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ÖZET
Adli soruşturmalar; adli tahkikat, olay yeri incelemeleri, 

otopsi ve laboratuvar bulgularını kapsar. Ölüm sebebinin 
saptanması, elde edilen tüm bilgilerin dikkatlice toparlanma
sına dayanır. Otopsi yapılmaksızın, adli tahkikata dayanarak 
ölüm sebebinin belirtilmesi ve defin ruhsatı düzenlenmesi 
sonucunda; kararın yeniden gözden geçirilmesinin gerektiği 
durumlar ortaya çıkabilir.

Bu yazıda; bir inşaatın zemininde bulunan cesedin, sav
cılık tarafından yapılan olay yeri incelem esi sırasındaki gö
rüşmelerde; kişinin iş kazası sonucu kafa travmasına bağlı 
olarak öldüğü ifade edilmiştir. Yapılan otopside ise; kişinin 
av tüfeği yaralanması sonucu meydana gelen yaralanmalar 
nedeniyle öldüğü belirlenmiştir. Bu olgu, adli olayların sağ
lıklı çözümünde yaklaşımların önemini vurgulamak amacıy
la sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Av Tüfeği Yaralanması, Ölüm Nedeni, 
Olay Yeri Keşfi, Adli Soruşturma, Otopsi.

SUMMARY
A m edicolegal investigation consists o f adequate 

information about the past, crime scene investigation and 
performing an autopsy with laboratory analysis. The cause 
of death is based on a careful review of all the available 
information. W hen subsequent information leads to an 
alteration of an opinion without performing an autopsy, the 
cause of death and the death certificate may need to be 
revised.

In this paper, the crime scene investigation of a body 
who was found near by a building construction was 
revieweci. Traum atic head injury w as found and an 
accidental death had been  described by the eyewitnesses.

The autopsy revealed shotgun injuries and the case was 
discussed by the means o f medicolegal importance.

Key w ords: Shotgun Wounds, Cause o f Death, Medicolegal 
Investigation, Crime Scene, Autopsy.

GİRİŞ
Adli soruşturmaya konu olan ölümlerde olay yeri 

keşfi, olayın ilk hazırlık soruşturmasından elde edilen 
bilgiler, postmortem muayenenin tekniği ve değerlen
dirilmesinde görev alan hekimlerin bilgi birikimi, de
neyim ve beceri düzeyi olayın sağlıklı bir şekilde ay
dınlatılmasında en önemli basamaklardır (1-5). Otopsi 
kararı verilirken, ilk hazırlık soruşturması değerli bilgi
ler içermektedir. Ancak bu bilgilerin her olguda çekin
ce ile karşılanması, cesede ön yargı ile yaklaşımı ön
leyici en önemli faktördür. Hazırlık soruşturmasında 
elde edilen bilgilerin dikkatlice göz önünde bulundu
rulması gereğini vurgularken, bu bulguların belirleyici 
olmasına engel olacak tarafsız yaklaşımın adli olayla
rın sağlıklı çözümüne önemli katkısı olacağı açıktır.

Adli tıp uygulayıcılarının günlük çalışmalarında 
sıklıkla karşılaştığı olgulara eğitici bir örnek olması 
açısından, bu özellikleri taşıyan bir olgunun özellikle
ri sunulmuştur.

OLGU
37 yaşında, bilinen bir hastalığı olmayan erkek. 

Adli tahkikatında; duvar ustası olarak çalışmakta oldu
ğu inşaatın iskelesinden dengesini kaybederek düştü-
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ğü, düşerken ucu açıkta olan demir çubuklara çarpa
rak olay yerinde öldüğü bildirilmiştir. Yapılan ölü mu
ayenesinde; yüzünde ve boynunda saptanan yaraların 
özellikleri nedeni ile otopsi yapılmasına karar veril
miştir. Yapılan otopside dış muayenede; alın ortası 
ve sağ maksiller bölgesinde 1 er cm çapta, yuvarlak, 
düzgün kenarlı batıcı alet yarasına benzer özelliklerin 
yanı sıra atipik ateşli silah yaralarına benzer özellikle
ri de olan iki adet yara ile boyun sağ yan kısmında, 
1x0.3 cm boyutlarda, kenarları parçalı, batıcı alet ya
rasına benzer özelliklerde bir yara saptanmıştır. Yü
zünde tanımlanan bu yaraların özellikleri Resim l ’de
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Resim 1: Dış m uayenede yü zd e saptanan yaralar.

görülmektedir. Ayrıca şahsın sağ göz üst kapağında 
ödem, sol diz altında 1x1 cm boyutlarında ve sırtta 
yaygın, zemini ekimotik yüzeyel sıyrık yaraları saptan
mıştır.

Baş bölgesinin diseksiyonu sırasında; saçlı deri kal
dırıldığında, alın ortasında tanımlanan yaranın altına 
uyan alanda saçlı deri iç yüzünde ince tabaka tarzın
da hematom ve kalvariada frontal kemikte bu alanda 
lcm  çapta, yuvarlak, düzgün kenarlı bir delik saptan- 
mıştır(Resim 2). Kalvaria kemikleri tekniğine uygun

Resim 2: Saç/ı deri iç yüzünde hem atom  ve fron ta l kem ikdeki defekt.

kesilerek kaldırıldığında; sağ orbita tavamızda parçalı 
kırık, komşu dura ve hemen altında frontal lobda la- 
serasyon ile bazalde subaraknoidal kanama saptan
mıştır. Frontal lobtaki laserasyon takip edildiğinde; 
ponsa kadar uzandığı saptanmış ve ponstan bir adet 
iri saçma tanesi bulunarak çıkarılmıştır. Sağ maksilla 
üzerinde bulunan yaranın trajesinin cilt altı yumuşak 
doku seyirli olduğu ve boyun sağ yan kısmında sap
tanan yarayla sonlandığı saptanmıştır. Diğer organ ve 
sistem muayeneleri normal olarak değerlendirilmiştir.

Resim 3-4 • Yara kenarındaki yunuışak dokıı içinde re traje çevresindeki alan larda kan am a veparlikü ller (x375 H+E).

98



Adli Tıp Bülteni

Saptanan bu bulgularla; şahsın alın ortasında ve sağ 
maksiller bölgesinde saptanan yaralarının av tüfeği 
saçma taneleri ile meydana gelen giriş yaraları olduğu 
kanısı kesinleşmiştir. Şahsın otopsisi sırasında alınan 
iç organlarında ve vücut sıvılarında yapılan toksikolo- 
jik incelemelerde; alkol, uçucu, organik, inorganik 
toksik bir madde ile uyutucu, uyuşturucu bir madde 
bulunamamıştır.

Alında tanımlanan yaradan hazırlanan doku örnek
lerinin histopatolojik incelemelerinde; traje çevresin
deki yumuşak doku içerisine kanama alanları ve bu 
alanların çevresinde “Hematoksilen Eosin” ile koyu 
renkte boyanma özelliği gösteren değişik büyüklükte 
partiküller saptanmıştır. Aynı özellikler traje boyunca 
da izlenmiştir (Resim 3-4).

Tüm bu bulgular ışığında iş kazası öyküsü ile künt 
genel vücut travması ve batıcı alet yaralanmaları sonu
cu öldüğü idda edilen şahsın; alın bölgesine isabet 
eden saçma tanesinin neden olduğu, multipl beyin la- 
serasyonları ve subaraknoidal kanama etkisiyle ölmüş 
olduğu ve cilt-cilt altı bulgularına göre atışın uzak atış 
mesafesinden yapılmış olduğuna karar verilmiştir. Ak
tarılan olgunun otopsisindeki belirlemelerden sonra, 
Savcılık soruşturması derinleştirildiğinde; görgü tanık
larının bazıları "birden fazla silah sesi duyduklarını" 
ifadelerine eklemişlerdir.

TARTIŞMA
Adli olgularda, ölüm sebebi ve orijin saptanmasın

da olay yeri incelemesi ve adli tahkikat çok önemli bir 
yer tutmaktadır. Olay yeri incelemesindeki yetersizlik
ler, olguların değerlendirilmesinde ve karar aşamasın
da büyük sorunlara yol açmaktadır (1,2,4-7).

Adli ölüm olgularında ceset, olay yerinden, güven
lik birimleri veya ölenin yakınları tarafından bir an ön
ce hastane morguna veya ölenin evine kaldırılmakta
dır. Olgumuzda da olduğu gibi, hekim cesedi çoğu za
man hastane morgunda görmektedir. Böylece; olay 
yeri incelemesi ve ayrıntılı tanık ifadesi olmaksızın yü- 
zeyel bilgilerle yetinilmek durumunda kalınmak
tadır (8).

Deneyimsiz bir adli tıp uzmanı ya da pratisyen he
kim, atipik yaraların değerlendirilmesinde güçlüklerle 
karşılaşabilmekte ve yanılgıya düşebilmektedir. Ölü 
muayene tutanağının düzenlenmesi esnasında; ilk ta
nık ifadelerinde "iş kazası sırasında demir çubukların 
neden olduğu yaralar" olarak belirtilmesine rağmen; 
dış muayeneyi yapan adli tıp uzmanı "yaraların ateşli 
silah yaralarına da benzediğini" ifade ederek otopsi 
yapılmasına gerek olduğunu belirtmiştir.

Ülkemizde, adli soruşturma konusu olan ölüm 
olaylarında hangi özellikteki olgulara otopsi kararı ve
rilmesi gerektiği, soruşturmayı yürüten savcı ile ölü 
muayenesini yapan hekimin takdirine bırakılmıştır. 
Adli ölüm muayenesinde ölüm orijininin, ön plana çı

kartılarak otopsiye karar verildiği görülmektedir (9). 
İlimizi kapsayan bir çalışmada, ölü muayene tutanak
ları incelendiğinde; cinayet olduğu belirtilen olguların 
%98 ine otopsi yapılması kararı verilirken, kaza oldu
ğu düşünülen olguların %6.94'üne otopsi kararı veril
diği görülmüştür (10). Böyle durumlarda, kayıtlar ve 
ifadelere dayanarak otopsi yapılmaması durumunda; 
olayın orijinini aydınlatmada kullanılabilecek önemli 
bulguların gözden kaçabileceği ve tanısal hataların 
söz konusu olacağı belirtilmektedir (3,11-14).

Bazen otopsi yapıldıktan sonra bile ölüm ile ilgili 
kesin bilgiler ortaya konamaz iken; kaza olduğu düşü
nülen ve olayın tanığı olduğu söylenen olgularda 
otopsi yapılmadan dış muayene ile yetinildiği görül
mektedir. Benzer olguların bir kısmında, daha sonra 
yeni tanıklar, farklı ifadeler ortaya çıkabilmekte ya da 
tahkikat veya olay yeri incelemelerinde yeni bulgular 
bulunabilmektedir. Bu durumlarda mezar açılması 
gündeme gelmekte, çoğu zaman geçen süreye bağlı 
olarak meydana gelen postmortem değişiklikler bul
guların kaybolmasına neden olmaktadır (15,16).

Ölüm sebebi ve ölüme katkıda bulunan faktörler 
ile ortaya çıkabilecek somların yanıtı; olay yeri incele
mesi, adli tahkikat, otopsi ve laboratuvar incelemele
rinin bir bütün olarak değerlendirilmesi ile verilebilir. 
Sağlıklı tanıya ulaşmada, hukuka objektif delilleri sun
mada otopsinin öneminin bu olguyla bir kez daha 
vurgulanmasına gerek olduğu düşüncesindeyiz.
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