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Probleme Dayal› Ö¤renim Program›’n›n uyguland›¤› fakül-
temizde adli olgu, ölüm ve adli ölü muayenesi kavramlar› Dö-
nem 1 ö¤rencilerine haberlilik düzeyinde verilmektedir. Ölen
organizmada meydana gelen de¤ifliklikler ve postmortem mu-
ayenelerde ilke ve yöntemleri kavram› ise Dönem 3’de bir mo-
dülde, bilgi ve beceri düzeyinde verilmektedir.  

Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi mezuniyet öncesi
adli t›p e¤itiminin Dönem 3 hedeflerinden biri olan adli ölü
muayenesi yapma becerisi, bir haftal›k bir modül içerisinde yer
alan, bilgisayar ve maket destekli bir uygulama ile ö¤rencilere
verilmeye çal›fl›lmaktad›r. 

Bu uygulamada; mini bir senaryodan yola ç›k›larak,  adli tah-
kikat bilgilerinin önemi, giysilerin incelenmesi, adli ölü muaye-
nesinde özen gösterilmesi gereken konular, postmortem de¤iflik-
likler, lezyon tan›mlamas› bilgisayar ve maket deste¤inde gerçek-
lefltirilmektedir. Uygulama s›ras›nda ö¤renciler sekiz dokuz kifli-
lik gruplar halinde entegre uygulama laboratuarlar›na al›nmakta
ve her grup bir ö¤retim üyesi yönlendiricili¤inde çal›flmaktad›r.
Ö¤renciler, blok sonunda benzer flekilde haz›rlanan bir istasyon
ile edindikleri bu beceri yönünden de¤erlendirilmektedir.

Amac›m›z, adli t›p alan›nda birçok e¤itim modelinin uygu-
land›¤› ülkemizdeki mezuniyet öncesi e¤itimde, Dokuz Eylül
Üniversitesi T›p Fakültesi Adli T›p Anabilim Dal›’nda üç y›l-
d›r bilgisayar-maket deste¤inde yap›lan bir uygulamay› tan›t-
mak, uygulaman›n tüm basamaklar›n› sunarak deneyimlerimi-
zi paylaflmakt›r.

Anahtar kelimeler: Adli t›p e¤itimi, adli ölü muayene-
si, bilgisayar destekli e¤itim 

Basic knowledge for forensic dead body examination is given
at an awareness level to first year students of our medical faculty
where a PBL programme is implemented. Postmortem changes,
postmortem examination methods in forensic cases are given as
comprehensive knowledge tools and skills training to the third
year students in a specific module. In this one-week long modu-
le, computer and mannequin/model assisted practice are used
for the forensic dead body examination skills training. At the
beginning of this practice, a mini scenario is used to reach the
learning objectives. The importance of the forensic inquiry, exa-
mination of the clothing and the body, determining the post-
mortem changes and the wounds are the learning objectives.
The students are studying in small groups which are assisted by
an educator. Students’ skill acquisitions are evaluated at the end
of the block at a station similar to the practice. 

The aim of this paper is to introduce a computer and manne-
quin assisted forensic dead body examination practice in preg-
raduate education and to share our experiences about the pro-
cess of the practice.

Key words: Forensic medical education, forensic dead
body examination, computer assisted education 

G‹R‹fi
E¤itim her zaman toplumlar›n önde gelen sorunlar›n-

dan biri olmufltur (1). Yüzy›llarca kabul gören e¤itici
odakl›, önceden belirlenmifl müfredatlar›n usta ç›rak 
iliflkisine dayanan e¤itim anlay›fl›, geliflen toplum ve 
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küreselleflme sürecinde yerini, ö¤renci merkezli e¤itime
b›rakmaya bafllam›flt›r (1-3). Dünya T›p E¤itimi Birli¤i
A¤ustos 1988’de yay›nlad›¤› Edinburg Deklarasyonu ile
mezuniyet öncesi t›p e¤itiminin de¤iflmesi yönünde ka-
rar al›nm›flt›r (1,3). 1993 tarihinde Dünya T›p E¤itimi
Konferans›’nda yay›nlanan bildirgede ise “var olan sa¤l›k
sistemine uygun olmayan ve ulusal gereksinimleri karfl›-
lamayan t›p e¤itiminin baflar›l› say›lamayaca¤›, t›p e¤iti-
mi için en üstün standard›n yerel gereksinimleri en iyi
karfl›layan e¤itim oldu¤u” belirtilmektedir (4). 

Türkiye’de say›s› ellileri bulan t›p fakültelerinde me-
zuniyet öncesi e¤itimde farkl› e¤itim müfredatlar› uygu-
lanmaktad›r (5). Fakültelerin bir ço¤unda entegre müfre-
dat uygulan›rken, az›msanmayacak say›da fakültede kla-
sik e¤itim sürdürülmektedir (5). Bunun yan› s›ra her y›l
say›s› artan oranda fakülte, probleme dayal› e¤itim(aktif
e¤itim) sistemine geçmektedir (5). Dokuz Eylül Üniver-
sitesi T›p Fakültesi (DEÜTF) 1997-1998 ö¤renim y›l›n-
dan itibaren mezuniyet öncesi e¤itimde aktif e¤itim siste-
mine geçmifl, ilk mezunlar›n› 2003 y›l›nda vermifltir (3).

Fakültemizde mezuniyet öncesi adli t›p e¤itiminin ön-
ceden belirlenmifl olan hedefleri, Dönem 1-2-3 ve 5 olmak
üzere dört ö¤renim y›l›na da¤›lm›fl flekilde ve farkl› e¤itim
modelleri ile yer almaktad›r. Adli olgu, ölüm, adli ölü
muayenesi, ölümden sonra meydana gelen de¤ifliklikler,
travman›n adli yönden önemi konular› farkl› modüller
içinde haberlilik düzeyinde (fark›nda olma) Dönem 1 ö¤-
rencilerinin e¤itim müfredat›nda bulunmaktad›r. 

Dönem 3’de ise, “Yaflam Düflünden Uyan›fl...” adl› mo-
dül içinde, afla¤›da yer alan hedeflere bilgi ve beceri düze-
yinde (konuyu ö¤renme ve ö¤rendiklerini uygulamada
kullanma) ulafl›lmas› istenmektedir.

• Biyolojik hedefler; ölen organizmada meydana ge-
len de¤ifliklikleri kavrama, postmortem interval ta-
yininde kullan›lan yöntemleri kavrama, olay yeri
keflfi, postmortem muayenelerde ilke ve yöntemle-
ri kavrama, adli ölü muayenesi, otopsi karar›, adli
otopsi, Minnesota otopsi protokolü

• Davran›flsal hedef; yas reaksiyonu
• ‹letim beceri hedefi; ölenin yak›nlar› ile iletiflimde

dikkat edilecek noktalar hedefler 
Bu modül içinde yer alan hedefler, modül içinde yer

alan Probleme Dayal› Ö¤renim (PDÖ) oturumunda e¤i-
tim yönlendiricisi eflli¤inde ö¤renciler taraf›ndan ç›kar›l-
makta ve bu hedefler do¤rultusunda ulafl›lan bilgiler di-
¤er PDÖ oturumunda paylafl›lmaktad›r. Sunumlarla des-

teklenen modülde “adli ölü muayenesi” konulu bir uygu-
lama ile ö¤rencilere bilgiyi kullanma ve uygulama bece-
risi kazand›r›lmaya çal›fl›lmaktad›r.

Bilgisayar destekli e¤itimden ve maket kullan›m›ndan
mezuniyet öncesi t›p e¤itiminde di¤er bilim dallar›n›n da
yararland›¤› bilinmektedir. Mezuniyet öncesi e¤itimde
DEÜTF Adli T›p Anabilim Dal›’nda üç y›ld›r bilgisayar
ve maket destekli “adli ölü muayenesi” uygulamas›n› ta-
n›tmay› ve uygulaman›n basamaklar›n› sunarak dene-
yimlerimizi paylaflmay› amaçlad›k

UYGULAMA
Bu uygulamada ö¤rencilerden bilgisayar bafl›nda mini

bir senaryo ile bilirkifli hekim olduklar›n› varsay›p adli
ölü muayenesi basamaklar›n› gerçeklefltirmeleri beklen-
mektedir. Entegre uygulama laboratuarlar›na al›nan ö¤-
renciler sekiz-dokuz kiflilik gruplar halinde ayn› anda üç
dört istasyonda, her bir istasyonda bir ö¤retim üyesi ve
t›pta uzmanl›k ö¤rencisi asistan eflli¤inde çal›flmaktad›r.
Ö¤retim üyeleri bu uygulamada yaln›zca e¤itim yönlen-
diricili¤i yapmaktad›r. Bilgisayarda, ö¤rencilerin tart›fl-
mas›n› istedi¤imiz hedeflere uygun yönlendirmeler ya-
p›lmakta ve bu konuda tart›flmalar› beklenmektedir. Bir
sonraki görüntüde ise ulaflmas›n› istedi¤imiz hedefler bil-
gisayar ekran›nda gösterilerek, ö¤rencilerin kendi ulafl-
t›klar› hedefler ile örtüflüp örtüflmedi¤ini karfl›laflt›rmala-
r› sa¤lanmaktad›r.

Her istasyonda, bir bilgisayar ve giysili bir insan make-
ti bulunmaktad›r. Uygulama PowerPoint gösterisi ola-
rak daha önceden bilgisayara yüklenmifltir. ‹nsan make-
tinin üzerindeki giysilerde kurumufl kan ve baflka renkte
lekeler bulunmaktad›r ve giysilerin baz› yerleri y›rt›lm›fl-
t›r. Ayr›ca maket üzerinde giysilerin alt›nda, yara kiti ile
oluflturulmufl bir ya da iki simüle yara bulunmaktad›r.
Her ö¤rencinin elinde, uygulama öncesi ilk PDÖ oturu-
munda da¤›t›lm›fl, uygulama boyunca çal›flaca¤› yönlen-
dirici bilgi çal›flma rehberi bulunmaktad›r. Bu rehberler-
de, ulafl›lmas› beklenen hedefler yaz›l› olmay›p, bofl ku-
tucuk ya da seçenekler olarak belirtilmektedir.

Yap›lan entegre uygulama bu makalede tan›t›l›rken,
anlafl›lmay› kolaylaflt›rmak amac›yla, alt›nc› slayda kadar
bilgisayar ekran›ndaki görüntüler aynen aktar›lacakt›r.
Hem makalede yer kazanmak hem de fazla maliyeti ön-
lemek amac›yla alt›nc› slayttan itibaren, ö¤renciye ilk
olarak gösterilen ve tart›fl›lacak konular› içeren slaytlar
(koyu yaz›l›) ile tart›flma sonras› beklenen hedefleri 



Cilt 13, Say› 3, 2008

108

gösteren slayt birlikte ayn› slayt karesi üzerinde gösteri-

lecektir.

Uygulama, ö¤rencilerin kendilerinden beklenenleri ve

uygulaman›n ak›fl›n›n aktar›ld›¤› slaytla bafllamaktad›r

(Slayt 1).  

Slayt 1

Bir sonraki slaytta aktar›lan mini senaryoda, ““OOrrmmaann--

ll››kk aallaannddaa aavvcc››llaarr ttaarraaff››nnddaann bbuulluunnaann eerrkkeekk cceesseeddiinniinn aaddllii

ööllüü mmuuaayyeenneessii CCuummhhuurriiyyeett SSaavvcc››ss›› ttaarraaff››nnddaann bbiilliirrkkiiflflii oollaa--

rraakk ggöörreevvlleennddiirriilleenn hheekkiimm ttaarraaff››nnddaann yyaapp››ll››rr”” metni yer

almaktad›r. Ö¤rencilerin mini senaryoyu okuyup bu ol-

guda adli ölü muayenesi basamaklar›n› tart›flarak s›rala-

malar› istenir (Slayt 2).

Slayt 2

Bir sonraki bilgisayar ekran›nda adli ölü muayenesi

basamaklar› istenen s›rada verilir ve ö¤rencilerin kendi

s›ralamalar› ile karfl›laflt›rmalar› ve tart›flmalar› sa¤lan›r

(Slayt 3).

Slayt 3

Adli tahkikat bilgilerinin amac› ve öneminin ö¤renil-
mesini hedefleyen basamakta ö¤rencilerden, hangi bilgi-
lere nas›l ve ne amaçla ulafl›laca¤›n›n tart›fl›lmas› beklenir
(Slayt 4). Bir sonraki görüntü de ise ö¤rencilerin ulaflma-
s›n› istedi¤imiz hedefler gösterilerek kendi ulaflt›klar› he-
defler ile örtüflüp örtüflmedi¤i karfl›laflt›r›l›r (Slayt 5).

Slayt 4

Slayt 5

CESED‹N

AAddllii ööllüü mmuuaayyeenneessiinnddee aaddllii ttaahhkkiikkaatt bbiillggiilleerriinnee
nneeddeenn ggeerreekkssiinniimm dduuyyaarrss››nn››zz?? TTaarrtt››flflaarraakk yyaazz››nn››zz..

CESED‹N

AAddllii ööllüü mmuuaayyeenneessiinnddee aaddllii ttaahhkkiikkaatt bbiillggiilleerriinnee
nneeddeenn ggeerreekkssiinniimm dduuyyaarrss››nn››zz?? TTaarrtt››flflaarraakk yyaazz››nn››zz..

SS››rraallaammaann››zz aaflflaa¤¤››ddaakkii ggiibbii oolldduu mmuu??
Adli tahkikat bilgilerini ö¤renme (1)
Giysileri inceleme ve tan›mlama (2)
Giysileri ç›karma (3)
Kifliye özgü d›fl görünüfl özelliklerini tan›mlama (4)
Postmortem de¤ifliklik de¤erlendirme (5)
Lezyonlar› de¤erlendirme (6)
Genital muayene yapma (7)

AAflflaa¤¤››ddaa kkaarr››flfl››kk oollaarraakk vveerriilleenn aaddllii ööllüü mmuuaayyeenneessii
bbaassaammaakkllaarr››nn›› ss››rraallaayy››nn››zz.. SS››rraa nnuummaarraallaarr››nn››
kkaarrflfl››llaarr››nnaa yyaazz››nn››zz..

Postmortem de¤ifliklik de¤erlendirme (...)
Giysileri ç›karma (...)
Lezyonlar› de¤erlendirme (...)
Genital muayene yapma (...)
Kifliye özgü d›fl görünüfl özelliklerini tan›mlama (...)
Giysileri inceleme ve tan›mlama (...)
Adli tahkikat bilgilerini ö¤renme (...)

UUyygguullaammaann››nn aadd››:: Adli Ölü Muayenesi
UUyygguullaammaann››nn aammaacc››::

1. Adli ölü muayenesinde özen gösterilmesi gereken-
leri ö¤renme,

2. Adli ölü muayenesi yapma becerisi kazanma,
UUyygguullaammaann››nn aakk››flfl››::

1. Senaryoyu okuyarak, basamaklar› izleyiniz.
2. Bilgisayardaki dizgi sizi makete yönlendirecektir.

Maketi kullanarak sorular› yan›tlay›n›z ve
tart›fl›n›z.

3. Destek gerekti¤i durumlarda görevlilere dan›fl›n›z.

Kimlik bilgilerine
ulaflmak için.

Öz ve soygeçmifl
bilgilerine ulaflmak için.

Meslek bilgilerine ulaflmak için.

Savc› ve kolluk kuvvet-
lerinin adli olayla ilgili

elde etti¤i bilgilere
ulaflmak için.



Adli  T›p Bülteni

109

Hekim olarak cesedin yak›nlar›ndan hangi bilgilerin
edinilmesi, bu bilgilerin önemi ve amac›n›n tart›fl›lmas›
beklenen basamak slayt 6’da verilmifltir. 

Slayt 6

Adli ölü muayenesinde cesedin giysilerinin incelenme-
sinin önemi, nelere dikkat edilmesi gerekti¤inin tart›fl›l-
d›¤› basamak slayt 7’de verilmifltir.

Slayt 7

Adli ölü muayenesi s›ras›nda giysileri inceleme beceri-
sinin kazand›r›lmaya çal›fl›ld›¤› bu basamakta, ö¤rencile-
rin ulaflmas› istenen hedefler hemen verilmemekte ve bil-
gisayar ekran› arac›l›¤›yla ö¤renciler maketlere yönlendi-
rilip, maket üzerindeki giysileri incelemeleri istenmekte-
dir (Resim1). Ö¤rencilerden insan maketi, üzerindeki giy-
sileri incelerken masa üzerinde bulunan eldiven, cetvel ve
diyagram› da kullanarak giysi özelliklerini, lekeleri,

y›rt›klar› tan›mlamalar› ve giysi ceplerine bakmalar› bek-
lenmektedir. ‹ncelemeleri bitince tekrar bilgisayar bafl›na
dönüp neler yapmalar› gerekti¤ini gösteren di¤er görün-
tüye geçerler ve kendi uygulamalar› ile yap›lmas› gere-
kenleri karfl›laflt›r›rlar (Slayt 8).

Resim1

Slayt 8

T›bbi kimliklendirme için cesedin muayenesinde nele-
re dikkat edilmesi ve hangi özelliklerin tan›mlanmas› ge-
rekti¤inin tart›fl›ld›¤› basamak slayt 9’da verilmifltir.

Ö¤rencilerin PDÖ oturumunda ç›kard›klar› hedefler
ve yap›lan sunumlar do¤rultusunda, bildikleri postmor-
tem de¤iflikliklerin neler oldu¤unu yazmalar›n› isteyen
slayt sonras› ekrana gelen ceset foto¤raflar›ndaki post-
mortem de¤ifliklikleri tan›malar› istenmektedir (örnek
resim 2). Bir sonraki slayt görüntüsünde ise slayt numa-
ralar›na göre verilen de¤ifliklikleri kendi tan›lar› ile kar-
fl›laflt›rmalar› beklenir (Slayt 10).

G‹YS‹

GGiiyyssiilleerrii iinncceelleerrkkeenn aaflflaa¤¤››ddaakkiilleerrii yyaapptt››nn››zz mm››??

Lekelerden örnek alma.

Tüm giysilerin özelliklerini 
tamlama (tür, renk, marka, 

beden, dokumas› vb.)

Tüm giysilerin ceplerine 
ve iç yüzlerine bakma

Giysilerin uygun
koflullarda saklanmas› ve
gönderilmesini sa¤lama

Giysi üzerindeki leke
ve y›rt›klar› inceleme

ve tan›mlama.

Giysileri savc›ya 
teslim etme

G‹YS‹

CCeesseeddiinn üüzzeerriinnddee bbuulluunnaann ggiiyyssiilleerriinn iinncceelleenn--
mmeessiinnddee nneelleerree öözzeenn ggöösstteerriillmmeelliiddiirr?? TTaarrtt››flfl››nn››zz..

K‹fi‹N‹N

AAddllii ööllüü mmuuaayyeenneessiinnddee iiflflee bbaaflflllaammaaddaann öönnccee
cceesseeddiinn yyaakk››nnllaarr››nnaa uullaaflflaabbiillsseeyyddiinniizz,, hheekkiimm oollaarraakk
nneelleerrii öö¤¤rreennmmeekk iisstteerrddiinniizz?? TTaarrtt››flflaarraakk yyaazz››nn››zz..

Devaml› kulland›¤› ilaçlar

En son ne zaman görüfltükleri?

Uyuflturucu, alkol
ve sigara kullan›m›?

Var olan 
hastal›klar›?

Son zamanlardaki duygu
durum de¤ifliklikleri?
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Slayt 9

Resim2

Slayt 10

Adli ölü muayenesi s›ras›nda bir lezyonun tan›mlanma-

s›nda nelere dikkat edilmesi gerekti¤i hedefleri (Slayt 11)

tart›fl›ld›ktan sonra ö¤renciler bilgisayar taraf›ndan tekrar

makete yönlendirilerek, maket üzerinde bulunan lezyo-

nu, ö¤rendikleri basamaklar› kullanarak tan›mlamalar›

istenmektedir. Ö¤renciler muayene ve tan›mlamalar› bi-
tince, bilgisayar ekran›nda her lezyonun do¤ru tan›mla-
malar›n› okuyup kendi tan›mlamalar› ile karfl›laflt›rmak-
tad›rlar (Slayt 12).

Slayt 11

Slayt 12

Son basamakta ise ö¤rencilerden maket üzerinde ta-
n›mlad›klar› lezyonun, vücut diyagramlar› üzerine ifla-
retlemeleri istenir ve uygulama sonlan›r (Slayt 13).

Slayt 13

LLeezzyyoonnuu bbööyyllee ttaann››mmllaamm››flfl mm››yydd››nn››zz??
— Sol el avuç içinde,
— 6 cm çap›nda 1 cm derinli¤inde, oval flekilde,
— Yara dudaklar› düzensiz, yara dudaklar›

çevresinde ekimoz hematom olmayan, yara
taban› düzensiz ve içinde k›r›k kemik parçalar›
ve kopmufl damar yap›lar› görülen lezyon.

LEZYON

AAddllii ööllüü mmuuaayyeenneessiinnddee ggöözzlleenneenn bbiirr lleezzyyoonn ttaann››mm--
llaann››rrkkeenn nneelleerree öözzeenn ggöösstteerriillmmeelliiddiirr??
SS››rraallaayyaarraakk yyaazz››nn››zz..

Devaml› kulland›¤› ilaçlar

Lezyonun tan›mlanmas›
gereken boyutlar

Anatomik
lokalizasyon

TTaann››mmllaammaallaarr››nn››zz aaflflaa¤¤››ddaakkiilleerrllee uuyyuummlluu mmuu??
— Resim 1 Ölü lekeleri (Livor mortis).
— Resim 2 Ölü kat›l›¤› (Rigor mortis).
— Resim 3 Çürüme (Pütrefaksiyon).
— Resim 4 Mumyalaflma (Mumifikasyon).
— Resim 5 Sabunlaflma (Saponifikasyon).
— Resim 6 Salamuralaflma (Maserasyon).
— Resim 7 ‹skeletleflme (Skeletinizasyon).

TT››bbbbii kkiimmlliikklleennddiirrmmee iiççiinn kkiiflfliiyyee öözzggüü hhaannggii dd››flfl
ggöörrüünnüüflfl öözzeelllliikklleerriinnii ddee¤¤eerrlleennddiirriirrssiinniizz?? 
TTaarrtt››flflaarraakk yyaazz››nn››zz..

Konjenital 
anomaliler.

Geçirilmifl 
ameliyat 

izleri.

Difl özellikleri
(yap›s›, say›s›, protez,

köprü vb. Anatomik flekil 
bozukluklar›

Dövmeler,
kal›c› vücut 
küpeleri vb.

Göz rengi, 
ten rengi, saç

özellikleri

Boy, a¤›rl›k, vücut
yap›s›

K‹ML‹KLEND‹RME
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TARTIfiMA
Dünya T›p E¤itimi Birli¤i A¤ustos 1988’de yay›nlad›-

¤› Edinburg Deklarasyonu ile mezuniyet öncesi t›p e¤iti-
minin de¤iflmesi, t›p e¤itiminin toplumun temel sa¤l›k
sorunlar›na çözümler üretebilecek bir müfredatla yap›l-
mas› gerekti¤i karar›na varm›flt›r (1,3). 2000 y›l›nda An-
talya’da yap›lan Birinci Türk Sa¤l›k E¤itim fiuras›’nda ise
fakültelerde mezuniyet öncesi t›p e¤itiminde hedeflerin
belirlenmesi ve e¤itimde asgari düzeyde standart sa¤lan-
mas› hedeflenmifltir (6). 

Ülkemizde t›p fakültelerinde mezuniyet öncesi e¤iti-
min standart olmad›¤›, farkl› e¤itim müfredatlar› uygu-
land›¤› bir gerçektir (5,6). Son y›llarda artan adli t›p uz-
man› say›s› ile t›p fakültelerinin pek ço¤unda adli t›p ana-
bilim dallar› kurulmufltur. Mezuniyet öncesi adli t›p e¤i-
timi, fakültelerin büyük bir k›sm›nda adli t›p uzmanla-
r›nca sürdürülmektedir ancak farkl› müfredatlar ve e¤i-
tim modelleri uygulanmaktad›r. Ayr›ca kurulufl aflamas›
tamamlanmam›fl fakültelerde, alt yap› eksikli¤i, ö¤retim
eleman› azl›¤›, olgu say›s› ve uygulama yetersizli¤i gibi
nedenler ile ö¤renciler, birinci basamakta adli t›p hizmet-
lerini yürütmede yeterli donan›ma sahip olmadan me-
zun olabilmektedir.

Mezuniyet öncesi adli t›p e¤itimini 3 haftal›k staj olarak
alm›fl ö¤rencilere 1995 y›l›nda yap›lan bir anket çal›flma-
s›nda ö¤renciler, uygulaman›n e¤itim s›ras›nda ö¤renciye
yapt›r›lmas›n›n pek mümkün olmad›¤›, adli ölü muaye-
nesi, olay yeri keflfi, otopsi tekni¤i, morfolojik bulgular›
de¤erlendirmede kendilerini yetersiz bulduklar›n› bildir-
mifllerdir. Yetersiz bulma nedeni olarak da uygulaman›n
azl›¤›n› öne sürmüfller ve mezuniyet öncesi e¤itimde uy-
gulamaya ayr›lan sürenin artt›r›lmas› ve ö¤rencinin aktif
kat›l›m›n sa¤lanmas› gerekti¤ini belirtmifllerdir (7). 

Ülkemizde t›p fakültelerinde adli t›p e¤itimi genellikle
5. veya 6. s›n›fta 3 haftal›k stajlar fleklinde verilmektedir
(8). 1997 y›l›ndan itibaren probleme dayal› ö¤renim (ak-
tif e¤itim) sistemine geçen DEÜTF’de mezuniyet öncesi
adli t›p e¤itimi, Dönem 1 ve 2’de haberlilik düzeyinde,
dönem 3’te bir haftal›k bir modül içinde bilgi ve beceri
düzeyinde verilmektedir (9). Dönem 5’te ise üç günlük
bir kurs ve bir haftal›k uygulamal› e¤itim (task) progra-
m› fleklinde sürdürülmektedir. Dönem 3’te yer alan bir
haftal›k modülde bir problem olgudan yola ç›karak, adli
olgu tan›s›, bildirimi, olay yeri keflfi adli ölü muayenesi,
postmortem de¤ifliklikler, otopsi teknikleri, postmortem
yöntemler, postmortem interval tayini konusunda bilgi

edinen ö¤rencilerin, adli ölü muayenesi becerisi kazan-
mas› da hedeflenmifltir. Pratikte her ö¤rencinin aktif ka-
t›l›mla adli ölü muayenesi uygulamas›n› gerçekte yapa-
mayaca¤› düflünüldü¤ünde, simüle maket ve bilgisayar
yard›ml› bir uygulama e¤itimi planlanm›flt›r. Senaryosu
verilen ve ö¤rencilerin pratisyen hekimlik hayatlar›nda
karfl›laflacaklar› bir olguda, olay yeri keflfinde bilirkifli he-
kimle empati yapmalar› sa¤lan›p, ö¤rendikleri bilgileri
kullanmalar› beklenmektedir. Ayr›ca simüle maket ile
adli ölü muayenesi becerisi kazanmalar› hedeflenmekte-
dir. Böylece ö¤rencilerin dönem 3’de yapt›klar› bu simu-
le beceri kazanma uygulamas›, Dönem 5 uygulamal› e¤i-
tim program›nda cesetlerde yap›lan adli ölü muayenesi
için bir basamak oluflturmaktad›r.

T›p e¤itiminde mesleksel becerilerin yeri ve önemi an-
lafl›ld›¤›ndan bu yana mezuniyet öncesi e¤itimde ö¤ren-
cilerin ilk y›llardan itibaren, uygulamalar› hastalardan
önce maketler üzerinde yaparak beceri kazanmalar› is-
tenmektedir (10). Mezuniyet öncesi t›p e¤itiminin tama-
m›n› aktif e¤itimle tamamlayan mezunlardan, ald›klar›
e¤itimin yeterlili¤ini de¤erlendirmelerini isteyen bir an-
ket çal›flmas›nda, ö¤rencilerin davran›fl ve beceri hedefle-
rine daha fazla puan verdikleri gözlenmifltir. (11)

Ülkemizde adli t›p uzman›n›n bulunmad›¤› durumlar-
da yasal düzenlemeler gere¤i rutin adli tabiplik hizmetle-
ri pratisyen hekimlerce yürütülmektedir (12). Pratisyen
hekimlerin adli olgular›n muayenesi, rapor düzenleme,
olay yeri keflfi, adli ölü muayenesi ve otopsi uygulamala-
r›nda sorunlar yaflad›¤› bilinmektedir (8). Bu makalede
sunulan uygulamada ö¤renciler adli ölü muayenesini yal-
n›zca bilgi olarak ö¤renmekle kalmay›p kendileri aktif
olarak uygulayarak beceri kazanmaktad›rlar. 

Bilgisayar ve maket destekli uygulama, ö¤rencilerin
Dönem 5’teki “ölümün medikolegal yönü” task›n›n uy-
gulamalar› için bir haz›rl›k basama¤›n› oluflturmaktad›r. 

Dönem 3 ö¤rencilerinin tüm e¤itim y›l› içinde kat›l-
d›klar› modüllerdeki uygulamalardan edindikleri bilgi ve
beceriler y›l içinde birkaç defa yap›lan blok uygulama s›-
navlar› ile de¤erlendirilmektedir. Bu blok uygulama s›-
navlar içinde her uygulamadan, iki/üç soru yer almakta-
d›r. Uygulaman›n baflar›s›n›, y›llar içinde dönem 5’e ge-
len ö¤rencilerin ilgili task içinde yer alan ders ve uygula-
malardaki interaktif kat›l›mlar›, bilgi, tutum ve davran›fl-
lar›ndaki geliflmelerinden gözlemliyoruz.

Bilgisayar destekli e¤itimden ve maket kullan›m›ndan
mezuniyet öncesi t›p e¤itiminde di¤er bilim dallar›n›n da
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yararland›¤› bilinmektedir. Yaln›zca klinik branfllarda
de¤il, ö¤renci e¤itiminde temel t›p bilimlerinde de uygu-
lamalar›n olumlu etkileri oldu¤u belirtilmektedir (13).
Özellikle son y›llarda fakültelerin kadavra s›k›nt›s› nede-
niyle anatomi e¤itiminde bilgisayarda üç boyutlu disek-
siyon programlar›n›n kullan›lmaya baflland›¤› bildiril-
mektedir (14). Kliniklerdeki baz› e¤itimlerde, direk iliflki
öncesi baz› hastalarla iletiflime haz›rl›k sa¤lamas› amac›y-
la bilgisayar destekli e¤itimin ö¤renciler ve hemflirelerin
e¤itiminde kullan›ld›¤› gözlenmektedir (15). Mezuniyet
öncesi adli t›p e¤itiminde, ö¤rencilerin pratikte yapmas›
ve aktif olarak kat›lmas› mümkün olmayan veya s›n›rl›
olan olgular ve uygulamalar için bilgisayar ve maket des-
tekli e¤itim modellerinden yararlan›lmas›n›n fakülteler-
de yayg›nlaflt›r›lmas›n›n ö¤rencilere hekimlik becerisi
kazand›rmada önemli rolü olaca¤› kan›s›nday›z.
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