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Değerli meslektaşlarımız,

Dergimizin 5. Sayısını sizlere sunarken, bu sayımızı da ilginç 
bulacağınızı umuyoruz. İnterdisipliner bir yaklaşımla geliş-
tirilen dergimizin bu sayısında davetli derlememizin hukuk 
alanından gelmesini tercih ettik. Bu nedenle sayın Prof. Dr. 
Fehim Üçışık’tan sağlık hukukundaki düşüncelerini bizimle 
paylaşmasını rica ettik. Kendileri, ilgi ile okuyacağınız bir tezatı 
kaleme aldı ve “Hasta Haklarının İhlalinde Sağlık Çalışanları 
Arasında Eşitsizlik” başlıklı bir yazı hazırladı. Hepimizi çok 
yakından ilgilendiren konuyu farklı bir bakış açısı ile okumak 
heyecan verici.

Bu sayıda sizlere bir haber vermek istiyoruz. Haber aslında 
tüm dünyayı sarsan ve sarsmaya devam edecek gibi görünen  
Covid-19 ile ilgili. Pandemi her türlü platformda çok çeşitli 
bakış açıları ile ele alınmakta. Bizler, dergimizin normal akışı 
dışında, “Covid-19 ve Çevreye Etkileri” konulu bir özel sayı 
hazırlamaya karar verdik. Söz konusu virüs, doğa ve toplumsal 
sistemlerin ilişkileri açısından ilginç sonuçlar doğurmaktadır. 
İnsanların yaşamlarını etkilemenin yanı sıra Covid-19 krizi kü-
resel düzeyde enerji kullanımı ve sera gazı emisyonları üzerin-

Journal of Medical Sciences Editörden / Editorial

Dear colleagues,

This is the 5th issue of our journal comprised of interdiscipli-
nary material, which is why you will also find material about 
law as we asked Prof. Dr. Fahim Üçışık to share his thoughts 
on Health Legislation. He wrote an article titled “Inequality 
Amongst Healthcare Professionals in Cases of Patient Rights 
Violation” and undertakes a “contradiction” which we hope 
you will read with great interest. It is exciting to read the sub-
ject, which concerns us all very closely, and from a different 
perspective.

We would also like to announce that we prepare a special is-
sue. The special issue will be about Covid-19, which affects the 
whole world and seems to continue to affect it. Pandemic is 
scrutinized from a wide variety of perspectives on all kinds of 
platforms. We decided to prepare a special issue on "Covid-19 
and its Environmental Effects". The virus in question has inter-
esting results in terms of the relations of nature and social sys-
tems. In addition to affecting people's lives, the Covid-19 crisis 
has a direct impact on global energy use and greenhouse gas 
emissions. Various studies are examining the role air pollution 

http://jms.yeniyuzyil.edu.tr
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de doğrudan bir etkiye sahip. Çeşitli araştırmalar Covid-19'un 
şiddetini etkilemede hava kirliliğinin oynayabileceği rolü ince-
lemektedirler. Hava kirliliğine maruz kalmanın, kardiyovaskü-
ler hastalıklar ve solunum hastalığı ile ilişkili olduğu bilinen bir 
gerçektir. Bu nedenle, hava kirliliğine uzun süreli maruz kalma-
nın, insanların Covid-19 'a duyarlılığını artırması beklenebilir. 
Son çalışmalar, Covid-19 için hava kirliliği ve yüksek ölüm 
oranları arasında bağlantı kurmaktadır. Gene Covid-19 nedeni 
ile kişilerin dışarı çıkmalarındaki kısıtlama uluslararası alanda 
hava kirliliğinde ciddi bir düşüş görülmesine neden olmuştur. 
Bu durum pozitif bir getiri olarak değerlendirilmektedir. Ancak 
başka bir açıdan bakıldığında tek kullanımlık plastiklere artan 
bağımlılık olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. 

Özetle Covid-19 ve çevre gerçek anlamda “sıcak” bir başlık ol-
duğundan önümüzdeki aylarda bu konu ile ilgili özel bir sayıyı 
sizlere sunmanın önemli olduğuna karar verdik.

Bu sayımızı da keyifle okumanızı ve özel sayımızı heyecanla 
beklemenizi diliyoruz. 

can play in affecting the severity of Covid-19. It is a well-known 
fact that exposure to air pollution is associated with cardiovas-
cular and respiratory diseases. Therefore, prolonged exposure 
to air pollution can be expected to increase people's suscepti-
bility to Covid-19. Recent studies link between air pollution 
and high death rates for Covid-19. The restriction on going out 
due to Gene Covid-19 has caused a serious decrease in air pol-
lution in the international arena. This situation is evaluated as 
a positive return. However, looking from another perspective, 
the increasing dependence on single-use plastics has negative 
consequences.

In summary, we decided that it is important to present a special 
issue on this subject in the coming months, as Covid-19 and 
the environment are truly a "hot" topic.

We hope you to read this issue with pleasure and wait for our 
special issue with excitement.

http://jms.yeniyuzyil.edu.tr
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Davetli Yazar / Invited AuthorJournal of Medical Sciences 2020, 1(5) 6-11

I- Giriş
Ülkemizde sağlık çalışanları, 1982 Anayasasında madde (m.) 
56'da öngörüldüğü üzere, Devletin tek elden planlamayla düzen-
lediği kamu ve özel kesim sağlık kuruluşlarında bağımlı olarak 
veya kendi sağlık kuruluşlarında bağımsız olarak ve çok sayıda 
Kanun, Tüzük ve Yönetmelik çerçevesinde hizmet sunmakta ve 
hasta haklarının ihlali halinde, kamu sağlık kuruluşlarında görevli 

olanlar kamu hukuku kanunları, diğerleri özel hukuktaki ge-
nel kanunlar uyarınca sorumlu olmaktadırlar. Bu yazımızda, 
sağlık meslek mensuplarının çalışma ve iş hukuku yönünden 
statüleri ve hastalarla aralarındaki hukuki ilişkiler, hasta hakla-
rının ihlali durumunda tazminat ve ceza sorumlulukları ko-
nusundaki uygulamalar ile bu konulardaki eleştiri ve öneriler 
belirtilmeye ve değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Hasta Haklarının İhlalinde Sağlık 
Çalışanları Arasında Eşitsizlik
Inequality Among Healthcare Professionals Regarding Violation of Patient Rights

Prof. Dr. H. Fehim ÜÇIŞIK

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

HFÜ: 0000-0001-7188-9052

Abstract
Healthcare professionals work independently or as an employee 
of the public or private sector health institutions.
Private sector healthcare professionals, in case of violation of pa-
tients' rights, are obliged to pay compensation within the frame-
work of a contract of mandate or a work contract, employment 
without mandate or torts and are subject to general terms within 
the context of criminal liability.
Public healthcare employees are considered civil servants or 
contracted personnel, thus they cannot be sued for compensa-
tion. However, if the lawsuit against the Administration results 
for compensation, the compensation is recourse to the public 
healthcare employees whose actions are considered to call for 
compensation in the first place. As for terms of criminal liability, 
if the Administration decides that the public healthcare person-
nel must be tried the prosecutor's office takes action.
It is our opinion, that the healthcare professionals, when it 
comes to the violation of patient’s rights being subject to differ-
ent regulations according which sector they work for, public or 
private, is against the principal of equality.
We furthermore conclude that the public healthcare profes-
sionals must be considered contractors and special regulations 
must be made to stipulate procedures and principles in line with 
working conditions in healthcare.

Keywords: Healthcare Professionals, Patients Rights Tres-
pass, Liability to Damages, Penal Responsibility, Investigation

Özet
Sağlık çalışanları, bağımsız olarak veya kamu ya da özel kesim 
sağlık kuruluşlarında bağımlı olarak çalışmaktadır.
Özel kesimde çalışanlar hasta haklarının ihlali halinde, 
vekâlet veya eser sözleşmesi, vekâletsiz işgörme veya haksız 
fiil hükümleri çerçevesinde tazminat ödemekle yükümlü 
olmakta ve ceza sorumluluğu yönünden genel hükümlere tabi 
bulunmaktadırlar. 
Kamuda çalışanlar, memur veya sözleşmeli personel sayılmakta, 
haklarında tazminat davası açılamamakta, ancak İdare aleyhine 
açılan davada tazminata hükmedilirse kendilerine rücu 
edilmekte, ceza sorumluluğu yönünden de İdarece yapılan ön 
inceleme sonucunda yargılanmalarına karar verildiği takdirde 
savcılıkça işlem yapılmaktadır.
Bizce sağlık çalışanlarının hasta hakları ihlali halinde özel 
kesimde ve kamu kesiminde hizmet sunmalarına göre farklı 
düzenlemelere tabi tutulmaları eşitliğe aykırıdır; kamuda 
çalışanlar sözleşmeli personel sayılmalı, sağlık çalışanları için, 
sağlık alanındaki çalışma şartlarına uygun usul ve esaslar 
öngören özel düzenlemeler yapılmalıdır.

Anahtar Sözcükler: Sağlık Çalışanları, Hasta haklarının 
İhlali, Tazminat Sorumluluğu, Ceza Sorumluluğu, Soruşturma 
İzni

KISALTMALAR HD: Hukuk Dairesi, m. : Madde, s. : Sayfa, Y: Yargıtay, YHGK: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

https://doi.org/10.46629/JMS.2020.23

http://jms.yeniyuzyil.edu.tr
https://orcid.org/0000-0001-7188-9052
https://doi.org/10.46629/JMS.2020.14
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II- Sağlık Çalışanlarının Statüleri ve Hastalarla  
Hukuki İlişkileri
Hasta Hakları Yönetmeliğine göre, sağlık çalışanları, resmi veya 
özel sağlık kuruluşlarında veya serbest olarak sağlık hizmeti ve-
rilmesine iştirak eden kişilerdir (m.4/c).
Sağlık çalışanları, kendi sağlık kuruluşlarında bağımsız olarak, 
özel sağlık kuruluşlarında iş sözleşmesiyle, kamu sağlık kuru-
luşlarında kamu görevlisi olarak hizmet sunarlar.
Bağımsız olarak hizmet sunan sağlık çalışanı ile hasta arasında-
ki hukuki ilişki, sözleşme veya vekâletsiz işgörme yahut haksız 
fiil şeklinde olabilir1.
Bağımsız olarak hizmet sunan sağlık çalışanlarının hasta ile 
yaptıkları sözleşmeler, kural olarak vekâlet sözleşmesi2; estetik 
ameliyat, diş protezi ve benzerleri için yapılan ve sonucun taah-
hüt edildiği sözleşme eser sözleşmesidir3.
Borçlar Kanununa göre, vekâlet sözleşmesi, vekâlet verenin 
bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşme-
dir (m.502/I). Vekâlete ilişkin hükümler, niteliklerine uygun 
düştükleri ölçüde Kanunda düzenlenmemiş olan işgörme söz-
leşmelerine de uygulanır (m.502/II). Vekil, üstlendiği hizmeti, 
özenle yürütmekle yükümlüdür (m.506/II).
Yücel’e göre, sağlık çalışanı ile hasta arasındaki sözleşme, vekâlet 
sözleşmesinden farklı olarak işgören iş sahibini yönlendirmek-
te olması dolayısıyla vekâlet benzeri ancak kendine özgü bir 
sözleşmedir4.
Sonucun taahhüt edildiği, estetik ameliyat, diş, bacak, kol pro-
tezi, silikon takılması ve saç ekimine ilişkin sözleşmeler eser 
sözleşmesi olarak kabul edilmektedir5.
Borçlar Kanununa göre, eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser 
meydana getirmeyi üstlendiği sözleşmedir (m.470). Yüklenici, 

üstlendiği edim veya edimleri özenle yerine getirmek zo-
rundadır (m.471/I).
Özel sağlık kuruluşunda görevli sağlık çalışanı, hastanın bu 
kuruluşla sözleşme yapması halinde, sağlık kuruluyla ara-
sındaki iş sözleşmesi gereği, sağlık kuruluşunun yardımcı 
kişisi olarak hizmet verir6.
Sağlık çalışanının bir özel sağılık kuruluşunda iş sözleşmesi 
ile hizmet vermesi halindeki hasta hakları ihlalinde hasta 
ile ilişkisi sözleşmeye dayanmadığından Borçlar Kanununa 
göre haksız fiil ilişkisi ortaya çıkar7.
Borçlar Kanununa göre, haksız fiil, kural olarak kusurlu ve 
hukuka aykırı bir fiil ile başkasına zarar verilmesidir; zarar 
veren bu zararı gidermekle yükümlüdür (m.49/I).
Sağlık çalışanı ile hasta arasında geçerli bir sözleşme olma-
dığı acil durumlarda8 veya bir ameliyat sırasında ameliyatın 
genişletilmesinin zorunlu olması halindeki tıbbî müdahale 
vekâletsiz işgörmedir9.
Hasta Hakları Yönetmeliğine göre, hastanın rızasının alına-
madığı hayati tehlikesi bulunduğu ve bilincinin kapalı ol-
duğu acil durumlar ile hastanın bir organının kaybına veya 
fonksiyonunu ifa edemez hale gelmesine yolaçacak duru-
mun varlığı halinde hastaya tıbbi müdahalede bulunmak 
rızaya bağlı değildir (m.24/VII).
Borçlar Kanununa göre, vekâletsiz işgörme, vekâleti olmak-
sızın başkasının hesabına, o kişinin menfaatine ve varsayı-
lan iradesine uygun olarak işgörmektir (m.526). Vekâletsiz 
işgören, her türlü ihmalinden sorumludur (m.527/I).
Sağlık çalışanı, hasta ile aralarında sözleşme olsaydı nasıl 
özen gösterecek idiyse vekâletsiz işgörme halinde de aynı 
özeni göstermekle yükümlüdür10.

1 Er, s.67.

2 Yardım, s.38; Demir, s.230; Dizdar, s.53; Er, s.43-44, s.56, YHGK 11.12.2002, 10110147. Bu Karar şöyledir: Borçlar Kanunu uyarınca, diğer 
işgörme sözleşmeleri hakkındaki yasal düzenlemelere tabi olmayan işlerde vekâlet hükümleri geçerlidir ve özel hastane ve onun tarafından 
istihdam edilen hekimler ile hasta arasındaki uyuşmazlıkların vekâlet sözleşmesine ilişkin hukuksal düzenlemelere göre çözülmesi gerektiği 
konusunda, öğreti ve Yargıtayın istikrar kazanmış uygulaması arasında paralellik bulunmaktadır (Üçışık, s.478).

3 Yardım, s.38; Er, s.43-44, s.52; Demir, s.236.

4 Yücel, Hasta ve Hekim İle Sağlık Hizmeti Sunucusu Arasındaki Hukuksal İlişkinin Niteliği, s.239-240 ve orada gösterilen 

kaynaklar.

5 Dizdar, s.52-53 ve orada gösterilen Yargıtay kararları.

6 Yücel, Hasta ve Hekim İle Sağlık Hizmeti Sunucusu Arasındaki Hukuksal İlişkinin Niteliği, s.244-245; Er, s.567, s.67 ve 

orada gösterilen yazar.

7 Er, s.567.

8 Özkan/Öner Akyıldız, s.304.

9 Er, s.564; Demir, s.256; Yücel, s.242. 

10 Er, s.565.
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Kamu sağlık kuruluşlarında hizmet sunan sağlık çalışanı 
kamu görevi yapan kişidir11.
Kamu görevlisi sağlık çalışanı ile hasta arasındaki ilişki kamu 
hukukundan kaynaklanmaktadır12.
Kamu sağlık kuruluşunda görevli sağlık çalışanı ile hasta ara-
sında bir özel hukuk sözleşme ilişkisi bulunmadığı, hastanın 
sadece kamu sağlık kuruluşuna başvurmasıyla hasta ile İdare 
arasında kamu hukukuna özgü bir yasal ilişki kurulduğu ka-
bul edilmektedir13.
1982 Anayasası, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin 
genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukla-
rı kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevlerin 
memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülmesini, bun-
ların Anayasa ve Kanunlara sadık kalarak faaliyette bulun-
malarını ve nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hak ve 
yükümlülüklerinin Kanunla düzenlenmesini öngörmektedir 
(m.128/I-II, m.129/I). Bu hükümler uyarınca çıkarılan 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu, kural olarak, memurları 
kapsamakla birlikte, sözleşmeli personel ve geçici personel 
hakkında da özel düzenlemeler yapmıştır (m.1). Anılan Ka-
nuna göre, kamu hizmetleri, memurlar, sözleşmeli personel, 
geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür (m.4/I). Mevcut 
kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel 
kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sü-
rekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler memur sa-
yılır. Bu tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika 
tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve de-
netim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır 
(m.4/A). Sözleşmeli personel, önemli projeler için şart olan, 
zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir mes-
lek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, mali 
yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve 
işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir; ancak, kadrolu 
istihdamın mümkün olamadığı hallerde tabip veya uzman 
tabiplerin ve Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının da sözleşme 
ile istihdamları caizdir (m.4/B). Bu Kanuna tabi kurumlarda 
çalıştırılan memurların sınıfları şunlardır:
a) Genel İdare Sınıfı
b) Teknik Hizmetler Sınıfı
c) Sağılık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı

ç) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı
d) Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
e) Din Hizmetleri Sınıfı
f) Emniyet Hizmetleri Sınıfı
g) Jandarma Hizmetleri Sınıfı
ğ) Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı
h) Yardımcı Hizmetler Sınıfı
ı) Mülki İdare Amirleri Hizmetleri Sınıfı
i) Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı (m.36). Sağlık Hizmetleri 
ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfını, sağlık hizmetlerinde 
mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, 
veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında ça-
lışan yükseköğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, 
ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, 
biyolog, pisikolog, diyetçi, sağlık muhendisi, sağlık fizikçisi, 
sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik 
tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri 
ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni da-
hil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri 
sağlık personelini kapsar (m.36/III).
İşçiler, bu düzenlemede belirtilenler dışında kalan ve ilgili 
mevzuatı gereğince sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş 
sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçilerdir; bunlar hakkında 
bu Kanun hükümleri uygulanmaz (m.4/D). Bu Kanuna tabi 
kurumlar, belirtilen üç istihdam şekli dışında personel çalış-
tıramazlar (m.5).

III- Özel Kesim Sağlık Çalışanlarının  
Tazminat Sorumluluğu
Özel kesim sağlık çalışanlarının tazminat sorumluluğu, söz-
leşmeden doğan sorumluluk, vekâletsiz işgörmekten kay-
naklanan sorumluluk ve haksız fiilden doğan sorumluluk 
şeklinde olabilir14.
Borçlar Kanununa göre, borç gereği gibi ifa edilmemişse, 
borçlu kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat 
etmedikçe, bundan doğan zararı gidermekle yükümlüdür 
(m.112).
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre, 
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11 Er, s.67 ve s.567.

12 Dizdar, s.54.

13 Özçetin/Balaban, s.188; Demir, s.222 ve orada gösterilen yazar.

14 Er, s.555.
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ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden kişiler ile tüketici-
ler arasında kurulan eser sözleşmeleri, vekâlet sözleşmeleri ve 
benzeri sözleşmeler tüketici işlemidir (m.3/I). Hasta, ticari veya 
mesleki olmayan bir amaçla hareket etmesi durumunda tüke-
tici olarak nitelendirilmelidir15. Hasta ile sağlık çalışanı arasın-
daki ilişkinin tüketici işlemi olduğu kabul edilerek, niteliğine 
göre eser veya vekâlet sözleşmesi hükümlerinin uygulanması 
gerekir16.
Sözleşmeye dayalı sorumlulukta, hasta, sözleşmenin varlığını, 
zararını, sözleşmenin ihlalini ve ihlal ile zarar arasındaki illiyet 
bağını ispatlamak zorundadır; sağlık çalışanının kusurunu is-
patlaması gerekmez17.
Vekâlet sözleşmesinde, hizmet özenle yerine getirilmişse, yöne-
linen sonuca ulaşılamamış olsa bile, vekil sorumlu olmaz18.
Borçlar Kanununa göre, eser sözleşmesinde zamanaşımı süre-
si 5 yıldır (m.147/6); ancak, ayıplı bir eser meydana getirilmesi 
halinde 2 yıllık, yüklenicinin ağır kusuru varsa 20 yıllık zama-
naşımı uygulanır19.
Borçlar Kanununa göre, vekâlet sözleşmesinden doğan alacak-
lar 5 yılda zamanaşımına uğrar (m.146).
Borçlar Kanununa göre, eser sözleşmesi konusu olan eserin 
gereği gibi yapılmaması halinde iş sahibinin genel hükümler 
uyarınca tazminat isteme hakkı saklıdır (m.475).
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre, hasta hakları-
nın ihlali halinde tüketici işlemi sayılan sözleşmelere dayanıla-
rak açılacak davalarda Tüketici Mahkemeleri görevlidir (m.23).
Borçlar Kanununa göre, vekâletsiz işgörmeye dayanan borç iliş-
kisinden doğan alacaklar 10 yıllık zamanaşımı (m.146) süresine 
tabidir20.
Vekâletsiz işgörmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar genel görev-
li mahkeme olan Asliye Hukuk Mahkemesinde çözümlenir21.
Haksız fiil halinde, hasta, zararı, hukuka aykırı davranışı, bu 
davranış ile zarar arasındaki illiyet bağını ve sağlık çalışanının 

kusurunu ispatlamak zorundadır22.
Haksız fiil sorumluluğu, sözleşme sorumluluğu ile birlikte 
ortaya çıkabilir; bu durumda sözleşmeye aykırılık veya hak-
sız fiil dolayısıyla dava açılabilir23.
Borçlar Kanununa göre, haksız fiilde tazminat istemi, zarar-
görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten 
2 yıl, herhalde fiilin işlendiği tarihten itibaren 10 yıl geçince 
zamanaşımına uğrar; ancak, zarara neden olan fiil için ceza 
kanunlarında daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörül-
müşse bu süre uygulanır (m.72).

IV- Kamu Kesimi Sağlık Çalışanlarının  
Tazminat Sorumluluğu
Kamu sağlık kuruluşlarına başvuran hasta ile ilişkilerde İda-
re Hukukundan doğan haklar kullanılabilir24.
1982 Anayasasına göre, Devletin ve kamu tüzel kişilerinin 
genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları 
kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, me-
murlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür (m.128/I). 
Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kulla-
nırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, 
kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve Kanunun gösterdiği 
şekil ve şartlara uygun olarak, ancak İdare aleyhine açılabilir 
(m.129/V).
Devlet memurları Kanununa göre, kişiler, kamu hukukuna 
tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu 
görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum 
aleyhine dava açarlar (m.13/I).
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, idari 
eylemlerle kişisel hakları ihlal edilenlerin dava açmadan 
önce, bu eylemleri öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve 
herhalde eylem tarihinden itibaren 5 yıl içinde ilgili İdareye 
başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri ge-

Hasta Haklarının İhlalinde Sağlık Çalışanları Arasında Eşitsizlik

15 Akipek, Öcal, s.259-260.

16 Yardım, s.39; Üçışık, s.197.

17 Er, s.567.

18 Er, s.59.

19 Üçışık, s.486.

20 Y15HD, 06.03.2017, 183/922-Yücel, Sorumsuzluk Anlaşmaları, Tazminat Sorumluluğunun Tabi Olduğu İspat Kuralları, Görevli 
Mahkeme ve Zamanaşımı, s.392.

21 Yücel, Sorumsuzluk Anlaşmaları, Tazminat Sorumluluğunun Tabi Olduğu İspat Kuralları, Görevli Mahkeme ve Zamanaşımı, s.395. 
22 Er, s.567 ve orada gösterilen yazar.

23 Demir, s.259-260; Yücel, s.243.

24 Er, s.575 ve orada gösterilen yazar.
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reklidir. Bu isteğin kısmen veya tamamen reddedilmesi, bu 
red işleminin tebliğinden itibaren, başvuru hakkında 60 gün 
içinde cevap verilmemesi halinde bu sürenin bitiminden iti-
baren, 60 gün içinde dava açılabilir (m.13; m.7/I). Bu sürede 
dava açılmazsa dava açma hakkı düşer25.

V- Sağlık Çalışanlarının Ceza Sorumluluğu
Özel kesimdeki sağlık çalışanlarının ceza sorumluluğu konu-
sunda Cumhuriyet Savcılığınca, başvuru üzerine veya kendi-
liğinden işlemleri başlatılıp yürütülmektedir26.
1982 Anayasasına göre, memurlar ve diğer kamu görevlileri 
hakkında, işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza ko-
vuşturması açılması, Kanunla belirlenen istisnalar dışında, 
Kanunun gösterdiği idari merciin iznine bağlıdır (m.129/VI).
Devlet Memurları Kanununa göre, memurların, görevleri ile 
ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı so-
ruşturma ve kovuşturma yapılması ve haklarında dava açıl-
ması özel hükümlere tabidir (m.24).
Kamu kesimindeki sağlık çalışanlarının ceza yargılaması için 
genel olarak kamu görevlilerine ilişkin düzenleme çerçeve-
sinde İdarece inceleme yapılıp yargılamanın gerekli olduğu 
sonucuna varılması, yargılamaya gerek olmadığı sonucuna 
varılmışsa, belirli kişiler hakkında Danıştay İkinci Dairesinin, 
diğer kişiler hakkında Bölge İdare Mahkemesinin yargılama 
yapılmasına karar vermesi gereklidir27.
4483 sayılı Memurlar ve Diğer kamu Görevlilerinin Yargılan-
ması Hakkında Kanuna göre, soruşturma izni, ilçede görevli 
kamu görevlileri hakkında Kaymakam, ilde ve merkez ilçede 
görevli kamu görevlileri hakkında Vali, Bakanlıkların merkez 
ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan kamu görevli-
leri hakkında o kuruluşun en üst İdari amiri tarafından verilir 
(m.3/I).
Cumhuriyet Başsavcıları, kamu görevlilerinin bu Kanun kap-
samına giren suçlarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikâyet 
aldıklarında, ivedilikle toplanması gerekli delillerin tespiti dı-
şında hiçbir işlem yapmaksızın ilgili makamdan soruşturma 
izni isterler (m.4/I).
İzin vermeye yetkili merci, böyle bir suç işlendiğini öğrendi-
ğinde bir ön önceleme başlatır (m.5/I). Ön inceleme, izin ver-

meye yetkili merci veya görevlendireceği bir veya birkaç de-
netim elemanı veya kamu görevlileri tarafından yapılır (m.5/
III). Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, hakkın-
da inceleme yapılan kamu görevlisinin ifadesini de alarak bir 
rapor düzenlerler; yetkili merci bu rapor üzerine soruşturma 
izni verilip verilmemesine, gerekçe göstererek, karar verir 
(m.6). Bu karar, Başsavcılığa, hakkında inceleme yapılan 
kamu görevlisine ve varsa şikâyetçiye bildirilir (m.9/I).
Soruşturma izni verilmesi kararına, hakkında inceleme ya-
pılan kamu görevlisi, soruşturma izni verilmemesi kararına 
ise Başsavcılık veya şikâyetçi, tebliğden itibaren 10 gün içinde 
itiraz edebilir. İtiraza, yetkili merciin bulunduğu yerdeki Böl-
ge İdare Mahkemesi bakar ve en geç üç ay içinde kesin karara 
bağlar (m.9/II-IV).
Soruşturma izninin kesinleşmesi halinde dosya yetkili ve 
görevli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Başsavcılık, 
hazırlık soruşturmasını yürütür ve sonuçlandırır (m.11). Da-
vaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme genel hükümlere 
göre belirlenir (m.13).

VI- Doktrindeki Çeşitli Eleştiri ve Öneriler
Er’e göre, kamuda çalışan sağlık meslek mensuplarının ver-
dikleri hizmetin kamu hizmeti olarak yorumlanması ve böy-
lece, sorumlu kişinin yargılanmasının zorlaştırılmış olması, 
hukuk sistemimizdeki temel sorunlardan biridir. Sağlık hiz-
metlerinin, en temel haklardan olan yaşam hakkıyla ve de 
kişilerin bedensel ve ruhsal yapılarıyla doğrudan ilgili olması 
nedeniyle, eğitim gibi diğer kamu hizmetlerinden daha de-
ğişik bir yaklaşımla düzenlenmesi gereklidir; dolayısıyla, ka-
muda görev yapmakta olsa da sağlık personelince yürütülen 
hizmetlere ilişkin yürürlükteki yargılama usulü değiştirilme-
li, bu konuda daha özel bir yargılama usulü geliştirilmelidir28.
Yücel’e göre, sağlığın meta olmadığı dikkate alınarak, tıbbi 
bakım sunumuna ilişkin sözleşmelerin, piyasa düzeninin 
sağlanmasına ve rekabetin korunmasına ilişkin kaygılardan 
uzak bir şekilde düzenlenmesi ve bu sözleşmelerden doğan 
uyuşmazlıkların, insan hakları perspektifiyle çözümlenmesi 
gerekmektedir29.
Özçetin/Balaban’a göre, kamu kesiminde hasta haklarının ih-
lali dolayısıyla tazminat davasının sağlık çalışanları aleyhine 
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25 Er, s.579 ve orada gösterilen yazarlar.

26 Üçışık, s.449.

27 Üçışık, s.449.

28 Er, s.588.

29Yücel, Sorumsuzluk Anlaşmaları, Tazminat Sorumluluğunun Tabi Olduğu İspat Kuralları, Görevli Mahkeme ve Zamanaşımı, s.399.
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değil de idare aleyhinde açılması hem hastayı hem de çalışanı 
korumaktadır. Devletin, kamu görevlisinin vatandaşa verdiği 
zararları doğrudan üstlenmesiyle, zarar gören kişiler ödeme 
kabiliyeti olan bir davalı bulmakta, sağlık çalışanları da görevle-
rini yerine getirirken sürekli bir tazminat tehdidi altında kalma-
maktadırlar. Böyle bir tehdit altında bulunan sağlık çalışanları, 
haklı olarak, mesleklerinin gereği olan riski dahi almaktan çe-
kinirler. Sağlık çalışanları, sürekli olarak mahkemelerde kendi 
aleyhlerine açılmış davalarla uğraşmaktan korunmakla birlikte, 
görevleri dolayısıyla İdareye vermiş oldukları zararlardan ötürü 
İdareye karşı sorumludurlar30.
Özçetin/Balaban’a göre, Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenen 
ve esasen kamu hizmeti gören özel sağlık kuruluşlarında çalı-
şan tüm sağlık çalışanları aleyhine açılacak davaların da İdare 
aleyhine açılmasının öngörülmesi, hem sağlık hizmeti için, 
hem de kamu hizmeti gören sağlık çalışanları için faydalı ola-
cak ve sağlıkta hizmet kalitesinin yükselmesini sağlayacaktır31.

VII- Değerlendirme ve Sonuç
Sağlık çalışanlarının hasta haklarının ihlali halinde tazminat 
sorumluluğu ve ceza sorumluluğu yönünden önemli farklılık-
lar bulunmaktadır.
Tazminat sorumluluğunda, özel sağlık çalışanlarına karşı, söz-
leşme, vekâletsiz işgörme veya haksız fiil düzenlemelerine da-
yanarak 2 yıllık, 5 yıllık ve daha fazla zamanaşımına tabi açılabi-
lirken kamuda görevli sağlık çalışanlarına değil, İdareye dilekçe 
ile başvurulup talebin reddi halinde 60 gün içinde İdareye karşı 
dava açılması gerekmektedir.
Ceza sorumluluğunda, savcılık, özel kesim sağlık çalışanları 
hakkındaki şikâyet üzerine işlem başlatırken, kamu sağlık çalı-
şanları hakkındaki şikâyet üzerine, ancak, İdarece ön inceleme 
yapılıp yargılamanın gerekli olduğu kararı alındığında işlem 
başlatabilmektedir.
Özel kesim sağlık çalışanları bir olayda uzun süre tazminat 
davası açılması ihtimali ile karşı karşıya kalarak çalışmak ve 
dava açılırsa sürekli olarak davayla ilgilenmek durumunda 
iken, kamu çalışanlarına, idareye karşı daha kısa sürede açılan 
tazminat davasının İdare aleyhine neticelenmesi halinde rücu 
edilmektedir. Özel kesim çalışanlarının ceza sorumluluğu için 

Savcılığa dilekçeyle müracaat üzerine işlem yapılabilirken, 
kamuda şikâyetler İdarece ön incelemeye tabi tutulmakta, 
yersiz şikâyetler için İdarece yargılama gerekmediğine karar 
verilebilmektedir.
Bize göre, aynı mesleki hatayı yapan iki sağlık çalışanının 
sorumlulukları konusunda, sırf kamu görevlisi olup olma-
ma yönünden farklı usuller öngörülmesi, savunulamaz bir 
eşitsizlik ortaya çıkarmakta ve aynı hizmeti alan aynı du-
rumdaki vatandaşlar arasında da haklarını ileri sürmeleri 
konusunda ayırıma yol açmaktadır.
Bizce, özel kesim sağlık çalışanlarıyla aynı hizmeti sunan 
kamu görevlisi sağlık çalışanları, kamu erki kullanan ve 
Anayasa ve Kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmak-
la yükümlü olan memurlar için konulmuş olan hükümlere 
tabi tutulmamalı, resmi sağlık teşkilatında yönetim görevi 
olmayanlar, Devlet Memurları Kanununda memur değil, 
sözleşmeli personel sayılmalı ve sağlık çalışanlarının tümü 
için kamu kesimi ve özel kesim çalışanları şeklinde ayırım 
olmaksızın, sağlık alanındaki çalışma şartlarına uygun usul 
ve esaslar öngören özel düzenlemeler yapılmalıdır.
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Abstract
Chronic traumatic encephalopathy (CTE) is a neurodegenera-
tive disease seen in people who have undergone multiple head 
trauma. It occurs as a result of repeated extremely powerful 
blows rather than a single trauma to the head. Although these 
accumulations begin to occur shortly after the trauma, symp-
toms such as memory loss, dementia, confusion, depression, 
and behavioral problems appear within (a) few years.
It was first described by the Nigerian-based American neuro-
pathologist Bennet Omalu in 2002 after an autopsy to the Pitts-
burgh Steelers American Football team player Mike Webster, 
who was a former American National Football League (NFL) 
player and ended his life by committing suicide. Omalu ob-
served that brain autopsy of Mike Webster revealed amyloid 
plaques and excessive tau protein accumulation. Tau protein is 
thought to occur as a result of concussion caused by the blow to 
the head in athletes exposed to recurrent head trauma.
In histopathological preparations, it was observed that the neu-
rons in the frontal, parietal and temporal neocortex regions had 
decreased, and amyloid plaque formation and tau proteins had 
accumulated. Atrophy has been detected in global cerebral ar-
eas such as basal ganglia, thalamus, hippocampus, amygdala, 
mammary and lateral geniculate bodies. It has been shown that 
the pathology is widely distributed deep within the cerebral sul-
cus. Excess of Tau protein causes damage to brain tissues, as in 
Alzheimer's patients.
In CTE, symptoms may appear just a few weeks after concus-
sion, and may manifest themselves decades later. The aim of this 
review is to draw attention to the CTE picture, which may cause 
symptoms such as behavioral changes, memory loss, unneces-
sary aggression, depression and increased suicidal tendency in 
individuals exposed to head trauma and bring the issue to the 
agenda of sports people.

Keywords: Chronic Traumatic Encephalopathy, Head Trau-
ma, Tau Protein, β-Amyloid Plaque

Özet
Kronik travmatik ensefalopati (KTE), birden fazla kafa travması 
geçirmiş insanlarda görülen nörodejeneratif bir hastalıktır. 
Kafaya alınan tek bir travmadan ziyade, tekrar eden son derece 
kuvvetli darbeler sonucu oluşur. Bu birikimler travmadan 
çok kısa süre sonra oluşmaya başlasa da hafıza kaybı, demans, 
konfüzyon, depresyon, davranış problemleri gibi semptomlar 
ancak birkaç yıl içinde ortaya çıkmaktadır.
İlk kez 2002 yılında Nijerya asıllı Amerikalı nöropatalog Bennet 
Omalu tarafından eski bir Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) 
oyuncusu olan ve intihar ederek yaşamına son veren Pittsburgh 
Steelers Amerikan Futbol takımı oyuncularından Mike 
Webster’a yaptığı otopsi sonrası tanımlanmıştır. Omalu, Mike 
Webster’a yaptığı otopsi sonrası, Webster’ın beyninde amiloid 
plakların ve aşırı tau proteinlerinin biriktiğini gözlemlemiştir. 
Tau proteininin tekrar eden kafa travmasına maruz kalan 
sporcularda kafaya alınan darbe ile oluşan beyin sarsıntısı 
sonucunda meydana geldiği düşünülmektedir.
Histopatolojik preperatlarda; frontal, parietal ve temporal 
neokorteks bölgelerindeki nöronlarda azalma, amiloid plak 
oluşumu ve tau proteinlerinin biriktiği görülmüştür. Bazal 
ganglionlar, talamus, hipokampus, amigdala, mamillara ve 
lateral genikulat cisimler gibi global serebral bölgelerde atrofi 
saptanmıştır. Patolojinin serebral sulkusun derinliklerine yaygın 
olarak dağıldığı gösterilmiştir. Tau proteinin fazlalığı, beyinde 
aynı Alzheimer hastalarının beyin dokularına benzer hasarlar 
oluşturmaktadır.
KTE’de semptomlar beyin sarsıntısından hemen birkaç hafta 
sonra ortaya çıkabileceği gibi, uzun yıllar sonra da kendini 
gösterebilir. Bu derlemenin amacı, kafa travmasına maruz 
kalmış bireylerde davranış değişiklikleri, hafıza kaybı, gereksiz 
agresyon, depresyon ve intihara eğilimde artış gibi belirtilere 
neden olabilen KTE tablosuna dikkat çekmek ve konuyu spor 
kamuoyunun gündemine getirmektir.

Anahtar sözcükler:  Kronik Travmatik Ensefalopati, Kafa 
Travması, Tau Protein, β-Amiloid Plak
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Giriş
Spor tüm toplumlarda oldukça ilgi gören ve küçük yaş-
lardan itibaren kitleleri peşinden sürükleyen ve oldukça 
sevilen bir aktivitedir. Düzenli yapılan sportif aktivite-
lerin sağlık açısından yararları saymakla bitmeyecek 
kadar çoktur (1). Fakat sportif aktiviteleri yaparken, 
yapılan aktivitenin nereye kadar yararlı olduğunu, han-
gi noktadan sonra kişiye zarar vermeye başladığını iyi 
bilmemiz gerekmektedir (1). Ayrıca hangi tür sportif ak-
tivitelerin, hangi yaşlardan itibaren yapılmasının doğru 
olduğunu, fiziksel aktiviteyi yapma esnasında ne tür ko-
ruyucu malzeme kullanılması gerektiğini iyi bilmeliyiz. 
Bu tür ayrıntılar göz ardı edildiğinde çok sevdiğimiz bir 
aktiviteyi yaparken, geri dönüşü olmayan problemlere 
de yol açabiliriz (2). Özellikle temas sporlarında (boks, 
Amerikan futbolu, futbol gibi) sürekli tekrar eden kafa 
travmasına maruz kalan sporcularda, zamanla beyin 
dokusunda dejenerasyon başlamakta, oluşan kalıcı ve 
ilerleyici patolojik gelişmeler sonucu sporcularda; hafıza 
kaybı, demans, konfüzyon, depresyon, davranış prob-
lemleri gibi semptomları içeren klinik bir tablo ortaya 
çıkmaktadır (3). 

Kronik Travmatik Ensefalopati
Kronik travmatik ensefalopati (KTE), birden fazla kafa 
travması geçirmiş insanlarda görülen nörodejeneratif 
bir hastalıktır (4, 5). İlk kez 2002 yılında Nijerya asıllı 
Amerikalı nöropatalog Bennet Omalu (Şekil 1) tarafın-
dan eski bir Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) oyuncu-
su olan ve intihar ederek yaşamına son veren Pittsburgh 
Steelers Amerikan Futbol takımı oyuncularından Mike 
Webster’a yaptığı otopsi sonrası tanımlanmıştır (4). 
Omalu, Mike Webster’a yaptığı otopsi sonrası, Webs-
ter’ın beyninde amiloid plakların ve aşırı tau proteinleri-
nin biriktiğini gözlemlemiştir (4). Tau proteininin tekrar 
eden kafa travmasına maruz kalan sporcularda kafaya 
alınan darbe ile oluşan beyin sarsıntısı sonucunda mey-
dana geldiği düşünülmektedir (6). Bu proteinin fazlalığı 
sonucu beyinde aynı Alzheimer hastalarının beyin do-
kularındakine benzer hasarlar oluşturaktadır (7, 8).

Şekil 1: Dr. Bennet Omalu

Histopatolojik Bulgular
Histopatolojik preperatlarda beyin dokusunda aşırı tau 
proteinin oluştuğu gösterilmiştir (9, 10). Beyin prepe-
ratlarında kortikal atrofi, kortikal kontüzyon, hemoraji 
ya da infarkt alanları görülmemiştir (4, 11). Frontal, 
parietal ve temporal neokorteks bölgelerindeki nöron-
larda azalma, amiloid plak oluşumu ve tau proteinle-
rinin biriktiği görülmüştür (12, 13). Hipokampus veya 
entorinal kortekste nörofibriler yumaklar (NFT) veya 
nöropil iplikleri (NT) görülmemiştir. Lewy cisimcikleri 
görülmemiştir. Apolipoprotein E genotipi E3/E3 olarak 
tespit edilmiştir (4, 14). Kronik travmatik ensefalopa-
tide, birçok diffüz amiloid plağın yanı sıra neokortikal 
bölgelerde seyrek NFT ve tau-pozitif NT’nin varlığı 
belirgindir (15). Dr. Omalu tarafından tanımlanan bu 
vaka, tekrarlanan hafif travmatik beyin hasarına maruz 
kalan emekli profesyonel Milli Amerikan Futbol Ligi 
oyuncularının potansiyel uzun vadeli nörodejeneratif 
problemlere sahip olabileceklerini ortaya koymakta-
dır (4). Bir başka çalışmada otopsi sonucu hazırlanan 
histoptolojik incelemede; bazal ganglionlar, talamus, 
hipokampus, amigdala, mamillara ve lateral genikulat 
cisimler gibi global serebral bölgelerde atrofi saptan-
mıştır (4, 11). Bu olgu, beyinde, fosforile edilmiş tau 
(p-tau) -pozitif NFT'ler ve NT gibi KTE'nin tipik pa-
tolojik özelliklerini göstermiştir (11, 16). Patolojinin 
serebral sulkusun derinliklerine yaygın olarak dağıldığı 
gösterilmiştir. Bazal gangliyonlar, talamus, amigdala ve 
beyin sapında da NFT ve NT bulunmuştur (17). Motor 
ve duyusal kortekslerde yetersiz β-amiloid kalıntıları 

Figure 1: Mitral biodegrdable ring 
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bulunmuştur. Bu örnek KTE'nin genç yaşlarda ortaya çı-
kabileceğini ve çocukların bile KTE kaynaklı demans ya-
şayabileceğini göstermiştir (2, 18, 19).
Dr. Omalu, NFL oyuncularında KTE hastalığını keşfede-
rek, oyuncuların maç sırasındaki kafa kafaya çarpışmaları 
sonucu beyinde bir patoloji oluştuğunu ortaya çıkarmıştır 
(4). O nedenle bu hastalık özellikle Amerikan futbolcu-
ları ve boksörlerin hastalığı olarak bilinmektedir (4, 20). 
Amerikan Futbolu oyuncularının, kafa kafaya yaptıkları 
şiddetli çarpışmaların 100 G kuvvetine ulaşması sonucu 
beyinde hasarlar oluşmaktadır. Ayrıca aile içi şiddet nede-
niyle kafasına darbe alan kişilerde de benzer problemler 
görülebilir (21). Travmatik beyin hasarı (TBI)'ların %90 
kadarı beyin sarsıntısı veya hafif TBI olarak sınıflandırıl-
mıştır. Hafif TBI semptomlarının büyük bir çoğunluğu (% 
80-90), hasardan sonraki ilk iki hafta içinde kaybolur (22). 
Hafif TBI sonrası insanların büyük çoğunluğunda semp-
tomların giderilmesiyle birlikte, ilerleyici beyin atrofisinin 
ve bilişsel işlev bozukluğunun devam ettiğine dair kanıtlar 
vardır (23, 24).
KTE; zamanla tau proteinlerinin biriktiği ve nöronlar ara-
sındaki sinaptik bilgi akışına engel olan, nörodejeneratif 
bir hastalıktır (25, 26). Kafaya alınan tek bir travmadan 
ziyade, tekrar eden son derece kuvvetli darbeler sonucu 
oluşur. Bu birikimler travmadan çok kısa süre sonra oluş-
maya başlasa da hafıza kaybı, demans, konfüzyon, depres-
yon, davranış problemleri gibi semptomlar ancak birkaç 
yıl içinde ortaya çıkmaktadır (27).

Kronik Travmatik Ensefalopati Tarihçesi
KTE’nin tarihinden biraz bahsedecek olursak, hastalık ilk 
(1920’lerde) boksörler üzerinde tanımlanmış ve konuşma 
dilinde "punch-drunk sendromu" olarak adlandırılmış-
tır (2, 28). Hastalık üzerine, 1949’da İngiltere’den Nöro-
log Macdonald Critchley’in “'Punch-drunk Sendromla-
rı: Boksörlerde Kronik Travmatik Ensefalopati” başlıklı 
makalesiyle dikkat çekilmeye çalışılmış, fakat davranış 
değişikliklerinin belirtilmesi dışında, histopatolojik her-
hangi bir kanıt sunulamamıştır (5, 29). KTE’nin, ilk başta 
baş bölgesine çok fazla darbe alan kişileri etkilediği kabul 
edilmiş ve boksörlerle sınırlı olduğu düşünülmüştür. Fa-
kat tekrar eden kafa travmasının sonuçları ile ilgili kanıt 
büyüdükçe, bu hastalığın boksörlerle sınırlı olmadığı, baş 
bölgesine darbe alınan bütün spor dallarındaki sporcuları 
etkileyebileceği ortaya çıkmış ve hastalığa KTE adı veril-
miştir (4, 30, 31, 32).

Emekli bir Amerikan futbolu oyuncusu Mike Webster’ın 
2000’li yılların başında ölümü ve ölümünden önceki garip 
davranışları hastalık üzerine yapılan çalışmaları arttırmış-
tır (4, 33). Günümüzde bu hastalığı Amerikan futbolu, ru-
gby, buz hokeyi, futbol, güreş ve beyzbol gibi birçok spor 
dalında mücadele etmiş sporcularda görmek mümkün-
dür (34). Çok basite indirgersek hastalığa kafaya alınan 
çok fazla sayıda darbe sebep olmaktadır (35). Bu darbeler, 
futbolda, topa kafa ile vurmak gibi ufak darbelerle olabi-
lirken, boks ve Amerikan futbolunda olduğu gibi daha 
büyük darbeleri de içermektedir. Özellikle futboldaki gibi 
çok küçük darbeler o anda belirgin bir travmaya sebep ol-
maz ve klinik bulgu vermez, fakat beynin kafatası içindeki 
hareketleri -sporcular jübilelerini yaptıktan- yıllar sonra 
bu hastalığın ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir (10).

Kronik Travmatik Ensefalopatinin Görülme Sıklığı
Araştırmacılar yaklaşık 15 yıl boyunca Amerikan futbo-
lu oynamış 202 kişinin öldükten sonra bağışlanmış beyin 
örneklerini incelemiş ve 177’sinde (%87) KTE’ye rastlan-
dığını bildirmişlerdir (4-1-1). NFL’de oynayan 111 eski 
oyuncunun beyin örneklerinde yapılan incelemelerde ise 
biri hariç tümünde KTE hastalığının izlerine rastlanmıştır. 
Şaşırtıcı olmayacak bir şekilde futbol geçmişi uzun olan-
larda hastalığın görülen şiddeti de çok daha fazla bulun-
muştur. Sadece lise döneminde oynayanlarda Tau protein 
seviyesi daha az iken (%27), üniversite eğitimi süresince 
de Amerikan futbolu oynayan oyuncularda daha fazla 
(%56), profesyonel olarak oynayanlarda ise en fazla  (%87) 
nörodejenerasyon olduğu görülmüştür. Milli Takım düze-
yinde oynayanlarda bu oran daha da artmıştır (%99)(2, 5, 
14, 36) (Şekil 2). Amerika’da futbol altyapı takımlarında 
12-13 yaşına kadar topa kafa vurmak yasaklamıştır (37, 
38).

Hastalık dört ana evreden oluşmaktadır (30, 39, 40):
Evre I: Sporcuda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozuk-
luğunun yanı sıra kafa karışıklığı, yönelim bozukluğu, baş 
dönmesi ve baş ağrıları görülür.
Evre II: Hafıza kaybı, sosyal istikrarsızlık, dürtüsel davra-
nış ve zayıf yargı içerir.
Evre III: Konuşma engelleri, duyu işleme bozukluğu, tit-
reme, baş dönmesi görülür.
Evre IV: Diğer evrelerde görülen belirtilere ilaveten ALS 
benzeri bir kas hastalığı, felç, sağırlık, depresyon ve intiha-
ra yönelim gibi belirtileri içerir.
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Kronik Travmatik Ensefalopati için Risk Faktörleri ve 
Görüldüğü Gruplar
• Kafa travması varlığı KTE görülme riskini arttırır 

(4, 41).
• Temas sporları yapan sporcular, özellikle sık kafa 

travmasına maruz kalan profesyonel boksörler, 
Amerikan futbolu oyuncuları, futbolda kafa kafaya 
çarpışma (33),

• Muharebe hizmetlerinde çalışanlar (10),
• Şiddete maruz kalan kişiler (42),
• Zihinsel engelli olan kişilerde ve nöbetlere bağlı bi-

linç kaybı olan kişilerde düşmelere bağlı kafa trav-
maları olanlarda (39).

Zamanla bu yaralanmalar anormal tau proteini oluşu-
munu tetikleyebilir ve oluşan bu protein beyinde çeşitli 
alanların tutulumuna neden olur, sonuçta nöronların 
normal çalışmasını engelleyebilir. Alzheimer hastalığı 
olan kişilerde gözlenen proteinlerin yapılanmasına ben-
zer bir durum ortaya çıkabilir (43).

Kronik Travmatik Ensefalopati Belirtileri
KTE’de semptomlar beyin sarsıntısından hemen birkaç 
hafta sonra ortaya çıkabileceği gibi, uzun yıllar sonra 
da kendini gösterebilir. Kişilerde davranış değişiklikle-
ri, hafıza kaybı, gereksiz agresyon, depresyon ve intihara 
eğilimde artış gibi sık görülen belirtilerin yanı sıra para-
noya, saldırganlık, ilgisizlik, sinirlilik, düşünmeden ha-
reket etme, kötü konsantrasyon, bellek ile ilgili sorunlar, 
tremor ve klonüs gibi belirtiler de görülebilir (2,4). Bu 
belirtiler, travmatik beyin hasarı sonrası görülebileceği 
gibi, yıllar sonra da oluşabilir (2, 3, 4, 44).

Kronik Travmatik Ensefalopatide Tanı Yöntemleri
KTE tanısı için rutin uygulamada spesifik bir test henüz 
yoktur. Ayrıntılı anamnez, hastanın öyküsü ve fiziki mu-
ayene sonucunda elde edilen bulgulara, hastanın kafa 
travmalarına sık maruz kalması da eklendiğinde KTE 
düşünülebilir. Tıbbi muayenede beynin durumu hak-
kında daha fazla bilgi almak ve diğer hastalıkları ekarte 
etmek için BT taraması, MRG, PET, kan testleri, nörop-
sikolojik testler gibi çeşitli tetkikler ve testler yapılabilir 
(45, 46).

Şekil 2: Eskiden Amerikan futbolu oynamış oyuncula-
rın beyin görselleri

KTE’nin şu anda tek kesin teşhis yolu ölüm sonrası 
yapılan beyin otopsilerinden hazırlanan preparatların 
histopatolojik incelenmesi olsa da son dönemlerde kafa 
travması geçiren sporcular hayatta iken kanda IL-6 
ve tümör nekroz faktör α (TNFa) gibi biomarkerlarda 
yükselmenin (47, 48) ve PET görüntülemede Tau pro-
tein birikimlerinin gözlemlenebileceğine dair yayınlar 
çıkmaya başlamıştır (49). Amerikan Futbolu ve boks 
gibi sık kafa travmalarına maruz kalan sporcularla, olu-
şan KTE arasındaki bağlantıyı ortaya koymak için yapı-
lan bir çalışmada; 202 futbolcunun beyni otopsiyle in-
celenmiş, 87’sinde KTE’ye dair izler görülürken NFL’de 
oynayan 111 futbolcunun biri dışında tümünde KTE 
ile birebir uyumlu bulgular belirlenmiştir. Araştırmacı-
lar, NFL eski oyuncuları üzerinde yaptıkları çalışmalar-
da %99 oranında KTE’ye ilişkin kanıt bulmuşlardır (2).

Hastalığın Genetiği
Benzer kafa travmasına maruz kalınmasına rağmen 
neden bazı sporcularda KTE ile ilgili değişikliklerin 
diğerlerine göre daha fazla olduğu ve altında genetik 
yatkınlığın varlığı sorgulandığında, TMEM106B genini 
taşıyan bireylerde KTE patolojisi geliştirme riski daha 
yüksek bulunmuştur (50, 51).

Kronik Travmatik Ensefalopatide Tedavi ve Korunma
KTE için standart kabül görmüş bir tedavi protokolü 
yoktur. Hastalarda görülen semptomların ortadan kal-

Figure 1: Mitral biodegrdable ring 
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dırılmasına yönelik hekimler tarafından yapılan öneriler 
dikkate alınmalı, verilen ilaçlar kullanılmalıdır (4, 31, 52, 
53, 54, 55, 56). 
• Gerektiğinde bazı ilaçları kullanmak (örneğin, anti-

depresanlar, nöroleptikler, duygudurum bozuklukla-
rı için ilaçlar);

• Yaşam tarzı değişiklikleri; fiziksel egzersiz, sağlıklı, 
yeterli ve dengeli beslenme,

• Sigara, alkol ve uyuşturucu tüketiminden kaçınmak,
• Psikoterapi desteği almak,
• Baş bölgesine alınacak darbe ya da sarsıntıya neden 

olacak aktivitelerden kaçınmak,
• Oyunda tehlikeli davranışları önlemek için gerekli 

kurallar ve yaptırımlar koymak,
• Uygun koruyucu ekipman kullanılmasını teşvik et-

mek (kask, başlık),
• Kafa travması riskini azaltmak için diğer adımlar: 

motosiklet/bisiklet sürme esnasında kask takmak, 
kayak, snowboard dersi ve diğer travmatik etkinlikler 
esnasında koruyucu malzeme kullanmak.

• Araba kullanırken emniyet kemeri takmak.
• Alkollü araç kullanmamak.
• Evlerde kayma riski olan, ayağa takılabilecek mal-

zemeleri kaldırmak, düşme sonucu kafa travmasına 
engel olmak için gece lambası (fotoselli) kullanımını 
önermek.

• Kafa travması sonrasında acil tıbbi yardım almak.

Sonuç
Kafa travmalarına maalesef daha çocukluk yaşlarından iti-
baren maruz kalan birçok sporcu bulunmaktadır. Travma 
sonrası kısa bir süre içinde olmasa bile yıllar sonra kafaya 
alınan darbeler nedeniyle sporcularda dikkat eksikliği ve 
hiperaktivite bozukluğunun yanı sıra yönelim bozukluğu, 
baş dönmesi ve baş ağrıları, hafıza kaybı, sosyal istikrarsız-
lık, dürtüsel davranış ve yargı zayıflığı, konuşma engelleri, 
duyu işleme bozukluğu, tremor, ileri evrelerde ALS ben-
zeri bir kas hastalığı, felç, sağırlık, depresyon ve intihara 
yönelim gibi belirtiler görülebilir (40, 57, 58, 59). Yapılan 
sportif aktiviteye uygun ekipman, koruyucu malzeme kul-
lanımı önemlidir. Daha çocukluk döneminden itibaren 
sporcularımızı kafa travmalarından uzak tutabileceğimiz 
antrenman alanları ve antrenman teknikleri geliştirmemiz 
gerekmektedir.
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Özet
Cinsel istismar, Dünya’nın her yerinde mekân, mağdurun ve 
saldırganın mesleği, sosyo-ekonomik ve eğitim durumu, dili, 
dini, ırkı, ve toplumdaki konumu gibi birçok faktörden bağım-
sız olarak meydana gelmektedir.  Birçok literatür çalışması cinsel 
istismarın cinsellikle değil güç ve hiyerarşi ile ilişkili olduğunu 
vurgulamaktadır. Mevcut çalışma güç ilişkisinden doğan cinsel 
istismar olgularına genel bir bakış sunmak amacı ile aktarıl-
maktadır. Mağdur ve saldırgan arasındaki ilişki ve güç-denge-
sine bağlı olarak adli süreçlere görece daha az yansıyan bu tip 
istismarlar sıklıkla siyah sayılara dönüşmektedirler. Buna bağlı 
olarak genel istatistiki verilere ulaşmakta zorluklar yaşanmakta 
ve literatürde de daha olgusal çalışmalar olarak karşılaşılmakta-
dırlar. Mevcut çalışmada toplumdaki çeşitli hiyerarşik ilişkiler 
üzerinden hareketle, üst konumdan daha aşağıda olana yönelik 
gerçekleşen ve hiyerarşik bağdan doğan ‘güç’ kavramının direkt 
olarak görüldüğü cinsel istismar davranışına genel bir bakış 
sunmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda işçi-işveren, öğrenci-okul 
personeli, hasta-sağlık personeli… gibi ilişkilerin yanı sıra aile içi 
cinsel şiddet kapsamında da ele alınmakta olan ensest ilişkilere 
de değinilmektedir. Ayrıca çalışma kapsamında ilgili istismarla-
rın çeşitli kurumların içinde gerçekleşiyor olmaları göz önünde 
bulundurularak kurum çatısı altında cinsel istismarlar ayrıca 
değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Cinsel Suçlar, Cinsel İstismar, Gücün Kö-
tüye Kullanımı

Abstract
Sexual abuse occurs all over the world regardless of many factors 
such as location, occupation, socio-economic and educational 
status, language, religion, race and status of the victim and the 
perpatrator. Many literature studies emphasize that sexual abuse 
is associated with power and hierarchy, not sexuality. The present 
study is presented in order to provide an overview of sexual 
abuse cases arising from power relations. Due to the relationship 
between the victim and the offender and the power-balance, 
these types of sexual abuses, which are relatively less reflected in 
judicial processes, often turn into black numbers. Accordingly, 
there are difficulties in reaching general statistical data and they are 
encountered more as case studies in the literature. In the present 
study, based on various hierarchical relationships in society, it is 
aimed to present an overview of sexual abuse behavior towards 
the one lower than the higher position and where the concept 
of 'power' arising from the hierarchical link is directly seen. In 
this context, in addition to relations such as employee-employer, 
student-school staff, patient-healthcare personnel, incest is 
also addressed within the scope of domestic sexual violence. In 
addition, within the scope of the study, taking into account the fact 
that the relevant abuses occur within various institutions, sexual 
abuse was also evaluated as institutional abuses seperatly.

Key words: Sexual Abuse, Abuse of Power, Sexual Crimes
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An Overview of Sexual Abuse in the Context of the Abuse of Power

Giriş
Cinsel şiddet hem fiziksel hem de psiko-sosyal sonuç-
ları nedeniyle insan eliyle gerçekleştirilen en ağır trav-
matik yaşantılardan bir tanesidir. Dünya Sağlık Örgü-
tü (2002) cinsel şiddeti: “ev ve iş dahil ancak bunlarla 
sınırlı olmamak üzere herhangi bir ortamda, kurban 
ile ilişkisinden bağımsız olarak herhangi bir kişi tara-

fından, bir kişinin cinselliğine karşı zor kullanarak 
yönlendirilen herhangi bir cinsel eylem, cinsel eylem 
gerçekleştirme girişimi, istenmeyen cinsel yorumlar 
veya teklifleri” şeklinde tanımlamaktadır (1). Cinsel 
şiddet eylemleri evlilik içi ya da flört tecavüzü, yaban-
cılar tarafından gerçekleştirilen tecavüz, sistematik 
taciz, fiziksel ya da mental engellinin cinsel istismarı, 
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evliliğe zorlama, çocukların cinsel istismar ve sömürü-
sü, zorla çocuk aldırma/düşürtme, genital mutilasyon, 
cinsel sömürü amaçlı insan kaçakçılığı ve fuhuşa zor-
lama gibi birçok eylemin yer aldığı geniş bir yelpazeyi 
kapsamaktadır (1). Bu doğrultuda kişiye karşı direkt 
veya indirekt, sözel, fiziksel, duygusal boyutlarda ger-
çekleşebilen bir eylemdir. Aynı zamanda aslında cin-
sel şiddet kavramı bir çatı kavram sayılabilmektedir. 
Literatürde “tecavüz”, “cinsel saldırı”, “cinsel istismar” 
ve “cinsel şiddet” kavramları genellikle sinonimdir ve 
birbirleri yerine geçebilecek şekilde kullanılabilmek-
tedirler (2). Mevcut çalışma için cinsel istismar kavra-
mının kullanımı daha doğru görünmektedir. Zira bir 
cinsel şiddet türü olan cinsel istismar, cinsellikle değil 
güç ve hiyerarşi ile ilişkilidir (3). Groth'un (1981) cin-
sel saldırgan profillerini detaylı olarak değerlendirdiği 
çalışmasında, cinsel istismarın arzudan ziyade güç ve 
öfke gösterisi olduğu kompleks yapısından dem vur-
maktadır (4). Edwards'ın (2005) kurum çalışanlarının 
uyguladığı istismarlara odaklandığı çalışmasına göre 
ise bazı saldırganlar kurbanlarını gerçekten incitmeyi 
amaçlamakta ve ayrıca bunu yaparken sahip oldukla-
rı güçten büyülenmektedirler (5). Dolayısıyla sıklıkla 
cinselliğin araç olma durumunun baskın olduğu bir 
güç ilişkisinden söz edilmektedir. 
Her türlü cinsel şiddetin kişinin güven duyduğu diğer 
kişiler tarafından gerçekleştirilmesi, yaşanılan travma-
nın daha ağır deneyimlenmesine sebep olabilmektedir. 
Günümüzde ordu ve emniyet teşkilatları en güvenilir 
kurumlar iken (6); diyanet, eğitim kurumları ve liste-
nin daha alt sıralarında yer alan hastaneler de (7) gü-
ven duyulan resmi kurumlar arasında yer almaktadır. 
İnsanlar çocuklarına başlarına bir şey gelmesi duru-
munda polise ya da öğretmenlerine gitmelerini veya 
bir yerleri acırsa doktorların onları iyileştireceğini söy-
lerler. Kişilerin güvendikleri bu yerlerden görecekleri 
zarardan doğacak olumsuz sonuçlar dramatik boyut-
larda olmaktadır. 
Literatür gözden geçirildiğinde hiyerarşik ilişkiler ve 
bu hiyerarşik ilişkideki gücün kullanımına bağlı or-
taya çıkan farklı gruplarda cinsel istismar olguları ile 
karşılaşılmaktadır. Bireyin güven duyduğu kurum-
larda ayrıca göz önünde bulundurularak öğrencilere 
öğretmenleri (8; 9; 10), hastalara sağlık kurumu per-
soneli (11; 12; 13), mahkumlara cezaevi personeli (14; 
15), danışanlara terapistleri (16; 17), cemaat men-
suplarına din adamları (18; 19) tarafından uygulanan 
cinsel istismarlara yönelik bir literatürün hali hazırda 

mevcut olduğu görülmektedir. Yukarıda bahsi geçen 
ilişkilerde de ortaya çıkabilen güç odaklı istismar, 
yalnızca cinsel sınırlamalara da takılmamaktadır. 
Cinsel istismardan farklı olarak duygusal, fiziksel ya 
da ekonomik boyutlarda olabilmekle birlikte mevcut 
çalışma bu ilişkiler kapsamında üst konumdan daha 
aşağıda olana yönelik olan ve hiyerarşik bağdan do-
ğan ‘güç’ kavramının görüldüğü cinsel istismar dav-
ranışına odaklanmaktadır. 
İngiltere ve Galler’i kapsayan 2012 yılına ait istatistik-
ler değerlendirildiğinde yalnızca bu dönemde yakla-
şık 473.000 yetişkin kadın ve erkeğin bir cinsel saldırı 
eyleminin mağduru olduğu tahmin edilmektedir (20). 
Adalet Dairesinden elde edilen istatistiklere göre (21), 
Amerika Birleşik Devletleri’nde 2015 yılında 431.840 
ve 2017 yılında 393.980 cinsel taciz ve tecavüz vakası 
olduğu bildirilmiştir. Türkiye’de de Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun (TUİK) istatistiklerine bakıldığında cin-
sel dokunulmazlığa karşı 2007 yılında 14.347 ve 2008 
yılında 17.151 dava açıldığı görülmektedir (22). Gros-
sin ve arkadaşlarının (2003) 418 cinsel taciz vakası 
üzerinden gerçekleştirdikleri bir çalışmada, 11 cin-
sel tacizin kurban üzerinde otorite/güç sahibi kişiler 
tarafından gerçekleştirildiği görülmüştür (23). Adli 
mercilere cinsel istismar sonucu yönlendirilmiş 3-18 
yaşları arasında 106 çocuk ile gerçekleştirilen bir ça-
lışmada cinsel istismarların %96,3’ünün çocuğun ta-
nıdığı kişilerce yapıldığı ve %10,4’ünün aile içi ensest 
olgusu olduğu belirtilmiştir (24). 
Yukarıda aktarılan veriler yalnızca hukuki süreçlerin 
başlatıldığı, bildirilen cinsel şiddet eylemi oranlarıdır. 
Oysaki cinsel suçlar sıklıkla çeşitli sebeplere bağlı ola-
rak polise bildirilmemekte, gizli kalmakta ve bu du-
rumda kriminolojide siyah sayılar olarak isimlendiri-
len durumun parçasını oluşturmaktadır. Yeni Zelanda 
cinsel istismar mağdurları destek merkezine göre her 
100 cinsel saldırı suçundan yalnızca 10 tanesi rapor 
edilmekte ve bu 10 taneden yalnızca 3 tanesi mahke-
meye yansımaktadır (25). Bir başka çalışma ise cinsel 
şiddet mağdurlarının yalnızca %5’inin polise bildi-
rimde bulunduğunu tahmin etmektedir (26). 
Literatürde, siyah sayıların oluşmasını mağdurun bil-
dirimde bulunmaması ve sebepleri ile ilişkilendirilen 
belli başlı durumlar sıralanmıştır. Bunlar suçlunun 
mağdur tarafından tanınmaması, mağdurun suça rıza 
gösterdiği durumlar, mağdur ve suçlu arasında daha 
önceden var olan ilişkiler, korkma ve çekinme, mağ-
durun polise karşı düşmanca tutumu, mağdurun hu-
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rumu ve toplumdaki konumu gibi birçok faktörden ba-
ğımsız olarak meydana gelmektedir. Mevcut çalışma bu 
bilgiler ışığında güç ilişkisi içinden doğan cinsel istismar 
olgularına genel bir bakış sunmak amacı ile aktarılmak-
tadır.

1.1. İşveren – İşçi İlişkisi
Berkowitz (2013) Arzu’yu Yargılamanın Dört Bin Yıllık 
tarihi kitabında zengin adamın hizmetçi kızlarıyla veya 
erkek işçileri ile cinsel temas kurma ayrıcalığının en yo-
ğun düzeyde sorgulandığı dönemin 18. yüzyıl ve sonrası 
olduğuna değinmektedir (28). 18. yüzyıl öncesinde ise 
hiyerarşik ilişki göz önünde bulundurulduğunda ırk, mal 
sahibi olma, toprak sahibi olma ve hatta evli olma saye-
sinde kişiler güç sahibi, yönetici ya da üst sınıflar olarak 
anılmakta ve daha ‘aşağıda’ olana yönelik ‘hakları’ kapsa-
mında cinsel eylemlerinde bir ceza ile karşılaşmamakta 
olduğundan bahsedilmektedir. Yine aynı çalışmada me-
sela hizmetçi-efendi ilişkisi göz önünde bulunduruldu-
ğunda, hizmetçilerin güçlü (nüfuzlu) bir adamı tecavüz 
ile suçlamaları halinde polis ve mahkemelerce ciddiye 
alınmadıkları aktarılmaktadır (28). Bu durumun geç-
mişten günümüze büyük değişimler yaşamadığı, günü-
müzde de yaygın olarak karşılaşıldığı ve daha önce bahsi 
geçen siyah sayılar kapsamında değerlendirilebilecek bir 
konu olduğu görülmektedir. Özellikle çalışan kadınların 
mağdur oluşuna vurgu yapılarak ABD, Tayland ve Avru-
pa Topluluğu gibi Dünya’nın farklı yerlerinde işyerinde 
yaşanan cinsel taciz oranlarının yüksekliğine değinil-
mektedir (29). Çeşitli güncel çalışmalarda da, uluslara-
rası hukuk çerçevesinde ayrımcılık olarak bahsi geçen 
cinsel istismar davranışının, konu özelinde kanunlarda 
yer alan eksikliklere bağlı olarak mağdurların meslektaş-
ları ve işverenleri hakkında adalet arayışına engel teşkil 
ettiğinden de bahsedilmektedir (30).
Günümüzde de iş ortamında bahsi geçen cinsel istismar 
olgularının güç ilişkisinden doğduğu; terfi ya da mevki 
vaadi ile yönetici sınıfın açıkça ya da üstü kapalı olarak 
cinsel taleplerde bulunduğu aktarılmaktadır (31). Bu du-
rum kurumsal düzeyde de ayrıca incelenmesi gereken 
etik ihlallerini akla getirmektedir. 

1.2. Okul Personeli – Öğrenci
Öncelikle, çalışmalar okul içinde gerçekleşen cinsel is-
tismar olgularında önleme, raporlama ve araştırılma 
aşamalarında büyük yetersizlikler ve hatalar olduğunu 

kuka güvenmemesi ya da mağdurun bir suç ile ilişkisini 
olduğunun farkında olmaması olarak listelenmektedir 
(27). Mevcut çalışma kapsamında hiyerarşik ilişkile-
rin, nüfuzun ve gücün devreye girdiği cinsel suçlar göz 
önünde bulundurulduğunda mağdurların polise du-
rumu daha az rapor etme olasılıkları arasında utanma, 
suçlanma korkusu, prestij sahibi olan saldırganın sözüne 
kendisinden daha fazla inanılacağı korkusu, istismar-
cının mesleğine bağlı olarak sahip olduğu prestijden 
duyulan korku, polise ve adli süreçlere güvenmeme ve 
kişinin bir suçun mağduru olduğunu düşünmemesi gibi 
faktörlerin etkisinin olabileceği düşünülmektedir. Siyah 
sayılara dair fikir oluşturması adına internette yapılacak 
bir araştırma konu ile ilgili sayısız deneyimin, örneğin 
görülebileceği danışma gruplarını, forumları, gayri-res-
mi destek mekanizması oluşumlarını gözler önüne ser-
mektedir. Mevcut çalışmanın ilerleyen aşamalarında yu-
karıda bahsi geçen duruma yol açan, mağdur-saldırgan 
ilişkilerinde hiyerarşik yapının ön plana çıktığı görülen 
çeşitli cinsel istismar süreçlerine değinilecektir.  

1. Farklı Hiyerarşik İlişkiler ve Cinsel İstismar 
Hiyerarşik ilişkiler göz önünde bulundurulduğunda lite-
ratürde farklı kavramların çalışma başında bahsi geçen 
tanımlamayı kapsayacak şekilde kullanıldıkları görül-
mektedir. Bahsedildiği gibi literatürde sıklıkla birbirine 
benzeyen cinsel taciz, cinsel istismar, cinsel suiistimal, 
cinsel şiddet gibi terimlerin birbirleri yerine kullanıldı-
ğı görülmekle birlikte saldırganın mesleğine bağlı ola-
rak etik dışı davranış, profesyonel sınır aşımı, mobbing, 
malpraktis gibi daha genel kavramların da dolaylı şekilde 
ilgili cinsel içerikli eylemleri görece üstü kapalı şekilde 
anlatma amacı ile kullanılabildiği görülmektedir. 
Mevcut çalışma kapsamında işçi-işveren, öğrenci-okul 
personeli, sağlık personeli–hasta/danışan, din adamları 
ve cemaat ilişkileri ile aile içi istismar kapsamında ele 
alınan ensest göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca is-
tismarın çeşitli kurumların içinde gerçekleşiyor olması 
göz önünde bulundurularak kurum çatısı altında cinsel 
istismar isimli ayrı bir başlık açılmıştır. Cinsel istisma-
rın mağdur açısından olası sonuçları oldukça kapsamlı 
ve kompleks bir araştırma konusu olduğundan mevcut 
çalışma kapsamında yalnızca güç ilişkisi altında gerçek-
leşen cinsel istismarların olası sonuçlarına ilişkin bir özet 
metin çalışmaya dahil edilmiştir. Cinsel istismar toplu-
mun her kesiminde mekan, mağdurun ve saldırganın 
mesleği, dili, dini, ırkı, sosyo-ekonomik ve eğitim du-
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ortaya koymaktadır (8). Grant ve Heineceke'nin (2019) 
ilk ve orta öğretimdeki cinsel istismar olgularına ve bu 
alandaki yasal boşluklara vurgu yaptıkları çalışmada; 
kanunlar kapsamında suç sayılan istismar eylemlerinin 
kuruma zarar verme olasılıkları ile araştırılmaması ve 
saldırgan personelin fark edilmesi halinde sessizce ku-
rumdan uzaklaştırılmasına; buna bağlı olarak da sal-
dırganların sıklıkla başka kurumlarda istismar eylem-
lerine devam edebildiklerine değinmektedirler. 
Eğitim kurumlarındaki cinsel istismarlar göz önünde 
bulundurulduğunda, yukarıda bahsi geçen duruma 
bağlı olarak siyah sayılar artmakta ve resmi sayılara 
erişim olanağı azalmaktadır. Bunun yanı sıra, sektörde 
öğrenciye karşı oluşabilecek cinsel istismarlar denildi-
ğinde akla öncelikli olarak öğretmenler gelmektedir. 
Ve öğrenciler çok küçük yaşlarda öğretmenlerine gü-
venmeyi öğrenirler (32). Ancak Shakeshaft (2003) tara-
fından yapılan bir çalışmada okul içinde temaslı ya da 
temassız cinsel istismar eyleminde bulunan personelin 
öğretmen, koç, servis şoförü, güvenlik görevlisi, mü-
dür ya da rehber öğretmen gibi kadrolarda bulunduğu 
belirtilmiştir (10). Bu doğrultuda okul içi cinsel istis-
marın yalnızca ilk akla gelen öğretmen ile sınırlı olma-
dığı ancak kurum bazında öğretmen ve diğer personel 
bazında değerlendirilmesinin önem taşıdığı görülmek-
tedir. Keza eğitim kurumunun kendisi otoriteyi temsil 
etmekte olduğundan tüm personel öğrencinin gözün-
de güç sahibi sayılabilmektedir. Bu bağlamda, özellikle 
okul-temelli önleme çalışmaları ile hem çocuğun hem 
de ailenin bilgilendirilmesi önemli görülmektedir (33). 
Dünya Sağlık Örgütü'nün (2012) bir çalışmasında Ma-
lawi’de kız öğrencilerin, okulda yüksek oranda cinsel 
içerikli yorumlara, cinsel içerikli dokunmalara, teca-
vüze ve ‘istenmeyen cinsel ilişkiye maruz kaldıklarını 
gösteren bir çalışma alıntılanmıştır (34). Ancak mağ-
durların sadece kız öğrenciler olmayabileceği unutul-
mamalıdır. Aynı şekilde saldırgan da her zaman erkek 
olmayabilmektedir. Literatür gözden geçirildiğinde, 12 
yaşındaki erkek öğrencisine tecavüz eden ve sonrasın-
da onun çocuğunu doğuran 35 yaşındaki kadın öğret-
men gibi olgularında aktarıldığı (32) bazı çalışmalar 
tacizcilerin yalnızca erkek olmadığını bize hatırlat-
maktadır. Kadın öğretmenlerin tacizlerini vurgulayan 
çalışmasında Knoll (2010) yetişkin-çocuk güç dengesi 
ve öğretmen olarak sahip olunan güven anlayışının et-
kilerine değinirken, bu saldırganların ilişkilerini sıklık-
la ‘rıza içeren’ aşk ilişkisi olarak kavramsallaştırdıkları-

nı ve davranışlarını hatalı görmediklerini belirtir (32). 
Bu durum hukuki yaş sınırlamaları ve rıza kavramları 
göz önünde bulundurulduğunda eylemin ‘suç’ olduğu 
gerçeğini değiştirmez. Çocuk cinsel istismarının dra-
matik sonuçları da göz önünde bulundurulduğunda 
sağlıklı betimleyici araştırmalar ile konunun yaygın-
lık, olası ve mevcut zararlarının daha iyi değerlendir-
mesi ve gerekli iyileştirmelerin ivedilikle yapılması 
önem taşımaktadır. 

1.3. Sağlık Personeli – Danışan/Hasta 
İlgili literatür incelendiğinde doktor, terapist, hemşire 
kısaca sağlık alanı çalışanlarının hastaları, danışanları 
ya da meslektaşları tarafından maruz kaldıkları cinsel, 
fiziksel ya da sözlü şiddet üzerine birçok çalışma bu-
lunmasına karşın (35; 36; 37; 38; 39; 40) hasta ve danı-
şanların bu kişiler tarafından istismara uğramaları ile 
ilgili bilimsel çalışma sayısı yetersiz görünmektedir. 
Bahsi geçen meslek grupları söz konusu olduğunda 
bilimsel makalelerde ilgili durumun sıklıkla “etik ol-
mayan dokunma”, “profesyonel ilişkide sınır proble-
mi”, “hasta ile etik olmayan ilişki” şeklinde yer almak-
ta olduğu ve taciz, tecavüz, cinsel saldırı ya da istismar 
sözcüklerinin nadir olarak kullanıldığı görülmektedir. 
Hasta–doktor iletişim ve ilişkisindeki sınırları belir-
leyen etik kurallar milattan önce 4. yüzyılda ortaya 
konulan Hipokrat yemini ile başlamaktadır. Hipokrat 
yemini olarak anılan yemin, dönemin “iyileştiricile-
ri” tarafından edilmekte ve medikal mesleklerin etik 
ideallerini sembolize etmekteydi. 19. yüzyıla gelindi-
ğinde önce İngiliz Tıp Birliği ve ardından Amerikan 
Tıp Birliği ve diğer ülkelerin önde gelen profesyonel 
organizasyonları Hipokrat yemininin etik modelle-
rinden yola çıkarak kendi formel kurallarını benim-
semişlerdir. Amerikan Psikoloji Birliği (APA)(2016) 
“Psikologlar için Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları” 
çerçevesince kesin ve açık bir dille mevcut veya eski 
hasta ile (hatta ayrı bir madde de “hasta yakını” ile) 
cinsel aktiviteye girilmemesi gerektiğini belirtmekte-
dir (41). Literatür, mevcut ya da eski hasta ile girilen 
cinsel ilişkinin, gücün kötüye kullanımından doğdu-
ğunu vurgulamaktadır (42). Yapılan bir çalışmada, 
daha önce herhangi bir hastası ile cinsel temas yaşayıp 
yaşamadığı sorulan 1888 hekimden 176’sı (%9) 1 veya 
daha fazla hastası ile cinsel ilişki içine girmiş oldukla-
rını bildirmiştir. Bu 176 doktorun %42’si 1’den daha 
fazla hasta ile ilişki kurduğunu belirtmiştir (43). Bu 
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onu korumadığı, doktorların sürekli olarak onun “pipi-
sini” elledikleri travmatik bir deneyim” olarak yaşayan 
bir çocuk vakasını aktarmışlardır (45). Dolayısı ile tedavi 
yönteminin travmatik bir deneyim olmasını engellemek 
ve “taciz”/”istismar” olmadığını aktarmak sağlık çalı-
şanının en önemli görevlerinden bir tanesi haline gel-
mektedir. Yanlış anlamalara sebebiyet vermemek adına 
muayene sırasında (özellikle ‘mahrem’ bölgelerin mua-
yenesinde) bir başka sağlık çalışanının odada bulunma-
sı, doktorun her aşamadan önce ne yapacağını, neden ve 
nasıl yapacağını, hastanın bu durumda nasıl hissedebi-
leceği konusunda bilgi vermesi, kişilerin “özel” hayatla-
rına, kırılganlıklarına hassasiyetle yaklaşarak özellikle 
cinsellikle ilgili alanlarda şakacı tavırlara bürünmemele-
ri önem taşımaktadır. 

1.4. Ensest
Ensest, cinsel istismarın önemli bir alt grubunu temsil et-
mekle birlikte önceden var olan aile ilişkileri dahilinde 
uygunsuz cinsel davranışları ifade etmektedir (46). Birçok 
bölgede ensest ilişkinin, üvey ya da evlat edinme gibi gene-
tik zarar riski taşınmadığı durumlarda dahi cezalandırıldığı 
bilinmektedir (28). Yapılan kapsamlı ensest çalışmalarında 
sadece çekirdek aile ilişkileri değil, daha geniş bir çerçevede 
değerlendirmeler yapılmaktadır. Örnek olarak Bozbeyoğlu 
ve arkadaşlarının (2010) “Türkiye’de Ensest Sorununu An-
lamak” isimli araştırmanın bulgularından ürettikleri yayın-
da; kan bağı olan anne, baba, ağabey, abla, amca, dayı, teyze, 
hala ve dede gibi akrabalara ek olarak, çocuk üzerinde ebe-
veyn otoritesi ve saygınlığı olan geniş akraba ve hısım gru-
bunu da (enişte, üvey anne-baba, üvey kardeşler gibi) ensest 
tanımına dahil etmişlerdir (47). Aynı çalışma sonuçlarında 
ensest saldırganlarının büyük çoğunluğunun otorite sahibi 
erkekler olduğuna vurgu yapılmaktadır. 
Mevcut çalışmanın ana başlığında ele alınan diğer olgularla 
hem benzer hem de çok farklı olan ve özellikle son yıllarda 
kapsamlı olarak çalışılmaya başlanan bir başlık olan ensest 
konusu, günümüzde evrensel bir tabu olarak varlığını sür-
dürmekle birlikte neredeyse tüm Dünya’da suç olarak kabul 
edilmektedir. Bununla birlikte ensest vakaları sıklıkla gizli 
kalmaktadır. Öz babasının tekrarlayan saldırıları sonucun-
da babasının çocuğunu doğurmak durumunda kalan 15 
yaşındaki kız çocuğu olgusunun aktarıldığı çalışmada deği-
nildiği gibi ensestin ortaya çıkması sıklıkla çocuğun evden 
kaçması ya da gebelik oluşması gibi durumlarla gerçekleş-
mektedir (48). Dramatik sonuçlara karşın halen ensest ko-
nusunda çok kısıtlı sayıda çalışma bulunmaktadır.

durum hem etik ihlali hem de güç ilişkisi bazında cinsel 
istismar sayılabilecek olguları ortaya koymaktadır. 
Sağlık sektöründeki meslek gruplarının yer aldığı, cinsel 
dokunulmazlığa müdahaleye ilişkin yaygın istatistiklere 
direkt olarak ulaşılamasa da çeşitli vaka örnekleri ve bazı 
temel makaleler mevcuttur. Farklı ülkelerde ve farklı dö-
nemlerde cinsel istismara dair tanımlamalar ve cezalar 
değişkenlik gösterebilmektedir. Bu durum etik ihlali ve 
benzeri şekillerde anılan cinsel içerikli davranışlar açı-
sından da benzerdir. Örnek olarak Tayland’da bir dokto-
run uyguladığı cinsel istismar davranışı öncelikli olarak 
disiplin suçu olarak ele alınmaktadır. Soonthornpasuch 
(2008) Tayland’daki cinsel istismar ile ilişkili kanunları 
incelediği çalışmasında iki vakadan bahsetmiştir (13). 
Bunlardan biri tanı ve reçete yazımı sonrasında kadın 
hastasının göğüslerini ellemekten 4 aylık maaşından 
%10 kesinti yapılması cezası alan bir doktor ve diğeri 
X-ray odasında bir kadın hastayı 3 saatten fazla tutarak 
bu hastanın göğüsleri ve genital organlarını tutan, sıkan, 
öpen ve disiplin cezası kapsamında meslekten men edil-
mesi kararı alınan bir radyolog ile ilgilidir. 
Brownmiller 1976’da yazdığı kitabında, dönemin kav-
ramlarını kullanarak konuya dair “hastasına, cinsel so-
ğukluk sorununun kendisiyle ilişkide bulunmakla çö-
zümleneceğini öneren bir terapist, kolay elde edilebilir 
bir kurbana, ırza geçme eylemi uygulamaktadır, ama 
hasta kendisine “sahip olunduğunu” anlamakta gecikebi-
lir ve bir mahkeme böylesine duygusal bir zorlamayı zor-
baca bir davranış olarak değerlendirmez” demiştir (44). 
Bu durum girişte siyah sayılardan bahsedilen bölümde 
kişinin kendisini bir ‘suç’ eyleminin mağduru olarak 
görmemesinden kaynaklanan bildirimde bulunmama 
sebebine dahil eder. Littlewood (2006) kırsal bölgelerde 
tıbbi bakım karşılığı cinsel taciz uygulayan iki doktor va-
kasından bahsettiği makalesinde de “bunu nasıl başardı-
ğını bilemiyorum, muhtemelen eğitimli, post-koloniyel 
ve elit biri olarak daha fakir ve fazlasıyla itaatkâr, kırsal 
bir grubun bu kişinin tıbbi bakımına muhtaç olmasında-
ki gücü kullanarak” yorumunda bulunmuştur (12). Güç 
sahibi kişi bilgi ve becerisini kullanarak ona güven duyan 
insanları ikna etmekte zorluk yaşamamış olabilir. 
Sağlık personeli ve hasta arasında yanlış iletişim de, bir 
hastanın uygulanan tedavi yöntemini yanlış algılamasına 
ve istismar ediliyormuş gibi hissetmesine sebep olabil-
mektedir. Morgan ve Mezey (1999) bir çocuğun Hypos-
padias (idrar kanalında yaşanan doğumsal bir bozukluk) 
sebebiyle üst üste yaşadığı ameliyatları “annesinin bile 
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Çeşitli çalışmalar bulunmakla birlikte literatür ensest sal-
dırganlarında standart bir profil konusunda hemfikir ola-
mamaktadır. Ancak travma ve iyileşme süreçlerini vaka 
örnekleri ile birlikte detaylandırarak aktardığı kitabında 
Herman (2007) çocuk mağdurların istismarcılarının yön-
temleri üzerinde de durmaktadır (49). Çocuk üzerinde 
kontrolün nasıl sağlandığı konusunda; çocuğun öncelikle 
çaresiz olduğuna ve direnmesinin boşuna olduğuna ikna 
olması gelmektedir. Ardından istismarcının mutlak ve 
olağanüstü güçleri olduğuna dair inanç geliştiren çocuk, 
düşüncelerinin istismarcısı tarafından okunabildiğine ve 
hayatının kontrolünün tamamen onda olduğuna inanma-
ya başlar. Bu süre boyunca istismarcı sadakat ve bağlılığı-
nı kanıtlaması için sürekli olarak mağdur çocuğu motive 
eder. Saldırganın kullandığı yöntem tehdit, duygu sömü-
rüsü ya da sırdaşlık olabileceği gibi bu durum sıklıkla sal-
dırganın kişilik özellikleri ile ilişkili bulunmaktadır (47). 

1.5. Din Adamları ve Cemaat
Benzer bir güç ilişkisi din adamları ve onlara başvuran 
cemaate mensup kişiler arasında da yaşanmaktadır. Li-
teratürde din, din adamları, çocuk cinsel istismarı gibi 
sözcüklerle yapılan aramalarla birçok cinsel istismar 
olgusuna ulaşılabilmektedir (bknz: 18;19). Din adam-
larının uyguladığı cinsel tacizler ile ilgili yapılan bir ça-
lışmada “mağdurların kriz durumunda ve kırılgan bir 
halde başvurdukları ‘tacizcileri’ de bu durumun farkın-
dadır ve zaten bundan faydalanmaktadırlar” denmek-
tedir (50).
Oysa mağduriyet ve inanç konusu birçok çalışmaya 
konu olmaktadır. Herhangi bir travmanın mağduru 
olma sonrasında birey, inanç sayesinde daha iyi hisse-
debileceği ve travma ile baş edebileceği gibi travmasına 
bağlı olarak dini inançlarında sarsılmalar da yaşaya-
bilmektedir (51). Travma kaynağının hem güven hem 
de inanç ile ilişkilendirilen dini kurumdan ya da dinin 
temsilcisinin elinden çıkması ise bireyi duygusal ve bi-
lişsel boyutta çatışma ve ikilem içinde bırakabileceği 
düşünülmektedir. 

1.6. Kurum Çatısı Altında Cinsel İstismar
Literatür taraması doğrultusunda kurumların da çeşit-
li özelliklerine bağlı olarak cinsel istismar için uygun 
ortamlar oluşturabildiği görülmektedir. Dünya’da mil-
yonlarca çocuk, genç ve yaşlı çeşitli kurumların koru-
ması altındadır. Okullar, yaşlı bakım evleri, gündüz 

oyun grupları, cezaevleri, hastaneler… bu kurumlar-
dan yalnızca birkaçıdır. İlgili bireyler kurumun koru-
ması altına girmiş ve tehlike ile tek başına baş etmesi 
görece daha zor olan bir kesimi oluşturmaktadır. Ku-
ruma ait olan koruma yükümlülüğü de bu kişilerin sa-
dece dış dünyadaki tehlikelerden korunmasını değil, 
kurum için ihmal ve istismarlardan da korunmasını 
ifade etmektedir. Kurum içinden gelebilecek tehlike-
ler kurum görevlilerinin kurumdaki çocuk ya da yaş-
lılara uyguladığı fiziksel, duygusal, cinsel istismarlara 
ek olarak ihtiyaçların göz ardı edilmesi yolu ile ortaya 
çıkan ihmaller olabilmektedir. Teaser ve Roberto'nun 
(2004) huzurevlerinde yaşayan yaşlı kadınların cinsel 
istismarını inceledikleri çalışmalarında da elde ettik-
leri şaşırtıcı bulguda olduğu gibi saldırganlar büyük 
oranda kurumda kalan diğer yaşlılar olabilmektedir 
(52). Bu mağduriyette kurumun çatısı/koruması al-
tında gerçekleştiğinden, ilgili yönetimlerin dikkatli 
olması gerekmektedir. Çeşitli kaynaklarda bazı yetiş-
kinlerin cinsel istismarda bulunmak için ailesinden 
uzak, mutsuz, yalnız, istenmediğini düşünen ve geç-
miş istismar öyküsü bulunan çocukları tercih ede-
bildiklerini ve yatılı bakım evlerindeki çocukların da 
sıklıkla bu özellikleri taşıdıkları için risk grubunda ol-
duklarını göstermektedir (53). Benzer şekilde okullar-
da sıklıkla savunmasız ve marjinal öğrencilerin hedef 
seçildiği belirtilmektedir (32). Dolayısı ile kurumlar 
korumaları altındaki bireylerin güvenlikleri açısından 
risk gruplarını belirleyerek önlem almak durumunda-
dırlar. 
Cezaevlerinin de bir diğer risk ortamını oluşturduğu 
görünmektedir. Amerika’da yetişkin cezaevlerinde ya-
pılan cinsel mağduriyet çalışmalarında yüksek oran-
larla karşılaşılmaktadır. Mesela 2015 yılında nezaret-
hane, cezaevi ve benzeri yetişkin ıslahevlerinde ger-
çekleşen cinsel şiddet suçlaması sayısı 24,661 ile 2011 
yılına göre neredeyse 3 katına çıkmıştır (54).  
Herhangi bir kurum çatısı altında yaşanacak olan cin-
sel taciz olayı sadece tacizi yaşayan personel açısından 
değil; kurum ve kurum çalışanları açısından da birçok 
olumsuzlukla sonuçlanabilir. Bunlar iş tatminsizliği, 
personel açısından huzursuz ve güvensiz işyeri ortamı 
oluşumu, iş kazası ve devamsızlıklarda artış, etkililik, 
verimlilik ve performans düşmesi, çatışma ortamı 
oluşması olarak listelenebilir (55). Kurumların cinsel 
tacizi önleyici katı politikalar, erken uyarı sistemleri, 
işe alım ve sürdürme kriterleri benimsemesi kurumun 
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güçsüzlük. İlgili çalışmaya göre bu dört faktörden “iha-
net” şu şekilde işlemektedir: çocuk ebeveynine sonsuz 
oranda güvenmekte oysa bu sonsuz güveni duyduğu 
kişi tarafından istismara uğramaktadır (59). Bu zor ve 
acı durumdaki can alıcı noktalardan birisi ebeveynin 
çocuğu istismar etmesinin yanında koruma görevini de 
yerine getirmiyor olmasıdır. Mağdur bu aşamada gü-
venini yitirmek ve güvenemeyen kişi haline gelmenin 
yanı sıra kimin güvenilir olduğu konusunda da kendi-
ne olan güvenini yitirmektedir (58). Bahsi geçen ihanet 
faktörünün güç ilişkisinin ön plana çıktığı diğer cinsel 
içerikli eylemlere maruz kalan her yaştaki birey için de 
geçerli olabileceği düşünülmektedir. Mesela uzmanlık ve 
bilgisi sebebiyle güven duyulan bir doktor, kişiye taciz-
de bulunarak kimin güvenilir kimin güvenilir olmadığı 
konusunda kafa karışıklığına sebep olmaktadır. Ortaya 
çıkacak yetersizlik hissi kişinin ilerleyen zamanda tekrar 
mağduriyet riskini de arttırmış olacaktır. 
Travmatik yaşantıyı daha da ağırlaştıran sıklıkla istis-
marı gerçekleştiren kişinin mağdurun ailesinden bir kişi 
(baba, anne, ağabey ve diğer akrabalar) olmasıdır. Yakın 
aile bireyi ya da bakım vereni tarafından gerçekleştiri-
len istismar sonucu bir çocuğun yaşadığı hayal kırıklığı 
ve güvendiği kişiler tarafından zarar görmenin getirdiği 
ihanet en yoğun yaşanılan duygulardandır (53). Çocuk 
kendisini kaderine terkedilmiş hisseder; öfke ve saldır-
ganlık duyar (49). Normal gelişim sürecinde bakım ve-
renden öğrenilmesi gereken güven duygusunun bu şe-
kilde sekteye uğramasının yetişkinlik yaşantısına ve olay 
sonrası mağdurun sosyal ilişkilerine yansıması da kaçı-
nılmaz görünmektedir.

Sonuç
Günümüzde tüm Dünya’da bir öğrencinin öğretmeni, 
küçük bir çocuğun ebeveyni, çalışanın işvereni, hasta-
nın doktoru, danışanın güvenerek sorunlarını anlattığı 
terapisti tarafından istismara uğraması travmatik olduğu 
kadar yaygın durumlardır.
Sonuç olarak cinsel taciz/şiddet/saldırı/istismar her 
meslek grubundan, eğitim düzeyinden, kültürel seviye-
den, dilden, dinden, ırktan, sosyo-ekonomik seviyedeki 
kişi tarafından gerçekleştirilebilen ve gerçekleştirilmekte 
olan bir suçtur. Uygulayan kişinin sahip olduğu prestij, 
nüfuz ve güç bu durumun suç olduğu gerçeğini, mağ-
dur kişinin mevcut güç ilişkisi doğrultusunda sözde ‘rıza’ 
göstermesi o kişinin istismar/taciz mağduru olduğu ger-
çeğini değiştirmemektedir. Gizli ancak toplumsal bir so-

prestiji açısından ayrıca önemlidir. Çünkü istismarın ku-
rum içinde gerçekleşmesi, saldırganın hem sahip olduğu 
sosyal role hem de o rol ve kuruma duyulan güvenin sar-
sılmasına sebep olur (19). Bu bağlamda bir kurum çatısı 
altında gerçekleşen cinsel taciz durumunun kurum tara-
fından fark edilmesi anında tercih edilecek ilk yol, tacizi 
ortaya çıkarırken kurumun da prestijini zedelemekten 
geçer ve bu da kurumsal boyutta ortaya çıkan bir ikilem 
olacaktır. Öğrenci-okul personeli ilişkilerinin anlatıldığı 
bölümde değinildiği gibi, kurumlar isimlerine zarar ver-
memesi adına personeli sessizce gönderme yolunu tercih 
edebilmekte, bu da istismarcının bir başka okulda istis-
mar davranışını sürdürmesi olasılığına yol açmaktadır. 
Mevcut ve olası istismarları ortadan kaldırmak adına bir 
kurumun tercih edebileceği en ideal yol, bu durumun 
yaşanmasını engelleyecek şartları oluşturmaktır. Yani 
işe alım ve çalışma esnasında kontrol mekanizmalarının 
oluşturulması veyahut güçlendirilmesi. 

2. Hiyerarşik İlişkilere Bağlı Cinsel İstismarın Olası 
Sonuçları
Kişinin sahip olduğu çevre ve beden üzerindeki hâki-
miyetinin tehlikeye girmesi, tehdit edilmesi, zarar gör-
mesine bağlı olarak mağduriyet ortaya çıkmakta ve bazı 
mağduriyet durumlarında travmatik yaşantılar görül-
mektedir (56). Olayın saldırganı, kişinin tanıdığı ya da 
güvendiği birisi olduğu takdirde yaşanılan deneyimin 
ağırlığı, şoku daha da artmaktadır.
Bireylerin vücut bütünlüğünü tehdit eden cinsel istismar 
davranışları, mağdur üzerinde kısa ve uzun vadede bir-
çok olumsuz psikolojik, bilişsel ve bedensel soruna yol 
açabilmektedir. Bulaşıcı hastalıklar, istenmeyen gebelik, 
cinsel işlev bozuklukları, korkular, travma sonrası stres 
bozukluğu, alkol ve madde kullanımı ile ilişkili sorunlar, 
duygu-durum bozuklukları, kişilik bozuklukları, kendi-
ne zarar verme davranışları, ikincil veya yeniden mağ-
duriyetler… gibi birçok rahatsızlık ve problem, istismarı 
takiben kişide ortaya çıkabilmektedir (2; 53; 56; 57). 
Cinsel istismar yaşamış kişilerin yeniden mağduriyet ya-
şama olasılıkların yüksek olduğu bilinmektedir. Savaşa 
katılanların paralı asker olmaları, ensest mağdurlarının 
hayat kadını olmaları, kendini yaralama ve agresyon 
davranışları gibi hareketlerle mağdurlar geçmişte yaşa-
dıkları travmayı çeşitli şekillerde tekrar oluşturmakta-
dırlar (58). Finkelhour ve Browne (1985) cinsel olarak 
yeniden mağduriyeti dört temel faktör üzerinden açık-
lamaktadır: ihanet, travmatik cinsellik, damgalanma ve 
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run olan güçle ilişkili cinsel istismarlarda diğer istismar 
tiplerinde de olduğu gibi yalnızca mağdurun mağdu-
riyetini kabul etmesi, kendini siyah sayı olmaktan sı-
yırması ve şikâyette bulunması yeterli olmamaktadır. 
Bireylerin haklarından haberdar olmaları, önleyici 
programlardan faydalanmaları, farkındalık ve psikolo-
jik sağlamlık açısından gelişimlerine önem vermeleri; 
istismar ve benzeri diğer farklı mağduriyetleri önle-
mek açısından her bireyin alabileceği önlemler ara-
sında yer almaktadır. Adli ve kolluk kuvvetlerinin de 
yapılan her başvuruyu olası risk durumları bağlamında 
konuyu hassasiyet ve ciddiyetle ele almaları gerekliliği 
ön plandadır. Hukukun, mağdur ve saldırganın kim ol-
duğundan bağımsız olarak genel geçer herkes için eşit 
bir şekilde uygulanması, kurumlara ve adalete güven 
açısından da büyük önem taşımaktadır. 
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Özet
Amaç: Bu araştırma, Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin uygu-
lama alanlarında hasta güvenliği için gerekli kimlik doğrulama 
tutumlarının ve bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tanım-
layıcı olarak yapıldı. 
Yöntem: Araştırmanın örneklemini 2019-2020 Eğitim-Öğre-
tim yılı Güz döneminde İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nde öğrenimine devam  
eden 2., 3. ve 4. sınıflardan 73 öğrenci oluşturdu. Veri toplama 
aracı olarak; araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda 
hazırlanmış olan öğrencilerin tanıtıcı özelliklerini içeren, hasta 
güvenliğinde kimlik doğrulama tutumları ve bilgi düzeyleri ile 
ilgili sorulardan oluşan anket formları kullanıldı. Verilerin ana-
lizinde frekans ve yüzdelikler; ikili karşılaştırmalarda Mann-W-
hitney U testi, ikiden fazla grup karşılaştırmalarında ise Krus-
kal-Wallis testi kullanıldı. (p<0.05). 
Bulgular: Sınıfa göre hasta güvenliği kimlik doğrulama bilgi ve 
tutum ifadeleri değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık göstermemektedir (sırasıyla; p=0.427, p=0.468); ancak 
gruplar arasında ikili karşılaştırmalar yapıldığında 3. sınıf öğ-
rencilerinin kimlik doğrulama hakkındaki bilgi düzeylerinin ve 
tutumlarının 2. sınıf ve 4.sınıf öğrencilerine göre daha yüksek ve 

Abstract
Purpose: This research was carried out to determine the knowl-
edge levels and attitudes of nursing students about authentica-
tion required for patient safety in clinical practice settings, as 
descriptive. 
Method: The sample of the study consisted of 73 students 
attending Istanbul Yeni Yuzyil University Faculty of Health 
Sciences Nursing Department in 2019-2020 Education-Train-
ing Year. Data was collected by using ‘questionnaire form’ related 
to attitudes and the knowledge levels of nursing students about 
authentication required for patient safety. In the analysis of the 
data, was used Mann-Whitney U test and the the Kruskal-Wallis 
test (p<0.05).
Findings: When the patient safety authentication information 
and attitude expressions are evaluated according to the class, 
there is no statistically significant difference (p = 0.427, p = 0.468, 
respectively); however, when making binary comparisons be-
tween groups, it was determined that the knowledge level and 
attitudes of 3rd-grade students about authentication were higher 
and better than 2nd grade and 4th-grade students. 
Conclusion: Nursing students who participated in the study 
appear to be conscious about patient safety. In addition, raising 
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iyi olduğu belirlenmiştir. 
Sonuç: Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin hasta güvenliği ko-
nusunda bilinçli olduğu görülmektedir. Eğitim-öğretim süreci 
devam eden öğrencilere yönelik hasta güvenliği konusunda 
farkındalık kazandırılması, öğrencilerin mezun olduktan sonra 
çalışma hayatında tıbbi hata yapma olasılıklarını azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Kimlik Doğrulama,  
Hemşirelik Öğrencisi, Klinik Uygulama, Tıbbi Hata

awareness about patient safety for students who continue their 
education process may reduce the likelihood of students making 
a medical error in their working life after graduation.

Keywords: Patient Safety, Authentication, Nursing student, 
Clinical practice, Medical Error
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Giriş
Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından “Sağlık hiz-
metine bağlı hataların önlenmesi ve bu hataların ne-
den olduğu hasta hasarlarının ortadan kaldırılması 
veya azaltılması” olarak tanımlanan hasta güvenliği, 
sağlık hizmetlerinin sunulması sırasında hastanın ha-
talardan en az etkilenmesini ya da hiç etkilenmeme-
sinin sağlanması amacıyla sağlık hizmeti veren kişile-
rin ve kurumların alması gereken birtakım hedefleri 
ve bu hedeflere yönelik tedbirleri içermektedir (1,2). 
Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini arttır-
maya odaklanmış olan ve bunun da sağlanması için 
hasta güvenliğinin gerekliliğini vurgulayan Joint 
Commission International (JCI), hasta güvenliği he-
deflerinin başına, hastanın doğru kimlik tanılaması-
nın yapılması hedefini getirmiştir ve (3,4) Dünya Sağ-
lık Örgütü (DSÖ), hasta güvenliğini artırmak için ön-
celikli bir alan olarak kimlik doğrulaması yapılması 
gerektiğini, tüm sağlık personeline bu konuda eğitim 
verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır (5). Tüm dün-
yada birçok ülke hasta güvenliğiyle ilgili faaliyetler 
yapılmaktadır (6). Türkiye de bu ülkelerden birisidir 
ve T.C. Resmi Gazete’de 06.04.2011 tarihinde yer alan 
“Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair 
Yönetmeliği”nin İkinci Bölümünün 6. Maddesinin a 
bendinde hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve 
doğrulanması gerektiği belirtilmektedir (7).
Hasta, sağlık kurumuna girdiği andan itibaren doğ-
ru hastaya doğru işlemlerin yapılabilmesi için kimlik 
tanılama süreci başlamaktadır (3). Kimlik doğrulama 
yaparken hasta kol bandı, hasta barkodu, damar/ses 
tanıma gibi biyometrik tanıma sistemleri kullanılan 
metodlar arasındadır. Kimlik doğrulama işlemi eksik 
ve doğru olmayan şekilde yapıldığında hastanın zarar 
görmesine, yapılacak tedavi ve işlemlerin aksamasına 

ve uzamasına neden olabilecek birtakım tıbbi hata-
ları ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde hastaya karşı ya-
pılan kimlik tanılama hatalarının nedenleri arasında 
hasta güvenliği kültürünün yeterli bir düzeyde yer-
leşmemiş olması, hastanelerdeki tıbbi kayıt sistem-
lerinin yeterli olmaması ve yapılan hataların çoğun-
luğunun üstünün örtülerek kayıt altına alınmaması 
olarak belirtilmektedir (3). Yapılan tıbbi hatalar yal-
nızca hastaya zarar vermekle kalmamakta aynı za-
manda hastaya sağlık hizmeti sağlayan hemşireleri, 
diğer sağlık personellerini ve sağlık kurumunu da 
olumsuz yönde etkilemektedir (8). İngiltere’de Şubat 
2006'dan Ocak 2007’ye kadar geçen 12 aylık süreç 
için tıbbi hataların incelenmesinin yapıldığı bir ça-
lışmada 24,382 hastaya yanlış tedavi uygulandığı ra-
por edilerek, bu tıbbi hatalardan 2900'den fazlasının 
hasta bilekliklerindeki bilgilerin yanlış olmasından 
kaynaklı olabileceği tahmin edilmektedir (9). Joint 
Commission tarafından 2004-2012 yılları arasında 
yapılan tıbbi hataların incelendiği bir çalışmada ise, 
yapılan hataların %13,3’ünün yanlış hasta, yanlış ta-
raf, yanlış prosedür hataları nedeniyle ortaya çıktığı 
ve bu tıbbi hatalar sonucunda %59,9 hastanın öldü-
ğü, %9,3’ünde fonksiyon kaybına sebep olduğu bildi-
rilmiştir (10). Literatüre bakıldığında hasta güvenli-
ği için kimlik doğrulamanın ne kadar önemli olduğu 
ve yetersiz ya da yanlış tanılama sonucu ölümcül so-
nuçlara neden olduğu görülmektedir. 
Bakımın sürekliliğini sağlanmasında ve sağlık kalite-
sinin geliştirilmesinde oynadığı rol göz önüne alın-
dığında, hemşirelerin hasta bakım çıktılarını ve ör-
gütsel sonuçları geliştirmek için kanıta dayalı teknik 
ve girişimlerin hangilerinin, hangi durumlarda kul-
lanabileceklerini bilmeleri önemlidir (11). Bu araş-
tırma, Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin uygulama 
alanlarında gerekli kimlik doğrulama tutumlarının 
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ve bilgi düzeylerinin incelenmesi amacıyla araştırma-
cılar tarafından hazırlanmış olan hasta güvenliğinde 
kimlik doğrulama tutum ve bilgi anket formları kulla-
nılarak yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem 
Araştırmanın Amacı: Hemşirelik Bölümü öğrencile-
rinin uygulama alanlarında gerekli kimlik doğrulama 
tutumlarının ve bilgi düzeylerinin incelenmesidir.
Araştırmanın Türü: Bu araştırma, Hemşirelik Bölü-
mü öğrencilerinin uygulama alanlarında gerekli kimlik 
doğrulama tutumlarının ve bilgi düzeylerinin incelen-
mesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 
Araştırmanın Evren ve Örneklemi: Araştırmanın ev-
renini 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenim gö-
ren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2. 3. ve 4. sınıf öğrencileri 
olmak üzere toplam 113 öğrenci, örneklemini ise araş-
tırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 73 öğrenci 
oluşturmuştur. 
Veri Toplama Aracı: Veri toplama aracı olarak; “Has-
ta Güvenliğinde Kimlik Doğrulama Tutum Anketi” 
ve “Hasta Güvenliğinde Kimlik Doğrulama Bilgi An-
keti” ile ilgili öğrencilerin tanıtıcı özellikleri de içeren 
araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda ha-
zırlanmış olan anket formları kullanılmıştır. Veri top-
lama aracı olarak kullanılan hasta güvenliğinde kimlik 

doğrulama tutum ve bilgi anket formlarına güvenilirlik 
analizi uygulanmış olup, elde edilen sonuçlar Tablo 1 ve 
Tablo 2’de gösterilmiştir.
Hasta Güvenliğinde Kimlik Doğrulama Bilgi Anketi’ne 
dair elde edilen bulgularda ifadelerin “Cronbach Alpha” 
değeri 0,757 olarak hesaplanmıştır ve elde edilen değer 
oldukça güvenilir olarak kabul edilmektedir (Tablo 2). 
Veri Analizi: Veriler SPSS 22.00 paket programında de-
ğerlendirilmiştir. Değerlendirmede tanımlayıcı istatis-
tiksel yöntemler (frekans ve yüzdelikler) kullanılmıştır. 
Elde edilen verilere normallik testi yapılmış olup, orta-
ya çıkan sonuçlar doğrultusunda gözlenen değerler ve 
beklenen değerler arasında dağılım normal olmadığın-
dan ikili karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi, iki-
den fazla grup karşılaştırmalarında ise Kruskal-Wallis 
testi uygulanmıştır.
Araştırmanın Etik Boyutu: Araştırmaya başlamadan 
önce İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Etik Kurulu’n-
dan 02.12.2019 tarihinde alınmış olan 2019/12 sayılı 
Etik Kurul izni bulunmaktadır. Araştırmada gizlilik il-
kesine bağlı kalınmıştır. Gönüllülük ilkesine uyularak, 
araştırmaya gönüllü katılmayı kabul eden kişiler dahil 
edilmiştir. 
Araştırmanın Sınırlılıkları: Bu araştırma sadece İstan-
bul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü öğrencileri kapsadığından sonuç-
lar, Türkiye’deki tüm üniversitelerde öğrenim gören 
hemşirelik öğrencileri için genellenemez. 

Tablo 1. Hasta Güvenliğinde Kimlik Doğrulama Tutum Anketi Güvenilirlik Analizi

Tablo 2. Hasta Güvenliğinde Kimlik Doğrulama Bilgi Anketi Güvenilirlik Analizi     

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha   N of Items
          ,953         11

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha   N of Items
         ,757         15
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Bulgular
Araştırmaya katılan Hemşirelik Bölümü öğrenci-
lerinin tanıtıcı özellikleri incelenerek; %74,0’ı ka-
dın, %26,0’ı erkek ve %32,9’u 2.sınıf, %31,5’i 3.sı-
nıf, %35,6’sı 4.sınıf öğrencisi olan 73 öğrencinin 
%86,3’ünün Anadolu lisesi ve diğer lise mezunu ol-
duğu; %74,0’ının kamu hastanesinde; %32,9’unun 
dahiliye kliniği, %31,5’inin kadın-doğum kliniği, 
%35,6’sının ise yönetim birimlerinde uygulamaya 
çıktıkları belirlenmiştir.       
Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin kimlik doğrulama 
sorularına verdikleri yanıtlara dair bulgular incelen-

diğinde; katılımcıların %94,5’i hastalara kimlik doğ-
rulama sırasında kullanılan parametreleri bildiğini; 
tamamının ad-soyad, %71,2’sinin doğum tarihi, 
%53,4’ünün protokol numarası ve %57,5’nin T.C. 
kimlik numarasını kimlik doğrulama yaparken kul-
landıklarını ifade ettiği belirlenmiştir. Katılımcıların 
%68,5’inin hemşirelerin hekimlere kıyasla hastanın 
kimliğini doğrularken daha fazla hata yaptıklarını 
düşündükleri; %93,2’sinin hasta kimlik doğrulan-
masıyla ilgili eğitim aldıkları; %17,8’inin uygulama-
ya çıktıkları kurumda hasta kimliğinin doğrulan-
mamasından kaynaklı tıbbi hatalarla karşılaştıkları 
saptanmıştır. 

Araştırma Makalesi / Research Article

Tablo 3. Hasta Güvenliğinde Kimlik Doğrulama Bilgi Anketine Dair Bulgular      

Reliability Statistics

Görüşler        Sayı   Yüzde (%)

Kimlik doğrulama, sağlık hizmeti alacak olan her kişiye yapılması gereken güvenlik tedbiridir.
Kesinlikle katılıyorum          73  100,0

Tanı ve tedavi amacıyla hastaya yapılacak olan herhangi bir işlemde hasta kimliğinin doğrulanması gerekir. 
Kesinlikle katılıyorum          73  100,0

Hasta acil serviste takip ediliyor ve yatışı yapılmadıysa, bu hastalara kimlik doğrulama yapılmamalıdır. 
Kararsızım          17  23,3
Katılmıyorum          20  27,4
Kesinlikle katılmıyorum         36  49,3

Kimlik doğrulama parametreleri hastanın bilincinin kapalı olduğu durumlarda herhangi bir yakınına 
sorularak tespit edilebilir.  
Kesinlikle katılıyorum         48  65,8
Kararsızım          12  16,4
Kesinlikle katılmıyorum         13  17,8

Ayaktan/ yatarak tedavi gören hastaların kimlik bilgilerinin yer aldığı hasta bilekliği ile kimlik doğrulamanın 
yapılması gerekmektedir.  
Kesinlikle katılıyorum         67  91,8
Kararsızım            6    8,3

Hasta bilekliğindeki kimlik bilgileri ile hastane sistemindeki hasta kayıtlarının karşılaştırılmasına gerek yoktur.
Kararsızım          18  24,7
Kesinlikle katılmıyorum         55  75,4

http://jms.yeniyuzyil.edu.tr


31Journal of Medical Sciences http://jms.yeniyuzyil.edu.trVolume 1 Issue 5

Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin “Hasta Güvenliğin-
de Kimlik Doğrulama Bilgi Anketi”ne dair yanıtları in-
celendiğinde; tüm katılımcıların kimlik doğrulamanın 
sağlık hizmeti alacak her kişiye yapılması gereken bir 
güvenlik tedbiri olduğunu ve tanı ve tedavi amacıyla 
hastaya yapılacak olan tüm işlemde hasta kimliğinin 
doğrulanması gerektiğini ifade ettikleri saptanmıştır. 
“Hasta acil serviste takip ediliyor ve yatışı yapılmadıysa, 
bu hastalara kimlik doğrulama yapılmamalıdır” ifade-
sine katılımcıların %49,3’ünün kesinlikle katılmadığı; 

“Kimlik doğrulama parametreleri hastanın bilincinin 
kapalı olduğu durumlarda herhangi bir yakınına soru-
larak tespit edilebilir” ifadesine %65,8’inin; “Ayaktan/
yatarak tedavi gören hastaların kimlik bilgilerinin yer 
aldığı hasta bilekliği ile kimlik doğrulamanın yapılması 
gerekmektedir” ifadesine %91,8’inin ve “Hastanın ya-
nında kimlik bilgilerini gösteren belge ya da hasta yakı-
nı yoksa hasta bilekliğini takmak ve hastanın tedavisini 
yapmak doğru değildir” ifadesine %52,1’inin kesinlikle 
katıldığı belirlenmiştir (Tablo 3). 

Görüşler        Sayı   Yüzde (%)

Hastanın yanında kimlik bilgilerini gösteren belge ya da hasta yakını yoksa hasta bilekliğini takmak ve 
hastanın tedavisini yapmak doğru değildir.  
Kesinlikle katılıyorum         38  52,1
Kararsızım            9  12,3
Katılmıyorum          11  15,1
Kesinlikle katılmıyorum         15  20,5

Hasta bilekliğinin hastanın bileğine uymadığı durumlarda ve hasta bilekliğinin ayağa takılamama 
durumlarında hasta bilekliği takılmaz.  
Kararsızım          20  27,4
Kesinlikle katılmıyorum         53  72,6

Hastanın bileği ödemden dolayı şişmişse ya da bileğinde açık yara oluşmuşsa hasta bilekliği takılmamalıdır.
Katılıyorum          25  34,2
Kararsızım          17  23,3
Katılmıyorum          31  42,4

Hasta taburcu olmuşsa/transfer edildiyse hasta bilekliğini istediği zaman çıkartıp atabilir.  
Kesinlikle katılıyorum         38  52,1
Kararsızım          11  15,1
Kesinlikle katılmıyorum         24  32,8

Hastalar sağlık çalışanı tarafından tanındığı zaman sürekli kimlik doğrulama yapılmasına gerek yoktur. 
Katılıyorum          10  13,7
Kararsızım          11  15,1
Kesinlikle katılmıyorum            52  71,3

Ameliyathanede doğru taraf, doğru işlem olduğunu teyit etmek ve hastanın ameliyathaneye kabulü 
sırasında kimlik doğrulama yapılması gerekir.  
Kesinlikle katılıyorum         73  100,0

Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Uygulama Alanlarında Hasta Güvenliği  İçin  
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Katılımcıların %94,6’sının hastayla ilk karşılaştığı za-
man; %94,5’nin hastanın servise yatışı yapıldığında ve 
hasta yatış işlemlerini yapmak için hasta kabul bölü-
müne geldiği sırada; %97,3’ünün hastaya bakım verme-
den önce; %93,2’sinin hastaya ilaç uygulamadan önce; 

tamamının (%100,0) hastaya kan transfüzyonu 
yapılacağı ve hastadan kan alınacağı; %95,9’unun 
laboratuvarda incelenmek için hastadan numune 
alınacağı durumlarda kimlik doğrulama yaptıkları 
belirlenmiştir (Tablo 4).

Araştırma Makalesi / Research Article

Reliability Statistics

Sorular        Sorular   Yüzde (%)

Hastayla ilk karşılaştığım zaman kimlik doğrulama yaparım.  
Kesinlikle katılıyorum         69  94,6
Kararsızım            4  5,4

Hastanın servise yatışı yapıldığında kimlik doğrulama yaparım.  
Kesinlikle katılıyorum         69  94,5
Kararsızım            4  5,5

Hasta yatış işlemlerini yapmak için hasta kabul bölümüne geldiği sırada kimlik doğrulama yaparım.  
Kesinlikle katılıyorum         67  91,8
Kararsızım            6  8,2

Hastaya yapacağım bakım uygulamalarından önce kimlik doğrulama yaparım.  
Kesinlikle katılıyorum         71  97,3
Kararsızım            2  2,7

Hastaya hemşirenin gözetiminde ilaç uygulamadan önce kimlik doğrulama yaparım.  
Kesinlikle katılıyorum         68  93,2
Kararsızım            5  6,8

Hastaya kan transfüzyonu yapılacaksa ya da  Hastadan kan alınacaksa önce kimlik doğrulama yaparım. 
Kesinlikle katılıyorum         73  100,0

Laboratuvarda incelenmek için hastadan numune alınacaksa kimlik doğrulama yaparım.  
Kesinlikle katılıyorum         70  95,9
Kararsızım            3  4,1

Tablo 4: Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Hasta Güvenliğinde Kimlik Doğrulama Tutum İfadelerine Dair Bulgular     
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Sınıfa göre hasta güvenliği kimlik doğrulama bilgi ve 
tutum ifadeleri değerlendirildiğinde istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık göstermemektedir (sırasıyla; p=0,427, 
p=0,468); ancak gruplar arasında ikili karşılaştırmalar 

Mezun olunan okula göre tutum ifadeleri değerlendi-
rildiğinde, istatistiksel olarak anlamlı farklılık göster-
mektedir, Anadolu Lisesi ve diğer liselerden mezun öğ-
rencilerin, Sağlık Meslek Lisesi mezunlarına göre hasta 
güvenliğinde kimlik doğrulama tutumlarının daha iyi 
olduğu belirlenmiştir (p=0,025), (Tablo 6). Diğer tanıtıcı 
özellikler ile bilgi ve tutum ifadeleri değerlendirildiğinde 
herhangi bir fark olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05).

Tartışma
Çalışmada katılımcıların hastalara kimlik doğrulama 

yapıldığında 3. sınıf öğrencilerinin kimlik doğrulama 
hakkındaki bilgi düzeylerinin ve tutumlarının 2. sınıf 
ve 4.sınıf öğrencilerine göre daha yüksek ve iyi olduğu 
belirlenmiştir (Tablo 5). 

yaparken hangi parametrelerin sorulması gerektiği 
konusunda %94,5’inin bu parametreleri bildikleri ve 
bu parametrelerin; hastanın adı soyadı, doğum tarihi, 
protokol numarası ve T.C. kimlik numarasının kimlik 
doğrulamada sorulması gereken parametreler olduğu-
nu ifade ettikleri belirlenmiştir. Kerfoot ve arkadaşları-
nın tıp fakültesi öğrencilerinin hasta güvenliği ile ilgili 
bilgi ve becerilerini belirlemek amacıyla yaptıkları bir 
çalışmada, katılımcıların %58,4’ünün gereken paramet-
leri bildiklerini saptamışlardır (12). Literatürde bu du-
rumun farklılık göstermesi sağlık çalışanlarının kimlik 
doğrulama ile ilgili yeterli eğitim aldıklarını ve bilgi ek-

   Sınıf   n  Genel Ortalama  p
Bilgi
İfadeleri   2.Sınıf   24       34,17   0,427
   3.Sınıf   23       41,70 
   4.Sınıf   26       35,46 
Tutum
İfadeleri   2.Sınıf   24       32,92   0,468
   3.Sınıf   23       39,28 
   4.Sınıf   26       38,75 
   Total   73  

* Kruskal-Wallis testi uygulanmıştır.

Reliability Statistics

  Mezun Olunan okul  n  Genel Ortalama  p
Tutum 
İfadeleri  Anadolu Lisesi ve diğer liseler 63           39,07  0,025
  Sağlık Meslek Lisesi  10           23,95 
  Total    73  

* Mann-Whitney U testi uygulanmıştır.

Tablo 5. Sınıfa Göre Hasta Güvenliğinde Kimlik Doğrulama Bilgi ve Tutum İfadelerinin Değerlendirilmesi

Tablo 6. Mezun Olunan Okula Göre Hasta Güvenliğinde Kimlik Doğrulama Tutum İfadelerinin Değerlendirilmesine Dair 
Bulgular
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sikliklerinin olduğu ya da kimlik doğrulamaya yeterli 
özeni göstermedikleri düşünülebilir. 
Çalışmada katılımcıların %68,5’inin kimlik doğrula-
ma hatasının en çok hemşireler tarafından yapıldığını 
düşündükleri tespit edilmiştir. Cengiz (2014) yapmış 
olduğu çalışmada, katılımcıların %22,7’si hemşirele-
rin, %21,8’i hekimlerin hasta kimliğini doğrularken 
hata yaptıkları saptanmıştır (2). Ünver ve arkadaşları-
nın (2014) yaptıkları benzer bir çalışmada; sağlık çalı-
şanlarının %80’inin hasta kimlik tanılama işlemini net 
bir şekilde yapmadıkları belirtilmiştir (13). Benzer bir 
çalışmada, tıbbi hatayı hangi meslek grubunun daha 
çok yaptığı sorusuna %51,5’i hekimlerin, %39,2’si 
hemşirelerin yaptığını ifade etmiştir (14). Öztürk’ün 
yaptığı çalışmada,  katılımcılara göre kimlik tanılama 
hatasını en çok yapan meslek grubu %22,6’lık oranla 
hekimler, %17,1’lik oranla hemşireler oluşturmakta-
dır (15). Literatüre bakıldığında en çok tıbbi hata ya-
pan meslek grupları arasında hemşireler ve hekimle-
rin olduğu görülmektedir. Bu durumun çalışma orta-
mında hemşire ve hekimlerin yetersiz sayıda olmaları 
nedeniyle yoğun çalışma temposuna sahip olmaları, 
sağlık çalışanının hastayı tanıdığını belirterek her iş-
lemde kimlik doğrulama yapmaması gibi nedenler-
den dolayı olduğu düşünülmektedir (16).
Hasta güvenliği için gerekli kimlik doğrulama tutum 
ve bilgi anketlerinin sonuçları değerlendirildiğinde; 
katılımcıların çoğunlukla hasta güvenliği için gerekli 
kimlik doğrulama konusunda bilgilerine sahip oldu-
ğu ve kimlik doğrulama tutumuna özen gösterdikle-
ri saptanmıştır. Benzer bir çalışmada sağlık çalışan-
larının hastalardan kan alınmadan ya da kan ürünü 
verilmeden önce %12,4’ü kol bilekliğine bakarak ya 
da hastanın kendisine ad soyad gibi parametreleri 
sorarak kimlik doğrulama yapıldığı bildirilmiştir (2). 
Çalışmamızda katılımcıların öğrenci olması ve eği-
tim-öğretim sürecinde olmaları sebebiyle ve uygula-
ma alanında hocaları ile beraber oldukları için kimlik 
doğrulama konusunda daha dikkatli davrandıkları 
düşünülebilir.

Sonuç
Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin uygulama alanla-
rında hasta güvenliği için gerekli kimlik doğrulama 
tutumlarının ve bilgi düzeylerinin incelenmesi ama-
cıyla yapılan bu çalışmada; veri toplama aracı ola-
rak kullanılan bilgi ve tutum anketlerinin sonuçları 

değerlendirildiğinde; katılımcıların hasta güvenliği 
için gerekli olan kimlik doğrulama konusunda far-
kındalığının yüksek olduğu ve kimlik doğrulama 
tutumuna özen gösterdikleri saptanmıştır. Cinsiyete 
ve sınıfa göre hasta güvenliği tutum ifadeleri anlamlı 
farklılık göstermemektedir (p=0,427). Gruplar ara-
sında yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda 3. sınıf 
öğrencilerinin, 2. ve 4.sınıf öğrencilerine göre kimlik 
doğrulamayla ilgili bilgi düzeylerinin da yüksek ve 
kimlik doğrulama tutumlarının 2.sınıf ve 4.sınıf öğ-
rencilerine göre daha iyi olduğu; ayrıca mezun olu-
nan okula göre tutum ifadeleri değerlendirildiğinde, 
Anadolu ve diğer liselerden mezun öğrencilerin, 
Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerine göre kimlik doğ-
rulama tutumlarının daha yüksek olduğu, aradaki 
farkın istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği 
(p=0.025) belirlenmiştir. 
Sonuçlar göz önüne alındığında; hemşirelik öğrenci-
lerinin gerek uygulama alanlarında gerekse mezuni-
yet sonrası çalıştıkları sağlık kurumlarında hastaya 
uygulanacak her işlemden önce tekrar tekrar kimlik 
doğrulama yapılması, hasta kimlik bilgilerinin te-
yit edilmeden hastaya hiçbir işlemin yapılmaması, 
kimlik doğrulama ile ilgili eğitimlerin artırılması, 
hemşirelik bölümü öğrencilerinin ve klinisyenlerin 
bu eğitimlere katılımlarının sağlanması önerilir. Eği-
tim-öğretim süreci devam eden öğrencilere yönelik 
hasta güvenliği konusunda farkındalık kazandırıl-
ması, öğrencilerin mezun olduktan sonra çalışma 
hayatında tıbbi hata yapma olasılıklarını azaltabilir.
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Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı; özel gereksinimli çalışanların çalışma orta-
mında karşılaşabileceği ergonomik riskleri belirleyerek, risklerin kabul 
edilebilir risk seviyesine indirgenmesi ile işin insana, insanın işe uyumunu 
sağlamaktır. İnsanların, yaşam kalitesini arttırmak ve temel ihtiyaçlarını 
karşılayabilmesi için çalışma hayatında aktif olarak rol alması gerekmek-
tedir. Ülkemizde özel gereksinimli bireylerin çalışma yaşamına katılımı 
ve sürekliliğin sağlanabilmesi için çalışma ortamı, çalışma duruşları, işin 
yapılma şekli çalışanın özel gereksinim durumuna göre değerlendirilme-
lidir. Çalışma ortamında özel gereksinimli çalışanlar için yapılacak düzen-
lemeler; bireyin performansı ve verimliliğini arttırarak, diğer çalışanlarla 
eşit haklara sahip olmasında da etkili olacaktır. Bu çalışanların çalışma 
duruşları ergonomik açıdan değerlendirilerek; çalışan performansının 
yükselmesi, iş veriminin artması, kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının 
azalması ve meslek hastalıklarının önlenmesi sağlanabilmektedir. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma kapsamında, ortopedik yetersizliği olan özel 
gereksinimli çalışanlar için REBA ve RULA yöntemleri kullanılarak farklı 
çalışma duruşlarında ergonomik tabanlı risk değerlendirmesi yapılmıştır. 
Ergonomik olarak çalışma duruşları analiz edilirken, REBA (Rapid Entire 
Body Assessment) Hızlı Tüm Vücut Değerlendirme Yöntemi ve RULA 
(Rapid Upper Limb Assesment) Hızlı Üst Ektsremite Değerlendirme 
Yöntemi kullanılabilmektedir. REBA yönteminde boyun, gövde, üst ve alt 
uzuvlar birlikte değerlendirilirken, RULA yönteminde ise insan vücudu-
nun bilek, alt kol ve üst kol gibi bölümleri ile boyun, gövde, bacak gibi 
bölümleri değerlendirilerek toplam risk skoru hesaplanır.

Bulgular: Çalışma duruşları incelenerek yapılan risk analizlerinde; REBA 
ve RULA skorları farklı değerlere sahiptir. Ancak bu farklı risk skorlarının 
aynı risk düzeylerine karşılık geldiği görülmüştür.

Sonuç: Yapılan analizler sonucunda; çalışma duruşlarındaki risklerin ve 
sağlık açısından kas iskelet sistemine verebileceği zararların risk düzeyleri 
tespit edilerek ergonomik problemlerle karşılaşılabileceği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler:  Özel Gereksinimli Çalışan, REBA, RULA, Ergo-
nomik Risk Değerlendirmesi, İş Sağlığı, İş Güvenliği

Abstract

Purpose: The aim of this study is; to ensure the adaptation of work to peo-
ple and people to work by determining the ergonomic risks that employ-
ees with special needs may face in the work environment and reducing 
the risks to an acceptable risk level. Humans have to actively participate 
in their working life to improve the quality of life and meet basic needs. 
To ensure the participation and continuity of disabled people in work-
ing life in our country, work environment, working postures, and how 
the job is done should be evaluated according to a worker’s special needs. 
Adjustments that to be held for employees with special needs in a work 
environment will enhance an individual’s performance and productivity, 
and it will also be effective in having equal rights with other employees.  
Evaluation of these employees’ working postures in terms of ergonomics 
can provide appraising employee performance, increase work productiv-
ity, reduce musculoskeletal injuries, and prevent occupational diseases. 

Material and Methods: In this work, ergonomically based risk assess-
ment has been made for disabled employees with orthopedic insufficien-
cy in different working postures using REBA and RULA methods. While 
analyzing working postures ergonomically, REBA (Rapid Entire Body 
Assessment) and RULA (Rapid Upper Limb Assessment) methods can 
be used. In the REBA method, while neck, torso, top, and bottom organs 
are evaluated simultaneously, as for in the RULA method, the total score 
is calculated by evaluating parts of the human body such as wrist, lower 
arm, and upper arm parts along with neck, torso, and leg. 

Findings: In risk analysis made by evaluation of working postures; REBA 
and RULA scores have different values. However, these different risk 
scores were found to correspond to the same risk levels.

Results: As a result of the analyzes made, it has been shown that ergo-
nomic problems can be encountered by determining the risk levels of the 
risks in working postures and the damage to the musculoskeletal system 
in terms of health.

Key words: Employees with Special Needs, REBA, RULA, Ergonomic 
Risk Assessment, Occupational Health, Occupational Safety
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Giriş
Bireyler doğuştan veya gelişim sürecinde; zihinsel, be-
densel sosyal ve duyuşsal olarak farklı gelişimler göster-
mektedir. Bu nedenle bazı bireyler zihinsel becerileri, ba-
zıları motor becerileri, bazıları ise duyuşsal (his, iletişim 
vb.) becerileri gerçekleştirmekte sorunlar ve güçlüklerle 
karşılaşmaktadırlar (1). Özel gereksinimli olan bu birey-
leri istatistiksel olarak ele aldığımızda Dünya nüfusunun 
yaklaşık %15’i, yani 1 milyar civarı kişinin bu grup içeri-
sinde yer aldığı görülmektedir. Ülkemizi incelediğimizde; 
farklı tür ve derecede özel gereksinime sahip 2 milyonun 
üzerinde insan yaşamaktadır (2). Çalışmak, temel yaşam 
ihtiyaçlarını karşılamak, yaşam refahını sağlamak gibi 
faktörlere bağlı olarak tüm insanlar için bir zorunluluk 
haline gelmiştir. Evrensel hukuk kuralları ile teminat al-
tına alınan çalışma hakkının kullanımında; özel gerek-
sinimli bireyler (ÖGB) çeşitli sorunlar ile karşı karşıya 
kalmaktadır. ÖGB, özellikle işe alım sürecinde özel ge-
reksinim durumlarına bağlı olarak problemlerle karşı-
laşırken, çalışma hayatına katıldıkları andan itibaren de 
mesleklerini uygulama fırsatlarına erişim, özel gereksi-
nim tür ve derecesine bağlı olarak ötekileştirme gibi farklı 
sorunlarla yüzleşebilmektedirler. Çalışma yaşamını özel 
gereksinimli çalışanlar (ÖGÇ) açısından ele aldığımızda; 
bireylerin sahip olduğu özel gereksinim tür ve derecesi 
doğrultusunda çalışma ortamında bulunan fiziksel, kim-
yasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal risk etmenle-
rinden daha çok etkilendikleri görülmektedir(3).
ÖGÇ’nin çalışma yaşamında diğer çalışanlarla eşit eri-
şime sahip olabilmesi için çalışma ortamları antropo-
metrik ve ergonomik açıdan düzenlenerek fiziksel bari-
yerlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. ÖGÇ’nin 
yetenekleri dışında zorlanması, iş kazalarında ve meslek 
hastalıklarında artışa sebebiyet verirken, sistemsel açıdan 
iş başarısında da beklentinin karşılanamamasına neden 
olmaktadır. Bu aşamada; çalışma ortamları, kullanılan 
araç ve gereçler ÖGÇ’nin özel gereksinim tür ve derecesi 
dikkate alınarak tasarlanmalıdır.
ÖGÇ’nin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında; iş 
güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, ergonomistler, 
mühendisler ve çalışanın da içinde bulunduğu ortak 
bir alan oluşturulup, bütüncül yaklaşımlar çerçevesinde 
düzenlemeler yapılmalıdır. Bütüncül yaklaşımla birlikte 
insan-makine-çevre koşulları arasındaki ilişkide opti-
mizasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır. İşyerle-
rinde yapılacak olan ergonomik risk değerlendirmesi 

sonucunda ÖGÇ’nin çalışma duruşları analiz edilerek, 
çalışma duruşlarının kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarına 
etkisi gözlemlenebilmektedir(4). Literatür incelendiğin-
de, ÖGÇ’ye ait ergonomik risk faktörlerini içeren çalış-
maların mevcut olduğu fakat risk değerlendirme meto-
dolojileri kullanarak yapılan çalışmaların sınırlı olduğu 
görülmektedir(3). REBA yöntemi kullanılarak analiz 
edilecek çalışma duruşu veya hareket esnasındaki toplam 
risk sayısal olarak belirtilebilmektedir. Riski sayısal olarak 
hesaplamak; analiz edilen çalışma duruşlarının ayrı ayrı 
meydana getirecekleri risk ve tehlikeli durumları öngör-
mede yardımcı olur. Belirtilen her bir hareket veya duruş 
üst ve alt vücut için açılara ayrılarak; toplam skor boyun, 
gövde ve alt ve üst uzuvların pozisyonlarının kombinas-
yonu ile hesaplanmaktadır(5). RULA yöntemi ise; yapılan 
iş için gereken gücü ve tekrarlı hareketleri dikkate alarak, 
yapılan işin niteliğinden dolayı ortaya çıkan üst uzuv ra-
hatsızlıklarının tespit edilmesi için geliştirilmiş çalışma 
duruşlarını analiz eden subjektif gözlem yöntemlerinden 
biridir. Bu yöntem, üst uzuv (el-bilek-dirsek-alt kol-üst 
kol-omuz-boyun) rahatsızlıklarına neden olan kas-iske-
let yüklenmelerine maruz kalan çalışanları değerlendir-
mek için puanlandırma sistemine dayalı olarak geliştiril-
miştir(6). Yönteme göre; üst uzuv ve bacak duruşlarının 
önceden tanımlanan sınıflandırmalar ve nicel olarak göz-
lenen duruşun risk skorunu hesaplamak için kullanılabil-
mektedir(7). Bu çalışmanın yöntem ve gereç bölümünde; 
REBA (Rapid Entire Body Assesment) Hızlı Tüm Vücut 
Değerlendirme Yöntemi ile RULA (Rapid Upper Limb 
Assesment) Hızlı Üst Ektsremite Değerlendirme yöntem-
lerinden bahsedilmiştir. Bulgular bölümünde REBA ve 
RULA yöntemleri uygulanarak bu bağlamda analiz so-
nuçları karşılaştırılarak iyileştirme önerileri sunulmuştur. 
ÖGÇ için çalışma sırasındaki duruşlar, özellikle uygun 
olmayan çalışma duruşlarından kaynaklanabilecek so-
runlar, söz konusu duruşları iyileştirmek için kullanılan 
yöntemler, REBA ve RULA yöntemleri ile bir uygulama 
çalışması değerlendirilerek, iyileştirme önerilerimiz su-
nulmuştur.

Yöntem ve Gereç
REBA (Rapid Entire Body Assesment) Hızlı Tüm Vü-
cut Değerlendirme Yöntemi
REBA yöntemi; Hignett ve McAtamney (2000) tarafından 
vücudun tüm kısımlarının incelenebilmesi için geliştiril-
miş ve tasarlanmış ergonomik bir risk analiz yöntemidir.
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Bu yöntem ile gerek sabit gerekse dinamik çalışma du-
ruşları gözlemsel olarak analiz edilerek, mesleki kas 
iskelet sistemi rahatsızlıklarına neden olan çalışma du-
ruşları belirlenebilmektedir (9). 
Bu yöntem kullanılarak, analiz edilen statik ve dinamik 
çalışma hareketlerinin toplam risk seviyesi sayısal ola-
rak değerlendirilebilmektedir. Sayısal olarak ifade edi-
len risk seviyesi; analiz edilen çalışma duruşlarının ve 
çalışma hareketlerinin oluşturabilecekleri tehlikeler ile 
tehlikelerden kaynaklanan risklerin belirlenmesine de 
olanak sağlar (8). Üst ve alt uzuvlar boyun ve gövde ile 
birlikte değerlendirilerek, toplam REBA skoru hesapla-
nır.

RULA (Rapid Upper Limb Assesment)- Hızlı Üst Ek-
tsremite Değerlendirme Yöntemi
RULA Yöntemi; Corlett ve McAtamney tarafından vü-
cudun üst ekstremitesinde oluşturulan çalışma duruş-
larının incelenebilmesi için geliştirilmiş ve tasarlanmış 
ergonomik bir risk analiz yöntemidir.
Bu yöntem ile risk analizi yapan kişi alt kol, üst kol, 
bilek, boyun, gövde ve bacaklar için birer skor belirler 
(11). RULA yöntemi üç aşamada gerçekleştirilmektedir. 
Birinci aşamada; Çalışma duruşlarının analizi için mo-
del oluşturularak, insan vücudunun; alt kol, üst kol ve 
bilek gibi bölümleri A grubu, boyun, gövde, bacak gibi 
bölümleri B grubu olmak üzere 2 ayrı grupta değerlen-

dirilmektedir. Vücut bölümlerinin duruşlar değerlen-
dirilerek, risk seviyelerine göre RULA skoru belirlenir. 
İkinci aşamada ise; vücut segmentlerinin (A Grubu ve 
B Grubu) skorlarını gruplandırmak için yöntem geliş-
tirilir. Grup A ve Grup B’de yer alan vücut bölümleri-
nin duruşlarına belirlenen skorlar derecelendirildikten 
sonra sırasıyla; Skor A ve Skor B değerleri elde edil-
mektedir. Skor A; Grup A’da yer alan vücut bölümle-
rinin oluşturdukları çalışma duruşlarının skorlarının 
kesişimi ile elde edilen toplam skordur. Üçüncü ve son 
aşamada ise; nihai (ana) skoru ve eylem seviyesini ana-
liz etmek için yöntem geliştirilir. Skor C ve D’nin ana 
skor tablosunda kesiştirilmesi sonucunda RULA skoru 
belirlenmektedir. Nihai skor; 1-7 arasında bir değer al-
maktadır. Yöntem kapsamında, 1-7 skor seviyesi arası 
dört farklı eylem seviyesine ayrılmıştır (12). 

Bulgular
Bu çalışmada ortopedik yetersizliği olan özel gereksi-
nimli çalışanlar için REBA ve RULA yöntemleri kulla-
nılarak farklı çalışma duruşlarında ergonomik tabanlı 
risk değerlendirmesi yapılmıştır.

REBA ve RULA Yöntemlerinin Karşılaştırılması 
Ortopedik yetersizliği olan bir çalışan için çalışma du-
ruşu-I de vücudun A Grubu bölümleri REBA Yönte-
mi’ne göre değerlendirilirken; Resim 1’de görüldüğü 

Tablo 1: REBA - Hızlı Tüm Vücut Değerlendirme 
Yöntemi Risk Seviyeleri (8)

Tablo 1: RULA skorları ve risk düzeyleri (10) 
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üzere; çalışanın gövdesinde 0°-20° arası fleksiyon görülmektedir. Boyun bölümü değerlendirildiğinde ise 20°’den 
fazla fleksiyon gözlemlenmektedir. Çalışan oturur konumda ve işlem yaptığı parçanın etkisi veya ağırlığı 5 kg’ın 
altındadır.
Bu veriler sonucunda REBA Yöntemi kullanılarak Tablo A ile A skorunun hesaplanması;

Ortopedik yetersizliği olan bir çalışan için çalışma duruşu-I de vücudun B Grubu bölümlerinin REBA Yöntemi’ne 
göre değerlendirilirken; Resim 1’de görüldüğü üzere; çalışanın üst kol bölümünde 20°-45° arası fleksiyon görül-
mektedir. Alt kol bölümü incelendiğinde ise 60°-100° arası konumda çalıştığı gözlemlenmektedir. Bilek bölümü ise 
işaretleme esnasında 0°-15° arası konumdadır. Çalışma sırasında kullanılan parçalar makine üzerinde bulunan sa-
bitleyici sayesinde kolay kavranmaktadır. Aktivite skoru hesaplanırken ise; çalışanın vücudunun bir veya daha fazla 
bölümünün çalışma sırasında sabit olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca çalışanın yaptığı iş sırasında kısa aralıklarla 
hareketleri tekrarlamaktadır.

Tablo 3: Çalışma duruşu I için REBA Grup A bölümleri ile A skorunun 
hesaplanması (3)

Resim 1: Ortopedik Yetersizliği Olan Bir Çalışan İçin 
Çalışma Duruşu-I 
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Tablo 4: Çalışma duruşu I için REBA Grup B bölümleri ile B skorunun 
hesaplanması (3)

Elde edilen veriler doğrultusunda A skoru ile B skoru kesişimiyle C skorunun hesaplanması;

Bu bilgilere göre REBA Yöntemi Kullanılarak Tablo B ile B skorunun hesaplanması;  

Tablo 5: Çalışma duruşu I için REBA A ve B skoru ile C skorunun  
hesaplanması (3)

 

 

Tablo 5 : Çalışma duruşu I için REBA A ve B skoru ile C skorunun hesaplanması(3) 

 

B skoru 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A
 S

ko
ru

 

1 1 1 1 2 3 3 4 5 6 7 7 7 

2 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 
3 2 3 3 3 4 5 6 7 7 8 8 8 
4 3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 
5 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 9 
6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 
7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11 
8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 
9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 

10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 
11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Aktivite Skoru 

Bir veya daha fazla 

süre vücut sabitse 1 

eklenir.  

Tekrarlı küçük alan 

varsa 1 eklenir.  

Hareket, hızlı ve 

büyük değişikliklere 

yol açıyorsa 1 

eklenir. 
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Şekil 1: Çalışma duruşu I için REBA Nihai Skor Algoritması (3)

  

     

     

     

     

     

     

     

     

    

          

    

    

Gövd
 

    

Boyu    

Baca    

Üst Kol     

Alt Kol     

Bilek     

3 1 

Tablo 1                                 Tablo     

+        +       
   0  0 

Yük/Güç                           Kavrama     

 3 1     Puan 
 

     Puan 
    

2     

Tablo     
Puan C     

+        
2     Aktivite Puanı     

 4     Toplam Duruşsal     

Tablo 6: Çalışma duruşu I için RULA Grup A bölümleri ile A skorunun 
hesaplanması (3)
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Ortopedik yetersizliği olan bir çalışan için çalışma du-
ruşu I de vücudun B Grubu bölümlerinin RULA Yön-
temi’ne göre değerlendirilirken; Resim 1’de görüldüğü 
üzere çalışanın boyun bölümü gözlemlendiğinde 20°’den 
fazla fleksiyon mevcuttur ve boyun yana doğru eğik ko-
numdadır. Gövde bölümü gözlemlendiğinde ise 0°-20° 
arası fleksiyon mevcuttur ve gövde nötral konumdadır. 

Çalışanın bacak duruşu ise; bacakların desteklenmiş ve 
dengeli bir pozisyona uygun olarak durduğu öngörüle-
rek değerlendirilmiştir. Kas kullanım skoru hesaplanır-
ken çalışanın 1 dakikadan fazla aynı duruşu sergilediği 
düşünülerek KKS Skor puanı ‘’1’’ olarak hesaplanmıştır. 
Çalışanın kullandığı el aletinin ağırlığı 2 kg’dan az olduğu 
için Yük skor puanı ‘’0’’ olarak hesaplanmıştır.

Journal of Medical Sciences Araştırma Makalesi / Research Article

Tablo 7: Çalışma duruşu I için RULA Grup B bölümleri ile B skorunun 
hesaplanması (3)

Tablo 8: Çalışma duruşu I için RULA Nihai Skor tablosu (3)

http://jms.yeniyuzyil.edu.tr


43Journal of Medical Sciences http://jms.yeniyuzyil.edu.trVolume 1 Issue 5

Özel Gereksinimli Çalışanların Çalışma Duruşlarının REBA ve RULA Yöntemleri ile İncelenmesi

Ortopedik Yetersizliği Olan Bir Çalışan için  
RULA Uygulaması
Ortopedik yetersizliği olan bir çalışan için çalışma duruşu 
II’de vücudun A Grubu bölümlerinin REBA Yöntemi’ne 
göre değerlendirilirken; Resim 2’de görüldüğü üzere; ça-
lışanın gövdesinde 20°-60° arası fleksiyon vardır. Boyun 
bölümü gözlemlendiğinde ise 20°den fazla fleksiyon gö-
rülmektedir. Çalışan oturur konumda ve işlem yaptığı 
parçanın etkisi veya ağırlığı 5 kg’ın altındadır.
Bu bilgilere göre Reba Yöntemi kullanılarak Tablo 3 refe-

ransı ile Tablo A ile A skorunun hesaplanması sonucunda 
boyun skoru ‘’2’’, gövde skoru ’’3’’, bacak skoru ile birlikte 
kesişim skoru ‘’4’’ olarak, Kuvvet-Yük İlişkisi ise ‘’0’’ ola-
rak belirlenmiştir.
Ortopedik yetersizliği olan bir çalışan için çalışma duruşu 
II’de vücudun B Grubu bölümlerinin REBA Yöntemi’ne 
göre değerlendirilirken; Resim 2’de görüldüğü üzere; çalı-
şanın üst kol bölümünde 45°-90° arası fleksiyon mevcut-
tur ve kol rotasyon halindedir. Alt kol bölümü gözlemlen-
diğinde ise 60°-100° arası konumda çalıştığı görülmekte-
dir. Bilek bölümü ise döndürme işlemi esnasında 0°-15° 
arası konumdadır. Çalışma sırasında kullanılan aksamlar 
tezgah üzerinde bulunan sabitleyici sayesinde kolay kav-
ranmaktadır. Aktivite skoru hesaplanırken ise; çalışanın 
vücudunun bir veya daha fazla bölümünün çalışma sıra-
sında sabit olduğu görülmektedir. Ayrıca çalışanın yaptığı 
iş sırasında kısa aralıklarla hareketleri tekrarlamaktadır. 
Bu bilgilere göre Reba Yöntemi kullanılarak Tablo 4 refe-
ransı ile Tablo B ile B skorunun hesaplanması sonucunda; 
alt kol skoru ‘’1’’, üst kol skoru ‘’4’’, bilek skoru ‘’1’’ ve kesi-
şim skoru ‘’4’’ olarak belirlenmiştir.
Elde edilen veriler doğrultusunda Tablo 5 referansı ile A 
skoru ile B skoru kesişimiyle C skoru ‘’4’’, aktivite skoru 
ise ‘’2’’ olarak hesaplanmıştır.

Resim 2: Ortopedik Yetersizliği Olan Bir Çalışan İçin 
Çalışma Duruşu-II

Şekil 2: Çalışma duruşu II için REBA Nihai Skor Algoritması
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Ortopedik Yetersizliği Olan Bir Çalışan İçin  
RULA Uygulaması
Ortopedik yetersizliği olan bir çalışan için çalışma 
duruşu II’de vücudun A Grubu bölümlerinin RULA 
Yöntemi’ne göre değerlendirilirken; Resim 2’de görül-
düğü üzere; çalışanın üst kol bölümünde 20°-45° arası 
fleksiyon mevcuttur. Çalışanın kol konumu gözlemlen-
diğinde herhangi bir yere dayanarak çalışmamaktadır 
ve omuzlar nötral konumdadır. Alt kol bölümü ince-
lendiğinde ise 60°-100° arası konumda çalıştığı görül-
mektedir. Çalışanın işlem sırasında bilek duruşu nötral 
pozisyonda ve bileğin dönme alanının ortasında oldu-
ğu öngörülmüştür. Kas kullanım skoru hesaplanırken 
çalışanın 1 dakikadan fazla aynı duruşu sergilediği ön-
görülerek KKS Skor puanı ‘’1’’ olarak hesaplanmıştır. 
Çalışanın işlem yaptığı parçanın etkisi veya ağırlığı 2 
kg’dan az olduğu için Yük skor puanı ‘’0’’ olarak hesap-
lanmıştır. Bu bilgilere göre RULA Yöntemi kullanılarak 
Tablo 6 referansı ile Grup A bölümleri ile A skorunun 
hesaplanması sonucunda ; üst kol skoru ‘’3’’, alt kol sko-
ru ‘’1’’, bilek duruşu skoru ‘’1’’ , bilek dönme skoru’’ 1’’ 
ve kesişim skoru ‘’3’’ olarak belirlenmiştir..
Ortopedik yetersizliği olan bir çalışan için çalışma du-
ruşu II’de vücudun B Grubu bölümlerinin RULA Yön-
temi’ ne göre değerlendirilirken; Resim 2’de görüldü-
ğü üzere çalışanın boyun bölümü gözlemlendiğinde 
20°’den fazla fleksiyon mevcuttur. Ayrıca boyun dönük 
ve öne doğru eğik konumdadır. Gövde bölümü göz-
lemlendiğinde ise; 20°-60° arası fleksiyon görülmekte-
dir. Gövde ise; dönük ve yana doğru eğik konumdadır. 
Çalışanın bacak duruşu ise; bacakların desteklenmiş ve 
dengeli bir pozisyona uygun olarak durduğu öngörüle-
rek değerlendirilmiştir. Kas kullanım skoru hesaplanır-
ken çalışanın 1 dakikadan fazla aynı duruşu sergilediği 
öngörülerek KKS Skor puanı ‘’1’’ olarak hesaplanmış-
tır. Çalışanın kullandığı el aletinin ağırlığı 2 kg’dan az 
olduğu için Yük skor puanı ‘’0’’ olarak hesaplanmıştır. 
Bu bilgilere göre RULA Yöntemi kullanılarak Tablo 7 
referansı ile Grup B bölümleri ile B skorunun hesaplan-
ması sonucunda ; boyun duruş skoru ‘’5’’, gövde duruş 
skoru ‘’5’’, bacak skoru ‘’1’’ ve kesişim skoru ‘’8’’ olarak 
belirlenmiştir.
Skor C(4)= SKOR A(3)+ KKS (1)+ YS(0)
Skor D(9)= Skor B(8)+ KKS (1)+ YS(0)
Tablo 8 referans alındığında kesişim skoru ise ‘’6’’ ola-
rak belirlenmiştir.

Tartışma
Ergonomik olarak yapılan risk değerlendirmelerinde 
çalışanların yanlış duruşlarının sonucunda; kas verimli-
liğinin insan sağlığı üzerindeki etkileri ortaya koyulmuş-
tur(13). Bu çalışmada ortopedik yetersizliği olan çalışan 
için farklı çalışma duruşlarıyla REBA ve RULA yöntem-
leri kullanılarak ergonomik tabanlı risk değerlendirmesi 
yapılmıştır. REBA ve RULA risk analizi sonuçlarına göre;
Resim 1’de Ortopedik yetersizliği olan çalışan için çalış-
ma duruşu değerlendirildiğinde; bu çalışma duruşu için 
yapılan risk analizinde REBA ve RULA skorları farklı 
değerlere sahiptir. Ancak bu farklı risk skorları aynı risk 
düzeylerine karşılık gelmektedir. REBA yönteminde he-
saplanan risk skoru ve RULA yönteminde hesaplanan 
risk skoru, analiz sonucunda orta düzeyde risk seviye-
sine karşılık gelmektedir. Resim 2 değerlendirildiğinde 
ise; REBA ve RULA skorları eşit olarak hesaplanmıştır. 
REBA ve RULA yönteminde hesaplanan risk skorları, 
analiz sonucunda orta düzeyde risk seviyesine karşılık 
gelmektedir. Orta düzeyde risk seviyesi kapsamında de-
ğerlendirilen bu çalışma pozisyonlarında gerçekleştirilen 
işler için daha fazla gözlem ve yakın zamanda değişiklik-
lerin yapılması gerektiği görülmektedir. Çünkü yapılan iş 
kapsamında sergilenen çalışma duruşu kas iskelet siste-
mi rahatsızlıklarının oluşumuna neden olabilmektedir. 
ÖGÇ’nin çalışma sırasında gövdesini ve boynunu dik tut-
ması, bu doğrultuda eğitim alması gerekmektedir. ÖGÇ, 
gerekli eğitimleri alıp ergonomik açıdan uygun hareket-
leri uyguladığı takdirde; omurga kısmı ve hareket siste-
mi mevcut duruma göre daha az etkilenecektir. Çalışma 
sırasında ara dinlemeler ve fiziki aktiviteler önerilebilir.

Sonuç
Bu çalışma ile ÖGÇ’nin ergonomik açıdan çalışma duruş 
pozisyonları REBA ve RULA risk analizi metodolojileri 
ile değerlendirilerek ortopedik yetersizliğe sahip çalışan-
larda farkındalığın artması amaçlanmıştır. Ergonominin 
en temel niteliklerinden biri; çalışanların, çalışma esna-
sındaki duruşlarının incelenmesidir. Çalışma duruşları 
ergonomik açıdan incelenip; iş istasyonlarının ÖGÇ’nin 
antropometrik ve fizyolojik karakteristiklerine göre ta-
sarlanması durumunda oluşabilecek kas iskelet sistemi 
rahatsızlıkları en aza indirgenebilmektedir. Kullanılan 
REBA ve RULA yöntemleri ile bilek, dirsek ve üst uzuvla-
rın daha detaylı değerlendirilmesi sağlanmıştır. Ergono-
mik açıdan yapılacak iyileştirmeler ile birlikte ortopedik 
yetersizliği olan bireylerde oluşabilecek kas iskelet sistemi 
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rahatsızlıkları ve meslek hastalıkları önlenerek, iş verimi 
ve çalışan memnuniyetinin artması olasıdır. Çalışma or-
tamında ergonomik risklerin değerlendirmesi, ÖGÇ’nin 
konfor seviyesinin arttırılarak daha sağlıklı bir çalışma 
hayatı içinde olmasına imkan sunabilmektedir. Yapılan 
bu çalışmada ise ÖGÇ’nin çalışma duruşlarındaki risk-
lerin ve sağlık açısından kas iskelet sistemine verebileceği 
zararların risk düzeyleri tespit edilerek ergonomik prob-
lemlerle karşılaşılabileceği gösterilmiştir.
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Özet
Amaç ve Genel Bilgiler: Mağdur ya da failin kimliğini belir-
lemede parmak izlerinin önemi büyüktür. İki parmak izinin 
birbirinin eşi olduğuna karar vermek için uluslararası meslek 
örgütleri ya da Interpol ve Europol benzeri kuruluşlar, belirli 
sayıdan az olmamak kaydıyla, benzerliklerin bulunmasını şart 
koşarlar. Ancak, tam olmayan kimi parmak izleri, görünürleş-
tirilseler bile, mukayeseye elverişli değillerdir. Parmak izleri gibi 
eser miktarda veya yüksek derecede tahribata uğramış DNA 
içeren biyolojik örneklerden idantifikasyon yapmak amacı ile 
geliştirilmiş Mini STR’lardan faydalınabilir. Konvansiyonel 
STR’ların yerine ilk defa Mini STR’ların kullanılması planlanan 
bu araştırmanın hedefi parmak izlerinden Mini STR tekniği ile 
DNA profili elde etmek ve bunun olabildiğince, polis ve jandar-
ma kriminal laboratuvarlarında rutin bir inceleme yöntemi ola-
rak kullanılabilmesini sağlayacak standardizasyona gitmektir.
Araç ve Yöntem: Çalışmamızda 90 adet parmak izinden izolas-
yon ve 60 parmak izinden idantfikasyon çalışmaları gerçekleşti-
rilmiş ve latent parmak izlerinin görünürleştirilmesi için kulla-
nılan siyah manyetik tozun etkisi değerlendirilmiştir.
Sonuç: Elde edilen sonuçlara bakıldığında parmak izlerinden 
DNA izolasyonunun ve Mini STR yöntemi ile amplifikasyonun 
lokus ortalaması hesaplandığında %95 oranında başarılı olduğu 
görüldü. Bu yöntem yüksek oranda tam bir profil elde edebil-
mek ve idantifikasyona giderek tasnif ve mukayeseye elverişsiz 
parmak izlerinden faydalanabilmeyi olası kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Parmakizi, STR, DNA, Adli Bilimler

Abstract
Backroung and Objective: Fingerprints are important evidence 
employed to identify the victim or the perpetrator. International 
organizations of criminalistics, such as Interpol and Europol, 
have set a certain minimum number of matches, in order to 
conclude that two fingerprints are identical. Thus, even when the 
fingerprints can be developed and visualized they are “not suitable 
for identification” if they do not contain the sufficient number 
of characteristics to be compared. . Mini STR‘s are developed 
to be used in order to enable identification from LCN or highly 
degraded DNA samples. As the fingerprints belong to this 
category we aimed to employ the Mini STR‘s and type full profiles 
and thus to standardize a method that can be used by the forensic 
laboratories. 
Materials and Methods: In our study DNA was isolated from 
90 fingerprints and amplification was done from 60 fingerprint 
samples. Also the effect of the magnetic black powder that is used 
fort the visualization of the latent fingerprints was evaluated. 
Results: The results showed that the both the isolation and the 
amplification were successful as the mean percenteage of the 
correctly amplified loci was calculated as %95. The method 
enables the DNA identification from unsuitable fingerprints for 
comparison at a high level.

Key words: Fingerprint, STR, DNA, Forensic Sciences

Parmak İzlerinden Elde Edilen DNA nın 
Mini STR Tekniği ile İncelenmesi

Gavril PETRİDİS1, Bülent ÜNER2

1 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
2 İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü (emekli öğretim üyesi)

Sorumlu Yazar / Corresponding Author: Gavril Petridis
E-posta: gavril.petridis@yeniyuzyil.edu.tr

GP: 0000-0003-2832-1159   BÜ: 0000-0001-9318-9479

Examination of DNA Obtained from Fingerprints with Mini STR Technique

Journal of Medical Sciences 2020, 1(5) 46-58 Araştırma Makalesi / Research Article

(*) Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu tarafından desteklenmiştir.  
Proje Numarası: T-496/25062004 

https://doi.org/10.46629/JMS.2020.28 

http://jms.yeniyuzyil.edu.tr
http://gavril.petridis@yeniyuzyil.edu.tr
https://orcid.org/0000-0003-2832-1159
https://orcid.org/0000-0001-9318-9479
https://doi.org/10.46629/JMS.2020.28 


47Journal of Medical Sciences http://jms.yeniyuzyil.edu.trVolume 1 Issue 5

Parmak İzlerinden Elde Edilen DNA nın Mini STR Tekniği ile İncelenmesi

Giriş
Sir Francis Galton parmak izlerinin adli amaçlı kulla-
nımında öncülük etmiş isimlerden biridir. O dönemde 
İngiltere‘de yayınlanan “The Sketch” adlı dergide Gal-
ton‘ın eseri ile ilgili bir yazıda “Çingeneler ile Bay Fran-
cis Galton çok farklı iki konu olsa da aralarında bir bağ 
vardır. Nasıl astronomi astrolojiden doğdu ise ve kimya 
simyanın çocuğu ise, parmak izi bilimi de el falının to-
runudur” denmektedir. Gerçekten, Antik toplumlarda 
el falına bakılmış, eldeki çizgilerde insanların kaderi 
ve karakterleri ile ilgili bilgiler ve ipuçları aranmıştır. 
Antik Yunanistan’da yaşamış filozof Aristoteles, insan 
ömrünün elindeki çizgilerin uzunluğu ile doğru oran-
tılı olduğu savını ortaya atmıştır. Orta Çağ’da el falının 
nasıl bakılması gerektiği ile ilgili birçok kitap kaleme 
alınmıştır. Bilimin devreye girdiği dönemde ise el ve 
parmaklardaki bu izler araştırılmış Histoloji Literatü-
rü’nden bilinen Malpighi, Evrim Teorisi‘nin en önemli 
isimlerinden Darwin ve yine çok değerli bir parmak izi 
uzmanı olan Henry Faulds gibi isimlerin bir araya geti-
ren bir tarih yazılmıştır. (1)
Canlı türlerinin sınıflandırılması amacı ile bireyler ve top-
lumlararası benzerlik ve farkların, dönemin genetik bilgi-
sine ve evrim teorisine ait kanıtların arandığı bir araştırma 
alanı olarak doğmuş iken, bulgular uzmanları adli amaçlı 
kullanıma doğru götürmüştür. Bu noktadan sonra par-
mak izleri çoğu insanın bilgi dağarcığına kriminal araştır-
ma, kanıt, mağdur, şüpheli ve sanık kelimeleri ile bağlı bir 
şekilde yerleşmiştir. Şüphesiz, insanın en önemli gereksi-
nimlerinden biri olan otamanın zamanla gelişmesi ile Tıp 
Bilimi doğdu. Tıp Bilimi’nin önemli bir bölümünü oluş-
turan patolojinin antik çağlardan beri adli soruşturmada 
kullanılması ile Adli Tıp gelişti. Parmak izi ve parmak izi 
bilimi Adli Tıp’tan sonra, uzun zaman tek başına yaygın 
bir şekilde kullanılan en önemli kanıt olmuştur.  Suçluların 
ve şüphelilerin izlerinin alınması ile iz bankaları oluşturul-
muş ve rutin bir şekilde polis araştırmalarında ve mahke-
me salonlarında kullanılmış ve hala da kullanılmaktadır. 
Belki atalarımızın sandığı gibi eldeki çizgilerden kaderi 
okumak olası değildir ancak bu çizgiler kişilerin kaderini 
belirleyebilmekte, masum mu yoksa suçlu mu oldukları-
nı söyleyebilmektedirler. Her ne kadar bu kanıtın değeri 
çok büyük olsa da yetersiz kaldığı, güvenilir olmadığı du-
rumlar vardır. Mağdur ya da failin kimliğini belirlemede 
kullanılan iki parmak izinin birbirinin eşi olduğuna karar 
vermek için uluslararası meslek örgütleri ya da Interpol 
ve Europol benzeri kuruluşlar, belirli sayıdan az olmamak 
kaydı ile benzerliklerin bulunmasını şart koşarlar. 

Yetersiz sayıda benzerlikler üzerinden varılacak kararlar 
ile yanlış sonuçlara gitmek, masum insanları suçlamak ve 
cezaya çarptırmak mümkündür. Bu nedenle, tam olma-
yan kimi parmak izlerinin mukayeseye elverişli olmaya-
bileceği dikkate alınmalıdır. Ayrıca olay yerinde bulunan 
parmak izleri tam olduğu ama veri tabanlarında bulun-
madığı ve şüpheliler ile de uyum göstermediği durum-
lar da vardır. Böylesi durumlarda, parmak izinden sonra 
Adli Bilimlerde uygulama alanı bulduğu andan itibaren 
en az onun kadar çığır açan DNA molekülünün ince-
lenmesi olasıdır. Parmak izlerinde bulunan epitel hüc-
relerinin çekirdek DNA’sının elde edilmesi, iz sahibinin 
kimliğini belirleme açısından yararlı olabilir. İze ait DNA 
profili ile kişiler idantifiye edilebilir. Mukayeseye elve-
rişsiz bir parmak izi biyolojik bir kanıt olarak ele alınıp 
şüpheliden alınan örnekle karşılaştırılabilir. Yine de DNA 
parmak izi gibi her zaman ve her koşulda aynı verimi sağ-
layan bir kanıt değildir. İzlerin içerdiği DNA miktarı çok 
az olduğundan ve olay yerinde uzun bir süre hücrelerin 
ortam şartlarına maruz kalabileceğinden konvansiyo-
nel STR‘lar ile yeterli bir sonuç almak son derece zordur 
(2). Ülkemizde parmak izlerinden DNA idantifikasyo-
nu ile ilgili bilimsel bir çalışma henüz yapılmış değildir. 
Bu bilimsel boşluk kriminal laboratuvarların, içerdikleri 
DNA nedeni ile aynı zamanda değerli biyolojik deliller 
olan parmak izlerinin genetik incelemesi için standardize 
edilmiş yöntemler oluşturmalarına da engel olmaktadır. 
Dünya geneline bakıldığında ise çalışmaların temas ile 
transfer edilen DNA çalışmalarına yöneldikleri parmak 
izini hedefleyen çalışmaların ise az oldukları görülmek-
tedir. Üstelik bu çalışmalar sistematik olmaktan uzaktır 
ve sundukları verilerden standardizasyona gidilmesi pek 
olası değildir. Parmak izleri yukarıda da ifade edildiği gibi 
eser miktarda DNA içeren ve yüksek derecede tahriba-
ta uğramış biyolojik delillerdir. Dolayısı ile konvansiyo-
nel STR‘lar yerine ilk defa Mini STR‘ların kullanıldığı bu 
araştırmanın hedefi parmak izlerinden Mini STR tekniği 
ile DNA profili elde etmek ve bunun olabildiğince, polis 
ve jandarma kriminal laboratuvarlarında rutin bir incele-
me yöntemi olarak kullanılabilmesini sağlayacak standar-
dizasyona gitmektir (3).

Gereç ve Yöntem
Çalışmanın amacına yönelik olarak, parmak izinden 
DNA izole etmek ve tiplemenin başarısını ölçebilmek 
için farklı yüzeylerde, olay yerlerinde karşılaşılabile-
cek nitelikte izler oluşturuldu. Oluşturulan bu izler-
den öncelikle DNA izolasyonunun başarısı gözlendi. 
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Daha sonra bu izlerde DNA tipleme çalışmalarına geçil-
di. DNA tipleme çalışmalarında özellikle tahrip olmuş 
örneklere uygun olduğu bilinen Mini STR yöntemi kul-
lanıldı. Ayrıca söz konusu yöntem, konvansiyonel STR 
tipleme yöntemi ile de karşılaştırıldı. Yapılan her parmak 
izi tiplemesi, standardize edilmiş ve başarısından emin 
olunan kan örneği tiplemesi ile karşılaştırıldı. DNA izo-
lasyonu ve tipleme çalışmaları için çok büyük ölçüde 
araştırıcının kendi parmak izleri kullanıldı. İki tipleme 
yönteminin karşılaştırılmasında ise araştırıcı dışında, ça-
lışmaya katılmayı kabul eden iki gönüllü kişinin kan ve 
parmak izleri kullanıldı. 
Çalışma için plastik, kağıt ve cam olmak üzere üç fark-
lı yüzey seçildi. Bu yüzeylerde iz oluşturma işlemi için 
basit dokunma yöntemi kullanıldı. Dokunma süresi 
1sn, 5sn ve 10sn olarak düzenlendi. Örnek oluşturma 
DNA izolasyonu, DNA tiplemesi, tipleme karşılaştırma-
sı işlemleri için ayrı ayrı gerçekleştirildi. Bu izlerden 45 
adedi manipülasyonsuz olarak izolasyona alınırken, 45 
adedi siyah manyetik toz ile gerçekleştirildi. DNA tiple-
mesinde örnek oluşturması için 40 iz bırakıldı. Bu izler-
den 20 adedi manipülasyonsuz kullanılırken, 20 adedi 
siyah manyetik toz ile gerçekleştirildi. Yukarıda sözü 
edilen her örnek araştırıcının parmak izlerinden oluştu-
rulurken, epitel hücresi kaybına uğramaması ve gerçek 
olgulara uyması adına kişinin her parmağı gün içinde 
sadece 1 kez iz oluşturma amacı ile kullanıldı. Tipleme 
karşılaştırması için araştırıcının izleri dışında, gönüllü 
olarak katılan kişilerin izleri de kullanıldı. 
Mini STR tiplemesi için, ticari AmpFℓSTR® MiniFiler™ 
PCR Amplifikasyon Kiti kullanılmıştır. Her lokus için elde 
edilen Mini STR yöntemine dayalı sonuçların konvansyonel 
STR yöntemi ile karşılaştırılması için, parmak izlerinden 
elde edilen DNA çekitleri AmpFlSTR® Identifiler™ ile çoğal-
tıldı ve tiplendi. PCR yöntemi ile çoğaltılan tüm örnekler 
ABI 310 cihazında kapiler elektorforeze tabi tutuldu. Elde 
edilen elektroforegramlar tiplendi. İzolasyon için gerek kan 
gerekse parmak izi için Qiagen Mini Kit modifiye edilerek 
kullanıldı. İzolatların miktar tayini su altı agaroz jel elekt-
roforezi ve dikey poliakrilamid jel elektroforezi yöntemleri 
ile yapıldı. Agaroz ve akrilamid jel elektroforezi sonuçlarına 
göre uygun gözüken örnekler için PCR aşamasına geçildi. 
PCR ile çoğaltılan hem mini STR hem de konvansyonel 
STR örnekleri ABI Prism 310 kapiler elektoroforez cihazın-
da elektoroforeze tabi tutuldu. Her iki kit için ortak olan GS 
STR POP4 (1 mL) G5 modülü kullanıldı. Fragman analizi 
için kullanılan POP 4 poliakrilamid jel yüklenmiş cihazın 
örnek listesi tamamlandı ve 60 oC’ye getirildi. Örnekler 

Şekil 1a Cam üzerine oluşturulmuş siyah  
manyetik toz ile görünürleştirilmiş parmak izi

Şekil 1b Kağıt üzerine oluşturulmuş siyah  
manyetik toz ile görünürleştirilmiş parmak izi

Şekil 1c Siyah manyetik toz ile görünürleştirilmiş  
sürüntü parmak izi
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elektroforez için hazırlandı. Örnek başına 0.3ul GeneS-
can™ 500® LIZ Size Standard (iç standard) ve 8.7 Hi-Di 
Formamid karıştırıldı. Karışıma 1ul örnek kondu. Karı-
şımları içeren tüpler cihaza yerleştirildi ve elektroforez 
başlatıldı. Elektroforezin bitiminde GeneMapper, Peak 
Scanner ve GeneScan yazılımları ile örneklerin tiplemesi 
yapıldı.

Bulgular
Parmak izinden Mini STR yöntemi ile DNA profili elde 
etmek için araştırıcıdan (Grup 1) ve çalışmaya gönüllü 
olarak katılan 2 kişiden (Grup2 ve Grup3) parmak izleri 
alınmıştır. Grup 1'e ait izler 3 farklı yüzeyde; kağıt, cam 
ve plastik üzerinde oluşturulmuştur. Grup 2 ve Grup 3‘e 
ait izler sadece kağıt üzerine alınmıştır. Grup1 için kağıt, 
cam ve plastik yüzeylerde ayrıca izler alınmış ve bunlar si-
yah toz ile görünürleştirildikten sonra izole edilmişlerdir. 
Kağıt üzerinde oluşturulan izler için iki yöntem izlenmiş, 
birinci yöntemde izolasyon öncesi örnek sürüntü yöntemi 
ile alınmış, ikinci yöntemde izin bulunduğu yer kesilmiş 
ve ufak parçalara bölünmüştür ve izolasyonun birinci aşa-
masına geçilmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında araştırıcı-
nın (Grup 1) izlerinden izolasyon yapılmış, yeterli miktar-
da DNA elde edildiğini kontrol etmek amacı ile izolatlar 
sualtı agaroz jel elektroforezine ve dikey poliakrilamid jel 
elektroforezine tabi tutulmuştur (Şekil 2 ve 3). Bu işlem 
her 3 yüzey, cam, kağıt ve plastik için yapılmıştır. Her yü-
zeyde 3 farklı süre, 1s, 5s ve 10s boyunca güçlü baskı ile 
izler oluşturulmuştur. Her yüzeyden 5 iz alınmış ve izole 
edilmiştir. Sonuç olarak toplam 105 izolat için elektrofo-
retik yöntemler ile miktar tayini yapılmıştır. Şekil 4 a ve 
Şekil 4 b'de siyah toz ile işlenmiş ve işlenmemiş örneklerin 
jel elektroforezinde görülen DNA miktarlarının karşılaş-
tırması görülmektedir.
Şekil 4 a ve Şekil 4 b'de siyah toz ile işlenmiş ve işlenmemiş 
örneklerin jel elektroforezinde görülen DNA miktarları-
nın karşılaştırması. Her iki şekilde de sürenin artması ile 
izolasyon başarısının arttığı görülmektedir. Ancak man-
yetik toz ile işlenmiş örneklerin işlenmemişlere göre daha 
düşük izolasyon başarısı gösterdikleri anlaşılmaktadır.
Mini STR yönteminin standardizasyonu aşamasında 
araştırıcının parmak izi kullanılmış ve araştırıcının kan 
örneğinden elde edilen profil ile karşılaştırılmıştır. Her 
üç gruba ait kan örnekleri karşılaştırma yapılabilmesi için 
konvansiyonel STR‘ları kullanan Identifiler Kiti ve Mini 
STR‘ları kullanan Mini Filer Kiti kullanılarak kişilerin 
profilleri elde edilmiştir. İzlerden elde edilen tüm izolatlar 

Şekil 2. Parmak izlerinden elde edilen DNA izolatlarının 
agaroz jel elektroforezi ile DNA miktar tayini

Şekil 3 Parmak izlerinden elde edilen DNA izolatlarının 
poliakrilamid jel elektroforezi ile DNA miktar tayini

Şekil 4 a
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versitesi’nde Anatomi Profesörü olan Marcello Malpighi 
1686‘da parmak izlerini oluşturan tepe ve vadileri göz-
lemlemiş, bazı genel şekilleri tarif etmiştir (4). Benzer bir 
çalışma 1823‘te Breslo Üniversitesi Profesörü Evangelist 
Purkinje tarafından gerçekleştirilmiş, tezinde 9 parmak 
izi şeklinden bahsetmiştir (5). Ancak bu iki bilim insa-
nının anatomi ve deri incelemesi dışında bir amaçları ol-
mamıştır. Hindistan’da İngiliz üst düzey devlet görevlisi 
olan Sir William Herschel 1858‘de parmak izlerini işçi 
sözleşmelerinde kullanmış ve geniş bir iz koleksiyonuna 
sahip olmuştur. Kişiye özel olabileceği fikrini ortaya at-
mış ve kendi parmak izlerini zaman içinde tekrar tekrar 
alıp karşılaştırarak bunu kanıtlamıştır (6). Henry Faulds 
bu deriye özgü yapıların ırka ve cinsiyete bağlı olduğu-

konvansiyonel sistem ile Mini STR sistemini karşılaştırabil-
mek amacı ile hem Identifiler hem de MiniFıler Kitleri ile 
amplifiye edilmiş ve kapiler elektroforez ile sonuçlar elde 
edilmiştir. Mini STR sonuçları, incelenen yüzeyler temelin-
de karşılaştırılarak tablo 1 de gösterilmektedir. Her iki kitte 
yer alan D2S1338 lokusunun kitler arası verimliliklerinin 
şekil 5 de görülmektedir. 

Tartışma ve Sonuç
Günümüzde, parmak izleri adli bilimlerle, özellikle de 
kolluk kuvvetleri ile beraber anılan bir çalışma alanıdır. 
Oysa bu izlerin keşfi adli alanın tamamen dışında ve 
çok farklı amaçlar adına gerçekleşmiştir. Bolonya Üni-

Journal of Medical Sciences Araştırma Makalesi / Research Article

Şekil 4 b Şekil 5 D2S1338 lokusunun farklı yüzeylerdeki  
veriminin konvansiyonel STR sistemi ve mini STR 

sistemi açısından karşılaştırılması

Tablo 1: Mini STR yöntemi ile elde edilen sonuçların  
lokus başına değerlendirilmesi
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nu düşünmüştür. Bu düşüncelerini Darwin’e aktardığı 
mektubunda araştırması için yardım istemiş, evrim ça-
lışmaları için de önemli olabileceğinden bahsetmiştir. 
Ancak Darwin yanıtında artık yaş ve sağlık nedenleri ile 
çalışamayacağını ifade etmiş ve Henry Faulds’u, akrabası 
Francis Galton’a yönlendirmiştir. Faulds’un amacına ters 
düşecek şekilde hem Galton hem Henry parmak izleri-
nin kişiye özel ve genetik yapısından, cinsiyetinden veya 
toplumundan bağımsız oldukları sonucuna varmışlardır. 
Galton iki kişinin parmak izinin aynı olma olasılığını 
64 milyonda bir olarak hesaplamıştır. Parmak izinin tek 
yumurta ikizlerinde bile bireye özgü olması idantifikas-
yonda dolayısı ile adli alanda çığır açmıştır (7). Edward 
Henry çalışmalarını daha da ilerletmiş ve bir sınıflandır-
ma sistemi oluşturmuştur (8).
Keşiflerinden bu yana neredeyse 200 sene geçen par-
mak izleri Adalet, Adli Bilimler ve Kolluk Kuvvetleri için 
yararlı ve vazgeçilmez bir delil türü olmuşlardır. Kabul 
edilen sınıflandırma sistemleri farklı olsa da dünya ça-
pında kullanılmaktadır. İnsanlara ve primatlara özgü 
olan derideki papil hatlarının oluşturduğu bu izler sis-
tematik olarak kullanılmaya başlanmasından itibaren 
büyük iz arşivleri ve konu ile ilgili bilgi ve tecrübe oluş-
muştur. Henry’nin insan ırkları ile bilgi verebileceğini ve 
evrimle ilgili kanıt sunabileceğini düşündüğü parmak 
izlerinin varyasyonunun teorik olarak sonsuz olduğu 
kabullenilmiştir. Bu kabullenme parmak izinin bireye 
ait olduğu ve aynı parmaktan gelmedikçe hiç bir izin di-
ğerine benzemediği argümanında gizlidir. Bu argüman 
parmak izinin idantifikasyonda kullanımının temeli-
ni oluşturur. Varyasyonu ölçmek için günümüze kadar 
birçok istatistiksel model üretilmiştir ve sonuçlar elde 
edilmiştir. Yine de hepsinin eksik yönleri vardır (8-10). 
Elde edilen sonuçlar aynı izi taşıyan iki parmağın bulun-
masının çok düşük bir olasılık olduğunu gösterse de ke-
sin bir kanıt sağlayamamaktadır. Bu da parmak izlerinin 
tam bir bilimsel eksene oturmasına engeldir. Budowle ve 
ark. ABD’deki Daubert duruşmasına sundukları çalışma 
da tam da bununla ilgilidir. Mahkeme parmak izlerinin 
bilimselliğini sorgulamış ve bu temel üzerinde ne kadar 
güvenilir olduklarının sorusuna yanıt aramıştır (12). Su-
nulan raporda istatistiksel bir model üzerinden iki farklı 
parmağın aynı izi verme olasılığının çok düşük olduğu 
belirtilmiştir. Bu sonuca ulaşmak için FBI’nin AFIS sis-
temi kullanılmıştır (13). Modele getirilen eleştiri sadece 
belli parmakların ve tek bir parmak izi şeklinin kullanıl-
dığıdır. Özetle parmak izleri her ne kadar önemli bir de-
lil grubunu oluştursalar da yetersiz kaldıkları durumlar 
vardır. Parsiyel izler söz konusu olduğunda sorgulanan 

iz yeterli sayıda karşılaştırma noktası içermeyebilir. Bu 
durumda idantifikasyona gidilemez. Sürüntü parmak 
izleri de karşılaştırmaya kesinlikle uygun değildirler, 
yeterli sayıda nokta içerip içermediklerine bakılmaksı-
zın bertaraf edilirler. Ülkemizde olay yerlerinden alınan 
tasnif mukayeseye elverişli olmayan parmak izlerinin 
ortalamalarının %25-30‘larda olduğu bildirilmektedir 
(14). İster olay yerinde bulunsun, ister şüphelilerden 
alınsın, parmak izlerinin dijital ortama kaydedilmeleri 
durumunda uyulması gereken kurallar vardır. Fotoğraf-
lanmalarından AFIS, IAFIS gibi sitemlere aktarılıp kay-
dedilmelerine kadar standardizasyon takip edilmelidir. 
Belirlenen çözünürlük sınırının altında kalan iz fotoğ-
rafları değerlendirildikleri durumlarda yanlış sonuçla-
ra götürebilirler. Dünya çapında yankılar uyandıran ve 
11 Mart 2004 tarihinde Madrit’te gerçekleşen bomba-
lamanın araştırılması sırasında gerçekleşen hata buna 
örnektir. İspanyol Polisi aldığı bir parmak izinin dijital 
görüntüsünü Amerika Birleşik Devletleri’ndeki FBI ku-
rumuna yollamıştır. AFIS sistemine aktarılan görüntü 
milyonlarca izden 5 tanesi ile uyumluluk göstermiştir. 
Daha sonra uzmanlardan biri bunlardan bir tanesinin 
tam bir uyum gösterdiğine dair görüş bildirmiştir. Daha 
sonra bu görüş üzerine tutuklanan kişinin masum oldu-
ğu anlaşılmıştır. Yapılan incelemeler ile izin dijital fotoğ-
rafının yetersiz çözünürlükte olduğu belirlenmiştir (15). 
Bunların yanı sıra olay yerinde bulunan parmak izleri 
karşılaştırmaya elverişli olsalar da iz bankalarında kar-
şılıkları olmayabilir veya şüphelilere ait olmayabilirler. 
Oysa parmak izleri sahiplerinin hücrelerini içerir (16). 
Çalışmamızda yukarıda sözü edilen nedenler ile parmak 
izi karşılaştırma yönteminin yetersiz kaldığı durumlarda 
bu hücrelerin içerdiği DNA molekülünden profilleme 
ve idantifikasyon yapmak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 
çalışmamızın ilk aşamasında parmak izlerinden yeterli 
miktarda DNA izole edilip edilemeyeceği test edildi. Bu 
amaçla araştırıcının parmak izleri üç farklı yüzeye; cam, 
plastik ve kağıt üzerine alındı. Bunun nedeni olay yerin-
de bulunan nesnelerin yapımında farklı maddeler kul-
lanılması, bu maddelerin yüzeylerinin ise birbirlerinden 
çok farklı özelliklere sahip olmasıdır. DNA içeren örnek-
lerin bu farklı özelliklere sahip yüzeylerden alınması aşa-
masında farklı miktar ve kalitede örnekler elde edildiği 
bilinmektedir. Birçok madde ve yüzey içerisinden cam, 
plastik ve kağıdı seçmiş olmamızın nedenleri aşağıda be-
lirtilmektedir.
Silikon dioksit (cam) olay yerinde bulunabilecek ve fark-
lı amaçlar ile gündelik yaşamda kullanılan birçok eşya-
nın yapı malzemesidir. Yemek araç gereci olarak bardak, 
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cekiler ile karşılaştırılmak amacı ile kaydedilmiştir. Tab-
lo 6‘da görülen sualtı agaroz jel elektroforezi sonuçlarına 
göre sürenin artması DNA elde etme şansını arttırmak-
tadır. Bu durum her üç yüzey için de belirgindir. Yüzey-
ler arası karşılaştırma yapıldığı durumda ise DNA eldesi 
açısından en iyi sonuçları camın verdiği, bunu sırası ile 
kağıt ve plastiğin izlediği görülmektedir. Cam üzerinden 
çok daha başarılı sonuçlar edildiğini bildiren çalışmalara 
göre, yüzeyin porlu yapısı perspirasyonu arttırmakta, bu 
da çok daha fazla hücrenin bırakılmasına neden olmak-
tadır (19). Aynı örneklere dikey poliakrilamid jel elek-
torforezi de uygulanmıştır. Dikey poliakrilamid jel elekt-
roforez yönteminin sualtı agaroz jel elektrroforezine göre 
çok daha hassas olması, çok daha düşük derişimlerdeki 
DNA örneklerini görüntüleyebilmesine dayanmaktadır. 
Agaroz jelde sonuç vermeyen örnekler poliakrilamid jel-
de sonuç vermişler bu da toplam başarıyı arttırmıştır. 
Olay yerinde bulunan parmak izleri genellikle çıplak 
gözle görülemediklerinden geliştirilmeleri yani görünür 
hale getirilmeleri gerekir. Bu amaçla çeşitli kimyasallar 
kullanılmaktadır. Kimyasal kullanılması durumunda 
elde edilen DNA’nın etkilenip etkilenmediğini araştır-
mak amacı ile çok yaygın kullanılan manyetik siyah toz 
ile kağıt, plastik ve cam yüzeylere alınan parmak izleri 
boyanmış ve izolasyonları yapılmıştır. Bunun nedeninin, 
en azından siyah tozun uygulanma yöntemine bağlı ol-
duğu düşünülmüştür. Nitekim bu doğrultuda yapılan 
çalışmalarda kimyasalların fırça ile uygulanması duru-
munda hücrelerin bir kısmının fırçaya geçtiği, bir kısmı-
nın da hedef bölgeden uzaklaştırıldığı görüşü hâkimdir 
(20). Aynı örnekler poliakrilamid jel elektorforezine uy-
gulandıklarında toplam başarının yine arttığı gözlen-
mekte, bu da yöntemin hassasiyetine bağlı olduğu dü-
şüncesini kuvvetlendirmektedir. Daha önce belirtildiği 
gibi kağıt yüzeyden alınan parmak izlerinin izolasyonu-
na başlanmadan önce iki yol izlenmiştir. Birincisinde 
izolasyonun ilk aşamasına geçilmeden önce iz sürüntü 
çubuğu ile alınmıştır. İkincisinde izin olduğu bölge kesil-
miş, bölünmüş ve izolasyon aşamasının ilk aşamasında 
elde edilen parçaların tümü deney tüpüne aktarılmıştır. 
Agaroz ve poliakrilamid elektroforezlerinde alınan so-
nuçlar tüm yüzeyler için ele alındığında temas süresi 
uzadıkça DNA eldesinin de arttığı görülmektedir. Yine 
başarılı izolasyon yüzdelerinin poliakrilamid jel elektro-
forezinde arttığı gözlenmektedir. Olay yerinden elde edi-
len ve yüksek derecede tahribata uğramış materyalden 
yeterli miktar ve kalitede DNA elde etmek zordur (21). 
Elde edilen DNA’nın miktarı ve kalitesi yeterli olmadı-
ğında olay yerinde bulunan biyolojik materyalden elde 

tabak gibi eşyalar, kül tablaları, aynalar, ev ve arabaların 
pencere camları bu maddeden üretilmektedir. Selüloz 
(kağıt), günlük kullanımları ve bu nedenle sıklıkla temas 
edilen nesnelerin üretildiği madde olmasının yanı sıra 
resmi veya özel tüm yazılı belgelerin üzerine kaydedildi-
ği yüzey tipidir. Belgeler içerikleri nedeni ile herhangi bir 
hukuki ihtilafta delil olarak kullanılmaktadırlar. Söz ko-
nusu belgelere kimlerin temas ettiği de yanıtı aranan bir 
soru olabilir. Bu durumda kağıt yüzey üzerinde parmak 
izi aranması, görünürleştirilmesi ve bunun ötesinde bu 
izlerden, özellikle parmak izi karşılaştırma yöntemleri 
için elverişsiz durumda iseler DNA ile idantifikasyon ya-
pılması gerekebilir. Bu nedenle çalışmamızın bir bölü-
münü kağıt yüzeyler oluşturmuştur. Belgelerin bir diğer 
özelliği de içeriklerinin bozulmadan üzerlerindeki diğer 
delillerin çalışılmasında yatmaktadır. Bu nedenle kağıt 
yüzeylerde izolasyon aşamasında iki yol izlenmiştir; ka-
ğıt üzerinden sürüntü yöntemi ile biyolojik örneği almak 
ve biyolojik örneğin bulunduğu bölgeyi kesip, daha kü-
çük parçalara bölerek izolasyonun birinci aşamasına 
geçmek. Plastik de günlük kullanımı çok sık olan bir 
maddedir. Plastikten sayısız eşya üretilmektedir günü-
müzde. Ancak plastikten üretilen küçük torbalar bazen 
yasadışı bir amaca hizmet edebilmektedir. Uyuşturucu 
uyarıcı maddeler kullanıcılara ufak dozlarda ve plastik 
paketler içerisinde satılabilmektedir. Bu konuyu ele al-
mış, çeşitli nedenler ile paketlerin üzerindeki parmak 
izlerinin karşılaştırmaya uygun olmadığını belirten ça-
lışmalar yapılmıştır (17). Söz konusu elverişsiz parmak 
izlerinden DNA elde edilmesi ve profillemeye gidilmesi 
son derece olasıdır. Büyük bir sorun olan uyuşturucu 
uyarıcı madde ticareti suçunun aydınlatılabilmesinde 
kullanılabilecek bir yöntem olabileceğinden plastik yü-
zeyler çalışmamıza dahil edilmiştir. Her üç yüzeye üç 
farklı sürede basit dokunma yöntemi ile iz alınmıştır. Bu 
süreler 1, 5, ve 10 sn’dir Temas süresinin izolasyon başa-
rısına etkisi araştırılmak istenmiştir. 10 s’den uzun süre-
ler kullanılmamıştır çünkü izle beraber bırakılan hücre 
miktarının ilk temas anında belirlendiğini 10sn'nin üze-
rindeki temas sürelerinin herhangi bir miktar arttırıcı 
etkisinin olmadığını gösteren çalışmalar yapılmıştır (18). 
İzler, izolasyon aşamasına geçmeden önce her üç yüzey-
den sürüntü çubuğu ile alınmış ve izolasyon tüpüne ak-
tarılmıştır. Elde edilen DNA miktarını ölçmek amacı ile 
eldeki imkânlar dahilinde iki tip jel elektroforezinden 
yararlanılmıştır. İzolasyonun bitiminde örneklere önce 
sualtı agaroz jel elektoroforezi uygulanmış ve sonuçlar 
kaydedilmiştir. Aynı örneklere dikey poliakrilamid jel 
elektoroforezi uygulanmış ve yine bu sonuçlar da bir ön-
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edilen profiller ile referans profilleri, yani şüpheli ve sa-
nıklara ait profiller veya DNA bankalarından alınan pro-
filleri karşılaştırmak olası değildir. Sorunu çözmek için, 
LCN DNA (Low Copy Number DNA – eser miktarda 
DNA içeren örnekler) örneklerinden güvenilir ve tam 
bir STR profili elde edebilmek için, konvansiyonel 
STR’lardan daha küçük amplikonlar çoğaltabilen Mini 
STR’ların kullanımı önerilmiştir (22). İnsan kalıntıları, 
mağdurlara ait örnekler, olay yerinde bulunan biyolojik 
deliller, hatta parafine gömülü doku örnekleri üzerinde 
Mini STR’lar ile gerçekleştirilen çalışmalardan elde edi-
len sonuçlar son derece olumludur (23). İnsan kalıntıla-
rından kemik, saç, kas ve dişler, mağdurlara ait örnekler-
den tırnak altı materyali, deriden ve genital bölgeden 
sürüntü, olay yerinden şişe, halı, sigara izmariti, kıyafet, 
kondom cam gibi örnekler yani eser miktarda veya ileri 
derecede tahribata uğramış DNA örnekler kullanılmış-
tır. Elde edilen sonuçlar konvansiyonel STR’lar ile elde 
edilen profiller ile karşılaştırılmış, Mini STR’ların çok 
daha iyi profiller verdiği gözlenmiştir (24). Parmak izleri 
de keratinli hücreler içerdiklerinden DNA içeren biyolo-
jik delillerdir. Ancak bu biyolojik deliller miktar olarak 
çok az olduklarından ve olay yerinde uzun süre çevre 
şartlarına maruz kalabildiklerinden eser miktarda DNA 
içeren veya yüksek derecede tahribata uğramış örnekler-
dir. Bu nedenle çalışmamızın bir sonraki aşamasında 
konvansiyonel STR 68 sistemlerini test etmeyi ve başarılı 
olacağına inandığımız Mini STR tipleme sistemi ile kar-
şılaştırılmasını gerçekleştirdik. DNA profillemesi yap-
mak için araştırıcıdan (Grup 1) ve gönüllü 2 (Grup 2, 
Grup 3) kişiden parmak izleri alınmıştır. Araştırıcıdan 
alınan izler bu aşamanın birinci bölümünde, gönüllü 
olarak katılan kişilerin izleri ise ikinci bölümünde kulla-
nılmıştır. Bu bölümler ile ilgili aşağıda ayrıntılı bilgi ve-
rilmektedir. Profilleme çalışmaları için Grup 1, Grup 2 
ve Grup 3'e ait izlerden elde edilen izolatların amplifikas-
yon öncesi miktar tayinleri yapılmamıştır. Bunun nedeni 
izolasyon çalışmalarının başarılı şekilde gerçekleştiril-
miş olması ve eldeki imkanlar dahilinde kullanılan mik-
tar tayini yöntemlerinin yeterli derecede hassas olmama-
sıdır. Poliakrilamid jel elektroforezinde izolasyon başarı-
sı daha yüksek çıkmıştır. Poliakrilamid jel elektroforezi 
sualtı agaroz jel elektroforezinden daha hassastır ve göre-
ce daha düşük derişimdeki DNA miktarlarını görünür-
leştirir ve ölçebilir. Dolayısı ile agaroz jel elektroforezin-
de negatif sonuç veren örnekler poliakrilamid jel elektro-
forezinde pozitif sonuç vermişlerdir. Yine de poliakrila-
mid jel elektroforezinin de başarı düzeyi parmak izi gibi 
eser miktarda ve tahribata uğramış DNA içeren biyolojik 

örnekler için yeterli olmayabilir. Poliakrilamid jel elekto-
roforezinde negatif sonuç almak o örneğin DNA içerme-
diği anlamına gelmez. Bu nedenle tipleme aşamasında 
örneklerin miktar tayinine gitmeden oluşturulan tüm 
izolatlara amplifikasyon uygulanmıştır. DNA profilleme 
aşamasının birinci bölümünde araştırıcıya ait (Grup 1) 
40 iz oluşturulmuştur. Bu izler de 1, 5 ve 10sn’lik temas 
ile her üç yüzeye alınmıştır. İzlerden 20 tanesi manyetik 
siyah toz ile işlem görürken geri kalan 20 tanesi görme-
miştir. Her örnek, araştırıcının parmak izlerinden oluş-
turulurken, epitel hücresi kaybına uğramaması ve gerçek 
olgulara uyması adına kişinin her parmağı gün içinde 
sadece 1 kez iz oluşturma amacı ile kullanılmıştır. Araş-
tırıcının kan örneğinden de DNA izole edilmiş ve her iki 
STR yöntemi ile amplifiye edilip tiplenmiştir. Cam üzeri-
ne alınan parmak izlerinden DNA profillemesi çalışma-
larının standardizasyonu ve değerlendirilmesi amacı ile 
kan örneğinden elde edilen sonuçlar referans olarak kul-
lanılmışlardır.  Cam yüzeyden alınan izlerden başarılı bir 
profil elde edildikten sonra diğer yüzeylerin üzerine alı-
nan izlerin amplifikasyonuna geçilmiştir. Tipleme aşa-
masının ikinci bölümünde çalışmamıza gönüllü olarak 
katılan 2 kişinin (Grup 2 ve Grup 3) izleri kullanılmıştır. 
Bu bölümde yüzey olarak kağıt seçilmiş ve izler 1sn‘lik 
süre ile alınmıştır. Farklı kişilerden iz alınmasının nede-
ni bireysel farklılıkların etkilerini ölçmektir. Yapılan tıb-
bi ve adli bilimsel çalışmalarda bireyler arası farklar ne-
deni ile keratinli hücrelerin yenilenme süresinin ve mik-
tarının ve izle bırakılan hücre sayısının farklı olduğu 
bildirilmiştir. Kuşkusuz bu farkların elde edilen DNA 
miktarını ve güvenilir bir profil sonucunun alınmasını 
etkileyebileceğinden bu bölüm çalışmamıza eklenmiştir. 
Söz konusu kişilerin kan örneklerinden de DNA izole 
edilmiş gerek konvansiyonel STR yöntemi gerekse Mini 
STR yöntemi ile amplifikasyon yapılarak elde edilen so-
nuçlar parmak izinden elde edilen profiller ile karşılaş-
tırma yapmak amacı ile referans olarak kullanılmıştır. 
Konvansiyonel STR’lardan Mini STR’lara geçiş daha iyi 
sonuçlar veren görece küçük amplikonlar elde edilmesi 
amacı ile yapıldığından ve çalışmamızda Grup 1, Grup 2 
ve Grup 3‘ten elde edilen profiller arasında başarı oranı 
açısından herhangi bir fark gözlenmediğinden öncelikle 
tüm gruplar ile elde edilen sonuçlar lokus başına değer-
lendirilmiştir. Bu yaklaşım yapılan diğer çalışmalar ile 
ortak ama farklı sayıda lokuslar içeren konvansiyonel 
STR kiti ile alınan sonuçlar ile Mini STR kitinin sonuçla-
rını daha sağlıklı bir karşılaştırmayı da olası kılmaktadır 
(Balogh MK, 2003). Lokus başına elde edilen yüzdelik 
başarı oranlarının ortalamaları alınarak gerek Identifiler 
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Sonuç olarak çalışmamızda Mini STR yöntemi ile par-
mak izlerinden %90‘ın üzerinde başarılı sonuçlar elde 
edilmiştir. Bu sonuçlara göre parmak izi karşılaştırma 
yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda Mini STR 
yöntemi ile DNA profili elde etmek ve idantifikasyona 
gitmek yüksek derecede olasıdır (27). Olanaklar ölçü-
sünde elde edilmiş bilgilere göre bir olay yerinde bulunan 
parmak izlerinin genellikle yarısı tasnif ve mukayese edi-
lebilir nitelikte değildir. Söz konusu izler hiçbir şekilde 
toplanmamaktadır (28). Ancak olgu ile ilgili çok değerli 
biyolojik materyali içermektedir. Kullanılabilir parmak 
izlerinden başarı yüzdesinin oranı hakkında net bir bilgi 
edinemedik. Ancak uluslararası standartlara bakıldığın-
da %38 olduğu görülmektedir. Bu demektir ki olguların 
%62 kadarı klasik parmak izi yöntemi ile aydınlatılama-
maktadır (29). Çalışmamız sonucunda elde ettiğimiz 
deneyim olay yerinde bırakılan parmak izi üzerindeki 
biyolojik materyalin Mini STR yöntemi ile amplifikas-
yonunda ortalama lokus başarı oranının %95 olduğunu 
göstermektedir. Bunun anlamı da başarılı bir idantifikas-
yonun yapılabildiğini ve kişiye ulaşmamıza olanak verdi-
ğidir. Bu nedenle bu deneyimin kullanılabileceği ve olay 
yerlerinde bu denli değerli delillerin bırakılmaması için 
bir öneride bulunmamız gerektiğini düşündük. “İşe ya-
ramaz” parmak izlerinin bir yönerge doğrultusunda olay 
yeri uzmanları tarafından toplanarak biyolojik delilleri 
değerlendirme ünitelerine nakledilmelerini önermeyi 
uygun bulduk. Bu öneride amaç maksimum düzeyde bi-
yolojik örneği elde edebilmek için gerekli her türlü adım 
bulunmalıdır. Sadece karşılaştırma amaçlı parmak izi 
toplamaya alışmış personelin farklı bir amaçla çalışmayı 
öğrenmesi çok kolay değildir. Bu nedenle bu öneri pa-
ketinin var olan parmak izi toplama yönergesi içerisine 
dikkatlice entegre edilmesi şarttır. Bu şekilde parmak izi 
uzmanları, olay yeri inceleme uzmanları ve DNA uzman-
ları iş birliği içerisinde çalışacak ve çok değerli sonuçlara 
ulaşacaktır. İşbirliğinin verimli olması için olay yerinde 
bulunan parmak izlerinin gerek parmak izi karşılaştır-
ması gerek DNA profilleme yöntemleri ile incelenebile-
cek şekilde toplanmaları gerekir. Oluşturulacak yönerge 
tasnif ve mukayeseye uygun parmak izlerini kapsadığı 
gibi, uygun olmayanları da kapsamalıdır. 
Tasnif ve mukayeseye uygun olan parmak izlerinin görü-
nürleştirmesi için çeşitli kimyasallar kullanılır ve bunun 
devamında incelenecekleri laboratuvarlara ulaştırılmak 
için plastik yüzeylere aktarılır. Laboratuvara ulaştırıldık-
larında ise fotoğraflanırlar. Bu aşamalar sırasında, izlerin 
aynı zamanda DNA profillemesi için kullanılabilecekleri 
düşünülerek, içerdikleri DNA’nın zarar görmemesi için 

(konvansiyonel STR) gerekse MiniFiler (Mini STR) kiti-
nin genel başarısı ölçülmüştür. Konvansiyonel STR’lar ile 
tüm yüzeylerden elde edilen ortalama başarı oranı Tablo 
15‘te görüldüğü gibi %86‘dır. Bu değer Mini STR’larda 
%95‘e yükselmiştir (Tablo 16). Konvansiyonel STR so-
nuçları yüzey açısından değerlendirildiğinde cam üze-
rinden alınan örneklerin %90‘lık bir değer ile daha başa-
rılı oldukları, %85 ve %83‘lük değerler ile sırası ile kağı-
dın ve plastiğin geldiği görülmüştür (Tablo 15). Mini 
STR’lar kendi içlerinde yüzey açısından değerlendirildi-
ğinde bu sıralamanın değişmediği ancak başarı oranının 
her yüzey için arttığı görülmüştür: cam %97, kağıt %95 
ve plastik %92. Her iki yöntem için elde edilen yüzey ba-
şarı oranları çalışmamızın birinci aşamasını oluşturun 
tipleme çalışmalarının sonuçları ile paralellik göster-
mektedir. İki STR yöntemi lokus başına değerlendirilmiş 
ve her yüzey için ortak lokusların; D21S11, D7S820, CS-
F1PO, D13S317, D16S539, D2S1338, D18S51, FGA ve 
Amelogenin’in başarı oranları karşılaştırılmıştır. Bu kar-
şılaştırmanın sonucunda Mini STR lokuslarının konvan-
siyonel STR’lara göre her yüzeyde daha başarılı oldukları 
görülmüştür. Ayrıca çalışmamızda Mini STR’lara ait 
amelogenin lokusun %100 başarılı olmuştur. Diğer lo-
kusların çoğaltılamadığı durumlarda amelogenin loku-
sundan sonuç alınması en azından cinsiyetin belirlen-
mesi anlamına gelir. Bu durum adli soruşturma ve yargı 
sürecinde mağdur veya şüpheli popülasyonunda eleme 
yapma olasılığını tanır. Konvansiyonel yöntem ile elde 
edilen sonuçlar lokus boyutu açısından karşılaştırıldıkla-
rında ise görece kısa ürün veren amplikonların uzun 
amplikon veren bölgelerden daha başarılı oldukları gö-
rülmüştür. Mini STR’lar için aynı temelde yapılan değer-
lendirme de aynı sonuca götürmüş yine kısa bölgelerin 
uzun bölgelere göre daha iyi sonuç verdiği anlaşılmıştır. 
Lokus başına yapılan karşılaştırmaların Mini STR geliş-
tirme çalışmaları ile uyumlu oldukları düşünülmektedir. 
Bu araştırmalar konvansiyonel STR lokuslarından daha 
kısa ürünler alınması değil aynı zamanda hiç kullanılma-
mış kromozomlar üzerinde yeni lokuslar bulmaya çalış-
maktadırlar (25, 26). Her ne kadar lokus başına başarı 
oranını hesaplamak önemli olsa da adli olgularda ana 
hedef tam bir profil elde etmek olduğundan tam ve kısmi 
profiller de değerlendirilmiştir. Konvansiyonel sistem-
lerde tam profil eldesi yüksek iken plastik çok daha fazla 
kısmi profiller sağlamıştır. Bu sıralamanın Mini STR’lar 
için de geçerli olduğu gözlenmiştir ancak toplamda tam 
profiller artmış kısmi profiller azalmıştır. Bu durum par-
mak izlerinin DNA tiplemesinde Mini STR’ların çok 
daha verimli olduğunu göstermiştir.
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önlemler alınması gerektiği düşünülmeli ve bu önlemler 
yönergeye aktarılmalıdır. Tasnif ve mukayeseye uygun 
olmayan izler söz konusu olduğunda iki yol izlenmekte-
dir. İzlerin uygun olmadıkları ya olay yeri içerisinde ya 
da laboratuvara ulaştırıldıkları zaman belirlenir. Olay 
yeri içerisinde uygun olmadıkları belirlendikleri durum-
da -ki bu çoğunlukla sürüntü parmak izleri için geçerli-
dir- herhangi bir görünürleştirme maddesi ile işlem ya-
pılmamaktadır. Daha önce de ifade edildiği gibi haliha-
zırda bu izler toplanmamakta ve bunlardan faydalanıl-
mamaktadır. Bu izlere sadece ve özellikle DNA içeren 
biyolojik örneklere uygulanan toplama yöntemleri uy-
gun görülmelidir. Bu durum yönerge de belirtilmeli bu 
izlerin DNA profillemesi için toplanması gerektiği belir-
tilmelidir. İzler ister tasnif ve mukayeseye uygun olsun 
ister olmasın biyolojik delil olarak ele alınıp DNA profil-
lemesi için aday olduklarından olay yeri inceleme ekibi-
nin uygun ekipmana sahip olması ve bu ekipmanın da 
nasıl kullanılması gerektiği yönergenin önemli bir bölü-
münü oluşturmalıdır. Çalışmamıza başlarken bu konuya 
eğilmemizin nedenlerinden biri de uyuşturucu-uyarıcı 
madde ticareti olmuştur. Genel sonuçlarda başarı elde 
edildiği gibi plastik yüzeyden yapılan çalışmamızda da 
%92 oranında başarı elde edilmiştir. Plastik maddesi 
günlük yaşamda çok kullanılan bir materyaldir ve bu 
materyalden üretilen nesneler suç işlenirken de kullanıl-
maktadır. Uyuşturucu-uyarıcı maddeler plastik paketler 
içerisinde satılmaktadır. Uyuşturucu uyarıcı madde kul-
lanımı Adalet Sistemi’ni ve Sağlık Alanı’nı meşgul eden 
ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir. Kullanımın 
engellenmesi, ölüm tehlikesi ile karşı karşıya, sağlık, sos-
yal ve ekonomik sorunlar yaşayan mağdurların oluşu-
munu sağlamak şüphesiz birçok devlet biriminin çabala-
rını, farklı alanlardan uzmanların iş birliğini ve çalışma-
larını ve yeni çözüm politikalarını gerektirmektedir. 
Tüm bunların yanı sıra bu tür maddeleri üreten, satan, 
sağlayan ve çıkar elde eden kişilerin belirlenmesi ve yargı 
karşısına çıkarılması kolluk kuvvetlerinin ve mahkeme-
lerin günlük ve sürekli faaliyetlerini önemli bir bölümü-
nü oluşturmaktadır. Bu suçları işleyenleri belirlemek ise 
kuşkusuz maddi delillerin bilimsel değerlendirilmesine 
bağlıdır. Özellikle sokaklarda satılan, küçük dozlarda pa-
ketlenmiş yasa dışı maddeleri satanları belirlemek zor 
olabilmektedir. Paketlerin üzerinde bulunan parmak iz-
leri çeşitli nedenlerle karşılaştırmaya elverişsiz olabil-
mektedirler. İzlerin kısmi, sürüntü halinde olması veya 
paketlemede kullanılan plastik torbaların ağızlarının ısı-
tılarak kapatılmasından dolayı izlerden sonuca gidileme-
mektedir. Bu durumda izi bırakan kişinin biyolojik ma-

teryalinden faydalanmak olasıdır. Sorun DNA miktarı-
nın az veya yeterli kalitede olmamasıdır. Üstelik ısı kulla-
nımı yüzünden tahribata uğramış olma olasılığı yüksek-
tir. Böylesi durumlarda Mini STR’lar kullanılarak yasa 
dışı madde içeren paketlerin kim tarafından satıldığı ile 
ilgili önemli deliller elde edilebilir (17). Ancak parmak 
izleri eser miktarda ve yüksek derecede tahribata uğra-
mış biyolojik örnekler olduğundan dikkat edilmesi gere-
ken noktalar vardır. Bunlardan bir tanesi çevrede bulu-
nan DNA’dır. Keratinli hücreler parmak izi ile yüzeylere 
bırakılır ve bu izleri DNA elde edilen biyolojik örnekler 
kategorisine sokar. Keratinli hücreler aynı zamanda to-
zun bileşenleri arasındadır. Toz ise her yerde bulunur. 
Olay yerleri de istisna oluşturmaz. Kapalı alanlardaki 
tozda insana ait hücrelerin bulunduğunu gösteren çalış-
malar yapılmıştır. Bu çalışmaların amacı tozda bulunun 
bu hücrelerden DNA elde edilip edilemeyeceği, edilebil-
diği durumda DNA profili oluşturmaya yetecek miktar-
da bulunup bulunmadığını göstermek olmuştur. Az, orta 
ve sık kullanılan mekanlar seçilerek yapılan çalışmalarda 
mekan kullanımının seviyesine bağlı olmaksızın tozdan 
DNA elde edilmiş ve elde edilen DNA’dan konvansiyonel 
STR’lar çoğaltılabilmiştir. İdantifikasyonun gözetilmedi-
ği bu çalışmada yüksek oranda tam profil elde edildiği 
gibi 4-5 lokusta amplifikasyon gözlenmiştir (30). Üstelik 
amplifikasyonlar baseline olarak isimlendirilen sıfır hat-
tının anlamlı oranda üzerinde veriler oluşturmuşlardır. 
Bu durumda herhangi bir mekanda bulunan DNA’nın, 
özellikle eser miktarda DNA içeren temas edilmiş nesne-
ler, eser miktarda kan, semen lekeleri, parmak izi gibi 
örneklerle çalışıldığında dikkat edilmesi gereken bir et-
ken olduğu görülmektedir. Üstelik yapılan çalışmada 
Mini STR’ların değil de konvansiyonel STR‘ların kulla-
nıldığı düşünülürse oluşabilecek sorunları öngörmek 
daha da büyük önem arz eder. Yanlış profiller elde etmek 
olasılık dahilindedir. Ayrıca karma bir profil görülmesi 
durumunda bu birden fazla kişiyi değil de tozdan gelen 
ve mekanda bulunan DNA’yı işaret ediyor olabileceği her 
zaman düşünülmelidir. Üstelik tozun bir mekan içerisin-
deki bölümlerin arasında hava cereyanı ve havalandırma 
sistemleri ile taşınabildiği de unutulmamalıdır. Söz ko-
nusu eser miktarda DNA olduğunda dikkat edilmesi ge-
reken bir diğer konu da ikincil transfer olasılığıdır. İkin-
cil transfer DNA içeren eser miktardaki biyolojik örneği-
nin çeşitli yollar ile asıl bırakıldığı yüzey ve objelerden 
başka yüzey ve objelere aktarımını tanımlar. Bu aktarım 
olay yerinde toplanan materyalin taşındığı malzemeler-
den başka malzemelere aktarımını ifade ettiği gibi olay 
yerinin içerisinde de yine materyalden materyale ve ob-
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gidilmiştir. Farklı yüzeylerin sonuca etkileri olabilece-
ğinden üç farklı yüzey tipi seçilmiştir. Bu yüzeyler özel-
likleri ve adli alanda karşılaşılabilecek olgularda görülme 
sıklığı ve özelliği nedeni ile seçilmiştir. Yüzey parametre-
sinin yanı sıra temas süresi de ele alınmıştır. Temas süre-
sinin belli bir aralıkta izden elde edilen DNA miktarını 
etkilediği bilinmektedir dolayısı ile değerlendirilmesi 
gerekir. Ayrıca bireyler arası farklar da izle beraber yüze-
ye aktarılan DNA miktarını etkileyebilecek bir faktör ol-
duğundan deneylerimizde değerlendirilen bir parametre 
olmuştur. İzlerin olay yerinde veya alındıktan sonra kri-
minal laboratuvarlarda görünürleştirmek amacı ile kim-
yasal maddeler kullanılmaktadır. Bu kimyasal maddeler 
oldukça geniş bir gruptur ve DNA üzerinde tahrip edici 
etkileri olabileceği gibi amplifikasyon aşamasında da ne-
gatif etkileri olabilir. Bu maddeler ile ilgili kapsamlı bir 
çalışmaya rastlanmamıştır. Bunun değerlendirmesinin 
yapılabilmesi için eldeki imkânlar dahilinde sıklıkla kul-
lanılan manyetik siyah toz ile deneyler yapılmış ve so-
nuçlar değerlendirilmiştir. Gerçek anlamda olay yerin-
den elde edilen delillerin değerlendirilmesi simülasyonu 
gerçekleştirilmiştir. Bu modelin ileriye yönelik geliştiril-
mesi temelinde a) daha nadir olmak üzere kullanılan 
farklı görünürleştirme kimyasallarının denenmesi b) bi-
reyler arası farklılıklardan kaynaklanabilmesi olası sap-
maların minimize edilmesi için incelenen insan popü-
lasyonunun sayısının çoğaltılması gerekir Her ne kadar 
DNA araştırmaları adli bilimlerde geçen her gün daha 
ileriye gitse de kötüye kullanımı da aynı hızla ilerlemek-
tedir. DNA teknolojisinin gelişimi bir taraftan masumla-
rın ve suçluların belirlenmesini, kişilerin haksız yere 
ceza çekmemesini faillerin yakalanmasını sağlarken di-
ğer taraftan bireylerin genetik kodunu taşıyan DNA mo-
lekülünün tam veya kısmi olarak kopyalanmasını olası 
kılmıştır. Standart moleküler teknikler ile PCR yöntemi-
ne Tüm Genom Amplifikasyonu (Whole Genome Amp-
lification –WGA) yöntemi de eklenmiştir (33). Teknikle-
ri uygulamasını bilen kişilerce in vitro olarak oluşturulan 
DNA molekülleri olay yerine bırakılabilir ve masum ki-
şilerin suçlu durumuna düşmesine yol açabilir. Bu duru-
mun profilleme çalışmalarının sonuçlarına yansımadığı-
nı belirleyen, yapay DNA’yı belirlemek için yeni yöntem-
ler deneyen çalışmalar yapılmıştır (34). Doğal DNA’nın 
lokuslarından bazılarının metillenmiş bazılarının metil-
lenmemiş olduğunu, yapay DNA’da ise tüm lokusların 
metillenmemiş olduğunu belirlemişler, metilasyon ora-
nını ölçerek DNA‘nın orijinini belirleyebilecek bir yön-
tem geliştirmişlerdir. Dolayısı ile olay yerine yapay DNA 
taşınmış olabileceği, böyle bir şüphe oluştuğu durumda 

jeden objeye aktarımını ifade edebilir. Bu transferin 
mümkün olduğunu gösteren çalışmalar aktarım sırasın-
da porlu ve porsuz yüzeylerin farklılıkları ile materyalin 
nem oranının önemini ortaya koymuştur (31) Daha da 
önemlisi birincil ile ikincil aktarım aşamasında semen, 
kan tükürük gibi maddelerin belli parametreler altında 
hangi miktarlarda aktarıldıklarını da ortaya koymakta-
dır. Transfer sayısı arttıkça yani birinci aktarımdan ikin-
ciye, ikinci aktarımdan üçüncüye vs. aktarılan madde 
miktarı da o oranda azalır. Bu durumda iğne başı kadar 
bir kan damlası, bir mm3 bir semen lekesi veya parmak 
izinin doğrudan bulunduğu yere bırakıldığından emin 
olmak zordur. İkincil ve hatta üçüncül transfer ile oraya 
ulaşması olasıdır. Bu da adli bir olayın aydınlatılması sı-
rasında yanıltıcı etkiye sahip olabilecek bir parametredir. 
Gerek konvansiyonel ve Mini STR’lar gerek SNP (single 
nucleotade polymorphism – tek nokta mutasyonu) ile 
yapılan çalışmalara bakıldığında bunların temas ile DNA 
transferine dayandıkları görülmektedir. Söz konusu olan 
tek bir parmak izi değil derinin çok daha büyük bir böl-
gesinden, çoğunlukla avuçtan meydana gelen izlerdir. 
Bunların yanı sıra ağız epitelinin sigara izmaritlerinden 
elde edilip tiplenmesi veya kıyafet üzerinden alınan terin 
değerlendirilmesi çalışmaların odak noktasını oluştur-
muştur. Tüm bunlar temas ile bırakılan biyolojik örnek-
lere ve eser miktarda/yüksek derecede tahribata uğramış 
DNA’ya örnektir (32). Ancak parmak izleri bu konu içe-
risinde bir alt başlıktır ve özel olarak ele alınması şarttır. 
Çünkü olay yerinde bulunan tek bir parmak izinden ol-
gunun çözülebilmesi gerekebilir. Parmak izlerini hedef 
alan çalışmalara bakıldığında çoğunlukla sonuca ulaşıl-
mış olguları ele aldıkları dikkat çekmektedir. Söz konusu 
olgular genellikle diğer temas izleri içerisinde sunulmak-
tadırlar. Dolayısı ile bu çalışmalardan başarıyı ölçmek ve 
standardizasyona gitmek olası değildir. Parmak izinden 
DNA tiplemesini amaçlayan ve konuya odaklanan çalış-
malar ise ya sistematik olmaktan uzaktır ya da konuyu 
tek boyutu ile ele almaktadırlar (16). Sistematik olmayan 
çalışmalar temas süresi, görünürleştirme kimyasalları 
gibi parametreleri deneylerine katmamaktadır (19). Sis-
tematik çalışmalarda ise genellikle parametrelerden sa-
dece bir tanesi seçilmektedir. Genel olarak Mini STR’lar 
ile değil konvansiyonel STR’lar ile yapılan bu çalışmala-
rın başarı oranları da düşüktür (18). Çalışmamızda yu-
karıda bahsi geçen eksiklikler göz önüne alınmıştır. Sa-
dece parmak izinden DNA tiplemesi çalışmaları yapıl-
mıştır. Olay yerinde bulunan tek bir parmak izinden so-
nuca gidilmesi gerekebileceğinden deneylerin tümünde 
tek bir parmak izinden izolasyon yapılmış ve tiplemeye 
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bunun belirlenmesi gerektiği unutulmamalıdır. 
Parmak izinden DNA profili elde etmek amacı ile yapı-
lan son çalışmalarda, özellikle latent parmak izlerinin 
hem geliştirilmesi hem de yüksek oranda DNA profili 
elde edilmesi adına yeni bir teknik geliştirilmiştir. Bugü-
ne kadar latent parmak izlerinin görünürleştirilmesi için 
kullanılan yöntemlerin, cyanoakrilat uygulaması gibi, bu 
tip örneklerde zaten eser miktarda bulunan DNA mikta-
rını ve kalitesini düşürdüğü ifade edilmiştir.  Geliştirilen 
tekniğin adı “Columnar Thin Film (CTF)’tir ve nanotek-
nolojiye dayanmaktadır. Araştırmacılar hem görünür-
leştirme açısından hem de elde edilen DNA profillerinin 
başarı yüzdesinin daha yüksek olduğunu bildirmekte-
dirler (35).
Suç dünyası her zaman Adalet ile yarışacak, öne geçme-
ye çalışacaktır. Adalet Sistemi’nin önemli bir öğesi olan 
Adli Bilimler suçu önleme mücadelesinde öne geçmek 
için yeni yöntemler üretmek, yeni teknolojileri kullan-
mak zorundadır.
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Özet
Oligodonti, 3. büyük azı dişleri hariç, 6 veya daha fazla sayıda sürek-
li dişin germ eksikliği olarak tanımlanan anomalidir. Oligodonti bir 
sendroma veya ciddi sistemik bozukluğa bağlı ortaya çıkabileceği gibi, 
etiyolojik olarak herhangi bir klinik tabloya eşlik etmeden izole olarak 
da görülebilir. Oligodonti hastalarında, fazla sayıda diş eksikliği nedeniy-
le fonksiyonel, estetik, psikolojik ve gelişimsel sorunlarla karşılaşılabilir. 
Mikrodonti ise dişlerin normalden daha küçük göründüğü, genellikle 
yiyecek retansiyonu, maloklüzyon ve estetik sorunlara neden olan bir tür 
diş anomalisidir.

Bu olgu sunumunda, sendroma bağlı olmadan oligodonti ve mikro-
donti görülen 12 yaşındaki çocuk hastaya yapılan, overlay tip tam protez 
ile kaybolan estetik ve fonksiyonunun geri kazandırılması için yapılan 
tedavi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Oligodonti, Mikrodonti, Estetik

Abstract
Oligodontia was defined as the germ deficiency of 6 or more perma-
nent teeth, excluding the 3rd molars. Oligodontia may occur due to 
a syndrome or serious systemic disorder, or it can be seen as isolated 
without accompanying the clinical picture. There are functional, aes-
thetic, psychological and developmental problems in oligodontia pa-
tients due to the large number of teeth deficiency. Microdontia is a kind 
of dental anomaly in which teeth appear smaller than normal, which 
usually causes food retention, malocclusion and aesthetic problems.
In this case report, overlay type full prosthesis made to a 12-year-old 
child with oligodontia and microdontia to restore aesthetics and func-
tion was presented.

Keywords: Oligodontia, Microdontia, Aesthetic
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Treatment Approach to Oligodontics and Microdontics Without 
Genetic Anomalies: Case Report

Giriş
Konjenital diş eksikliği, diş agenezisi/dental agenezi 
olarak tanımlanır. Dental agenezi toplumda %0,15-
%16,2 arası oranla en çok gözlenen kraniyofasial 
anomalilerden biridir. Bununla beraber kadınlarda, 
erkeklere oranla 1,37 kat daha fazla gözlenir (1-3). 
Dental agenezi eksik olan diş sayısına göre hipodonti, 
oligodonti, anadonti olarak sınıflandırılır (1,4). Birkaç 
diş eksikliği durumu hipodonti, üçüncü molar dişler 
sayılmaksızın altı veya daha fazla dişin eksik olduğu 
durum oligodonti ve tüm dişlerin eksikliği ise anadon-
ti olarak tanımlanır (5-7).  
Oligodonti ve anadonti daha nadir karşılaşılan, hi-

podonti ise çok daha yaygın görülen bir durumdur 
(7,8). Dünya üzerinde farklı coğrafyalarda yapılan 
pek çok çalışmanın sonucuna göre hipodonti preve-
lansının %1-14 aralığında değiştiği rapor edilmiştir 
(9). Oligodontinin ise süt dentisyonu çok daha az et-
kileyen, daimi dentisyonda ise %0,3 oranlarında gö-
rülen nadir bir durum olduğu bildirilmiştir (7,10,11).
Oligodonti etiyolojik olarak oral bölge dışında her-
hangi bir klinik tabloya eşlik etmeden izole olarak 
görülebileceği gibi, çeşitli sendromlara veya ciddi 
sistemik bozukluklara bağlı olarak da görülebilir. Bu 
sendromların başında Ektodermal Displazi, Down 
Sendromu, Dudak-Damak Yarıkları, Van Der Woude 
Sendromu ve Reiger Sendromu bulunur. Oligodonti-
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nin sendromik ve sendromik olmayan formu, hastanın 
saç, tırnak, ter bezleri ve gözlerinin ayrıntılı fiziksel mu-
ayenesi ve konjenital bir bozukluğun olup olmadığının 
kontrolü ile ayırt edilebilir (12-14).
Diş eksiklikleri, sıklıkla dental bölgelere gelen çeşitli 
travmalar gibi çevresel faktörler veya çok ajanlı kemo-
terapi veya radyoterapiden kaynaklansa da hipodonti ve 
oligodonti vakalarının büyük kısmının sebebi genetik 
faktörlerdir (7,15).
Oligodonti görülen olgularda sıklıkla konik şekilli diş-
ler, mikrodonti, daimi dişlerde sürme gecikmesi, alveol 
kret boyutlarında azalma, free-way boşluğunda artma, 
mine anomalileri ve süt dişlerinde retansiyonla birlikte 
görülür.
Diş agenezisi (eksikliği) olan hastalarda sıklıkla; malfor-
me dişler veya mikrodonti (16-17), alveol kemiği hipop-
lazisi ve retine süt dişleri ile de karşılaşılır (16-18). 
Mikrodonti, dişlerin normalden daha küçük boyutta 
olduğu bir tür diş anomalisidir. Bu anomali hem kalıcı 
dişlerde hem de süt dişlerinde ortaya çıkabilir. Epidemi-
yolojik çalışmalara göre, mikrodonti prevalansı %1,5-2 
arasında değişmekte ve kadınlarda erkeklerden daha sık 
görülmektedir (19,20). En fazla etkilenen dişlerin mak-
siller lateral kesici dişler olduğu bildirilmiştir (19-21).
Shafer ve ark. (22) mikrodontiyi üç tipe ayırmışlardır: 
Tek bir dişte görülen lokalize mikrodonti, büyük çene 

ve normal boyuttaki dişlere bağlı görülen yalancı genel 
mikrodonti ve tüm dişleri içeren gerçek genel mikro-
donti’dir. Gerçek genel mikrodonti nadir görülen bir 
durumdur ve genellikle Rieger anomalisi, oro-fasiodiji-
tal sendrom (tip 3), okulo-mandibulo-fasial sendrom ve 
hipofize bağlı cücelik gibi diğer sendromlarla ilişkilidir 
(23-24). Herhangi bir sendromu veya tıbbi öyküsü ol-
mayan sağlıklı bir insanda gerçek genel mikrodonti çok 
nadir görülür (24). Kemoradyoterapi öyküsü olan ço-
cuklarda da bu tip diş anomalileri görülebilir (19).
Oligodonti ile birlikte mikrodonti görülen hastalarda-
ki olağandışı görüntü hastaların kendine güvenini ve 
sosyal aktivitelerini oldukça etkilemektedir. Bu nedenle 
oligodonti hastalarının dental tedavilerine; fonksiyonel, 
estetik ve psikolojik gereklilikler nedeniyle çocukluk 
döneminde başlanmalıdır (13-16).
Tedavilerinde multidisipliner bir yol izlenir. Ortodon-
ti, protetik yaklaşımlar ve dental implantların bir arada 
bulunduğu tedavi seçenekleri bu hastalarda düşünüle-
bilir (16-25).
Büyüme ve gelişimi devam eden oligodonti hastaların-
da; ekonomik, konservatif ve yenilenebilir olması do-
layısı ile hareketli protezler en çok tercih edilen tedavi 
seçeneğidir (16-26).
Makalemizde 12 yaşında, genetik olmayan tipte oligo-
donti ve mikrodontisi olan kız çocuğuna uyguladığımız 
tedavi yaklaşımı sunulmuştur.

Resim 1: Hastanın sağ tarafındaki dişlerin infrapozisyonu.
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Olgu Sunumu
12 yaşında çocuk hasta İstanbul Yeni Yüzyıl Üniver-
sitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim 
Dalı’na çiğneme, konuşma, beslenme fonksiyonunda-
ki yetersizlik ve dişlerinin estetik olmayan görünümü 
nedeniyle başvurdu.

Alınan anamnezde; hastanın herhangi bir dişini çek-
tirmediği, sistemik bir hastalığının bulunmadığı; 
ekstraoral muayenede ise görünür herhangi bir ano-
malisinin bulunmadığı, ağızda mevcut süt dişlerinin 
2 yaşında sürmeye başladığı ve sürdükten sonra de-
ğişmediği; belli bir yaşa kadar kapanışının iyi oldu-
ğu, ancak 10 yaşında sürmeye başlayan 12 numaralı 
diş pozisyonunda bulunan diş nedeni ile oklüzyonun 
bozulduğu öğrenildi. 
Alınan anamnez, radyografik tetkikler ve ağız içi 
muayene birleştirildiğinde; hastanın ağzında toplam 
17 adet dişin olduğu ve bunların sadece 12 numaralı 
diş pozisyonunda süren birinin daimi diş olduğu, ge-
riye kalan 16 adet dişin ise süt dişi olduğu tespit edil-
di. Ayrıca 12 numaralı diş pozisyonunda süren tek 
daimi dişin dışındaki bütün süt dişlerinin de mik-
rodonti yapısında olduğu anlaşıldı (Resim 1, 2 ve 3).
Hastada 12 numaralı dişin sürmesinden sonra 12 ve 
82 numaralı dişlerin erken teması nedeni ile okluz-
yon kaybolmuş durumdaydı (Resim 1).
İntraoral olarak; 54,55,64,65,74,75 ve 84,85 numara-
lı süt azılarının infrapozisyonda olduğu tespit edildi 
(Resim 1 ve 2).
Hastadan panoramik röntgen alınarak yapılan rad-
yografik incelemede, hastanın üst ve alt çene ke-
miklerinin rezorbe ve ince yapıda olduğu görüldü 
(Resim 3). 

Resim 3: Hastadan alınan panaromik radyografi.

Resim 2: Hastanın sol tarafındaki dişlerin 
infrapozisyonu.
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Alınan panoramik radyografi ve yapılan intraoral mua-
yenede 3. molar dişler hariç, hastada 27 adet daimi dişin 
konjenital olarak eksik olduğu saptandı (Resim 3).
Anamnezinde, daha önce yaptırdığı genetik testlerinde 
(Resim 4) herhangi bir genetik anomali olmadığı anla-

şılan hastamıza, sendroma bağlı olmayan oligodonti ve 
mikrodonti tanısı konuldu.
Tedavi prosedüründe üst ve alt çenede dişler üzerinde 
herhangi bir preparasyon yapmadan overlay tip bir tam 
protez planlandı. Ağız hazırlığı amacıyla destek dişlerin 

Resim 4: Hastanın 2014 yılında yaptırmış olduğu genetik incelemenin raporu.

Resim 5: Alt ve üst çeneden alınan aljinat ölçüler.
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aksiyel yüzeylerinde protezlerin giriş yolu ile uyum-
suzluk oluşturabilecek andırkatlar ince grenli frezler 
kullanılarak giderildi ve yüzeylerin polisajı yapılarak 
ölçü aşamasına geçildi (Resim 5, 6). Ölçüleri aljinat 
kullanılarak alındı (Resim 5). Aynı seans C tipi silikon 
ölçü maddesi kullanılarak kapanış kaydı tespit edildi 
(Resim 6).
Aljinat ölçülerden elde edilen ana modeller üzerinde 
(Resim 7) kaide plakları hazırlanarak hastanın dikey 
boyut ve sentrik ilişki kaydı yapıldı. Dikey boyut tes-
pitinde Niswonger metodu, yüz ölçümleri ve Silver-

man yöntemi kullanıldı. Diş diziminin ardından dişli 
prova aşamasında protezler hasta üzerinde fonksiyon 
ve estetik parametreler açısından değerlendirildi. Ge-
rekli düzenlemelerin ardından akrilik bitim işlemle-
rine geçildi. Bitirilmiş protezler hastaya takılarak ge-
rekli uyumlamaları yapıldı (Resim 8, 9 ve 10). 
Hastaya, hareketli protez kullanımı ile ilgili öneriler 
yapılarak, protez tesliminden 24 saat sonra kontrole 
çağrıldı.
Daha sonraki kontroller 1. hafta, 3. ay, 6. ay ve 12. 
aylarda yapılacak şekilde planlandı. Büyüme ve geli-
şimi takip ederek protezlerin yenilenmesi gerekeceği 
bilgisi hasta ve ailesine açıklandı.

Tartışma
Konjenital diş eksiklerinin etyolojisinde; genetik 
faktörler başta olmak üzere, çevresel faktörlerin, 
radyoterapi uygulanmasının, ilaç kullanımlarının, 
enfeksiyon hastalıklarının, travmaların, endokrin ve 
intrauterin rahatsızlıklar gibi pek çok faktörün rol 
aldığı ileri sürülmüştür (25,27,28). Sunulan olguda, 
çene ve dişler dışında ektodermal dokulara ve diğer 
sistemlere ait herhangi bir anomaliye rastlanmamış-
tır. Hastadan alınan anamnezde herhangi bir sistemik 
rahatsızlığının olmadığı, kemoterapi ve radyoterapi 
görmediği bildirilmiştir. 
Yapılan araştırmalarda 300'den fazla genin diş geli-
şimi sürecini düzenlediği ve kontrol ettiği belirtil-
mektedir (19-29). Hipodonti ile ilgili en iyi çalışılmış 
genler arasında AXIN2, MSX1 ve PAX9 yer alır (19). 

Resim 6: Hastanın sağ tarafındaki  
dişlerin infrapozisyonu.

Resim 7: Ölçüden elde edilen ana modeller.

http://jms.yeniyuzyil.edu.tr


64 Journal of Medical Sciences http://jms.yeniyuzyil.edu.tr Volume 1 Issue 5

Journal of Medical Sciences Olgu Sunumu / Case Report

Bu genler ayrıca diğer organların gelişimine katılır. Bu 
nedenle hipodonti yarık dudak ve damak, kalıtsal hipo-
hidrotik ektodermal displazi ve Down sendromu gibi 
diğer sendromlarla ortaya çıkabilir (19). Bu vakada has-
tamıza daha önce yaptırılan genetik test sonucu incelen-

diğinde herhangi bir kromozomal anomalinin olmadığı 
saptanmıştır.
Araştırmalarda konjenital diş eksikliği saptanan has-
taların, diğer dişlerinde de bazı anomaliler olduğu bil-
dirilmiştir (16,19,25,30). Diş eksikliği olan hastalarda; 

Resim 8: Bitirilmiş protezlerin görünümü.

Resim 9: Bitirilmiş Hareketli protezin hasta ağızındaki görünümü.
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dişlerin gelişimi ve sürmesinde gecikme, mikrodonti, 
şekil bozuklukları, ektopik erüpsiyonlar, kısa köklü 
dişler saptanan anomalilerdir. Bu olguda mevcut diş-
lerde mikrodonti ve kısa kökler gözlenmiştir. Ayrıca 
süt dişlerinin 2 yaşında sürmeye başladığı, 12 numara-
lı diş pozisyonunda süren daimi dişinin ise 10 yaşında 
sürdüğü anlaşılmıştır. Hastamızda sürme gecikmesi-
nin de olduğu saptanmıştır. 
Oligodonti sonucu etkilenmiş dentisyonun rehabi-
litasyonu konusunda birçok tedavi alternatifi düşü-
nülebilmektedir. Oligodonti hastalarında ortodontik 
tedavi, hareketli konvansiyonel protezler ve dental 
implantlar kullanılarak tedavi planlamaları yapılabil-
mektedir (25). Dental implantlar; büyüme gelişimi en-
gellemesinin yanı sıra uzun bir tedavi zamanı alması 
ve ekonomik nedenlerle aileler tarafından genellikle 
tercih edilmemektedir (31). Bu olguda hastamız ke-
mik gelişimi tamamlanmamış olduğundan implant bir 
tedavi seçeneği olarak değerlendirilmemiştir. 
Özellikle bu tip hastalarda bir çeşit overdenture tipi 
olan, overlay protezlerin uygulanabilirliği konusun-
da birçok avantaj bulunmaktadır (25). Bu protezlerle 
hastanın kaybolmuş olan fonksiyonu ve estetiği geri 
kazandırılmakta, konuşması düzelmektedir. Ayrıca 
bu tip protezlerin yapımı kısa sürmekte, ekonomik 
olmakta ve doğal dişlerde neredeyse herhangi bir pre-
parasyon gerektirmemektedir (32). Bu olguda sadece 
sınırlı dişte andırkat aşındırmaları yapılarak ölçü alın-
mış ve hareketli overdenture tip protez planlanmıştır. 
Protezin 6 ayda bir kontrolü ve yenilenmesi öngörül-

müştür. Hastanın kemik gelişimi tamamlandıktan 
sonra sabit protez seçeneklerinin değerlendirilmesi 
düşünülmüştür.
Hastamızın dişlerindeki eksiklik ve boyutlarında-
ki problemler nedeni ile gülmek istemediği ailesi ve 
kendisi tarafından ifade edilmişti. Yapılan protezin 
teslimi sonrası geldiği ilk hafta, protezi her geçen gün 
daha rahat kullanmaya başladığı ve kendisine olan 
güveninin daha fazla arttığı, daha rahat gülebildiği 
hastamız tarafından belirtildi.
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