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Y›ld›r›m, atmosferde oluflan elektriksel potansiyelin bulutlar
ve yerküre aras›ndaki deflarj›d›r. Y›ld›r›m çarpmas› sonucu
ölen olgular›n tespit edilmesi amac›yla Adli T›p Kurumu 1. ‹h-
tisas Kurulu’nda 1998-2006 y›llar›nda ölüm sebebi verilmifl dos-
yalar tarand›. Ölüm sebebi y›ld›r›m çarpmas›na ba¤lanm›fl 15
olgu tespit edilerek bunlar›n yafl, cinsiyet, meslek, olay yeri in-
celemesi, olgulardaki harici ve dahili patolojiler ile histopatolo-
jik bulgular› incelendi. 

Y›ld›r›m çarpmalar› özellikle bahar ve yaz dönemlerinde, ö¤-
leden sonraki ya¤murlarla birlikte görülmektedir. Olgulardan
3 tanesinin yaz ay›nda, geri kalan 6’s›n›n ilkbahar di¤er 6‘s›n›n
ise sonbahar aylar›nda öldü¤ü tespit edildi. Y›ld›r›m çarpmas›
sonucu ölümlerde kiflilerde hiçbir patolojik bulgu görülmeye-
bilece¤i gibi patognomonik olmayan farkl› patolojik lezyonlar
da görülebilmektedir. Y›ld›r›m çarpmas›na ba¤l› ölümlerin
otopsilerinde iç organlarda tespit edilen bulgular tek bafl›na ta-
n› koydurucu özellikte de¤ildir. ‹ç organlarda hiperemi, ödem,
konjesyon ve kanamalar tespit edilmifltir. Bu nedenle olay yeri
incelemesinin y›ld›r›m çarpmas› sonucu ölüm olaylar›nda tan›-
daki de¤eri büyüktür. Olgulardan en küçü¤ünün 3, en büyü¤ü-
nün ise 53 yafl›nda oldu¤u tespit edilmifltir. Y›ld›r›m çarpmas›
sonucu ölümlere, geliflmekte ve geri kalm›fl ülkelerde s›kl›kla
çiftçi ve gemicilerde rastlanmakta iken, geliflmifl ülkelerde bu
tip ölümler, gittikçe daha popüler olan do¤a sporlar› ile u¤ra-
flan popülasyonda art›fl göstermektedir. 

Sonuçta bir flahs›n y›ld›r›m çarpmas› sonucu öldü¤ünü söyle-
yebilmek için cesedin ayr›nt›l› iç ve d›fl muayenesi yan›nda olay
yeri incelemesinin de dikkatli yap›lm›fl olmas› gerekmektedir.

Olay yerinde gök gürültülü ve f›rt›nal› bir havan›n meydana
gelmifl olup olmad›¤› ayr›ca etrafa da¤›lm›fl giysi parçalar›, ev ve
a¤açlarda hasarlar, toplu hayvan ölümleri gibi çevrede y›ld›r›-
m›n etkilerine ait deliller de araflt›r›lmal›d›r.

Anahtar kelimeler: Y›ld›r›m çarpmas›, olay yeri inceleme-
si, otopsi, adli bilimler

SUMMARY
Lightning is an atmospheric discharge of electricity between

clouds and the earth. Death records Council of Forensic Medi-
cine 1. Specialty Committee between 1998 and 2006 were inc-
luded and reviewed retrospectively. 15 cases, the cause of de-
aths are determined as lightning-related were found and these
cases were evaluated with regard to age, sex, job, crime scene
and internal, external and micropathologic findings. 

Lightning strike especially occurs in rainy afternoons of
spring and summer seasons. Of our cases, 3 have occurred in
summer, 6 in spring and the rest 6 in autumn. Lightning-rela-
ted deaths may reveal none of pathologic findings or no patog-
nomonic features, such as eudema, hyperemia, congestion and
hemorrhage can be described in autopsy. For this reason crime
scene investigation is very important in these cases. Age of our
cases ranged from 3 years old to 53 years old. Lightning caused
deaths occurs frequently among agricultural workers and sai-
lors in developing and underdeveloped countries and occur fre-
quently among natural sports dealers in developed countries. 

As a result, a careful examinations of internal and external
findings due to lightning accompanied by a wide crime scene
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investigation is very important. Crime scene investigation
must include weather conditions, thunder, stormy, also clothes
parts-house-tree damages, group deaths of animals and other re-
sults and evidences of a lightning must be examined carefully. 

Key words: Lightning injury, crime scene investigation, 
autopsy, forensic sciences

G‹R‹fi 
Y›ld›r›m, atmosferde oluflan elektriksel potansiyelin

bulutlar ve yerküre aras›ndaki deflarj›d›r. Bulutlar gök-
yüzünde dolafl›rken birbirleriyle karfl›lafl›rlar. E¤er iki
bulut farkl› yükte iseler, yani birinin pozitif, öbürünün
negatif elektri¤i varsa, ikisi aras›nda bir ak›m geçifli mey-
dana gelir. Bu olaya "flimflek" denir. Buluttan yeryüzüne
ak›m geçmesine ise "y›ld›r›m" ad› verilir. 1 milyon kilo-
vattan, 1 milyar kilovata kadar elektrik ak›m› söz konu-
sudur. Hatta baz› y›ld›r›mlar›n gücünün 1 trilyon kilova-
t› bile bulabildi¤i bildirilmifltir (1-4). 

Y›ld›r›m çarpmalar› özellikle bahar ve yaz dönemlerin-
de, ö¤leden sonra ya¤murlar›nda görülmektedir. Y›ld›r›m
çarpmas› sonucu ölümler ise geçmiflte s›kl›kla çiftçi ve ge-
micilerde rastlanmakta iken, günümüzde bu tip ölümler,
gittikçe daha popüler olan do¤a sporlar› ile u¤raflan popü-
lasyonda art›fl göstermektedir. Y›ld›r›m çarpmas› sonucu
ölümler nadirdir. Y›ld›r›m çarpmas› ile yaralananlar›n
%20-30 kadar›n›n öldü¤ü, yaflayanlarda ise uzun dönem-
de çeflitli sekeller (periferik nöropati, kognitif fonksiyon-
larda bozukluk vs.) meydana geldi¤i bildirilmifltir (5,6).

Bu çal›flma Adli T›p Kurumu 1. ‹htisas Kurulu’na
ölüm sebebi sorulan olgulardan y›ld›r›m çarpmas›na ba¤-
l› olarak ölenlerin fiziksel özelliklerinin ve otopsi bulgu-
lar›n›n tespit edilmesi amac› ile yap›lm›flt›r.

GEREÇ VE YÖNTEM
Adli T›p Kurumu 1. ‹htisas Kurulu’na 1998-2006 y›lla-

r›nda gelen dosyalar incelendi. Y›ld›r›m çarpmas›na ba¤-
l› öldü¤ü bildirilen olgulardaki yafl, cinsiyet, meslek,
otopsideki harici ve dahili patolojiler ile histopatolojik
bulgular› ve olay yeri incelemesi de¤erlendirildi.

BULGULAR
Adli T›p Kurumu 1. ‹htisas Kurulu’nda 1998-2006 y›l-

lar›nda y›ld›r›m çarpmas› sonucu ölen 15 olgu incelen-
mifltir. Bu olgular cinsiyet aç›s›ndan irdelendi¤inde 2’si-
nin kad›n geri kalan 13 tanesinin erkek oldu¤u tespit
edildi. Yafl aç›s›ndan incelendi¤inde en küçü¤ünün yafl›

3, en büyü¤ünün ise 53 olup bir olguda dosya kapsam›n-
da yafl tespit edilememifltir. Yafl› belirlenemeyen bir olgu
d›fl›ndaki olgular›n yafl ortalamas› 22.7 olarak tespit edil-
di. Olgular meslek aç›s›ndan irdelendi¤inde; 3 çiftçi, 3
çoban, 2 asker, 1 bal›kç›, 1 sondajc›, 1 elektrikçi, 1 ev ha-
n›m›, 1 ö¤renci, 1 küçük çocuk ve 1 olguda da meslek bil-
dirilmedi¤i tespit edildi. Kiflilerin nerede öldükleri irde-
lendi¤inde 8 olgunun aç›k arazide, 1 olgunun çat›da, 1 ol-
gunun bahçede a¤açta (Resim 1), 1 olgunun evin önünde,
1 olgunun nehir kenar›nda ve 1 olgunun da ifl yerinde
sondaj yaparken öldü¤ü tespit edildi. Kiflilerin öldükleri
aylar aç›s›ndan irdelendi¤inde; 5 olgunun May›s ay›nda,
4 olgunun Eylül ay›nda, 3 olgunun Temmuz ay›nda, 1
olgunun Nisan ay›nda, 1 olgunun Ekim ay›nda ve 1 ol-
gunun da Kas›m ay›nda öldükleri tespit edildi (Tablo 1).
Olgular›n gönderildikleri bölgeler incelendi¤inde dörder
olgu ‹ç Anadolu, Do¤u Anadolu ve Güneydo¤u Anado-
lu Bölgesinden, 2 olgu Marmara Bölgesinden ve 1 olgu
Akdeniz Bölgesinden gönderilmiflti.

Olgular›m›z›n 3 tanesi hariç di¤erlerinde olay esnas›n-
da hava durumunun gök gürültülü ve sa¤anak ya¤›fll› ol-
du¤u dosya kay›tlar›ndan anlafl›ld›.

Y›ld›r›m çarpmas› sonucu ölen olgular›n tümüne otop-
si yap›lm›flt›r. Olgular›n k›yafetlerinde yan›k ve parçalan-
ma sadece 1 olguda bildirilmifltir (Resim 2). Otopside ol-
gular›n harici muayenelerinde 10 olguda y›ld›r›m çarpma-
s› sonucu girifl- ç›k›fl delik izi (Resim 3) ve k›llarda tütsü-
lenme (Resim 4) gibi yan›k bulgular› tespit edilmifl olup 5
olguda y›ld›r›m çarpmas› sonucu girifl - ç›k›fl delik izi ve
yan›k bulgular› tespit edilememifltir. E¤relti otu manzara-
s› ise sadece 1 olguda bildirilmifltir. Bu olgunun foto¤raf›
bulunmamaktad›r. Otopsideki iç organ bulgular› incelen-
di¤inde; bir olguda beyinde subdural kanama, bir olguda

Tablo 1. Y›ld›r›m çarpmas›na ba¤l› ölümlerin meydana 
geldi¤i aylar
Y›ld›r›m çarpmas›na ba€l› 
ölümlerin meydana geldi€i aylar       Olgu say›s›

(n)

Nisan 1
May›s 5
Temmuz 3
Eylül 4
Ekim 1
Kas›m 1
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subaraknoidal kanama ve hiperemi, befl olguda akci¤erde
ve subplevral bölgede küçük noktavi kanama alanlar›, iki
olguda akci¤er ödemi, üç olguda karaci¤erde konjesyon,
bir olguda böbrekte konjesyon tespit edilmifltir. Olgula-
r›n histopatolojik incelemelerine göre; üç olguda deride
elektrik ak›m› ve ›s› etkisi ile uyumlu de¤ifliklikler tarif
edilmifltir (Resim 5). Bir olguda beyin ve beyincikte mi-
nimal subaraknoidal kanama ve beyin sap›nda intrapa-
rankimal kanama, baflka bir olguda beyinde subaraknoi-
dal kanama, üç olguda beyinde ödem, alt› olguda beyin-
de hiperemi, 7 olguda akci¤er ödemi, iki olguda myokard
hipertrofisi, bir olguda karaci¤erde steatozis, baflka bir ol-
guda ise kronik hepatit tespit edilmifltir. Olgular›n kim-
yasal incelemelerinde ise sadece bir olguda 55 mg/dl etil
alkol haricinde di¤erlerinin hiç birinde uyutucu, uyufltu-
rucu veya toksik bir madde tespit edilmemifltir.

TARTIfiMA
Y›ld›r›m, zigzagl› bir yol takip ederek kollar halinde

afla¤› do¤ru iner. Genellikle fliddetli bir ya¤murla birlik-
te görülür. Y›ld›r›m, hava iyi bir elektrik iletkeni olma-
d›¤›ndan hemen gerçekleflmez. Yal›t›lm›fl havan›n diren-
cini yenmek için pozitif ve negatif yükler aras›nda yeter-
li fark olufluncaya kadar bekler. Havan›n yal›tkanl›¤›n›n
bozulmas› için (dielektrik dayan›kl›l›k) iki yüklü ci-
sim/bulut aras›nda, normal koflullarda, 3 milyon volt/m
lik ( 30 kV/cm) bir elektrik alan› oluflmas› gerekir. Bu
de¤er, ya¤›fll› havalarda ve sivri uçlu cisimler için çok da-
ha düflük seviyelere iner (2,4). 

Teller, metaller, nemli toprak, a¤aç kökleri, a¤açlar gi-
bi insan da iyi bir iletkendir. Öte yandan y›ld›r›m çarp-

mas› ile elektrik çarpmas› ayn› fley de¤ildir. Elektrik
çarpmas›nda voltaj (yüksek gerilimlerde) 20.000 volt ile
en fazla 63.000 volt aras›nda de¤iflir. Y›ld›r›m çarpmas›n-
da ise voltaj 300.000 volttur. 

Sa¤anak ya¤›fl ile birlikte gök gürültüsü ve flimflek
olaylar›n bir arada görülmesine oraj ad› verilmektedir.
Oraj s›ras›nda ayn› anda pek çok olay meydana gelir; bü-
tün yükselici ve alçal›c› hava ak›mlar›, su damlac›klar›-
n›n birbirlerine sürtünmesi ile birlikte statik yüklenme-
ye neden olurlar. Pozitif ve negatif elektrik yükleri ayr›-
l›rlar ve elektriksel gerilim, bulut çevresindeki su damla-
lar› ve buz kristallerinin sürüklendi¤i rüzgârla karfl›l›kl›
etkileflmeler ile kurulur. Bu gerilimin giderilmesi elek-
triksel boflalmay› sa¤layan y›ld›r›m›n etkisi ile olmakta-
d›r. Büyük miktarda pozitif yüklenme bulut tepesinde,
negatif yüklenme de altta toplan›r ve yeryüzü de pozitif
yüklüdür. Yerdeki pozitif yük binalar ve a¤açlar gibi
yüksek objelere akabilir. Dünya yüzeyinde her gün bin-

Resim 1. Y›ld›r›m çarpmas› nedeniyle a¤açta oluflan zarar

Resim 3. Y›ld›r›m çarpmas›na ba¤l› ciltte oluflan lezyonlar 

Resim 2. Bir olguda kiflinin k›yafetinde y›ld›r›m 
çarpmas›na ba¤l› parçalanma
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lerce oraj meydana gelir ve bunlar›n birço¤u fliddetli flim-

flek ve y›ld›r›m üretirler (2). 

Y›ld›r›m›n elektrodinamik etkisi, bas›nç ve ses etkisi,

elektrokimyasal etkisi, ›fl›k etkisi ile termik etkisi vard›r.

Y›ld›r›m›n termik etkisi ile a¤açlarda, kayalarda oluflan

y›ld›r›mlarda, geçen ak›m yolu üzerindeki su birikintisini

buharlaflt›rabilir, baflka maddeler ise ani genleflme bas›nç-

lar› yüzünden a¤aç, kaya gibi cisimleri parçalay›p, yarabi-

lirler. Bütün bunlar›n yan› s›ra y›ld›r›m ak›m›n›n büyük-

lü¤üne göre y›ld›r›m düfltü¤ü noktan›n etraf›ndaki 30 m.

çap›nda bir daire içindeki alan›n, normal aç›kl›ktaki yü-

rüyüfl ad›mlar›n›n yaratt›¤› “ad›m gerilimi” nedeniyle yü-

zünden, oldukça tehlikeli oldu¤u gözlenmifltir. Bu yüz-

den y›ld›r›ml› havalarda aç›k yerlerde ayaklar›n mümkün

oldu¤unca birbirine bitiflik tutulmas›, a¤aç ve duvarlara

yaslan›lmamas› önerilir. Ço¤u y›ld›r›m vakas› yaz ayla-

r›nda ve ö¤le ile ikindi aras›nda meydana gelir. Bunun,
yaz aylar› boyunca pek çok insan›n d›flar›da bulunmas›
nedeniyle oldu¤u söyleyebilir. Fakat ana sebep, yaz›n çok
fazla oraj meydana gelmesidir (2,4). Olgulardan 3 tanesi-
nin yaz ay›nda meydana gelen y›ld›r›m çarpmas› sonucu
öldü¤ü tespit edilmifltir. Dosya kapsam›nda olgular›n hiç-
birinin ölüm saatine ulafl›lamam›flt›r.

fiimflek çakmas› ortalama 200.000 amper elektriksel güç
içerir. Bir kaynakç› çeli¤i kaynakla birlefltirmek için 250-
400 amper kullan›r. Evlerde genellikle 20-25 amper kulla-
n›l›r. 20 mili amperden fazla ak›m, gö¤üs kaslar›n› büze-
rek nefes al›p vermenin durmas›na neden olabilir (2,4). 

Y›ld›r›m çarpmalar› ço¤unlukla ölümle veya sakat kal-
mayla sonuçland›¤› gibi iflitme kayb›, yanma ve fliddetli
elektrik çarpmas› da di¤er etkileri aras›nda yer almakta-
d›r. Dünyan›n flimflek baflkenti Florida olarak bilinmek-
tedir. Ülkemizde de özellikle Karadeniz Bölgesi flimflek-
leri, y›ld›r›mlar› ve gök gürültüleri ile ünlüdür. Çok ye-
flil alana sahip olmas› ve bol ya¤mur alan bölge olmas›,
Karadeniz’i ülkemizin y›ld›r›m ve flimflek bölgelerinden
biri haline getirmifltir (4,7). Olgular bölgesel yönden de-
¤erlendirildi¤inde; Karadeniz Bölgesi’nde ölüm olgusu-
nun olmad›¤› dikkati çekmektedir. Bu durumun, bölge-
de yaflayan insanlar›n y›ld›r›m düflmesine al›fl›k olmalar›
nedeni ile korunma tedbirlerini iyi uygulamalar›ndan
kaynakland›¤›n› düflünmekteyiz. 

Y›ld›r›m çarpmalar› özellikle bahar ve yaz dönemle-
rinde, ö¤leden sonraki ya¤murlarda görülmektedir (8,9).
Olgular›m›z›n üç tanesinin yaz ay›nda, 6 tanesinin ilkba-
har, di¤er 6’s›n›n ise sonbahar aylar›nda öldü¤ü bildiril-
mifltir. Bu durum da literatürde belirtildi¤i gibi bahar ve
yaz aylar›nda meydana gelen y›ld›r›m çarpmalar› ile
uyumlu bulunmaktad›r. 

Resim 6. Kranegrofik iflaretler

Resim 5. Epidermiste bazal tabaka ve spinal hücrelerde 
uzama, fusiform flekil, fokal subepidermal ayr›flma, dermiste
kollagen liflerde yayg›n homogenizasyon (HEX400)

Resim 4. Y›ld›r›m çarpmas›na ba¤l› k›llarda tütsülenme



Y›ld›r›m çarpmas› sonucu ölümlerde d›fl muayenede
haricen hiçbir patolojik bulgu oluflmayaca¤› gibi yan›k
izi ve k›llarda tütsülenme ile iç organlarda vücuttan elek-
trik ak›m› geçmesine ba¤l› olarak pek çok yaralanma da
görülebilmektedir (10). Bu çal›flmadaki olgular›n d›fl mu-
ayenelerinde; 10 olguda y›ld›r›m çarpmas› sonucu girifl -
ç›k›fl delik izi ve k›llarda tütsülenme gibi yan›k bulgular›
tespit edilmifl olup bunlardan birinde de e¤relti otu man-
zaras› görüldü¤ü dosya kapsam›ndan tespit edildi.

Y›ld›r›m çarpmas›na ba¤l› ölümlerde kiflilerin meslek-
leri incelendi¤inde;  geçmiflte s›kl›kla çiftçi ve gemiciler-
de rastlanmakta iken, günümüzde geliflmifl ülkelerde bu
tip ölümler, gittikçe daha popüler olan do¤a sporlar› ile
u¤raflan popülasyonda art›fl göstermektedir, sunulan ol-
gular ise ne popüler do¤a sporlar› ile u¤raflan popülasyo-
na uymakta ne de geliflmemifl ülkelerdeki çiftçi ve çoban
popülasyonuna uymaktad›r. Bizim popülasyonumuzda-
ki meslekler; çiftçi, çoban, asker, bal›kç›, sondajc›, elek-
trikçi, ev han›m› ve ö¤renci fleklindedir. Ancak olay ye-
ri ve koflullar› itibariyle de¤erlendirildi¤inde büyük bir
benzerlik ortaya ç›kmaktad›r. 

Y›ld›r›m çarpmas›na ba¤l› ölümlerde y›ld›r›m›n ciltte
b›rakt›¤› izler ölüm nedeninin tespitinde de¤erlidir. Bun-
lar, vücutta karakteristik olarak kraniyo kaudal yönde,
yüzeysel; kufl tele¤i fleklinde, dall› budakl›, e¤relti otuna
benzeyen Lichtenburg Figürleri olarak da ifade edilen
keranografik (Resim 6) iflaretlerdir (11). Bu lezyonlar kla-
sik kitaplarda anlat›ld›¤›na oranla daha nadirdir. Ama
görüldüklerinde patognomoniktir (1,5,6,10,12). Olgu-
lardan sadece bir tanesinde patognomonik olan e¤relti
otu manzaras› tabir edilen Lichtenberg figürleri tarif
edilmifltir. Histopatolojik incelemede olgular›m›z›n üç
tanesinde deride elektrik ak›m› ve ›s› etkisi ile uyumlu
de¤ifliklikler tespit edilmifltir. Oysaki makroskopik ola-
rak olgular›n 10 tanesinde yan›k ile uyumlu de¤ifliklikler
bildirilmifltir. Bu durum uygun yerden deri örne¤i al›n-
mad›¤›n›n bir göstergesi olabilece¤i gibi makroskopik
bulgularda do¤ru tan›mlama da yap›lmam›fl olmas›ndan
ya da bir olgumuzda oldu¤u gibi mikroskopik inceleme
için örnek gönderilmemesinden kaynaklanabilir. 

Ayr›ca ciltte, farkl› flekillerde yan›klar oluflabilir. Bun-
lar; saç, k›l ve tüylerde kavrulma, alazlanma, tütsülenme
tarz›nda yan›klar olabildi¤i gibi vücuttaki afl›r› ›s›nan
metallere ba¤l› ya da kiflinin üzerindeki giysilerin tutufl-
mas› sonucu meydana gelen termal yan›klar olabilir
(1,5,6). Genifl ve a¤›r yan›klar k›yafetlerin tu¬tuflmas› ile

oluflur. Derin yan›klar ve kömürleflme nadirdir (12). Bu
çal›flma kapsam›ndaki olgular›n sadece bir tanesinin k›-
yafetlerinde yan›k ve parçalanma görüldü¤ü bildirilmifl-
tir. Olgular›n cilt bulgular›n›n giysi bulgular›ndan on ka-
t› kadar yüksek oranda tarif edilmesi, ülkemizde olay ye-
ri incelemesine yeteri kadar önem verilmedi¤inin bir
göstergesi olabilir.

‹skelet sisteminde; uzun kemik ve vertebral kompres-
yon k›r›klar›, skapüler k›r›klar, y›ld›r›m çarpmas›na ba¤-
l› elektriksel flok nedeniyle, fliddetli kas›lmalar ve kunt
travma ile oluflabilir (6). 15 olgunun hiçbirinde iskelet
sisteminde k›r›k tespit edilmemifltir.

Santral sinir sisteminde; beyin ödemi, intrakraniyal ka-
namalar, beyin ve omurilikte termal lezyonlar oluflabilir.
Beyinde da¤›n›k fokal petefliyal kanamalar, büyük da-
marlarda y›rt›lmalar, fliflme, yumuflama, s›v› hale gelme,
piramidal hücrelerde kromatoliz, hasara u¤ram›fl hücre-
lerde büzüflme, uniform olarak boyanm›fl ekzantrik lo-
kalizasyonlu nüveler izlenebilir (1). Olgular›m›z›n beyin
incelemelerinde beyin ödemi ve intrakraniyal kanama
görülmesi literatür ile uyumlu bulunmufltur.

Ayr›ca; kulak zar› delinmesi, korneal ödem ve y›rt›k-
lar, retinada dekolman, gebede uterus rüptürüne ba¤l› fe-
tus kayb› görülebilir (1,5,6,13-15). Olgular›m›z›n hiçbi-
rinde kulak zar› delinmesi, korneal ödem ve y›rt›klar ile
retina dekolman› hakk›nda dosya kay›tlar›nda herhangi
bir bilgi tarif edilmemifltir.  Bu da bir eksiklik olarak gö-
ze çarpmaktad›r. 

Giysiler parçalanm›fl, y›rt›lm›fl ve sökülmüfl olabi-
lir(10). Raporlar kapsam›nda olgulardan sadece bir tane-
sinin k›yafetlerinde yan›k oldu¤u bildirilmifltir. Bu du-
rum da olay yeri incelemesinin önemini ortaya ç›kar-
makta olup maalesef ülkemizde olay yeri incelemesine
gerekli önemin verilmedi¤i bu olgularla bir kez daha or-
taya ç›km›flt›r. 

En önemli ölüm nedeni asistoliye ba¤l› kardiyopulmo-
ner arresttir. Bunun nedeni ak›m›n kalbe direkt etkisi ve
solunum merkezinin paralizisidir (1,5,6). Olgular›m›zda
ölüm sebebi olarak vücuttan y›ld›r›m çarpmas› nedeniy-
le elektrik ak›m› geçmesine ba¤l› solunum ve dolafl›m
durmas› bildirilmifltir.

Y›ld›r›m çarpmas›na ba¤l› ölümlerin otopsilerinde iç
organlarda tarif etti¤imiz bulgular tek bafl›na tan› koydu-
rucu özelliklerde de¤ildir. ‹ç organlarda hiperemi, ödem,
konjesyon ve kanamalar tespit edilmifltir. Bu durum da
literatür ile uyumlu bulunmufltur (1).

Cilt 12, Say› 3, 2007

116



Sonuçta bir kiflinin y›ld›r›m çarpmas› sonucu öldü¤ü-
nü söyleyebilmek için olay yeri incelemesinin dikkatli
bir flekilde yap›lm›fl olmas› gerekir. Olay yerinde gök gü-
rültülü ve f›rt›nal› bir havan›n meydana gelmifl olup ol-
mad›¤› ö¤renilmelidir. Ayr›ca etrafa da¤›lm›fl giysi parça-
lar›, ev ve a¤açlarda hasarlar, toplu hayvan ölümleri gibi
çevrede y›ld›r›m›n etkilerine ait kan›tlar da araflt›r›lmal›-
d›r. Bunlardan sonra cesedin ayr›nt›l› d›fl muayenesi ve
sistematik otopsisi yap›larak ölüm nedeninin tespitinin
yerinde bir yaklafl›m olaca¤› düflüncesindeyiz (1,16,17).
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