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Staj Sorıımlu Oğretim

Staj Amaç ve H ed efi

Oğreıniıı Çıktıları

Üyeleri

staj başlanglç saati 09:30'dur,
otop5i 5alonunda Ve poliklinikte önlük giymek 8erekmektedir

staj pro ramlna u u lmasl gerekmektedir.

Hekimlik yİşamında sağlık hukuku ile ulusılve ulus aI üstü mevzuat düzenlemelerini bilen,

karşılaşacağı adli olgularda nasıl davranmısı gerekt iğini, bilirkişilikle ilgili sorumluluk ve yetkilerini

bilen Ve uygulay a bilen hekimler vetiştirm!] (tlr

staj 5onunda öğrencilerden
r, ıaıi tııimıerin neler olduğu, bunlar!n neler ile uğraştığl, bunlar içerisinde AdliTıp'ın

yerinin ne olduğu hakkında bilgi sahibi olunnıııı
2, Hekimlerin yasal sorumluluklarının neler o,!]uğunu ve bilirkişiliğin ne olduğunu, yasal

dayanaklarlnl bitme5i Ve uygulaYabilmesi

3. Adli raporun ne olduğunu, düzenlenirken ncLere dikkat edilmesi gerektiğini bilmesj Ve

uygulayabilmesi
4. Yaralanmalarla ilgjli yasal düzenlemeIeri bil ııesi

5 yaraIarın ayırıcı tanısını yapabilmesi

6. Bölgesel yaralanmalarda meydana geiebilcı,i:k lezyonları bilmesi

7, Asfİksi çeşitlerini, nasıl meydana geldiğini, ııısıl ölüme 5ebebiyet verdiğini, hangi

asfiksi çeşidinde ne 8ibi belirtiler beklediğimiz] bilmesi

8. Suda bulunan bir cesede yaklaşımı bilmesi

9- cinsel saldlrl Ve istismar olgularlnda yapltmilsl ve yapllmamasl gerekenlerj, na5ll örnek

alınacağını, nasıl muayene yapıIacağını öğrenlı esi

10. Adli psikiyatrik değerlendirmenin neye göl,], na5ıI yaplldlğlnl öğrenme5i

11, Ölümün tanısınln nasıl konulduğunu, orgı ı transplantasyonu hakklndaki yasal

düzenlemeleri, beyin ölümünün, agonin ne OIiluğunu, bunların yasal açıdan

değerlendirilmesinin nasıl yapılması gerektiğl,ı öğrenmesi

12. Ölümün erken Ve geç belirtilerini bilmesi

13. Ölüm zamanı hakkında bilgi sahibi olmasl

14. Çocuk ölümlerinin nasıl meydana geldiği, ı u durumlardan nasıl korunabilineceği ve

çocuk ölümleri ile yetişkin ölümleri arasında ,.ıpılması gerekenler açısından farklılıkları

bilmesi
15. Ani - doğat - zortamalı ölümler hakkında , igi sahibi olması

16, Zehirlenmelerin nasıl meydana gelebilecı,., spesifik özeIliklerini öğrenmesi

17. insan hakları ihlalleriVe işkence olgularınıll nasıl değerlendirilme5i gerektiğini, bu

kapsamda istanbul Protokolünü bilmesi Ve u,illulayabilmesi

18. Hari€i ölü muayene5i ve otopsi işlemleriıı , nasıl yapılması gerektiğini, bulguların nasıl

oeğeı lend ırılme5i gerektiğini öğrenmesi,
19. Vücuttan biyolojik materyal şeklinde kanli clde edilmesi ve bu kanıtların Saklanmaslnı,

laboratuva ra önderilme ekillerinibi]lıl beklenmektedir



Eğitirı Ortamı
Der5lik| 1

Poıiklinik:1
otopsi salonu:1

E ğjtirrl Yöntemler1 Vc Süresi
Sünlf Der5i Teorik ve kuramsal didaktik dersl, l 5lnl f derslerinde işlenecektir

otop5i/ Poliklinik Uygulamalart: AdliTlp polik niğjne başvuran kişilerin adli süreçlerinjn yönetilmesinin

gözlemlenmesi ve eğitici eşliğinde rapor yazİl,;] Vb, uygulamaların yapılması sağlanacaktır,

Rol oynama: Adli süreç yönetiminde hasta he,]m ilişkiıeri, etik uygulamalar, adli olay çözümleme, rapor

yazmavb.uygulamalarlnçeşitliroloynama(:kin!ikleriilepekiştirilme5iVegeribildirimlerleöğrenenIerin

derin öğrenme becerilerini geliştirmek hede1,,,nmektedir,

Olçme Değerlendirme Yöntemleri

sözlü slnav

Yaz

Sta; Gcçrne K rite r le ri

Çoktan seçmeliyi ilnaV
Adlira r lyg u al : navlve söala sünav

T.am.. Ji], Cinsel sald1l1ve i§tismar vb VakaIara Yönelik

ölü Mı.ıayene Rap,. ,

nama €tk|. .i sonraslnda rencilere geribiIdirim vel m€kted]r

ılısınavın %60'ıve sözlü sınavın %40'ıalıı 1nda 100 üzerinden 60 allnmas] sta geçmek i in gereklidir
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Adli T]p bilim dallnln
ad]i bilimler
içeri5indeki yerr Ve

öneminitartüşabilmel
Hekimin Ya5al
soru m lulukla rını
bilmeli ve tlbbi
uYgulama hataları ile

komplika5yon
ara5ündakifarklarl
ayl.t edebilmeli ayrlca

bilgisine başVuruJan

bilirkişilik makamı ile

ilgili hukuki
soru mlulukla rınını n

ve sınlrıarlnln
farkında olarak
gerekli belgeleri
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düzenlemenin
önemini kavramalr,

5ağllk hukıJkunu
tartlşabilmeli, hekim
ve ha5ta ha kla rın l

farkına varabilmel]

Adli Rapor Ve De fin
Ruhsatl
Düzenleme
(2 5aat,

(armaş]k o1mayan 5lk

görülen olgularda adli

lapor dÜzenlemenin
öne mini
kaVrayabilmel]

s,s,GÜRPlNAR

Yaralama Eylemleri
ile ilgiıi Adli T p

Terminolojisi

ya ra tanlmlamaslnl
doğru Ve eksik5iz
yapabilmek ve raporu

blldirebilmek için
gerekli adlitlp
terminolojisine hakim
ola bilmeli

A, YlLDlZ

Yaralaa
(3 saat)

yara tanlmlamaslnı
doğru Ve eksik5iz
yapabilmenin ve adli

raporunu
düıenleyebilmen in

öneminive
gerekliliklerini
sa abilme l

Asfiksiler
(2 saat)

Adli nitelikteki asfik5]

olgularlnda olay Yeli
inceleme, adliölü
muayenesiyapabilme
bil8ive beceri5inin
kazandırllma5l

cin5elsuçlar
(2 saat)

Karşllaştığl karmaşlk
olmayan o1gularda

cinsel suçlar ile ilgil]

yükümlülüklerini
tartlşabilmeli

Adli Psikiyatri
(2 saat)

Adli Psikiyatrin n

çalışma alanlarınıve
önemini tartlşabilmeli

A. YlLDlZ

ölümün Tanısı,
Beyin Ölümü,
Agoni
(2 saat)

ölümleri adli ve adli
oImaYan ölüm olarak
avlrt edebilmeli,
beyin ölümü ta nIsü

koyabilmeli, agoniYi

tanımlayabilmeli, adli

olmayan ölü
muayenesinı
yapabilmeli,
raporlayabilmeliVe
defin ruhsatl
dü2en leyebilmeli

Ç.L. BAYDAR

ölümün erken ve
geç belirtileri, Ani

Doğalölümler
(2 saat)

Ö|ümün erken Ve geç

belirtilerini
sayabilmeli, anive
doğalölümleri
ta nlmlaya bilmeıi

AdliToksikoloji
(u saat,

Uyutucu, ıJyuştuaucüJ,

uvarlcl Ve diğer tok§ik
maddelerin vücut
üzerindekietk]lerini
Ve ölüm
mekanizmalarınü

A. YlLDlz

A YltDlZ

5,5 6ÜRPlNAR

Ç,L, BAYDAR
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bilmeli Ve toksikolojik
inceleme amacüyla
yaşayan kişilerden ve
cesetıerden örnek
alma,5aklama Ve

transferl hakklnda
biı8i, becerisahibi
olma ll

insan Hakları
ihlalleri, işkence,
i5ta nbul protokolü

(2 saat)

insan hakları ihlalleri
ve işkenceYi
ta nlmlayabilmeli Ve

istanbul
Protokolünün adli tlp
içerisindekiyeri Ve

önemini tartlşabilmeli
ve kullanlm alanların1

sa bilmeli

s,5.GÜRPlNAR

Aile içiŞiddet
(2 5aat)

Şiddet olgularüna
yaklaşımı, muayene
Ve raporlayab]lmek
için dikkat edilme5ı
gerekenlerive gerekli

bildirimleri
yapabilmek için
dikkat edilmesi
gerekenleri bilmell Ve

önemini kavramalı

Ç.L. BAYDAR

Adliotopsi Adliotop5ir]in
yapllma nedenlerini
açlklayabilmeli ve
otopsinin başllca
özelliklerini
5a abilmeli

Olay Yeri İnce eme
ve biyolojik
materyalalma

Karmaşık olmayan sık

8drülen olaylarda
inceleme yapabilmeli

ve gerekliörnekleri
a labilmeli

A. YlLDlz

'staj sonunda Öğrencilerj

TT Ian abiLmeli, tedaviedebilmeli

Adli ve/veya Ps ikososya l Durumlar ile ilgili Ders İçeriği ve Öğrenıne Hedefi

Ç.L. BAYDAR

Adli nitelikteki asfik5i olgularlnda o]ay yeri inceleme, ad i

ölü muayenesl ydpabil,ne bi,gl ve becerl5,niü,

kazandlrllmasl
BaşVuran kişilerin toplumsal sözleşmelere katülma5lna

engel nitelikte bir akll ha5tal klarlnln bulunup

bulunmadl lnın tespit edebi meli

Adli ölü muayenesinde intihar orjinli ölümlerl aylrt

edebi me ]

inde uzmana Yön endirebiLmebilmeıi,rak aciltedavisiniAciLdurumu tan mla erektiğ

0nT ]endirebilmeliuafianaon tan koYarJk rekli an i lamleri
nLend rebülmelialak, uzma naerek ön iş em erisah biolmalliVi h k bd aT b]JT

artlarlnda uzüJ n sürelitak]Bir nciba5amak izl€m) ve kontro üna yapabilme

bilinci , ]k ncilve üKorunma ön em er]n] .]okoruI da ]ncü ygüj
K

Hukuki durumlar / sorumlult]klar2

] intihar (Düşünce5i, 8irişimi) / Kendine zarar verme

ihmal Ve istismara uğ.amlş çocıJk Ve yetişklnlerin

muayenes]nl n bilme]i ve adli ra orunu tutabilmeli
4

gru lar)

hma Ve isti5mar (Çocı]k, yaşll, engelli, incinebilir

Kaza orjinliYaralanmalarda ya ra la rln nitelikleriniayrlntı
abilmeli Ve adli raporunu tiJtabilmeli

]ı

tanlmlay
KazaLar (EV-iş-trafik kazalarl, elektrik vs)ve Korozif

rnadde maruziyeti
5

Öğrenme HedeİiAdli ve / veYa P5ikososyal 0urumlar

i

l

l

l

I

l 1 | Asfüksi



otopsi konusunda bilgi sahib] olabilmeli ve adli ölü

muayenesini yapabilmell Ve raporlayabi!meLi ayrlca defin

ruhsatl duzenleyebi]meli

öum6

Şiddet olgularlna yaklaşlm, muayene Ve raporlaya

ve gerekli bildirimleİi yapabilmeli
b]lm e L]

Ş]ddet (Aile iç] şiddet, çocuğa, ka

personeline yönelik 5iddet, iş yerinde şiddet,
dlna,5ağllk

mob]ng)
Hekimin Vasal sorumluluklarlnl bllmeliVe trbbi uygulama

hatalarl ile komplikasyon ara5lndaki farklall aylrt

edebilmeli

Ri5k yönetimi Ve malpraktis

9 Yaralar ve yaralanmalar

Ma !]iyet10

Vara tanımlamasını doğru ve ek5ik5iz yapabilmelive a c] ]

Ta o.unu düzenle eb]lmeli

Maluliyet raporu düu enlemenin önem]ni bilmeli Ve

50lumluIuklarlnl farklnda olmall

Uyutucu, uyuşturucu, ı]yariclVe diğer tok5ik maddelerin

vücut üzerindeki etkilerini ve ölüm mekanizmalarlnr bilmeli

ve tok5ikolojik inceleme amaclYla yaşayan kişilerden Ve

cesetlerden örnek alma,5aklama ve tl.ansferi hakkünda

b]lg i, beceri5ahib] olmaL

Ten,ıei H ekimlik Uygulaırıaları lçeriğ i, Öğrenme Hedefieri ve Oğrenme Dı,.ızeyleri

Tüm Öğret]m Üye]erl
Ad]i otopsi

olaY Yeri İnceleme Ve biyolojik materyal

a lma

Adl] oltu muayenesi

Karmaşık olmayan slk

görülen olaylarda
inceIeme yapabilmeli Ve

erekli örnekIer] alabiLmeLi

Tüm Öğretim Üyeleri
2

8
Tum Öğretim Uyeleri

5 I 0l0 muayenesi

Karmaşlk olmayan sık

görülen olguIarda adl]

olgu mıJaYene5i
pa bilme li

ölümlerde adlive adli
olmayan durumlarl aY rt

edebiımeli ve adli
olmayan olgula.a ölüm

lum ugretlm uyelerl l

TOm Öğretim Üyeleri

Ium U8retlm uyelerl

Tüm Öğ.etim Üyeleri
belgesidüzenI b i]m el]

ILrm ugretlm Uyelerl

uygulamanln nas ül

yapıldığını bilir ve

sonıJçlannl ha5ta Ve/Veya
yakınlaına açıkla r

1

3

Karmaşlk olmayan 5lk

görülen olgularda adli

rapor dü2enleyebjlmeli

3Adli Rapor hazlrlayabilme/bildirim
yapabilme

3

Karmaşlk olmayan slk

8örülen olgularda ölu

muayene5iyapabi]me i

3

Tüm Öğretim ÜyeleriKarşllaştlğütüm
durumlarda kişiIere
gerekliaydlnlatmaYü
yapabilmeliVe onam
alabılmeli

4AVdlnlatma Ve onam alabilme

4Defin Ruhsatl/ ölüm belgesi Düzenleme1

TedaVi ve müdahaleyi red

eden kişılere tedaViyi red

belge5i düzenleyebilmeli

4E TedaViyi red belgesi hazlrlayabilme

3 Karmaşlk olmayan srk

görü en olgularda hukuk]

ehljYeti belirleYebilmeil

2 Acil durumlarda ( cinseI

5aldlrl, i5ti5mar vb) intih a r

rıskini değerlendirebilmeli

1o I intihar riskini değerlendirebilmeli

Tem€l HekimIlk uygulamalarI öğrenme Öğrenme Hedefi Öğretim üyesİ

Düz

lum ugretlm uyelerl

8
]

11 Ad iToksl[o|o]]

]

I

l

1

9 Hukuk] ehllyeti belirLeYebilme



11 Tlp uygL]lamalarlnda etik 50runları

çözümlevebilme

3 Karmaşlk olmayan 51k

görülen olgularda aile içi

şiddet, cinsel 5aldlrllarda
muayene reddi Vb

durumlarda biyoetik
kurallara uygun olarak
sorunlarl
çözümleyebilmeli

Tüm Öğretim Üyeleri

*' Öğlenme Düzeyi Açlklama

Saa] P.Ol.]raml

5üleyman Demirel Üniversitesi Tlp Fakültesi resmi internet sitesinde ilan edilmektedlr.

http://tip.sdu.edu.trltrlegitim-rehberi/2018-2o19-ders-program ı-101215, htm l

Stal 0ğronme Ka yna kla rı
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Prof, Dr. HaLis ToKGÖz (Ed.) Adli Tlp Ve Ad]i Bilim Ier, Akadem isye n Kitabevi,2019

Prof. Dr. sermet KoÇ, Yrd. Doç. Dr. Muhammet cAN, Birinci basamakta adli tlp

kitabı, İsta n buI Ta bip odası,201]..

llnlhastan b rVelJyg

) Ac bir dulumda kl]aVuz b

] ulardaan, slk ]en, dı]rumlarda

k dı]rumlar / ol ular da dahilKarmn
* öndeğer]end]lmey]/değerlendirmeyiyapa., gerekli planlan o uşturur, !y8ular Ve sareç Ve sont]çlallyla ilgili hasta Ve yaklnlannl/
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