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Postmortem Kalp Okulu

Postmortem Heart School
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Gökhan Ersoy, Kemalettin Acar

Amaç
Giriş: Ani kardiyak ölümlerde, otopsi kesin ölüm nedenini belirlemede ilk ve tek 

seçenektir. Avrupa Kardiyovasküler Patoloji Birliği tarafından, ani ölüm/ ani kardiyak 
ölüm tanımlamaları, otopsi prosedürü ve yapılması gereken laboratuvar tetkiklerinin 
açıklandığı, ani kardiyak ölümlerin otopsisi için güncellenmiş kılavuz yayınlanmıştır. 
Çalışmamızda bu kılavuzdan hareket edilerek, konu hakkında standart oluşturma çaba-
sına yönelik temel multidisipliner teorik bilgi aktarımı ve kalp diseksiyonu beceri eği-
timini de içeren, iki günlük bir eğitim şeklinde planlanan ve “Postmortem Kalp Okulu” 
adı altında uygulamaya konulan bir kurs programının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kurs, teorik ve uygulama eğitiminin yapıldığı iki kısım olarak 
planlamıştır. Katılan adli tıp uzmanlık öğrencilerinin bilgi düzeyinde, öğrenme hedef-
lerine ulaşıp ulaşamadıklarını saptamak amacıyla, kursun başlangıcı ve bitişinde kul-
lanılmak üzere öğrenme hedeflerine uygun olarak 10 soruluk bir test oluşturulmuştur. 
Kursiyerlerin, kursa ait deneyimleri South East Thames kısa interaktif kurs değerlendir-
me ölçeği ile değerlendirilmiştir. Bu ölçeğin sonuna kursiyerlerin beceri kazanımlarına 
yönelik düşüncelerini öğrenmek üzere iki madde eklenmiş ve ayrıca nitel değerlen-
dirmede kullanılmak üzere kursiyerlerin kurs hakkındaki düşüncelerini yazacakları bir 
kısım oluşturulmuştur.

Bulgular: Katılımcıların ön test ve son test ortalamaları karşılaştırıldığında, eğitim 
öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yükseldiği saptanmıştır. Kurs değer-
lendirme ölçeği sonuçları incelendiğinde; katılımcıların büyük çoğunluğunun eğitim 
sürecinden memnun kaldığı ve eğitim sonrasında kalp diseksiyonu becerisi açısından 
kendilerini yeterli hissettikleri anlaşılmıştır.

Sonuç: Adli tıp uzmanlık öğrencilerine uygulanan Postmortem Kalp Okulu eğiti-
minin, ani kardiyak ölüm ve kalp diseksiyonu bilgi ve beceri düzeylerine kısa dönemde 
olumlu etkisinin olduğu belirlenmiştir. Bu eğitimin uzun dönem etkilerinin, ileride ya-
pılacak diğer kurslarla birlikte daha çok katılımcı sayılarıyla beraber değerlendirilmesi 
planlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ani; Kardiyak; Ölüm; Kalp; Diseksiyonu; Mezuniyet; Son-
rası Tıp Eğitimi.

Abstract
Objective: Autopsy is the first and only choice in determining cause of death in 

sudden cardiac death. An updated guideline has been published by the Association for 
European Cardiovascular Pathology for describing sudden death/ sudden cardiac death, 
autopsy procedure and laboratory tests to be performed. The aim of this study is to 
evaluate postmortem cardiac school program, which is planned based on this guideline.

Materials and Methods: Course program has theoretical and practical training. 
A 10-question test was developed for the participants in accordance with their learning 
objectives to be used at the beginning and end of course. Experiences of trainees were 
evaluated by South East Thames short interactive course evaluation scale. Two items 
were added to learn the thoughts of participants on the skills acquisition. A section was 
formed in which trainees could write their thoughts about course in order to be used in 
qualitative evaluation.

Results: The pre-test and post-test averages of participants were compared, there 
was statistically significant increase compared to pre-training. The results of course 
evaluation scale are examined; it was understood that the majority of participants were 
satisfied with education process and they felt sufficient in terms of ability to dissection 
of heart after training.

Conclusion: Postmortem Heart School education applied to forensic medicine stu-
dents has a positive effect on knowledge and skill levels of sudden cardiac death and 
heart dissection in short term. It is planned to evaluate the long-term effects of this train-
ing together with the number of participants in addition to other courses.

Keywords: Sudden; Cardiac; Death; Heart Dissection; Postgraduate; Medical 
Education
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1. Giriş
Ani ölüm, sağlıklı olarak bilinen kişilerde altta yatan 

asemptomatik seyreden bir hastalığın sıklıkla ilk belirtisi 
olarak karşımıza çıkabilir. Böyle durumlarda, otopsi ke-
sin ölüm nedenini belirlemede ilk ve tek seçenektir. Epi-
demiyolojik verilerin yorumlanmasında temel problem, 
ölüm sertifikasyonundaki standardizasyon eksikliği ve 
ani ölüm ile ani kardiyak ölüm tanımındaki değişkenlik-
tir. Ani kardiyak ölüm, sağlıklı olarak bilinen bir kişide 
veya ani ölümcül sonucu öngörülmeyen hastalığı olan 
bir şahısta semptomların başlangıcından itibaren bir saat 
içinde gerçekleşen kardiyak nedenli, doğal, beklenme-
yen, ölümcül olay olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlama, 
acil servislerde veya topluluk içinde görgü tanığı olan pek 
çok ölümü karşılamaktadır. Ancak, görgü tanığı olmayan, 
uyku sırasında gerçekleşen ölümler veya ölüm zamanı 
bilinmeyen buluntu cesetler gibi otopsi yapılması gere-
ken durumlar için tatmin edici bir tanımlama değildir. Bu 
nedenle ölümden 24 saat öncesine kadar sağlıklı olduğu 
bilinen bir kişinin ölmesi de ani kardiyak ölüm tanımla-
masına eklenmiştir (1-4).

İmplante edilebilir kardiyoverter defibrilatörler, top-
lum temelli kardiyopulmoner resusitasyon, koroner kalp 
hastalığı yönetimi gibi konularda büyük gelişmeler olsa 
da ani kardiyak ölümler, batı toplumlarında, hala ölüm-
lerin %15- 25’inin nedenidir. Ayrıca, ani kardiyak ölüm-
ler, tüm kardiyovasküler ölümlerin yaklaşık %50’sini 
oluşturmaktadır. Son 20-30 yılda Amerika Birleşik 
Devletleri’nde yılda yaklaşık 230.000- 350.000 ani kar-
diyak ölüm gerçekleşmiştir (2,5).

Ani ölümlerde, ölüm nedeninin ortaya konması için 
otopsi yapılması şarttır. Özellikle görgü tanığı olma-
yan ani kardiyak ölümler, adli tıp uzmanları tarafından 
incelenen ölümler içinde büyük yer kaplamaya devam 
etmektedir ve bu ölümlerin uygun şekilde tanınması 
ve belgelendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Adli tıp 
uzmanları, ani ölümün kesin tanısını koymakla sorum-
ludur. Ancak giderek karmaşıklaşan bu göreve yakla-
şım biçimlerinde önemli farklılıklar vardır. Ani ölümün 
araştırılmasıyla ilgili çeşitli kitap bölümleri, kılavuzlar, 
makaleler düzenlenmiştir. Fakat aynı ülkenin farklı mer-
kezleri arasında bile bu konuda tutarlılık oldukça azdır 
(6,7). Ülkemiz için de bu durumun büyük ölçüde geçerli 
olduğu bilinmektedir.

Avrupa Kardiyovasküler Patoloji Birliği tarafın-
dan 2017 yılında ani kardiyak ölümlerin otopsisi için 
güncellenmiş kılavuz yayınlanmıştır. Bu kılavuzda ani 
ölüm/ ani kardiyak ölüm tanımlamaları, otopsi prose-
dürü ve yapılması gereken laboratuvar tetkikleri ayrın-
tılarıyla açıklanmıştır (3). Çalışmamızda bu kılavuzdan 

hareket edilerek, konu hakkında standart oluşturma ça-
basına yönelik temel multidisipliner teorik bilgi aktarı-
mı ve kalp diseksiyonu beceri eğitimini de içeren, iki 
günlük bir eğitim şeklinde planlanan ve “Postmortem 
Kalp Okulu” adı altında uygulamaya konulan bir kurs 
programının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. İlk kurs 
Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (PA-
ÜTF) Adli Tıp Anabilim Dalı’nda 15-16 Eylül 2018 ta-
rihlerinde adli tıp alanında eğitim gören tıpta uzmanlık 
öğrencilerinden oluşan bir grup ile gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmamızda bu kursun farklı yönlerden değerlendiril-
mesi yapılmıştır.

2. Gereç ve Yöntem
Çalışmaya başlamadan ve kurs hazırlıklarının ya-

pılmakta olduğu esnada Pamukkale Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik 
Kurulu’na müracaat edilerek etik onay alınmıştır.

Kursun içeriği Avrupa Kardiyovasküler Patoloji 
Birliği’nin düzenlediği ani kardiyak ölümlerin otopsisi 
için güncellenmiş kılavuz temel alınarak hazırlanmıştır. 
Öncelikle kursa ait öğrenme kazanımları belirlenmiştir. 
Bu öğrenme kazanımlarına göre kurs teorik ve uygulama 
(beceri kazandırma) eğitiminin yapıldığı iki kısım olarak 
planlamıştır. Bir buçuk günlük teorik eğitimde ani kar-
diyak ölümlere genel bakış ve adli tıp yaklaşımı, kalbin 
anatomisi ve ani kardiyak ölümlerde makroskopik pato-
loji, ani kardiyak ölümlere kardiyolog bakışı ve ESC sı-
nıflamaları, girişimsel müdahalede bulunulmuş kalplere 
yaklaşım, kardiyak patolojilerde histolojik bulgular baş-
lıklı sunumlar yer almıştır. Bu kısımda konuda deneyim-
li olan adli tıp, kardiyoloji ve patoloji uzmanları görev 
almıştır. Beceri eğitiminde kursiyerlerin kullanması için, 
diseksiyonu basamak basamak anlatan bir kalp diseksi-
yonu rehberi oluşturulmuştur. Diseksiyon uygulaması-
na başlamadan önce demonstrasyon amaçlı kursiyerlere 
gösterilmek üzere daha önceden hazırlanmış bulunan 35 
dakikalık bir kalp diseksiyon videosu gösterilmiştir. Be-
ceri eğitimi ise her kursiyer bir kalp diseksiyonunu tama-
men kendisi yapacak şekilde planlanmıştır. Diseksiyonlar 
için kursiyer sayısına göre koyun kalbi sağlanmış ve eği-
timin bu kısmı Anatomi diseksiyon salonunda, her kur-
siyere yetecek sayıda diseksiyon araçları temin edilerek 
gerçekleştirilmiştir.

Kursun duyurusu iki ay öncesinden, mail grubu ara-
cılığıyla yapılmıştır. Kursun düzenlenmesi ve katılımcı-
ların konaklaması için Adli Tıp Uzmanları Derneği’nden 
(ATUD) destek alınmıştır. Kurs programı tablo 1’de gö-
rülmektedir.
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Tablo 1. Postmortem Kalp Okulu Kurs Programı
1. Gün
9.00 – 9.30 Açılış
9.30 – 10.00 Ön Test
10.00 – 10.45 Ani Kardiyak Ölümlere Genel Bakış 

Ve Adli Tıp Yaklaşımı
10.45 – 11.00 Ara
11.00 – 11.45 Kalbin Anatomisi ve Ani Kardiyak 

Ölümlerde Makroskopik Patoloji- 1
12.00 – 13.15 Yemek
13.30 – 14.15 Kalbin Anatomisi Ve Ani Kardiyak 

Ölümlerde Makroskopik Patoloji-2
14.15 – 14.30 Ara
14.30 – 15.15 Ani Kardiyak Ölümlere Kardiyolog 

Bakışı Ve Esc Sınıflamaları
15.15 – 15.30 Ara
15.30 – 16.15 Girişimsel Müdahalede Bulunulmuş 

Kalplere Yaklaşım
16.15 – 17.00 Günün Değerlendirilmesi
17.00 – Sosyal Program

2.Gün

9.00 – 9.45
Kardiyak patolojilerde histolojik 
bulgular-1

9.45 – 10.00 Ara

10.00 – 10.45
Kardiyak patolojilerde histolojik 
bulgular-2

10.45 – 11.00 Ara

11.00 – 11.45
Kalp diseksiyonu-1 (Demonstrasyon 
videosu eşliğinde diseksiyon sunumu)

12.00 – 13.15 Yemek

13.30 – 14.30 Kalp diseksiyonu-2 (Pratik uygulama)

14.30 – 14.45 Ara
14.45 – 15.45 Kalp diseksiyonu-2 (Pratik uygulama)
15.45 – 16.00 Ara
16.00 – 16.15 Son Test

16.15 – 17.00
Eğitimin Değerlendirilmesi ve Geri 
Bildirim

Kursiyerlerin bilgi düzeyinde öğrenme hedeflerine 
ulaşıp ulaşamadıklarını saptamak amacıyla, kursun baş-
langıcı ve bitişinde kullanılmak üzere öğrenme hedefle-
rine uygun olarak 8’i çoktan seçmeli, 2’si kısa cevaplı 10 
soruluk bir test oluşturulmuştur. Kursiyerlerin kursa ait 
deneyimlerinin de South East Thames (SETh) kısa inte-
raktif kurs değerlendirme ölçeği (Cronbach Alfa Güve-
nirlik Katsayısı: 0.92) ile değerlendirilmesi planlanmıştır 
(8). Bu ölçeğin sonuna kursiyerlerin beceri kazanımlarına 
yönelik düşüncelerini öğrenmek üzere iki madde eklen-
miş ve ayrıca nitel değerlendirmede kullanılmak üzere 

kursiyerlerin kurs hakkındaki düşüncelerini yazacakları 
bir kısım oluşturulmuştur.

Veriler, SPSS 21.0 paket programı ile değerlendiril-
miştir. Ön test, son test puanları arasındaki farklılığın 
analizinde Student’s t-Test kullanılmıştır. Anlamlılık dü-
zeyi p<0.05 olarak belirlenmiştir. SETh kısa interaktif 
kurs değerlendirme ölçeğinden elde edilen sonuçların gü-
venirliği içinde Cronbach alfa kat sayısı hesaplanmıştır. 
Nitel değerlendirme içinse yazılı geri bildirimler incele-
nip, benzer olanlar belli başlıklar altında gruplandırılarak 
değerlendirilmesi planlanmıştır

3. Bulgular
Postmortem Kalp Okulu 15-16 Eylül 2018 tarihle-

rinde PAÜTF tarafından Denizli’de gerçekleştirilmiştir. 
Kursa ülkemizdeki farklı illerde adli tıp alanında eğitim 
gören 23 uzmanlık öğrencisi katılmıştır. Tüm kurs prog-
rama uygun olarak gerçekleştirilmiş ve kurs akışında her-
hangi bir aksaklık yaşanmamıştır.

Eğitime katılan 23 kişiden 3’ü ön teste katılamadığın-
dan bu kişilerin son testleri de değerlendirmeye alınma-
mıştır. Katılımcıların kurs sonundaki bilgi seviyesindeki 
değişimin ön test ortalaması 4,6±0,94 puan, son test orta-
lamaları 9,4±1,14 puan olarak saptanmıştır (n:20). Eğitim 
sonrası ortalamaların, eğitim öncesine göre istatistiksel 
olarak anlamlı şekilde yükseldiği saptanmıştır (p< 0.001). 
SETh kısa interaktif kurs değerlendirme ölçeği sonuçları 
incelendiğinde; katılımcıların büyük çoğunluğunun eği-
tim sürecinden memnun kaldığı görülmektedir. Ayrıca be-
ceri eğitimine yönelik düşüncelerini içeren son iki mad-
deden eğitim sonrasında kalp diseksiyonu becerisi açısın-
dan kendilerini yeterli hissettikleri anlaşılmıştır (Tablo 2). 
Ölçekten elde edilen sonuçlar için iç tutarlık hesaplanmış 
ve sonuçlarımızın güvenirliğinin ve geçerliliğinin yüksek 
olduğu görülmüştür (Cronbach alfa:0.886).

Nitel Değerlendirme Sonuçları;
“Kursla ilgili olarak eklemek istediğiniz diğer tüm 

düşünce ve yorumlarınızı yazınız” başlığıyla kurs so-
nunda alınan yazılı geri bildirimler tek tek okunmuş ve 
“genel, eğitim süreci ve öğrenme materyali, şikâyetler ve 
öneriler” şeklinde gruplandırılmıştır. Bu başlıklarda elde 
edilen sonuçlar ve geri bildirimlere ait örnek cümleler 
aşağıda sunulmuştur.

A. Genel:
Katılımcılar, adli tıp uzmanlık eğitimleri sürecinde 

bu tarz yoğunlaştırılmış uygulamalı eğitimlerin faydalı 
olacağını, bu eğitimin de gelecekte yapacakları adli tıp 
uygulamaları için faydalı olduğunu belirtmişlerdir.
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“Benzer konularda bu tarz eğitimlerin, güncel kala-
bilmek adına meslek hayatı boyunca devam etmesini te-
menni ederim.”

“Kurs içeriği genel itibariyle beklentilerimi karşıladı, ile-
riki meslek hayatımda çok faydalanacağımı düşünüyorum.”

“Bu kursun organizasyonu ve eğitim içeriği ihtiyaç-
larımızı karşılar nitelikteydi. Önümüzdeki günlerde bu 
şekilde butik kurslar düzenlenmesi beni mutlu edecektir.”

B. Eğitim süreci ve öğrenme materyali:
Yazılı geri bildirim veren tüm katılımcılar eğitimin 

verimli geçtiğini bildirmişlerdir. Katılımcılar çoğunluk-
la, eğitim için seçilen konudan, yapılan sunumlardan ve 
özellikle diseksiyon uygulamasından memnun kaldıkları-
nı belirtmişlerdir.

“Eğitimin özellikle uygulamalı olması çok eğitici ve 
akılda kalıcı oldu.”

“Sabırla herkesin tek tek diseksiyon yapmasına ola-
nak veren bir kurstu ve çok efektif olduğunu düşünüyo-
rum.”

C. Şikayetler ve öneriler:
Katılımcılar eğitimin yapıldığı yer ile konaklama için 

ayarlanan mekan arasındaki mesafeye yönelik şikayetle-
rini belirtmişlerdir. Sunumlarda olgu örnekleri üzerinden 
gidilmesi, anatomi sunumunda maket kullanımı, eğitim 
öncesinde katılımcılara temel okuma kaynakları sunul-
ması gibi konularda önerileri olmuştur.

“Konaklama yeri olarak kursa daha yakın bir yerin 
ayarlanması daha iyi olabilirdi.”
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1. Duyuruda bilmek isteyeceğim her şey vardı 2 5 6 10
2. Bu kurs için harcadığım zamana değdi 4 19
3. Katılımcılar olaya hızla dahil olabildiler 8 15
4. Benim bakış açıma değer verildiğini hissettim 5 18
5. Bu kursa katılmakla konuya bakış açım değişti 3 5 15
6. Verilen bilgiyi özümsemeye yeterli zaman vardı 1 9 13
7. Desteklendiğimi hissettim 6 17
8. Kurs neleri bildiğimi anlamama yardım etti 1 9 13
9. Kurs neleri bilmem gerektiğini anlamama yardım etti 1 6 16
10. Kurs bu konudaki davranışımı değiştirmemi sağlayacaktır 8 15
11. Kurs ihtiyaçlarım hakkındaki düşüncelerimi değiştirdi 4 10 9
12. Artık bu konu hakkında daha çok şey bilmek istiyorum 1 1 7 14
13. Bu kurstan zevk aldım 1 3 19
14. Eğiticiler tüm öğrencilerin katılımını sağlayabildiler 1 9 13
15. Eğiticiler çatışmalarla baş edebildiler* 2 6 14
16. Eğiticiler bu kursun hedefine ulaşmasına yardımcı olabildiler 10 13
17. Eğitici seçimi uygundu 3 10 10
18. Kursun başlangıcındaki beklentilerim karşılandı 2 12 9
19. Bundan böyle kalp diseksiyonunda eskisine nazaran daha yetkin 
olacağımı düşünüyorum

7 16

20. Bundan böyle tek başıma kalp diseksiyonu işlemini uygun şekilde 
yapabileceğimi düşünüyorum

1 5 17

* Katılımcılardan biri bu kısmı boş bırakmıştır.

Tablo 2. SETh kısa interaktif kurs değerlendirme ölçeği ve sonuçları. (19 ve 20. maddeler bu araştırma için 
eklenmiştir.)
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“Kurs öncesinde katılımcılara temel okuma kaynakla-
rı önerilebilir. Bu sayede katılımcıların kurs öncesi temel 
bilgilere ulaşabilir ve bunun yanında oryantasyonları ar-
tabilir.”

“Anatomi anlatımı maket eşliğinde yapılabilirdi.”
“Kardiyoloji dersinde anlatım genel bilgilerin yanında 

bize yönelik klinik bilgi ve olgularla birlikte olabilirdi.”

4. Tartışma
Son yıllarda ani kardiyak ölüm tanısı konulmasında 

yapılan hataların önemini ve bu hataların giderilmesinde 
eğitimin rolünü vurgulayan birçok çalışma yayınlanmıştır 
(5,6). Ülkemizde adli tıp uzmanlık eğitimi ve uzmanlık 
uygulamalarında bir standardizasyon bulunmadığı, özel-
likle adli olgu etiketi alan ani ölüm olgularında, otopsi-
lerde kardiak patolojilerin değerlendirilmesinde Avrupa 
Kardiovasküler Patoloji Birliği tarafından ortaya konan 
standartların yerleşmesi gerektiği belirtilmektedir (9).

Bu çalışmada ani kardiyak ölümlerin tanısı ve buna 
yönelik yapılacak otopsilerde kalp diseksiyonu standar-
dizasyonu için hazırlanan Postmortem Kalp Okulu eğiti-
minin, katılımcıların bilgi ve beceri düzeylerine etkisinin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yapılan ön test ve son test ile katılımcıların ani kar-
diyak ölüm ve kalp diseksiyonu bilgi düzeylerinin, eği-
tim öncesine göre, istatistiksel olarak anlamlı şekilde 
artmış olduğu saptanmıştır. Katılımcıların doldurduğu 
Postmortem Kalp Okulu Değerlendirme Ölçeği’ne göre, 
katılımcıların eğitim sürecinden ve eğiticilerden memnun 
kaldıkları, konu hakkındaki bilgi düzeyleri ve ihtiyaçları 
hakkında farkındalıklarının arttığı, eğitimin kalp disek-
siyonu becerilerine olumlu katkısı olduğu belirlenmiştir. 
Bu bulgular, farklı tıp branşlarında mezuniyet sonrası tıp 
eğitimi uygulamalarının değerlendirildiği çalışmalarla 
benzerlikler göstermektedir (10-12).

Adli Tıp Uzmanları Derneği’nin 2007 yılında yayın-
ladığı Adli Tıp Hizmet Modeli ve İnsan Gücü Planlama-
sında adli tıp eğitiminde standardizasyonun önemi vur-
gulanmaktadır (13). Ani kardiyak ölümlerin adli tıp uz-
manları tarafından incelenen ölümler arasında büyük yer 
kapladığı, bu nedenle bu ölümlerin tanınması ve sertifi-
kalandırılmasında çok önemli olduğu, ani kardiyak ölüm 
olgularında, otopsi sırasında ve sonrasında kardiak pato-
lojilerin ortaya konulmasında yetkin uzmanların görev al-
masının gerektiği belirtilmektedir (1,3,9). Katılımcıların 
geri bildirimlerinde, bu eğitim sonrasında ani kardiyak 
ölüm tanısı ve kalp diseksiyonu becerisi hakkında ken-
dilerini geliştirdikleri, bilgi düzeylerinin arttığı ve bu tarz 
eğitimlere olan ihtiyaçlarını dile getirdikleri anlaşılmıştır.

Tüm bunların yanında araştırmamızın bazı kısıtlılık-

larının da bulunduğunu bildirmekte yarar görmekteyiz. 
Kursta sadece bilgi seviyesindeki ilerlemenin değerlendi-
rilip, beceri kazanım düzeyinin objektif olarak değerlen-
dirilememiş olması bir kısıtlılık olarak karşımızda dur-
maktadır. Ancak bu konudaki eksikliğimiz SETh ölçeği 
sonuna yukarıda detaylarıyla anlatıldığı şekilde iki mad-
de eklenerek giderilmeye çalışılmıştır. Bu sonuçlar ince-
lendiğinde katılımcıların kurs sonunda beceri olarak da 
gelişme kaydettikleri ve kendilerine güvenlerinin arttığı 
görülmektedir. Kursiyerlerin kurs kazanımlarını gerçek 
hayatta ne kadar kullanabildikleri konusunun ise uzun 
dönemde mükerrer kursları takiben araştırılması planlan-
mıştır.

Sonuç olarak çalışmamızda, adli tıp uzmanlık öğren-
cilerine uygulanan Postmortem Kalp Okulu eğitiminin, 
ani kardiyak ölüm ve kalp diseksiyonu bilgi ve beceri 
düzeylerine kısa dönemde olumlu etkisinin olduğu be-
lirlenmiştir. Bu eğitimin uzun dönem etkilerinin, ileride 
yapılacak diğer kurslarla birlikte daha çok katılımcı sa-
yılarıyla beraber değerlendirilmesi planlanmıştır. Ayrıca 
farklı konularda yapılacak başka programların adli tıp 
uzmanlık öğrencilerinin eğitimleri için önemli olacağı 
düşünülmüştür.
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