düşme şekli, zeminin yapısı, 

pozisyonu ve düşülen yükseklik önemlidir3. Dış muayene ile en çok yaralan 2. bölge olan alt 

ekstremitelerde kemik kırıklarının nispeten daha az oranda görüldüğü, vücut kütle merkezinin 

S2 vertebranın anteriorunda olması nedeniyle düşerken alt ekstremitelerin daha fazla 

yaralandığı, aynı zamanda alt ekstremite kemiklerinin vücudun bütün yükünü taşıdığından 

yüksek enerjili olmayan yaralanmalarda diğer kemiklere göre daha dayanıklı olmasından ötürü 

kaynaklandığı düşünüldü. İç organ yaralanmalarında en fazla beyin ve akciğer yaralanması 

olduğu görüldü. Kemik kırıklarına bakıldığında ise en fazla göğüs kafesi kırıkları olduğu bunun 

da bir kısmının canlandırma işlemine bağlı olarak bir kısmının da dış muayenede göğüs 

bölgesinde yaralanmaya neden olmadan kemik kırığına neden olabileceğinden olduğu 
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düşünüldü. Olguların %33,3 ünde göğüs bölgesinde yaralanması olmasına rağmen %67,1 inde 

göğüs kafesi kemiklerinde kırık olduğu yeniden canlandırma işleminin yaralanmaya sebebiyet 

vermeden kemik kırıklarına neden olduğu, gerek kostaların yapısından, gerek interkostal 

kaslarla ilişkisi gerekse akciğer ile olan ilişkisi göz önüne alınarak bu farka neden olduğu 

düşünülmüştür. 
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SS.9.  

ADLİ OTOPSİLERDE SİMON BULGUSU 

Filiz Eren 

Adli Tıp Kurumu Bursa Morg İhtisas Dairesi Patoloji Şube Müdürlüğü 

 

 Otopside ası olgularında, lomber intervertebral disklerin ventral yüzeyi üzerinde şerit 

şeklindeki kanamalar, ilk defa Axel Simon tarafından  1968 yılında tarif edilmiş ve Simon 

kanamaları, Simon bulgusu-işareti olarak adlandırılmıştır.  Sonraki dönemlerde ise Adli Tıbbi 

literatürde farklı araştırmalarda % 29,2 ile % 56 arasında değişen oranlarda Simon kanaması 

rapor edilmiştir. Simon kanamaları değişik asfiksi türlerinde, elektrik akımına bağlı ölümlerde, 

ayrıca karbon monoksit zehirlenmelerinde de bildirilmiştir. Brinkmann, Saternus,  Lignitz ve 

Hejna  gibi  otorite araştırmacının çoğu Simon bulgularının varlığını teyit etmiştir , 1979 yılında 

ise % 56  rapor etmiştir.  Saternus ve ark. Simon kanamaları için nedensel faktör olarak  yer 

çekimi kuvvetine dikkat çekerek,  yerçekimi kuvvetinin ası sırasında vücuda etki ederek, 

omurgada caudorostral hiperekstansiyon nedeniyle  kanama oluşturduğunu belirtmiştir. 

Çlışmalarda intihar ve hükmi ası olgularında agonal konvülsiyonların, ası olayındandan kısa bir 

süre sonra başladığı bildirlmekte, yerçekimi kuvvetiyle ortaya çıkan ağırlık etkisi ile vücutta 

caudorostral hiperekstansiyon oluşarak lumbosakral eklemde meydana gelen biyomekanik 

değşiklikler dikkate alındığında Simon kanamaların gelişmesi için bir başlangıç mekanizması 

olabileceği düşünülmektedir. Buna karşın künt travmaya bağlı ölümler değerlenidirildiğinde 

ise, Simon kanamalarının altında yatan temel mekanizma sadece omurganın daha az hareketli, 

lumbosakral kısmında künt kuvvetin doğrudan veya dolaylı etkisi olabiliceği düşünülmektedir. 

Neticede Simon kanamalarının altında yatan mekanizma lomber ekstansiyon veya fleksiyon 

hareketi ile meydana gelen zorlamalardır. Simon kanamalarının oluşmu için olası 

mekanizmalar arasında agonal konvülsiyonların belirgin olduğu, vücuttan elektrik akımı 

geçemesi nedeniyle omurga hareketinin belirli oranlarda abartılı olabileceği, yoğun titremelerin 

de bulunduğu ölümcül hipotermi durumlarında, iliopsoas kası kanamaları ile birlikte omurganın 

lumbosakral kısmında oluşan şiddetli hareketlere bağlı biyomekanik süreçler sonucunda Simon 

kanamalarının görülebileceği de belirtilmekte, biyomekanik açıdan ise anatomik olarak 

omurganın bel kısmında lomber intervertebral eklem hareketlerinin daha az belirgin olan kısmı 

beşinci lomber vertebra ve sakrumdur. Lumbosakral eklem seviyesinde anterior longitudinal 

ligamentin üst seviyelere göre  daha yumuşak yapıda olduğu bilinmekle birlikte,  Guan ve ark. 
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yaptıkları çalışmada fizyolojik yük durumuna yakın nispeten düşük yük büyüklüklerinde bile 

omurganın bu kısımlarında önemli yapısal ve mekanik yanıtların varlığını başarılı bir şekilde 

ortaya çıkarmışlardır. Biyomekanik açıdan değerlendirildiğinde lumbosakral bölgede 

intervertebral disk bölgesinde yeterli güç uygulandığında kanama şeklinde vasküler yanıtların 

ortaya çıkması için kolayalaştırıcı sebeplerin varlığı göz önüne alınmalıdır. Özet olarak Simon 

kanamaları asıya özgü değildir, diğer asfiksisi tiplerinde de bulunur.  Simon bulgusu varlığı 

canlı asının geçerli bir otopsi tanısal işareti olarak kullanılabilir, vitalite bulgusu olarak 

değerlendirilebilir. Bulgunun olmaması ise ası sonucu ölümü dışlamaz. Simon kanamaları 

özellikle servikal organlarda minimal bulgu bulunan asılarda yüksek tanısal değere sahiptir. 

Simon bulgusu genç yaşta, omurganın lumbosakral kısmında minimal dejeneratif değişiklik 

gösteren kişilerde daha sık görülür, agonal konvülsiyonlar ve yerçekimi etkisinin bir 

kombinasyon nedeniyle olulur,  doğal ölümlerde ise oldukça nadir tespit edilmektedir. Otopside 

tespit edilen bu ilginç lezyonların oluşum mekanizmalarının patofizyolojik açıdan ortaya 

çıkarılması için histopatolojik incelemeler eşliğinde lezyonlar tanımlanmlıdır. Literatürde 

yapılan farklı çalışmalarda altta yatan süreçler ve bu lezyonların görüldüğü ölüm nedenleri 

arasındaki çeşitlilik altta yatan kompleks oluşum mekanizmalarının varlığını da 

düşündürmektedir.  Vitalite açısından yapılacak değerlendirmelerin de gerçekleştirilecek yeni 

histopatolojik ve immünhistokimyasal araştırmalar ile aydınlatılması ve desteklenmesi 

gerekmektedir.  
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SS.10.  

TEZYİN 

 

Gökçe Ünal 

Adli Tıp Kurumu , İstanbul 

AMAÇ: Tezyin; Arapça zyn (süsleme, bezeme) kökünden gelmektedir ve hat 

sanatlarında kullanılan bir kelimedir. Tezyin kelimesi Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas 

Dairesi’nin kurucusu Adli Tıp Uzmanı Hayrettin Dolakay tarafından belge inceleme 

terminolojimize kazandırılmıştır. Bir yazıdaki yasal yükümlülüğün reddi amacıyla, o yazının 

veya mukayese yazılarının bilinçli olarak değiştirildiği, bozulduğu halleri tanımlamaktadır. 

Burada ki temel amaç; şüphelinin, yazısının tespit edilmesini engelleme çabası içinde olmasıdır. 

Bu kişiler genelde eğitimli, suç işlediğini bilmekte ve cezadan kurtulmanın önemli olduğu 

düşünmektedir. Bu sunumda tezyin yöntemi ile hukuki sorumluluktan kaçılan evrakların 

tespitinde dikkat edilmesi gereken hususlara değinilmesi amaçlanmıştır.  

GEREÇ YÖNTEM: 

Savcılık tarafından 57.560 TL değerindeki bir çek, ön ve arka yüzündeki yazı, rakam ve 

imzaların şüphelilerin eli ürünü olup olmadığı yönünden rapor düzenlenmesi için 

gönderilmiştir.  

Bulgular: Dosya içeriğinde 3 adet şüpheli olup bankaya ibraz edildiğinde, işlem yapılmaması 

için alınmış savcılık kararı olduğundan çeke işlem yapılmamış ve ihbar edilmiştir. Birinci ciro, 

çekin ön yüzünün aracı şikette finans müdürü olan N. isminde bir kadın tarafından 

doldurulduğunu ifade etmiştir. Finans müdürü ise kendisinin böyle bir çek doldurmadığını 

söylemiş, kendisinden 6 ay ara ile biri polis merkezinde diğeri savcılıkta olmak üzere 2 kez 

huzurda yazı, imza ve rakamlarını içeren örnekler alınmıştır. 

Bu iki huzur örnekleri ile çek karşılaştırıldığında; hem yazı ve rakamlarda köşelenme, yavaşlık, 

titreklik mevcut olduğu, ancak bazı karakteristik özelliklerin aynı olduğu tespit edilmiş, hem 

çek ön yüzündeki yazı ve rakamların hem de keşide imzasının değiştirme çabası ile tezyini 

olduğu ve şüpheli finans müdürünün eli olduğuna karar verilmiştir.  
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SONUÇ: 

Yazı değiştirme olaylarına hukuk ve ceza davalarında oldukça sık rastlanır. Yazı değiştirmenin 

en çok görüldüğü olaylar sahtekarlık olaylarıdır.  Her ne kadar değiştirilmeye çalışılsa da 

normal yazıdaki karakteristik özellikler değiştirilmiş yazıda da bulunur. Ancak bu karakteristik 

özelliklerin tespit edilebilmesi ile yazının gerçek sahibinin tespit edilebilmesi mümkün olur. 

 

 

 

SS.11.  

ADLİ PSİKİYATRİ VE DİSSOSİYATİF BOZUKLUKLAR 

Erdinç Öztürk1 Görkem Derin2Afranur Ateş3 

1Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler AD,  

2İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı,  

3Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim 

Dalı, İstanbul, Türkiye 

 

Ruhsal Travma Dissosiyasyon 

Günümüzde ülkemizde ve dünyada travma ve dissosiyasyon alanına olan hem klinik 

hem de akademik ilgi artarak devam etmektedir. Bu artan klinik ve akademik ilgi psikoterapi 

süreçlerinin eski dönemlere oranla daha etkin ve fonksiyonel bir doğaya dönüşmesini de 

sağlamaktadır. Ruhsal travma, genel olarak mağdurların çok eksenli semptomlar verebilmesine 

yol açan ve hem bireysel hem de toplumsal boyutları olan ruhsal tepki ve süreçler olarak 

tanımlanabilir. Travmatize bireylerin psikoterapisi mümkün olan en kısa sürede 

tamamlanabilmeli ve birey yaşamına entegre ve fonksiyonel bir biçimde devam edebilmelidir. 

Çok geniş bir tanım spektrumu olan travmatik yaşantılar, çocukluk çağı travmaları kadar 

toplumsal şiddeti, terörizmi, ülkelerarası savaşı, iç savaşı, ulaşım kazalarını ve doğal afetleri de 

içermektedir. Genellikle erken yaşta başlayan kronik çocukluk çağı travmalarının etkisiyle 

oluşan dissosiyatif bozukluklar, savaşa katılan ya da uzun süreli tanık olan kişilerde en sık 

görülen ruhsal hastalıklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Travma kökenli dissosiyatif 
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bozuklukların tedavisinde krize müdahale yaklaşımları olmayan psikoterapi yöntemleri 

kullanılamaz. Bu krize müdahale yaklaşımları olmayan psikoterapi yöntemleri tüm travma 

kökenli psikiyatrik bir tanısı bulunan vakalara zarar verebilmektedir. Günümüzde travma 

kökenli psikiyatrik hastalıkların tümü klinik yönelimli ve travma merkezli psikoterapi 

modelleri ile artık çok daha kısa sürede tedavi edilebilmektedir. (Öztürk, 2017; Derin & Öztürk, 

2018). Bu çalışmada dissosiyatif bozukluklar operasyonel olarak tanımlanacak ve nozolojik 

açıdan klinik temel bileşenleri ele alınarak bir “akıl hastalığı” olarak adli psikiyatri açısından 

değerlendirilmesi yapılacaktır. 

Dissosiyasyon, normalde bütünlük içerisinde olan bilinç, bellek, kimlik, duygu, algı, 

beden temsili, motor kontrol ve davranışta ayrışma ve/ya da süreksizlik olması olarak 

tanımlanmaktadır. Dissosiyasyon, belirli bir bilginin diğer bilgilerle entegre olabilme sürecine 

ket vurur ve bireyin bu bilgiler arasında “bağ kurabilme” yani “assosiyasyon” işlemi güçleşir. 

Şiddeti belirli bir spektrumda dağılım gösteren bu işlem, gündelik ve klinik hayatta, bellek ve 

kişilikteki önemli değişiklikleri de içeren birtakım fenomenler oluşturmaktadır. Bu fenomenler 

birey tarafından yönetilemeyecek hale geldiğinde dissosiyatif bozukluk olarak bilinen 

psikiyatrik tablo ortaya çıkmış olur (Putnam, 1991; Öztürk, 2017). Dissosiyatif süreçler, kişinin 

düşünce, duygu ya da davranışlarında fark edilebilir derecede değişikliklere yol açarak gündelik 

yaşamda görülen basit dalgınlık, unutma ve hayal kurma hallerinden dissosiyatif kimlik 

bozukluğuna kadar uzanan geniş bir spektrumda yer almaktadır. (APA, 2013; Altıntaş, 2017). 

Dissosiyatif yaşantılar her bireyde bulunan ve gündelik yaşamda minimal travmalar 

karşısında inkar yoluyla uyuma hizmet eden bir savunma sistemi olarak işlev görmektedir. 

Başlangıçta travmaya verilen bir uyum tepkisi olan dissosiyasyon, erken yaşta başlayan kronik 

çocukluk çağı travmalarının etkisiyle bireyin yaşantısının sürekliliğini kesintiye uğratır. 

Dissosiyasyon, kişinin algı ve anılarını bölerek kaydetmesine neden olarak; bir yandan 

dissosiye bireyleri travma anındaki olayın ağır etkisinden korumaya çalışmakta, diğer yandan 

ise travmatik yaşantıların yeniden ele alınıp, reentegre edilmesini engellemektedir. (Spiegel, 

1997; Öztürk, 2017). 

Dissosiyatif Bozukluklar 

Çok sayıda ya da yineleyici, erken yaşta başlayan çocukluk çağı travmatik yaşantıları 

ve intihar girişimleri ile karakterize olan “dissosiyatif bozukluklar”, psikiyatri ve klinik 

psikolojide çok eksende incelenmesi gereken bir psikiyatri tanı grubudur (Öztürk, 2003; 2017). 

Dissosiyatif bozukluklar, çocukluk çağı travmalarının etkisi ile meydana geldiği, intihar 
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girişimleri, kendine zarar verme davranışları, bilinç kesintileri, amneziler, konsantrasyon 

güçlükleri, duygu durum dalgalanmaları, yeniden kurban olma, öfke patlamaları, kimlikte 

belirsizlik hisleri, anguaz, çifte (dissosiyatif) depresyon ve çalkantılı yakın ilişki dinamikleriyle 

karakterize olan bir tanı grubudur. (Öztürk, 2017; Akcan & Öztürk, 2018). 

Dissosiyatif bozuklukların etiyolojisinde erken yaşta başlayan kronik çocukluk çağı 

travmaları ve yanlış çocuk yetiştirme stilleri yatmaktadır. (DeMause, 1982, 1998; Öztürk, 

2017). Her birey çocukluk döneminde mutlaka stres verici olaylarla karşılaşır ve bu yaşantılar 

normal koşullar altında travmatik bir sürece dönüşmez. Bu açıdan travmanın hem objektif hem 

de subjektif bir boyutu olduğunu da ifade edebiliriz. Travmatik yaşantıların objektif ve subjektif 

boyutları kadar bu süreçte travmanın erken yaşta başlaması, şiddeti, süresi ve sıklığı da oldukça 

önemlidir. Günümüzde psikotravmatolojik açıdan erken yaşta başlayan yineleyici çocukluk 

çağı travmalarının bireyin çocukluk, ergenlik ya da yetişkinlik dönemlerinden az bir psikiyatrik 

tanıya neden olduğu klinik görüşme ve psikometrik değerlendirmelerle kanıtlanabilmektedir 

(Ross, 2007; Öztürk, 2017). 

Erken yaşta başlayan yineleyici çocukluk çağı travmaları ile karakterize olan 

dissosiyatif psikopatolojinin birincil belirtileri amnezi, depersonalizasyon, derealizasyon, 

kimlik konfüzyonu ve kimlik alterasyonudur (Şar & Öztürk, 2007). Dissosiyatif bozukluğa 

sahip vakalar, genellikle değişken, kararsız ve çalkantılı kişilerarası ilişkiler, kendine zarar 

verici eylemler, depresyon, post travmatik stres bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, madde 

kullanımı ve bağımlılığı, cinsel fonksiyon bozuklukları, egodistonik eşcinsel yaşantılar, baş 

ağrısı ve migren, konversiyon, bayılma nöbetleri, öfke patlamaları ve intihar girişimleri gibi 

temel psikiyatrik şikayetlerle psikoterapi sürecine başvururlar (Öztürk, 2009; 2017). 

Dissosiyatif bozukluklar genel olarak; daha önce ifade edildiği üzere kronik çocukluk çağı 

travmalarının etkisiyle oluşan, intihar girişimleri, kendine zarar verme davranışları, bilinç 

kesintileri, amneziler, konsantrasyon güçlükleri, duygudurum dalgalanmaları, reviktimizasyon 

(yeniden kurban olma), öfke patlamaları, anguaz (angoisse), çifte (dissosiyatif) depresyon ve 

çalkantılı yakın ilişkilerle kategorize edilen en temel psikiyatrik tanı gruplarından biridir 

(Öztürk, 2003; 2017). Amerikan Psikiyatri Birliği (APA, 2013) DSM-5’de dissosiyatif 

bozuklukları şöyle tanımlanmıştır: 

Dissosiyasyon; bilinç, bellek, kimlik ya da çevresel algının entegre olmuş işlevlerinin 

kopmasıdır. Bilincin bütünleşmiş işlevlerinde, bellek, kimlik veya çevrenin algılanmasında 

bozukluk olması durumu olarak da ifade edilmektedir. Dissosiyasyon, ani ya da aşamalı 

başlayabilmekte, geçici veya kronik olabilmektedir. 
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DSM-5’de dissosiyatif bozukluklar 5 ana başlık altında incelenmektedir. Bunlar; 

dissosiyatif kimlik bozukluğu (DKB), dissosiyatif amnezi, depersonalizasyon-derealizasyon 

bozukluğu, tanımlanmamış diğer dissosiyatif bozukluk ve tanımlanmamış dissosiyatif 

bozukluktur. Aşağıda dissosiyatif bozukluklardan kısa bir şekilde bahsedilecektir. 

Dissosiyatif Kimlik Bozukluluğu (DKB) 

DKB, erken yaşta başlayan ve yineleyici çocukluk çağı ruhsal travmaları, bilinç 

kesintileri, öfke patlamaları, “dissosiyatif anguaz”, kendine zarar verme davranışları ve intihar 

girişimleri ile karakterize eş tanılı, kronik ve karmaşık bir psikiyatrik durumdur (Öztürk, 2017). 

Bir kişide yineleyici biçimde başka bir veya birden fazla kişiliğin belirmesi, bunların bireyin 

yaşamına kısa ya da uzun süre belli aralıklarla hakim olması, bu kişiliklerin birbirini tanımaması 

ve bu alter kişilikler arasındaki kaymaların birdenbire olması DKB’nin temel özellikleridir 

(APA, 2013). Bir DKB hastasında genellikle 2-10 arasında alter kişilik bulunabilir. Bu 

kimlikler çoğunlukla birbirlerinin yerini yineleyici biçimde alırken, hastaların bir kısmı alter 

kişilikleri arasında yaşanan çatışmalardan ve birbirlerine yaptıkları müdahalelerden de söz 

edebilmektedir. Alter kişilikler arasında cinsel yönelim, sağ-sol el seçimi, el yazısı gibi 

özelliklerin farklılaştığı gözlenmektedir (Swica, Lewis & Lewis, 1996; Öztürk, 2009, 2017; 

Şar, 2018).   

Dissosiyatif Amnezi 

Kişinin genellikle travmatik ya da stres yaratıcı özellikte olan önemli kişisel bilgileri 

sıradan bir unutkanlıkla açıklanamayacak bir şekilde hatırlayamaması olarak tanımlanmaktadır. 

Dissosiyatif amnezide, özel bilgilerin bellekten geri çağrılması sırasında sorun yaşanmaktadır. 

Hastalığın belirtileri, klinik açıdan belirgin bir soruna veya sosyal, iş veya diğer günlük hayatı 

etkileyebilecek alanlarda bir işlevselliğin bozulmasına yol açmalıdır. Dissosiyatif amnezinin en 

belirgin özellikleri; ani başlaması, başlangıcından belirgin bir stres kaynağı olması, tam 

iyileşme oluşu ve tekrarlanma olasılığının az olmasıdır (Steinberg, 1994; Öztürk, 2017). 

Dissosiyatif amnezi esnasında görülen dissosiyatif fügte, kişi bulunduğu yeri aniden terk 

eder, bu sırada görece organize gibi görünüp seyahat edebilir veya dezorganize olarak yürüme, 

koşma veya kaçma davranışı sergileyebilir. Bulunduğu yerden beklenmedik biçimde uzaklaşan 

kişi yeni yerinde saatlerden yıllara kadar uzayan sürelerde kalabilir veya gezebilir. Dissosiyatif 

füg, DSM-4’te ayrı bir tanı iken, DSM-5’te genellikle dissosiyatif amnezinin eşlik ettiği 

durumlarda ortaya çıkmasından kaynaklı olarak “dissosiyatif amnezi”nin içerisine dahil 

edilmiştir (Öztürk & Uluşahin, 2014). 
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Depersonalizasyon-Derealizasyon Bozukluğu 

Depersonalizasyon, bireyin mental süreçlerinden ya da bedeninden ayrıldığı hissinin 

olduğu veya kendine dışarıdan bir gözlemciymiş gibi baktığı, sürekli ya da tekrarlayan 

yaşantıların olması olarak tanımlanmaktadır. Birey, depersonalizasyon anında bedenini ve 

kendiliğini gerçek dışı olarak algılamaktadır. Depersonalizasyon bozukluğu olan hasta birey, 

aklının ya da bedeninin ayrıldığını, dışarıdan gözlendiğini veya kendini rüyadaymış gibi 

hissettiğini ifade etmektedir (Steinberg, 1991; Öztürk, 2017). 

Kişi için çevre ve duyguları sanki bir hayal ürünü gibidir ve bu esnada dünya; sisli, 

cansız, ya da çarpık bir şekilde algılanabilmektedir (Öztürk, 2017). Travma anında kişiliğin bir 

parçası ile ilintili olarak gelişen bu durum, kişide geçmiş ve şimdiki zamanla ilgili konfüzyon 

yaratır. Bu nedenle şimdiki zamanda meydana gelen olayların gerçek mi yoksa tanıdık mı 

olduğu kanısı belirsizleşmeye başlar (Boon ve ark., 2011). 

Tanımlanmış Diğer Dissosiyatif Bozukluk 

Dissosiyatif bozukluklarda herhangi bir özgül tanı ölçütlerini karşılamayan fakat 

klinisyenlerce kullanılması için tanımlanmış diğer dissosiyatif bozukluk başlığı adı altında 

karışık dissosiyatif belirtilerle giden süreğen ve yineleyen sendromlar, uzun süreli yoğun bir 

biçimde baskı altında tutularak inandırılmaya bağlı kimlik bozukluğu, gerginlik yaratan 

olaylara bağlı akut dissosiyatif tepkiler ve dissosiyatif trans olmak üzere dört tipi tanımlanan 

dissosiyatif bozukluk türüdür (APA, 2013; Şahin, 2018). 

Tanımlanmamış Dissosiyatif Bozukluk 

Dissosiyatif bozukluklarından herhangi özgül biri için tanı ölçütlerini karşılamamasının 

özel nedeni klinisyenlerce belirlenmek istenmediğinde ve daha özgül bir tanı koymak için 

yeterli bilgi olmadığı durumlarda kullanılan dissosiyatif bozukluk türüdür (APA, 2013; Şahin, 

2018). 

Dissosiyatif Bozuklukların Tedavisi 

Dissosiyatif bozuklukların tedavisinde psikoterapi, ilaç ve hipnoz yöntemleri 

kullanılmaktadır. Dissosiyatif bozukluklara eşlik eden tanılar ve acı veren semptomları 

hafifletmek için farmakoterapiye başvurulmasına karşın dissosiyatif bozukluklar için spesifik 

bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Dissosiyatif bozuklukların tedavisinde en etkili yöntem 

psikoterapidir (Öztürk, 2017). Dissosiyatif bozukluklara özgü tedavi modelleri belirli açılardan 

birbirlerinden farklılaşarak tedavilerde başarı elde etmektedir. Dünyada en çok kullanılan 
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tedavi modellerinin başında “faz odaklı travma tedavisi” gelmektedir (Chu ve ark., 2011). Bu 

tedavi; stabilizasyon, travma çalışması ve entegrasyon olmak üzere üç temel fazdan 

oluşmaktadır. Dissosiyatif bozuklukların özellikle DKB’nin tedavisinde; “Travma Model 

Terapi” (Ross ve Halpern, 2009), “Kişiliğin Yapısal Bölünmesi Modeli” (Van der Hart, 

Nijenhuis ve Steele, 2006), “Kişiliğin Fonksiyonel Bölünmesi Modeli” (Şar ve Öztürk, 2007) 

ve “Travma Merkezli Alyans Model Terapi” (Öztürk, 2017) başlıca tedavi modelleridir.  

Adli Psikiyatri ve Dissosiyatif Bozukluklar 

Adli psikiyatri genel olarak psikiyatrik hastalıkların adli açıdan incelenmesidir. Hukuk 

alanında psikiyatri ve psikiyatri alanında hukuk, adli psikiyatrinin temel kaynaklarını 

oluşturmaktadır. Doğru ve yararlı bir adli psikiyatrik uygulama ve değerlendirme için oldukça 

kapsamlı bir psikiyatri bilgisinin yanı sıra yeterli derecede hukuk kavramlarının ve kanunlarının 

da bilinmesi şarttır. Adli psikiyatrinin en önemli konularının başında ceza sorumluluğun 

incelenmesi gelmektedir. Cezada ölçü, suçun kasıt ve kusur derecesi ile işlenen suçun 

ağırlığıdır. Ceza sorumluluğu, suçun işlenişi sırasında kişinin neleri neden yaptığını ve yapılan 

eylemlerin sonuçlarının farkında olmasını tanımlamaktadır. Geleneksel hukuk anlayışında bir 

kimsenin işlemiş olduğu suçtan sorumlu tutulabilmesi ve cezalandırılabilmesi için isnat 

yeteneğine sahip olması gerekmektedir. İsnat yeteneği, kişinin kendi hareketlerinin anlamını 

kavrayabilme ve bunları yapmayı isteme gücüne sahip olması demektir. Adli psikiyatrik açıdan 

suç ve ceza arasındaki ilişkide iki büyük faktör yer almaktadır. Bunlar; yaş ve akıl hastalığıdır 

(Alpkan, 2018). Dissosiyatif bozukluklar, adli psikiyatrik değerlendirme ekseninde çok yönlü, 

ayrıntılı ve özel bir uzmanlık gerektiren ruhsal bir hastalıktır.  

Dissosiyatif bozuklukların oluşmasına neden olan çocukluk çağı travmaları kapsamında 

aile içi şiddet, fiziksel, duygusal ve cinsel istismar olmasından kaynaklı olarak dissosiyasyon, 

adli bilimler ve özellikle adli psikiyatri ile yakından ilişkilidir. Dissosiyatif bozukluklar; ceza 

ve hukuki ehliyet, çocuk yaşta olan ve devam eden travmaya maruz kalan kurbanın korunması, 

kurbanın istismarcıdan tazminat istemesi, tedavi süresince ortaya çıkabilecek sorunların tedavi 

edenin sorumlulukları bakımından tazmin edilebilmesi (malpraktis) ve işlevselliğin büyük 

ölçüde kaybolduğu bazı dissosiyatif kimlik bozukluğu vakalarının malulen emekli edilebilmesi 

açısından detaylı bir adli psikiyatrik ve hukuksal değerlendirme gerektirir (Öztürk, 2003; 2017; 

Şar, 2009). 

Dissosiyatif bozukluk vakaları, daha çok psikiyatristlerin mesleki tecrübesizleri ve 

dissosiyatif bozukluk tanı grubuyla diğer tanı grupları arasındaki ayırıcı tanı özelliklerinin iyi 

belirlenememesi ve detaylı bir psikiyatrik değerlendirme yapılamamasından kaynaklı olarak 
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epilepsi, antisosyal ve sınırda kişilik bozukluğu, konversiyon hatta psikotik bozukluklarla 

(şizofreni vb.) karıştırılabilmekte ve ilgili tedavi doğru tanıya yönelik yapılmadığından hasta 

uzun yıllar sonuçsuz tedavilere maruz kalabilmektedir. Dissosiyatif bozuklukların, özellikle 

DKB olan hastaların işlevselliğin önemli ölçüde bozulması ve ego fonksiyonlarının zayıf ya da 

bozuk olabilmesi durumlarında bireyin işlediği fiile dönük cezai ehliyeti tam olarak ortadan 

kalkmasa da olumsuz yönde etkilenebilmektedir (Öztürk, 2003; 2017). 

ABD’de tedavi süreci esnasında ortaya çıkan travmatik öykünün aileden kaynaklı 

olduğu ortaya çıkarsa, mağdurun ailesinden tazminat almak üzere adli mercilere başvurmasının 

önü açıktır. Yine ABD’de tedavi veren hekim ya da psikoloğa yöneltilen malpraktis iddialarının 

bazen asılsız çıktığı bazen ise gerçek olduğu ortaya çıkmıştır. (Şar, 1998; Öztürk, 2003; 2017). 

Tedavi verenlerin aile dinamiklerinden zarar görmemesi için nitelikli bir tedavi uygulamaları, 

hasta ve aile ile sınırlarını koruması ve tedaviye yönelik iyi kayıt tutmaları oldukça önemlidir 

(Pearlman & Saakvitne, 1995; Öztürk, 2003; 2017). Aileyi ve genellikle mağdur konumundaki 

çocuğu içine alan karmaşık, patolojik ve instabil sistemin sağlıklı yönde ele alınması sadece 

hukuksal düzenlemelerle gerçekleşemez. Öncelikle sistem, çocuğun aile içerisinde 

korunmasına yönelik tedbirler almalıdır. Ebeveynlerin çocuğu istismar veya ihmal ettiği 

durumlarda çocuğun velayeti gibi önemli bir sorun ortaya çıkmaktadır. Bu durumda olaya 

ilişkin detaylı bir adli psikiyatrik ve psikolojik incelemelerin yapılıp anne-baba hakkında 

güvenlik ve danışmanlık tedbirleri alınmalıdır. (Öztürk, 2003, 2017; Öztürk & Şar, 2006). 

Dissosiyatif bozuklukların, diğer psikiyatrik hastalıklardan adli incelemeler açısından 

farklı özellikleri bulunmaktadır. İlk olarak bu hastaların gizleme eğilimi, diğer psikiyatrik 

tanılara sahip hastalardan daha fazla görülebilmektedir. Dissosiyatif bozukluk vakaları, çoğu 

zaman travmatik yaşantılarını dissosiye ederek bu anıları kendinden bile gizlemiş 

olabilmektedir (Öztürk; 2003, 2017; Öztürk & Şar, 2005).  Adli psikiyatrik değerlendirmedeki 

ikinci özellik ise çelişkili bilgidir. Çelişkili gibi algılanan bu bilgi, aslında çelişkili bir değildir 

ve travmatik yaşantılardan ötürü çelişkili algılanmaktadır. Psikiyatrist tarafından konan 

dissosiyatif bozukluk tanısı, kişinin travmatize olduğunun en net kanıtıdır. Üstelik adli 

psikiyatrik değerlendirmede yapılacak Rorschach testi sonucunda ortaya çıkabilecek 

“travmatik içerik” de keza travmanın en net göstergelerinden birisidir. Görünürde çelişkili 

olarak algılanan ifadeye; yakınları tarafından korkutulma, kişinin adli süreç içerisinde 

yaşayabileceği anksiyete sonucu oluşan geçici amneziler ve travma sonucunda ulaşan travmatik 

bellek neden olabilmektedir. Normal bellek sözel, öyküsel ve kronolojikken, travmatik bellek 

ise duyusal, parçalı ve bedenseldir. Belleğin parçalı ve kronolojik olmaması kişinin travmatik 
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olayı hatırlamasında sorun yaşamasına neden olmaktadır (Van der Kolk & Fisler, 1995; Öztürk, 

2003; 2017). Genel olarak dissosiyatif bozukluk vakalarının travmatik yaşantıları birbirinden 

önemli ölçüde farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle her bir dissosiyatif bozukluk vakası için 

ayrı ayrı detaylı psikiyatrik değerlendirmeler yapılmalıdır. 

Hukuksal Açıdan Dissosiyatif Bozukluklar  

Dissosyatif bozukluklarla ilgili hukuki perspektifteki genel görüş; dissosiyatif bozukluk 

vakalarının, suça karıştığı durumlarda failin davranışı ile ilgili somut olayı gerçek dünyada 

değerlendirebilme ve gerçekleştirdiği fiilin sonuçlarını anlama kapasitesine büyük oranda sahip 

olduğu yönündedir. Bu görüşün aksine ülkemizde ve dünyadaki adli psikiyatrik 

değerlendirmelerde ani kişilik değişimleri ve amnezi gibi durumlarla karakterize olan 

dissosiyatif bozukluk vakalarının gerçekleştirdikleri fiil üzerinde kontrol gücü 

bulunamayacağından ötürü bu süreçte, cezai sorumluluk tamamen ortadan kalkmasa bile bu 

sorumluluk var olan psikopatolojinin ağırlığına göre belirli oranlarda etkilenebilmektedir 

(Öztürk, 2017). Türk Ceza Kanunu’nda cezai sorumluluğu etkileme ihtimali bulunan bu 

durumun incelemesinin kusur sorumluluğunu etkileyen hallerden biri olan akıl hastalığı 

kapsamında yapılması gerekmektedir. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Akıl Hastalığı” kenar başlıklı 32. maddesinin 

birinci fıkrasında akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını 

algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede 

azalmış olan kişiye ceza verilmeyeceği; bu kişiler hakkında güvenlik tedbirine hükmolunacağı 

öngörülmüştür. Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise davranışlarını yönlendirme yeteneği 

azalmış olan kişilerin cezalarında indirim yapılabileceği belirtilmiştir. Akıl hastalığının kusur 

yeteneğine etkisi değerlendirilirken dikkat edilmesi gereken ilk husus, failin suçu işlediği sırada 

akıl hastası olup olmadığıdır. Akıl hastalığının mevcut olduğunun belirlenmesi durumunda 

hastalığın bireyin davranışlarını ne şekilde etkilediği göz önünde bulundurulmalıdır. Sonraki 

aşamada ise akıl hastalığının somut olayda kişinin işlediği fiile dair algılama ve irade yeteneğini 

etkileme oranı tespit edilmelidir (Koca & Üzülmez, 2013). Somut olayda algılama ve irade 

yeteneğinin kaybedildiği durumlarda, bu kayıp ile akıl hastalığı arasında nedensellik bağının 

mevcut olması gerekmektedir. Kişinin akıl hastalığının, onun davranışlarını algılama ve irade 

yeteneğini hangi oranda azalttığının tespiti uzman kişilerin raporu ile belirlenecektir. Bu 

tespitler doğrultusunda mahkeme, kusur yargısında bulunurken akıl hastalığının somut olaydaki 

suça ilişkin failin cezai sorumluluğuna etkisini takdir edecektir (Artuk, Gökcen, & Yenidünya, 



135 
 

2011). Buna göre dissosiyatif bozukluk vakalarında da her bir somut olayın oluşum şartlarının 

TCK’nın 32. maddesi çerçevesinde büyük bir dikkatle değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Dünyada dissosiyatif bozukluk vakalarının genel olarak cezai ehliyete sahip 

olamayacağı görüşü dört nedenle açıklanmaktadır. Bu nedenler şu şekildedir; 

1. Dissosiyatif bozukluk vakası, diğer alter kişiliklerinin eylemleri üzerinde kontrol 

sahibi değildir ve bu nedenle diğer alter kişiliklerinin eylemlerinden sorumlu 

tutulamaz, 

2. Vaka, diğer alter kişiliklerinin eylemlerini hatırlamaz ve bundan dolayı kendi 

savunmasını gerçekleştiremez, 

3. Dissosiyatif bozukluğu nedeniyle vakanın, davranışlarını hukuk düzenine uygun 

hale getirmesi ya da kendi yanlışını bilebilmesi mümkün değildir, 

4. Vaka, eylemlerini gerçekleştirirken tıpkı bir uyurgezer gibi davranışlarının 

bilincinde olmamaktadır (Steinberg, Bancroft, & Buchanan, 1993, s. 347). 

Bireyin psikolojik sağlığını önemli derecede bozan çocukluk çağı travmalarının 

psikolojik tedavisi mağduriyetin giderilmesinde oldukça önemli olsa da bu durumu yaratan 

failin cezalandırılmasından çok onarıcı adalet uygulamalarının yürütülmesi de gelecek 

mağduriyetlerin azalması açısından oldukça önemlidir. Onarıcı adalet uygulamaları bağlamında 

failin bir psikolojik tedaviye ihtiyacı varsa bu tedavi yürütülmelidir. Bu tedavi süreci 

kapsamında failin kendisini “suçlu” kimliğinde görmesinin engellenmesi ve ceza infazı 

tamamlandıktan sonra sosyal hayata uyum sürecinin hızlanmasına yönelik çalışmalar 

yapılmalıdır. Bu çalışmalar ile birlikte failin topluma entegrasyonu optimal düzeyde sağlanarak 

yeni suçların işlenmesi ve yeni mağduriyetlerin oluşması önlenebilecektir (Öztürk, 2003; 

2017). 

Psikoterapi ile hukuki müdahaleler, birbirlerine zıt ve dışlayan unsurlar değildir. Hukuki 

yaptırımın kullanmasıyla psikoterapiyi kapsayan danışmanlık, sağlık gibi ilgili adaptif 

tedbirlerin alınması kolaylaşabilmektedir. Hukuki gücü ve psikoterapiyi etkili bir biçimde 

kullanmak; psikoterapist, psikiyatrist, sosyal hizmet uzmanları ile adli sistemdeki yetkililerin iş 

birliği ve uyum içerisinde çalışmasına önemli destek sağlayacaktır. Sonuç olarak adli 

psikiyatrik değerlendirmelerde daha önce ifade edildiği üzere ani kişilik değişimleri ve amnezi 

gibi durumlarla karakterize olan dissosiyatif bozukluk vakalarının gerçekleştirdikleri fiil 

üzerinde kontrol gücü bulunamayacağından ötürü bu süreçte, cezai sorumluluk tamamen 

ortadan kalkmasa bile bu sorumluluk var olan psikopatolojinin ağırlığına göre belirli oranlarda 

etkilenebilmektedir (Öztürk, 2017).  
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Uluslararası Teröre Psikotravmatolojik Yaklaşımı 

Çok geniş bir tanım spektrumu olan travmatik yaşantılar, çocukluk çağı travmaları kadar 

toplumsal şiddeti, terörizmi, ülkelerarası savaşı, iç savaşı, ulaşım kazalarını ve doğal afetleri de 

içermektedir. İnsan eliyle yapılan travmalar bireylerin ruh sağlığı üzerinde son derece olumsuz 

ruhsal etkiler yaratarak bireysel travmaları oluşturmaktadır. Savaş ve terör gibi geniş kapsamlı 

ve çok sayıda insanın mağdur olduğu travmatik yaşantılar ise kitlesel (toplumsal) travmaları 

oluşturmakta ve hem bireysel hem de toplumsal düzeyde güvenlik algısını zedelemekte ve 

kesintiye uğratmaktadır. Bireysel travmalar kadar toplumsal travmaları da tolere etmede inkar 

(dissosiyasyon; yok farz etme) en temel savunma sistemi olarak devreye girmektedir. Tahmin 

edilemeyen bir ihtimal olan travmaların bireysel ve toplumsal sonuçları aslında bir halk sağlığı 

sorunu olarak pek çok bilimi ilgilendiren bir olgu niteliğinde karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle 

uluslararası güvenlik ve terör konuları multidisipliner bir perspektifte ve psikotravmatolojik bir 

yaklaşımla ele alınmalıdır (Öztürk, 2017; Derin & Öztürk, 2018). 

Uluslararası Güvenlik ve Terör 

Terör ve uluslararası güvenlik birbirleriyle yakından ilişkili kavramlardır. Özellikle 

günümüzde kitle iletişim araçlarının ve dijital teknolojilerin oldukça ilerlemesi ve gelişmeye 

devam etmesi sonucunda uluslararası etkileşim de oldukça artmıştır. Ülkelerin iç 

dinamiklerinde gerçekleşen sorunlar veya olaylar, çok kısa bir sürede uluslararası toplum 

tarafından da öğrenilerek, uluslararası statü kazanabilmektedir. Bu sürecin uluslararası boyutta 

yürütülmesi oldukça önemlidir. Çünkü bazı sorunların çözümünde bir ülke, tek başına yeterli 

olamamakta ve diğer ülkelerden gelen destek ve öneriler ile sorunlar daha optimal düzeyde 

çözülebilmektedir. Keza uluslararası taraf olunan antlaşmalar ve sözleşmeler de ülkelerin insan 

haklarını en optimal ve yönetilebilir düzeyde tutmasına yol göstermektedir. Bu açıdan 
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uluslararası güvenlik ve terör ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığı zaman iş birliğinin ve 

dayanışmanın vurgulandığını net bir şekilde görmekteyiz (Hudson, 2018). 

Terör ve uluslararası güvenlik konularına adli bilimler açısından bakmaya başlarken, bu 

kavramların literatürde nasıl yer aldığını incelemek gerekmektedir. Terörizmin tanımları 

oldukça fazla sayıda yapılmasına rağmen, birçok tanım tek başına terörü açıklayabilmek için 

yeterli gözükmemektedir. Uluslararası güvenlik ve terör üzerine araştırma yapan bilim insanları 

bile terörün tanımını yapmaktan çekinmekte ve genellikle A.B.D. Dışişleri Bakanlığı’nın 

tanımını kullanmayı tercih etmektedir. A.B.D. Dışişleri Bakanlığı (1998) terörizmi, “genellikle 

bir izleyici kitlesini etkilemesi amaçlanan, azınlık grupların veya gizli ajanların genellikle 

silahsız hedeflerine karşı yürütülen önceden belirlenmiş, çoğunlukla politik motivasyonlu 

gerçekleştirilen şiddet” olarak tanımlamaktadır. 

Uluslararası güvenlik sorunlarına neden olan terör eylemlerini düzenleyen liderlerin 

tipolojilerine yönelik çok farklı hipotez ve yaklaşım literatürde yer almaktadır. Terör failleriyle 

ilgili sorulan temel soru, “Bireylerin terörist olarak doğmadığını, zamanla terör eylemlerini 

düzenleyebilecek ya da destek verecek bir rol üstlenmelerini sağlayan faktörler nelerdir?” 

sorusudur. Uluslararası güvenlik ve teröre ilişkin bilimsel literatür, terörizmi kapsamlı bir 

şekilde açıklayabilecek teorileri nicel çalışmalardan yoksundur ve sadece genellikle birkaç 

temel teoriye odaklanmaktadır. Aşağıda terörizme ilişkin temel hipotezlerden bahsedilecektir.  

Hayal kırıklığı-agresyon hipotezi 

Bu hipotez literatürdeki, öne çıkan hipotezlerden birisidir. Göreli yoksunluk hipotezini 

kendine temel alan bu hipotez, şiddetli davranışlar ve hareketler konusunda bir uzman olan Gurr 

(1970) tarafından önerilmiş ve Davies (1973) ise hipotezi yeniden düzenlemiştir. Göreli 

yoksunluk teorisine göre şiddet içeren sivil çatışma için gerekli ön koşul, aktörlerin değer 

beklentileri ve çevrelerinin görünür değer yetenekleri arasındaki tutarsızlık algısı olarak 

tanımlanan göreli yoksunluktur. Hayal kırıklığı-agresyon hipotezi ise genel olarak; terör 

davranışlarının çoğu, çeşitli politik, ekonomik ve kişisel ihtiyaçların veya hedeflerin hayal 

kırıklıklarına dair bir cevap olduğunu iddia etmektedir (Margolin, 1977). 

Olumsuz Kimlik Hipotezi 

Knutson (1981), Erikson’un kimlik teorisindeki olumsuz kimlik kavramını kullanarak, 

özellikle politik motifli terör faillerinin bilinçli olarak olumsuz bir kimlik kullandıklarını öne 

sürmektedir. Bu hipoteze yönelik ise baskı gören etnik azınlığın bir üyesi olarak üniversiteye 

gitme konusundaki isteksizliğinin çevresi tarafından bir hayal kırıklığı olarak bireye 
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yöneltilmesinin sonucunda bir terör faili olarak olumsuz kimliğe bürünmesi Knutson tarafından 

örnek gösterilmektedir. Olumsuz kimlik, bireyin ailesi ve topluluğu tarafından arzu edilen ve 

uygun görülen rolün haklı olarak reddedilmesini içermektedir. Knutson, terör faillerinin 

gündelik hayattaki uyumu sağlayacak alternatiflerin çevreleri tarafından yeterince 

karşılanmaması ve desteklenmemesiyle çaresizlik ve öfke hissederek şiddet ve teröre 

yöneldiklerini ifade etmektedir.  

Narsisistik Öfke Hipotezi 

Terör faillerinin erken gelişimi ile ilgili bu hipotezde psikopatolojiye vurgu 

yapılmaktadır. Temel olarak, “büyüklenmeci kendilik (grandiose self)” gerçek hayatta nötralize 

edilmezse birey, sosyopat, kibirli ve sosyal hayata adaptasyonu açısından gerekli birçok 

nitelikten yoksun olacaktır. Benzer nitelikte, “idealize edilmiş ebeveyn egosu” gerçek hayatta 

nötralize edilmezse, yenilginin kabul edilmesi noktasında çaresizliğe ve narsisistik yenilgi de 

öfke tepkilerine ve narsisistik yaralanma kaynağının yok edilmesine yol açabilir. Bireyin 

narsisizminin katı ve rijit bir yapı göstermesi sonucunda ego, esneme özelliğini kaybederek 

yeni uyaranlara ve çevresine uyum gösteremez konuma gelebilir. Bu hipotezin yaratıcılarından 

Crayton'a göre terörizm, tehdit yoluyla güç veya kontrolü koruma ve sürdürme eylemidir. 

Crayton ayrıca, gerçekleştirilen eylemler sonucunda terör faillerinin deneyimledikleri utanç ve 

ayıp gibi kötü hislerin grup bütünlüğüne zarar vermemesi için “anlamlı yüksek ideallerin” 

oluşturulduğunu ifade etmektedir (Crayton, 1983).  

Terör Faili Profili Oluşturmanın Riskleri 

Terör failleri tarafından paylaşılan nitelikleri veya özellikleri izole etmek ve 

sınıflandırmak oldukça zorlu ve riskli bir iştir. Çünkü terör failleri arasındaki benzerliklerden 

ziyade farklılıklar niceliksel olarak daha fazla olabilmekte ve bu durum profillemeyi oldukça 

güç hale getirmektedir. Post (1985: 103), şiddet davranışını gerçekleştiren bireylerin 

psikolojisini anlamaya çalışan davranış bilimcilerinin, tipik bir “terör failinin düşünce yapısını” 

belirleme çabalarının sonuç vermediğini söylemektedir. Terör faili olan insanlar, çok çeşitli 

kültürlerden, milletlerden ve ideolojik nedenlerden, toplumun tüm katmanlarından ve çeşitli 

mesleklerden gelmekte ve onların kişilikleri ve özellikleri, genel popülasyondaki insanlar kadar 

çeşitlilik göstermektedir. Her biri geniş çapta ve birbirinden ayrılan ulusal ve sosyo-kültürel 

geçmişe, bağlamlara ve hedeflere sahip olan terör faillerinin çeşitliliği, bireysel grupların veya 

terör gruplarının genel bir profilini geliştirmeye yönelik riskler olduğunu açıklamaktadır 

(Hudson, 2018). Terör faillerinin psikolojik profillemesi her ne kadar riskli ve tehlikeli olsa da 

bu konu da yapılan çalışmalar faillerin; psikolojik özellikleri, travmatik öykülerinin olup 
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olmadığı ve çeşitli demografik özellikler açısından fikir verici niteliktedir. Unutulmamalıdır ki 

bu çalışmalar direkt olarak terör failleri ile yapılmadığı için “terör faili gibi” sonuçları vermekte 

ve sadece bir açıklama getirici nitelik taşımaktadır. Aşağıda bahsedilecek özelliklere sahip 

bireylerin terör faili olma riski taşıdığı veya terör faili olmaya yatkın olduğu sonucu 

çıkartılmamalıdır. 

Terör Faili Gibi Olmanın Sosyopsikolojik Karakteristikleri 

Genel Profil 

Russell ve Bowman (1977) tarafından 1966-1976 yılları arasında Almanya’da yapılan 

çalışmada; terör faillerinin daha çok erkek olabileceği, en fazla 22-24 yaş arasındaki bireylerden 

oluşabileceği ve bu bireylerin üniversite mezunu olmasa da önemli bir bölümünün üniversite 

eğitimine devam ediyor olabileceği sonuçları ortaya çıkmıştır. Kadın terör failleri içinse, 

operasyonel rollerden ziyade daha çok destekleyici rol alabilecekleri ve bu faillerin üniversite 

öğrencisi ya da mezunu olup olmaması fark etmeksizin en çok anarşist ve Marksist bakış açısına 

sahip olabilecekleri ve üniversite dönemindeyken terör gruplarına daha fazla katılım 

sağlayabilecekleri sonucu ortaya çıkmıştır.  

Profillemeye yönelik yapılan çalışmalar daha çok, gazete haberleri ve akademik 

araştırmalar gibi ikincil kaynaklar üzerinden yürütülmekte ve çalışmaların metodolojik 

yaklaşımlarında geçerlilik önemli bir eksikliği oluşturmaktadır. Bu durumun en önemli 

nedenlerinden birisi de terör ve terör faillerinin tanımlarının operasyonel olmayan tanımlar 

üzerinden yürütülmesidir. 

Yaş 

Yaş değişkeni ve terör faili gibi olma üzerine literatürde çeşitli araştırmalar 

bulunmaktadır. Silke (1999), terör faili gibi olma durumundaki en yüksek riskli yaşın 23 

olduğunu, 28 yaşın ise düşük riskli olduğunu ifade etmektedir. Silke çalışmasında genel olarak 

18-25 yaş arası grubun fazla riski barındırdığını, 16-18 yaş ile 25-30 yaş aralarının orta riske 

sahip olduğunu ve 16 yaş ve altı ile 30 yaş ve üstünün ise en düşük riskli gruplar olduğunu 

bulmuştur. Daha önce de ifade edildiği üzere terör faili gibi olma profiline yönelik bu alanda 

yapılan çalışmalar daha çok gazete haberleri ve medya gibi ikincil kaynaklar aracılığıyla 

yürütülmüştür. Russel ve Bowman (1977) tarafından yapılan çalışmada aktif terör faillerinin 

genellikle 22-25 yaşları arasında olduğu bulunmuşken; Alman, Filistinli ve Japon terör 

faillerinin ise daha çok 20-25 yaşları arasında olduğu belirlenmiştir. Bu alanda yapılan başka 

çalışmalar, çeşitli terör faillerinin 16-17 yaşları arasında da olabileceğini, özellikle Arap ve 
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İtalyan terör gruplarının 14-15 yaşları arasındaki erkek çocukları tehlikeli görevler için 

kullanabildiklerini söylemektedir. Bunun nedenleri olarak da çocukların, talimatları sorgulama 

ve şartsız kabul etme olasılıklarının daha düşük olması ve daha az dikkat çekici olmaları olduğu 

düşünülmektedir (Hudson, 2018). 

Eğitim ve Mesleki Arka Plan 

Genel olarak terör failleri ortalama eğitimden daha fazla eğitime sahip ve çok az sayıda 

Batılı terör faili eğitimsiz veya okuma yazma bilmemektedir. Terör faillerinin meslekleri 

çeşitlilik gösterebilmektedir ve özellikle işsizler ve öğrenciler dışında herhangi bir meslek 

grubu ile terör faillerinin meslek grupları arasında ilişki bulunamamıştır. Terör failleri arasında 

yüksek düzeyde eğitimli olanlara genellikle üst düzey bir pozisyon (liderlik vb.) 

verilebilmektedir. Terör grupları arasındaki yaşlı olanlar ve liderler sıklıkla doktorlar, 

bankacılar, avukatlar, mühendisler, gazeteciler, üniversite profesörleri ve orta seviye devlet 

yöneticileri gibi profesyoneller olabilme ihtimalleri bulunmaktadır (Hudson, 2018). 

Psikolojik ve Demografik Profil 

Terör faillerinin psikolojik profillemeleri yapılırken “terör faili gibi (likely terrorist)” 

olma durumu tespit edilmeye çalışılmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalar göç faktörünün 

önemli olduğunu ortaya çıkarmıştır. Vaisman-Tzachor (2007), çalışmasında; illegal ve kayıtlı 

olmayan bireylerin, terör faili gibi olma ile en yüksek eşleşmeye sahip olduğunu, en düşük/en 

tehlikeli olmayan grubun ise ülkesinde doğan/göç etmeyen insanlar olduğunu bulmuştur. Tablo 

I’de göç faktörü ile terör faili olma gibi durumu arasındaki ilişki yer almaktadır.  

Tablo I: Göç Faktörü ile Terör Faili Olma Gibi Arasındaki İlişki 

Göç Faktörü Eşleşme Düzeyi 

İllegal/Kayıtsız yaşayan birey En yüksek eşleşme 

Turist/Diplomatik Statülü birey Yüksek eşleşme 

Çalışma/öğrenci vizesi ile gelen birey Ortalama eşleşme 

Kalıcı ikamete sahip birey Ortalamanın altı eşleşme 

Vatandaşlık kazanmış birey Düşük eşleşme 

Yurt dışından gelmemiş birey En düşük eşleşme 
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Vaisman-Tzachor (2007), çalışmasında ayrıca medeni durum faktörünün terör faili gibi 

olma durumuna olan etkisini de belirlemeye çalışmıştır. Bu araştırma sonucunda terör faili gibi 

olma ile en yüksek eşleşme gösteren grubun bekarlar, en düşük eşleşme gösteren grubun ise 

evli ve çocuklu bireyler olduğu saptanmıştır. Tablo II’de medeni durum ile terör faili olma gibi 

durumu arasındaki ilişki gösterilmektedir. 

Tablo II: Medeni Durum ile Terör Faili Gibi Olma Arasındaki İlişki 

Medeni Durum Eşleşme Düzeyi 

Bekar En yüksek eşleşme 

Devam eden ilişki Yüksek eşleşme 

Evli/nişanlı Orta düzeyde eşleşme 

Evli ve çocuklu olma Düşük düzeyde eşleşme 

 

Terör faili gibi olma ve terör faillerinin psikopatolojilerine yönelik çeşitli araştırmalar 

ve hipotezler literatürde yer almaktadır. En çok araştırılan ve en fazla ilişkili bulunan 

psikopatolojinin, narsisizm olduğu iddia edilmektedir (Crayton, 1983; Hudson, 2018). 

Vaisman-Tzachor (2007)’un çalışmasında da en fazla eşleşme gösteren grup, literatürle paralel 

bir şekilde patolojik narsisizm olarak ortaya çıkmıştır. Tablo III’de psikopatoloji ile terör faili 

gibi olma arasındaki ilişki yer almaktadır. 

Tablo III: Psikopatoloji ile Terör Faili Gibi Olma Arasındaki İlişki 

Psikopatoloji  Eşleşme Düzeyi 

Patolojik Narsisizm En yüksek eşleşme 

Psikopati Yüksek eşleşme 

Narsisizm Orta düzeyde eşleşme 

Paranoya Düşük düzeyde eşleşme 

 

Psikopatoloji ile ilgili araştırmaların yanı sıra bazı çalışmalar; “benzersizlik”, “kötü ün”, 

“sosyal kabul görme”, “ideolojik inanç”, “duygusal açlık”, “güçlü grup ilişkisi” ve “sosyal 

izolasyon” gibi terörle ilişkili olabilecek temel unsurların olduğunu ortaya çıkarmıştır 
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(Vaisman-Tzachor, 2007). Aşağıda terör faillerinin ve terör gruplarının olası motivasyonları 

açıklanmaktadır. 

Tablo IV. Terör Failleri ve Terör Gruplarının Motivasyonları 

Motivasyon  Açıklama  

Özel olma Özel ve benzersiz bir misyon sahibi olma (en yaygın ve en güçlü 

motivasyon) 

Bilinme Hedef kitle tarafından biliniyor olma (güçlü bir motivasyon) 

Açıkça onaylanma Birileri ya da bir grup tarafından tanınma 

Uygun hale getirme Eylemleri bir nefret söyleminden ziyade, ideolojik inançlarla 

açıklayarak meşrulaştırma 

Ait olma hissi Bağlı kalma ve benzer düşünen başkalarıyla birlikte olma isteği 

Sosyal izolasyon Sosyal izolasyon sonucunda diğer görüş ve düşüncelere erişim 

kısıtlanmakta ve grup içi düşüncenin meşruiyeti korunmakta 

İntikam Grup içindeki bireylerin haksız muamele görüldüğüne dair inanç 

sonucu intikam alma düşüncesi 

 

Stern, terör faillerinin ve liderlerin psikolojik motivasyonları arasında olası hangi 

farkların görülebileceğine dair yaptığı çalışmada faillerin liderlere kıyasla; örgüte daha kolay 

katılım sağladıkları (grandiyöz, duygusal), daha fazla agresyon/hayal kırıklığı motivasyonlu 

oldukları, kendisine ve ailesine yabancılaşmalarının daha fazla olduğu, tekrarlı suç işlemiş 

oldukları ve şehitlik arzuları olduğu gözlemlenmiştir. Liderlerin ise faillere göre; örgüte daha 

zor katılım sağladıkları (inatçı, aç, daha az grandiyöz), daha fazla güç/iktidar motivasyonlu 

oldukları, daha iyi eğitimli ve sosyal oldukları, ailesi ve kendi toplumuyla güçlü sosyal ilişkiler 

kurduğu ve şehitlik arzuları bulunmadığını öne sürmektedir (Stern, 2003). Tablo V’de yukarıda 

açıklanan terör failleri ile liderlerin psikolojik motivasyonları arasındaki farklar 

gösterilmektedir. 

Tablo V: Terör Failleri ile Liderler Arasındaki Psikolojik Motivasyon Farklılıkları 

Terör failleri Liderler/Yöneticiler 
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Örgüte katılım daha kolay (grandiyöz ve 

duygusallık ön planda) 

Örgüte katılım daha zor (inatçı, daha az 

grandiyöz) 

Hayal kırıklığı/agresyon motivasyonlu Güç motivasyonlu 

Güçlü ideolojik inanç  Pratik yönelimli ve sonuç alma inancı hakim 

Tekrarlayıcı suç öyküsü (ağırlıklı olarak 

düşük nitelikte suçlar) 

Daha iyi eğitimli ve sosyal olma (suç öyküsü 

oldukça az) 

Kendisine ve ailesine yabancılaşma Ailesi ve çevresi ile güçlü sosyal ilişki 

Bilinme arzusu (kötü ün) Daha fazla kötü ün elde etme arzusu 

Yöresel hedef (yaşadığı toplum) Evrensel hedef (tüm dünya) 

Şehit olma arzusu (özel olma arzusu) Şehit olma arzusu yok 

Kısa süreli terör grubu içerisinde 

bulunma 

Uzun süreli terör grubu içerisinde bulunma 

 

Terörle mücadele alanındaki önleme protokollerinin oluşturulması aşamasında, aşırı 

basitleştirilmiş (terör politik bir fenomen ya da psikolojik bir fenomendir) düşüncelerden 

kaçınmak son derece önemlidir. Çünkü terör çok boyutlu unsurları içerisinde barındırmaktadır. 

Bu çalışmada terörün tek bir dinamiği ele alınarak psikotravmatolojik yaklaşım ile terör faili 

gibi olabilmeye yönelik psikolojik karakteristikler değerlendirilmiştir. Psikolojik açıdan terörün 

değerlendirilmesinin terör fenomenini açıklamakta yeterli olmayacağı ve çalışmada 

açıklanmaya çalışılan psikolojik profillerin de bir durum tespiti olduğu ve genellenemeyeceği 

unutulmamalıdır. Çünkü her terör organizasyonu farklı iç dinamiklerine sahip olabilmekte ve 

kendi içinde farklı bir grup kültürü ve grup motivasyonu geliştirebilmektedir (Gilmartin, 1996; 

Sprinzak, 2001; Stern, 2003). 

Psikotravmatoloji ve psikotarihe göre şiddet ve terörün oluşmasında; çocuk yetiştirme 

stilleri, kültürel özellikler ve ortak grup dinamikleri önemli rol oynamaktadır. Toplumsal 

olayları ve dönüşümleri çocukluk çağı travmaları ve çocuk yetiştirme stilleri bağlamında 

açıklamaya çalışan psikotarih, uluslararası güvenlik ve terör alanına yönelik strateji ve çözüm 

önerileri geliştirmemize katkı sağlayabilecek nitelikte önem verilmesi gereken bir disiplindir 

(DeMause, 1982). Psikotarih, travmatik olayların hem bireysel hem kitlesel etkilerini anlamaya 

yardımcı olmakla beraber, bireysel ve toplumsal şiddet olaylarının nedenleri ile ilgili de farklı 
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bir perspektiften bakmayı sağlayan bir çalışma alanı olma özelliği taşımaktadır. Travmaların 

bireysel etkilerinin yanında, kitlesel olarak deneyimlenen travmaların psikolojik etkilerinin 

araştırılması, bu durumlardan etkilenen bireylere en kısa sürede nitelikli ve etkin psikolojik 

desteğin verilebilmesi için önem arz etmektedir (Öztürk, 2016). 

Adli bilimler ile yakından ilişkili olan uluslararası güvenlik ve terör alanındaki 

disiplinler arası yapılan çalışmalar, terör fenomenini daha iyi açıklamak ve anlayabilmek adına 

son derecede önem teşkil etmektedir. Terörün; iç içe geçmiş sosyal, psikolojik, ideolojik, dinsel 

ve politik bir dizi güdü ve davranış olgusunu temsil ettiği ve terör faili gibi olmanın profilini 

oluşturmanın oldukça zor ve riskli olduğu unutulmamalıdır. Terör; hem politik, psikolojik, 

sosyal, vb. birçok motivasyona sahip hem de bu alandaki çalışmalar daha çok ikincil 

kaynaklardaki istatistiki verilere dayanmaktadır. Bu durumda terörün motivasyonlarını ve 

yapısını daha iyi aydınlatabilmeye yönelik daha fazla teori ve farklı disiplinlerin bir arada 

çalışmasına ihtiyaç vardır. Uluslararası güvenlik ve terör ile ilgili adli bilimler bakış açısıyla 

yapılacak disiplinler arası çalışmalar ve bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkabilecek olası 

teoriler ve çözüm önerileri, terörle mücadelede etkili, uygulanabilir politika ve önleme 

programları geliştirmeye yönelik bilimsel zemin hazırlayacaktır. 
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SS.13.  

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ADLİ OTOPSİ KONUSUNDAKİ 

TUTUMLARI 

 

Osman Celbişa, Mucahit Oruça, Hasan Demirela, İsmail Altına 

aİnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Malatya 

 

GİRİŞ VE AMAÇ 

Otopsi terimi (autopsy) kendi görmek anlamına gelmektedir. Otopsi uygulamasının en 

önemli amaçlarından birisi ölüm sebebi tayinidir. Ölüm sebebi tayini ile ilgili çalışmaların 

tarihinin eski mısıra kadar dayandığı bilinmektedir. M.Ö. 44 yılında Julius Caesar bir suikast 

sonucu öldü. Caesar'ın cesedi üzerinde uzman bir hekim olan Antistius tarafından dış 

muayeneyi de kapsayan kapsamlı bir inceleme yapıldı. Bu incelemelerden elde edilen sonuca 

göre Caesar 23 bıçak darbesine maruz kalmıştı bunlardan biri göğüs duvarını birinci ve ikinci 

kaburgalar arasından delerek ölümüne neden olmuştu.5 Otopsi uygulaması tıp eğitiminin 

vazgeçilmez bir parçası olmakla birlikte travmatize edici bir süreçtir.4 Çalışmamızda İnönü 

üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 6 öğrencilerinin, adli tıp stajından sonra bilgi düzeyleri ve 

tutum değişiklikleri ile fiziksel ve duygusal olarak etkilenme durumlarının değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

2018-2019 öğretim yılında adli tıp stajına katılan Dönem 6 öğrencileri çalışmaya 

alınmıştır. Hazırlanan anket formlarıyla dönem 6 öğrencilerinin sosyodemografik özellikleri, 

adli otopsi konusundaki bilgi ve tutumları, adli otopsi uygulamasına ilişkin görüşleri, otopsi 

uygulaması öncesi ve sonrası kaygı düzeyi bulguları yönünden araştırılmıştır. Veriler SPSS ver. 

24.0 ile analiz edilmiştir. 

BULGULAR 

Çalışmamıza katılan 33 öğrencinin 15’i erkek, 18’i kadındı. En küçüğü 23, en büyüğü 

27 yaşında olup, yaş ortalaması 24,57±0,96 idi. öğrencilerin %78,8’i adli otopsinin tıp eğitimine 

katkısı olduğu fikrine katıldığı, %8,1’i bu fikre kısmen katıldığı gözlenmiştir. %78,8’i adli tıp 

uzmanı olmayan hekimlerin adli otopsi uygulaması yapmasının uygun olmayacağı fikrine 

katıldığı, %21.2 si kısmen katıldığını belirtmişlerdir. Öğrencilerin staj sürecinde öğrendikleri 
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bilgiler ile fakülteden mezun olduktan sonra ölü muayenesini eksiksiz yapabilecekleri fikrine 

adli otopsi uygulaması öncesi %42.4’ünün katıldığı, %48.5’inin kısmen katıldığı; sonrasında 

%66.7’sinin katıldığı, %30.3’ünün kısmen katıldığı gözlenmiştir. Staj sürecinde ölüm 

belirtilerini eksiksiz öğrendiği fikrine adli otopsi uygulaması öncesi %51.5’inin katıldığı, 

%45.5’inin kısmen katıldığı; sonrasında %66.7’sinin katıldığı, %33.3’ünün kısmen katıldığı 

gözlenmiştir. Öğrenciler otopsi uygulaması öncesi adli otopsiye karşı hissettikleri sorusuna 

%24.2’sinin bilimsel ilgi ve merak hissettiği, %42.4’ünün boş bıraktığı, sonrasında %54.5’inin 

bilimsel ilgi ve merak, %24.2’sinin korku ve kaygı hissettiği görülmüştür. Adli otopsi 

uygulaması sırasında hangilerinin etkilediğini adli otopsi uygulaması öncesi %33.3’ü hoş 

olmayan kokudan etkileneceğini belirtmiş ve %45.5’i soruyu cevaplandırmamıştır. Adli otopsi 

uygulaması sonrası %57.6’sının hoş olmayan koku, %42,4’ünün ölünün görüntüsü, 

%24.2’sinin kemik testeresinin sesi olduğunu belirtmiştir. Adli otopsi uygulaması öncesi 

öğrencilerin %42,4’ü, sonrasında ise %57,6’sı daha fazla otopsi görmek istediğini belirtmiştir. 

Adli otopsi uygulamasının eğitiminize katkısı olduğunu düşünüyor musunuz sorusuna 

uygulama öncesi öğrencilerin %48.5’i evet cevabı verirken, uygulama sonrası %78,8’i evet 

cevabı vermiştir. Adli otopsi uygulaması öncesi uygulanan STAI kaygı ölçeği 

değerlendirmesinde skor ortalaması 40,48±4,93 olduğu görülmüştür. Adli otopsiye 1 kez 

katılanlarda 39,33±5,03, 2-3 kez katılanlarda 44,80±6,83’e yükseldiği, 3’ten fazla katılanlarda 

38,80±7,85’e düştüğü izlenmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: 

Çalışmamızda, öğrencilerin eğitim öncesi ve sonrası adli otopsi uygulamalarına karşı 

bazı konularda bakış açıları değişirken bazı konularda değişmediği bulunmuştur. Otopsi eğitimi 

ile ilgili cevaplarda pozitif manada fikirlerinin değiştiği görülmüştür. Otopsiye katılım sayısı 

arttıkça öğrencilerin kaygı düzeylerinin düştüğü bulunmuştur. Çalışmamız bir ön çalışma olup 

devam etmekte olduğu için vaka sayımızın yetersiz olması sebebiyle istatiksel olarak anlamlı 

olmadığı görülmüştür. 

Otopsi ile ilgili kaygı düzeylerinin düşmesinin öğrencilerin katıldıkları otopsi sayısı ile 

alakalı bulunduğundan tıp eğitimi içerisinde öğrencilerin mümkün olduğu kadarıyla fazla 

sayıda otopsiye katılımlarının sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz.  

Anahtar Kelimeler: Adli otopsi, tıp eğitimi, duygu durum, tutum, bilgi 
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SS.14.  

ADLİ TIP PRATİĞİNDE KÖPEK SALDIRILARI 

 

Hasan Din 

Adli Tıp Kurumu Kayseri Adli Tıp Şube Müdürlüğü 

  

 Tüm dünyada hayvan saldırıları önemli Toplum Sağlığı problemi olarak karşımıza 

çıkmakta, meydana gelen hayvan saldırılarına bağlı yaralanmalar ise en sık köpek ve kedi gibi 

evcilleştirilmiş hayvan ısırıkları olarak bildirilmektedir. Çok sayıda farklı yayında vurgulandığı 

üzere dünya üzerinde bildirilmeyen olguların çokluğu nedeni ile bu tip yaralanmaların sıklığı 

ise esasen tam olarak bilinmemektedir. Ölümcül köpek saldırılarına bağlı yaralanmalar Adli 

Tıbbi bir problem olarak özellikle çocuklar arasında bildirilmekte, erkek çocukların kız 

çocuklarına göre daha çok köpek saldırılarına maruz kaldığı vurgulanmaktadır. Yaralanan 

vücut bölgesi, ısıran canlının türüne ve mağdurun yaşına göre farklılık göstermekle birlikte 

çocuk yaş grubunda erişkinlerden farklı olarak en sık yaralanan baş-boyun bölgesidir. 

Köpeklerin güçlü diş ve çene yapısına sahip olmaları nedeniyle köpek saldırılarına bağlı 

yaralanmalarda ısırılan dokuda kesici ezici tipte yaralanmalar gözlenmekte, ayrıca oluşan çene 

kuvvetinin etkisi ile kas, tendon, kemik,  damar ve sinir gibi derin doku zararları da Adli 

Otopsilerde ve klinik muayenelerde tespit edilmektedir. Bildiride sunulan ölümcül köpek 

saldırısı olan dört otopsi olgusundan üçü çocuk yaş grubunda erkek olup bir olgumuz ise erişkin 

bir kadındır.  

 İlk olgumuz evinin yakınında oynadığı sırada köpek saldırısı sonrasında kaldırıldığı ilçe 

Devlet Hastanesinde hayatını kaybettiği belirtilen,  fiziksel muayenede baş kısmında oksipital 

bölgede, yüz, boyun, göğüs, batın, sol omuz bölgesi, her iki alt ekstremitede,  perinede  farklı 

boyutlarda pençe ve diş izleri  de görülebilen cilt cilt altı ve yer yer kemik kas dokusunun da 

izlendiği yaralar bulunduğu, otopside ise  servikal  C2-3 vertebra arsında ayrıklı kırık, trakeada 

laserasyon saptanan 7 yaşında erkektir.  

 İkinci olgumuz okul arkadaş grubu ile birlikte yolda yürüdüğü sırada köpek saldırısına 

uğradığı ve olay yerinde öldüğü ailesi tarafında beyan edilen 14 yaşında erkek olup dış 

muayenede baş kısmında skalpte-saçlı deride, yüzde, boyunda, sol aksiller bölgede, batında, 

sağ uylukta perianal bölgede sınırları düzensiz, diş ve pençe izlerinin seçildiği geniş 
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laserasyonlar, her iki kolda, ön kolda, alt ekstremitelerde farklı boyutlarda diş ve tırnak izleri 

ile uyumlu yaralar, otopside göğüs duvarında hayavan sırığına bağlı geniş lasearsyon, boyun 

yumuşak dokularında yaygın hematom, trakeada, larenkste, epiglot bölgesinde diş izleri, 

lasearsyon, sağ uyluk disseksiyonunda femoral arterde ve vende laserasyon bulundu. 

  Üçüncü olgumuz açık alanda köpek saldırısına uğradığı, ancak hastaneye kaldırlmadan 

önce olay yerinde öldüğü belirtilen  9  yaşında  erkek çocuğu olup, dış incelemede boyun 

kısmında lasearsyon, sağ karotis kommunis arter açıkta olduğu, sağ üst ekstreimite humerus 

distalinde subtotal ampütasyon, kenarları düzensiz ekimoz izlenmeyen, göğüs önde boyuna 

devam eden düzensiz  derin kemik dokuların izlendiği doku kayıpları olan otopside 

disseksiyonda akciğer subplevral alanda kanama, trakeada ve larenkste geniş laserasyon  ve 

doku kaybı,   sağ karotis kommunis arterde  ve sağ subkalviyan arterde laserasyon tespit edildi.  

 Son vakamız 71 yaşında kadın olup açık arazide köpek saldırısı sonrasında hastaneye 

müracaat ettirildiği, yüz kısmında, başta, alt ve üst ekstremitelerde çok sayıda derin ısırık izleri 

saptandığı, hastanede kardiyak arrest geliştiği CPR sonrasında yoğun bakıma alındığı, yapılan 

müdahalelere rağmen aynı gün içinde öldüğü, otopside disseksiyonda, her iki kol ve ön kolda, 

alt ekstremitelerde kas dokusunda cruch tarzında yaralanmalar, yumuşak dokularda yaygın 

hematom saptandı.  

 Kırsal alandaki insanlar ve özellikle çocuklar daha uzun sürelerde evleri dışında açık 

alanda vakit geçirmekte ve buna bağlı olarak da hayvan saldırıları açısından daha yüksek 

oranlarda yaralanma riskleri taşımaktadır. Bu açıdan çocuklara yönelik koruyucu hekimlik 

bakımından saldırgan bir hayvana ile karşılaşma durumunda davranış modeli geliştirmeye 

yönelik eğitim programları ortaya konmalı. Hayvan saldırıları konusunda gerekli toplumsal 

bilincin oluşturulması ve bu tip olayların doğru şekilde ele alınarak özellikle Adli Tıbbi açıdan 

hayvan saldırılarına bağlı yara özelliklerinin hem otopsilerde ve hem de klinik muayenelerde 

doğru tanımlanması çok büyük önem taşımaktadır. Yara tariflerinin açık şekilde yapılarak 

ortaya konması hekimler tarafından daha kolay tanınmasının sağlanması, travmatik 

yaralanmaya neden olan hayvanların gerektiği şekilde doğru tespit edilerek bu yönde daha hızlı 

müdahalelerin ve düzenlenecek tıbbi tedavilerin belirlenmesi açısından da büyük anlam ifade 

etmektedir. 
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SS.15.  

ORGAN VEYA DOKU TİCARETİ SUÇU BAKIMINDAN İLGİLİNİN RIZASI 

 

Hüseyin DELİBALTA,  Şenay COŞKUN İNCE, Murat ARPA, Hulusi AKKAYA 

 

  Anahtar Kelime; İlgilinin rızası, tipiklik, hukuka aykırılık, organ ve doku ticareti suçu 

Ceza hukuku açısından suçu yapısal olarak incelediğimizde bazen tipikliğin gerçekleşmesine 

engel olan bazen de eylemin hukuka uygun olmasını sağlayan iki farklı “rıza” türü olduğu 

görülmektedir. Ancak kanun sarih olarak böyle bir ayrıma girmiş değildir. Doktrinde tartışılan 

ve ceza kanununda ki “rıza” hususunun çözümünde varılan önemli bir tasnif olduğu açıktır. 

Çünkü bir eylemin suç kabul edilmesi için eylemin aynı zamanda hukuka aykırı ya da diğer bir 

deyişle eylemin hukuk düzenince mubah sayılması gerekmektedir. Failin eyleminden dolayı 

cezalandırıla bilmesi için eylemin suç tarifine uymakla birlikte hukuka aykırı olması 

aranmaktadır. Hukuka aykırılıktan anlaşılması zorunlu olan “fiilin yalnızca ceza hukuku değil, 

bütün hukuk düzeni ile çatışma halinde bulunması” halidir. Eylemin hukuka uygun olacağı 

başkaca yasal düzenlemeler ile sağlanmış ise eylemin işlendiği anda eylem hukuk dünyasında 

hukuka aykırı doğmamıştır. Bu sebeple,  temelde hukuka aykırı doğan bir fiil sonradan hukuka 

uygun hale asla gelmeyecektir. Hukuka uygunluk halleri bakımından ya hep ya da hiç kuralı 

geçerli olacaktır.  Yasa koyucu bazı suç tipleri açısından rızayı tipiklikte yer alan bir unsur 

olarak düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunun 91/1 maddesindeki (Hukuken geçerli rızaya dayalı 

olmaksızın, kişiden organ alan kimse) suç tipindeki rıza suçun unsurudur.  Söz konusu bu suç 

tipi bakımında rıza bir hukuka uygunluk sebebi değil suçun unsurudur. Bu sebeple söz konusu 

suç bakımından ilgilinin rızasının bulunması eylemi tipiklikten çıkarır ve bu eylem bakımından 

ayrıca hukuka uygunluk araştırması yapılmaz. Şöyle ki; bir suça ilişkin kanun normunda “rıza” 

suçun unsuru olarak gösterildiği durumlarda, mağdurun rıza göstermesi bir hukuka uygunluk 

sebebi değildir. Diğer taraftan ilgilinin rızasının hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilecek 

suç tipleri bakımından eylemin ilgilinin rızası kapsamında gerçekleşip gerçekleşmediği ayrıca 

araştırılacaktır.  Hukuka uygunluk nedeni olan rıza açıkça veya zımnen de olsa mutlaka 

eylemden önce açıklanmış olmalıdır. Eylemden önce açıklanmamış, dış dünyada açıkça da 

ortaya konulmamış irade/rıza, eylemle örtüşse bile eylemi hukuka uygun hale getirmez.  
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SS.16.  

ADLİ OTOPSİLERDE PULMONER TROMBOEMBOLİ OLGULARININ 

İNCELENMESİ; 4 YILLIK OLGU SERİSİ 

Ahmet Sedat Dündar1, İsmail Altın1, Osman Celbiş1, Emine Şamdancı2, Bedirhan Sezer 

Öner3, Semih Petekkaya4 

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 

 2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı   
3Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 
4Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 

 

GİRİŞ  

Pulmoner arter ve dallarının daha çok trombüs, daha seyrek olarak yağ partikülleri, 

amniyon sıvısı, hava, neoplastik hücreler ya da yabancı maddeler (intravenöz ilaç 

bağımlılarında talk, çeşitli intravenöz ilaç uygulanan olgularda katater parçaları vb.) ile 

tıkanması sonucunda ortaya çıkan klinik tabloya pulmoner tromboemboli (PTE) denir (1-2-5). 

Pulmoner tromboemboli ve derin ven trombozunun (DVT) genellikle bir arada görülmesi 

sebebiyle, bu iki durumun birlikteliği venöz tromboembolizm (VTE) olarak ifade edilir (3). 

Trombüsün kaynağı olguların %90’ından fazlasında özellikle illiak, femoral ve popliteal venler 

olmak üzere alt ekstremite derin venleridir (2-5).  

Trombüs etyopatogenezinde; venöz staz, damar duvarı hasarı ve hiperkoagülabilite 

olduğu görülmektedir (7-10). Pulmoner tromboemboli sonrasında damar obstrüksiyonu sonucu 

ölü boşluk ventilasyonu, ardından histamin-seratonin salınımına bağlı terminal bronşiollerde 

bronkokonstrüksiyon, ventilasyon/perfüzyonda (V/Q) bozulma, difüzyon azalması ve şant 

sonucu hipoksemi gelişir (10). Pulmoner tromboembolide son 4 hafta içinde uygulanan cerrahi 

girişim, immobilizasyon (son 4 hafta içinde 2 gün veya daha uzun süren yatak istirahati), travma 

(son 3 ay içinde), geçirilmiş DVT/PE öyküsü olması, obezite, malignite (yeni tanı alanlar, 

tedavi görmekte olanlar ve son 6 ay içinde tedavi ve palyatif bakım alanlar), inme, koroner arter 

hastalığı, kalp yetmezliği, sigara kullanımı ve hipertansiyon risk faktörleridir (11-12-13-14). 

Genç PTE olgularında gebelik, oral kontraseptif (OKS) kullanımı, genetik trombofili 

bulunmaktadır (16). Olguların %20 kadarında bilinen hiçbir risk faktörü saptanamamaktadır 

(17). 
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GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmamızda, Malatya Adli Tıp Grup Başkanlığı’nda 1 Ocak 2013-31 Aralık 2016 

tarihleri arasında yapılan 2421 otopsi retrospektif olarak değerlendirildi. Bu tarihlerde yapılan 

otopsilerde; PTE tespit ve tarif edilen olguların hastane evrakları, otopsi raporları, 

histopatolojik inceleme raporları, kolluk kuvvetince düzenlenmiş olay yeri inceleme raporları, 

tanık-sanık ifadeleri, ilgili olguların Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Birinci Adli Tıp İhtisas 

Kurul’u raporları incelendi. Pulmoner tromboemboli tespit edilen olguların; cinsiyet, yaş (65 

yaş üstü yaşlı, 40 yaş altı genç kabul edildi), altta yatan nedeni, şikayetleri, tıbbi özgeçmişi, 

hastane yatış süresi, yoğun bakım yatış öyküsü, tromboembolinin tıkadığı damarların boyutları 

(büyük/orta/küçük damar), lokalizasyonu (sağ/sol AC), kalp ağırlıkları, kalbin duvar 

kalınlıkları ve vücut kitle indeksleri(BMI), kemik kırığı olup/olmadığı, tüm görüntüleme 

yöntemleri, cerrahi girişim öyküsü ve ölüm nedenleri değerlendirildi. 

Bu çalışmada; PTE’ye katkı sağlayan etyolojik nedenler araştırılarak, ölüme direkt veya 

dolaylı olarak katkı sağlayan durumları belirlemek amaçlanmıştır.  

BULGULAR 

Değerlendirilen 17 olgunun 10’u kadın, 7’si erkekti. Olguların en küçüğü 26 en büyüğü 

ise 90 yaşında olup ortalama yaş 59,6 idi. Beş olgunun genç ve 7 olgunun ise yaşlı olduğu 

görüldü. Bir olgunun ameliyat öncesi spinal anestezi uygulaması sırasında PTE’ye bağlı arrest 

olduğu tespit edildi. Evde ölü bulunan 4 olgu ve araç dışı trafik kazası sonrası yoğun bakımda 

entübe olarak takip edilen bir olguda tespit edilebilir klinik semptom yoktu. Diğer olgularda en 

sık başlangıç şikayetinin nefes darlığı olup, sıklık sırasına göre diğer şikayetler baş dönmesi, 

göğüs ağrısı, bayılma ve bacaklarda şişlikti. Uzun yolculuk öyküsü olan olguda; hemoptizi, 

plevrit ve plevral efüzyon bulguları görüldü.   
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İki olgunun antipsikotik ilaç kullanım öyküsü, 9 olgunun (%52,9) kardiyovasküler 

hastalıklardan (hipertansiyon, kalp yetmezliği, MI, koroner arter hastalığı, aritmi) bir veya daha 

fazlasının olduğu, 3 olgunun (%17,6) DM, 1 olgunun astım ve başka bir olgunun kolon kanseri 

öyküsü olduğu görüldü. Olguların 11’inde kemik kırığı olduğu, 4’ünde izole alt ekstremite, 

2’sinde alt ekstremite ile birlikte kosta ve vertebra kırığı, 3’ünde izole vertebra kırığı, birinde 

izole kot kırığı ve birinde izole üst ekstremite kırığı tespit edilmiştir. Trombüsün 8 olguda 

damar lümenini tamamen tıkadığı, 6 olguda kısmen tıkadığı, 2 olguda belirlenemediği ve bir 

olguda tespit edilemediği görüldü. Trombüsün 12 olguda (%70,6) her iki akciğer damarlarını 

tıkadığı, 2 olguda (%11,8) sadece sağ akciğer damarlarında tıkanıklık oluşturduğu tespit edildi. 

Otopsi sırasında 10 olguda (%58,8) alt ekstremite diseksiyonu sonucu trombüs tespit 

edilemediği, bir olgunun feth-i kabir sonrasında çürümeye bağlı değişiklikler nedeniyle 

değerlendirilemediği, 3 olguda (%17,6) her iki alt ekstremite venlerinde, 3 olgunun (%17,6) ise 

sol bacak derin venlerinde trombüs tespit edildiği görüldü. Histopatolojik inceleme sonucunda 

6 olguda (%35,3) alt ekstremiteden alınan örneklerde, 11 olguda (%64,7) akciğer damarlarından 

alınan örneklerde trombüs tespit edildiği görüldü. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Myokard inarktüsü ve inmeden sonra 3. en sık akut kardiyovasküler hastalık olarak 

karşımıza çıkan akut PTE hastanede tedavi gören hastaların prognozunu etkileyen, ciddi ve 

potansiyel olarak fatal seyredebilen önemli bir sağlık sorunudur (18). Kronik hastalık, travma 

ve immobilizasyon vb. durumlarla beraber ölüme neden olabildiği gibi, PTE tek başına da 
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ölüme sebebiyet verebilir. Hastaların klinik tablosu pulmoner vasküler obstrüksiyonun 

yaygınlığına, embolinin sayı, boyut ve lokalizasyonuna, olgunun yaşına ve beraberinde 

kardiyopulmoner hastalık varlığına bağlı olarak değişir (19).  

PTE; mortalite ve morbiditesi yüksek, çoğunlukla tanı konulamayan ve oldukça sık 

görülen klinik bir tablodur (20). PTE geçiren ve tanı konulamayan hastalarda mortalite oranı 

%30’lara ulaşmaktadır, tanı konup uygun tedavi yapıldığında bu oran %3’lere 

gerileyebilmektedir (21-22). PTE kaynaklı mortalite oranları kayıtlarda düşük çıkmasına 

rağmen otopsi ile desteklenen çalışmalarda bu oran belirgin olarak artmaktadır (22). 

Çalışmamızda da benzer sonuçların çıktığı 141 hastada yapılan bir çalışmada genç ve 

yaşlı yaş gruplarının her ikisinde de en sık görülen risk faktörleri immobilite ve yakın zamanda 

geçirilmiş cerrahi olduğu, en sık görülen semptomların nefes darlığı (%75), göğüs ağrısı (%61), 

öksürük (%36), hemoptizi olduğu (4, 7, 8, 9, 21), göğüs ağrısı ve hemoptizi görülme sıklığının 

yaşlı hastalarda istatistiksel anlamlı düşük bulunduğu tespit edilmiştir.  

PTE gelişen olguda pulmoner ya da kardiyovasküler bir hastalık varsa; tıkanmanın 

oluşturduğu arter kesit alanı küçük de olsa, meydana gelen patofizyolojik değişiklikler çok daha 

ciddi sonuçlar doğuracaktır. Altta yatan kardiyopulmoner bir bozukluğu olmayan olgularda 

pulmoner vasküler yatağın %20’den az kısmının obstrüksiyonu kompansatuvar 

mekanizmalarla minimal hemodinamik değişikliklere neden olur (22). Çalışmamızda 

tıkanmanın; ana ve orta boy damarlarda olması, damar lümenindeki yaygınlığı ve ileri yaşın,  

doğrudan ölüme sebebiyet verme oranının daha yüksek olduğu tespit edildi. PTE açısından risk 

taşıyan şüpheli ölümlerde, ayrıntılı anamnez, hastane kayıtlarının incelenmesinin yanı sıra 

otopsi ve histopatolojik inceleme önem taşımaktadır. 

Bu çalışma İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi tarafından 2018/1392 

proje numarası ile desteklenmiştir. 
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SS.17.  

TÜRK CEZA KANUNUNDA CEZA SORUMLULUĞUNU AZALTAN 

NEDENLERDEN HAKSIZ TAHRİK 

 

Mehmet SOKU 

 

TCK M.29- “Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi 

altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan 

yirmidört yıla ve müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası 

verilir. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.” 

 

Tahrik kelimesi Arapça kökenli bir sözcük olup genel manada hareket ettirme, 

kımıldatma, yola çıkartma, harekete geçirme, etki yapma, kışkırtma, oynatma, bir kimseyi kötü 

iş yapması için ileri sürme gibi anlamlara karşılık olarak kullanılmaktadır. Tahrik, kişinin 

iradesinin uyandırılması ya da belirli bir yöne hareket ettirilmesi ile gerçekleşebilir. 

Yasa maddesinde belirtilen Haksız Tahrik hali ceza hukukunda sorumluluğu azaltan bir 

neden olarak belirtilmiştir. Bu maddesinin fail için uygulanabilmesi için; öncelikle faili suça 

konu eylemi gerçekleştirmeye yönelten haksız bir fiil bulunmalıdır. Bu haksız fiil ibaresi 

özellikle namus veya töre cinayeti olarak adlandırılan akraba içi öldürme suçlarında haksız 

tahrik indiriminin yanlış biçimde uygulanmasının önüne geçmek için yeni Türk Ceza kanunuyla 

birlikte getirilmiştir. Ayrıca failin işlediği suç haksız fiili gerçekleştiren kişiye yönelik 

olmalıdır.  Fail suçu, haksız bir fiil ika eden şahsın bu fiili ile kendisinde oluşan olumsuz 

psikolojik halin içinde gerçekleştirmelidir. Aslında kişi bu durumda suç işlemeye yönelik bir 

tutumu olmamasına rağmen olumsuz bir baskıyla elinde olmadan iradesinin etkilenmesi 

sebebiyle suç işlemeye yönelmektedir. Ancak dikkat edilmelidir ki tahrik; bir kişiye yönelik 

olan, dış dünyadan kaynaklanan ve kişinin iç dünyasında psikolojik etkilere yol açan bir fiildir. 

Kişinin dış dünyasının etkisi olmaksızın kendi iç dünyasından gelen ve psikolojisinde 

değişimler yapan etkiler ceza hukuku anlamında tahrik olarak kabul görmemektedir. Haksız 

tahrik kusuru tamamen ortadan kaldırmamaktadır. Bu bağlamda Haksız tahrik fiili hukuka 

uygun hale getirmez sadece kınanabilirliliği azaltan bir neden olarak karşımıza çıkar. Haksız 

tahrik halinde olan kişi hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında olmalıdır. Bu psikolojik halin 

değerlendirilmesi önemli bir husustur. Dar veya geniş yorumu adalet dengesini sarsacak boyuta 

varabilecektir. 
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Söz konusu davranışın failde insani duygular olan öfke veya ileri derecede bir üzüntü 

yaratması ve suçun bu duyguların tesiri altında işlenmesi gerekir. Bu nedenle işlemeyi kast 

ettiği suç açısından faile verilecek cezada bu halin uygulama alanı bulunmamaktadır. 

Hiddet, diğer bir deyişle Öfke hali psikolojik bir ruh hali olup fizyolojik belirtileri de 

bulunmaktadır. Kişi dış dünyadan gelen bir ivme ile arzu etmediği sonuca yönelmektedir. Bu 

durum süratle gelişmektedir. Bu hiddet hali her insanda karakter yapısına göre farklılık 

gösterebilmektedir. Bazen 2. Sayfa haberlerde gördüğümüz cinayetlerin sebeplerine 

bakıldığında komşunun çocuğunun kulağını çekmesi, ses gürültü şikâyeti gibi… Psikologlar 

tarafından kısa süreli delilik hali olarak önceden değerlendirilen bu hal, ceza hukuku açısından 

akıl maluliyeti bağlamında değerlendirmek doğru bir yaklaşım değildir. 

Şiddetli elem, halinde fıtrattan doğan sebeplerden daha çok, kişinin sonradan değer 

atfettiği kişi veya şeye yönelik taarruzlarda duyulan keder ve üzüntüdür. Şiddetli elem hali ile 

hiddet arasındaki pratik fark; hiddet halinde kişinin reaksiyonu ani ve süratlidir. Şiddetli elem 

halinde ise bu süre daha uzundur. Bu süre hususu her olayın dinamiklerine göre hâkim 

tarafından değerlendirilmeli olup net bir kıstas değildir. Örneğin Bir spor kulübünün formasını 

giydiği için kişinin başka kulüp taraftarları tarafından darp edilmesi haksız tahrik olabilir mi? 

Yargıtay kararında Öğrenciye tokat atan müdür yardımcısı ile ilgili bir başka kararda ise; müdür 

yardımcısı sınıftan çıkarken öğrencinin arkadan gülmesinin disiplinsiz bir davranış olduğu, 

dolayısıyla tahrike konu haksız bir fiil olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Eşlerden birinin diğerine boşanma davası açması, polisin kaçan zanlıyı durdurmak için ayağına 

ateş etmesi, bir kimsenin taraftarı veya mensubu olduğu bir kulübün ya da siyasi partinin 

amblemini taşıması ve benzeri davranışlar haksız fiil olarak değerlendirilemez. Hukuk 

zemininde hak sahibinin hakkını kullanması veya hukuka uygun bir sebebin bulunduğu yerde 

Haksız tahrik uygulanmaz. Haksız tahrik, içeriği sebebiyle sınırları net olarak belirlenebilecek 

nitelikte bir kurum değildir. Belli ölçütlerle her olaya ilişkin spesifik olarak hâkim tarafından 

takdir edilmesi gereken felsefî-sosyolojik- psikolojik bir hukuk kavramıdır.  

  

Anahtar kelimeler: haksız tahrik, hiddet veya şiddetli elem, Türk ceza hukukunda 

haksız tahrik, ceza sorumluluğunu azaltan sebep, haksız tahrik sınırı. 
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SS.18.  

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL MEDYA 

SİTELERİNİN KULLANIMI İLE ANKSİYETE VE DEPRESYON İLİŞKİSİ 

Mucahit Oruç1,2, Mesut Yılmaz1, İsmail Altın1, Osman Celbiş1,2 

 

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 
2Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı 

 

ÖZET 

GİRİŞ VE AMAÇ 

Son yıllarda sosyal medya sitelerinin (SMS) kullanımı oldukça artmıştır. Akademik 

açıdan kullanılabilmesinin yanı sıra SMS lerin aşırı kullanımı bağımlılığa, uyku bozukluğuna, 

depresyon ve anksiyeteye neden olabilir.  

Bu çalışmanın amacı SMS kullanımını, tıp öğrencileri arasında anksiyete ve depresyon 

prevalansını değerlendirmek ve varsa, SMS kullanımı ile anksiyete ve depresyon arasındaki 

ilişkiyi incelemektir. 

METOD 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2019 yılı mart ayında, telefonunda ekran süresi 

bölümünde 1 gün ve 1 haftalık verilere ulaşabileceğimiz 27 öğrenci seçilmiştir. Sosyal medya 

verileri, SMS kullanımı hakkında bilgileri içeren yapılandırılmış sosyal medya anketi 

kullanılarak elde edilmiştir. Depresyon ve anksiyete, Becks Depresyon Envanteri (BDI) ve  

Durumluluk-Süreklilik Anksiyete Envanteri (STAİ) kullanılarak ölçülmüştür. 

BULGULAR 

Çalışmaya katılan öğrencilerin tamamı sosyal medya sitesi kullanıyordu. Çalışmaya 

katılanların % 74.1 i 4 yıldan fazla, %22.2 si 3-4 yıldır sosyal medya sitesi kullanıyordu. 

Çalışmaya katılanların % 66.7 si en çok whatsappta, %18.5 i twitter da zaman geçiriyordu. 1-3 

saat SMS lerde zaman geçirenlerde ortalama depresyon puanı 10.81 ( hafif depresyon), 

ortalama durumluluk anksiyete puanı 41.33 (hafif anksiyete), ortalama sürekli anksiyete puanı 

49.05 (yüksek kaygı) bulunmuştur. 4-6 saat SMS lerde zaman geçirenlerde ortalama depresyon 

puanı 16 (hafif depresyon), ortalama durumluluk anksiyete puanı 41.19 (hafif anksiyete), 

ortalama sürekli anksiyete puanı 48.85 (yüksek kaygı) bulunmuştur 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

SMS kullananlarda  depresyon ve anksiyete oranı oldukça yüksekti. Fakat  SMS lerin 

kullanımının depresyon ve anksiyete neden olduğu konusunda değerlendirme yapmak zordur.  

Anahtar kelime: Sosyal medya sitesi, anksiyete, depresyon, tıp fakültesi öğrencileri 

GİRİŞ VE AMAÇ 

Sosyal medya siteleri (SMS), kullanıcı tarafından içeriğin oluşturulmasına ve 

değiştirilmesine izin veren bir grup internet tabanlı uygulama olarak tanımlanabilir. (1) Son 

yıllarda sosyal medya sitelerinin (SMS) kullanımı oldukça artmıştır. Hızla gelişen teknoloji, 

insanların artan ihtiyaç ve istekleri sosyal medya ağlarının gelişimini ve kullanımını artırmıştır. 

Kişiler ve kurumlar arasında SMS büyük ilgi görmüştür. Son  yıllarda, sosyal ağların hızlı 

gelişimi nedeniyle iletişim alanında büyük bir değişiklik oldu. İnsanları birbirleriyle etkileşime 

geçirmesi ve ilk iletişim hattı olması nedeniyle çok büyük bir etki yarattı. 2015 yılında yapılan 

araştırmada, ergenlerin sosyal ağların oldukça düşkün kullanıcıları olduğu, yaklaşık % 71'inin 

birden fazla çevrimiçi site kullandığı ve Facebook'un en çok kullanılan (% 41) SNS olduğu 

belirtildi.(2) Bir milyardan fazla aktif Facebook kullanıcısından bu sitelerin günlük hayatımızda 

ne kadar önemli olduğu gerçekten kabul edilebilir.(3) 

SMS kullanımının olumlu ve/veya olumsuz etkileri olabilir. Akademik açıdan 

kullanılabilmesinin yanı sıra SMS lerin aşırı kullanımı bağımlılığa, uyku bozukluğuna, 

depresyon ve anksiyeteye neden olabilir.(4) Tıp öğrencileri arasında stres düzeyinin çok daha 

yüksek olduğu ve bu stresin tıp öğrencilerinin hayatlarını, akademik performanslarını, fiziksel 

sağlıklarını ve psikolojik sağlıklarını etkilediği belirlenmiştir.(5) 2018 de yapılan bir çalışmada, 

sosyal medyadaki yüksek kullanımın mevcut sosyo kültürel bağlamda Kolkata, Batı 

Bengal'deki tıp öğrencileri arasında anksiyete  ve depresyon ile yüksek derecede ilişkili 

olduğunu göstermektedir.(6) 

Bu çalışmanın amacı SMS kullanımını, tıp öğrencileri arasında anksiyete ve depresyon 

prevalansını değerlendirmek ve varsa, SMS kullanımı ile anksiyete ve depresyon arasındaki 

ilişkiyi incelemektir. 

METOD 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2019 yılı mart ayında, telefonunda ekran süresi 

bölümünde 1 gün ve 1 haftalık verilere ulaşabileceğimiz 27 öğrenci seçilmiştir. Öğrenciler basit 

rastgele örnekleme yoluyla seçilmiştir. Psikiyatrik hastalıklar ve/veya psikotropik ilaç 
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kullanımı sosyal medyanın kullanımını değiştirebileceğinden, klinik olarak psikiyatrik hastalığı 

olan öğrenciler ve/veya herhangi bir psikiyatrik hastalık için ilaç tedavisi gören öğrenciler 

çalışma dışı bırakılmıştır.  

Sosyal medya verileri, SMS kullanımı hakkında bilgileri içeren yapılandırılmış sosyal 

medya anketi kullanılarak elde edilmiştir. Depresyon ve anksiyete, Becks Depresyon Envanteri 

(BDI) ve  Durumluluk-Süreklilik Anksiyete Envanteri (STAİ) kullanılarak ölçülmüştür. 

Öğrencilere bu 3 form aynı anda verilmiş ve öğrenciler bu 3 formu birlikte doldurmuştur. 

Sosyal medya anketinde, hangi sosyal medya sitelerini kullandıkları ve sosyal medya 

sitelerinde ne kadar zaman geçirdikleri gibi sorular yer almaktadır. 

 Anketler değerlendirildikten sonra sosyal medya süreleri ile depresyon ve anksiyete 

puanları  SPSS programı kullanılarak karşılaştırılmıştır.  

BULGULAR 

Çalışmaya katılan öğrencilerin tamamı sosyal medya sitesi kullanıyordu. %77.8 i sosyal 

medya sitelerinde günde 1-3 saat, %18.3 ü 1 saatten az zaman geçiriyordu (Tablo 1). 

Öğrencilerin tamamı sosyal medyayı her gün bir kereden fazla kullanıyordu (Tablo 2).  

 

Tablo 1 : Sosyal medya süreleri 

 

 

Tablo 2: Sosyal medya kullanım sıklığı 

Çalışmaya katılanların % 74.1 i 4 yıldan fazla, %22.2 si 3-4 yıldır sosyal medya sitesi 

kullanıyordu. Çalışmaya katılanların % 66.7 si en çok whatsappta, %18.5 i twitter da zaman 

geçiriyordu (Tablo 3).   
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Tablo 3: En sık kullanılan sosyal medya siteleri 

Beck depresyon ölçeğine göre çalışmaya katılanların %44.4 ü minimal depresyonda, %44.4 ü 

hafif depresyonda, %11.1 i orta depresyonda bulundu. STAİ durumluluk ölçeğine göre çalışmaya 

katılanların %29.6 sında kaygı olmadığı, %40.7 sinde hafif kaygı olduğu, %29.6 sında yüksek kaygı 

olduğu görüldü. STAİ süreklilik ölçeğine göre çalışmaya katılanların %100 ünde yüksek kaygı 

görüldü (Tablo 4).  

 

Tablo 4: Beck ve STAI değerlendirme 

 

1 saatten az SMS lerde zaman geçirenlerde ortalama depresyon puanı 7.60 ( minimal 

depresyon), ortalama durumluluk anksiyete puanı 41.60 (hafif anksiyete), ortalama sürekli anksiyete 

puanı 47.80 (yüksek kaygı) bulunmuştur. 1-3 saat SMS lerde zaman geçirenlerde ortalama depresyon 
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puanı 10.81 ( hafif depresyon), ortalama durumluluk anksiyete puanı 41.33 (hafif anksiyete), ortalama 

sürekli anksiyete puanı 49.05 (yüksek kaygı) bulunmuştur. 4-6 saat SMS lerde zaman geçirenlerde 

ortalama depresyon puanı 16 (hafif depresyon), ortalama durumluluk anksiyete puanı 41.19 (hafif 

anksiyete), ortalama sürekli anksiyete puanı 48.85 (yüksek kaygı) bulunmuştur (Tablo 5). 

 

Tablo 5: İnternette geçen sosyal medya süreleri ile Beck ve STAI puanları 

karşılaştırması 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Sosyal medya siteleri öğrencileri olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir.(1) SMS 

kullananlarda depresyon ve anksiyete oranı oldukça yüksekti. Fakat SMS lerin kullanımının 

depresyon ve anksiyete neden olduğu konusunda değerlendirme yapmak zordur. Ayrıca 

anksiyete ve depresyon değerlendirmesi klinik değerlendirme ile yapılamamış, depresyon ve 

anksiyete formları ile yapılmıştır. 

Sosyal medya sitelerini kullanım süresi ile depresyon ve anksiyete arasındaki ilişkiyi 

net bir şekilde ortaya koymak için daha yoğun araştırmalara ihtiyaç vardır. 

Çalışmamız bir ön çalışma olup devam etmekte olduğu için, vaka sayımızın yetersiz 

olması sebebiyle istatiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. 
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SS.19.  

ADLİ TIP EĞİTİMİNİN ÖNEMİ; ANKET ÇALIŞMASI 

 

Muhammed Emin PARLAK1, Mucahit ORUÇ1, İsmail ALTIN1, Ayfer KAMEKÇİ1, 

Osman CELBİŞ1 

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 

 

 

GİRİŞ 

Türkiye’de çağdaş tıp eğitiminin başlangıç noktası, İstanbul’da 14 Mart 1827’de 

Tıphane-i Amire ve ardından Cerrahhane-i Mâmure’nin kurulması olarak kabul edilir. Tıp 

Okulu, Galatasaray’daki daha önce bir Saray Okulu (Enderun Ağaları Mektebi) olarak hizmet 

vermiş olan binaya taşındı (1838). Tıp eğitiminin gereklerine göre yeniden düzenlenen edilen 

bu bina, Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şâhâne adını aldıktan sonra 1839’da öğretime başlandı. 

1895’te birleştirilen Sivil ve Askeri Tıp okulları, 1909’da Darülfünûn-ı Osmani Tıp Fakültesi 

adıyla Haydarpaşa’da açılan yeni binaya taşınmıştır. Okul, Cumhuriyet döneminde Mustafa 

Kemal Atatürk zamanında gerçekleştirilen Üniversite Reformu (1933) ile Tıp Fakültesi adını 

alarak, yeniden Avrupa yakasına taşınmıştır.(1) 

Adli Tıp, hukuk ile tıbbı birleştiren; tıp bilimleri içerisinde hukukun tıpla ilgili 

konularını araştıran bilimdir (2). Türkiye’de adli tıp anabilim dalları Yüksek Öğretim Kurumu 

yasasına göre eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma yapan birimlerdir. 1909’da askeri ve sivil 

tıp mekteplerin birleşmesiyle kurulan İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki adli tıp biriminden sonra 

1946 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve bunu diğer kurulan tıp fakültelerinin adli tıp 

anabilim dalları izlemiştir.(2) 

AMAÇ 

Biz bu çalışmamızda tıp fakültesinden mezun olan doktorların aldığı adli tıp eğitiminin 

tüm hekimlik hayatları boyunca karşılaşabilecekleri adli hekimlik ve bilirkişilik konularıyla 

ilgili yeterliliğini tespit etmeyi amaçladık. 
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YÖNTEM 

Çalışmada İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden adli tıp eğitimi alan ve 

almayan öğrencilere meslek hayatları boyunca karşılaşabilecekleri adli hekimlik ve bilirkişilik 

ile ilgili bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik hazırlanan anketler uygulandı.  Adli hekimliğin 

görev ve sorumlulukları, Adli vaka ayrımı ve yaklaşımı, muayenesi ve bildirimi, Adli 

makamlardan bilirkişilik amacıyla çağrıldıklarında yapılması gerekenler ile ölüm muayenesi ve 

otopside yasal düzenlemeler ile alakalı bilgi düzeyini değerlendiren sorular soruldu. Veriler 

SPSS 21.00 programıyla analiz edildi. 

BULGULAR 

Yaptığımız anket çalışmasına adli tıp stajı almayan 90, adli tıp stajı alan 109 tıp fakültesi 

öğrencisi katıldı. Öğrencilerin 86’sı erkek, 113’ü kadındı. En küçüğü 19 ve en büyüğü 34 

yaşında olmak üzere yaş ortalaması 22±1,71 idi. “Bir hekimin adli tabip olarak hizmet 

vermesinin hekimliğin temel görevlerinden biri olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna 

verilen cevaplarda her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. (adli tıp stajı 

almayan:%52, adli tıp stajı alan:%88). “Adli tabiplik hizmeti denilince aklınıza Adli Tıp 

bölümü mü geliyor?” sorusuna verilen cevaplarda her iki grup arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulundu. (adli tıp stajı almayan:%76, adli tıp stajı alan:%33). “Adli tabip 

sorumluluğu hakkında bilgi düzeyinizin ne kadar yeterli olduğunu düşünüyorsunuz?” sorusuna 

verilen cevaplarda her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. 

 

Sınıf Çok bilgiliyim Bilgili olduğumu 

düşünüyorum 

Kısmen bilgim 

var 

Hiçbir bilgim 

yok 

Total 

3 2 8 41 39 90 

4-5 5 31 70 3 109 

Total  7 39 111 42 199 

 

“Adli Tıp hizmetleri nelerdir?” sorusuna adli rapor düzenleme, otopsi, yazılı belge-imza 

incelemeleri, maluliyet derecesinin belirlenmesi, yaralı muayenesi, cinsel saldırı muayenesi 
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cevapları açısından her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. Yaş tayini, 

mağdur ya da sanığın ruhsal değerlendirmesi, tıbbi hataların değerlendirilmesi cevapları 

açısından her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. “Hekimlerin adli 

makamlara karşı sorumluluğun neler olduğu hakkında ne kadar bilgili olduğunuzu 

düşünüyorsunuz?” sorusuna verilen cevaplarda her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulundu. 

Sınıf Çok bilgiliyim Bilgili olduğumu 

düşünüyorum 

Kısmen bilgim 

var 

Hiçbir bilgim 

yok 

Total 

3 0 7 42 41 90 

4-5 6 34 66 3 109 

Total  6 41 108 44 199 

 

“Hekimlerin görevlerini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile 

karşılaşmaları durumunda bunu yetkili makamlara bildirmek zorunda mıdır?” sorusuna verilen 

cevaplarda her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. (adli tıp stajı 

almayan:%78, adli tıp stajı alan:%96). “Yasal düzenleme olarak adli ölüm olgularında bir 

pratisyen hekime ölenin muayenesi veya otopsinin yapılması hususunda görev verilebilir mi?” 

sorusuna verilen cevaplarda her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. (adli 

tıp stajı almayan:%27, adli tıp stajı alan:%82). “Resmi makamların (mahkemeler, savcılık 

makamı vb.) tıbbi bir konu hakkında sizden görüş istemesi halinde ilgili makama görüş 

bildirmek zorunda olduğunuzu düşünüyor musunuz?” sorusuna verilen cevaplarda her iki grup 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. (adli tıp stajı almayan:%60, adli tıp stajı 

alan:%87). “Sizce hekimlik mesleğinin, diğer meslek gruplarına göre hukuki sorumluluğunun 

daha fazla olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna verilen cevaplarda her iki grup arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. (adli tıp stajı almayan:%83, adli tıp stajı alan:%90). 

“Adli makamlar (mahkemeler, savcılık makamı vb.) tıbbi bir konu hakkında pratisyen 

hekim olarak sizden görüş alabilir mi?” sorusuna verilen cevaplarda her iki grup arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. 
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Sınıf Hayır. Sadece 

adli tıp 

uzmanına görüş 

sorabilir  

Sadece uzman 

hekimlerden görüş 

alabilir 

Pratisyen 

hekimden görüş 

alabilir 

Bilgim yok Total 

3 16 15 26 33 90 

4-5 11 7 87 4 109 

Total  27 22 113 37 199 

 

TARTIŞMA-SONUÇ 

“Bir hekimin adli tabip olarak hizmet vermesinin hekimliğin temel görevlerinden biri 

olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusunu cevaplayan öğrencilerin % 71,9’u (n=143) bu 

görevin hekimliğin temel görevlerinden olduğunu belirtmektedir. Adli Tıp staj eğitimini 

alanların %88’i, almayanların %52’si evet cevabı vermiştir. Bu soruya verilen cevapların adli 

tıp eğitimi alan ve almayan öğrencilerin arasında kıyaslamasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunmuştur. Staj alan öğrencilerin almayan öğrencilere göre yüksek oranda cevap 

vermesine karşın adli tıp staj eğitimi alan öğrencilerden %9,2’si (n=10) bu konuda hayır 

cevabını verdiğini, % 2,8’i (n=3) ise bilgisinin olmadığını beyan etmiştir. Bu oranların kısmen 

bekleneni karşılamadığı, staj almayan öğrencilerde “Evet” cevabının oransal olarak düşük 

olması beklendiği, ancak bu konuda öğrencilerin tümünde bilgi ve düşüncelerde eksiklikler 

olduğu görülmüştür (3). Pratisyen hekimlerin adli tıp uygulamalarında yaşadığı sorunlarla ilgili 

yapılan bir araştırmada, doktorların %78’inin yasal mevzuatı yeterince bilmediği ifade 

edilmiştir (4).  

“Adli tabiplik hizmeti denilince aklınıza Adli Tıp bölümü mü geliyor?” sorusunu ise 

sadece Adli Tıp bölümü olarak cevaplayanların oranı % 52,8 (n=105), her hekimin adli tabip 

hizmeti verebileceği şeklinde cevaplayanların oranı % 47,2 idi (n=94). Adli Tıp staj eğitimini 

alanların %76’sı, almayanların %33’ü her hekimin adli tabiplik hizmeti verebileceğini 

belirtmiştir. Bu soruda staj alan ve almayan öğrenciler kıyaslandığında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık gözlenmiştir. 
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Adli tabiplik hizmetlerinin Adli Tıp Kurumu ve ona bağlı kuruluşlar olmak üzere 

Üniversitelere bağlı Adli Tıp Anabilim Dalları’nda ağırlıklı olarak yürütüldüğü bilinmektedir 

(5). Bu konuda staj alan öğrenciler başta olmak üzere tüm tıp fakültesi öğrencilerinin her 

hekimin adli tabiplik vazifesini yapabileceği konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

Sadece Adli Tıp alanında çalışan uzman kişilerin değil, her hekimin bilirkişilik görevi 

yapabileceğini bilmesi ve bu konuda yeterli seviyede bilgi sahibi olması gerekmektedir. 

“Adli Tabip sorumluluğu hakkında bilgi düzeyinizin ne kadar yeterli olduğunu 

düşünüyorsunuz?” sorusuna öğrencilerin % 55,8’i (n=111) kısmen bilgisinin olduğunu, % 

21,1’i hiçbir bilgisinin bulunmadığını, % 19,6’sı (n=39) bilgili olduğunu düşündüğünü ve % 

3,5’ü (n=7) ise çok bilgili olduğunu belirtmiştir. Adli Tıp staj eğitimi almayan öğrencilerin % 

43,3 ‘ünün adli tabip sorumluluğu ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını belirtmiştir. Stajı alan 

öğrencilerin % 64,2’si, stajı almayan öğrencilerin %45,6’sı ise kısmen bilgili olduğunu, stajı 

alan öğrencilerin % 28,4’ünün bu konu hakkında bilgili olduğunu belirttiği görülmektedir. Bu 

soruda da stajı alan ve almayan öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmuştur.  

Çalışma grubumuza “Adli Tıp hizmetleri nelerdir?” şeklinde yöneltilen sorumuz birden 

fazla işaretlenebilecek şekilde düzenlenmiş olup bu soruya verilen cevapların çalışmamızda 

“Adli rapor düzenleme” işleminin en çok bilinen adli tıp hizmeti olduğu görülmektedir. 

Çalışmaya katılanların %97,5’i adli rapor düzenleme işleminin bir adli tıp hizmeti olduğunu 

bilmektedir. En sık bilinen diğer adli tıp hizmeti ise “Otopsi” işlemi olup %96’lık bir orana 

sahip olduğu görülmektedir. 

”Hekimlerin adli makamlara karşı sorumluluğunun neler olduğu hakkında ne kadar 

bilgili olduğunuzu düşünüyorsunuz ?” sorusuna öğrencilerin % 54,3 (n=108) kısmen bilgili 

olduklarını belirttikleri, % 22,1’nün (n=44) bu konu hakkında hiçbir bilgisi olmadığını, % 

20,6’sının ise (n=41) bilgili olduğunu belirttiği görülmektedir. 

“Resmi makamların (mahkemeler, savcılık makamı vb.) tıbbi bir konu hakkında sizden 

görüş istemesi halinde ilgili makama görüş bildirmek zorunda olduğunuzu düşünüyor 

musunuz?” sorusuna % 74,unun (n=149) bildirmek zorunda olduklarını, % 15,1’i ise (n=30) bu 

konuda fikrinin bulunmadığını, % 10,1’i ise (n=20) görüş bildirmek zorunda olmadıklarını 

belirtmişlerdir. Staj eğitimi alan öğrencilerin % 87’si, staj almayan öğrencilerin ise % 60’si adli 

makamlardan gelen sorulara yanıt vermek zorunda oldukları cevabını verdiği görülmüş olup 

stajı alan ve almayan öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir(6). 
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Yaptığımız çalışmada adli tıp staj eğitimini alan tıp öğrencilerinin adli hekimlik ve 

bilirkişilik ile ilgili farkındalık düzeyi adli tıp staj eğitimi almayan öğrencilere göre istatistiksel 

olarak anlamlı derecede yüksek olduğu görüldü. Adli tıp stajı sırasında öğrencilere gerek adli 

hekimlik gerekse bilirkişilikle ilgili görevler hakkında yeterli eğitimin verilmesinin tıp 

eğitiminin olmazsa olmazlarından biri olduğu saptanmıştır. 
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SS.20. 

GSM SÖZLEŞMELERİNDEKİ “GÜVENLİ DİJİTAL İMZALAR”-

BİLİRKİŞİLER İÇİN YENİ BAKIŞ AÇISI 

Murat Serdar Gürses 

Amaç: Başkası adına düzenlenen sahte GSM sözleşmeleri genellikle organize suç 

örgütleri, internet dolandırıcılık çeteleri, terör örgütleri tarafından birçok amaçla 

kullanılmaktadır. Genellikle sahte düzenlenen GSM sözleşmelerindeki imzalar basti tersimli 

olup zengin grafolojik unsurlar barındırmayan imzalardır. Bu imzalar, adına düzenlenen kişinin 

kendi ad ve soyad harfleri ile başlayan, sonrasında basit gramalarla bittiği görülen imzalardır. 

Ya da bu imzalar nadir de olsa karalama şeklinde olan grafolojik tanı unsurlarının 

değerlendirilemediği imzalardır. Son zamanlarda bazı GSM operatörleri tarafından “güvenli 

dijital imza” kullanılmaktadır. Güvenli dijital imza tablete özel bir kalem ile atılan ve imzanın 

hız, ivme ve basınç değerleri ile birlikte zaman damgası, lokasyon bilgileri kayıt altına 

alınan  imzalardır. Bu çalışmada bilirkişi raporlarında “güvenli dijital imzanın” 

değerlendirilmesi, hangi grafolojik unsurların dikkate alınması gerektiği amaçlanmıştır.  

Materyal ve Metod: Retrospektif olarak 342 tane bilirkişi raporu taranarak GSM 

operatörlerine ait raporlar seçilmiştir. Toplamda 111 adet GSM aboneliğine ait bilirkişi raporu 

dahil edilmiştir. Güvenli dijital imza kullanılarak 7 kişiye ait toplam 13 adet GSM operatörüne 

ait veriler değerlendirildi.  

Bulgular: GSM sözleşmelerinin CD içerisinde PDF formatında olduğu görüldü. PDF 

görüntülerinden ekran resmi alınarak değerlendirmeler yapıldı. Aynı zamanda Nüfus Cüzdan 

resimleri ile dosya içerisindeki şüpheli/müştekiye ait Nüfus Cüzdan fotokopileri kıyaslandı.  

Sonuç: Normalde sahte düzenlenen GSM sözleşmelerindeki basit tersimli imzaların 

tespitindeki zorluklara ilave olarak çalışmamızda ıslak imza ile güvenli dijital imzanın 

kıyaslanmasındaki zorlukta eklenmiştir. Yeni bir teknoloji olmasından dolayı Polis Kriminal 

Laboratuvarı tarafından ıslak imza ile güvenli dijital imza kıyaslanması yapılamamaktadır. 

Grafolojik tanı unsurlarından genel ebatı, tersim biçimi, gramaların yapısı, eğim ve doğrultu 

gibi grafolojik unsurlara bakıldı. İşleklik, hız, baskı derecesi gibi unsurlara bakılamadı. 

Elverişsiz zemine, elverişsiz cisimle atıldıkları, atan şahsın grafolojik tanı unsurlarını tam 

olarak yansıtamadıklarından dolayı beyanda bulunmak sakıncalı olmakla birlikte, soruşturma 

ya da kovuşturma aşamasında adli makamlara menfi ya da müspet bir rapor verilebileceğini 

düşünüyoruz. 

Anahtar kelimler: Güvenli dijital imza, GSM abonelik, grafoloji.  
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GİRİŞ 

İmza, bir kişinin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını göstermek için her 

zaman aynı biçimde yazdığı işaret veya ad-soyad olarak tanımlanır (1-4). Kişi evraktaki yazı 

ve içeriğinin kendisi tarafından anlaşıldığı ve yükümlülükleri kabul ettiğini attığı imza ile kabul 

ettiği varsayılır (2). İmza, kısaca ad ve soyadın sembollerle yazımıdır (3). 

Başkası adına düzenlenen sahte GSM sözleşmeleri genellikle organize suç örgütleri, 

internet dolandırıcılık çeteleri, terör örgütleri tarafından birçok amaçla kullanılmaktadır. 

Genellikle sahte düzenlenen GSM sözleşmelerindeki imzalar basti tersimli olup zengin 

grafolojik unsurlar barındırmayan imzalardır. Bu imzalar, adına düzenlenen kişinin kendi ad ve 

soyad harfleri ile başlayan, sonrasında basit gramalarla bittiği görülen imzalardır. Ya da bu 

imzalar nadir de olsa karalama şeklinde olan grafolojik tanı unsurlarının değerlendirilemediği 

imzalardır (1). Bu imzalar arasından nadiren de olsa serbest taklit metodu ile atılan imzalarda 

vardır. Bunların tespit edilmesi bazen zor olabilir (1).  

Son zamanlarda bazı GSM operatörleri tarafından “güvenli dijital imza” 

kullanılmaktadır. Güvenli dijital imza tablete özel bir kalem ile atılan ve imzanın hız, ivme ve 

basınç değerleri ile birlikte zaman damgası, lokasyon bilgileri kayıt altına alınan  imzalardır. 

Bu çalışmada bilirkişi raporlarında “güvenli dijital imzanın” değerlendirilmesi, hangi grafolojik 

unsurların dikkate alınması gerektiği amaçlanmıştır. 

MATERYAL VE METOD 

Retrospektif olarak 342 tane bilirkişi raporu taranarak GSM operatörlerine ait raporlar 

seçilmiştir. Toplamda 111 adet GSM aboneliğine ait bilirkişi raporu dahil edilmiştir. Güvenli 

dijital imza kullanılarak 7 kişiye ait toplam 13 adet GSM operatörüne ait veriler değerlendirildi. 

Her bir imza dosya içerisindeki mukayese imzalarla genel ebat, tersim biçimi, grama, istif, 

eğim, seyir ve doğrultu gibi grafolojik tanı unsurlarına göre değerlendirilmiştir. Ayrıca dosya 

içerisinde gönderilen Nüfus Cüzdan fotokopileri ile Abonelik sözleşme ekinde gönderilen 

kimlik fotokopileri de kıyaslanmıştır. Nüfus Cüzdan sahtekarlığı olan dosyalar çalışmamaya 

dahil edilmemiştir. Ayrıca kimlik fotokopisinde imzalı olan kimlikler ile mukayese imzalarda 

sağlaması sağlanarak grafolojik tanı unsurlarına göre değerlendirilmiştir.  

BULGULAR 

GSM sözleşmelerinin CD içerisinde PDF formatında olduğu görüldü. PDF 

görüntülerinden ekran resmi alınarak değerlendirmeler yapıldı. Aynı zamanda Nüfus Cüzdan 
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resimleri ile dosya içerisindeki şüpheli/müştekiye ait Nüfus Cüzdan fotokopileri kıyaslandı. Hiç 

bir dosyada Nüfus cüzdan fotokopilerindeki resim sahtekarlığına rastlanılmadı. Abonelik 

sözleşmelerinde gönderilen Nüfus Cüzdan fotokopisindeki imzalı olanlar ile mukayese imzalar 

kıyaslandı. Herhangi bir farklı formatta imza tespit edilmedi. Toplam 12 vakada kişilerle ilgili 

grafolojik tanı unsurları itibariyle aynı elden çıktığını gösterir nitelikte grafolojik bağlantı 

kurulamadı. Sadece 1 olguda grafolojik tanı unsurlarına göre Kişinin eli ürünü olduğu 

kabulünün uygun olacağı kanaatinde rapor düzenlenmiş olduğu görüldü.  

TARTIŞMA VE SONUÇ 

İmza sahteciliği ülkemizde en sık rastlanılan sahtecilik türlerinin başında gelmektedir 

(2). Sahte imza oluşturulma şekillerine göre farklı metotlar vardır (2-4). Bunlar; a) üstünden 

kopya usulü ile imza sahteciliği, b) bakarak kopya usulü ile imza sahteciliği, c) Pul nakli ile 

imza sahteciliği, d) Serbest taklit usulü ile imza sahteciliği, e) Camdan kopya usulü ve f) 

bilgisayar ve ekipman ile imza nakli sayılabilir. Bunların arasında tanısı en zor olan yöntem 

serbest taklit yöntemidir (2). İmzayı taklit eden kişi uzun süre imza üzerinde çalışır ve kendi 

yeteneğine göre oldukça başarılı taklit imza atabilir (2). Bu imzalar oldukça deneyimli uzman 

kişilerce tespit edilebilir (2).  

Normalde sahte düzenlenen GSM sözleşmelerindeki taklit imzaya sık rastlanılmaz. 

Genelden basit tersimli, zengin grafolojik unsurlar barındırmayan ya da nadiren de olsa 

karalama şeklinde imzlardır. Sahteciliği yapan kişi isim ve soyismi dikkat ederek imzalar atar. 

Normalde sahte düzenlenen GSM sözleşmelerindeki imzalar basit tersimli ve zengin grafolojik 

unsurlar barındırmaz. Aidiyet tespiti olmadığı şeklinde de raporlanır. GSM sözleşmelerindeki 

basit tersimli imzaların tespitindeki zorluklara ilave olarak çalışmamızda ıslak imza ile güvenli 

dijital imzanın kıyaslanmasındaki zorlukta eklenmiştir. Yeni bir teknoloji olmasından dolayı 

Polis Kriminal Laboratuvarı tarafından ıslak imza ile güvenli dijital imza kıyaslanması 

yapılamamaktadır. Grafolojik tanı unsurlarından genel ebatı, tersim biçimi, gramaların yapısı, 

eğim ve doğrultu gibi grafolojik unsurlara bakıldı. İşleklik, hız, baskı derecesi gibi unsurlara 

bakılamadı. Bu tür raporların yazımında aslında elverişsiz bir inceleme konusu evrak olan 

fotokopi evrakı gibi de düşünülebilir. Bu evraktaki imzalarda da hız, baskı derecesi ve işleklik 

gibi unsurlara bakılamaz. Elverişsiz zemine, elverişsiz cisimle atıldıkları, atan şahsın grafolojik 

tanı unsurlarını tam olarak yansıtamadıklarından dolayı beyanda bulunmak sakıncalı olmakla 

birlikte, soruşturma ya da kovuşturma aşamasında adli makamlara menfi ya da müspet bir rapor 

verilebileceğini düşünüyoruz.  
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DIŞ KULAK YOLUNDA YABANCI CİSİMLER: TEK MERKEZ TECRÜBESİ  

 

Mustafa ALTINTAŞ 

Serik Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, Antalya 

 

Giriş 

Kulak Burun Boğaz hastalıklarında yabancı cisimler sık görülür ve kulak burun boğaz 

doktorlarının acil olarak karşılaştıkları önemli bir sorundur [1, 2]. Kulak yabancı cisimleri 

denince kulakta bulunmaması gereken herhangi bir nesne akla gelmelidir. Dış kulak yolunda 

serumen dışında herhangi bir madde bulunmaz. Yabancı cisimler canlı veya cansız madde 

olabilir. Kulak yabancı cisimleri tüm dünyada günlük  yaygın olarak  karşımıza çıkmaktadır. 

Özellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda çok sık görülmektedir. Bu durum çocuğun doğasında 

bulunan merak ve keşfetme duygusundan kaynaklanmaktadır [3, 4]. Çoğu zaman kulakta 

yabancı cisim bulunan hastalar asemptomatiktir ve tesadüfi ortaya çıkar. Genelde ağrı, işitme 

kaybı, kulakta dolgunluk gibi şikayetlerle başvururlar. Kulakta otitis externa, süpüratif otitis 

media ve işitme kaybı gibi komplikasyonlara yol açabilir [5]. 

En yaygın kulak yabancı cisimleri küçük plastik oyuncak parçaları, taneli gıdalar, 

meyve çekirdekleri, kulak pamuğu ve böceklerdi. Kulak pamuğu 16 yaşın üzerindeki yetişkin 

grubunda daha sık görülmektedir. Bu durum yaşlı hastalarda dış kulak yolunun kaşınmasına ve 

hastaların kulak pamuğu ile kulaklarını kaşımalarından kaynaklanmaktadır [6,7].  Dış kulak 

yolu ince bir periost ve cilt tabakası ile kaplanmış kıkırdak ve kemiksi yapıdan oluşmuş dar bir 

kanaldır. Kemik kısmı son derece hassastır bu nedenle yabancı cisim çıkarma girişimleri ağrılı 

olabilir. 

Kulaktan yabancı cisimleri çıkarmak için birçok teknik mevcuttur ve seçim klinik 

duruma, şüphelenilen yabancı cisim tipine ve doktorun tecrübesine bağlıdır. En sık kullanılan 

yöntem kulak aspirasyonudur. Daha az sıklıkla dış kulak yolunu lavaj veya alligatör forseps ile 

çıkarma gelmektedir. Canlı böcekler kulak kanalına alkol damlatılarak ölmesi beklenir ve sonra 

çıkartılır. Eğer timpanik membranda perforasyon, dış kulak yolunda laserasyon veya 

enfeksiyon varsa bu yöntem kullanılmamalıdır [8,9]. Hastaların birçoğu başarısız çıkarma 

girişimleri sonrasında kulak burun boğaz hekimlerine başvurur. Tedavi genellikle poliklinik 

şartlarında yabancı cismin çıkartılması şeklinde olup nadiren lokalizasyonuna ve hasta 

uyumsuzluğuna bağlı olarak ameliyathane şartlarında anestezi altında yapılmaktadır [10]. 

Eğitimsiz kişilerce veya uygun olmayan aletlerle external kulak kanalından yabancı cismi 
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çıkarmaya çalışırken bazen yabancı cisim orta kulağa kaçabilir. Bu durumda hastada vertigo, 

bulantı kusma, işitme kaybı gibi semptomlar ortaya çıkabilir. Bu hastaya sedasyon altında 

müdahale etmek gerekir. Bu çalışmamızın amacı riskli yaş gruplarının saptanması, ne tür 

materyallerin tehlike arzedebileceği ve alınabilecek tedbirleri araştırıp değerlendirmektir. 

Yöntem 

Ocak 2018 ile Aralık 2018 tarihleri arasında Antalya Serik Devlet Hastanesi Acil Servisi 

veya Kulak Burun Boğaz Polikliniğine başvuran Dış Kulak Yolunda Yabancı Cisim tanısı 

konulmuş hastaların dosyaları, klinik kayıtları retrospektif olarak incelendi. Yabancı cisimler, 

yaş, cinsiyet, yabancı cismin türü, komplikasyonlar gibi çeşitli parametrelerin yanısıra klinik 

belirti ve tedavi protokolleri araştırıldı ve bu olgular literatür eşliğinde tartışıldı. Pediatri 

kliniğine başvuran ve tedavisi burada tamamlanan hastalar  çalışma dışı bırakıldı. 

Bulgular   

Çalışmanın yapıldığı zaman aralığında hastanemize toplam 96 hasta başvurmuştur. 

Bunların 54’ü  (%56.25) erkek, 42’si (%43.75) ise kadın hastaydı. Yaş ortalaması 24.13 idi (11 

ay-76 yaş). Bu hastaların 58’inde (%60.4) sağ kulaktan, 35’inde (%36.4)  sol kulaktan, 3 (%3.1) 

vakada ise her iki kulaktan yabancı cisim çıkartılmıştır. Kadınlarda boncuk ve türevi yabancı 

cisimler erkeklere nazaran daha yüksek oranda görüldü (n:7, %63.6). Bunu kadınların takı ve 

tasarım amaçlı boncuk ve türevlerini daha çok sevmelerine bağlıyoruz. Diğer tüm yabancı cisim 

materyalleri erkeklerde daha çok oranda çıkmıştır. (tablo: 1) 

Hastaların çoğunluğunu  0-5 yaş arası okul öncesi çocuk grubu oluşturmaktadır (n:46, 

%47.9). Bu grubu 16 yaş ve sonrasını oluşturan yetişkin dönemi hasta grubu takip etmektedir 

(n:27, %28.1). Daha az oranda da 6-15 yaş arası grup yer almaktadır (n:23, %23.9). Çocuklarda 

en sık görülen yabancı cisimler taneli gıdalar (%82.4)  ve küçük plastik parçalardır (%78.9). 

Yetişkinlerde ise %71.4 ile  kulak pamuğu ve %80 ile kibrit çöpü yer almaktadır. Yetişkin ve 

yaşlı hastalar bu tür materyalleri kulak kaşıma maçlı kullanırken dış kulak yolunda unutuyorlar. 

Yetişkinlerde aynı zamanda böcekler %53.4 ile ot ve saman parçaları da %62.5 sık 

görülmektedir. (tablo: 2) 
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Tablo : 1   Yabancı Cisimlerin Cinsiyete Göre Dağılımı 

ORJİN 
ERKEK KADIN TOPLAM 

n % n % n % 

Plastik Parçalar 11 57.9 8 42.1 19 19.8 

Taneli gıdalar ve meyve 

çekirdekleri 

9 52.9 8 47.1 17 17.7 

Böcek 9 60 6 40 15 15.6 

Boncuk  4 36.4 7 63.6 11 11.5 

Ot ve Saman parçaları 6 75 2 25 8 8.4 

Kulak pamuğu 4 57.1 3 42.9 7 7.3 

Kum ve Taş parçaları 4 57.1 3 42.9 7 7.3 

Kibrit çöpü 3 60 2 40 5 5.2 

Kurşun kalem ucu 2 50 2 50 4 4.1 

Diğerleri 2 66.7 1 33.3 3 3.1 

TOPLAM 54 56.25 42 43.75 96 100 

Tablo : 2   Yaş Gruplarına Göre Yabancı Cisimlerin Dağılımı 

 

0-5 YAŞ 

(okul öncesi) 

6-15 YAŞ 

(okul dönem) 

16 YAŞ ve üzeri  

(yetişkin dönem) 
TOPLAM 

n % n % n % n % 

Plastik Parçalar 15 78.9 3 15.8 1 5.2 19 19.8 

Taneli gıdalar ve meyve 

çekirdekleri 
14 82.4 2 11.8 1 5.8 17 17.7 

Böcek 2 13.3 5 33.3 8 53.4 15 15.6 

Boncuk  10 90.9 1 9.1 - - 11 11.5 

Ot ve Saman parçaları 1 12.5 2 25 5 62.5 8 8.4 

Kulak pamuğu 1 14.3 1 14.3 5 71.4 7 7.3 

Kum ve Taş parçaları 3 42.9 3 42.9 1 14.2 7 7.3 

Kibrit çöpü - - 1 20 4 80 5 5.2 

Kurşun kalem ucu - - 3 75 1 25 4 4.1 

Diğerleri 
- - 2 66.7 1 33.3 3 3.1 

TOPLAM 46 47.9 23 23.9 27 28.1 96 100 
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Kooperasyon kurulamayan ve stabil olmayan bazı çocuklarda yabancı cismin 

çıkarılmasını kolaylaştırmak amacıyla ketaminle minimal sedasyon yapılmıştır. Dış kulak yolu 

travmatize olan vakalarda antibiyotikli ve steroidli lokal kulak tedavisi uygulanmıştır. 

Tartışma 

Çocuklar genellikle oyun döneminde vücutlarındaki kulak, burun gibi anatomik 

boşlukları keşfetmeye çalışırlar. Dış kulak yolu yabancı cisimleri genellikle erken çocukluk 

döneminde çocukların merak duygusuyla ellerine geçen cisimleri kulaklarına sokmaları sonucu 

ortaya çıkar. Bu nedenle kulakta yabancı cisimlerin varlığını tespit etmek için çocuklar dikkatle 

izlenmeli ve peryodik kulak muayeneleri yapılmalıdır. Çocuklarda birden fazla yabancı cisim 

görülebilir. Bu nedenle burun ve boğaz boşluklarıda ayrıca kontrol edilmelidir. Dış kulak yolu 

yabancı cisimleri çocuklarda olduğu kadar erişkinlerde de sık görülmektedir [10]. Erişkin yaş 

grubundaki hastaların çoğu kulak pamuğu kullanmanın kulak temizliğinde etkili olduğunu 

düşünmektedir. Kronik olarak  kulak pamuğu veya benzeri maddeleri kullanmasına bağlı olarak 

sıkışmış serümeni dış kulak yolunun içine itmelerinden dolayı, bu hastalarda iletim tipi işitme 

kaybı meydana gelmekte ve hastalar işitme kaybı şikayeti ile doktora başvurmaktadır. Kulak 

yabancı cisimleri external otit, otitis media, kulak zarı perforasyonu gibi çeşitli 

komplikasyonlara neden olabilir fakat genellikle hayatı tehdit edici değildir [11]. 

Dış kulak yolu yabancı cisimleri bizim çalışmamızda sağ kulakta %60.4 oranda daha sık 

görülmektedir. Literatüre baktığımızda da dış kulak yolu yabancı cisimleri sağ kulakta daha sık 

görülmektedir [6]. Vakaların %3.1’inde ise her iki kulak da yabancı cisme rastlanıldı. 

Thompson ve ark. yaptığı çalışmada yabancı cisimler her iki kulakta da eşit oranda 

gözükmektedir [10]. Yine bizim çalışmamızda yabancı cisimler erkeklerde daha sık 

görülmektedir (%56.25). Bunun yanısıra bayanlarda daha sık görüldüğünü gösteren 

çalışmalarda vardır [7]. 

Bu çalışmamızda vakalar  yaşlarına göre 0-5 yaş (okul öncesi dönem), 6-15 yaş (okul 

dönemi) ve 16 yaş ve üzeri (yetişkin dönem) şeklinde değerlendirildi. Dış kulak yolunda 

yabancı cisimler 0-5 yaş grubunda en sık küçük plastik parçalar (%78.9) ile taneli gıdalar ve 

meyve çekirdekleri görüldü (%82.4). 6-15 yaş grubunda en sık kum ve taş parçaları (%42.9) 

görülmekteydi. 16 yaş ve üzeri olan yetişkin yaş grubunda ise en sık %71.4 ile kulak pamuğu 

görüldü. Hasta kayıtlarının çoğu eksikti. Çıkan yabancı cisimlerin kayıt altına alınması 

önemlidir. Hem önleyici hemde müdahale tedbirleri açısından plan yapmaya yardımcı olur. 

Bununla beraber akla gelebilecek her türlü nesnenin kulağa yerleştirilebileceği 
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unutulmamalıdır. Literatürde dünyanın farklı bölgelerinden gelen farklı yabancı cisim türlerine 

rastlanılmaktadır [12, 13].  

Dış kulak yolu yabancı cisimlerinin çıkartılması uzman hekim tarafından yapılırsa zor 

değildir [14]. Elbette bütün kulak yabancı cisimlerinin kulak burun boğaz  uzmanlarınca 

çıkartılması imkansız olabilir ama ebeveynler, akrabalar veya eğitimsiz sağlık çalışanları 

yabancı cismi çıkarmaktan vazgeçmelidirler. Eğitimli sağlık çalışanı da yabancı cismi 

çıkarırken nerede duracağını bilmelidir. Dış kulak kanalı kemik kıkırdak birleşim yerinde 

daralır. Yabancı cismi çıkarma girişimleri onu kanala daha fazla iter ve çıkartılması güçleşir. 

Timpanik membran perfore olabilir. Ciddi komplikasyonlar oluşabilir ve tedavisinde genel 

anestezi ile müdahale gerekebilir. Genel olarak yabancı cismi çıkarırken lavaj, aspirasyon, 

alligatör forseps ile çekme yöntemleri kullanılır. Yabancı cisim çıkarma yöntemleri yabancı 

cisim tiplerine göre değişir. Canlı böcekler alkol, zeytinyağı gibi sıvı çözeltileriyle boğularak 

öldürülmelidir.  Bitkisel yabancı cisimlere lavaj uygulanmamalıdır, aksi takdirde şişer ve daha 

fazla ağrı ve rahatsızlığa neden olabilir. Bunların forseps veya buşon küretiyle çıkarılması daha 

uygundur. 

Sonuç 

Dış kulak yolunda yabancı cisim görülmesi kulak burun boğaz hastalıklarında hem 

pediatrik grupta hemde yetişkin grupta sık karşılaşılan bir sorundur. Yabancı cisimler  kulakta 

perforasyona varan komplikasyonlara neden olabilmektedir. Komplikasyonların önlenmesi 

açısından kolaylıkla çıkarılamayacak dış kulak yolu yabancı cisimlerinin kulak burun boğaz 

hekimleri tarafından çıkartılması uygundur. Ebeveynler , çocukların yanında küçük plastik 

parçalar ve taneli gıdalar bulundurmaması hususunda bilinçlendirilmelidir. Bu tür tehlike 

arzeden yabancı cisimler çocukların bulunduğu ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Özellikle plastik 

oyuncakların üzerine küçük yaş gruplarında tehlikeli olabileceği hususunda uyarı yazıları 

yazılmalıdır. 
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SS.22.  

ADLİ PATOLOJİNİN TARİHÇESİ VE GÜNCEL DURUM 

Mümine Görmez  

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı 

 

Giriş: Adli patoloji günümüz suç araştırmalarında adli bilimin temel mihenk 

taşlarındandır. Gelişen teknoloji ve bilimle birlikte adli patolojinin adli olayların 

çözümlenmesindeki önemi artmaktadır. Bu yazıda amaç adli patolojinin tarihsel gelişimini ve 

güncel durumunu gözden geçirmektir. 

Tarihsel Süreç: Eski Yunan tıbbında humoral teoriye göre vücut siyah safra, sarı safra, 

balgam ve kandan oluşmaktaydı. Bu yüzden hastalıkların bu dört komponentin oranlarındaki 

dengesizlikten kaynaklandığına inanılırdı. Daha sonraki yüzyıllar boyunca bu teori Avrupa 

tarafından da kabul gördü ve anatomi konusundaki gelişmeleri yavaşlattı. Anatominin gelişimi 

çoğunlukla antik çağda yaygın olan hayvan anatomisiyle ilerledi. Otopsinin tarihi ise anatomi 

ve tıbbın başlangıcına dayanmaktaydı. İlk otopsi MÖ.3000’li yıllarda eski Mısır’daydı ve 

hayvan otopsisine sınırlı olduğu Babylonia’da milattan önce 4. yüzyıla kadar uzanmaktaydı. 

Patolojik anatomiye destek veren Mısır Kralı Ptolemy I Soter  (367-282 MÖ) İskenderiye’de 

büyük bir üniversite ve kütüphane kurdu. İlk anatomist olduğu düşünülen, İskenderiye’de 

otopsi yapan Yunan doktor Chalcedon’lu Herophilos (335-280 MÖ) insan anatomisiyle ilgili 

bir eser yazdı. Suikaste kurban giden Roma İmparatoru Julius Caesar’a (MÖ 44. yıl) ölüm 

sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapıldığı bilinmektedir. Otopsi yasaklandığı için 

patolojide anlamlı bir gelişmenin olmadığı Orta çağın Avrupası’nda ilk kez 1302’de 

medikolegal otopsiler yapıldı. Yakın tarihlerde Asya’da Müslüman doktorlar enfeksiyöz 

hastalıkları araştırarak patolojinin gelişimine katkıda bulundu. İbn-İ Zühr  (1091-1161) 

postmortem otopsi yapan hekimlerdendi. 1500’lü senelerde otopsi Katolik kilisesi tarafından 

kabul edildi ve adli patolojinin gelişiminin yazılı kayıtları 16. Yüzyılda başladı. Otopsinin 

kurucusu kabul edilen Giovanni Bathista Morgagni (1682-1771) hastalıkları anlamak 

konusunda klinik ve patolojik bulguların ilişkili olduğunu düşündü. William Hunter (1718-

1783) ve John Hunter (1728-1793) patolojinin öğrenilmesi için ilk İngiliz müzesini kurdu. 

Matthew Baillie (1761-1823) 1793’de ilk patoloji atlasını yayınladı. 1819’da Strassburg 

Üniversitesi’nde Jean Lobstein (1777-1835) profesör ünvanı aldı. Böylece patoloji ilk kez 

1819’da ayrı bir bilim dalı olarak kabul edilmeye başlandı. 19. yüzyılın sonlarında patoloji bir 
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tıp alanı olarak kabul edildi. Patologların 19. yüzyılın ortalarında mikroskopu ilk defa 

kullanmasıyla ve de “patologların babası” olarak bahsedilen Alman patolog Rudolf Virchow 

(1812-1902) tarafından mikroskopun patolojideki değerinin kavranmasıyla mikroskop 

patolojik incelemelerde daha da önem kazandı. Anatomi ve genel patolojinin daha iyi 

öğrenilmesiyle birlikte adli patoloji daha da gelişerek tıp biliminin hukuki olaylara  

uygulanabilirliğini arttırdı ve adli patolojinin gelişimi özellikle 20. yüzyılın sonlarında ve 21. 

yüzyılın başlarında ivme kazandı. Oysa adli patolojinin doğuşundan önce yaraların 

makroskopik olarak yorumlanması gibi adli tıp alanındaki temel bilgilerde adli tıp uzmanlarına 

göre görece eksik olan patologlar ve diğer doktorlar ölü muayenesi yapmaktaydı. Bu hukuksal 

açıdan sıkıntılar yaratmaktaydı, bu beraberinde adli tıp ile patolojinin kesişim alanında adli 

patolojinin oluşumuna neden oldu.  

Ölüm gibi adli olayların çözümlenmesinde adli bilimler ve patolojinin ortak bir 

uygulaması olan adli patoloji, daha geniş bir alan olan adli tıbbın bir alt dalıdır. Adli patoloğun 

esas görevi postmortem muayene yani otopsidir. Otopsi kelimesi “kendi gözlerinle görme” 

anlamına gelmektedir. Otopsi ölüm nedeninin belirlenmesi ve ölüm sonrası ölen kişinin iç 

organlarının ve bedeninin detaylı tıbbi muayenesidir. Tıbbi ve adli olmak üzere iki çeşit otopsi 

vardır. Tıbbi otopsi doğal ölümün aydınlatılması, adli otopsi ise şüpheli ölümlerin 

aydınlatılmasını sağlar. 

Güncel Durum ve Sonuç: Adli tıp ve patolojinin, ölüm sebebinin açıklanması ve adli 

olayların çözümlenmesi sürecindeki önemi yüzlerce yıl öncesinden günümüze kadar daha iyi 

anlaşılmış ve adli patolojinin mevcudiyetini adeta zorunlu kılmıştır. Öyle ki günümüzde 

uluslararası otopsi protokollerinde patolojik incelemeler otopsinin olmazsa olmazı haline 

gelmiştir. Ülkeler arasında terminolojik olarak adli tıp uzmanı, adli patolog gibi farklı 

isimlendirmeler olsa da tüm adli otopsilerde multidisipliner yaklaşım gerekmektedir. Avrupa 

Birliği 1999 tarihinde üye ve üyeliğe aday ülkelerde adli otopsilerde uyulması gereken kurallara 

ilişkin tavsiye kurallar yayınlamıştır. Burada adli otopsilerde asgari yapılacak işlemler 

bahsedilmektedir. Tüm adli otopsilerde en azından temel organlardan makroskopik ve 

mikroskobik patolojik incelemenin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Buna bağlı olarak kıta 

Avrupası’nda üye ve üyeliğe aday ülkelerde adli otopsi işlemlerinde adli patolojik uygulamalar 

rutin hale gelmiştir. İnsan hakları ihlallerine bağlı ölüm olgusu iddialarında yapılacak 

otopsilerde uyulması gereken kurallar olarak Minnesota Otopsi Protokolü yayınlanmıştır. Bu 

protokolde rutin histopatolojik incelemeler dışında elektrik verilmesine bağlı oluşabilecek 
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lezyonlar gibi tüm şüpheli lezyonlarda örnek alınması ve histopatolojik inceleme yapılması 

zorunlu kılınmıştır. 

 

Avrupa’da adli tıp uzmanları, Amerika Birleşik Devletleri ve bazı ülkelerde adli 

patologlar otopsi işlemi yapmaktadırlar. Ülkemizde adli otopsi işlemini adli tıp uzmanı ve adli 

patolog birlikte yapmaktadır. Bütün otopsilerde lezyonların tarif edilmesi, tıbbi kimliğin 

tanımlanması, toksikolojik incelemelerin yapılması kadar histopatolojik inceleme de 

günümüzde adli otopsinin bir öğesidir. Histopatolojik incelemenin yapılmadığı adli otopsinin 

eksik bir otopsi olduğu düşünülmelidir. 

Anahtar kelimeler: Adli patoloji, otopsi, tarihçe, güncel durum 
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SS.23. 

 FATSA’DAKİ 13-14 YAŞ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK 

İSTİSMARI HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİ 

 

Nesli Nur Aslan 

Üsküdar Üniversitesi/Bağımılık ve Adli Bilimler Enstitüsü/Adli bilimler Anabilim Dalı/Adli 

hemşirelik YL. 

 

AMAÇ: Fatsa’da yaşayan adölesan çağı çocukların çocuk ihmal ve istismarı (Çİİ) 

konusundaki bilgi düzeyleri  ve yaklaşımlarını belirlemek amaçlanmıştır. Türkiyenin var olan 

çözüm bulunamayan en büyük sorunu olan çocuk ihmal ve istismarı hakkında adölesan çağı 

çocukların neler bildikleri ve bu durumlar karşısında ne tepkiler verdikleri araştırıldı. İlgili 

kurum ve makamlara yol gösterici, fikir verici kaynak olmak amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Tanımlayıcı tipteki araştırmanın örneklemi Ordu ilinin Fatsa ilçesinde 

bulunan Eczacı İlhan Hazinedar Ortaokulu ve Şehit Ümit Karamustafa Ortaokullarında okuyan 

ankete katılmayı kabul eden yaşları 13,14 olan 272 erkek 308 kız toplam 580 öğrenciden 

oluşmaktadır. Veriler anket formuyla toplanmış ve anket verilerin analizinde IBM SPSS 

Statistics 23.0  programı kullanılmıştır.%95 güven aralığında +/-%5 hata payı bulunan anket  

06.02.2019-07.02.2019 tarihlerinde etik kurul onayı alındıktan sonra yapılmıştır. 

BULGULAR: Ankete katılan çocukların %56,6sı 13,%43,4ü 14 yaşındadır.%53,1i kız, 

%46,9 u erkektir.%40,3 oranı ile çogunluk üç kardeştir.%98,6 sının babası sağ %99,5inin 

annesi sağdır.%96sının annebabası birliktedir.Annelerin %75inin mesleği ev hanımlığı ,babalar 

%20,5 oranı ile en fazla inşaat işçisidir ondan sonraki en büyük oranla babalar serbest meslek 

icra etmektedir.%88,1 i aile gelir düzeyerini orta düzey olarak ifade etmektedir. 

 

                    Çizelge1.Annelerin Eğitim Düzeyi 

 Kişi   % 

Okur yazar değil 12 2,1 

İlk okul  202 34,8 

Orta okul 155 26,7 

Lise ve dengi 127 21,9 

Üniversite ve üstü 84 14,5 

Total 580 100 
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                   Çizelge2. Babaların Eğitim Durumu 

 Kişi  % 

Okur yazar değil 7 1,2 

ilkokul 135 23,3 

Orta okul 149 25,7 

Lise ve dengi 179 30,9 

Üniversite ve üstü 110 19 

Total 580 100 

 

 

 Adölesan çağı 580 çocuğun %87,6sı çocuk istismarı terimini daha önce duyduklarını 

ve bunların  %65,9u televizyon/internet aracılığı ile duyduğunu belirtmiş  %11i ailemden ve 

sadece %9u öğretmenlerimden demiştir. Çocukların %87,9u çocuk istismarının ‘’yabancılar’’ 

tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyor  ve çocukların %85inden fazlası çocuk istismarı nedir 

diye sorulduğunda sorulduğunda ilk olarak cinsel istismarı tarifliyor. 

     

     Çizelge3. Çİİ Kim tarafından gerçekleştiriliyor? 

 Kişi % 

Çocukların aileleri 209 36 

Çocukların akrabaları 196 33,8 

Yabancılar 510 87,9 

Arkadaşlar/öğretmenler 164 28,3 

Total 580 100 

 

         

Çizelge4. Çİİ Kim tarafından gerçekleştiriliyor? 

 Anne/Babası 

Birlikte % 

Anne/Babası 

Boşanmış % 

Çocukların 

aileleri 

35,1 56,5 

Çocukların 

akrabaları 

32,4 65,2 

Yabancılar 87,9 86,9 

Arkadaşlar 

öğretmenler  

27,1 56,5 
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%57,6 sı kendilerini istismardan korumak için daha önce eğitim almadıklarını 

söylemiştir.%98,4ü vücudum bana aittir sözüne katılıyor %96sı  vücudundaki özel bölgelerini 

biliyor. %73,3ü kötü bedensel teması  utanılacak ve çekinilecek bir durum olarak görüyor.  

                                                                     Çizelge5. İhmal ve istismara maruz kalan çocuk neden susar    

Soru 29)Bir arkadaşın ailesinden birileri ya da ailesi dışından yabancı birileri tarafından 

cinsel içerikli konuşma veya davranışa maruz kalmış olsa ve bunu başkalarına(arkadaşlarına 

ya da büyüklerine) söylemiyorsa sence neden söylemiyordur? 

 Kişi % 

Utanır ve çekinir 425 73,3 

Yanlış bir şey olduğunu 

bilmiyordur 
118 20,3 

Umursamaz 36 6,2 

Ayıplanacağını düşünür 291 50,2 

Korkar 377 65 

Yalan söylediğini düşürler ve 

ona inanmazlar diye 
130 22,4 

 

%86,9u çocuk ihmalini anne ve babaların çocuklarıyla ilgilenmemeleri olarak 

tanımlıyor. %89,7si aileleri tarafından gördükleri fiziksel şiddeti hak etmediklerini  

düşünüyor.%29 u okulda ya da çevrelerinde bir çete ya da grup olduğunu ve bunların %10,2 si 

bu çete ya da gruba üye olmak istediklerini belirtmiştir. Ebeveynlerin birinin üniversite mezunu 

olmasıyla olmaması çocukların Çİİ bilgi düzeyinde büyük  farklılıklar oluşturmamaktadır. 

SONUÇ: Anne babalarn eğitim düzeyi,gelir durumu,birlikte ya da boşanmış olmaları 

adölesanların çoçuk ihmal ve istismarı hakkındaki bilgi düzeylerini etkilemediği tespit 

edilmiştir.Sadece  anne babası boşanmış  olan çocukların ihmal ve istismarı kimin 

gerçekleştirdiği sorusuna verdikleri yanıtların oranların dikkat çekicidir. Çocukların büyük 

çoğunluğu Çİİ konusunda eğitim almadıklarını belirtmiştir.Çocuklara ve ailelere ulaşmada en 

etkin yol olan öğretmenlerin Çİİ  konusunda belirti ve  riskleri tanılamada , çocuklara ve ailelere 

yardım ve destekte eksik kaldıkları görülmektedir.Tartışmalar sonucunda ailelerin çevre 

baskısı,çocuğumuzun adı çıkar korkusu sebebiyle  ihmal ve istismar durumu gün yüzüne 

çıkmasın diye çocukları ile bu konu hakkında konuşmuyor  olabilecekleri fikri öne 

sürülmüştür.Öğretmenlerin hizmet içi eğitim programlarına Çİİ belirti ve risklerini tanılama ve 

Çİİ tespit durumunda yapılması gerekenler eklenmelidir. Ayrıca öğrencilerinin eğitim 

müfredatına Çİİ konusu entegre edilmelidir.Televizyon-internet yayınlarında ve reklamlarında  

Çİİ konusunda daha çok kamu spotlarının yer almasına özen gösterilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk istismarı,Çocuk ihmali,Adölesan 
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SS.24.  

MALATYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞINDA 2012-2017 TARİHLERİ 

ARASINDA ELEKTRİK ÇARPMASINA BAĞLI ÖLÜMLERİN İNCELENMESİ 

 

Ahmet Sedat Dündar1, Ömer Dengeşik1, İsmail Altın1, Mucahit Oruç1, Osman Celbiş1 

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Malatya  

 

Giriş-Amaç 

Elektrik bir güç alanı meydana getiren potansiyel bir enerji kaynağıdır. Elektrik 

çarpması; elektrik kaynağı temasıyla elektrik akımının vücuttan geçecek şekilde kişinin 

yaralanması veya ölümüdür. Elektrik çarpmasının oluşabilmesi için elektrik akımının devreyi 

tamamlaması gerekmektedir. İnsan vücudu iletkendir ve üzerinden geçen akım miktarına göre 

vücutta çeşitli değişikliklere neden olur. Elektrik ve elektrikli aletler hayatı kolaylaştıran ve 

yaşamı hızlandıran aletlerdir. Elektrikli aletlerin bakım ve onarımındaki eksiklikler veya 

dikkatsizlikler küçük elektrik çarpmalarından ölüme kadar varan derecelerde yaralanmalara 

neden olur. Elektrik yaralanmalarının önemli bir kısmı kaza sonucu oluşmaktadır. Nadiren de 

olsa cinayet ve intihar orjinli de olabilir. Biz bu çalışmamızda elektrik çarpmalarına bağlı 

ölümlerin, sosyo-demografik verilerinin, olay orijinlerinin ve ölüm nedenlerinin tartışılmasını 

amaçladık. 

Gereç ve Yöntemler 

Çalışmamızda Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında 2012-2017 yılarında elektrik 

çarpmaları  sonucunda adli makamlarca yönlendirilen ölüm olgularının dosyaları retrospektif 

olarak incelenmiştir.  

Bulgular 

Elektrik çarpmasına bağlı 2012-2017 yılları arasında otopsisi yapılmış 40 vaka 

incelendi. Vakaların 36’sı (%90) erkek 4’ü kadındı. En küçüğü 7 en büyüğü 66 yaşında olup 

yaş ortalamaları 32,4 ±14,7 idi. Mevsimlere göre değerlendirildiğinde en fazla 20 vakayla 

(%50) yaz ve en az 5 vakayla (%12,5) kış mevsiminde gerçekleştiği görülmüştür. Olay orijinine 
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bakıldığında 32 vakanın (%80) kaza olduğu ve bunların 9’unun(%22,5) evde gerçekleştiği, geri 

kalanların ise iş kazası olduğu görüldü. Vakaların 32’sinde izole elektrik çarpmasına bağlı ölüm 

meydana geldiği, diğer vakalarda elektrik çarpması sonrası oluşan düşme ve sert zemine çarpma 

sonucu genel beden travmasına bağlı olarak ölüm meydana geldiği görüldü.  

Tartışma-Sonuç 

 Vakaların büyük bir çoğunluğunun erkek (36) olduğu ve bunun da elektrik işlerinde 

evlerde ve işyerlerinde daha çok erkeklerin çalışmasından kaynaklandığı düşünüldü. Yaz 

aylarında ölüm sayısındaki artışın bu dönemdeki inşaat sayısındaki artışla ilişkili olduğu 

diüşünüldü. Ölümün daha çok elektriğin izole etkisi sonucu meydana geldiği ve bu yüzden 

elektrik işleriyle uğraşırken gerekli ve yeterli güvenlik önlemlerinin alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Elektrik yaralanması, ölüm, otopsi, adli tıp 
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SS.25.  

(1, 2, 4- TRİAZOL-3-İL) TİYOMETİL KUMARİN BİLEŞİĞİNİN ANTİTÜMÖR 

AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ 

 

Pelin Koparır 

Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı, Malatya, Türkiye. 

 

Özet 

İlaçlara karşı mikroorganizmaların dirençlerinin artması dünya çapında endişe verici 

düzeye ulaşmış ve yeni anti-enfektif bileşiklerin sentezi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu 

bağlamda 1, 2, 4-triazol halka sistemi ihtiva eden bileşikler, geniş bir yelpazeye sahip ilginç bir 

sınıfı temsil eder. Kumarin ve türevleri farklı hastalıkların tedavisinde kullanılıp antikoagulant, 

antialerjik, antibiyotik, diüretik, anti-HIV, antibakteriyel gibi birçok biyolojik özellikler 

gösterir. 1, 2, 4 triazol ve Kumarin içeren yeni türevler birçok biyolojik araştırmada gittikçe 

daha fazla yer almaktadır. Bu çalışmada; yeni bir triazol-kumarin yapılı bileşiğin antitümör 

aktiviteleri araştırılarak, ilaç olabilme potansiyelinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 4 - ({[4-

etil-5- (tiyofen-2-il) -4H-1,2,4-triazol-3-il] sülfanil} metil) -6-metoksi-2H-1-benzopiran-2-on 

test bileşiğinin in vitro koşullarda HT 29 (insan kolon adenokarsinoma) kanser hücreleri 

üzerinde denenerek antitümör özellikleri araştırıldı. Daha sonra sıçanlarda kolon kanseri modeli 

oluşturularak test bileşiğimizin in vivo antitümoral potansiyelleri araştırıldı. Deneysel çalışma 

sonunda dokulardan bloklar ve kesitler hazırlanıp, histopatolojik olarak incelendi. İn vitro 

çalışmada, kontrol grubuna göre HT 29 hücrelerinin kanserli hücrelerin proliferasyonunu 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde engellediği tespit edildi. İn vivo çalışma süresinin sonunda, 

pozitif kontrol grubunda, kütle kolon mukozasında makroskopik olarak 2 hayvanda bulundu. 

Lezyonların proksimal ve distal kolonlarda bulunduğu ve daha polip benzeri olduğu 

gözlenmiştir. Test bileşiği ve sisplatin tedavi gruplarında kolon mukozasında kitle oluşumu 

gözlenmedi. Son olarak, test bileşiğinin in vitro ve in vivo koşullarda antitümör aktiviteye sahip 

olduğu söylenebilir. 

Anahtar kelimeler: Triazol-Kumarin, Antitümör, kolon kanseri 
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Giriş 

1960’lı yıllarda tamamen sentetik bazlı ajanlar olan azoller keşfedilmiştir. En sade 

gösterimi beş üyeli azol halkasında 2 ya da 3 azot ihtiva etmesine göre Triazol ve İmidazol 

olarak ikiye ayrılır. Kapalı formülü C3H4N2 olan imidazol organik bir bileşiktir. Triazoller 

1880’li yıllarda literatür dünyasına kazandırılmış ve günümüze kadar triazollerle ilgili deneysel 

çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmiştir. Triazol bileşiklerin farklı konumlarına 

sübstitüentlerin yerleştirilmesine uygun kimyasal reaktiflikleri nedeniyle oldukça üretken bir 

alanı oluşturmaktadırlar. Üç azot atomu içeren beş üyeli halkalı bir bileşik triazol veya 

“triazasiklopentadien” olarak adlandırılır. Halkadaki hetero atomların bulundukları konumlara 

göre 1,3,4- (simetrik, sim-triazol) 1,2,4- (asimetrik, asim-triazol) ve 1,2,3-(visinal triazol) 

şeklin de üç triazol izomer halkası bulunur İlaçlara karşı mikroorganizmaların dirençlerinin 

artması dünya çapında endişe verici düzeye ulaşmış ve yeni anti-enfektif bileşiklerin sentezi, 

mikrobik enfeksiyonların tedavisi için acil bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu bağlamda 1,2,4-

triazol halka sistemi ihtiva eden bileşikler, geniş bir yelpazeye sahip ilginç bir sınıfı temsil eder. 

[1-5] Bu tür bileşikler biyolojik açıdan önem arz eder ve bazı ilaçların sentezlerinde de 

kullanılırlar. [6-7] Yapılan araştırmalar 1,2,4-triazol bileşiklerinin çeşitli biyolojik aktivite 

gösterdiğini ortaya koymuştur. [8-9] Bununla beraber triazol bileşiklerinin antibiyotik, 

antifungal, bitki gelişim hormonu [10] ve korozyon inhibitörü [11-12] olarakta kullanım 

alanları mevcuttur. Ayrıca kordinasyon kimyasında da triazol bileşikleri oldukça kullanışlı 

ligantlardır. Bu tür ligantların platin ile yaptığı Cisplatin gibi komplexler antikanser özelliği 

göstermektedir. [13] 

Kumarinler veya sistematik adıyla “2H-1- benzopiran-2-on” olarak tanımlanan bu 

bileşikler, doğal polifenolik bileşik sınıfının önemli üyelerinden biridir [14]. Son yıllarda hetero 

halkalı organik bileşiklerden çok sayıda polimer sentezlenmekte ve farklı uygulama alanlarında 

test edilmektedir.  

Bu polimerler, sadece makromolekuler özelliklerinden dolayı değil, aynı zamanda sahip 

oldukları fonksiyonel özelliklerinden dolayı da spesifik uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu 

çerçevede, mevcut hetero halka yapılarından dolayı kumarin bileşikleri de uygun tepkimeler 

veya polimerizasyon metotları neticesinde kendi polimerlerine dönüştürülebilmektedir. 

Böylece, bu bileşik sınıfı reaktif fonksiyonel polimerler sınıfında oldukça dikkat çeken yeni bir 

üye konumuna geçebilmeyi başarmıştır.  
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Kumarin ve türevleri farklı hastalıkların tedavisinde kullanılıp antikoagulant, 

antialerjik, antibiyotik, diüretik, anti-HIV, antibakteriyel gibi birçok biyolojik özellikler 

gösterir. Biskumarinlerden olan dikumaril ve türevlerinin antikoagulant etkisi gösterdiği ve bu 

bileşikler kanın pıhtılaşmasında azaltıcı etkisinin olduğu ve tedavi edici ilaçların yapımında 

kullanıldığı bilimektedir. 4-Hidroksikumarin yapısında olan warfarin bilinen en iyi 

antikoagulanttır. Novabiosin ve Klorobiosin antibiyotik ve antibakteriyel özellik gösteren 

kumarin türevi olup kötü farmo kinetik ve toksik önleyici özelliğe sahiptir [14]. Kumarinlerden 

bazıları elektrokaplama endüstrisinde kullanılır. Kumarin elektrokaplamada özellikle nikel, 

çinko ve kadmiyum ile metallerin matlığını artırarak ve gözenekliğini azaltarak metallerin 

tortulaşmasını azaltmada kullanılır.  

Yiyecekler için tat artırıcı etkisi kadar kumarin parfümeri, kozmetik ve diğer ürünlerde 

kalıcı güzel bir koku olarak geniş kullanımından ve bileşiklerin bu önemli grubunun yapı 

aktivite ilişkilerindeki ilgiden dolayı kumarin ve 3,4-dihidrokumarin’in Gıda, İlaç Yönetimi 

(FDA) ve Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI) tarafından çalışılması önerilmiştir. Epoksi ara ürün 

formu ve 3,4-çift bağı olmaksızın sadece 3,4-dihidrokumarinken toksik etkileri olabileceği için 

kumarinin 3,4-epoksi ara ürüne metabolizma olduğuna inanılır [15].  

Kumarinlerin inhibisyon özelliği hidroksi ve metoksi kumarin bileşiklerinin karbonik 

anhidraz enzimi üzerindeki inhibüsyon etkisi incelenmiştir. Karbonik anhidraz enziminin 

inhibisyonu biyoloji ve tıpta kanser tedavisi için yapılan araştırmalarda önemlidir. İncelenen 

kumarin bileşiklerinin karbonik anhidraz enzimini inhibe ettiği tespit edilmiştir [16].  

1,2,4 triazol ve Kumarin türevlerinin birçok biyolojik özellikleri ile çeşitli alanlarda 

kullanılması ilgi çekici olduğundan bu çalışmada; yeni bir triazol-kumarin yapılı bileşiğin 

antikanser aktiviteleri araştırılarak, ilaç olabilme potansiyelinin ortaya konulması 

amaçlanmıştır. 

Materyal Metot 

İn Vitro Çalışmalar 

Kimyasallar ve Test Bileşiği  

Newborncalf serum (FCS) ve pensilin-streptomisin Biological Industries’den (Israil), 

NaCl, NaOH, dimetilsülfoksit (DMSO) ve HCl Merck’ten (Dormstadt, Almanya) satın alındı. 

Kullanılan diğer kimyasallar Sigma–Aldrich’ten (St. Louis, MO, USA) sağlandı. Deneylerin 

tüm safhalarında bi-distile su kullanıldı. İn vivo ve in vitro ortamda antitümör aktiviteleri 
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araştırılacak olan test bileşiği Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Organik Kimya Anabilim 

Dalında sentezlenmiştir. Çalışmamızda biyolojik özellikleri araştırılacak olan yeni özgün test 

bileşiğinin şematik gösterimi ve UIPAC adı şekil1’ de verilmiştir. Test bileşiği DMSO’da 

çözülerek son derişimleri 5, 10 ve 20 µM olacak şekilde hücre ortamına ilave edildi.  

 

 

Şekil 1. Test bileşiği ‘4-etil-5-(2-tiyenil)-4H-1,2,4-triazol-3-tiyol’ yapısı. 

 

4-etil-5-(2-tiyenil)-4H-1,2,4-triazol-3-tiyol’ molekülünün kumarin yapılarıyla 

etkileştirilerek yeni (1,2,4- Triazol-3-il) Tiyometil Kumarinlerin sentezi ve IR, 1H-NMR ve 

13C-NMR spektrumları karakterizasyonu yapılmıştır. 

 

Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Organik Kimya Anabilim Dalında sentezlenmiştir  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Şekil 2. Test bileşiğinin sentez basamakları 

Sentez aşamasındaki bileşiğimizin saflığı ince tabaka kromotografisi ile test edilmiş ve 

elementel analizi yapılmıştır, IR, 1H-NMR ve 13C-NMR spektrumları kaydedilerek ve bazı 

fiziksel parametreleri tayin edilmiştir. Bileşiğimizin single kristali elde edilerek X-ışını 

difraksiyon metottu ile Molekülün yapısı tam manasıyla açıklanmıştır.   
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Şekil 3. Test bileşiğinin DSC spektrumu 

 

 

 

Şekil 4. Test bileşiğinin 1H-NMR spektrumu 

 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6, δ, ppm):7.85-6.98(m, 6H, Ar-H), 6.25(s,1H, 

karbonile komşu Aromatik tek Proton), 4.56(s, 2H, S-CH2), 4.09(q, 2H, CH2-CH3), 3.84(s, 3H, 

O-CH3), 1.18(t, 3H, CH2-CH3). 
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Şekil 5. Test bileşiğinin 1C-NMR spektrumu 

 

13C NMR 400 MHz, DMSO-d6, δ, ppm): ATP tekniğiyle alınan spektrumda 

yapımızda bulunan 2 adet CH2 karbonları üs tarafta 33.70 ve çözücü içine girmiş 40.19 ppm de, 

2 adet de CH3 karbonu bulunup alt tarafta 16.93 ve 56.58 ppm de iki pik vermiştir. Ayrıca 

kimyasal eşdeğer karbon 7 adet protonlu karbon üs tarafda 7 adet protonsuz karbonlarda alt 

tarfta pik vererek yapıyla tam uyum sağlamıştır. 

 

 

Şekil 6. Test bileşiğininR spektrumu 

arz1-tekrar
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FT-IR (KBr, cm-1, ʋ): 3072-3107 (Ar-H), 2870-2960 (Alifatik C-H),1718 (C=O), 

1574 (C=N), 1200 (C-O-C), 713 (C-S-C). 

Hücre Kültürleri 

HT 29 hücreleri Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümünden (Ankara) temin 

edildi. Çalışma, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Moleküler 

Araştırmalar Laboratuvarında yapıldı. Bütün hücreler 25 cm2 kültür flasklarında, RPMI-1640 

medyum (içerisine %10 FCS, 100U/ml penisilin ve 0.1mg/ml streptomisin ilave edilerek 

hazırlanan) ile beslendi. Karbondioksitli (%5 CO2) inkübatörde, 37 oC’de ve nemli ortamda 

tutulan hücrelerin medyumları haftada iki defa değiştirildi. Hücreler konfluent olduğunda, 

tripsin-EDTA solüsyonu kullanılarak flasklardan söküldü ve 96 kuyucuklu plaklara aktarılarak 

3-(4,5-dimetiltiazol–2-il)-difeniltetrazoliumbromid (MTT) analizlerde kullanıldı (9-12). 

Test Bileşiği ile Muamele 

     Test bileşiğinin 5, 10 ve 20 µM’lık dozları ve aynı miktarlarda çözücü (DMSO) 

hücrelerin içinde bulunduğu kuyucuklara ilave edildi ve karbondioksit inkübatöründe 

(NuaireCo, Playmouth, MN, ABD) 24 saat süreyle 37 oC de inkübasyona bırakıldı. 

İnkübasyonlar sonrasında hücrelerin canlılık oranı hemositometrede % 0.4 tryphanblue 

kullanılarak belirlendi. Canlılık oranı %90’ın altında olduğu durumlarda deneylere başlanmadı 

(9-12). 

MTT Assay  

    Sitotoksik etkiler, sitotoksisitenin değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan 

enzimatik test yöntemlerinden biri olan MTT (3-(4,5-dimetiltiyazol2-yl)-2,5-

difeniltetrazolyum-bromür) yöntemi ile belirlendi.  Bu yöntem, MTT boyasının tetrazolium 

halkasını parçalayabilmesi ilkesine dayanmaktadır. Bu yöntemde, MTT canlı hücrelere aktif 

olarak absorbe olur ve reaksiyon mitokondriyal süksinat dehidrogenaz tarafından katalize 

edilerek mavi-mor renkli, suda çözünmeyen formazana indirgenir. Formazan oluşumu, yalnızca 

aktif mitokondrinin bulunduğu canlı hücrelerde görülmektedir. Bu da hücre canlılığının bir 

belirteci olarak kabul edilir ve spektrofotometrik olarak belirlenen değer, yaşayan hücre sayısı 

ile ilişkilendirilir. Steril PBS içerisinde hazırlanan stok MTT solüsyonundan, 0,5 mg/mL MTT 

çalışma solüsyonu hazırlandı ve 96 kuyucuklu plaklara ilave edildi. İnkübatörde 3 saat 

bekletildikten sonra plakalardaki hücrelerin optik dansiteleri, ELISA cihazında (Synergy HT 

ABD) 550nm dalga boyunda okutuldu. Kontrol kuyucukları okutularak, elde edilen absorbans 

değerlerinin ortalaması alındı ve bu değer %100 canlı hücre olarak kabul edildi. Çözücü ve ajan 
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uygulanan kuyucuklardan elde edilen absorbans değerleri, kontrol absorbans değerine 

oranlandı ve yüzde canlılık olarak kabul edildi. MTT denemeleri farklı günlerde on kez tekrar 

edildi (9-12). 

In Vivo Antitümör Aktivitesi ve Histopatolojik Uygulamalar 

Araştırmada kullanılacak ratlar kontrol ve uygulama grubundan oluşturuldu ve her 

grupta 5’er denek yer aldı. Uygulamaların kontrol ve denek grubu için 0. gün, 3. gün, 6. gün, 9. 

gün olacak şekilde 3 gün ara ile yapılmasına karar verildi ve 30 gün uygulandı. Ratlara 3 günlük 

aralıklarla 30 gün boyunca belirli dozlarda deri altı enjeksiyon yapıldı. Bu sürenin bitiminde 

ratlar dekapite edilerek karaciğer ve kan örnekleri alındı. Doku örnekleri ise uygun boyutta 

kesilerek hazır hale getirildi. Uygulama maddesinin dozları literatürden (13) faydalanılarak 

kararlaştırıldı ve şartlara uygun olarak 25 mg/kg vücut ağırlığı olacak şekilde önce DMSO’te 

çözüldü ve DMSO miktarı %10’un altında olacak şekilde mısır özü yağı ile seyreltildikten sonra 

hayvanlara deri altından uygulandı. Kontrol gruplarına, DMSO miktarı % 10’un altında olacak 

sekilde yağ hazırlanarak 0,5 ml çözelti deri altına enjekte edildi. Uygulama grubuna ise 0,5 ml 

çözelti içerisindeki ligand derişimi 25 mg/kg vücut ağırlığı dozunu ihtiva edecek şekilde 

hazırlanan çözeltiler deri altına enjekte edildi. 

Fırat Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Merkezindeki (FÜDAM) ratlar, 22 ±2oC 

sıcaklıkta, %55 ±5 nisbi nem bulunan havalandırma sistemine sahip özel olarak hazırlanmış ve 

günlük altları temizlenen kafeslerde beslendi. 8 haftalık ortalama ağırlıkları 200-250 gr olan 19 

adet Rattus norvegicus cinsi erkek ratlar kullanıldı. Bu amaçla, ratlar her grupta ortalama 5 

hayvan bulunacak şekilde dört gruba ayrıldı. (i) Azoksimetan (AOM)  + (Yağ + DMSO) grubu: 

15 mg/kg CA(Canlı Ağırlık) dozunda AOM enjeksiyonu yapılan grup; (ii) AOM + Cisplatin10 

grubu (AOM + Cis10): (AOM) enjeksiyonu yapılan ve 10 mg/kg CA dozunda cisplatin verilen 

grup; (iii) AOM + Cisplatin15): (AOM) enjeksiyonu yapılan ve 15 mg/kg CA dozunda 

Cisplatin verilen grup; (iv) (AOM) +Test bileşiği grubu (AOM+ TestBil.): AOM enjeksiyonu 

yapılan ve 25 mg/kg CA dozunda Test bileşiği verilen grup, Test edilecek maddeler DMSO’da 

çözüldülmesi sağlandıktan sonra mısır özü yağı ile seyreltildi. 25 mg/kg vücut ağırlığı dozuna 

göre hazırlanan maddeler hacmi 1mL olacak şekilde karışım yağ DMSO ve madde olacak 

şekilde ratlara subkutan enjeksiyonlarla uygulandı. Aynı oranda kontrol grubuna da DMSO 

içeren yağlı karışımdan yine 1 mL deri altı enjekte edildi.  

AOM enjeksiyonu 3 defa (haftada bir kez) subkutan (derialtı) olarak yapıldı. AOM, 

ratlara 15 mg/kg canlı ağırlığı (CA) dozunda enjekte edildi (14). Akabinde hayvanlarda tümör 
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oluşumu incelemek için 5 ay beklenildi ve tümör oluşumu takip edildi. Her gruptan 2 hayvan 

kesilerek mikroskobik ve makroskobik olarak incelendi ve tümör oluşumu gözlendi.  

Daha sonra cisplatin (10 mg/kg CA), cisplatin (15 mg/kg CA) ve 4- Fenil, 5-Tiyenil, 

1,2,4- Triazol (Test Bil.) tedavici edici etkisini belirlemek için 25 mg/kg CA dozunda 1 ay 

boyunca 0., 3., 6. ve 9., günlerde hayvanlara deri altı olarak verildi.  

Deneysel çalışma süresinde tüm veriler not edilerek ölen hayvanların patolojik 

incelemeleri yapılarak kaydedildi.  Deneysel çalışma sonunda hayvanlar anestezi altında 

dekapite edilerek kolorektal dokular alındı ve dokulardan bloklar ve kesitler hazırlanıp, hacmi, 

tümörün insidansı ve yayılımı histopatolojik olarak incelendi. Makroskobik tümörler alınıp % 

4’lük paraformaldehit solüsyonunda fikse edilerek ışık mikroskobunda incelendi. Ayrıca 

antioksidan parametrelerin analizi için kan ve doku örnekleri alınarak analiz anına kadar -

80oC’de saklandı. 

İstatistiksel Analiz 

Grupların normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov Smirnov testi ile değerlendirildi. 

Grupların karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi yapıldı. Varyansların homojenliği, 

Levene testi ile analiz edildi. Tek yönlü varyans analizi sonrası varyansların homojen olmadığı 

gözlendi ve çoklu karşılaştırmalar için Tamhane T2 testi kullanıldı. İstatistiksel olarak P < 0.05 

anlamlı kabul edildi. Veriler ortalama ± standart hata olarak ifade edildi. Deneysel çalışmalar 

sonunda elde edilen veriler, antitümör özellik için One- way Anova analizi, Tukey testi yapıldı. 

Bu çalışmadaki bütün istatistiksel analizler SPSS/PC paket programı kullanılarak yapıldı. 

Tartışma ve Sonuç 

Triazol bileşiklerinin oldukça dikkate değer biyolojik karakterleri sebebiyle pek çok 

araştırma grubu tarafından bu bileşiklere ilişkin çok yoğun çalışmalar yapılmıştır.  Yapılan 

çalışmalar sonucunda  1, 2, 4 - triazol halkası ihtiva eden bileşiklerin biyolojik olarak aktif 

bileşikler olarak düşünülür. Bu çalışmalarda, antikonvülsan ve antidepresan [1], anti-

inflamatuar ve analjezik [2],  antioksidan [3],  antikanser ve antitüberküler [4], antimikrobiyal 

aktivite [5] gibi birçok önemli biyolojik aktiviteye sahip olduğu ortaya konmuştur.  

Kumarinler veya sistematik adıyla “2H-1- benzopiran-2-on” olarak tanımlanan bu 

bileşikler, doğal polifenolik bileşik sınıfının önemli üyelerinden biridir [6]. Öte yandan, son 

yıllarda hetero halkalı organik bileşiklerden çok sayıda polimer sentezlenmekte ve farklı 

uygulama alanlarında test edilmektedir. Bu polimerler, sadece makromolekuler özelliklerinden 

dolayı değil, aynı zamanda sahip oldukları fonksiyonel özelliklerinden dolayı da spesifik 

uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu çerçevede, mevcut hetero halka yapılarından dolayı 



202 
 

kumarin bileşikleri de uygun tepkimeler veya polimerizasyon metotları neticesinde kendi 

polimerlerine dönüştürülebilmektedir. Böylece, bu bileşik sınıfı reaktif fonksiyonel polimerler 

sınıfında oldukça dikkat çeken yeni bir üye konumuna geçebilmeyi başarmıştır. Zira, kumarin 

içerikli moleküller antibakteriyel, antibiyotik,antimitotik, antiviral, antitumor, antifungal ve 

antioksidant gibi biyokimyasal özellikleri de dikkat cekicidir ve yaygın calışma konuları 

arasındadır [7]. 1,2,4 triazol ve Kumarin türevlerinin birçok biyolojik özellikleri ile çeşitli 

alanlarda kullanılması bizim de ilgimizi çektiğinden bazı (1,2,4- Triazol-3-il) tiyometil 

kumarinlerin sentezi ve karakterizasyonu yaparak antitümör aktiviteleri üzerinde çalışmaya 

karar verdik. Test maddesinin kumarin yapılarıyla etkileştirilerek yeni (1,2,4- Triazol-3-il) 

Tiyometil Kumarinlerin sentezi ve karakterizasyonu yapıldı ve biyolojik özellikleri araştırıldı. 

In vitro Antitümör Bulgular  

HT 29 (insan kolon kanseri) hücrelerinin 4-Fenil-5-(2-tiyenil)- 2,4-dihydro-3H-1,2,4-

triazol-3-tiyon etkileşimi sonucunda elde edilen deneysel bulgular, deney grubu ve kontrol 

grubunun kıyaslamalarını tablo1 ve şekil1’ de verilmiştir. 

 

Tablo1.  Test maddeleri ile HT 29 (insan kolon kanseri ) hücreleri doza göre etkileşimi 

ve yüzde oranında canlılık durumları 

 

 

 

 

Hücre 

Canlılığı 

Gruplar 

P değeri 

Kontrol 5 µM 10 µM 20 µM 

Test 

Maddesi 
93,14±0,78

a
 68,40±1,60

b
 10,12±0,16

c
 6,42±0,11

c
 0,0001 

Cisplatin 93,14±0,78
a
 78,64±1,4

b
 12,16±0,9

c
 8,22±0,12

d
 0,0001 

a-d Aynı satırda farklı harfi taşıyan gruplar arası fark P˂0.05 seviyesine göre istatistiksel olarak anlamlıdır. 

Veriler ortalama ve standart hata olarak sunulmuştur 
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Şekil 2. Test Maddesi ve Cis platin verilen gruplarda Kanser Hücre Kültüründeki Canlılık 

oranları (%)  

Yapılan benzer başka çalışma sonuçları incelendiği çalışmamızı destekleyen 4,5-dihidro-1H-

1,2,4-triazol-5-on halkasına sahip benzer tip heterohalkalı bileşiklerin biyolojik aktivite 

incelemeleri yanında antioksidan ve antitümör özellik gösterdikleri bilinmektedir (15-17) 

İn Vivo Antitümoral Aktivite ve Histopatolojik Bulgular 

Deney süresinin bitiminde sıçanlar, ketamin-xylazine (50 mg/kg-15 mg/kg) anestezi ile 

öldürüldü. Daha sonra abdominal kavite açılarak kolon mukozasında kitle oluşumu incelendi .  

Pozitif kontrol (Yağ+DMSO) grubunda 2 hayvanda, makroskobik olarak kolon mukozasında 

kitleye rastlandı. Lezyonların proksimal ve distal kolona yerleştikleri ve daha çok polip tarzında 

oldukları gözlendi (Tablo 2). Test Bileşiği ve Cisplatin tedavi gruplarında kolon mukozasında 

herhangi bir kitle oluşumu gözlenmedi. Kontrol grubu ratları ve triazol bileşikleri ile cis platin 

bileşikleri uygulanan rat doku örneklerinden hazırlanan ışık mikroskobisi resimleri verilmiştir 

(Şekil 4-7). Yapılan bir çalışmada ise, özgün olarak sentezlenen 1-(4-metoksi-fenil)- 5-(3,4,5-

trimetoksifenil )-1H-1,2,4-triazol-3-karboksamit bileşiklerinin dikkate değer bir anti-

enflamatuar aktivitesi gösterdiği ve histopatolojik inceleme sonucunda indometasin ile 

karşılaştırıldığında düşük gastrik ülserasyon insidansı sergilediği bildirilmiştir (18). Diğer bir 

çalışmada ise, 1,2,4-triazol ve 1,3,4-tiadiazol parçasını içeren bazı yeni bileşikler insan 

kolorektal kanser hücre hattı HT-29, göğüs kanseri hücreleri MDA-MB-231, rahim kanseri 

hücreleri ve insan karaciğer kanseri hücre hattı üzerinde sitotoksik etki açısından 

değerlendirildi. Bu çalışma da kullanılan triazol ve türevlerinin bazıları HT-29 hücresine karşı 

yüksek sitotoksisite sergiledi.  Biyolojik veriler, ikame edicilerin doğasının ve konumunun hem 

kanser hücrelerine karşı sitotoksisiteyi hem de test edilen bileşiklerin Lep3'üne proliferasyon 

özelliklerini etkilediğini rapor edilmiştir (19). 
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Tablo 2. Deneme gruplarında makroskobik ve mikroskobik lezyonların dağılımı 

Gruplar 

 

n 

Makroskobik 

Kitle 

sayısı 

Oluşum 

Yeri 

P  O   D* 

Hafif 

displazi 

Şiddetli 

displazi 

Kötü 

huylu 

tümoral 

lezyon 

Toplam 

lezyon 

Yağ+DMSO 5 2 1 - 1 9 2 4 15 

C10 5 - - - - 1 - - 1 

C15 4 - - - - 1 1 - 2 

Test maddesi 5 - - - - 2 - - 2 

P O D* : Proksimal, Orta ve Distal Kolon 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Distal Kolon mukozasındaki kitlenin makroskobik görünümü 

 

Şekil 4. Test bileşiği uygulanan rat grubunda kript epitelinde hafif displazi (ok başları), HE x 50 
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Şekil 5.   Cis 15 bileşiği uygulanan rat grubunda kolon mukozasında şiddetli displazi, HE x 100 

 

Şekil 6 . Yağ + DMSO grubunda diferensiye adenokarsinom; hiperkromatik çekirdeğe sahip atipik 

epitel ile döşeli glandüler yapıların görünümü, HE x 50 
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Şekil 7. Yağ+DMSO uygulanan grupta; submukozal bölgeye invazyon gösteren adenokarsinom, HE x 

20 

Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde, çalışmamızı destekleyen 1,2,4-triazol-5-

on halkasına sahip benzer tip heterohalkalı bileşiklerin antitümör özellik gösterdikleri 

bilinmektedir Diğer bir çalışmada ise MCF-7, U-87-MG ve HCT-116 insan kanser hücrelerinde 

farklı triazol türevi bileşiklerin, sitotoksik aktiviteleri değerlendirilmiş ve kuvvetli anti-kanser 

etkili oldukları bildirilmiştir. Ayrıca yapılan başka bir çalışmada da insan kanser hücrelerine 

karşı bazı 4-arilmetilenamin-4H-1,2,4-triazollerin önemli ölçüde anti-kanser aktiviteleri olduğu 

rapor edilmiştir. Diğer bir çalışmada ise 1,2,4 triazol yapılı bazı bileşiklerin 

anti kanser aktivitesi değerlendirmesi yapılmış ve bu bileşiklerin böbrek, lösemi, kolon, 

meme kanserine karşı aktivite sergiledikleri bildirilmiştir. 

Yapılan bir çalışmada ise, özgün olarak sentezlenen 1-(4-metoksi-fenil)- 5-(3,4,5-

trimetoksifenil)-1H-1,2,4-triazol-3-karboksamit bileşiklerinin dikkate değer bir anti-

enflamatuar aktivitesi gösterdiği ve histopatolojik inceleme sonucunda indometasin ile 

karşılaştırıldığında düşük gastrik ülserasyon insidansı sergilediği bildirilmiştir (18). Diğer bir 

çalışmada ise, 1,2,4-triazol ve 1,3,4-tiadiazol parçasını içeren bazı yeni bileşikler insan 

kolorektal kanser hücre hattı HT-29, göğüs kanseri hücreleri MDA-MB-231, rahim kanseri 

hücreleri ve insan karaciğer kanseri hücre hattı üzerinde sitotoksik etki açısından 

değerlendirildi. Bu çalışma da kullanılan triazol ve türevlerinin bazıları HT-29 hücresine karşı 

yüksek sitotoksisite sergiledi.  Biyolojik veriler, ikame edicilerin doğasının ve konumunun hem 
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kanser hücrelerine karşı sitotoksisiteyi hem de test edilen bileşiklerin Lep3'üne proliferasyon 

özelliklerini etkilediğini rapor edilmiştir (19). 

Günümüzde artan endüstrileşme, teknolojik ürünlerin artışı, gıda sektöründe çeşitlenme 

ve kullanımı, kozmetik, giyim sanayii ürünlerinde çeşitliliğin artışı gibi hayatımızı yüksek 

oranda kolaylaştıran yeniliklerin yaşantımıza girmesi yanında,  insanoğlunun pek çok yeni 

hastalıkla da mücadele etmesi söz konusu olmuştur.  

Diğer taraftan hastalıkları iyileştirici nitelikli yeni ilaçların bulunması, geliştirilmesi ya 

da yeniden sentezlenmesi de bilim insanlarının üzerinde fazlaca durdukları konuların başında 

gelmektedir. Elbette ki bulunan ilaç nitelikli doğal ya da sentetik maddelerin, kişileri 

iyileştirirken yan etkilerinin mümkün olduğu kadar olmaması, ya da hastalıklı hücreyi 

ileştirirken sağlam hücrelere zarar vermemesi, kullanımının kolay olması, ucuza mal 

edilebilmesi, erişiminin kolay olması gibi niteliklere sahip olması da önem verilen 

hedeflerdendir. 

Bu çalışmada; yeni sentezlenen bir test bileşiğinin bazı biyolojik aktiviteleri 

araştırılarak, ilaç olabilme potansiyellerinin ortaya konulması planlandı. Bu amaçla in vitro 

koşullarda HT 29 (insan kolon adenokarsinoma) kanser hücreleri üzerinde denenerek 

antikanser özellikleri araştırıldı. Daha sonra sıçanlarda kolon kanseri modeli oluşturularak test 

bileşiğimizin in vivo antitümoral potansiyelleri araştırıldı.  

İn vitro çalışmalarda, HT 29 hücreleri canlılığı üzerinde kontrol grubuna göre 

istatistiksel açıdan anlamlı olacak şekilde, kanserli hücrelerin çoğalmasını önlediği belirlendi. 

İn vivo deneysel çalışmalarda cis-platin grubu ile kıyaslamalarda test bileşiğin, deneklerin 

kolonlarında ki tümör oluşumunu azalttığı görülmüştür. Bileşiğin in vitro ve in vivo şartlarda 

çeşitli biyolojik aktivitelere sahip olduğu söylenebilir. 

Deneysel çalışmalarla ortaya koymaya çalıştığımız bu araştırmanın mevcut literatür 

çalışmalarına katkı sağlayacağına ve daha sonra yapılacak bilimsel çalışmalarda, model 

moleküllerin seçimi ve dizaynında yararlı olabilecek nitelikte sonuçlara sahip olduğunu 

düşünmekteyiz. 
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SS.26.  

CİNSEL SALDIRI SONRASI OLUŞAN GEBELİK VE GECİKEN KÜRETAJ 

SORUNU: OLGU SUNUMU 

 

Osman Kule1, Savaş Dertsiz1, Salih Güven2, Mücahit Oruç1,2, Osman Celbiş1,2 

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 
2Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı 

 

 

ÖZET 

GİRİŞ-AMAÇ 

Cinsel saldırı; cinsel davranışlarla kişinin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi olarak 

tanımlanmaktadır. Cinsel saldırı muayeneleri, adli tıp pratiğinde önemli bir yer tutmaktadır(1). 

Özellikle cinsel saldırı sonrası gebeliğin oluşması durumunda gebelik terminasyonu için yasal 

sınır olan 20. hafta sınırına dikkat edilmesi ve müdahalede geç kalınmaması için hızlı karar 

alınması gerekmektedir. Malatya Adli Tıp Şube Müdürlüğüne cinsel saldırı iddiası sonrası iç 

beden muayenesi yapılması için gönderilmiş olan adli olgu değerlendirildi. 

OLGU SUNUMU 

27 yaşındaki ağır zeka geriliği olan mağdure annesi tarafından huzursuz olması ve adet 

gecikmesi şikayetiyle devlet hastanesi acil servisine getirildi. Yapılan muayenesi ve tetkikleri 

neticesinde 20. hafta ile uyumlu gebelik tespit edilmesi sonrası iç beden muayenesi yapılması 

için tarafımıza gönderildi. İç beden muayenesinde cinsel saldırının nitelikli olduğuna yönelik 

bulgular olduğu ve gebeliğinin 20. haftaya denk gelmesi nedeniyle gebelik terminasyonu 

açısından hızlı karar alınması için ilgili birimler bilgilendirildi. 

Mağdurenin daha sonraki günlerde gebelik terminasyonu için üniversite hastanesine 

gönderilmesi üzerine Kadın Doğum ve Adli Tıp bölümlerince yapılan muayenesi neticesinde 

gebelik süresinin 21. hafta ile uyumlu olması nedeniyle gebelik terminasyonu için yasal sınırın 

aşılmış olduğu ve terminasyonun yapılamayacağı şeklinde rapor verildiği anlaşıldı. Gebeliğin 

devam ettirildiği ve erkek bebeğin dünyaya geldiği öğrenildi.  
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TARTIŞMA-SONUÇ 

Cinsel saldırılar, yol açtığı fiziksel ve ruhsal sorunlar ile önemli bir sağlık ve hukuk 

problemidir. Cinsel saldırı sonucu meydana gelen gebelikler; tanı süreci, fiziksel ve ruhsal 

etkileri, konunun yasal ve etik yönü açısından multidisipliner  bir çalışmayı gerektirmektedir. 

Mağdurların kendisini savunamayacak durumda olmaları cinsel saldırıya maruz 

kalmalarına ve saldırganlar tarafından bu durumun suistimal edilmesine kolaylık 

sağlamaktadır. Bu grupta cinsel saldırı olayının gerçeklemesinden çok uzun zaman sonra olay 

adli makamlara bildirilmektedir.  

Cinsel saldırı sonrası yapılan muayenelerde özellikle nitelikli cinsel saldırı bulgularının 

mevcut olduğu olgularda gebelik durumu kontrol edilmelidir. Gebeliğin varlığı durumunda eğer 

gebelik sonlandırılması planlanacaksa yasal sınırın aşılmaması için hızlı karar verilmesi ve 

mağdurun ilgili birimlere vakit kaybetmeden gönderilmesine son derece dikkat edilmelidir. 

Anahtar kelimeler: cinsel saldırı, gebelik, kürataj 

GİRİŞ-AMAÇ 

Cinsel saldırı; cinsel davranışlarla kişinin vücut dokunulmazılığının ihlal edilmesi 

olarak tanımlanmaktadır.(1,2) Cinsel saldırı muayeneleri, adli tıp pratiğinde önemli bir yer 

tutmaktadır.(1,2) Cinsel saldırının nitelikli olması durumunda muayene sonrası gerekli tetkiklerin 

yapılması ve buna yönelik adımların atılması gerekir. Özellikle cinsel saldırı sonrası gebeliğin 

oluşması durumunda  gebelik terminasyonu için yasal sınır olan 20. hafta sınırına dikkat 

edilmesi ve müdahalede geç kalınmaması  için hızlı karar alınması gerekmektedir. 

METOD 

Malatya Adli Tıp Şube Müdürlüğüne cinsel saldırı iddiası sonrası iç beden muayenesi 

yapılması için gönderilmiş olan adli olgu değerlendirildi. 

OLGU SUNUMU 

27 yaşındaki ağır zeka geriliği olan ağır engelli kadın mağdur annesi tarafından 

huzursuz olması nedeniyle karın ağrısı olabileceği düşüncesiyle ve adet gecikmesi şikayetiyle 

devlet hastanesi acil servisine getirildi. Yapılan muayenesi ve tetkikleri neticesinde 20. hafta 

ile uyumlu ve fetal kalp atımı mevcut olan gebelik tespit edilmesi sonrası durumun kolluk 

kuvvetlerine bildirilmesi üzerine iç beden muayenesi yapılması için tarafımıza gönderildi. 
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Yapılan muayenede ağır zeka geriliği nedeniyle kişi ile iletişime geçilemedi. Yapılacak 

muayene ile ilgili annesinden aydınlatılmış onam alındı. İç beden muayenesinde cinsel 

saldırının nitelikli olduğuna yönelik bulgular olduğu görüldü ve gebelik haftasının yasal sınır 

olan 20. haftaya denk gelmesi nedeniyle gebelik terminasyonu açısından hızlı karar alınması ve 

ilgili birimlere gönderilmesi gerektiği hususunda nöbetçi Cumhuriyet Savcısı bilgilendirildi. 

Mağdurenin daha sonraki günlerde gebelik terminasyonu için üniversite hastanesine 

gönderilmesi üzerine Kadın Doğum ve Adli Tıp bölümlerince yapılan muayenesi neticesinde 

gebelik süresinin 21. hafta ile uyumlu olması nedeniyle gebelik terminasyonu için yasal sınırın 

aşılmış olduğu ve terminasyonun yapılamayacağı şeklinde rapor verildiği anlaşıldı. Adli 

tahkikat dosyasına bakıldığında da kişinin gebeliğinin devam ettirildiği ve sezeryan ile erkek 

bebeğin dünyaya geldiği, cinsel saldırıda bulunan kişinin mağdurenin 16 yaşındaki kardeşi 

olduğu öğrenildi. (3) 

TARTIŞMA-SONUÇ 

Cinsel saldırılar, yol açtığı fiziksel ve ruhsal sorunlar ile önemli bir sağlık ve hukuk 

problemidir. Cinsel saldırı sonucu meydana gelen gebelikler; tanı süreci, fiziksel ve ruhsal 

etkileri, konunun yasal ve etik yönü açısından multidisipliner bir çalışmayı gerektirmektedir.  

Yapılan birçok çalışmada, cinsel saldırı olaylarında saldırganların genellikle tanıdık 

çevreden oldukları bildirilmiştir.(2,4) 

Mağdurların kendisini savunamayacak durumda olmaları cinsel saldırıya maruz 

kalmalarına ve saldırganlar tarafından bu durumun suistimal edilmesine kolaylık 

sağlamaktadır. Özellikle küçük yaştaki çocukların ve akıl hastalığı ya da orta-ağır zeka 

gerilikleri gibi rahatsızlıkları bulunan kişilerin cinsel saldırı sonrası maruz kaldıkları durumun 

farkında olmaları ve buna yönelik adımlar atılması için çevresindeki kişileri bilgilendirmeleri 

daha zor olduğundan cinsel saldırı olayının gerçeklemesinden çok uzun zaman sonra olay adli 

makamlara bildirilmektedir.(3,4) 

Cinsel saldırı nedeniyle meydana gelen gebelikler için gebelik terminasyonu yasal sınırı 

20 hafta olarak belirlenmiştir. 

Olgumuz da iç beden muayenesi yapıldığı aşamada gebelik terminasyonu için yasal 

sınırda bulunmaktaydı. Daha sonraki günlerde gebelik terminasyon için üniversite hastanesine 
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gönderilmesi aşamasında meydana gelen vakit kaybı nedeniyle gebelik terminasyonu için kabul 

edilen yasal sınır aşılmış ve terminasyon gerçekleştirilememiştir  

Cinsel saldırı sonrası yapılan muayenelerde özellikle nitelikli cinsel saldırı bulgularının 

mevcut olduğu olgularda gebelik durumu kontrol edilmelidir. Gebeliğin varlığı durumunda eğer 

gebelik terminasyonu planlanacaksa yasal sınırın aşılmaması için hızlı karar verilmesi ve 

mağdurun ilgili birimlere vakit kaybetmeden gönderilmesine son derece dikkat edilmelidir.(4,5,6) 
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SS.27. 

 KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ GEÇİREN VAKALARIN GEÇ DÖNEMDE 

MYOKARD İNFARKTÜSÜ GEÇİRME RİSKİNİ SERUM TROPONİN, 

KARBOKSİHEMOGLOBİN VE PROKALSİTONİN SEVİYESİ ÖNGÖRÜR MÜ? 

 

Serhat Karaman1, Abuzer Coşkun2 

1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı 
2Sivas Şehir Hastanesi, Acil Servis 

 

Karbonmonoksit (CO) zehirlenmesinin geç dönem gelişebilecek kardiyak etkileri ve 

miyokart infartüsü (MI) gelişme riskini değerlendiren çalışma sayısı sınırlıdır. CO 

zehirlenmesinin acil tedavi ile sağ kalımı sağlandıktan sonra vakaların geç dönemde 

gelişebilecek olumsuz etkileri açısından takibi genellikle yapılmamaktadır. Acil serviste CO 

zehirlenmesi tespit edilen vakaların kan troponin, karboksihemoglobin ve prokalsitonin 

düzeylerinin geç dönemde gelişen kardiyak etkiler ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Ocak 2010 ile Aralık 2012 tarihleri arasında acil serviste CO zehirlenme tanısı konulan 

237 hasta çalışmaya dahil edildi. Kan karboksihemoglobin (COHb) düzeyi %5 ve üzerindeki 

hastalar MI açısından beş yıl takibe alındı ve gelişen durumları kayıt edildi. CO zehirlenmesi 

tespit edilen vakalara acil servise başvuruları esnasında prokalsitonin ve kardiyak troponin I 

düzeylerine bakıldı >0.05 ng/ml üzeri değeri pozitif kabul edildi. 

Takip sonunda 237 hastanın 35'in de (%14,8) MI saptanmıştır. Acil serviste ilk bakılan 

COHb, prokalsitonin ve kardiyak troponin I düzeyleri geç dönem takiplerinde MI gelişen 

vakalarda daha yüksekti. Tek değişkenli analizde anlamlı bulunan değerler, çok değişkenli 

logistik regresyon risk modelinin kullanılmasıyla yaş, COHb, prokalsitonin, kardiyak troponin 

I, CO maruziyet süresi ve mortalite ile MI riskinde artışa neden olduğu görüldü. Mortalite, 

hipertansiyon ve diyabet kadınlarda sıktı. COHb, prokalsitonin ve kardiyak troponin I düzeyleri 

Spearman’s korelasyonunda ve koroner arter hastalığının receiver operating characteristic 

curve analizinde duyarlılık ve özgüllük değerleri anlamlı bulundu. 
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CO zehirlenme tanısı konulan hastalarda, COHb, troponin ve prokalsitonin seviyeleri 

geç dönem MI gelişime riskini tanımlayan prediktif yardımcı değerler olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Karbonmonoksit zehirlenmesi, geç dönem miyokard enfaktüsü, 

prokalsitonin seviyesi 

Giriş 

Toksik nedenli ölümlerin başında gelen karbonmonoksit (CO) zehirlenmesi aynı 

zamanda acil servis (AS) başvurularının önemli bir kısmını oluşturmaktadır (1, 2). CO, karbon 

içeren 

Yakıtların iyi yanmaması sonucu ortaya çıkan renksiz, kokusuz, tatsız ve irritan 

olmayan bir gazdır. CO havadan ağır bir gaz olup, iyi havalandırılmayan kapalı ortamlarda hızlı 

bir şekilde birikebilir. CO, hemoglobine oksijenden 240 kat daha yüksek afinite ile bağlanır ve 

karboksihemoglobin (COHb) oluşturarak oksijenin dokulara salınışını ve transportunu bozar 

(3,4). 

Myokardiyal depresyon ve hipotansiyon neden olabilen CO, kardiak myoglobine 

affinitesi hemoglobinden daha fazladır. CO miyoglobin ile birleşerek kas dokusunda parsiyel 

oksijende azalmaya yol açar ve rabdomiyolize neden olur. Miyokard infarktüsü (MI), sıklıkla 

CO maruziyeti ile ilişkili olabilmektedir. Daha önceden koroner arter hastalığı (CAD) olan 

kişilerde COHb seviyesindeki % 5-10’luk artışlar bile egzersizde ortaya çıkan anjinayı 

tetikleyebilir. Yüksek seviyelerdeki COHb genç ve sağlıklı bireyler de bile miyokardı 

etkileyebilir (5,6). 

Kardiyak troponinler (cTn), tropomiyozin ile birlikte iskelet ve kalp kası kasılmasının 

düzenlenmesinde rol alan yapısal proteinlerdir. Troponinler T, I ve C’den oluşan kompleksi, 

aktin ve miyozinin kalsiyum aracılığı ile etkileşimini sağlamakta ve ince filamentler de yer 

almaktadır. Troponinler kalp kası hasarının duyarlı ve özgül belirteçleridir. 2000 yılında 

European Society of Cardiology / American College of Cardiology (ESC/ACC) tarafından akut 

miyokard infarktüsü (AMI) tanısında, ACC/American Heart Association (AHA) tarafından ise 

unstabil angina tanısı ve takibinde standart belirteç olarak kabul edilmektedir (7-10). 

Prokalsitonin (PCT), yeni bir enflamasyon belirteci olarak tanıtılmaktadır. Calc-1 

geninin orijinal ürünü, pro-termikutoninin 141-amino asit zinciri olup, tiroid bezinin C-
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hücrelerinin endoplazmikretikulumun N terminusu ile bağlanır ve burada bir endopeptidaz ile 

parçalanır ve PCT’e yükselir. Daha sonra, PCT’in kendisi, kalsitonin, katakalsin ve bir protein 

kalıntısında bir konvertaz enzimi tarafından yarılır(11). PCT konsantrasyonu sağlıklı kişilerde 

saptanamaz veya düşüktür (12). PCT'nin koroner arter hastalığı olanlarda kardiyovasküler 

prognoz üzerine etkisi hakkında sadece şimdilik bir kaç çalışma mevcuttur (13). Son 

çalışmalarda PCT düzeylerinin koroner arter hastalarında aterosklerozun derecesi ile korele 

olduğu ve hatta olumsuz bir sonuçla ilişkili olduğu bulunmuştur (14,15). 

CO zehirlenmesinin geç dönem MI ve mortalitesini gösteren bir kaç çalışma mevcut. 

Fakat CO zehirlenmesi nedeniyle acil servise başvuran hastalarda; kan cTn, PCT ve COHb 

seviyeleri ve geç dönem gelişen miyokardiyal hasar arasındaki ilişkiyi değerlendiren çalışmalar 

oldukça sınırlıdır. 

Bu çalışmada, CO zehirlenmesi sebebiyle AS’e gelen hastaların, başvuruları sırasındaki 

kardiyak troponin (cTn), prokalsitonin (PCT) ve karboksihemoglobin (COHb) düzeylerinin, 

tedavi ve taburculuk sonrası geç dönemde gelişebilen myokard enfarktüsü (MI) riskini 

belirlemede etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. CO zehirlenmesinin geç döneminde 

gelişebilen MI riskini öngören parametrelerin tespit edilmesi hastaların yakın takiplerini ve 

erken tedavilerini sağlayacaktır. 

Material ve metod 

Bu kesitsel kohort çalışmasında; Ocak 2005 ile Aralık 2012 yılları arasında CO 

zehirlenmesi nedeniyle ED’e başvuran, 18 yaşından büyük 1869 hasta tarandı. Bunlardan serum 

PCT’i çalışılmış olan 237 hasta (129 kadın, 108 erkek; ortalama yaş 55.17±9.84 yıl; dağılım 

29-98 yıl, %54.4 kadın) çalışmaya dahil edildi. 

Acil servis başvuru sırasında, bilinen koroner arter hastalığı (CAD) veya diğer bilinen 

kalp hastalığı, örneğin kapak hastalıkları veya ritim bozuklukları, serebrovasküler hastalığı, 

konjestif kalp yetmezliği, kronik karaciğer hastalıkları, kronik böbrek yetmezliğine bağlı 

diyaliz, enfeksiyöz, inflamatuar hastalık veya malignite, var olan şiddetli anemi veya diğer 

hematolojik hastalıklar ve son altı ay içinde eritrosit süspansiyonu verilen hastalar ile 

hemogram ve biyokimyasal tetkikler ile COHb, cTn ve PCT serum düzeylerine bakılmamış 

hastalar çalışma dışı bırakıldı. 
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Hastalar CO zehirlemesi sonrası taburcu olduktan sonra retrospektif olarak yıllık 

otomasyon sitemiyle 5 yıl takibe alındı. Bu süre içinde girişi olmayan hastalar telefonla 

aranarak CAD sorgulandı. Tanılar, kabul tarihleri, iletişim bilgileri ile demografik, klinik ve 

laboratuvar verileri hastanemizin kayıt sisteminde yer almaktadır. Hasta bilgilerine çağrı 

ve/veya hastane kayıtları ile ulaşıldı. CO zehirlemesi geçiren hastalar geç dönemde; CAD 

gelişen ve gelişmeyen diye 2 gruba ayrıldı. 

Demografik, klinik ve laboratuar verilere hasta dosyalarından ulaşıldı.  

Hemogram ve biyokimya sonuçları 45-60 dakikada çalışıldı. Hastaların COHb, PCT, 

cTn, hemogram ve biyokimyasal kanları ED’e başvuru sırasında alındı. Procalsitonin; Mini 

Vidas marka cihazla 20-30 dakika içinde PCT çalışıldı. Sonuçlar 0-0.05 ng/ml normal aralık, 

üstü yüksek değer olarak kabul edildi. 

Acil servise başvuru anında cTn I düzeyi yüksek olan hastaların tekrarlayan 

elektrokardiyografileri (EKG) çekildi ve troponin takipleri yapıldı. Taburculuk sonrası geç 

dönemde akut MI tanısı konulan hastalara ED de ardışık 0, 6 ve 12. saatte cTn I bakıldı. EKG 

de ST elevasyonu olan hastalar koroner angiografi laboratuvarına alındı. AMI tanıları AHA tanı 

kriterleri esas alınarak hastanemizdeki kardiyologlar ve acil tıp uzmanları tarafından belirlendi. 

Hastaların EKG’leri; 12 derivasyonlu, hastanın ED’e kabulünde yatak başında Cardiofax ECG-

9132K (NihonKohden, Tokyo, Japan) ile çekildi. 

Değişkenlerin normal dağılımdan gelme durumları araştırılırken birim sayıları 

nedeniyle Shapiro Wilk’s’den yararlanılmıştır. Gruplar arasındaki farklılıklar incelenirken 

değişkenlerin normal dağılımdan gelmemesi nedeniyle Mann-Whitney U testinden 

yararlanılmıştır. Nominal değişkenlerin grupları arasındaki ilişkiler incelenirken Ki-Kare 

analizi uygulanmıştır. 2x2 tablolarda gözelerdeki beklenen değerlerin yeterli hacme sahip 

olmaması durumlarında Fisher’s Exact Test kullanılmış olup RxC tablolarda ise Monte Carlo 

Simülasyonu yardımıyla Spearman Korelasyon analizi uygulanmıştır. Ayrıca değişkenlerin 

univariate ve multivariate analizleri için Binary Logistic Regresyon kullanılmıştır. 

Değişkenlerin ilişkisini CAD gelişimi ile ölçmek için tek değişkenli analiz kullanıldı. Tek 

değişkenli analizde istatistiksel olarak anlamlı bulunan değişkenler, CAD gelişimi için 

bağımsız prognostik faktörün belirlenmesi için ileri adımlı yöntemle çok değişkenli Binary 

Logistic regresyon risk modelinde kullanıldı. Sonuçlar yorumlanırken anlamlılık düzeyi olarak 

0,05 kullanılmıştır.  
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Bulgular 

Çalışmaya dahil edilen hastaların temel özellikleri ile yaş, CO’e maruz kalma süresi, red 

cell distrubition width (RDW), mean platelate volum (MPV), PCT, COHb ve cTn istatistiksel 

olarak anlamlıydı (p<0.05;Table 1). 

CO zehirlenmesi sonrası geç dönem CAD görülen hastaların cinsiyeti ki-kare testiyle 

istatistiksel olarak anlamlı değildi, fakat diabetes mellitus, hipertansiyon, tütün kullanımı ve 

mortalite ile MI gelişmesi istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05; Table 2). 

Tek değişkenli analizde yaş, CO’e maruziyet süresi, mortalite, COHb, PCT, cTn, MPV 

ve RDW düzeylerinin prognostik bir değeri olduğu görüldü. White blood cell (WBC), mean 

corpuscular volume (MCV), mean corpuscular hemoglobine (MCH), mean corpuscular 

hemoglobin concentration (MCHC), C-reaktif protein (CRP) MI istatistiksel olarak anlamsızdı. 

Ancak, ileri aşamalı yöntemle çok değişkenli Binary Logistik regresyon analizinde, tek 

değişkenli analizde istatistiksel olarak anlamlı değişkenler için ayarlama yapıldıktan sonra yaş, 

CO’e maruziyet süresi, mortalite, COHb, PCT, cTn, MPV ve RDW artmış CAD riski ile ilişkili 

bulunmuştur (p<0.05; Table 3). 

CO zehirlenmesi sonrası CAD ile CRP arasındaki korelasyon anlamlı bulunmadı. Fakat 

yaş, CO’e maruziyet süresi, mortalite, COHb, PCT, cTn, MPV ve RDW ile CAD arasında 

istatistiksel olarak güçlü korelasyon tespit edildi (p<0.05, Table 4). 

ROC curve eğrisi analizine göre, 5 yıllık kardiyak takip pozitifliğini belirlemek için 

PCT, cTn ve COHb’in optimal kesme değerleri: PCT; areas under the curve (AUC):0.997; 

>0.855; duyarlılık %98.7 ve özgüllük %97.3; cTn: AUC:0.974; >0.980; duyarlılık %97.1 ve 

özgüllük %96.6; COHb: AUC:0.989; >42.00; duyarlılık %97.8 ve özgüllük %95.3( p=0.001, 

p<0.05), (Fig.1). 

Tartışma 

CO zehirlenmesinin geç dönemde ortaya çıkan etkileri ile ilgili az sayıda çalışma 

mevcuttur. CO zehirlenme tanısı konulan hastaların ED başvurularında COHb, cTn ve PCT 

seviyelerinin geç dönem gelişebilecek MI riskini belirlemeye yönelik çalışma tarayabildiğimiz 

kadarıyla literatürde tespit edemedik. Çalışmamızı CO zehirlenmesi sonrası geç dönemde 

görülen MI ve prognozu belirlemeye yönelik planladık. CO zehirlenmesi, akut veya kronik 
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olabildiğinden, kardiyak hasarı 2 mekanizmaya dayanmaktadır. Birincisi, iskemik hasardır ve 

COHb oksijen yerine hem proteinlerine bağlanır. İkincisi doğrudan CO'nun neden olduğu 

toksik hasardır (16-21). Miyokardiyal hasar, subendokardiyumda daha belirgin olmak üzere 

fokal nekrozis alanlarını içerir. Fokal perivasküler infiltrasyonlar ve noktasal hemorajiler de 

gözlenebilir. Literatürde birçok çalışmada cinsiyet ve yaş farklılık göstermektedir. 

Çalışmamızda 129’u (%54.4) kadın ve ortalama yaş 55.1 yıldı. Durak ve ark çalışmasında (22) 

%71.8 erkek ve 33.39 yaş ortalaması, Coşkun ve ark (23) çalışmasında %60.2 kadın ve 52.5 yıl 

yaş ortalaması olarak belirlenmiştir. Literatürde belirtilen yaş ortalamalarının farklı olmasının 

bir nedeni aile ve toplum yapısı, diğeri de toplumun yaş ortalamasındaki genel yükselmeye 

bağlı olabilir. 

CO zehirlenmesinin akut dönem etkileri ile ilgili çok sayıda çalışma mevcutken geç 

dönem etkileri çok az sayıda ya da olgu düzeyinde çalışmalardır. Henry ve ark. (24), ortalama 

7.6 yıl takip ettikleri CO zehirlenmesi olan hastalarında akut dönemde gelişen miyokardiyal 

hasara bağlı ölüm riski olduğunu buldular. CO zehirlenmesi sonrası ortalama takip süresi 10.6 

yıl olan bir çalışmada uzun dönemde tüm mortalite olayları için bağımsız bir belirleyicisi olarak 

belirtilmektedir (25). Huang ve ark. (26), son 12 ay içinde CO zehirlenmesi öyküsü olan 

hastalarda mortalite riskinin arttığını ve bu hasta popülasyonunun erken takip edilmesini 

önermektedir. 

Çalışmamızda ED’e başvuru sırasında COHb, cTn ve PCT yüksek olan hastalarda akut 

dönemde mortalitenin yüksek olduğu görüldü. Ayrıca 60 aylık takip sırasında geç dönem 

mortalite gelişen tüm olgularda da COHb düzeyinin %40’ın üzerinde olduğu ve buna eşlik eden 

cTn, PCT, CO maruziyet süresinin uzun olması ve RDW ile MPV’in de yüksekliği tespit edildi. 

Mortalite ve diğer değişkenlerin univariate ve multivariate logistik regresyon analizi de bu 

çalışmayı destekledi. MI ve mortalite arasında kuvvetli bir pozitif korelasyon ilişkisi olduğu 

görüldü. cTN’in MI üzerine 5 yıllık ROC analizi cut-off değerlerinde duyarlılığın %97.1 ve 

özgüllüğün %96.6 olduğu hesaplandı. 

Çalışmamızda CO zehirlenmesi sonrası taburcu olan hastaların 60 aylık takibi sonunda 

237 hastanın 35’de (%14.7) MI geliştiği tespit edildi. MI görülen hastalarımızın tümünde cTn, 

COHb, PCT, CO’e maruziyet süresi, MPV ve RDW yüksekliği görüldü. MI açısından yaş, 

CO’e maruziyet süresi, cTn, PCT, COHb, MPV ve RDW değerleri için yapılan univariete 

analizi anlamlıydı. Bunun için düzeltilmiş multivariete binary logistik resresyon analizi yapıldı. 

Univariete analizde de bu değerlerin desteklendiği ve anlamlı olduğu tespit edildi. Tüm bu 



219 
 

değerlerin MI ile korelasyonunda güçlü pozitif ilişki olduğu görüldü. Ayrıca MI’nün diyabet, 

hipertansiyon ve tütün ürünü kullananlarda yüksek olduğu bulundu. 

Acil servise CO zehirlenmesi nedeniyle başvuran hastaların başvuru anında alınan kan 

örneklerinden çalışılan PCT düzeyi ile mortalite arasında anlamlı bir ilişki tespit ettik. Aynı 

zamanda bu ilişkinin COHb, cTnI, RDW ve MPV düzeyleri ile de var olduğu görüldü. COHb, 

PCT ve cTnI yüksekliklerinin literatürle uyumlu olarak CAD’ da artmış mortalite ile ilişkili 

olduğu görüldü. 

Kalay ve ark. (27) çalışmalarında, yüksek COHb düzeyinin hastalar için uzun vadede 

MI için bağımsız bir öngörücü olduğunu gösteren ilk çalışmadır. CO zehirlenmesine bağlı 

olarak artan Tn ile COHb'nin kan düzeyleri ve CO maruziyet derecesiyle ilişkili olduğu, mevcut 

çalışmanın ise artmış COHb düzeyleri ve uzun süreli CO maruziyetinin MI gelişiminin 

bağımsız belirleyicisi olduğunu gösterdi. 

Çalışmamızda CO maruziyet süresi uzadıkça cTn, PCT ve COHb seviyesinin arttığı 

görüldü. Bununla birlikte kardiyak hasar görülme oranında ve mortalite de artış olduğu görüldü. 

Univariate, multivariate ve korelasyon çalışmalarında da maruziyet süresiyle pozitif yönde 

güçlü bir ilişki tespit edildi. COHb’in MI üzerine 5 yıllık ROC analizi cut-off 

değerlerinde duyarlılık %97.8 ve özgüllük %95.3 olarak hesaplandı. 

Sonuç 

CO zehirlenmelerinde, hastalar acil tedavi ile asemptomatik bile olsalar ileride 

gelişebilecek geç dönem etkiler açısından değerlendirilmelidir. Çalışmamızda değerlendirilen 

PCT, COHb, cTn düzeylerinin dikkate alınması ileride gelişebilecek kardiyak problemlerin 

öngörülmesiyle takip ve erken tedavi sağlanmasında yol gösterici olabilir. Bunun yanında CO 

zehirlenmesinin acil tedavi yaklaşımının geç dönemde ortaya çıkan etkileri nasıl etkilediklerini 

gösteren çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Amaç 

Bu çalışmada civanın toksikolojik analizinde alternatif olarak kullanılan saç 

örneklerinin kan ve idrar numunelerinin alınamadığı vakalarda alternatif olarak 

kullanılabilirliği araştırılmıştır. 

Giriş 

Cıva, doğada yaygın olarak bulunmasının yanı sıra, insan faaliyetleri sonucu da çevreye 

salınımı söz konusu olabilen toksik bir metaldir. Toksik etkileri cıva maruziyetinin biçimine, 

dozuna ve oranına göre değişir. Çoğunlukla merkezi ve periferik sinir sistemi olmak üzere 

birçok sistemi olumsuz etkileyebilir [1]. Kronik ve yüksek dozda akut cıva maruziyetine bağlı 

bir dizi hastalığa işaret edebilecek oldukça belirsiz ve spesifik olmayan semptomlar yaşanabilir 

[2]. Cıva maruziyeti, çoğunlukla cıvaların diş amalgamından aşınması, kontamine olan gıdalar, 

çevresel veya mesleki uygulamalardan kaynaklanır [3]. Literatürde saptanamayan cıva menşeli 

vakalar mevcuttur [4]. Oral yolla alınan cıvanın erişkinlerde yarılanma ömrü 35-90 gündür ve 

esas olarak dışkı ile atılır. Vücuttan cıva varlığının tayini kan, idrar ve saç örneklerinden 

yapılabilir [5,6]. 

Son zamanlarda hassas ve seçici analitik tekniklerin gelişmesiyle beraber alternatif 

biyolojik örneklerin kullanımı artmıştır. Özellikle dekompoze ve pütrifiye olmuş postmortem 

vakalarda ya da kan veya idrar örneklerinin alınamadığı durumlarda saç ve tırnak gibi keratin 

yapılı biyolojik örnekler kullanılabilimektdir.  

Yöntemler 

Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi’ne 2012-2018 yılları arasında cıva maruziyeti 

öyküsü olan 1820 vaka değerlendirildi. Vakaların maruziyet kaynağı, düzeyi, süresi 
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gözetilmeden tam kan, idrar ve saç cıva düzeyleri eş zamanlı olarak bakılmış tüm vakalar 

çalışmaya dâhil edilmiştir. 

Bulgular 

Çalışmaya toplam 1820 hasta dâhil edildi. Hastaların 1719 (%94,5) i erkek, 101 (%5,5) 

kadındı. Hastaların yaş dağılımları en küçük 1 ve en büyük 77 arasında değişmekte olup 

ortalaması 38,67(±9,73) idi. Hastaların kan cıva düzeylerinin dağılımı en düşük 0, en yüksek 

99 arasında değişmekte olup ortalaması 0,79 (±2,83) µgr/L, medyan değeri 0,3 (Çeyrekler Arası 

Aralık= 0,7) idi. İdrar cıva düzeylerinin dağılımı en düşük 0,01,en yüksek 307 arasında 

değişmekte olup ortalaması 1,24 (±8,7) µgr/L medyanı 0,2 (ÇAA =0,5) olduğu görüldü. 

Hastaların saç cıva düzeylerinin dağılımı ise en düşük 0,001 ve en yüksek 63 arasında 

değişmekte olup ortalaması 0,24 (±1,87) µgr/gr saç medyanı 0,07 (ÇAA=0,06) olduğu 

gözlenmiştir. Hastaların saç cıva düzeylerinin, kan ve idrar cıva düzeyleriyle korelasyonuna 

bakıldığında saç cıva düzeyi ile kan ve idrar cıva düzeylerinin pozitif yönde korele oldukları ve 

bu korelasyonun istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (sırasıyla; r=0,292 p<0,001 ve 

r=1,95 p<0,001). 

Sonuç  

Saç, kan ve idrar cıva düzeyleri arasında pozitif korelasyon vardır. Akut ve kronik cıva 

maruziyetinin belirlenmesinde kan ve idrar numunelerinin alınamaması durumunda saç cıva 

değeri belirleyici olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Cıva maruziyeti, saç, kan, idrar  
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Türk Gıda Kodeksi Alkollü İçkiler Tebliği (Tebliğ no:2016/55) ile tüketime sunulacak tüm 

alkollü içkilerin taşıyacağı özellikler tanımlanmıştır. Bu tebliğde belirtilen özelliklerin dışına 

çıkılması halinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre 

gerekli yaptırımlar uygulanır. 5996 sayılı kanuna aykırı olarak üretilip, tüketime arz edilmiş 

alkollü içkinin "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, 

değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şey.." olup olmadığı yani 5237 Sayılı Türk Ceza 

Kanunun 186/1. maddesi  kapsamında olup olmadığı hususunda bir görüş bildirilebilmesi için 

ek bazı parametrelerin hesaplanarak değerlendirme yapılması gerekmektedir. Bir alkollü 

içkinin 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 186/1. maddesi  kapsamında olup olmadığı hususunda 

yorum yaparken, alkollü içkinin mutlak alkol oranı, metil alkol konsantrasyonu, etil alkol 

konsantrasyonu gibi bilgilerinden faydalanılarak bir defada tüketilebilecek alkol miktarının 

tüketecek kişi üzerinde oluşturabileceği etkiler araştırılarak değerlendirme yapılmalıdır. 
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Genetik malpraktis, tıbbi genetik çalışmalarda oluşabilecek kusurlu, standart dışı ve 

zarar oluşturan uygulamalardır. prenatal/postnatal tanılarda, organ transplantasyonu 

vakalarında, immünogenetik, farmakogenetik çalışmalarda, metabolik hastalıklar ile kansere 

yatkınlık ve tedavisinde, adli bilimlerde nesep tayinlerinde, adli kimliklendirmede yaygın 

olarak kullanılmaya başlanan genetik testlerde karşılaşılma ihtimali olan birçok hatalı 

uygulamalar mevcuttur.  

Ülkemizde bu vakalara pre-analitik; post-analitik; laboratuvar ve raporlama aşamaları 

sonrasında yetkili genetik uzmanlar tarafından genetik danışmanlık verilir. Bu aşamalarda 

yapılacak eksik ve/veya yanlış değerlendirmeler kişinin yaşam süre ve kalitesini etkilerken bir 

yandan sakatlık ve ölümlere sebebiyet verebilir. 

Genetik testlerin sonucunda insanların vereceği kararların (doğumun sonlandırılması, 

şüpheliye suç isnat edilmesi,  babalık davası sonucunda miras vb.) doğrudan etkilenecek olması 

nedeniyle kesinliği oldukça önem kazanmıştır. Bir testin sonuçlarından şüpheye düşülmesi ya 

da sebebi her ne olursa olsun bir malpraktisten söz edilmesi hem etik açıdan hem de yasal 

sonuçları bakımından ciddi sorunları doğuracaktır. 

Genetik malpraktis davalarında genellikle hekimler, hemşireler, laboratuvar çalışanları, 

hastaneler ve test laboratuvarları dava edilmektedir. Testin uygulanması esnasında yapılan 

hatalar ve yanlış uygulamalar dava konusu olabildiği gibi doğru testin doğru zamanda tavsiye 

edilmesindeki ilgisizliklerde tarafları karşı karşıya getirebilmektedir.  

Genetik testlerle ilgili malpraktis olgularında; 

 - Hamilelik öncesi testlerde meydana gelebilecek malpraktis sonucu genetik anomaliye 
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sahip bir fetüsün tespit edilememesi, genetik hastalığın tedavisi için geç kalınması ve annenin 

gebeliği sonlandırabilme ihtimalinin elinden alınması;  

 - Nesep davalarında yanlış bir değerlendirme yapılan kimliklendirme testi sonucunda 

çocuğun soy bağının tespit edilememesi, 

Babalığın sorgulandığı durumlarda yanlış yorumlamalar ve dolayısıyla hatalı sonuçlarla 

sıkça karşılaşılabilmektedir. Babalık davalarında malpraktis, 3 farklı durumda 

gözlenebilmektedir. Birinci durum laboratuvarda örneklerin alınması, analizi ve raporlama 

sürecindeki hataların neden olduğu yanlış babalık raporlarıdır. Babalık davalarında anne, baba 

ve çocuk üçlüsünün beraber biyolojik örneklerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. DNA 

lokuslarının genetik olarak anne ve babadan aktarılıyor olması nedeni ile sadece baba ve çocuk 

arasındaki DNA geçişlerine bakıldığında, yanlış sonuç verilebilmektedir. Son olarak da çocuğa 

ait DNA profilinde genetik mutasyon olduğu bildirilmiş olan raporlarda babadan geçen bir 

allelin olup olmadığının iyi irdelenmemesi ve burada yapılan yanlış hesaplamalardır.  

 - Ceza davalarında günümüzde en geçerli delil olarak kabul edilen DNA 

incelemelerinde örneklerin doğru toplanmasından, uygun şartlarda muhafaza edilmesi ve en 

son yöntem/teknoloji ile analiz edilmesine kadar yaşanabilecek olumsuzluklar sonucunda 

faillerin tespit edilememesinin yaratabileceği infial toplumda ciddi travmalara neden 

olabilmektedir. Konu ile ilgili bir çok yönetmelik ve sözleşme bulunmaktadır. Bunlardan  

Biyotıp Sözleşmesi’nin 12. maddesine göre, “genetik hastalıkları teşhise yönelik veya ya 

kişinin bir hastalığa neden olan bir geni taşıdığını belirlemeye ya da genetik bir yatkınlığı veya 

bir hastalığa eğilimi ortaya çıkarmaya yönelik testler, sadece sağlık amaçlarıyla veya sağlık 

amaçlı bilimsel araştırma için ve uygun genetik danışmada bulunmak şartıyla yapılabilir”. 

Biyotıp Sözleşmesi’nin 13. maddesine göre, “insan genomunu değiştirmeye yönelik bir 

müdahale, yalnızca, önleme, teşhis ve tedavi gayeleriyle ve sadece, amacının, herhangi bir 

altsoyun genomunda değişiklik yapılması olmaması halinde yapılabilir”. (5013 sayılı Biyoloji 

ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması 

Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun, Bölüm IV, md. 12 ve md. 13). 

Diğer bir yönetmelik; Moleküler genetik incelemelerin hangi koşullarda yapılabileceği 

CMK 78, 79 ve 80. maddeleri ile 25832 sayılı yönetmeliğin 12, 13 ve 14. maddelerinde ayrıntılı 

bir şekilde belirlenmiştir. (5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, md.78,79,80) (25832 sayılı 

Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği, md. 12,13,14) 

Sonuçlara ilişkin bilgilerin hukuka aykırı olarak herhangi bir yere veya sisteme 

kaydedilmesi durumunda TCK’nun 135. maddesindeki “Kişisel Verilerin Kaydedilmesi”, 



228 
 

sonuçlara ilişkin verileri başkasına veren veya yayan kişiler için yaptırım uygulanır.( 5237 

sayılı Türk Ceza Kanunu md. 135) 

Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri 

Hakkında Yönetmeliğin 18/11. maddesine göre “yönetmelikte belirtilen tıbbi zorunluluk halleri 

dışında üreme hücreleri ve gonad dokularının saklanması yasaktır”. (27513 sayılı Üremeye 

Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında 

Yönetmelik md.18) 

Bunlara benzer daha pek çok hassas sorun adli merciler ile yasama organlarını çok ciddi 

önlemler almaya zorlamaktadır. Çoğu zaman insanların ilk defa karşılaştıkları bu karmaşık 

bilimsel konularda onları korumayı amaçlayan ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar 

yapılmaktadır. 

Son 10 yıl içinde konu çeşitli boyutlarda tartışılmaya başlanmış ve çözüm arayışlarının 

sürdüğü dinamik bir süreç yaşanmaktadır. Hekim hastasına her konumda kesin tanı 

koyamayabilir. Ancak, hekimin tanı koymaması ya da hatalı tanı koyması tedavi sürecini 

etkileyip hastada zarara yol açarsa hekimin sorumluluğu söz konusu olmaktadır. Yüksek riskli 

gebeliklerin belirlenememesi, doğumsal anomalilerin fark edilmemesi oldukça sık dava konusu 

olan tanı hatalarındandır. Buradan çıkan sonuçla hekimlere, ailelere verilecek önerilerle 

oluşabilecek zararları minimuma indirmek amaçlanmıştır. Günümüzde genetik malpraktis 

sadece sağlık çalışanları ve uygulayıcıların sorunu olmaktan çıkmış, adalet mekanizmasının da 

ilgi konusu olmaya başlamıştır. Yaşanan olaylar ve yaşanabilecek olayların potansiyeli, genetik 

testlere olan yüksek seviyede güvenin devam etmesi için toplumu bilinçlendirmeyi gerekli 

kılmaktadır. 

Genetik testler ancak doğru zamanda ve en iyi uygulama prosedürlerine bağlı kalınarak 

uygulandığında sağlıklı sonuçlar verecektir.  
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P.2.  

TARIM İLAÇLARININ (PESTİSİTLERİN) SU EPİDEMİYOLOJİ (WBE) YÖNTEMİ 

KULLANILARAK İZLENMESİ VE ZARARLI ETKİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ 

 

Dilek Salkım İşlek, Fatma Çavuş Yonar, Emel Hülya Yükseloğlu 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü 

 

Giriş ve Amaç 

Çevre kirliğine neden olan maddelerin başında tarım ilaçları (pestisit) gelmektedir. 

Artan dünya nüfusu ile birlikte gelişen sanayi ve teknoloji birim alanda daha fazla ürün elde 

etmeye yönelik yoğun tarım uygulamalarını gündeme getirmiştir. Buda pestisitlerin sık ve çok 

miktarlarda kullanılmasına neden olmuştur. Bu maddeler ve bozunma ürünleri zehirli(toksik) 

olması ve doğada uzun süre kalması çevre ve toplum sağlığını tehlikeye sokmaktadır.  Bu 

nedenle de ülkeler çevre politikalarında tarım ilaçlarının ve bozunma ürünlerinin su veya 

topraktan tespiti ve izlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu yüzden son yıllarda atık su 

epidemiyoloji yöntemi ile pestisitlerin atık sulardan tespiti ile ilgili çalışmaların sayısı giderek 

artmaktadır.Bu çalışmanın amacı; Pestisitlerin tespitinde atık su epidemiyolojisi yönteminin 

önemi vurgulanmıştır. 

Yöntem 

Atık sulardan pestisitlerin tespiti ile ilgili çalışmalar özellikle toplumun ve çevrenin bu 

zararlı maddelere maruziyetin belirlenmesinde önemlidir. WBE yöntemi ile ilgili kaynak 

taraması yapılarak konu değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. 

 Bulgular 

Pestisitler, özellikle zararlıların, yabani otların veya bitki hastalıklarının kontrolü için 

tasarlanmış heterojen bir kimyasal maddelerdir.  Günümüzün en önemli sorunlarından biri 

çevre kirliliğidir. Bu kirliliğe neden olan kirletici maddelerin başında pestisitler (tarım ilaçları) 

gelmektedir. Pestisitlerin bu kadar sık kullanılmasının nedeni ise  artan dünya nüfusu ile birlikte 

gelişen sanayi ve teknoloji birim alandan daha fazla ürün elde etmeye yönelik yoğun tarım 



231 
 

uygulamalarını gündeme getirmiştir.  Buna bağlı olarak bitkilerin ve bitkisel ürünlerin; 

zararlılar, hastalık etmenleri ve yabancı otların etkilerinden korunması, kaliteli ve bol ürün elde 

edilmesi için pestisitlerin kullanılması kaçınılmaz olmuştur[1]. Ancak uzun süre ve bilinçsizce 

kullanımı bu maddelerin  yararlarının yanı sıra zararlarını ortaya çıkarmıştır.  

Pestisitler besin maddelerinin üretimi, tüketimi ve depolanmaları sırasında besin 

değerini bozan ve bitkilere zarar veren böcekleri, mikroorganizmaları ve diğer zararlıları yok 

etmek için kullanılan kimyasal maddelerdir[2]. 

Pestisitler, görünüş, fiziksel yapı ve formülasyon şekillerine göre, etkiledikleri zararlı 

ve hastalık grubu ile bunların biyolojik dönemine göre, içerdikleri aktif maddenin cins ve 

grubuna göre, zehirlilik derecesine ve kullanım tekniğine göre çok değişik şekillerde 

sınıflandırılırlar. Bunlardan en çok kullanılan sınıflandırma şekilleri ise kullanıldıkları zararlı 

gruplarına ve yapısındaki aktif madde grubuna göre yapılan sınıflandırmalardır. Kullanıldıkları 

zararlı gruplarına ya da hedef alınan organizmaya göre yapılan sınıflandırmada; en önemli üç 

büyük pestisit grubu, insektisit, fungisit ve herbisitlerdir. Pestisitlerin kimyasal yapılarına göre 

sınıflandırılmalarında en önemlileri, organik klorlu pestisitler, fosforlular, karbamatlar, doğal 

ve sentetik pretroidlerdir[3].    

Pestisitlerin Çevre Üzerine Etkileri 

Tarımsal alanlara uygulanan pestisitler; hava, su ve toprağa, oradan da bu ortamlarda 

yaşayan diğer canlılara geçmekte ve dönüşüme uğramaktadır. Bir pestisitin çevredeki 

hareketlerini, onun kimyasal yapısı, fiziksel özellikleri, formülasyon tipi, uygulama şekli, iklim 

ve tarımsal koşullar gibi faktörler etkilemektedir. Pestisitlerin kullanımı sonucunda insan, 

hayvan ve çevre sağlığı bakımından bazı problemler ortaya çıkmaktadır[1].  

Atık Su Bazlı Epidemiyoloji (WBE) 

 

WBE, atık sudaki spesifik insan metabolik atılım ürünlerinin (biyobelirteçler) kimyasal 

analizine dayanan yenilikçi bir yaklaşımdır ve doğrudan veya dolaylı olarak bir popülasyon 

tarafından alınan ksenobiyotikler hakkında nesnel ve gerçek zamanlı bilgi sağlar[4-6]. 

Genel olarak popülasyon pestisitlere esas olarak diyet ve ev kullanımı yoluyla maruz 

kalmaktadır. Biyomonitoring(HBM); kimyasalların ve / veya bunların metabolitlerinin 

belirlenmesi, insanın pestisitlere maruz kalmasının değerlendirilmesinde en yaygın ve güçlü 

araçtır. Kimyasal maddelere maruz kalmayı değerlendirme güçlerine rağmen, HBM 
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çalışmaları, örnek toplama ve analiz için yüksek maliyetler, etik konular ve tüm sonuçları 

bireysel olarak tüm popülasyona yansıtmak için veri analizi gibi kısıtlamalar mevcuttur. Ayrıca, 

idrar örneklemesi, örnekleme prosedürleri nedeniyle (örn. Sabah idrar toplama) yalnızca maruz 

kalmanın anlık görüntüsünü yansıtabilir ve atılım profilleri, pestisitlerin çoğunun insan 

vücudundaki kısa yarı ömürleri nedeniyle gün / gün boyunca değişebilir. 

WBE ise spesifik insan metabolik atılım ürünlerinin (biyobelirteçler) analizi yoluyla 

atıksudan epidemiyolojik bilgilerin alınması için son yaklaşımdır. Toplu bir idrar testi olarak 

tanımlanabilir, çünkü bir şehirdeki atık sular binlerce kişinin anonim idrar örneklerini havuzlar. 

WBE, insan vücuduna giren hemen hemen her şeyin metabolize edilmesi ve ardından atılması 

ilkesine dayanır.[7] 

 WBE, aslında bir popülasyondaki yasadışı uyuşturucu tüketimini tahmin etmek için 

İtalya'da geliştirilmiştir ve daha sonra umut verici sonuçlarla dünya çapında uygulanmıştır. 

WBE'nin temel avantajı, epidemiyolojik çalışmalar için tamamlayıcı veri sağlama ve bazı HBM 

sınırlamalarının üstesinden gelme konusunda açık bir potansiyele sahip, bir popülasyon 

tarafından doğrudan veya dolaylı olarak yutulan maddeler hakkında objektif, gerçek zamanlı 

bilgi sağlamaktır[8]. 

Sonuç 

WBE de örnekleme stratejisinin doğru yapılması gerekir. Bu strateji oluşturulurken; 

örneklerin sağlanacağı tesislerin seçimi önemlidir. Bu seçimde yüksek deşarj seviyeleri, coğrafi 

çeşitlilik ve arıtma teknolojilerinin dahil olduğu birçok faktör gözönünde bulundurulmalıdır. 

WBE toplumun maruz kaldığı toksik maddelerin belirlenmesinde kullanılabilecek 

avantajlı yöntemdir. Ülkemizde bu alanda yapılan çalışmaların yetersizliği dikkat çekmektedir. 

Özellikle ülkemizin bir tarım ülkesi olduğu düşünüldüğünde pestisitlerin WBE yöntemi ile 

tespiti ile ilgili çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu çalışmaların artması pestisitlere 

maruziyetin tespitini sağlayacak ve bu da maruziyetin hem sağlık hemde çevre açısından 

değerlendirilmesine yardımcı olacaktır. 
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P.3.  

BİR ENDOKRİN ÇEVRE BOZUCU OLAN PESTİSİTLERE MARUZİYETİN DNA 

ÜZERİNE ETKİLERİ 

Fatma Çavuş Yonar1, Dilek Salkım İşlek1, Emel Hülya Yükseloğlu1 

1İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç 

Endokrin çevre bozucular ve onların insan sağlığı üzerine olası etkileri giderek 

tartışmaların odağı haline gelmektedir. Endokrin çevre bozan kimyasalların bazıları çevrede 

kalır, bazıları kalmaz. Bazıları lipofiliktir ve yağ dokusunda birikir ve süte salınır, bazıları 

sadece kısa bir zaman için, ama gelişimin kritik bir periyodu sırasında rol alır. Endokrin çevre 

bozucu; endokrin sistemin çalışmasını değiştiren ve sonunda sağlıklı organizmada veya onun 

nesillerinde sağlık üzerine ters etkilere neden olan, dışardan alınan madde veya bileşikler olarak 

tanımlanır.  

Pestisitler (tarım ilaçları), insan ve hayvan vücudu ile bitki ve cansız cisimler üzerinde 

veya çevresinde bulunan veya yaşayan zararlılar ile besin maddelerinin, üretimi, hazırlanması, 

depolanması ve tüketimi aşamalarında besin değerlerini azaltan veya yok eden böcek, kemirici, 

yabani ot, mantar ve toprak kurdu gibi zararlıları engellemek, etkilerini azaltmak veya kontrol 

altına almak amacıyla kullanılan kimyasal maddelerdir. Pestisit, zirai mücadele de kullanılan, 

tarım ürünlerine veya hayvansal gıdalara üretim, hasat, depolama ve taşıma esnasında zarar 

veren herhangi bir zararlıyı kontrol etmek için hayvan veya tarım ürünlerine verilen her türlü 

kimyasal bir madde, virüs ya da bakteri gibi biyolojik bir ajan antimikrobik, dezenfektan vb. 

maddelerdir. Zararlı organizmaları engellemek, engellenemiyorsa kontrol altına almak ya da 

zararlarını azaltmak amacıyla kullanılmaktadır. Pestisitler insektisitler (böcek öldürücüler), 

herbisitler (ot öldürücüler), fungusitler (mantar öldürücüler), akarisitler (akar öldürücüler), 

rodentisitler (kemirgen öldürücüler), pisisitler (balık öldürücüler), avisitler (kuş öldürücüler), 

mollususitler (yumuşakça öldürücüler), nematisitler (topraktaki segmentsiz kurt öldürücüler) 

şeklinde aktif oldukları ajana göre sınıflandırılmaktadırlar. Bunun yanısıra günümüzde ticari 

olarak kullanılan pestisitler, kimyasal yapılarına ve fonksiyonel gruplarına göre organoklorlu, 

organofosforlu ve karbamatlı pestisitler olmak üzere çeşitli şekillerde tanımlanmaktadırlar. 
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Tarımsal alanlara, orman veya bahçelere uygulanan pestisitler havaya, suya ve toprağa, 

oradan da bu ortamlarda yaşayan diğer canlılara geçmekte ve dönüşüme uğramaktadır. 

Pestisitlerin çevredeki hareketlerini onun kimyasal yapısı, fiziksel özellikleri, formülasyon tipi, 

uygulama şekli, iklim ve tarımsal koşullar gibi faktörler belirlemektedir. Uzun yıllardır 

gerçekleştirilen bilimsel çalışmalara dayalı verilerde, çevresel kirleticilerden özellikle 

pestisitlerin dünya genelinde ve ülkemizde kullanımının her geçen gün arttığı ve ekolojik 

dengeyi bozduğu tespit edilmiştir. Pestisitler ekolojik taşınmaları sonucu yer altı ve yer üstü su 

kaynaklarına ulaşabilmekteler ve buralarda birikerek ya da bozunarak ciddi kirliliklere yol 

açmaktadırlar. Bu durum çevre ve halk sağlığı açısından ciddi riskler oluşturmaktadır. 

Pestisitler, canlı organizmalara etkileri ve uzun süre doğada kalmaları nedeniyle tespit 

yöntemleri özellikle hem sürdürülebilir tarım uygulamaları için hem de insan ve çevre sağlığı 

açısından önemlidir. 

Küresel anlamda artan nüfus ile birlikte insanlığın temel ihtiyaçlarını karşılamak için 

endüstriyel ve tarımsal alanlarda kullanılan teknolojiler her geçen gün gelişmekle birlikte 

artmaktadır. Uygulanan teknolojiler günümüzde bize yarar sağlıyor olsa da çevresel kirliliği 

neden olup, başta insanlar olmak üzere canlıların birincil temel ihtiyaç maddesi su için tehdit 

oluşturmaktadır. Bu durum özellikle insanların sosyo-ekonomik yaşantılarını ve sağlık 

durumlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bununla birlikte tarım ürünlerinde de verim 

kaybına neden olmakta ve burada yaşayan canlılar için tehdit oluşturmakta olduğundan 

ekosistem içinde tehlike arz etmektedir. 

Pestisitler doğada kalıcılık özelliğini sudaki partiküllere, sedimentlere ve toprak 

yüzeylerine adsorplanarak gerçekleştirmekte ve bu durum vasıtasıyla taşınıma uğramaktadırlar. 

Aynı zamanda hedef olmayan canlılar bünyesine giren pestisitler besin zincirinde yer alan alt 

basamaklardaki canlılardan en üst basamaktaki canlılara ve insanlara kadar canlı bünyesinde 

taşınmakta olup, canlılarda biyobirikime neden olmaktadır. Pestisitlerin yapısal ve kimyasal 

özelliklerine göre doğadaki stabilitesi değişmektedir. Tarımsal faaliyetler kapsamında toprağa 

uygulanan, biyolojik ve kimyasal ayrışmaya maruz kalarak ya da güneş ışınlarının etkisiyle 

fotolize uğrayarak parçalanabilirler. Genelde daha az toksik etki gösteren maddelere dönüşen 

pestisitlerin bu doğal mekanizmalar sonucu ayrışması bilinmezlikler içermekte olup her 

pestisitin yapısal ve kimyasal özelliğine göre değişlik göstermektedir. 

Pestisitlerin kullanımı ile kanser insidansı arasında bir korelasyon saptanmıştır. Yapılan 

çalışmalarda bazı pestisitlerin lökosit örneklerinde "DNA adduct'ları"nın oluşumunu arttırdığı 
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saptanmıştır. Yaygın olarak kullanılan 15 pestisitin (ditiyokarbamat, methidation, paration-

metil, paration, vinklozolin, fenarimol v.b) karaciğer ksenobiyotik enzim sistemine ve oksidatif 

hasarın bir indeksi olan karaciğer DNA'sında 8-OH-2-guanozin düzeyine etkileri araştırılmıştır. 

Söz konusu pestisitler 10 gün sıçana verildikten sonra düşük dozlarda pestisit karışımı serbest 

DNA hasarına neden olurken yüksek dozlarda oksidatif hasarın detaylı ekspresyonunu inhibe 

ettiği gözlenmiştir. 

Organofosfat grubu pestisitler temel olarak aktif bir ara organofosfat-okson (OP-okson) 

olmak üzere çeşitli hepatik sitokrom P450'ler tarafından metabolize edilir. Bu aktif ara OP-

oksonlar ayrıca paraoksonaz ile dietil fosfat ve 4-nitrofenol’e hidrolize edilir veya daha sonra 

çeşitli glutatyon S-transferazlar (GST'ler) ile kataliz ile glutatyona konjuge edilir. Bu OP-

oksonlar, sinir sistemi ve nöromüsküler kavşaklarda asetilkolinesteraz bağlanma ve inhibe etme 

kabiliyetlerinden dolayı, akut OP toksisitesinin aracısı olarak kabul edilirler. 

CYP2C9, CYP2C alt ailesinin ana enzimidir ve insanlarda eksprese edilen hepatik 

sitokrom P450 enziminin yaklaşık% 20'sini oluşturur [13]. Tüm etnik popülasyonlarda 

CYP2C9'un üç alleli, yani CYP2C9 * 1, CYP2C9 * 2 ve CYP2C9 * 3 sıklıkla tanımlanmaktadır. 

CYP2C9 * 2 ve CYP2C9 * 3 mutant alelleri olan bireylerin, enzim aktivitesinin sonradan 

önemli ölçüde azaldığı ve bunun alt tabakalarını yeterince toksisiteye yol açabilecek şekilde 

metabolize edemedikleri bildirilmiştir. 

Bilinçsizce yapılan ve tekniğine uygun olmayan pestisit uygulamaları sonucunda, 

pestisit kalıntılarının suda ve toprakta kalması insanlar, hayvanlar ve çevre için büyük tehlike 

arz etmekte, gıda maddelerinde ilaç kalıntıları söz konusu olmakta, hedef alınan zararlılarda 

direnç oluşarak önemli olmayan bazı zararlılar ana zararlı konumuna geçmekte, yararlıların ve 

doğal hayatın öldürülmesi ile doğal denge bozulmaktadır. Ayrıca kanser hastalığının artması da 

kullanılan ilaçların fazlaca ve bilinçsizce kullanıldığının ispatıdır. Bu çalışmada endokrin çevre 

bozuculardan olan pestisitlere maruziyetin ve onların DNA üzerine etkilerinin araştırılması 

amaçlanmıştır. 

Yöntem  

DNA dizisinden bağımsız olarak hücrede gen ifadesini değiştiren epigenetik 

düzenlemeler, özellikle pestisit gibi toksik maddelerin ve çevresel faktörlerin etkisiyle fenotipte 

kalıcı değişikliklere neden olabilmektedir. Bu bilinen doğrultusunda pestisitlerin DNA üzerine 

etkileri ile ilgili kaynak taraması yapılarak konu değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. 
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Bulgular 

Uzun yıllardır gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar, çevresel kirleticilerin genom ve/veya 

epigenom düzeyinde değişmelere neden olduğunu göstermektedir. Artan veriler çevresel 

kirleticilerin epigenetik modifikasyonları değiştirebildiğini göstermiştir. Epigenom düzeyinde 

meydana gelen değişmelerin başta kanser olmak üzere birçok hastalığın etiyolojisinde tek 

başına ve/veya başka mekanizmalarla birlikte rol oynayabileceği bilinmektedir. Bu bağlamda, 

çevresel kirleticilerin epigenetik mekanizmaları değiştirerek/etkileyerek bazı hastalık 

süreçlerini değiştirebileceği düşünülmektedir. Memelilerde bulunan bazı DNA metilasyon 

yapılarının, sonraki nesillere aktarılabildiği bilinmektedir. Özellikle endokrin sistemi bozan 

çevre bozucuların, doğacak bebekten ziyade gelecek nesilleri etkilediğini göstermiştir. 

Organofosfatlar asetilkolinesteraz'ı inhibe ederek insan sağlığı üzerinde kronik zararlı 

etkilere neden olur. Örneğin nöropsikolojik bozukluklar, endokrin sistemin bozulması, 

gelişimsel anomaliler, bağışıklık sistemi bozuklukları ve aşırı duyarlılık vb. Organofosfatlara 

maruz kalma ve akciğer, prostat ve Hodgkin olmayan lenfoma ve lösemi kanserleri arasında 

olası bir ilişki bildirilmiştir 

DNA hasarı önemli bir genotoksisite biyobelirteç olarak kabul edilir ve kansere yol açan 

mutasyonların altında yatan nedendir. Ksenobiyotik metabolize edici enzimler (XME'ler) 

mutant varyantlarına sahip kişiler, substratlarını metabolize edemeyebilirler, yeterince 

genotoksisiteye yol açarlar. Çalışmalarda XME'lerin genetik polimorfizmlerini ve böcek ilacı 

maruz kalan işçilerde DNA hasarı ile ilişkileri, PON1, GSTM1 ve GSTP1 genlerinin 

polimorfizminin OP'ye maruz kalan popülasyonda artan DNA hasarı riski ile ilişkili olduğu 

ortaya konmuştur. 

İnsan paraoksonaz 1 (PON1), biyoaktif oksonları hidrolize ederek organofosfat 

pestisitlerin (OP'ler) detoksifikasyonuna katılan lipoproteinle ilişkili bir enzimdir. PON1 

geninin polimorfizmleri, PON1 enziminin ekspresyonundaki ve katalitik aktivitesindeki 

değişikliklerden sorumludur. PON1 ve asetilkolinesteraz enzimlerinin aktivitesini ve PON1 

genotiplerinin ve fenotiplerinin varyasyonunun, OPS'ye maruz kalan işçilerde DNA hasarı 

üzerindeki etkisi yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir. PON1 genindeki polimorfizmlerden 

kaynaklanan enzim aktivitelerinde ve DNA hasarında geniş çeşitlilik göstermektedir; bu, 

OPS'ye maruz kalan işçilerde bireysel risk faktörlerinin tanımlanmasında önemli bir rol 

oynayabilmektedir. Organofosfat grubu pestisitlere maruz kalma ve akciğer, prostat ve 

Hodgkin olmayan lenfoma ve lösemi kanserleri arasında olası bir ilişki bildirilmiştir. 
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Sonuç 

Endokrin bozucuların genler üzerinde doğrudan etki göstermektedir. Örneğin östrojenik 

etki gösteren endokrin bozucuların DNA hasarına ve dolayısıyla etkilediği hücre ve hücre 

gruplarında malignant farklılaşmalara neden olduğu belirlenmiştir. Östrojen benzeri endokrin 

bozucuların meme kanseri ile ilişkisinin araştırıldığı bir çalışmada, poliklorinli bifenillerin bir 

türünün (PCB138) 20 yaş üstü kadınlarda meme kanseri ile belirgin olarak ilişkili olduğu 

bulunmuştur. Son yıllarda endokrin bozucuların epigenetik etkileri de tartışılmaktadır. Yaşamın 

erken dönemlerinde endokrin bozuculara maruz kalınması sonucu oluşan gen metilasyonlarının 

yaşamın ileri dönemlerinde ortaya çıkan hastalıkların temelini oluşturduğu ve bu genetik 

değişimin nesilden nesile aktarılabildiği düşünülmektedir. 

Endokrin bozucuların etkileri; endokrin bozucu ile karşılaşma yaşına, süresine, 

alışılmamış doz-yanıt dinamiğine, miktarına, tek veya karışım madde ile karşılaşma durumuna 

göre değişebilmektedir. Kimyasal maddelerin miktarı ne kadar fazla olursa, ortaya çıkan 

gelişim bozukluğunun derecesi de o kadar ağır olmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: DNA, Endokrin Kırıcı, Epigenetik, Metilasyon, Pestisit 
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GİRİŞ 

Sigara bağımlılığı, nikotin bulunduran ürünlerin kronik ve tekrarlanan kullanımı, 

kullanımın bırakılmasının ardından ortaya çıkan semptomları (örneğin, depresif ruh hali, 

sinirlilik ve huzursuzluk) ve bu tür ürünleri kullanmanın sağlık üzerine zararlı etkiler bıraktığını 

bilinmesine rağmen bırakılamamasıdır.  Sigara bağımlılığı olan kişilerin yaklaşık yarısının bu 

durumdan pişman olduğu, %70 ‘nin sigarayı bırakmak istediği bilinmekte olup; bir kısmının 

bunu denediği fakat  % 3-5 ‘nin başarılı olduğu bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) 

göre ise; sigara içme davranışı, biyo-sosyo-psikolojik zehirlenme hali olarak tanımlanır. Stres 

ise; “birey ve çevresi arasında oluşan, bireyin kaynaklarının zorlandığı veya aşıldığı ve iyilik 

durumunun tehlikeye girdiği bir ilişki”olarak tanımlanmaktadır (1, 2). 

Faferström Nikotin Bağımlılık Testi (FNBT) nikotin ile mücadele eden kliniklerde 

tedavi planlanmasında en yaygın olarak kullanılan değerlendirme ölçeklerinden biridir. Bu 

ölçek altı sorudan oluşmakta olup nikotinin fiziksel bağımlılığını ölçmek için kullanılmaktadır. 

Puanlama sonucu arttıkça hastanın da  nikotin bağımlılığının arttığı gözlenmektedir (2).  

Stresle Başa ÇıkmaTutumları Envanteri (SBTE), Folkman ve Lazarus tarafından 

geliştirilip, Şahin ve Durak tarafından türkçeye çevrilerek kullanılan ölçektir. Stresle başa 

çıkma kişinin problem çözme yeterliliğini zorlamakta ve içsel ve dışsal ihtiyaçlarını 

yönlendirmek için benimsediği bilişsel ve davranışsal çabalar bütünüdür.Stresle Başa 

ÇıkmaTutumları Envanteri altı alt ölçeğin varlığını yansıtan 43 maddeden oluşmaktadır (3).  

Bu çalışma; üniversite öğrencilerinin sigara bağımlılık düzeyi ile stresle başa çıkma 

stratejileri arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamıştır.  
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MATERYAL ve METOT 

Randomize, kontrollü bu çalışma; sağlıklı üniversite öğrenciler üzerinde yapılmıştır. 

Üniversite öğrencilerinin Bağımlılık düzeyleri ile stresle başa çıkma stratejileri arasındaki ilişki 

incelenmiştir.  Çalışmaya herhangi bir akciğer komplikasyonuna sahip olmayan, belirli bir 

dönem sigara kullanan, mental retardasyonu olmayan, çalışmaya katılmak isteyen üniverste 

öğrencileri katılmıştır. Araştırmanın örneklem grubu sigara içen üniversite öğrencileri olarak 

belirlenmiştir.  Çalışmadan kronik akciğer komplikasyonuna sahip olan, mental retardasyonu 

olan, çalışmaya gönüllü olarak katılmak istemeyen katılımcılar çıkarılmıştır. Çalışmadan 22 

kişi  değerlendirme formunu doldurmaktan vazgeçtiği için 10 kişi ise akciğer komplikasyonuna 

sahip olduğu için çıkarılmıştır. Çalışma  55 erkek ve 47 kadın olmak üzere toplamda 102 

sağlıklı üniversite öğrenci ile yapılmıştır. Katılımcılara Demografik Bilgi Formu, Faferström 

Nikotin Bağımlılık Testi (FNBT) ve Stresle Başa Çıkma Tutumları Envanteri (SBTE) 

uygulanmıştır.  Veriler normal dağılıma sahip olduğu için gruplar arasındaki farklar 

Independent Samples-T Test ile hesaplanmıştır. Ayrıca Pearson Correlation Test korelasyon 

tablosunu oluşturmak için kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Araştırmacılar tarafından erişilebilen ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan toplam 102 

üniversite öğrencisinden oluşturmaktadır. Katılımcıların % 53,9 (55)’ i erkek, %46,1 (47) ‘i 

kadınlardan oluşmaktadır. Katılımcıların % 55,9’ u 25 yaş ve üstü, % 44,1’ i 18-25 yaş 

aralığındadır. Bağımlılık düzeyi oranlarına bakıldığında kişilerin %18,6’sı düşük, %66,7 orta 

ve %14,7’i yüksek bağımlılık kategorisinde oldukları saptanmıştır. Cinsiyetler arasında Stresle 

Başa Çıkma Tutumları Envanterinin alt boyutlarından olan kaçma-soyutlama duygusal-

eylemsel skoru açısından anlamlı fark elde edilmiştir (p<0.05)(Tablo 1). Elde ettiğimiz 

sonuçlara göre; kadınların stres anlarında kaçma-soyutlama duygusal-eylemsel eğilimlerinin 

daha çok olduğu gözlenmiştir. Cinsiyetler arasında Stresle Başa Çıkma Tutumları Envanterinin 

diğer alt boyutları skorları arasında anlamlı fark gözlenmemiştir (p>0.05). 

Farklı yaş grupları arasında üniversite öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tutumları 

Envanterinin alt boyutlarından biri olan dine yönelme skoru açısından istatistiksel olarak 

anlamlı fark gözlenmiştir (p<0.05) (Tablo 2). Bulduğumuz sonuçlara göre; üniversite 

öğrencileri arasında yaş arttıkça dine yönelme azalmaktadır. Farklı yaş grupları arasında Stresle 

Başa Çıkma Tutumları Envanterinin diğer alt boyutları skorları açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark gözlenmemiştir (p>0.05). Sigaraya bağımlılık düzeyleri arasında Stresle Başa 
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Çıkma Tutumları Envanterinin kaçma-soyutlama biyokimyasal alt boyutu skorları açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmiştir (p<0.05) (Tablo 3). Sigara bağımlılık düzeyi 

yüksek olan kişilerde biyokimyasal ajanlara kaçma-soyutlama değeri daha yüksek 

bulunmuştur. Sigara bağımlılık düzeyleri arasında Stresle Başa Çıkma Tutumları Envanterinin 

diğer alt boyutlarının skorları açısından anlamlı fark gözlenmemiştir (p>0.05). Üniversite 

öğrencileri arasında yapılan bu çalışmada yaş ile dine yönelme alt boyutu arasında kuvvetli 

negatif korelasyon gözlenmiştir (p:0.001) (Tablo 4). Yani, stresle başa çıkmak için yaş arttıkça 

dine yönelme azalmaktadır. Üniversite öğrencileri arasında sigara bağımlılık düzeyi ile kaçma-

soyutlama biyokimyasal alt boyutu arasında kuvvetli pozitif korelasyon gözlenmiştir 

(p:0.007)(Tablo 4). Sigara bağımlılık düzeyi arttıkça stresten kurtulmak için biyokimyasal 

ajanlara eğilim artmaktadır. 

 

Tablo 1:  Cinsiyet değişkenine göre Üniversite Öğrencilerinde Stresle Başa Çıkma Tutumları Envanterinin 

Alt Boyutları 

Alt Boyutlar Kadın 

(n:47) 

Erkek 

(n:55) 

 

p 

Aktif Planlama  

 

26.72±7.78 28.40±5.35 0.203a 

Dış Yardım Arama  22.42±8.13 23.83±6.50 0.333a 

Dine Yönelme 14.25±7.59 12.12±6.73 0.137a 

Kaçma-Soyutlama  

Duygusal-Eylemsel 

14.48±4.97 10.23±5.45 <0.001a 

Kaçma-Soyutlanma 

Biyokimyasal 

4.61±2.52 4.67±2.08 0.903a 

Kabul-Bilişsel Yeniden 

Yapılanma 

15.29±4.68 16.12±4.05 0.340a 

a: Independent Sample-T test 
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Tablo 2: Yaş değişkenine göre Üniversite Öğrencilerinde Stresle Başa Çıkma Tutumları Envanterinin Alt 

Boyutları 

Alt Boyutlar 
18-25 Yaş 

 (n:47) 

25 Yaş ve üstü 

 (n:55) 

 

p 

Aktif Planlama  

 
26.97±6.38 28.18±6.79 0.362a 

    

Dış Yardım Arama  24.02±6.41 22.47±7.96 0.288a 

Dine Yönelme 15.68±6.35 10.90±7.18 0.001a 

Kaçma-Soyutlama  

Eylemsel 
11.93±5.63 12.41±5.67 0.669a 

Kaçma-Soyutlanma 

Biyokimyasal 
4.36±1.86 4.89±2.57 0.234a 

Kabul-Bilişsel Yeniden 

Yapılanma 
15.91±4.13 15.60±4.56 0.718a 

a: Independent Sample-T test 

 

Tablo 3: Sigara Bağımlılık düzeyine göre Üniversite Öğrencilerinde Stresle Başa Çıkma Tutumları 

Envanterinin Alt Boyutları 

Alt Boyutlar 
Düşük 

(n:19) 

Orta  

(n:68) 

Yüksek 

(n:15) 
p 

Aktif Planlama  

 

 

28.68±5.79 27.69±6.87 26.00±6.41 0.434a 

Dış Yardım Arama  

 
25.47±7.78 22.17±7.29 24.86±6.03 

0.146a 

 

Dine Yönelme 13.15±7.50 13.17±7.04 12.73±7.95 0.992a 

Kaçma-Soyutlama  

Duygusal Eylemsel 
12.36±6.23 11.52±5.36 15.00±5.52 0.140a 

Kaçma-Soyutlama 

Biyokimyasal 
3.84±1.92 4.57±2.24 6.00±2.44 0.006a 

Kabul-Bilişsel Yeniden 

Yapılanma 
16.52±4.27 15.29±4.16 16.80±5.23 0.690a 

a: Independent Sample-T test 
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Tablo 4. Yaş ve Sigara Bağımlılık Düzeyi ile Stresle Başa Çıkma Envanteri Korelasyon tablosu 

 Yaş Sigara Bağımlılık    Düzeyi 

Aktif  Planlama 

 

 

Dış Yardım Arama 

 

 

r:0.091    

p:0.362 

 

r: -0.115 

p:0.249 

 
r: -0.106  

p:0.288 

r: -0.043 

p:0.669 

 

Dine Yönelme 

 

 

Kaçma-Soyutlama  

Duygusal-Eylemsel 

 

 

r:-0.332 

 p:0.001 

 

r:-0.016 

p:0.876 

 

r:0.043 

p:0.669 

r:0.118 

 p:0.239 

Kaçma-Soyutlama 

Biyokimyasal 

 

Kabul-Bilişsel Yeniden 

Yapılanma 

 

Pearson Correlation 

Test 

 

r:0.116 

p:0.246 

 

r:0.266 

p:0.007 

 

r:-0.036 

 p:0.718 

r:0.004 

p:0.969 

 

 

TARTIŞMA 

Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin sigara bağımlılık düzeyi ile stresle başa çıkma 

stratejileri arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Üniversite öğrencileri arasında yapılan bu çalışmada 

yaş ile dine yönelme alt boyutu arasında kuvvetli negatif korelasyon gözlenmiştir. Ayrıca 

kadınların stres anlarında kaçma-soyutlama duygusal-eylemsel eğilimlerinin olduğu ve sigara 

bağımlılık düzeyi yüksek olan bireylerde stres anında biyokimyasal ajanlara yönelim arasında 

kuvvetli pozitif korelasyon gözlenmiştir. Ayrıca; sigara bağımlılık düzeyi yüksek olan kişilerde 

biyokimyasal ajanlara kaçma-soyutlama değeri daha yüksek bulunmuştur. 

Şahin ve Durak (1995) yaptıkları çalışmalarında, kadınların daha çok sosyal destek 

alma, olumlu yorumlar yapma, duygulara odaklanma gibi stresle başa çıkma stratejilerini 
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kullandıklarını bulmuşlardır (3). Bizim çalışmamızda da literatürle uyumlu olarak kadınların 

stres anlarında kaçma-soyutlanma duygusal-eylemsel eğilimlerinin anlamlı derecede fazla 

olduğu gözlenmiştir. 

 

Savcı ve Ark. (2014) Üniversite öğrencilerdeki stres düzeyi ile stres ile baş etme 

stratejileri arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında; öğrencilerde algılanan stres ile stresle 

başa çıkma stratejileri arasında pozitif yönde ve düşük bir ilişki bulmuşlardır. Üniversite 

öğrencilerinin algıladığı stres düzeyi yükseldikçe stresle başa çıkma stillerinden Kadercilik, 

Kendine Saklama, Planlı Problem Çözme ve Sorumluluğu Kabul Etme stillerini 

kullanmalarında artış olduğunu bulmuşlardır. Cinsiyetin üniversite öğrencilerinin algıladığı 

stres ve stresle başa çıkma stratejilerinde etkili bir etken olduğu saptanmıştır. Araştırmada kız 

öğrencilerin stresle başa çıkma stratejilerinden Planlı Problem Çözme ve Sorumluluğu Kabul 

Etme stratejilerini erkeklere göre daha fazla kullandığı bulunmuştur (4). Bizim çalışmamızda 

kadınların stres anlarında kaçma-soyutlama duygusal-eylemsel eğilimlerinin daha çok olduğu 

gözlenmiştir. Ayrıca; cinsiyetler arasında Stresle Başa Çıkma Tutumları Envanterinin diğer alt 

boyutları skorları arasında anlamlı fark gözlenmemiştir. 

Erkmen ve Çetin (2008) yılında beden eğitimi öğretmenleri ile yaptıkları stresle başa 

çıkma stratejileri ile ilgili çalışmasında, cinsiyete göre yapılan karşılaştırmada alt boyutlardan 

sadece kabul-bilişsel yeniden yapılanma alt boyutunun anlamlı düzeyde farklı olduğu 

belirlenmiştir. Yaş değişkenine göre yapılan karşılaştırmada ise dine sığınma alt boyutunda 30 

yaş ve altında olanlar 31–35 yaş ile 36 yaş ve üstü kişilerden anlamlı düzeyde farklı olduğu 

saptanmıştır. 30 yaş altında olan beden eğitimi öğretmenlerinin daha büyük yaş ortalamasına 

sahip meslektaşlarına göre daha fazla dine sığınma tarzını kullandıkları söylenebilir. Kaçma-

soyutlama alt boyutunda 30 yaş ve altında olanların 36 yaş ve üzeri olanlardan anlamlı düzeyde 

farklı bulunmuştur. Kaçma-soyutlanma alt boyutunda ise 31–35 yaş olanların diğer gruplara 

göre anlamlı düzeyde farklı olduğu bulunmuştur. Kaçma soyutlama ve kaçma soyutlanma 

tarzları ortalama puanları beden eğitimi öğretmenlerinin yaşlarıyla ters orantılı olarak değişim 

göstermektedir. Yaşın artmasıyla birlikte bu başa çıkma tarzının azaldığı düşünülmektedir (5). 

Bizim çalışmamızda da Üniversite öğrencileri arasında yapılan bu çalışmada yaş ile dine 

yönelme alt boyutu arasında kuvvetli negatif korelasyon gözlenmiştir. 

Çoruh (2003), Denetim Odağı ile Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkiyi 

incelediği çalışmasında, eğitim fakültesi öğrencilerinde kadın ve erkekler arasında önemli 

farklılıklar olduğunu bildirmiştir. Bayanların “dine sığınma”, “dış yardım arama” ve “kaçma 
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soyutlama” stratejilerini erkeklerden daha çok kullandıkları, erkek öğrencilerin ise “aktif 

planlama” stratejisini kadınlara oranla daha çok kullandıkları belirtilmiştir (6). Bizim 

çalışmamızda; aktif planlama stratejisinin erkeklerde daha sık kullanıldığı fakat bu farkın 

istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı gözlenmiştir. Bu çalışmada kaçma-soyutlanma duygusal-

eylemsel stratejisinin kadınlarda anlamlı derecede daha sık kullanıldığı bulunmuştur. 

Selçuk ve Ark (2018) Üniversite Öğrencilerinde Sigara Bağımlılığı, Sigarayı Bırakmaya 

Yönelik İstek ve Öz-Etkililik inceledikleri çalışmalarında; sigara içen öğrencilerin yaklaşık 

%56’sının hafif, %31’inin orta ve % 13’unun yüksek derecede sigara bağımlısı olduğu 

bulunmuştur. Öğrencilerin yaklaşık yarısının orta ve yüksek derecede sigara bağımlısı olduğu 

görülmektedir (7). Bizim çalışmamıza katılan üniversite öğrencilerinin %18.6’sının hafif, 

%66.7’sinin orta ve %14.7’sinin de yüksek derecede sigara bağımlısı olduğu gözlenmiştir. Bu 

çalışmada da üniversite öğrencilerinin yarısından fazlasının orta ve yüksek derecede sigara 

bağımlısı olduğu gözlenmiştir. Ayrıca, stres anında bu öğrencilerin kaçma-soyutlanma 

biyokimyasal eğilimlerinin daha fazla olduğu gözlenmiştir. 

Bu çalışma; üniversite öğrencilerinin sigara bağımlılık düzeyi ile stresle başa çıkma 

stratejileri arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Sigara bağımlılık düzeyi artışı ile stresle başa çıkma 

stratejilerinden biri olan kaçma-soyutlanma-biyokimyasal ajanlara yönelimin arttığı 

gözlenmiştir. İleride yapılacak çalışmalar bu durumu göz önünde bulundurarak biyokimyasal 

ajanlara yönelten durumları sorgulamalıdır. 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada kadınların stres anlarında kaçma-soyutlama duygusal-eylemsel 

eğilimlerinin daha çok olduğu, üniversite öğrencileri arasında yaş arttıkça dine yönelme 

azaldığı ve sigara bağımlılık düzeyi yüksek olan kişilerde biyokimyasal ajanlara kaçma-

soyutlama değeri daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu çalışma stres anında üniversite 

öğrencilerinin davranış eğilimleri ve sigara bağımlılık düzeylerine göre biyokimyasal madde 

kullanımına yönelimlerini inceleyerek literatüre yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır. 
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ÇOCUKTA TEMARUZ: OLGU SUNUMU 

 Ayhan Şahin1, Mucahit Oruç1, Mesut Yılmaz1, Osman Celbiş1,  

 1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı,  

Özet 

Giriş ve Amaç 

Temaruz (simülasyon) belirlenen bir hedefe ulaşmak için istemli olarak oluşturulan 

hastalık belirti ve bulgulardır. Temaruza başvuran kişiler ya geçirdikleri bir hastalığı taklit 

ederler ya da çevrelerinde hastalardan öğrendiklerini yapmaya çalışırlar. Temaruzun yapılma 

amaçlarından biri de cezadan kurtulmaktır. Çalışmamızda mahkeme tarafından ceza 

sorumluluğu incelemesi için anabilim dalımıza yönlendirilen ve incelemeleri sonucunda 

temaruz olduğu kanaatine varılan olguyu sunmaya çalıştık.     

Materyal ve Metod 

Basit cinsel istismar suçlanması nedeni ile tarafımıza başvuran çocuğun adli dosyası ve 

tıbbi evrakı retrospektif olarak incelendi.  

Bulgular 

Olgumuz rapor tarihinde 15 yaşında olup olay tarihinde 13 yaşında olduğu görüldü. 

Çocuk hakkında daha önce başka merkezlerde yapılan değerlendirmelerde zeka geriliği 

bulunup bulunmadığına dair çelişkili raporlar hazırlanmıştı. Muayenesinde sorulan soruları 

sürekli bilmiyorum olarak cevapladı ve elbiselerini yırtma çabası görüldü. Bu davranışlar zeka 

geriliği ile uyumlu davranışlar sergileme çabası olarak yorumlandı. Öncelikle temaruz 

düşünülmekle birlikte çocuk psikiyatrisi konsültasyonu yapıldı. Konsültasyon sonucunun da 

temaruz olarak yorumlandığı görüldü. Adli dosyası ve eğitim kayıtları da incelenerek çocukta 

zeka geriliği bulunmadığı kanaatine varıldı.     

Sonuç 

Adli Süreçlerde hekimleri aldatma çabaları sık olarak görülmektedir. Dikkatli 

olunmadığı takdirde yanlış raporlar hazırlanabilmektedir. Hekimler farklı amaçlarla 

yapacakları muayenelerde temaruzu akılda tutmalıdırlar. 

Anahtar Sözcükler: çocuk, temaruz, zeka geriliği  


