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ÖZET
1990-1994 yılları arasında Adli Tıp Kurumu İzmir Grup 

Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi’nde otopsisi yapılan 2740 
olgunun adli tahkikat, otopsi, alkol, toksikoloji ve 
histopatoloji raporları incelenerek olgular yaş, cinsiyet, 
orijin, ölüm nedeni, toksikolojik ve histopatolojik inceleme 
sonuçları ile kan alkol düzeyleri yönlerinden değerlendirildi.

Olguların %78.3' ü erkek, en sık rastlanan yaş grubu 20- 
29'du (%22.3). Orijin olarak ilk sırayı marazi sebepler 
(%33-3), alırken bunu cinayetler (%28.9), kazalar (%21.9) ve 
intiharlar izlemekteydi. Olgulardan % 16.1’ inin kanında 
değişik düzeylerde alkol bulunduğu tespit edildi.

Yapılan benzer çalışma sonuçları ile karşılaştırıldığında 
ölüm nedenleri arasında yöresel bazı farklılıklar olduğu, 
Türkiye genelindeki durumu ortaya koyabilmek için değişik 
yörelerde benzer çalışmaların yapılmasının yararlı olacağı 
düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Otopsi, Postmortem Muayene. 

SUMMARY
In the period 1990-1994, legal investigations, autopsy, 

toxicology and histopathology reports of 2740 cases who 
autopsies were performed at Council of Forensic Medicine 
Izmir Group Chairmanship were evaluated according to 
age, sex, origin, death cause, result of toxicology and 
histopathologic analysis and blood alcohol levels.

78.3% of cases were male. The age group of 20-29 was 
the one most frequently seen. Morbid causes (33.3%) were 
primary, followed by homicides (28.9%), accidents (21.9%) 
and suicides (13.6%). In bloods of 16.1% cases various 
alcohol levels were detected.

Compared by the result of similar studies, there exist 
some geographic differences among causes of deaths. We 
think that it would be appropriate to perform similar studies 
in different geographic portions of Turkey to determine the 
general status.
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GİRİŞ
Ani, beklenmeyen, şüpheli ve zorlamalı ölüm ol

gularında kesin ölüm sebebini ortaya koymak amacıy
la yapılan otopsi genel olarak bu tür ölümlerin karak
terlerini yansıttığı için, İzmir ve çevresindeki olguların 
özelliklerini ortaya koymak amacıyla, oldukça fazla 
sayılabilecek otopsi serisinde (2740 olgu) yaptığımız 
retrospektif tarama sonuçları daha önce yapılmış ben
zer çalışmalarla karşılaştırılarak tartışılmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM
1990-1994 yılları arasında Adli Tıp Kurumu İzmir 

Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi’ nde otopsisi ya
pılan 2740 olgunun acili tahkikatı, otopsi, alkol, tok
sikoloji ve histopatoloji raporları incelenerek olgular 
yaş, cinsiyet, orijin, ölüm nedeni, toksikolojik ve his
topatolojik inceleme sonuçları ile kan alkol düzeyi 
yönlerinden değerlendirilmiştir.

BULGULAR
Olgulara ait özellikler tablolar halinde sunulmuş

tur. Yıllara göre yapılan otopsi sayısında bir artış oldu
ğu dikkati çekmektedir (Grafik 1). Bunun şehrin nü
fusunun iç göçlerle sürekli artması, hekimlerin adli ni
telikli olguları daha sık otopsiye sevk etmelerine bağ
lı olduğu düşünülmüştür.

Grafik 1: Olguların yıllara göre dağılımı
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Grafik 2: Olguların yaş grubıı re cinsiyete göre dağılımı

Olgular yaş grubuna ve cinsiyete göre değerlendi
rildiğinde özellikle genç ve orta yaş grubunda erkek
lerin belirgin üstünlüğü olduğu dikkati çekmektedir 
(Grafik 2).

Ölüm orijinleri incelendiğinde patolojik ölümlerin 
ilk sırada yer aldığı, bunu sırasıyla cinayet, kaza ve in
tihar orijinli ölümlerin izlediği görülmektedir (Grafik 3)-

Grafik J :  Olguların olay orijinine göre dağılımı

Olgulara ait adli tahkikat ve ölü muayenesi rapor
larında yer alan bilgilere dayanılarak cesedin bulun
duğu yer değerlendirildiğinde, olguların %37’lik bir 
kısmının sağlık kuruluşlarında ölü muayenelerinin ya
pıldığı tespit edilmiştir (Grafik 4). Bu oranın genellik-

Grafik 5: Olguların ölüm nedenlerine göre dağılımı

Grafik 4: Olguların ölü muayenesinin yapıldığı yere göre dağılımı

le ölüm olaylarından sonra cesedin sağlık kuruluşları
na gönderilmesi veya sağlık kuruluşlarına gelen şüp
heli ölüm vakalarının savcılığa ihbarı nedeniyle yük
sek olarak bulunduğu düşünülmüştür.

En sık görülen ölüm nedeni ateşli silah yaralanma
sı (%14) olup bunu sırasıyla kesici-delici alet yaralan
maları, miyokard enfarktüsleri, mekanik asfiksiler, en- 
toksikasyonlar ve trafik kazaları takip etmektedir 
(Grafik 5).

0-9 yaş grubu ve 40 yaş ve üzeri yaş gruplarında 
patolojik ölümler daha sık görülürken 20-39 yaş gru
bunda cinayet orijinli ölümlerin daha sık görüldüğü

Grafik 7: Olguların cinsiyet ve olay orijinine göre dağılımı

TARTIŞMA VE SONUÇ
5 yıllık 2740 otopsi olgusundan 2144’ ü erkek 

(%78.2), 588’i- (%21.5) kadındır. 8 olguda (%0.3) ileri 
derecede çürüme nedeniyle cinsiyet saptanamamıştır. 
Buna karşın bu tür olgularda iskelet sisteminin ince
lenmesiyle sonuç almak mümkün olabilmektedir ( 1- 
2). Benzer çalşmalarda da erkek oranının yüksek ol
duğu belirtilmiştir (3-6). Bu oranlar adli otopsi olgula
rı içinde erkeklerin büyük çoğunluğu oluşturduğunu 
göstermektedir. Toplumumıızda erkek olguların ka
dınlara oranla aktif hayatta daha fazla yer almaları bu 
sonucu doğurmaktadır.

Olgular yaşlara göre değerlendirildiğinde genç ve 
orta yaşlarda yoğunlaşma olduğu göze çarpmaktadır. 
20-49 yaş grubu olguların tüm otopsilere oranı %56.5 
olarak bulunmuştur. Bu, benzer çalışma sonuçlarıyla 
uyumludur (3-5).

Olgularımız olay orijinine göre değerlendirildiğin
de marazi sebeplerin (patolojik ölümlerin) %33.3’lük
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Grafik 6: Olguların yaş ve olay orijinine göre dağılımı

saptanmıştır (Grafik 6).
Erkeklerde cinayet orijinli ölümler daha sık görü

lürken, kadınlarda intihar orijinli ölümler erkeklere 
göre daha sıktır (Grafik 7).
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oran ile (912 olgu) ilk sırayı aldığı görülmekte, bunu 
sırasıyla cinayetler %28.9 (793 olgu) , kazalar %21.9 
(600 olgu) ve intiharlar %13-6 (374 olgu) izlemekte
dir.

Sivas’ta yapılan çalışmalarda (4,7) kazaların %69.2 
ile 1. sırada yer alırken bunu %14.6 ile patolojik ölüm
ler, %9.6 ile cinayetler, %6.6 ile intiharlar izlemekte; 
Edirne’de yapılan çalışmada (5) bu oranlar cinayetler
de %38.88, kazalarda %32.63, intiharlarda %4.3 olarak 
verilmekte, Adana’daki çalışmada ise ölümlerin 
%73 3 ’ünün kaza, %11.7’sinin cinayet, %4.6’sının inti
har orijinli olduğu belirtilmektedir (8). Daha önce İz
mir’de yapılan çalışmalarda intihar sonucu oluşan 
ölümlerin tüm ölümlerin %14.2’sini oluşturduğu sap
tanmıştır (9,10). Diğer çalışmalarda yüksek oranda gö
rülen kazaların çalışmamızda 3- sırada bulunması 
özellikle trafik kazası sonucu oluşan ölümlere otopsi 
uygulanmadan ölü muayenesi ile yetinilerek defin 
ruhsatı verilmesine bağlanabilir.

0-9 yaş ile 60 yaş üzeri grupta patolojik ölümlerin 
diğer yaş gruplarında kaza, cinayet ve intihar orijinli 
ölümlerin önemli yer tuttuğu saptanmıştır. (Grafik 6) 
Özellikle 0-9 yaş ölümlerindeki orijin dağılımı benzer 
çalışmalar ile uyumludur ( 1 1 ).

Olguların adli tahkikatlarının incelenmesiyle ölü 
muayenesinin yapıldığı yer hakkında bilgi edinileme- 
yen 496 olgu değerlendirme dışı bırakıldığında, kalan 
olguların %46’sına (1033 olgu) sağlık kuruluşlarında, 
%27.4’üne (6 l4  olgu) açık alanda (bahçe, sokak, arsa, 
v.b.), %18.9'una (425 olgu) evde, %4.3’üne (97 olgu) 
iş yerinde ölü muayenesi yapıldığı anlaşılmıştır.

Olguların ölümlerine yol açan sebeplere bakıldı
ğında ateşli silah yaralanmaları 393 olgu ile (%14.3) ilk 

■ sırayı almaktadır. Bu oran diğer çalışmalarda %24, 
%5.6, %12 .8 , %10.11 olarak verilmektedir (3-4,12-13). 
Ateşli silah yaralanması olgularının %73-3’ü (288 olgu) 
cinayet, %13.5’i intihar (53 olgu), %11.7’side (46 olgu) 
kaza niteliğindedir. İkinci sırada 336 olgu ile (%12 .3) 
myokard enfarktüsleri yer almakta, bunu 318 olgu ile 
(%1 2.0) kesici delici alet yaralanmaları izlemektedir. 
Kesici-delici alet yaralanmasına bağlı ölüm oranları di
ğer bir çalışmada %7.81 olarak verilmektedir (14). Ça
lışmamızda 319 (%11.6) mekanik asfiksi olgusunun 
71’inde orijinin cinayet (%22.3), 115’inde intihar 
(%36.1 ) ve 112 ’sinde kaza (%35.1) olduğu görülmüş
tür. Bursa’da yapılmış çalışmada mekanik asfiksilerin 
tüm otopsilerin %14.7’sini oluşturduğu saptanmış olup 
(15) bu oran bizim bulduğumuz orana yakındır. Olgu
larımızdan 253’ü (%9-2) entoksikasyonlara bağlı ölüm 
olgusudur. Daha önceki yıllarda ve farklı bölgelerde 
yapılan çalışmalarda bu oran %14.2 (9,10) ve %22.0 
(17) olarak belirtilmektedir. Bu oranlar entoksikasyon 
olgularının yöresel farklılıklar gösterdiğini düşündür
mektedir.

Olguların rutin olarak yapılan kan alkol analizle

rinde 442 olguda (% l6.1) değişik düzeylerde alkol bu
lunduğu ve bu olgulardan 336’sında (%76.0) %100 mg’ 
ın üzerinde alkol saptandığı görülmektedir.

Otopsisi yapılan olgulardan 73’ü askerdir (%2.7),
147 olguda değişik düzeylerde çürüme bulguları oldu
ğu saptanmıştır. 7 olgu feth-i kabirdir.

Çalışmamız otopsinin değerini bir kez daha vurgu
laması açısından önemlidir (6,18-19). Ancak yalnızca 
bazı bölgelerin sonuçlarını karşılaştırmak mümkün 
olabilmiştir (Edime, Bursa, Adana, İzmir, Sivas, İstan
bul). Türkiye genelindeki durumu ortaya koyabilmek 
amacıyla benzer bir çalışmanın Adli Tıp Kurumu Grup 
Başkanlıkları ve Şube Müdürlüklerinin bulunduğu di
ğer yerlerdeki bilgileri kapsayacak şekilde planlanma
sı yararlı olacaktır.
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