
VII. ÖZET 

Aydın İli’nde Sudan Çıkarılmış Cesetler. 

Amaç ve hipotez: Aydın’da 2004 ile 2009 yılları arasında sudan çıkarılan 

cesetlerin retrospektif olarak değerlendirilmesi, elde edilen verilerin literatür bilgileri ile 

karşılaştırılması, farklı unsurların belirlenmesi ve var ise farklılıkların tartışılması 

planlanmıştır. 

İl geneli için bu konuda daha önceden yapılmış çalışma bulunmamaktadır. 

Toplanan verilerin ülkemiz ve dünyadaki benzer çalışmalara katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Gereç ve yöntem: 2004 ile 2009 yılları arasında Adnan Menderes 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda görevli öğretim üyesi adli tıp 

uzmanlarınca yapılan tüm ölü muayenesi ve otopsi kayıtları, tutanak örnekleri 

incelendi. Sudan çıkarılmış olduğu anlaşılan olgulara ait dokümanlar ayrıntılı 

değerlendirme için ayrıldı. Bu tutanaklardan elde edilen veriler SPSS for Windows 

13.0 programı yardımıyla işlenerek; zamansal açıdan rastlanma sıklığı, yaş, cinsiyet, 

uyruk gibi sosyodemografik veriler, cesedin çıkarıldığı suyun ve yerin özelliği (deniz, 

havuz, baraj, sulama kanalı, vs.), otopsi yapılma sıklığı, cesedin durumu ve adli 

muayene sonucunda saptanan bulgular, histopatolojik inceleme sonuçları, ölüm 

nedenleri, orijin açısından değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışma kapsamındaki 6 yıllık dönem içerisinde toplam 1653 ölü 

muayenesi ve otopsi yapıldığı, bunlardan 125 (%7.56) olgunun sudan çıkarıldığı ve 

104 (%6.29) olgunun ölümünde suda boğulmanın tek başına veya diğer nedenler ile 

birlikte etken olduğu saptandı. Olguların 104’ü (%83.2) erkek, 20’si (%16.0) kadındı. 

Mevsimsel olarak incelendiğinde yaz ayları (Haziran, Temmuz, Ağustos) olguların 

yarısından fazlasının görüldüğü dönemdi. Yaş ortalamasının 34.04±22.9 olduğu, 

olgular, dekadlar halinde yaş gruplarına ayrıldığında 26 (%20.8) olgu ile 21-30 yaş 

aralığının tepe noktası olduğu, 0-10 yaş grubunun 18 (%14.4) olgu ile ikinci sırada 

geldiği, ardından 17’şer olgu ile 11-20 ve 31-40 yaş grubunun takip ettiği saptandı. 

Olguların %44.8’i denizden, %37.6’sı göl, baraj, akarsu, sulama kanalı gibi normalde 

yüzmenin yasak olduğu yerlerden çıkarılmış ve 117’sine (%93.6) otopsi yapılmıştı. 

Cesedin bulunmasından, adli tıp uzmanınca değerlendirilmesine kadar geçen sürenin 

ortalama 10.47(±7.7) saat olduğu, çürümenin 10 (%8.0) olguda başlamış, 21 (%16.8) 

olguda ise ilerlemiş olduğu saptandı. Ölümünde suda boğulmanın etken olduğu 104 

olgunun 42’sinde (%40.38) mantar köpüğü izlenmişti. İleri derecede çürüme olan 21 



olgunun hiçbirinde mantar köpüğü bulgusu yoktu. 44 (%35.2) olguda herhangi bir dış 

travmatik bulgu yokken, geri kalan olgularda antemortem ve/veya postmortem 

oluşmuş çeşitli niteliklerde travmatik lezyonlar mevcuttu. Otopsi yapılan 117 olgunun 

95’inde (%81.2) kişinin önemli miktarda sıvı aspire ettiğine işaret edecek akciğer 

bulguları belirlendiği, otopsi sonucunda (ıslak ya da kuru tip) suda boğulma sonucu 

öldüğü kanısına varılan 80 olgudan yalnızca 3 (%3.75)’ünde sıvı aspirasyonuna 

işaret edecek herhangi bir akciğer bulgusu yok iken, diğer nedenler ile suda 

boğulmanın ortak etkisi sonucunda öldüğü belirlenen 18 olgunun tamamında 

aspirasyon bulguları görüldüğü saptandı. Otopsilerin %88.0’inde (n=103) 

histopatolojik örnekleme yapılmamıştı. Çalışmamız sonucunda saptanan ölüm 

nedenlerine bakıldığında; 125 olgudan 86’sının (%68.8) suda boğulma, 18’inin 

(%14.4) suda boğulma ve diğer etkenlerin ortak etkisi sonucu öldüğü, 15 (%12.0) 

cesette ise sudan çıkarılmakla birlikte suda boğulma bulgusu olmadığı ve başka bir 

nedenle öldüğü kanaatine varıldığı belirlendi. Orijin olarak kazaların %79.2’lik bir oran 

(n=99) ile ilk sırada olduğu görüldü. Olguların %3.2’si (n=4) kendilerinde mevcut bir 

hastalık zemininde doğal nedenler ile öldükten sonra suya düşmüştü. 3 (%2.4) 

olguda cinayet,  1 (%0.8) olguda ise intihar orijin olarak belirlenmişti. 

Sonuç: Genel olarak adli tıp pratiğinde olduğu gibi, bölgemizde de, sudan 

çıkarılmış cesetler önemli bir yer tutmaktadır. Olguların çoğunluğunda ölüm nedeni 

suda boğulma, orijin kaza olmakla birlikte, diğer ölüm nedenleri ve orijinlerle de 

karşılaşma ihtimalinin her zaman bulunduğu dikkate alınmalıdır. 
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