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arasýnda düzenlenen adli raporlarýn yeni Türk Ceza
Kanunu açýsýndan deðerlendirilmesi
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Giriþ
Hekimlerin mesleki uygulamalarý

içinde, koruyucu ve tedavi edici görev-
lerinin yaný sýra, adli rapor hazýrlama gibi
hukuki yükümlülükleri de bulunmak-
tadýr (1,2). Adli olgunun deðer-
lendirilmesinde ve izlenecek hukuki
prosedürün belirlenmesinde adli makam-
lara yol gösterme amacý taþýyan adli rapor-
larda kullanýlacak olan hukuki terimler,
eski þeklinde olduðu gibi, Türk Ceza
Kanunu'nun (TCK) yeni içeriðinde de
tanýmlanmýþtýr. Bu yüzden, adli olgularda
rapor hazýrlama yükümlülüðü bulunan
hekimlerin, bu kavramlarý bilmeleri ve
yapacaklarý deðerlendirmelerde belirli
standartlara uymalarý gerekmektedir (3).

TCK'nda yapýlan deðiþiklik ile "mües-
sir fiil" karþýlýðý olan "etkili eylem" ifadesi
terk edilerek, “yaralanma” kavramý be-
nimsenmiþ, kiþinin vücuduna acý veren,
saðlýðýnýn ya da algýlama yeteneðinin
bozulmasýna neden olan her davranýþ,
yaralanma olarak kabul edilmiþtir. Askeri
Ceza Kanunu'na (ACK) göre ise, amire
veya üste karþý iþlenen müessir fiiller ile
asta karþý iþlenen müessir fiiller, ayrý
olarak deðerlendirilmektedir (4).

"Mutad iþtigalden kalma süresi", özel-
likle ceza davalarýnda kullanýlan bir trav-
ma skorlama sistemi iken, yeni TCK'unda
bu süre yerine, "kýrýðýn vücut fonksiyon-
larýnda meydana getireceði kayýp oraný"
tanýmlanmýþtýr. Ancak, özellikle güvenlik
kuvvetlerinin görevleri sýrasýnda meydana
gelen yaralanmalarýnda, mutad iþtigal
süresine göre nakdi tazminat ödeneceði,
halen nakdi tazminat yönetmeliðinde
belirtilmektedir (5).
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Özet
GATA Adli Týp Anabilim Dalý Baþkanlýðýn-
ca, Ocak 1995 ile Aralýk 2002 tarihleri
arasýnda adli rapor düzenlenen olgu sayýsý
720'dir. Olgularýn 646'ý (%90) erkek, 74'ü
(%10) kadýn olup, 504'ü (%70) askeri per-
sonel, 216'sý (%30) sivildir. Yaþ ortalamasý
24.42±10.14 (1-85) yýldýr. Adli olgu türleri
deðerlendirildiðinde; trafik kazalarý %43.3
oranla ilk sýrada yer almakta, bunu sýra-
sýyla darp (%27.2), ateþli silâh yaralan-
masý (%12.2) ve kesici-delici alet yara-
lanmasý (%6.5) takip etmektedir. Adli ra-
por düzenlenmesini %36 oranýnda askeri
savcýlýklar, %23 oranýnda birlik komutan-
lýklarý, %19 oranýnda Cumhuriyet Baþsav-
cýlýklarý talep etmiþlerdir. Adli olgu sayý-
sýnda, ilkbahar ve yaz aylarýnda artýþ ol-
duðu belirlenmiþtir. Haziran 2005'den iti-
baren yürürlüðe girecek olan Türk Ceza
Kanununa göre, adli rapor hazýrlayan he-
kimlerce bilinen birçok kavram deðiþmiþ
ve yeni kavramlar ilave edilmiþtir. Bu
çalýþmada, yedi yýllýk süre içinde GATA
Adli Týp Anabilim Dalý Baþkanlýðýnca dü-
zenlenen adli raporlarýn epidemiyolojik
özelliklerinin ortaya konulmasý ve yeni
Türk Ceza Kanunu kapsamýnda tartýþýl-
masý amaçlanmýþtýr.
Anahtar kelimeler: Adli rapor, Türk Ceza
Kanunu

Summary
Evaluation  of  the forensic  reports doc-
umented at the Department of Forensic
Medicine of Gülhane Military Academy
of Medicine between 1995 and 2002 in
the view of new Turkish Criminal Law
A  total  of  720  forensic  cases  were
examined and forensic reports were docu-
mented at the Department of Forensic
Medicine of Gülhane Military Academy of
Medicine between January 1995 and
December 2002. Of the cases, 646 (90%)
and 74 (10%) were male and female,
respectively, and 504 (70%) and 216 (30%)
were   military personnel  and  civilian
people, respectively. The mean age of the
cases was 24.42±10.14 (1-85) years.
Analysis of the types of the forensic cases
revealed that traffic accidents constitu-
ted most of the cases (43.3%), and the
remaining cases were assaults and batte-
ries (27.2%), gun shot wounds (12.2%) and
stab wounds (6.5%). Military prosecutors,
commanders of the local military units
and public prosecutors demanded forensic
reports in 36%, 23% and 19% of the cases,
respectively. Number of the forensic
cases increased in the months of Spring
and Summer. Concepts known and admin-
istered by the physicians documenting
forensic reports will change and new con-
cepts will be added in the new Turkish
Criminal Law, which will be administered
after June 1, 2005. In this study, we
aimed to review the epidemiological fea-
tures of the forensic reports, which were
documented at the Department of
Forensic Medicine of Gülhane Military
Academy of Medicine through a period of
seven years, and to discuss these reports
in the view of the new Turkish Criminal
Law.
Key words: Forensic report, Turkish
Criminal Law
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Bu çalýþmada, yedi yýllýk süre içinde
Gülhane Askeri Týp Akademisi (GATA)
Adli Týp Anabilim Dalý (AD) Baþkanlý-
ðýnca düzenlenen adli raporlarýn epi-
demiyolojik özelliklerinin ortaya konul-
masý ve yeni TCK kapsamýnda tartýþýlmasý
amaçlanmýþtýr.

Gereç ve Yöntem
GATA Adli Týp AD Baþkanlýðý'nda

Ocak 1995 ile Aralýk 2002 tarihleri arasýn-
da düzenlenen adli raporlar, retrospektif
olarak incelendi. Olgular; cinsiyet, yaþ,
askeri personel ya da sivil olmasý, olay
türü, olayýn meydana geldiði tarih, hayati
tehlike, çehrede sabit eser (ÇSE), çehrede
daimi deðiþiklik, uzuv zaafý, uzuv tatili
kavramlarý ve adli rapor isteminde bulu-
nan makam açýsýndan incelendi.

Elde edilen veriler SPSS 11.0 prog-
ramýnda, tanýmlayýcý istatistikler, sürekli
deðiþkenler için ortalama±standart sap-
ma, kesikli deðiþkenler için frekans ile
gösterildi. Gruplar arasý farklar, ki kare
testi ile incelendi. P deðeri <0.05 olan
deðerler, istatistiksel olarak anlamlý kabul
edildi.

Bulgular
Çalýþma süresince adli rapor düzenle-

nen olgu sayýsý 720'dir. Olgularýn 646'sý
(%90) erkek, 74'ü (%10) kadýn olup, 504'ü
(%70) askeri personel, 216'sý (%30)
sivildir. Olgularýn yaþ ortalamasý 24.42
±10.14 (1-85) yýldýr. En çok olgu
(n=537, %75), 20-29 yaþ grubunda olup,
bu yaþ grubundaki olgularýn ise 470'i
(%87), 20-23 yaþ arasýndadýr.

Olgular, adli rapor istemine konu
olan olay açýsýndan deðerlendirildiðinde;
trafik kazalarý %43.3 oranla ilk sýrada yer
almakta, bunu sýrasýyla darp (%27.2),
ateþli silah yaralanmalarý (%12.2) ve kesici
-delici alet yaralanmalarý (%6.5) takip
etmektedir. Olgularýn olay türlerine göre
daðýlýmý Tablo I' de görülmektedir.

Adli olgularýn olay tarihi açýsýndan
aylara göre daðýlýmý Þekil 1' de sunulmuþ
olup adli olgu sayýsýnda, ilkbahar ve yaz
aylarýnda, sonbahar ve kýþ aylarýna oranla,
istatistiksel olarak anlamlý artýþ olduðu
belirlenmiþtir (p<0.001). Bir olguda
kiþinin  yaþýna,  beþ  olguda  ise  olayýn
meydana geldiði tarih bilgisine ulaþýla-
mamýþtýr.

Þekil 1. Olgularýn olay tarihi açýsýndan aylara
göre daðýlýmý

Olgular, TCK'nun 456'ncý mad-
desinde tanýmlanan kavramlar açýsýndan
deðerlendirildiðinde; olgularýn %78.1’
inde hayati tehlike olmadýðý, %17.2'sinde
hayati tehlike olduðu, %4.7'sinin ise haya-
ti tehlike deðerlendirilmesinin yapýl-
madýðý belirlenmiþtir.

Ateþli silâh, kesici-delici alet ve pat-
layýcý madde yaralanmalarýnýn, trafik
kazasý ve darp olgularýna göre daha yüksek
oranda hayati tehlike oluþturduðu tespit
edildi (p<0.001).

ÇSE açýsýndan deðerlendirilmesi iste-
nilen 218 olgunun (%30.3), %21.9'unda
ÇSE olmadýðý, üç olguda ÇSE, bir olguda
(ateþli silâh yaralanmasý) çehrede daimi
deðiþiklik  olduðu  ve  %7.8'inin  ise  olay
tarihinden altý ay sonra muayene edilme-
sinin istendiði tespit edilmiþtir.

Ýkiyüzondört olguda (%29.7), uzuv
zaafý ya da uzuv tatili olmadýðý, beþ olgu-
da uzuv zaafý, 22 olguda uzuv tatili
olduðu, 69 olgunun (%9.6) olay tarihin-
den 18 ay sonra muayene edilmesinin
istendiði, 408 (%56.7) olguda uzuv zaafý
veya uzuv tatili deðerlendirilmesinin
yapýlmadýðý belirlendi.

Patlayýcý madde yaralanmalarýnda,
ÇSE ve uzuv zaafý/tatili meydana gelme
oraný istatistiksel olarak yüksek bulundu
(p<0.01). Olgularýn, sýk karþýlaþýlan olay
türüne göre daðýlýmlarý Tablo II ve III'de
görülmektedir.

Adli rapor düzenlenmesini isteyen
makamlar; %36 oranýnda askeri savcýlýk-
lar, %23 oranýnda birlik komutanlýklarý,
%19 oranýnda Cumhuriyet Baþsavcýlýk-
larý, %11 oranýnda Mahkemeler, %6

oranýnda karakollar ve %5 oranýnda
Askeri Mahkemelerdir.

Tartýþma
Olgularýmýzýn %90'ý erkek olup, bu

oran Polat ve Açýk'ýn çalýþmasýndan düþük
(6), diðer çalýþmalardan yüksek bulun-
muþtur (7-12). Erkeklerin sosyal yaþan-
týlarý içerisinde travmaya maruz kalma
riskinin yüksek olmasý (11,13) yanýnda,
tüm olgularýn %70'inin askeri personel
olmasý da, bu yüksekliðin ortaya çýk-
masýnda etkilidir.

Olgularýmýzýn yaþ ortalamasý
24.42±10.14 (1-85) yýl olup, %75'i 20-29
yaþ grubundadýr. Bu oran, benzer çalýþ-
malarda ayný yaþ grubu ile karþýlaþtýrýl-
dýðýnda yüksek bulunmuþtur (6,7,11). Bu
farklýlýðýn, bu yaþ grubundaki olgularýn %
87'sinin askerlik çaðý olan 20-23 yaþ
arasýnda olmalarýna baðlý olduðu düþü-
nülmüþtür.

Ülkemizde yapýlan diðer çalýþmalara
benzer þekilde, adli rapor istemine konu
olan olay türü açýsýndan, trafik kazalarý ilk
sýrada yer almaktadýr (7,9,10,12-15). Tra-
fik kazalarýndan sonra en sýk karþýlaþýlan
olay türü, darptýr (7,9,10).

Adli olgu sayýsýnda, ilkbahar ve yaz
aylarýnda ortaya çýkan istatistiksel olarak
anlamlý artýþ (p<0.001), ülkemiz literatü-
rüne paralellik göstermektedir (7,11,12).

Bilge ve Kendi, trafik kazasý ve darp
olgularýný karþýlaþtýrdýklarý çalýþmalarýnda,
TCK'nun müessir fiiller ile ilgili olarak
tanýmlanan kavramlar açýsýndan anlamlý
bir fark olmadýðýný bildirmiþlerdir (16).
Çalýþmamýz ateþli silâh, kesici delici alet
ve patlayýcý madde yaralanmalarýnýn;
trafik kazasý ve darp olgularýna göre ista-
tistiksel olarak yüksek oranda hayati
tehlikeye neden olduðunu ortaya koy-
muþtur (p<0.01). Savran ve ark.nýn çalýþ-
masýnda da, ateþli silâh ve kesici-delici alet
yaralanmalarýnda hayati tehlikeye maruz
kalma oraný, trafik kazalarý ve darp olgu-
larýna göre daha yüksektir (9). Yeni TCK'
da hayati tehlike kavramý, "yaþamý tehlike-
ye sokan bir durum" olarak tanýmlan-
mýþtýr.

Olgularýn büyük kýsmýnýn, çehrede
sabit eser açýsýndan altý ay sonra deðer-
lendirilmesi uygun bulunmakla beraber,
patlayýcý madde yaralanmalarýnýn %10'un-
da ilk muayene sýrasýnda ÇSE tespit edil-
miþtir. ÇSE, patlayýcý madde yaralanmala-
rýnda; darp, ateþli silâh ve kesici-delici alet
yaralanmasý olgularýna göre istatistiksel
olarak daha yüksek bulunmuþtur
(p<0.01). Benzer þekilde, patlayýcý madde

Tablo I. Olgularýn olay türlerine göre daðýlýmý
________________________________________

Olay Türü Olgu sayýsý %
________________________________________

Trafik kazasý 314 43.6
Darp 202 28
Ateþli silah yaralanmasý 90 12.5
Kesici-delici alet yaralanmasý 48 6.6
Patlayýcý madde yaralanmasý 22 3
Cinsel saldýrý 12 1.7
Alev yanýðý 10 1.4
Yüksekten düþme 9 1.3
Diðer 13 1.9
________________________________________
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yaralanmalarýnda uzuv zaafý ve uzuv
tatilinin ortaya çýkma olasýlýðý da, darp,
ateþli silah ve kesici-delici alet yaralanmasý
olgularýna göre anlamlý olarak yüksektir
(p<0.01). Yeni TCK'nda yaralanmanýn
"yüzde sabit ize" neden olmasý daha aðýr
bir cezalandýrýlmayý gerektirmekte olup,
eski kanunda geçen "çehre" karþýlýðýnda
kullanýlan "yüz" sýnýrlarý, kiþinin boyun ve
kulaklarý dahil, baþýn ön kýsmýný da içine
alacak þekilde geniþletilmiþtir. Tanýmla-
nan diðer bir kavram olan yüzün sürekli
deðiþikliði ise, yüzün yeni sýnýrlarý ile eski
kanunda geçen çehrenin daimi deðiþik-
liðine karþýlýk gelmektedir.

GATA Adli Týp AD'na adli rapor
almak amacýyla baþvuran olgularýn
%64'ü, askeri makamlar tarafýndan gön-
derilmiþtir. ACK'nda müessir fiiller ile
ilgili olarak, ayrýca bahsedilen "vahim
halin tespiti"nde kanun kapsamýnda belir-
tilenlere ek olarak, hekim tarafýndan
hazýrlanan adli rapordaki travmanýn dere-
cesi de büyük önem taþýmaktadýr.

Yeni TCK, 26.09.2004 tarihinde 5237
kanun numarasý ile kabul edilerek resmi
gazetede yayýnlanmýþtýr. Bu kanun ile,
müessir fiiller ile ilgili maddelerde
deðiþiklikler yapýlmýþ ve yaralanma sonu-
cu meydana gelen kemik kýrýðýnýn hayat
fonksiyonlarýnda etkisine göre bir skorla-
maya iþaret edilmiþse de, bu etkinin ne
þekilde belirleneceðine dair ayrýntýlý açýk-
lama yapýlmamýþtýr. Bu konuya iliþkin
travma skorlama sistemlerinin kullanýl-
masý tartýþýlmakta olup, Adli Týp Genel

Kurulu ve Yargýtay içtihatlarý ile düzen-
leme yapýlacaðý düþünülmektedir. Diðer
taraftan; özellikle görev sýrasýnda
yaralanan güvenlik kuvvetlerine, ceza
davalarýna esas teþkil eden mutad iþti-
galden geri kalma süresine göre nakdi
tazminat ödemesi yapýldýðýnýn (5) hekim-
lerce bilinmesinin de, önemli olduðu
kanaatindeyiz. Hekim hatalarý ile ilgili
olarak, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkeme-
si'ne yansýmýþ olgularda, devletin ödediði
tazminatýn, hataya neden olan memura
rücu edilmesi ile ilgili düzenlemenin
Resmi Gazete'de yayýmlandýðý (17) göz
önünde bulundurulduðunda, mutad iþti-
galden geri kaldýðý gün hesabýna dayanan
ödemelerde yapýlan fazla ödemeler,
raporu yazan hekime rücu edilebilir.

Hekimlerin adli týp konularýnda bilgi-
lerinin yetersiz olduðu dikkat çekicidir
(1,18-20). Fincancý ve Biçer, pratisyen
hekimlerin almýþ olduklarý adli týp eðiti-
mini, %93 sýklýkla yetersiz bulduklarýný
belirtmiþtir (19). Tuðcu ve ark.nýn çalýþ-
masýnda da, acil servis hizmetine katýlan
hekimlerin %77.6'sýnýn adli týp bilgisi
yetersiz bulunmuþtur (1).

Sonuç olarak, yaralanma olgularýnda
rapor düzenlemek durumunda kalan
hekimlerin, TCK ve ACK'nun ilgili mad-
delerine göre ayrýntýlý deðerlendirme yap-
malarý ve standart uygulamalarý kullan-
malarý, doðru bir yaklaþým tarzýdýr. Bu
yüzden, hekimlerin bu alandaki temel
kanun ve yönetmeliklerde yapýlan
deðiþiklikleri yakýndan takip etmeleri

gerektiði sonucu ortaya çýkmaktadýr.
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Tablo II. Olgularýn olay türüne göre hayati tehlike ve çehrede sabit eser açýsýndan daðýlýmlarý
_____________________________________________________________________________

Hayati tehlike           Çehrede sabit eser
Var Yok Var Yok Sonra_____________________________________________________________________________

Trafik kazasý 40 265 1 40 22
Darp 4 180 - 81 19
Ateþli silâh yaralanmasý 42 48 - 11 1
Kesici-delici alet yaralanmasý 18 26 - 14 8
Patlayýcý madde yaralanmasý 8 14 2 2 18
Ki kare ve p deðerleri    x²=109.8, p<0.00    x²=49.540, p<0.001
_____________________________________________________________________________

Tablo III. Olgularýn olay türüne göre uzuv zaafý/tatili açýsýndan daðýlýmlarý
_____________________________________________________________________________
Olay türü       Uzuv Uzuv Uzuv zaafý/ Sonra

zaafý tatili uzuv tatili yok
_____________________________________________________________________________
Trafik kazasý 1 7 (%2) 70 (%22) 24
Darp - 3 (%1.5) 95 (%47) 4
Ateþli silâh yaralanmasý 2 6 (%6) 15 (%16) 34
Kesici-delici alet yaralanmasý - 1 (%2) 16 (%33) -
Patlayýcý madde yaralanmasý 2 5 (%22) 6 (%27) 3
Ki kare ve p deðerleri x²=44.982, p<0.001
_____________________________________________________________________________
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