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GEM‹ KAZASINA BA⁄LI TOPLU ÖLÜMLERDE
K‹ML‹KLEND‹RME VE ÖLÜM NEDENLER‹N‹N TESP‹T‹ *
Identification and  determine the cause of death of massive deaths due
to ship accident
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Her y›l yüzlerce mülteci kendilerine daha iyi yaflam flartlar›
bulacaklar›na inand›klar› Avrupa Birli¤i ülkelerine gemilerle
ulaflmaya çal›fl›rken Akdeniz ve Ege Denizi’nde bo¤ularak öl-
mektedir. Gemi kazas› gibi, toplu ölümlerin yafland›¤› olaylar-
da otopsi çal›flmalar› ve kimliklendirme büyük önem tafl›mak-
tad›r. Çal›flmada bu tip toplu ölümlerin yafland›¤› kazalarda
otopsi ve kimliklendirme üzerine yaflan›lan zorluklara dikkat
çekilmesi amaçland›. 

Eylül 2005 tarihinde K›br›s aç›klar›nda mülteci tafl›yan bir
teknede meydana gelen kazada öldükleri bildirilen olgular›n
otopsileri ve kimlik tespitlerine yönelik yap›lan çal›flmalardan
elde edilen sonuçlar de¤erlendirildi. Gazima¤usa ve Lefkofla
Devlet Hastaneleri’nde otopsileri yap›lan yedi erkek olguya ait
her türlü kiflisel eflya (k›yafetler, tak› ve aksesuarlar, kültürel ve
dinsel objeler vb.) ayr›nt›l› olarak not edildi. Tüm olgulardan;
histolojik, toksikolojik ve biyolojik incelemeler yap›lmak üze-
re gerekli organ ve doku parçalar› al›nd›. 

Olgular›n kimliklendirilmesi esnas›nda suda uzun süre kal-
maya ba¤l› de¤iflimler nedeniyle zorluklarla karfl›lafl›ld›. Ayr›ca
kazadan sa¤ olarak kurtulan yabanc› uyruklu tan›klar›n lisan
farkl›l›klar› ve mülteci olmalar›ndan kaynaklanabilecek do¤ru
öykü al›nmam›fl olma olas›l›klar› da de¤erlendirmeyi güçlefltir-
di. Bu tür toplu ölümlerde; kimliklendirme ve yaflan›lacak so-
runlarla ilgili önlemler ile yerel imkânlar›n da göz önüne al›na-
ca¤› bir liste ç›kar›larak haz›rl›klar›n önceden planlanmas› ge-
rekti¤i kanaatine var›ld›. 

Anahtar kelimeler: Kimliklendirme, mülteci, gemi kaza-

s›, otopsi.

SUMMARY
Hundreds of refugees drown each year in the waters of the

Mediterranean and Aegean Sea in their effort to reach the

shores of the safer and more prosperous European countries.

Autopsy has a significant role to identify the bodies in mass

deaths such as shipwrecks. This study aims to demonstrate the

difficulties during autopsy and identification process.

Autopsy data and identification process in a refugee carrying

shipwreck that submerged in September 2005 close to Cyprus

were evaluated. Every personal belonging (clothes, accessories,

cultural and religious symbols, etc) of seven males autopsied at

Gazimagusa and Lefkosa Goverment Hospitals were noted in

details. Organ and tissue samples were obtained for histologic,

toxicologic and biologic evaluations. 

Identification process was difficult due to swelling or putre-

fying of the bodies. Furthermore, it was difficult to obtain

accurate information from survivors due to language obstacles

and the possibility of misleading information. We conclude

that a ready made checklist and information about the locally

available resources should be made beforehand in order to han-

dle such events.
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G‹R‹fi
Suda bo¤ulma bütün dünyada kazalara ba¤l› ölümler

içerisinde, trafik kazas›na ba¤l› ölümlerin ard›ndan 2. s›-
rada yer almaktad›r (1). 2000 y›l›nda tüm dünyada yakla-
fl›k 449.000 kiflinin suda bo¤ulma sonucu yaflam›n› yitir-
di¤i tahmin edilmektedir (2). Sudan ç›kar›lan cesetlerde
postmortem incelemeler yap›larak kesin ölüm nedeninin
saptanmas› adli t›bb›n en güç konular›ndan biridir. Gerek
cesetlerin sudan ç›kar›ld›¤› zaman ileri derecede çürümüfl
olmas›, gerekse suda bo¤ulman›n kesin tan› kriterlerinin
olmamas› bu konuda yaflan›lan zorluklard›r. Sudan ç›ka-
r›lan cesetlerde di¤er bir önemli sorun da kimliklendir-
medir. Gemi kazas› gibi toplu ölümlerin yafland›¤› olay-
larda kimliklendirme ayr›ca önem kazanmaktad›r.

Nüfusun yo¤un oldu¤u baz› uzakdo¤u ülkelerinde, ay-
r›ca Akdeniz ve Ege Denizi gibi kaçak olarak insan tafl›-
mac›l›¤›n›n yap›ld›¤› denizlerde meydana gelen gemi ka-
zalar›na ba¤l› toplu ölümler son günlerde daha s›k gün-
deme gelmektedir (3). Bu tip kazalarda DVI  (Disaster
Victim Identification) flemalar› kullan›larak kimlik tespi-
tine yönelik difl (4,5), parmak izi, giysi incelemesi, flahsi
eflyalar, dövmeler, mücevherler ve radyolojik inceleme-
ler yap›lmaktad›r (6).

Çal›flmada Eylül 2005 tarihinde K›br›s aç›klar›nda mül-
teci tafl›yan ve kaza sonucu batan tekneden denize düflen
olgular›n otopsi çal›flmalar› ve kimliklendirilmeleri konu-
sunda yaflanan güçlüklerin paylafl›lmas› amaçland›.

OLGULAR
Güvenlik görevlileri ve kazadan sa¤ kurtulan bir kaç

kifliden al›nan anamnezde; 26 Eylül 2006 günü meydana
gelen kazada; içinde 37 yolcu bulunan teknenin afl›r› yük
ve hava koflullar› nedeni ile Kuzey K›br›s Türk Cumhu-
riyeti’nin Karpaz bölgesinde batt›¤› ö¤renildi. Olay yeri-
nin çok derin ve ak›nt›l› oldu¤u, denizden ç›kar›lan 7 ce-
set d›fl›nda birçok ceset daha olabilece¤i, ancak bunlar›n
bulunmas›n›n zaman alaca¤› ve baz›lar›n›n Güney K›b-
r›s’ta aç›¤a ç›kabilece¤i belirtildi. 

Otopsi salonunun imkânlar›, birlikte çal›fl›lacak ekibin
(otopsi teknisyeni, foto¤rafç›, vb) flartlar› dikkate al›na-
rak belirlenen program çerçevesinde otopsilere baflland›.
7 olgunun ölü muayenesi ve otopsisi için 2 tam gün ay-
r›ld›. Olgulara ait her türlü kiflisel eflya (k›yafetler, tak›
ve aksesuarlar, kültürel ve dinsel objeler) ayr›nt›l› olarak
not edildi (Tablo 1).

Otopside yap›lan d›fl ve iç muayenede; olgular›n alt›s›nda

çamafl›rc› eli ve aya¤› saptand›. Bütün olgularda her iki
gö¤üs bofllu¤unda ayr› ayr› olmak üzere 250–650 ml ara-
s›nda s›v› (plevral efüzyon) tespit edildi. Olgular›n tü-
münde akci¤erler gö¤üs boflluklar›n› doldurmufl, flifl, ger-
gin, konjesyone görünümde olup (Resim 1), üç olguda
trakeada az miktarda köpüklü s›v› oldu¤u saptand›. Olgu-
lar›n hiçbirisinde mide ve ba¤›rsaklarda g›da içeri¤ine
rastlanmad›. Deniz suyu örnekleri olay mahallinden al›n-
d› ve diatom tetkiki yap›ld›. Olgular›n birinde akci¤erde
1, di¤erinde 2 adet diatom ve diatom fragman› görüldü.

Tüm olgular erkek olup yap›lan d›fl muayenelerinde
suda kalma sürelerini yans›tan maserasyon bulgular› sap-
tand› (Resim 2). Maserasyon bulgular›na ra¤men güven-
lik görevlilerinin parmak izi saptama çal›flmalar›na t›bbi
destek sa¤land›. Otopside hemen tüm olgularda mide ve
barsaklar›n bofl olmas› yolcular›n yaflad›klar› flartlar› gös-
termesi aç›s›ndan dikkat çekici bulundu. 

Resim 1. Gö¤üs boflluklar›n› doldurmufl flifl ve gergin
akci¤erler ile akci¤er yüzeylerinde Palthoff lekeleri 

Resim 2. Sudan ç›kar›lan olgularda görülen maserasyon
bulgular› 
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Tüm olgularda olay›n olufl flekli, otopsi bulgular› ve la-
boratuar incelemeleri sonucunda ölümün suda bo¤ulma
sonucu meydana geldi¤i kanaatine var›ld›.

Kimlik tespiti için, kaza esnas›nda gemide bulunan ve
ölen flah›slar› tan›d›klar›n› iddia eden kifliler ile olgular›n

ülkelerinden gelen yak›nlar› ile iflbirli¤i yap›ld›. Çürü-
meye ba¤l› özellikle saç ve doku kay›plar›n›n oldu¤u ka-
fan›n çürümeye bafllad›¤› olgularda; güvenlik görevlileri-
nin olgular›n yüzlerini yak›nlar›na göstererek yap›lan
kimlik belirlemesinde bir olgu d›fl›nda (çürüme henüz

OOllgguullaarr

Olgu 1

Olgu 2

Olgu 3

Olgu 4

Olgu 5

Olgu 6

Olgu 7

SSuuddaa
kkaallmmaa
ssüürreessii
((ssaaaatt))
24 saat

72 saat

96 saat

72 saat

72 saat

72 saat

96 saat

ÇÇüürrüümmee bbuullgguullaarr››nn››nn
ddüüzzeeyyii

Çürüme ( – )

Çürüme haritalar›

Çürüme haritalar› 
ve yayg›n epidermis
soyulmalar›

Çürüme haritalar› 
ve yayg›n epidermis
soyulmalar›

Çürüme haritalar› 
ve yayg›n epidermis
soyulmalar›

Çürüme haritalar› 
ve epidermis 
soyulmalar›

Çürüme haritalar› 
ve yayg›n epidermis
soyulmalar›

KKiimmlliikk bbeelliirrlleennmmeessiinnddee
kkuullllaann››llaann öözzeell eeflflyyaallaarr

Özellik saptanmad› 

“Fantamo” marka pantolon,
üzerinde “OK” yaz›s› bulu-
nan kemer, “Calvin Klein”
marka iç çamafl›r›

“OK” yaz›l› beyaz renk
çorap, “2005” yaz›l› topuklu
ayakkab›

“Harley Davidson” yaz›l›
kemer, “Kadro” marka
ayakkab›, yeflil renk ve
dikdörtgen flekilli iç çamafl›r›

“Semiramiz” yaz›l› gömlek
dü¤meleri, “Dabbagha Est”
yaz›l› iç çamafl›r›, iç çamafl›r
alt›na 110cm boyunda yeflil
iple sar›l› ipe dikilmifl iki kat
naylon ve içerisinde kat›
parçac›klar ile 1 cm çapl›
bak›r tel (dinsel obje)

“Jordan” yaz›l› metal pan-
tolon tokas›, 4 adet metal
Türk Liras›, topuk k›sm›nda
“Quality”, orta k›sm›nda
“Vera Moda By 2 M” iç
k›sm›nda “Nesham Zalal”
yaz›l› ayakkab›, “Jederjil
Paris”yaz›l› iç çamafl›r›

Özellik saptanmad›

MMaakkrroosskkooppii

Her iki gö¤üs
bofllu¤unda 450 fler
cc plevral s›v›

Her iki gö¤üs
bofllu¤unda 250 fler
cc plevral s›v›

Her iki gö¤üs
bofllu¤unda 400 er
cc plevral s›v›

Her iki gö¤üs
bofllu¤unda 400 er
cc plevral s›v›

Her iki gö¤üs
bofllu¤unda 500 er
cc plevral s›v›

Her iki gö¤üs
bofllu¤unda 400 er
cc plevral s›v›

Her iki gö¤üs
bofllu¤unda 400 er
cc plevral s›v›

MMiikkrroosskkooppii vvee 
DDiiaattoomm 

Akci¤erlerde 
yayg›n ödem 

A¤›r otoliz

Otoliz,
akci¤erde 
1 adet diatom

Akci¤erlerde
otoliz

Akci¤erlerde
otoliz

Akci¤erde 
2 adet 
diatom

LLaabboorraattuuaarr

Kanda 40 mg/dl
etanol

Kanda 71 mg/dl
etanol

Kanda 19 mg/dl
etanol

Kanda 31 mg/dl
etanol

Kanda 40 mg/dl
etanol

Kanda 52 mg/dl
etanol

Tablo1. Olgular›n kimliklendirmesi için kullan›lan özel eflyalar› ile otopside tespit edilen bulgular.
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bafllamayan) yanl›fl sonuçlara ulafl›ld›¤› görüldü. Kimlik
saptanmas›nda; olgular›n giysilerinin boyutlar›, renkleri
markalar› ile üzerlerinden ç›kan özel eflyalar›, yak›nlar›
ile iflbirli¤i çerçevesinde çok daha anlaml› sonuçlar verdi-
¤i görüldü (Tablo 1). Sonuçlar 7 olgudan 4’ünün üzerle-
rinden ç›kan pasaport bulgular› ile do¤ruland›. Yolculuk
rotas› ile ilgili anamnezi do¤rular flekilde, ölenlerin üze-
rinde farkl› ülkelere ait paralar (Suriye ve di¤er Arap ül-
kelerine ait paralar ile bir miktar Türk Liras›) oldu¤u gö-
rüldü. Dini motifler içeren aksesuarlar gibi baz› özel efl-
yalar kesin kimli¤in saptanmas›nda en etkili bulgular ol-
du (Tablo 1). Olgular›n hemen tamam›nda saptan›lan
uluslar aras› ünlü marka isim ve logolar›n›n kullan›ld›¤›
fason üretimlere ait giysiler dikkat çekici idi. 

TARTIfiMA
Birleflmifl Milletler (BM) verilerine göre dünyada her

y›l 1 milyon insan vatanlar›n› terk ederek geliflmifl ülke-
lere göç ediyor. Küreselleflmenin beraberinde getirdi¤i
gelir adaletsizli¤inin göçü körükledi¤ini ve yoksulluk, si-
yasi ve etnik bask›lar, açl›k, k›tl›k, salg›n hastal›klar, nü-
fus art›fl› gibi sorunlar›n merkez ülkelere do¤ru bir nüfus
hareketine sebep oldu¤u bildirilmektedir. Kaçak insan
tafl›mac›l›¤› için uluslar aras› deniz yollar› s›kl›kla kulla-
n›lmaktad›r. Türkiye, Avrupa’ya kaçak insan tafl›mac›l›-
¤›n›n yap›ld›¤› deniz yollar› üzerinde bulunan köprü ül-
kelerden biridir. Her y›l onlarca mülteci, Türk karasula-
r› üzerinden Avrupa’ya tafl›n›rken gemi kazalar›n› sonu-
cu ölmektedir. Bu tip toplu ölümlerin yafland›¤› olaylar-
da, cesetler üzerinde araflt›rma yap›larak kimlik tespiti-
nin yap›lmas› ve ölüm sebeplerinin araflt›r›lmas› gerekir.
Sudan ç›kar›lan cesetlerde çürüme ço¤unlukla bafllam›fl
oldu¤undan kimlikle ilgili de¤erlendirmeler yapmak ol-
dukça güçleflir. Çürüme nedeni ile yüzün fliflerek tan›n-
mayacak hale gelmesi ve el parmaklar›ndaki dermis ve
epidermis tabakas›n›n çürümeye ba¤l› soyulmas›; par-
mak izi al›narak kimlik tespiti yap›lmas›n› neredeyse im-
kâns›z hale getirir (4,6). Bu tip olgularda cesetlerden
DNA örneklerinin al›narak yak›nlar› oldu¤unu iddia
eden kiflilerin DNA örnekleri ile karfl›laflt›rmak kimlik-
lendirme için kullan›labilecek bir çözüm yöntemidir.
Ancak özellikle insan kaçakç›l›¤› sonucu meydana gelen
olaylarda, deliller ortandan kald›r›labildi¤inden bu flans
ço¤u zaman bulunmamaktad›r.

Cesetlerin postmortem incelenmesi esnas›nda olgula-
r›n giysilerinin incelenmesi de kimliklendirmede kullan›-

labilecek önemli yöntemlerden biridir (6). Giysilerin iç-
lerinden ç›kan özel eflyalar›n incelenmesi ile çok uluslu
deniz yollar›nda meydana gelen kazalarda, cesetlerin
hangi ülke vatandafl› oldu¤u konusunda fikir edinilebilir.
Çal›flmada cesetler üzerinden ç›kan giysilerin markal› fa-
kat fason üretimler olmas› yaflam flartlar›n› gösteren sos-
yal içerikli bir bulgu olarak de¤erlendirildi. Olgular›n el-
biselerinden Suriye ve di¤er arap ülkelerine ait paralar›n
yan› s›ra Türk Liras›n›n ç›kmas› da, olgular›n belli bir sü-
re Türkiye’ye girifl yapt›klar› kanaatini uyand›rd›.

Sudan ç›kar›lan cesetlerde karfl›lafl›lan en önemli so-
runlardan biri de ölüm nedeni konusunda yaflan›lan güç-
lüklerdir (7). Çal›flmada otopsi esnas›nda akci¤erlerde gö-
rülen de¤ifliklikler, plevral efüzyon, trakeada köpük gö-
rülmesi, mide-barsak sisteminde s›v› görülmesi, suda bo-
¤ulma lehine saptanan bulgulard›r. Ancak bu bulgular
kesin tan› için yeterli olmay›p asfiktik kökenli ölümler-
de görülen spesifik olmayan bulgulard›r. Bu tip olgular-
da diatom ve kanda stronsiyum bak›lmas› gibi laboratu-
ar tetkikleri mutlaka yap›lmal›d›r (8-11). Tuzlu suda ya-
flayan diatomlar›n tatl› suda yaflayanlara göre daha frajil
yap›da früstüle sahip olduklar› bilinmektedir. Asit diges-
tion yönteminin früstüllere zarar verme dezavantajlar›
ve mevsimsel farkl›l›klar da dikkate al›nd›¤›nda olgular-
da anlaml› say›da diatom ç›kmamas› anlafl›lacakt›r. Özel-
likle tuzlu sudan ç›kar›lan cesetlerde diatom testi ile be-
raber mutlaka stronsiyum testi de yap›lmal›d›r. Ancak
ço¤u merkezde stronsiyum testinin yap›lam›yor olmas›
da bir eksiklik olarak görülmektedir.

Toplu ölümlerin meydana geldi¤i olaylarda kimliklen-
dirme ve ölüm nedeni konusunda adli t›p uzman›, adli
difl hekimi, adli patolog ve polis birimlerinin yer ald›¤›
gruplar›n ekip çal›flmas› adaletin gerçekleflmesinde önem-
li yer tutar. Uluslar aras› olaylarda ülkeler aras› iflbirli¤i-
nin yap›lmas› da ayr›ca önemlidir (3). Bu tür toplu ölüm-
lerde; kimliklendirme ve yaflan›lacak sorunlarla ilgili ön-
lemler ile yerel imkânlar›n da göz önüne al›naca¤› bir lis-
te ç›kar›larak haz›rl›klar›n önceden planlanmas› gerekti-
¤i unutulmamal›d›r.
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