ADLİ TIP SORU CEVAP KİTABI

Soru cevap tarzında adli tıp ders notları öğrencinin dikkati çektiğinden hazırlanmıştır:
SORULAR VE YANITLARI

SORU 20) Adli bilimler nedir? Bölümleri nelerdir?
-Tıp, hukuk, fen, sosyal ve criminal bilimlerin kesiştiği bir kavşaktır. Adli bilimin
amacı, adli niteliği bulunan olaylarda olay yerindeki ya da kendisine sunulan
verileri toplamak, değerlendirmek ve sonuçları hukukun kullanabileceği deliller
olarak hukukun hizmetine sunmaktır.
-Adli bilimin bölümleri;
-Tıbbi hukuk
-Ölüm bilim(Tanatoloji)
-Adli travmatoloji
-Adli identifikasyon
-Adli radyoloji
-Adli patoloji
-Adli odontoloji
-Cinsel suçlar bilim dalı
-Adli antropoloji ve
adli palinoloji
Adli entomoloji
-Adli pediatri
-Kriminoloji
-Adli hipnoz
-Adli psikoloji

-Adli psikiyatri
-Adli arkeoloji
-Fasial rekonstrüksiyon

Adli tahkikat ne ile baslar? Dikkat edilecek husular nelerdir ?
Adli tahkikat kimlikle başlar. Kimlik tayini çok önemlidir. Kimlik tayini yapılırken incelenmesi
gereken çeşitli hususlar bulunur. bunlar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

•

Normal, klasik bir nüfus cüzdanı mi?
Belge sahte mi?
Mühür bozulmuş mu?
Soğuk mühür ile fotoğrafın uygunluğu aranır.
Gerekli olan İmzalar tamam mi ?
Yazılarda bir bozukluk, karışıklık var mi?
Fotoğraftaki şahsın saçına, alin yapısına, kaşlarına, gözlerine, burun yapısına varsa
ben ya da yara izlerine bakılır
8. Şahit, kimlik tanığı var mi bakılır.
9. Karar, Görünüşü itibariyle kimlik şahsa aittir.
Biyolojik izler, görünüş kimlik tayininde etkilidir.

•
•
•
•
•
•
•

Kimlik teşhisi nasıl yapılır?
1-kimlik sahtemi değil mi?
2-Fotoğraf uygun mu?
3-Cinsiyeti tutuyor mu?
4-Yüzündeki ayırt edici özellik fotoğraftada var mı?
5-Soğuk mührü var mı?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kimliği bilinmeyenlerin ölümünde ise;
1-fotoğraf çekilir. Cesedi tanıdığını iddia edenlere gösterilir.
2-yüzün görünüşü, anatomik uygunluk değerlendirilir.
3-parmak izi araştırılır
4-dna analizi yapılır
5-yeniden yüzlendirme yapılır.
6-cinsiyete bakılır
7-yaş ve boy analizi yapılır
8-hastalık durumu ölenle karşılaştırılır.

•
•
•
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•

•

9-mesleği saptanır
10-radyografi
Kimlik tayini hangi hallerde gerekir?
Bebekler, çocuklar, akıl hastaları, organik beyin sendromu halleri, kimliği
bilinmeyen şahsın ölümü hallerinde kimlik tayini gerekir.
Kimlik tayini yapılmasında nelerden yararlanılır?
Görünüşü: fiziksel görünüş, hareket, konuşmaya öncelikle kimlik tayini
nde yararlanırız.
Parmak izi: Kişilerin parmak izleri değiştirilemez. Bulunduğunda
sınıflandırılabilir ve kişiye özgü olması sebebiyle güvenilirliği yüksektir.
DNA izi:Mitokondrial DNA ile anne ve akrabaları tanımlanır Y-STR ile
baba ve akrabaları tanımlanır.
Yeniden yüzlendirme: Kişinin fotoğraflarıyla yeniden yuzlendirilmis
görünüş kıyaslanarak anatomik uygunluğa bakılır.
Radyografi: Yanmış, çürümüş cesedin kimlik tayini açısından iki yönlü
kafa grafisi çekilir.
Diğer: Varsa hastalıkları, mesleki değişikliklerinden kimlik tayininde
yararlanılır.
Kötü haber verme teknikleri nelerdir?

•
•
•
•
•

•
•

-Kişi olayı kabullenemez.
-Karşısındaki kişiyi suçlar.Ölümden karşısındakinin sorumlu olduğunu
iddia eder.
-Kendisini suçlama aşamasına geçer.Kendisine neden yanında yoktum
diye sorar.
-Öfkeye kapılıp yanlış tepkiler verir.Cinayet vakaları bu durumun sıklıkla
görüldüğü yerlerdir.Polisin bu durumlarda olay yerini dikkatlice
incelemesi ve lüzum olursa yardımcı olması gerekir.
-Pazarlık dediğimiz dönemde kişi eşyaları saklamak isteyebilir.Meftanın
odasına, kişisel eşyalarına karşı daha bir hassas olur.
-Kişinin olayı kabullenmesi ortalama 5 ila 30 gün arasındadır.Yakın
akrabası vefat eden en az 5 gün izin verilmesi buna binaendir. Bu süreçte,
belediye tarafından cenaze defin belgesi hazırlanır ve mefta defnolunur.

Şiddet anında ne yapılması önerilir?
Sözel ve fiziksel şiddet uygulandığında karşılık verilmemelidir. Olay yerinde şahitler önünde şiddete
dair olayın gelişimi anlatılarak tutanak tutulmalı yetkililere haber verilmelidir.
Şiddet anında;
a.Çevredekiler 'önleme, düzeltme ve kontrol' yönünde yardım kendiliğinden, istenilerek gerekeni
yapar.

b.Hukukun üstünlüğü çerçevesinde işlem yapılacağı, bunun gerekliliği bildirilir.
c.Şiddetin bir çözüm olmadığı, bununla sorun çözülmeyeceği anlatılır.
ç.İddialaşmaya ara verilir.
d.Şiddet sırasında öncelikle korunması gereken değer 'yaşama hakkının' korunmasıdır. Bu yönde
mümkünse olay yerinden uzaklaşılır, güvenli bir alanda durulur.
e.Güvenlik birimlerinden yardım istenir.
f.Kaçınma durumu olmaması, yakın ve gerçek tehlike halinde orantılı güç kullanılarak meşru savunma
yapılır.
Krize müdahalede izlenecek adımlar nelerdir?
Cevap:
1. İş birliği sağlanır. İş birliği müdahale yönteminin işleyişinin bir engele takılma olasılığını düşürerek
daha fazla açık kapı imkânı sunar.
2. Problem tanımlanır. Problemi tanımlamak müdahalede izlenecek yolları netleştirir ve çözüme
ulaşmayı hızlandırır.
3. Öncelikler sıralaması yapılır. Bu sıralama yapılırken önemliler en başa eklenir bu sayede müdahale
esnasında en etkili şekilde nokta atışı yapma imkânı sunar. Bu sayede çözüm için en etkili yollar
gecikmeden denenmiş olacaktır.
4. Duygular soruşturulur. Problemin temelinde yatan içsel nedenler bazen dışsal nedenlerden daha
çok problemin kaynağı olabilir. Bu nedenle temelde yatan duyguların çözümlenmesi bazen çok çaba
sarf etmeden bizi doğru sonuca ulaştırır.
5. Geçmişteki başa çıkma mekanizmaları araştırılır. Daha önce böyle bir durumla karşılaşılmışsa hangi
mekanizmalar gelişmiş ve ne kadar çözüme etkili olmuştur bunlar araştırılır. Tekrar aynı hataya
düşmeden daha sağlam bir metot geliştirilir.
6. Alternatifler araştırılarak eylem planı gerçekleştirilir. Alternatifler eylem planının bir sorunla
karşılaşması durumunda değerlendirilmesi üzerine araştırılır. Eylem planı kritik bir evrede
başarısızlığa uğrarsa devreye girecek alternatif yollar gereklidir.
7. Özel, pozitif, tekrarlanabilir, kolay, basit, uygulanabilir, erişilebilir, kabul edilebilir yöntemler
önceliklidir.
Maslow’un İhtiyaçlar Kuramı nedir?
Maslow,ihtiyaçları en temelinden en karmaşığına göre hiyerarşik bir biçimde sıralar.İnsanlar tıpkı bir
merdivenin basamaklarından yukarı çıkarcasına,bir basamak grubundaki ihtiyaçlarını giderdikçe bir
üst basamaktaki ihtiyaçlarına yönelmektedirler.
1)Fizyolojik İhtiyaçlar: Basamağın en altındaki temel ihtiyaçlardır.Yaşamsal niteliktedir ve en önemli
kısmıdır.Hava,yemeiçme,cinsellik ve giyinme gibi insan organizmasının gereksinim duyacağı her
şeydir.Bu ihtiyaçların önlenmesi temel insan hakları ihlalleridir.

Akıl hastası,özürlü,,yaşlı,bebek ve mahkum ölümlerinde beslenme yönünden ihmal var mı araştırılır.
2)Güvenlik İhtiyacı: Yaşam hakkı,dış faktörlerden korunma ve emniyet içersinde olmayı ifade
eder..Örneğin kişinin ailesinde yaşanan bir durum konut dokunulmazlığının ihlali suçunu
oluşturuyorsa,aile içi olaylar söylenmez demek yanlıştır.Hemen işlem yapılması ve karar
çıkarttırılması gerekir.
Eğitim veya ahlaki amaçlarla çocuk dövülemez.Anayasal hakları devredilemez.
3)Ait olma:Fizyolojik ihtiyaçlardan sonra ikincil niteliktedir..”Seni kimseye yâr etmem” sözü aidiyetin
derecesini gösterir ve Adli Tıp’a göre patalojiktir.
Dini inanışım , etnik grubum bu demek normaldir ama başkasına zorla kabul ettirmeye çalışmak
suçtur.
Aidiyet duygusu çerçevesinde grup kurma isteği organize fiillere ve organize suç işlemeye kadar gider.
4)Psikolojik İhtiyaçlar:Sevgi,,başarı,takdir edilme.
5)Kendini Gerçekleştirme:En üst basamakta kişinin olmak istediği kişilik ve yaratıcı yeteneklerini
kullanma ihtiyaçları yer alır.
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Suçlulukta savunma durumu nedir?
1)Bastırma
2)yadsıma
3)inkarve yaralanma
4)akilleştirme
5)şakaya vurma
6)yön değiştirme
7)duygusal soyutlama
8)yansıtma
9)telafi
10)yüceltme
11)hayal kurma
12)karşıt tepki oluşturma
13)saplanma

Yara raporlanmasında yazılması gereken hususlar nelerdir?
1)Yara yeri
2)Yaranın uzunluğu
3)Yaranın eni
4)Yaranın derinliği
5)Yaranın dudakları

6)Yaranın açıları
7)Yaranın kuyruğu
8)Yaranın yaşı
9)Yaranın nasıl olduğu
10)Yaranın hangi aletle yapıldığı veya yaranın ismi

11.Yara olum öncesi mi sonrası mı yapılmıştır. Bu yara yaşamsal tehlike basit tıbbi
müdahale,sabit iz TCK m. 86,87 uygular.

Delil nedir tanımlayınız ve hukuki açıdan değerlendiriniz .Daubert standartlarına göre
delil için teknik çalışmanın olması gereken niteliklerini yazınız.
Delil; bir şeyi kanıtlamaya yönelik ipuçlarıdır. Gerçeği ortaya koyan bütün
işaret ve izlerdir.
• Hukuki anlamda delil ise; bir davanın, mahkeme önüne gelen bir olayın,
kanunda o olayla ilgili olarak gösterilen duruma (adam öldürme suçu, kiracının
temerrüdü, satım akdinde ayıpla ilgili hükümler, haksız fiil ve tazminat hükümleri)
uyup uymadığını belirlemeye yarayan araçların genel adıdır. Diğer bir deyişle
maddi gerçeği ortaya çıkaran vasıtadır.Maddi gerçekle ilgili belge,bilgi ve
görüntünün delil niteliği taşıması ceza ve hukuk davası olmasına göre farklılık
gösterir.Her iki dava açısından da aranan nitelik ; delilin hukuka aykırı
olmamasıdır.
•

Daubert standartlarına göre delil için teknik çalışmanın olması gereken
nitelikleri şunlardır:
•

1. Tekniğin alan çalışması tamamlanmış ve kullanımı yaygındır.
2. Kullanımı kabul edilmiştir.
3. Geçerli ve güvenilir bilimsel yayınlar vardır.
4. Olası yanlış durumlar tamamlanmış ve istatistiki değerlendirme yapılmıştır.
5. Yöntemin teknik standart kontrolleri yapılmıştır.
Suçlulukta savunma durumları başlıklarıyla bıl
Delil önemli eksiklikler var dendi. Gerekli ve yeterli durum: genetik hastalık varsa hastalık
ortaya çıkar. Gerekli ama yeterli değil: verem için mikrop gerekli ancak her mikrop taşıyan
verem değil. Gereksiz ve yeterli: sigara içen kanser olur. Gereksiz ve yetersiz: suda
boğulma .denızın sorusu yetersiz neden sonuç bağlantısını ekle.
Soru: Ebeveyn yabancılaştırma sendromu nedir?
Cevap: Çocuğun velayeti ile ilgili anlaşmazlıklarda ortaya çıkan, bilinçli olarak yönlendirilen
çocuğun diğerine karşı yabancılaştırılması ile seyirli bir hastalıktır. Hedefteki ebeveyne iftira
atılarak onu reddetmek için çocuk mantıksızlığa sürüklenir. Hedefteki ebeveynin geniş ailesine
karşı kin ve nefret duyguları yayılarak hedefteki ebeveynin ret kararının çocuk tarafından
verildiği iddia edilir.
Özetle; Çocuğun düşünce sistemi tamamen tacizci ebeveyn tarafından şekillenir. Hayatındaki en
önemli iki varlık olan “anne” ve “baba” dan biri elinden alınmış, kalbinden, aklından silinmiş
olur. Bunun sonucunda çocukların dile getiremediği acı verici ve yıkıcı bu durum tedavi
gerektiren bunalımlara yol açar. Çocuk kendisini çevresinden soyutlar, sürekli yalnız kalmak

ister, güvensizlik ve terk edilmişlik hissi yaşar, depresif kişilik geliştirir, okuldaki başarısı
düşer, asabiyet, ilgisizlik, karamsarlık ve şiddet eğilimi başlar.
Ebeveyn yabancılaştırma sendromu Çocuk yetişkin olduğunda da ya kalıcı olur, ya da çocuğun
büyük pişmanlık duyması hatta bu kez de tacizci ebeveyne tavır almasına neden olabilir.
İlişkinin normalleşmesi çok büyük efor gerektirir, çoğu zaman birer yabancı olarak kalırlar

Ebeveyn yabancılaştırma sendromu
Ensest – ebevynyab. Sendromu karşılaştır.
Ensest: baba cınsel duygularını giderir. Anüste , vajınada memelerde yara oluşur, gebelik
hali mumkundur. cinayet , intıhargorulmeıhtımalıcok. Çocuğa ınanılacak, hızlı karar alınıp
baba uzaklastırılmalıdır. Cınsel temasla bulasan hastalıkların oluşması halı mumkun.
15)BÜŞRA KENDİRLİ
ASFİKSİ NEDİR? HAVASIZLIĞA BAĞLI ÖLÜMÜN İNTİHAR MI CİNAYET Mİ OLDUĞU NASIL BELİRLENİR ?
•
•
•
•

Havasızlık sonucu oluşan ölümdür
Nefes darlığı, suda boğulma, iple boğulma, astım, oksijen yetersizliği gibi sebeplerle olan
boğulmalardır.
Akciğerlere giden hava yollarının tıkanması ya da havada yeterli oksijenin olmamasından
kaynaklanabilir.
Kaza , intihar ya da cinayet sonucu oluşmuş olabilir. Bunlardan hangisi olduğu otopsi ile
belirlenir.
İp ile intiharlarda ;
İntihar ise;
-boğazda morarma olmalı
- havada asılı ip, asılanın yanında sandalye olmalı
- intihar mektubu vs. olmalı
- ipin düğümü ensede olmalı
- alkol ya da uyuşturucu madde kullanımı olmalı
-telem (ip,zincir), düğüme doğru yükselici olmalı
Cinayet ise;
-cesedin ayağının altında sandalye vs. olmamalı
-vücutta şişlik, morluk, leke, kesik, kırık, zedelenme olmalı
-genelde fail ve mağdurlar 15-35 yaş arası olur.
-telem, düğüme doğru inici olmalı

Asfıksıdeintıharcınayet nasıl arastrılır.
Cevaba yukselıcı-yuzeysel i, boyun eksenındeesıt yoğunlukta morartıyı ekle. Dendi.
Cınayette, katıl intıharlakarıstıracaksekılde delil karartır. Delilleri yok ediyor çöplüğe atıyor.
Delil karartma teknıkleri varsa, şüpheli tutuklama yetkimiz var. Şüpheliyi olay yerine
yaklaştırmamak gerekir. Delil bulunmuş dıyesoylentıler çıkartmak. Haber alındığında
katılden hızlı davranılmalıdır. Özgecancınayeti
Cinayette ölünün kimlik tayını ile baslar. En son kim gördü? Nerede kaçta bulundu? Kim
ihbar etti?hava durumu?
Cinayetlerde kundaklama sık görülür? Röntgen çekilmelidir. Karartılmış delillerin üzerine git.
17)NARİN ULUAY
Posttavmatik Stres Bozukluğu Nedir?Etkileri Nelerdir?

-Travma sonrası stres sorunları korkutucu olaylardan sonra görülür ve yıllarca sürebilir. Kişiyi
aşırı korkutan, dehşet içinde bırakan, çaresizlik yaratan, çoğu kez olağandışı ve beklenmedik
olayların yolaçtığı etkilere ruhsal travma denir. İnsan hayatında sıkıntı ve üzüntü yaratan pek
çok olay olur, ancak bunların tümü ruhsal travma yaratmaz.
Olay;korku,dehşe veya çaresizlik hissi yaratmışsa, olayda;kişinin kendisinin veya bir
yakınının ölüm veya yaralanma tehlikesi varsa ruhsal travma olarak adlandırılır.
Bu travmaya sebep olan başlıca sebepler şunlardır;
•
•
•
•
•
•

Savaşlar, patlamalar
Afetler (deprem, sel, yangın)
Saldırı, tecavüz, işkence
Kazalar
Aile içi şiddet
Çocuklukta yaşanan taciz

Travma sonrası stres hastalığında ise:
•
•
•
•
•
•
•
•

uykusuzluk,
kabuslar,
olayla ilgili anıların rahatsız edici biçimde sık sık hatırlanması,
sürekli olarak olayın tekrarlanacağı korkusu ve bu nedenle diken üstünde hissetme,
kolay irkilme,
çabuk sinirlenme,
yabancılaşma,yanlızlaşma (başkaları beni veya yaşadıklarımı anlamıyor hissi),
olayı hatırlatan durumlarda huzursuz olma ve bu durumlardan kaçınma görülür.

Travma sonrası stres hastalığının tedavisinde hem ilaçların hem de psikolojik tedavilerin etkili
olduğu gösterilmiştir

Post travmatıksitres bozukluğu önemli
Genelleştırme , yabancılaştırma, yalnızlaşma,..
Tum erkekler saldırgandır  post. Trav. Stres bozukl
Sana saldıran erkek kotudur, cezalandırması gerekir. saglıklıbıreyınsoyleyecegı.
Post travmatıksitres bozukluğuyla similasyonun karıştırıldığı durumlar var. Olay yerinin
incelenmesi ve dısardaki davranışların değerlendirilmesini istiyorum dıyeceksın. Görüntünün
gözüne gelip gelmediği sorulur. Uyksuzluğun bu olayla ilgisi var mı? Kitaba bak. Post
travmatıksıtres boz. Hikayesinden anlarız.
A olayı başlatır, b sonuç. A önce olmalı. Pos tr. Sit. Bozukluğu olması için olaydan sonra
olmalı. Olayın artırıcı etkisi olmalı. Elimden kaçtığı için ög-öfkelendim.
Uykusuzum, kabus görüyorum dedi. Kabus ne zaman başladı deriz. 12 yıllık derse olmaz.
Olaydan sonra başlamış olmalıdır.

Zorunlu Tedavi hakkında bilgi veriniz
Zorunlu tedavi kişinin kabul etmediği ya da olur vermediği , aydınlatılmış onam
yapılmadığı durumlarda uygulanır.
1)Koma-Şok

Şuur kaybı oldugu için kişiden olur alınmaz, hemen müdahale edilmesi gerekir.
2)Bilinçkaybı ve kalp damar solunum sisteminin durması durumunda herkesin
ilk yardım zorunluluğu vardır.
a)Airway;hava yolunun açılması
b)Bread;Suni solunum yapılması
c)Circulation;kalp masajı. Kalbi çalışana kalp masajı yapılmaz(nabza bakılır)
d)Disability;Kırığı varsa hareket ettirilmez
e)Enter; Damar yoluun açılması
3)Güvenlik;Kişi ilk önce kendi güvenliğini sağlamalıdır.Mesela tedavi yapılacak
kişi yol ortasındaysa kenara çekmeliyiz.
İntiharda Olay Yeri
Kişi niçin intihar eder? İlk sorulacak soru budur.
*Depresyon ; Ben kötü biriyim beceriksizim düşüncesi vardır.Sigaranın alkolün
artık çözüm olmadıgınainanılır.İntiharımdankmse sorumlu degildir mektubu
olabilir.Başarısızlık öyküsü vardır ve bunu genelleştirirler. Öğrenilmiş çaresizlik
içindedirler, hayattan zevk almıyorlar, ekonomik yönden
çıkmazagirmişolabilirler.Sonra da kendilerini yanlızlaştırırlar.
*Hastalığı olup olmadıgı akrabalara sorulur,araştırılır.
*Ateşli silahla intiharlarda ilaç içmekte söz konusudur.Alkol uyuşturucu uyarıcı
maddeler alınmış mı araştırılır.
*Cinsel saldırıya uğramış olabilir,cinsel ilişki sonrası bu duruma girebilr.
*Teşvik eden,kolaylaştıran unsur varmı bakılır (tck84).
*Kesici alet yaraları ve tereddüt çizgileri görülebilir.(boyunda,bilekte)
*Tabanca,silah olay yerindedir.Bitişik atışta Hoffman maden çukuru gözükür.
*Cildin üzerinde namlu izi vardır.
*Spazm kadeverik; yani ölü sıkışması olur;elde tabancayı sıkı sıkı tutmuştur, o
pozisyonda kalır.
*Pencereler kapalıdır,odada dağınıklık yoktur, deliller ortada açıktadır.
*Elde kan ve barut sıçramaları göüzkür. Bunun analizinde
kurşun,antimon,baryum tespit edilebilir( Swap analizi). Ateşli silah atış artığı
bulunur.
CİNAYET NEDEN DURDURULAMIYOR?
1. Faili meçhul cinayetlerde kişi çıkar sağlar. Bunun sonucunda da “o yaptı benim neyim
eksik” anlayışı hakim olur. Bu nedenle hukuken engellenemediği takdirde toplumda cinayet
bu döngüyle devam eder.
2.Cezası faydasına göre az ise cinayet devam eder. Bazı hallerde cinayet sonrası verilen hapis
cezaları kişiler için kurtuluş olarak görülebilir. Dışarıdaki hayat yerine hapisteki hayatı tercih
edilebilir. Kısacası kişinin gelir durumu çok düşükse ve verilen hapis cezası kişiyi rahatsız
etmiyorsa cinayet işlemeye devam eder.
3.Organize fiiller ise çözülemeyen başka bir durumdur.
a.Dış destekçiler vardır. Bu neden problem devam eder.Çözümlenmesi kolay olmaz.Geniş bir
kitleye sahiptir.

b.İdeoloji ön plandadır.Bu hakimiyet altında olan kişi ideolojiyi her şeyin üstünde tutar. Hatta
ideoloji kişinin hayatından bile önemlidir. İntihar bombacılarını düşünecek olursak onların da
bu düşünce içinde olduklarını görebiliriz. Düşüncelerini,ideolojilerini yaymak için intiharı
kullanırlar.
c.Organize fiillerde kayıt dışılık vardır. Örneğin Bulgaristan Türkiye arası kaçakçılığı
durdurmak zordur. Bunları önlemek için polisiye tedbirler almak gerekir.
d.Sahtecilik organize fiillerin temelinde vardır. Cinayetlerde sahtecilik diğer suçlara geçiş
yolu olarak kabul edilir.
e.Hiyerarşik yapılanmanın çözümlenememesi de bir başka sorundur. Kimin lider olduğu
sorusu sorulur. Ancak genellikle sahte kimlikle yönetim sağlandığı için lideri bulmak zordur.
Burada önemli olan husus kod adıdır. Kod adı probleminin çözümlenmesi sorunun temeline
inmek açısından en önemli adımlardandır.
f.Şifreleme durumları: olayların çözümlenmemesi açısından şifreleme bir engeldir

*örneğin bir yangın da Önce yakınımızı sonra başkalarını kurtarmalıyız. Kimse
ilk nce yakınımızı kurtardık diye bizi sorumlu tutamaz. Önce yakınımızı sonra
başka insanları, sonra hayvanları, daha sonra yangında ilk kurtarılacakları
kurtarmalıyız.
4)Hayat kadını cinsel temasla geçecek bir hastalığı varsa tedavi ettirmek
zorundadır.Yemekhanede çalışan kişinin bulaşıcı hastalığı varsa tedavi almak
zorundadır.
5)Uyuşturucu madde kullanımında hakim zorunlu tedaviye hükmedebilir.
Uyuşturucu madde kullanan kişi tedavi olmak isterse doktor bunu adli
makamlara bildirmez.Saglık daha önemlidir.
6)Kastrasyon;Üreme yeteneğinin ortadan kaldırılması,zorunlu tedavi değildir.
İstek+Hakimin kararı olmalıdır.
Kişi ameliyat olmazsa ölecek ve istemiyor ise bilincin kaybolması beklenir.
Hasta cocuksahakim kararıyla vasi atanarak işlem yapılır.
7)Açlık grevleri;Doktor tutanak altına almalı. Ama B vitamini almak
zorundadır. Bilinç kaybından sonra müdahale edilebilir.
8)Delil Toplanması;Mağdur delili vermek istemezse zorlanamaz.Delil
toplanması zorunlu olsada bazı durumlarda zorlanamaz.(örn cinsel istismar
mağduru muayyene olmak istemeyebilir.)
9)Gelecek nesle tehlikeli hastalık aktarma, zorunlu tedavi değildir,doktor tedavi
için hükmedebilir.
10)Biyolojik silah ve kimyasal silah üretme, zamanaşımına girmez hemen
engellenmesi gerekir.
11)Tarasofikilemi;Ben A’yı öldüreceğim, çünkü beni öldürmeyi planlıyor. Bu
kişiye zorunlu tedavi uygulanmalı.
12)İntihara kalkışmak; Kendisini mutlaka öldüreceğinden şüphelenilen kişiye
engellemek için zorunlu tedavi uygulanır.
CİNAYET İŞLEME SEBEPLERİ
02.12.2016
AYBENİZ ARAS
A.rutin aktiviteler teoremi: “herkes yapıyor” düşüncesiyle hareket edilir. Herkesin önünde
yapılan ama önemsenmeyen fiillerdir. (beni babam dövüyordu ben de oğlumu döverek
öldürdüm.) Burada fail gördüğü şeyi yapar.

Cinsel suçluların cezaevlerinde öldürülmeleri buna örnektir. Çünkü namussuzların toplumda
yaşamaması gerektiği düşüncesi vardır. Bu rutin bir aktivite haline gelmiştir.
Ancak hukukta insan onuru esastır. Katilin de onuru olduğunu düşünmek zorundayız. Bu
nedenle ceza insan onuruna uygun olmalıdır. Annenizin ya da babanızın katiliyle
karşılaştığınızda ne yaparsınız? İşte bu sorunun cevabı insan onuruyla ve hukukun
üstünlüğüyle alakalıdır. Hukukun üstünlüğünü kabul eden biri gerekli cezanın hukuk
tarafından verildiğini düşünür.
Ayrıca şiddetin meşru müdafaa ile sınırlı olduğunu da unutmamak gerekir.
Cezalandırılmayan kişiler için tedbirler alınır.
B.rasyonel durum teoremi: burada akıllaştırma söz konusudur.
“Babamın malı bana kalacak. O zaman babamı öldürebilirim.” Bu teoreme göre suç gözden
kaçıyor. Aile içi şiddetin devamında da bunun etkisi görülür.( Kişi evde kendisi olduğu için
anne ve babasının eve girmesini istemiyor.)
Rasyonelleştirme ile ayrımcılık yaygınlaşıyor.
Damgalama ile kişi akıllaştırıyor ve bu suçu algılama açısından zorluğa neden oluyor.
Daha sonra yabancılaştırma aşaması geliyor.
Sonraki aşama gruplaştırma oluyor.
Bilgilendirmeme ve yalnızlaştırma ile devam ediyor.
Sonra rasyonelleştirip öldürüyor.
Bundan sonra ise inkar geliyor.
C. ekonomik nedenler: Bazı ülkelerde ekonomik kıtlık nedeniyle insan öldürüldüğünü
görüyoruz.
D.hiyerarşik nedenler: Çoğu zaman saklanır. Çünkü ayıplanacağı düşünülür. Örneğin en
yüksek notu almak için çok çalışılır. Ama hiç çalışılmamış gibi davranılır. Ya da kimse
çalışmasın diye ders notları saklanır.
Hiyerarşide sözü geçen birinin emriyle adam öldürülür.
Mahkum çıkmazı oyununda öldürüp açıklamıyorlar. Beraber işlenen suçta A açıklarsa 5 yıl
ceza alacak.B açıklarsa 5 yıl ceza alacak.İkisi de açıklarsa 7 yıl ceza alacaklar. İkisi de inkar
ederse ceza verilmeyecek. Mahkemede birbirlerine güvenmedikleri için ortak hareket
etmezler ve mahkum çıkmazı çalışmaz.
E.duygusal nedenler:
“Seni kimseye yar etmem.”
“Ya benimsin kara toprağın.”
Bunlar patolojik söylemlerdir. Kıskançlık hezeyanı ile adam öldürme de buna dahildir.
Şiddetin sebebi aşırı sevme halidir. Hastalıklı bir durumdur. Hak ihlaline yol açan söylemlere
ve duygu açıklamalarına izin verilmemelidir. Maslow duygunun son aşamada olduğunu
söyler.
F.dürtüsel nedenler: “ Bir kadın görünce öldürüyorum”
Seri katilliğe geçişle alakalıdır. Yapınca rahatlama hissi vardır.
G.diğernedenler:Bunlar gruplandırılmayan absürd nedenlerdir.( Deney amacıyla birini
öldürmek. Kulağı kestiğinde kanın nereye sıçrayacağını düşünerek hareket etmek.)
İNSAN ÖLDÜRME YÖNTEMLERİ :
Her insan mutlaka arkasında delil bırakır kusursuz cinayet yoktur.
Bebek öldürme: Bebeklergüçsüz kuvvetsiz varlıklar oldukları için kolay öldürülür.
A) Ağzını burnunu tıkamak suretiyle.Asfiksili ölüm yöntemlerinden biridir.Asfiksili ölümlerden
ne anlıyoruz ;

1)Emzikle: çocukların dudaklarının iç yan kısımlarına otopside bakılır ekimoz,yırtık,yara var mı
diye.çünkü tıkıyor emziği bebeğin ağzına.Kamera kaydı yoksa tespit etmek zor.
2)Pamuk ıslatarak ağzının içine koyulursa çocuk bunu yutar ve soluk borusunu tıkar.çocuk
ölür ve bez çıkartılır.Çıkarttıktan sonra hakime ,savcıya veya etrafındaki kişilere çocuğum
zatürreden öldü der.Asfiksi bulgularına bakılarak teşhis konulur.
Asfiksi bulgularında :gözlerde ödem ve kanamalar , dudakta morluk , iç organlarda kızarıklık
,morluk ,, boyunda yüzde kanamalar, tardieu lekeleri kalpte akciğerde gözlenir.
Çocuk ölümleri şüphelidir ve CMK 159 a göre mutlaka otopsi yapılır.
3)bebek anne babası ile yattığında kol bebeğin üstüne geliyor ve boynu az geliştiği için
döndüremiyor.sabah ölmüş olarak bulunuyor.
4)Bir anne çok yaramaz,hiperaktiv bozukluğu olan çocuğunu susması için banyoda kafasını
tutarak suyun içine bastırıyor.ama çocuk hala hareketli.suda boğulma sırasında şaşkınlık,
ürperme,suyun akciğerlere çekilmesi ardından sara nöbeti geçirilir.Bu asfiksinin klinik
seyridir. 5-7dk dırAsfiksili ölümlerde ölüm süresi.(sınavda mutlaka yazın dedi)
Sonra solunum durur, kalp durur ve gerçek ölüm süresi gerçekleşir.
Ama şuur kaybı erken dönemde olduğu için bağırmaz çocuk kasılır çünkü.konfüzyon(bilinç
bulanıklığı) sara nöbeti geçirir.bilinçdışıdır bu.
5) Yabancı Cisim Aspirasyonu: çocuklarda çok görülür.Mesela çocuk fasülye yutuyor soluk
borusunu tıkıyor 1 hafta Sonra zatürre gelişiyor.Zatürre, sonra da akciğer kısmı gelişmediği
nefes alamadığı için apseleşiyor ve geç dönemde de olsa ölüm gerçekleşiyor.
Kimler çok kolay aspire eder? Acele yemek yiyenler ,(cafecoronarysendromu),çocuk oyuna
yetişmek için hızlı yer.
6) Kapalı kutu içerisinde tutma : karın ve göğüs basısına bağlı ölüm.konserlerde ,mitinglerde
önlerde birikmekle bu basınç ve ölüm gerçekleşir.
Saklambaç oynayan çocuklar kimsenin kendisini bulmaması için kapalı bir yere saklanırsa ve
dışarıdan açılmazsa Asfiksili ölüm gerçekleşir.
7) Elle Boynun Sıkılması: elle boğmada boynun sıkılması sorasında boyunda sıyrık ve
ekimozlarolur.çünkünefessiZ kalana kadar bastırıyor.
Kazağın üzerinde bastırırsa sıyrık ve ekimiz olmaz ama morluk olur.dışarıdan normal
görülebilir.
İple de boğulabilir çocuklar.beşikte ölümler görülür.
8) Ani bebek ölümü sendromu: kesin nedeni bilinmeyen , bulaşıcı olmayan , beklenmedik bir
anda bebeğin ölmesi.İlk 1 yaşında gözlenen bir durumdur.otopside de ölüm sebebi kesin
bilinmemektedir.
9) sarsılmış çocuk sendromu : Benğin başı erişkin insanlara göre , boyun kasları az gelişmiş
onun için sallarken duvara vuruyor ve yaralar meydana geliyor.çocuğun beyin zarlarında
kanamalar meydana geldiği için ölüm gerçekleşiyor.1 dk bile yeterli bu ölüm için.
Ek sık çocuk öldürme yöntemi
10) Terk

Cami avlusuna bırakılan çocuk.soğuktabırakılıyor.beslenemediği için
ölür.istenilmeyençocuklar.çocuk hakları sözleşmesine göre bu çocuğun bakılması gerekiyor.
Terkteki bulgular :
Boy : çocuğun boyu
-35 cm ve daha aşağısıdır.zor Yaşar bu çocuklar
-35 ila 40-45 cm arasındakiler prematüre denir.
Bunun için el kuralı kullanılır.2,4,9,16,25, bundan Sonra 5 ile çarpılarak 30 ,35 40 45 50
Yani çocuk anne karnında 3 ay kaldıysa boyu 9cm, 5 ay kaldıysa 25 cm , 7 aylıksa 35 cm
doğar.7 aylıktan önce doğanlar zor yaşar.
Ağırlık çocuğun yaşının % 3 ila 97si arasında ise normal
.%3 ten az ise çocuk ya az beslenmiştir ya hastadır ya da terkedilmiştir.
% 98 ağırlık olursa hastalık.Çocuğun boy ve kilo gelişimi % 3 ila 97 arasında olmalıdır.
Baş çevresi 35 cm ,göğüs çevresi 35cm .otopside bunların ölçülmesi çoçuğun gelişmişlik
düzeyi açısından önemlidir.
Boy ve kilo takibinden Sonra göğüs , baş çevresi ölçülür.
-Ultrasonda doktorlar ölçüm yaparlar bebeğin vajinadan kolay çıkıp çıkamayacağına bakmak
için. kolay çıkmayacaksa çocuk vajinadan çıkarken asfiksiye girer ve ölür.o yüzden sezaryen
yaparlar.
-7 aylıktan küçük çocukların yaşaması zor olduğu için 180 günden Sonra doğan çocuğun
babası eştir.
Kanun 6 aydan küçükler yaşamaz diyor.evlilik bitikten sonra da 300 gün sonra ancak
evlenebilir kadın.300 gün beklemek zorunda değil.gebelik testi yaptırır sonuç negatif çıkarsa
evlenebilir.
11) fırlama yöntemi : kadınınpelvisi geniş, çok Doğum yapmış,bebeğin ağırlığı az ,kadının da
zeka seviyesi az ve Doğumla idrarı karıştırıyor.uygun pozisyonda karın basıncını arttırması
gerekiyor ıkınırken ve buna bağlı olarak çocuk fırlayarak duvara çarpıyor ve ölüyor.buna
fırlama tarzı Doğum denir.
-Çocuk öldürenler ise göbek kordonunu bağlıyor veya eliyle koparıyor.doktora soracağız
koparılmış mı diye otopside.sonra da kafasını eziyor.
-kafasını önden arkadan ya da iki yandan bastırarak öldürüyor.kafatası tabanında kırık olur
beyin içi kanar ve ölür. hakime savcıya fırlama tarzı doğdu Benim çocuğum ne yapabilirim der
çocuğunu öldürenler.
*Çocuk öldürme yöntemlerini niye anlatıyoruz ?Hakimin , savcının , avukatın bunu
sorgulaması için.
CMK md.159a göre bebek öldürme yöntemleri ile çocuğun doğal ölüm nedenlerinin ayırt
edilmesi lazım.Buna şüpheli ölüm denir.
şüpheli ölümlerde savcı izin vermeden gömülme yapılmaz.Otopsişarttır.Çocuk otopsilerini
atlamamız gerekir.Otopsi işlemi bir parçalama değil, ameliyat işlemidir.
Yaralama raporu TCK m.86/87/88’e göre rapor nasıl değerlendirilmeli?

DENİZ DİLSİZ

1) Kişinin kimliği hem raporun alt kısmında hem üst kısmında doğru tanımlanmalıdır. Yanlış
bilgi verilirse olay çözümlenemez, kimlik tayini iyi yapılmalıdır.
2) Giriş cümleleri adli tıp uzmanının konuyu iyi anlayıp anlamadığını gösterir. TCK m.32’ye
uyar mı, işlemiş olduğu fiili anlayabilme yeteneği var mı sorularına cevaben rapor yazılır.
3) İfadelerle yara yeri uygun mu doğru tarif edilmiş mi diye bakılır.
4) Yranın uzunluğu, genişliği, derinliği, yara uzunsa kesici alet yarası, yara derinse delici alet
yarası olma ihtimalidir. Bunlar yaranın etkilediği organları ve amacı gösterir. Örneğin
boyunda ekimozların varlığı elle boğulmanın işaretidir, anüste ekimozlar anal cinsel saldırıyı
gösterir o zaman da cinsel saldırı araştırması yapılır.
5)Yara dudakları düzgünse kesici aletler, düzensizse künt cisimler akla gelir.
6) Yaranın kuyruğu ve açısı var mı, varsa kesici aletler akla gelir. Yaranın kenarında tereddüt
çizgileri varsa intihar ya da intihara kalkışma, savunma yaraları varsa akla cinayet gelir.( siper
pozisyonu alındığında o kısımlarda meydana gelen yaralar)
Tereddüt çizgileri; yukarıdan aşağıya, arkadan öne, soldan sağa görülür.
7) Yaranın adı yazılmış mı ona bakılır, yani kesici alet yarası, delici alet yarası, parçalı yara,
ekimoz, ateşli silah yarası gibi. Vahim silahla işlenirse ceza daha da arttırılır.
(Özel sorulara cevap verilmez. Özel hayatın gizliliği) ( kesi diye bir yara adı yok)
SONUÇ: Yaşamsal tehlike; yaralanmaya bağlı solunum, dolaşım ve sinir sisteminin
etkilenmesi ve sonrasında ölme durumuyla karşı karşıya kalmaktır.
Basit tıbbi müdahale ile giderilme durumu;şikayete bağlıdır. İstisnası aile içine
yönelikse, kamu görevlisine karşı, silahla, öğretmenin öğrencisine karşı işlemiş olması
durumunda.
Yüzde sabit iz; yüze bir travma olacak bu travmadan sonra ya da iyileşmesini
tamalyacak (6 ay beklenir). Sabit olup olmadığını anlamak için 6 ay beklenebilir. Geçici
raporla karar verilmez ama yine de geçici rapor alınmalıdır.
Eser; gün ışığında 1m mesafeden bakıldığında yüzün doğal görünümünü bozuyorsa
sabit izdir, 5 yıl hapis, bu iz kişinin tanınmayacak hale gelmesine yol açıyorsa, yüzünde
devamlı değişikliğe yol açmışsa 10 yıl hapis.
Estetik kusur; hukuk mahkemelerince değerlendirilir, ceza ile ilgisi yoktur, tazminata
esastır. Maddi ve manevi değerlendirme yaparken estetik kusur gereği değerlendirme yapılır.
Ölüde inceleme yapılırken canlıyken mi yapılmış cansızken mi yapılmış ona bakılır̽.
Ölüye yapılan yaralar ölüye hakaret ya da takibata gerek yoktur ifadeleri ile biter. Canlıyken
yapıldıysa öldürme ya da yaralama hükümlerine göre değerlendirilir.
▪ Entomoloji; ölüyü yiyen böcekler üzerinden inceleme yapılması.
▪Nöropsikiyatrik muayene; ‘’alkol tesiri altında mı’’ muayenesinin yapılması.
Kırığın hayat fonksiyonlarını etkileme olayı;
Duyu veya organlardan birinin fonksiyonlarının azalması ya da yitirilmesi
Bu fonsiyonların %20 ile 50 arasında fonksiyon azalması, %50’den fazla ise fonksiyon
yitirilmesi.
Gebe kadına fiilin işlenip de bebeğin erken ya da ölü doğmasına yol açmak. Erken doğarsa 5
yıl, ölü doğarsa 10 yıl cezası var.
Gebe kadına karşı fiil işleme; bebek ya doğar ya da ölü doğar, annede de bebeğe zarar
verecek bir hastalık yoksa (iyileşmesi imkansız akıl, beden hastalığı, felç etmek)
▪ Alkol uyarıcı madde

Bu konular failin nasıl cezalandırılması gerektiğine ilişkin konulardır.
1. Hukuki Yeterliliği etkileyen unsurları yazınız?
Kişi hukuksal olarak fiilin anlamını, fiil sonrası oluşan değişimi ve bunun sonucunda bir zarar
oluştuysa bunu karşılama ve değerlendirme yetisine sahipse Hukuki Yeterliliğivardır, demektir.
Kişinin Hukuki yeterliliği olduğunu söyleyebilmek için hususlara dikkat edilir:
1234567891011-

Kişinin 18 yaşından büyük olması
Akıl Hastalığı Bulunmaması (şizofreni vb.)
Organik Beyin Sendromu (Bunaklık gibi)
Dürtü Kontrol Bozuklukları (patolojik alkol ve patolojik kumar alışkanlıkları olması)
Piromonlar (Yangın çıkardıktan sonra karşısına geçip keyifle eyleminin sonucunu izleyenler
bu gruba girer. Aleve mana yükler ve yangını gizler.
Kleptomani( İhtiyacı olmadığı halde hırsızlık yapan insanlardır. Çaldığında rahatlar, ruh
gerginliği azalır)
Zeka özürlüleri (senet imzalatıldığında o senet geçersiz olacaktır)
Alkol ve madde bağımlılığı, kötü kullanımı
Halüsinasyon gibi algı kusurları
Hezeyan gibi düşünce bozuklukları
Tehdit, baskı altında olma

Şiddet uygulama amaçlarını belirten teorilerin başlıklarıyla bıl
1)Kırık camlar teorisi: (bir mahallede camı kırık bir araç konduğunda, zamanla diğer
camlarının da kırıldığının görülmesi) Suçlular “herkes zaten suç işliyor” teorisi ile suçlarını
açıklarlar.
2)Rasyonel gerçeklik olayı(kırmızı ışık yandığında durulup, yeşil yanar yanmaz sürücülerin
hemen kornaya basmaları ve trafikte kim aracının burnunu öne çıkartırsa onun önceliği olması
vb.)
3)Hiyerarşik model teoremi (kral çıplak olayında olduğu gibi,vezirlerin kralın üstüne elbisenin
çok güzel yakıştığını söylemeleri ve üzeri çıplak olduğu halde halkın kralı alkışlarla karşılamaları
durumu. Çünkü, hiyerarşik olarak kral üstündür.
4)Rutin aktiviteler teorisi: kıvırcık saçlı bir kızın yalancı olarak nitelenmesi ile her kıvırcık
saçlıya yalancı olarak bakılıyor. Sonra dehümanizm durumu ortaya çıkıyor. Kişi eşyalaştırılıyor.
Dövülüyor. Hayvan haline sokuluyor. Ve soykırım dönemine geçiliyor. Sonuç olarak “ya
bendensin, ya ondan” olgusu oluşuyor. Türkiye’de Bilge köyünde 44 kişinin ölümüyle
sonuçlanan katliamda da aşiretin hepsinin toplandığı bir zaman seçilmiştir. Ve herkes sorumlu
tutulmuştur.
5)Ekonomik kıtlık modeli:Kıymetli ve nadir bulunan bir mal var ise onun değeri yüksektir.
Böyle bir durumda hırsız bu ürünü çalmak isteyecektir.
6)İhtiyaçlar teoremi: (Maslow teorisinde, kişi bir düzeydeki ihtiyaçlarını karşılayamadan, bir
üst düzeydeki ihtiyaç kategorisine geçemez. Yani karnı açken yemek yemesi gerekir).

>Temel ihtiyaçlar
>Güvenlik ihtiyaçları
>Ait olma duygusu
>Saygınlık gereksinimi
>Kendini gerçekleştirme
7)Zayıf insan teoremi: (SWOT analizi- Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar, Tehditler)
İnsanların zayıf yönlerini (alkol, bayan, para, makam…) kullanarak, onu korkutarak, tehdit
ederek vb. istediğini yaptırmaktır.
8)Atıf kuralı:Kişi durumla ilgili benzetme, tümden gelimle soruna çözüm arar. Pencere
daraltılılır.
9)Ayrıntılandırma olasılığı modeli: Merkezden çevreye veya çevreden merkeze doğru
ilgilenmeli süreç belirlenir. Ödül, ceza durumu önceliklenir. Bilişsel tepki dikkat ve anlama ile
netleştirilir. Tutum inanç, tekrar ve entegre durumlarla geliştirilir. Davranış izlenir. Konunun
doğruluğu, miktarı, yapısı ve niceliği ilgiyi etkiler. Çoklu roller ilkesine göre ipuçları bulunur.
Nesnel işlem gereği dürtü ve yetenek yönlendirilir. Ödünleşme ile uzlaşı sağlanır.
Beklentiye acil motivasyon teorisi: Rol, görev, inanç, ihtiyaç, görev çerçevesinde kişi konuyu
önceliklendirerek davranış gösterir.
Motivasyon Hijen Teorisi:Kişi önceliklediği haz, ceza sistemine göre davranış gösterir.
10)Çatışma modeli: Sorun kıt kaynak, çoklu sistemde seçim durumlarında çatışma gözlenir.
Kaçınma, hasıraltı etmek, suçlu hissettirmek, konu değiştirmek, eleştirmek, akıl okumak, tuzak
kurmak, ima etmek, bardağı taşırmak, şakaya vurmak, gıcık etmek, yaraya dokunmak,
değişime izin vermemek, yoksun bırakmak yoluyla çözülür.
11) İtimat oyunu: Kişi ötekine itimat ettiği için zombi gibidir. Biat eder. Sonunu düşünmeden
hareket eder. Öteki güçlüdür. İddialaşma durumunda korkak tavuk tanımlaması gereği diğeri
ile takışılır. Sonuna kadar iddialaşılır. Mahkum çıkmazında ise güvensizlik olduğundan kendi
kaderini çizer. Sonunda ayrışma belirgindir.
12) Sosyal yargı kuramı: Özdeşleştirme, meşruluk, katılım, yaygınlık, dağıtım içerisinde karar
verilir. Sosyal öğrenmede rol gereği yapılır.
13)Karma(kaotik) sistem: suçlular ortak sistem kullanırlar. Yani bir suçlu bir şeyi çaldığında o eylemi
sona erdirene kadar farklı pozisyonlara girer. Duygusal olabilir. Kendini acındırabilir. Yeri ve zamanı
karıştırabilir.

Asfikside İntihar Cinayet ve Kazayı Karşılaştırınız.
Asfiksi : Oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulmadır. Cinsel ilişki ve alkol muayenesi her
durumda araştırılmalıdır.
İntihar

Cinayet

Kaza





Ası
(Telem yükseltici,yüzeyleşendir.



İple Boğma
(Telem boyun eksenine dik veya
inicidir)

+(-)





Suda Boğma
(Ağız ve burun çevresinde
mantar köpüğü olur)







(Kafada yara vardır)

Elle Boğma


(Boyunda sıyrık ve ekimozlar
vardır)

Kapalı yerde kalma : Miting, toplantı gibi kalabalık gruplar arasında kaldıktan sonra da
karın ve göğüs sıkışması sonucu ölüm görülebilir. Bu gibi durumlarda polisin vatandaşların
sıkışmaması için gerekli tedbirleri alması gerekir. Bu gibi durumlarda Cinayet nadiren görülür. Ancak
terörist fiiller sonucu görülebilir. Çoğunlukla kazadır().
Diri diri gömme :Yeni doğan çocuklara uygulanan bir yöntemdir. Ağız, Burun ve soluk
borusunda toprak var mı ona bakılmalıdır. Cinayettir(). Bu gibi durumlarda kaza ihtimali de
mevcuttur; Un ambarına kaza sonucuçuvallarınüzerine düşmesiyle bir kişi de asfiksi nedeniyle ölebilir.
Zehirlenmeler : Siyanür, karbondioksit, karbonmonoksit gibi maddelerin varlığı aranır.
Labarotuar incelemesi gerekmektedir. Çoğu kazadır. (). Bazande cinayet ve intiharda
görülür.
**Ayrıca belirtmemiz gereken diğer bir husus da Kalp Damar Sistemi hastalığı olan şahısları
öfkelendirip ölümüne sebebiyet veren kişi de cezalandırılmaktadır. (TCK m.25)
İntiharda

Delil

Tespiti

İntihar girişiminde bulunanlar genellikle arkasında mektup bırakır. Bu mektubun incelenmesi, yazının
intihar girişiminde bulunana ait olup olmadığı tespit edilmelidir. Mektupta parmak izi var
mibakılmalı,varsa doku örneği alınmalıdır. Alkol,uyuşturucu madde vb. var mı bakılmalıdır. İntihar
edenin kıyafetleri incelenmeli,kan ve doku örnekleri alınmalıdır. İntiharda kullanılan araç tespit edilmeli
ve incelenmelidir. İntihar edense kadınsa aksi bir delille karşılaşılana kadar cinayet şüphesi göz önünde
bulundurulmalıdır. Kadının silahla intihar etmesi pek rastlanan bir durum değildir. Cinayet ihtimali göz
önünde bulundurulmalıdır. İntihar girişiminde bulunana iç muayene yapılmalıdır. İntihar ateşli silahla
gerçekleşmişse maden çukuru oluşur. Bunlara bakılarak adli tıp raporu hazırlanmalıdır. Spazm ve
kademelik eklendi.

İşkence ve Eziyet Suçları
İşkence ve Eziyet Suçları TCK kişilere karşı suçlar başlığı altında madde 94,95 ve 96'da
düzenlenmiştir.
İşkence suçu TCK m.94/1 “Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya
ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına
yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan oniki yıla kadar hapis
cezasına hükmolunur.”
Görüldüğü üzere işkence suçunun mağduru herkes olabilirken faili sadece kamu görevlileri
olabilir. Burada söz konusu kamu görevlisi mağdur seçtiği kişinin yaşam alanına, onu

aşağılamak veya dalgalamak suretiyle müdahale etmektedir. Bu durum akıllara "mobbing"
suçunu getirmektedir. Mobbing kısaca; bir iş yerinde tecrübesi ve bilgisi nedeniyle kişiye
duygusal eziyet çektirilmesidir. Yani TCK m. 94'te açıklanan manevi işkence mobbing suçuyla
özdeşleşmektedir. Suçun ağırlaştırılmış halleri söz konusu maddenin devam fıkralarında
düzenlenir.
5- Anüs muayenesinde, anüs çevresinde purpura,(?) yırtık, nedbe ve bunlara ek olarak bozulmuş
sfinktertonusuna(?) rastlandı. Sfinktertonusu gevşer. Livata olduğu saptandı. Vajen muayenesinde
ekimoz ve makroskopik olarak saat 3-9 yönünde yırtılmış himen ve labiumminuslar çevresinde
pıhtılaşmış kana rastlandı. Himen halkavi tarzda 1,5 santimetredir. Yırtıklar şu anki hali itibariyle 8-10
gün içinde gerçekleşen akut yırtıklardır. Vajen ve rektum etrafında makroskopik olarak meni de
görülmekteydi.(?) mikroskopik tanınır.

TCK m.95'te ise işkence suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış halleri açıklanmaktadır. Suç
sebebiyle mağdurda sağlık sorunlarının (konuşma bozukluğu, vücudunda kalıcı bir iz vb.)
görülmesi durumunda ceza ağırlaşır. Bunu bir çeşit travma olarak adlandırabiliriz. Bu işkence
sonucunda oluşabilecek bu travma, akıllara Posttravmatik Stres Bozukluğunu getirebilir.
Bilindiği üzere bu stres bozukluğu kişinin karşılaştığı, fiziksel bütünlüğünü bozan bir olaya
karşı verdiği tepki, dehşet duygusu veya çaresizliktir.
İşkence suçuyla karşı karşıya kalan kişide, bu olay sonrasında ortaya çıkabilecek sağlık
sorunları, kişide gözle görülebilecek bozukluklar olduğu taktirde suç neticesi sebebiyle
ağırlaşır ve adli tıp dalında bu durum Posttravmatik Stres Bozukluğu ile özdeşleştirilebilir.
Eziyet suçu TCK m.96'da düzenlenir. "(1) Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak
davranışları gerçekleştiren kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(2) Yukarıdaki fıkra kapsamına giren fiillerin;
a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya
da gebe kadına karşı,
b) Üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa ya da eşe karşı,
İşlenmesi hâlinde, kişi hakkında üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. "
Burada görüldüğü gibi failin kamu görevlisi olmasına gerek yoktur. Fail ve mağdur herkes
olabilir. Burada kişinin korunan menfaati kamu idaresi ile ilgili de değildir. Öyle olduğu
durumlar yukarıda belirtildiği gibi işkence suçu adını alır. Bu nedenle burada ki söz konusu
eziyet suçunu mobbingle özdeşleştiremeyiz.
Eziyet kavramı; bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden
acı çekmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlarda bulunulması olarak açıklanabilir.
Böyle bir somut olay karşısında kişi yine stres bozukluğuna uğrayabilir. Bu suç şiddet
uygulama amaçlarından; cinsel amaçlı, ekonomik amaçlı olarak işlenebilir veya Rutin İşlemler
Teorisine göre "herkes o kişiye eziyet ediyor, ben de etsem bir şey olmaz" düşüncesinden
hareketle de işlenebilir.
Özetle; adli tıp ve ceza hukuku birbiriyle çok bağlantılı iki daldır. Biri diğerinin sebebini veya
neticesini oluşturabilir. Bu nedenle kişiler hareket ederken bunlara dikkat edip her

hareketinin sonucuna da katlanmalıdır. Kimse kimsenin bedensel ve manevi bütünlüğüne
zarar veremez ve vermemelidir.

Cinsel saldırıda cezayı arttıran durumlar nelerdir?
Çocuklarla cinsellik (15 yaşından küçük)
-Silah zoruyla olursa
-Birden fazla kişiyle yapılırsa
-Failin durumuyla ilgili (CYBE)
-Mağduru öldürür ya da yaralarsa
-Mağdurun hastalığı varsa (akıl hastalığı vb.)
İş yerinde amir, öğretmen ise
Cinsel ilişki kurması yasak kişiyse (Anne veya baba ile çocuk cinselliği)
Mağdura zorla, tehditle, kandırarak, ikna ile ilaç, uyuşturucu madde vermişse)

