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1. GİRİŞ VE AMAÇ      

20. yüzyıl şiddetin en çok görüldüğü ve şiddet dolayısıyla hiç olmadığı kadar çok insanın 

hayatını kaybettiği yüzyıl olarak bilinmektedir (1). Her yıl yaklaşık 5 milyon kişi şiddet dolayısıyla 

yaşamını yitirmektedir. 2002’de trafik kazaları, intihar, kişiler arası şiddet, yanıklar, boğulmalar; 5-44 

yaş arasındaki kişilerin ölüm nedenleri arasında üst sıralarda yer almıştır. Milyonlarca kişinin şiddet 

nedeniyle ölmesi yanında, milyonlarcası da bu nedenle sakat kalmıştır (2).  

Şiddet olayları arttıkça sağlık gereksinimini karşılama ihtiyacı da artmaktadır (2). Şiddet 

mağdurlarının sağlık ihtiyaçları sağlanırken bununla birlikte farklı kaygılar ortaya çıkmıştır. Hastaya 

verilen bakımla birlikte yasal süreç de şiddet mağdurlarının haklarını korumak amacıyla daha sık 

gözetilmeye başlanmıştır (3). Bu aynı zamanda toplumun huzuru ve refahı için de gereklidir. Bu 

sebeple sağlık çalışanları medikolegal süreç içinde önemli bir yere sahip olmuştur. Temel tıp bilimleri 

yanında hastanın yasal haklarını savunarak delillerin farkedilmesi, uygun şekilde toplanması ve 

muhafaza edilmesi, adli vakaların bildirilmesi gibi unsurları yerine getirme sorumluluğunu da 

üstlenmişlerdir. Geçen yıllarla birlikte sağlık çalışanlarına bu konuda eğitimler verilmeye 

başlanmasıyla hastanın olay yerinden alınıp hastaneye götürülene kadar kanıtların bozulmasını, 

kaybolmasını önleyerek ve uygun dokümantasyonu sağlayarak yasal süreçte herhangi bir eksikliğin 

önüne geçilmek amaçlanmıştır (4).  

Olay yeri, olayın işleniş şeklinin, mağdurun ve suçu işleyen sanık veya sanıkların birbiriyle 

ilişkilerinin saptandığı ve olayın işlendiği dinamik yer olarak bilinmektedir (5,6). Suçun işlendiği bu 

bölgede olay gerçekleşirken olaya karışan kişilere ait olay yerinde gözle görülebilen ya da 

görülemeyen fiziksel kanıtlar oluşur. Fransız kriminalistik uzmanı Edmond Locard’ın ortaya attığı 

‘Değişim Prensibi’ne göre ‘Her temas iz bırakır.’(7) Bu prensibin de öngördüğü üzere bir ortamı terk 

eden şahsın bulunduğu ortamda iz bırakmaması ya da ortamdan bir şeyler alıp götürmemesi neredeyse 

imkansızdır (5). Bu durumda olay yerinde yapılacak olan incelemeler fiziksel kanıtların tespit 

edilmesini sağlayacak, suçun aydınlatılması ve adli makamlara yardımcı olacak kanıtları ortaya 

çıkaracak ve olay yerinde bulunan kanıtlardan sanığa gidilmesi mümkün olacaktır.  

Olay yerinin ilk haliyle korunması buradan çıkacak fiziksel delillerin olayla ilgisi olmayan 

kişiler tarafından kontamine olmaması ya da bozulmamasına bağlıdır. Aksi takdirde bu fiziksel 

deliller asıl suçlunun bulunması için en güvenilir kaynak olurken, kontaminasyon nedeniyle farklı 

sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Aynı zamanda olay yerinin usulüne uygun 

korunmaması, belgelenmemesi nedeniyle olay yerinden toplanacak kanıtların güvenilirliği kalmadığı 

için soruşturma ve kovuşturma aşamalarında kullanılma durumu da söz konusu olmayacaktır (8,9).  

Ülkemizde yaşanan hukuki gelişmelerle birlikte olay yeri incelemesinin önemi ve gerekliliği 

de artmaktadır. Gelişen teknolojinin de yardımıyla olay yerinden alınan fiziksel kanıtların 

değerlendirilmesi geçmiş yıllara göre daha ayrıntılı ve objektiftir; fakat teknolojinin yerinde 
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kullanılması tespit edilen delillerin güvenilirliğinin tam olması ile mümkündür. Bu sebeple olay yeri 

incelemesini gerçekleştiren uzman ekibin araştırmayı objektif, dikkatli, özenli yapması bilimsel 

kanıtların legal önemini de etkilemektedir (5). 

Olay yeri inceleme ekibinden önce adli olaylara giden ilk ekibin varlığı suçun 

aydınlatılmasında en az olay yeri inceleme ekibinin olay yerinde yapacağı çalışma kadar önemlidir. 

Olay yerine ilk varan ekip genellikle güvenlik güçleri olmakla birlikte itfaiye, ambulans gibi olayla 

ilgili müdahalelerde bulunabilecek gruplar da olabilir. Güvenlik güçleri ilk ekip olarak olay yerine 

gittiklerinde çevrenin güvenliğini sağlamakla sorumludur. Bunun için güvenlik güçleri olay yerine 

dikkatle yaklaşmalı, kişilere, herhangi sıradışı bir olaya, kanıtlara ve çevre koşullarına dikkat 

etmelidir (5).  

             Olay yerine ambulansla giden acil sağlık ekipleri olay yerine vardığında öncelikleri hayat 

kurtarmak olmalıdır. Hastane öncesi bakımı sağlayacak olan acil sağlık ekipleri ilk önce hastanın tıbbi 

değerlendirmesini ve stabilizasyonunu sağladıktan sonra kanıtların korunmasına dikkat etmelidir (9). 

                    Acil sağlık ekipleri olayda yaralananlara müdahale edecekleri için tıbbi müdahaleyi yapmak 

amacıyla hareket ederler ve olayın heyecanı ve panik nedeniyle olay yerindeki fiziksel kanıtlara 

bilinçsiz olarak müdahalede bulunup olay yerinin bozulmasına sebep olabilirler. Hayat kurtarmak 

temel amaç olsa da faili yakalamak da hukukun devamı ve mağdurun haklarının sağlanması açısından 

gereklidir. Bu nedenle ambulanslardaki sağlık ekiplerinin olay yerine yaklaşırken hem kendilerinin ve 

çevrenin güvenliği açısından hem de olay yerinin gözlenmesi, delillerin ve olay yerinin kontamine 

olmaması bakımından dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Böylelikle olay yeri incelemesinin ilk 

adımları ambulanslardaki sağlık ekiplerinden başlamış olacak ve bu konudaki bilgi düzeyleriyle failin 

açığa çıkarılması için başlatılacak incelemenin ilk adımlarının sağlam atılmasına vesile olacaklardır      

(3,10).  

                Bu çalışmayla İstanbul’da belirlenmiş bazı ambulanslardaki sağlık ekiplerinin olay yeri 

incelemesi, delillerin korunması, olay yerine yaklaşımları konusundaki bilgi düzeyleri ölçülecek ve 

aynı zamanda olay yerindeki kanıtlar konusundaki tutum ve de davranışları gözlemlenecektir. Sonuçta 

amaçlanan ise ambulansların, güvenlik güçlerinden önce olay yerine intikal ettiklerinde olay yerine 

yaklaşımlarının nasıl ve ne düzeyde olduğu konusunda bilgi sahibi olmak ve bu sonuca bağlı olarak 

önerilerde bulunmaktır.   
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2. GENEL BİLGİLER 
  Adli olgular artan nüfusa paralel olarak gün geçtikçe artmakta ve adli olguların birçoğuna 

hastane öncesi acil çağrı ekibi tarafından ya da acil servislerde müdahale edilmektedir. Yaşanan adli 

olgular acil çağrı ekibinin bu olgulara yaklaşımı hakkında bize bilgi vermektedir. Bu tespitlerin 

ayrıntısına girmeden önce adli olgulara ve hastane öncesi sağlık ekiplerini oluşturan  temel başlıklara 

bakmamız gerekmektedir.  
 

2.1. Olay  
Doğa güçlerinin etkisiyle veya insan davranışı sonucu ortaya çıkan, ilgi çeken veya 

çekebilecek niteliği olan her türlü gelişmeye olay denir (6,11). 

 Suç işleme faaliyeti olarak ele alınan olaylar ise aktif bir hareket gerektirir, çok değişik 

biçimlerde ortaya çıkar ve karmaşık bir yapıya sahiptirler (12).  
 

2.2. Adli Olay 
Bir kişinin; bir başka kişinin veya kendisinin kasıtlı ya da tedbirsiz, dikkatsiz davranışı 

sonucu, akli veya fiziksel sağlığını kaybetmesine adli olay denir (13,14). 

Adli olaylar kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin belirli bir zaman ve 

mekânda, kişiler tarafından gerçekleştirilmesiyle ortaya çıkar (15). 

Adli olay olarak belirtilen olaylar yukarıda verilen tanımlar doğrultusunda şu şekilde 

gruplanabilir: 

- Ateşli silah ve patlayıcılarla olan yaralanmalar,  

- Kesici, kesici delici, delici, kesici ezici ve ezici alet yaralanmaları, 

- Trafik kazaları, düşmeler, darp olguları ve iş kazaları, 

- Zehirlenmeler, 

- Yanıklar, elektrik çarpmaları, 

- Cinsel saldırı olguları, anal veya oral olarak sokulan cisim, 

- Tıkama, tıkanma, ası, elle veya iple boğulma, karın göğüs tazyiki, diri gömülme,  suda 

boğulma, 

- Her türlü intihar girişimi,  

- İşkence iddiaları,                       

- Hekim hataları, 

- Aile içi şiddet olguları  (14,16)  

Pasqualone’in 1998 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) bir hastanenin acil 

servisine 60 gün içinde gelen, adli olay grubuna giren hasta çeşitlerini araştırdığı yüksek lisans tezinde 

adli olayları 24 kategoriye ayırmıştır. 2003 yılında bu araştırmayı tekrar gözden geçirdiğinde, 24 

kategorilik gruba üç kategori daha eklemiş ve adli olay grubunu 27 kategoriye ayırmıştır (1).  
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Bu kategoriler şöyle sıralanmıştır: 

1- Engellinin istismarı 

2- İstismar ve darp 

3- Yüzde 5’ten fazla olan cilt yanığı 

4- Çocuk istismarı ve ihmali 

5- Polis gözetimindeki kişiler 

6- Aile içi şiddet 

7- Yaşlının istismarı ve ihmali 

8- Yangın sonucu oluşan yaralanmalar 

9- Gıda ve ilaçların özelliklerini yasal olmayan bir şekilde değiştirmek 

10-  Adli psikiyatri hastaları 

11- Çetelerin şiddeti 

12-  İnsan ve hayvan ısırıkları 

13-  Malpraktis ve ihmalkârlık 

14-  Motorlu araç travmaları 

15-  İş kazalarına bağlı olan yaralanmalar 

16-  Organ ve doku bağışları 

17-  İntihar girişimleri 

18-  Üreticinin ürününün neden olduğu hasarlar 

19-  Şüpheli ölümler 

20-  Cinsel saldırı 

21-  Kesici delici alet yaralanmaları 

22-  Bağımlılık yapan maddelerin kötüye kullanımı 

23-  Kültürler arası tıp uygulamaları 

24-  Toksik maddeye maruz kalma 

25-  Kitlesel ölüm ve terör mağdurları 

26-  Hayatın sonlandırılması kararı / Resüsitasyon yapılmaması kararı 

27-  Bulaşıcı hastalıkların kontrolü  

Kitlesel ölüm ve terör mağdurları, hayatın sonlandırılması kararı, resüsitasyon yapılmaması 

kararı, bulaşıcı hastalıkların kontrolü kategorileri Pasqualone tarafından daha sonra eklenmiştir (1). 
 

2.3. Olay Yeri 
Olay yerinin tanımı, farklı kaynak, kişiler ve kurumlar tarafından değişik şekillerde ifade 

edilse de tanımların anlamları ve sonuçları aynı şeyi göstermektedir. Olay yeri;  bir suçun işlendiği, 

bir şeyin veya kimsenin o suçla ilişkisini ortaya koyan fiziksel delillerin bulunduğu yer olarak 
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tanımlanabilir. Bu tanım en küçük objeden en büyük alanı içeren yere kadar olan her şeyi kapsayabilir 

(6,17,18,19). 

Bir başka tanıma göre ise olay yeri; suçla bağlantılı fiziksel kanıtların çoğunluğunun 

bulunduğu yer olarak belirtilmiştir (20). 

29.11.1996 tarihinde yürürlüğe girmiş olan İl Emniyet Müdürlükleri Kimlik Tespit ve Olay 

Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ne göre olay yeri, suç 

kastının davranışa dönüştüğü alanda başlayan ve failin kaçış yolu ile devam eden, olayın işleniş 

tarzının, mağdur ve suç sanıkları ile ilişkisinin saptanabildiği ve maddi delillerin tespit edilebileceği 

dinamik yer olarak tanımlanmıştır (17).  

Kaygusuz’a göre ise; olayın işleniş tarzının, mağdurun ve suçun faillerinin ilişkisinin 

saptanabildiği dinamik bölgeye “olay yeri” denir. Olay yeri, olayın başladığı, devam ettiği ve 

sonuçlandığı mekânları kapsar. Olayın işleniş tarzını, yöntemini, olayı işleyenlerin hareket 

tarzını, olaya ait fiziksel delilleri içerir. Ayrıca, olay yeri suçun işleniş şeklini, işlenen suçtan 

zarar göreni veya görenleri, suç sanıklarının olay karşısındaki sorumluluk derecelerini net olarak 

belirler (11).  

 

2.4. Olay Yeri İnceleme ve Olay Yerinin Korunması 
Olay yeri inceleme; suç delillerinin veya suça konu olabilecek delillerin bulunması, suç, fail, 

mağdur ve olay yeri ilişkisinin belirlenmesi için yasal ve hukuki bir gereklilik olarak yapılan arama ve 

tarama işlemleridir. Bir başka ifadeyle olay yeri inceleme, meydana gelen adli olaylarda olay yeri inceleme 

dalında uzman kişiler tarafından incelemeler yapılarak suç, mağdur, fail arasındaki bağlantıyı kuracak 

fiziksel delillerin araştırmasını yapmak, varsa bunları bilimsel ve teknik yöntemler kullanarak tespit edip 

yasaların kabul edeceği şekliyle sınıflandırmak, toplamak, ambalajlamak ve bu delilleri değerlendirilmek 

üzere ilgili birimlere gönderme işlemine denilmektedir (21). 

Olay yeri incelemesindeki temel amaç, maddi hakikate ulaşmak amacıyla, işlenen suçun 

aydınlatılmasına katkıda bulunacak fiziksel delillerin bulunması, niteliğinin tespiti ve korunmasıdır 

(21).  

Olay yeri inceleme, insanın bulunduğu, suçun gerçekleştiği yer ve bu yer ile bağlantılı olan 

bölgeleri ilgilendirmektedir. Edmond Locard’ın geliştirdiği, “Bir ortamı terk eden kişinin orada 

bulunduğuna dair iz bırakmaması ya da üzerine o ortamdan bir şeyler alıp götürmemesi hemen hemen 

imkânsızdır.”  “Değişim Prensibi” teorisine göre olay yerinde mutlaka fiziksel kanıtlar vardır (7). Olay 

yerinde bulunabilecek kişilerin, temel olarak fiziksel kanıtların ne olduğu ya da olabileceğini ve adli 

olaylarda soruşturmaya nasıl yardımcı olacaklarını bilmeleri gerekmektedir (21,22).  

Olay yeri inceleme sırasında kanıtların korunması çağdaş anlayışta önemli bir yer tutmaktadır. 

Kanıtlar, arama izniyle ya da olay yeri inceleme sırasında elde edilen bilgiler ışığında araştırmanın 

başarılı ya da başarısız olacağına işaret eder ve davanın mahkemeye götürülüp götürülemeyeceği 
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kararının verilmesine yardımcı olur (23). Modern adli bilimlerin faillerin tespiti konusundaki 

kullanımı ve bu vasıtayla topluma yararlılığı genişledikçe, kriminal laboratuvarlarda uzmanlar 

tarafından incelenecek ve adalet sisteminde kullanılacak delillerin yerinin tespiti, korunması ve 

belgelenmesi konularına daha fazla önem verilmeye başlanmıştır (22).  

   İşlenen suçun çözümlenmesi tek amaç olduğu için olay yeri incelemenin öncesinde, olay 

yeri inceleme sırasında ve sonrasında yapılanların daha sonraki bir zamanda dikkatle inceleneceği 

unutulmamalıdır. İnceleme sırasında yapılan işlemlerden bazıları olan görüşmeler, fiziksel kanıtların 

toplanması ve korunması, olay yerinin belgelenmesi ve buna benzer diğer prosedürlerin yasalara 

uygun şekilde yapılması gerekmektedir (24). Olay yeri incelemesi bu şekilde hazırlanarak 

mahkemeye giderse, kanıtlar yasalara uygun ve güvenilir şekilde sunulduğu için mahkeme tarafından 

kabul edilecektir (23,25). Aksi takdirde kanıtlarla ilgili yapılan hataların dönüşü ve telafisi mümkün 

olmamaktadır. Olay yerinde istemeden yapılan hatalar nedeniyle birçok dava çözülememekte ve 

insanlar mağdur olmaktadır (23). Bu sebeple olay yerinde yapılacaklar önceden planlanmalıdır.  

 Olay yeri dinamik bir yer olduğu için olaydan sonra müdahaleye giden ekipler olay yerindeki 

davranışları araştırmada hatta suçun çözülmesinde önemli bir yere sahiptir (26).  

 Fiziksel kanıtlar suçun nasıl gerçekleştirildiğini objektif bir şekilde sunmaktadır. Olay yeri 

suçla ilgili fiziksel kanıtların bulunduğu yer olduğu için, olay yeri inceleme uzmanlarına mağdur ve 

failin kimliklendirilmesinde başlangıç noktası sağlamakta ve olayın nasıl olduğu konusunda 

parçaların birleştirilmesine yardımcı olmaktadır (20). 

 Olay yerinin doğru bir şekilde belgelenmesi daha sonra yapılacak yeni bir değerlendirmeye 

yardımcı olacaktır. Olay yerinin belgelenmesinde kullanılan yöntemlerden bazıları olan not alma, 

videoya kaydetme, fotoğraflama, eskiz çizme, ses dosyası olarak kaydetme gibi yöntemlerden her biri 

eş değerde önemlidir ve hiçbiri bir diğerinin yerini alamaz (25,27).  

 Olay sonrası olay yerine giden ilk ekip hangi birimden olursa olsun olay yerinin gözlenmesi, 

korunması açısından önemli sorumluluklara sahiptir. Olay yerinde ilk müdahaleye giden ve olay 

yerinin ilk haliyle korunmasını sağlayacak ekip güvenlik güçleri olabileceği gibi, sağlık ekipleri, 

itfaiye gibi ekipler de olabilmektedir (26). Sağlık ekipleri failin yakalanması ve suçun nihai 

çözümünde etkili olacak potansiyel kanıtların kaybolması ya da yok edilmesini önlemek üzere olay 

yerinde önemli görevlere sahiptir (28). 

Olay yerini korumak için uyulması gereken genel kurallar her suçta uygulanamayabilir. 

Sağlık ekiplerinin elinde bulunan kaynaklar ve gidilen adli olayların doğası da hesaba katılmalıdır. 

Hırsızlık suçuna gore cinayet, tecavüz veya saldırı suçlarında olay yeri incelemesine daha fazla önem 

verilmektedir (20). 

 Bazı suçlarda ise olay yerini koruma girişimleri, olay yerinin bulunduğu konum nedeniyle 

başarısız olabilir. Kalabalık bir caddede, trafiğin yoğun olduğu bir otoyolda olay yerini korumak zor 
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olabilir. Bu aşamada olay yerindeki hastalara müdahale etmenin yanı sıra, olay yerini korumak için 

yapılabilecekler sağlık ekipleri açısından minimuma inebilmektedir (20). 

 Suçun çözülmesi için gerçekleştirilen aşamalardan sorgulamada ya da başlangıçtaki 

araştırmalarda yapılan hataların düzeltilebilmesi söz konusu olurken olay yerinin korunmasında 

yapılan hataların geri dönüşü olamamaktadır. Bu sebeple adli bilimler alanında çalışanların hata 

yapma lüksleri yoktur. Olay yerinde yapılan ihmaller, hatalar nedeniyle birçok suçun çözülemeden 

kaldığı birçok örnek vardır (20,29,30). 

Uzman personeller, teknolojik araç ve gereçler, eğer olay yeri iyi muhafaza edilmemişse 

hiçbir işe yaramayacaktır. Suçun nihai çözümü temel hedef olsa da suçun çözülmesinde başvurulan 

tanık ifadeleri, olay yeri incelemesi ve soruşturma sürecinde yapılan birçok uygulama ilerleyen 

aşamalarda inceleme altına alınabilir (27,31).   

 Olay yerindeki yaralının acil bakımını sağlamak için sağlık ekiplerinin güvenliği önemli ve 

gerekli ön koşuldur. Olay yeri güvenli hale geldiğinde sağlık ekipleri hastaya tıbbi yardımı sağlamak 

için hastanın bulunduğu yerde gerekli önlemleri almalıdır (10,26,32). Gerekli önlemlerin alınması, 

hem personelin kendi can güvenliğinin sağlanmasına hem de olay yerinin  uzmanlarca usulüne uygun 

incelenerek, delillerin toplanması neticesinde adaletin  tecelli etmesine  büyük katkı sağlayacaktır 

(10). Personel güvenliğinden endişe edilen olay yerlerinde ise güvenlik güçlerinin gelmesi 

beklenmelidir (30). 
 

2.5. Delil Kavramı ve Önemi 
Delil, yasal bir soruşturmada iddia edilenlerin gerçekliğini ortaya çıkarmak, suça konu olan 

olayın nasıl olduğu, suçun kim veya kimler tarafından nerelerde, ne zaman, hangi amaç veya 

amaçlarla, hangi yolla, nasıl ve kime karşı işlendiğini, ne gibi sonuçlar ve zararlar doğurduğunu 

açıkça göstermeye yarayan ve suç işlendiğini soruşturma, yargılama aşamasında ispat eden mantıksal 

ilişki, iz, cisim, madde, belge vb. unsurlardır (17,22,33).  Hukuki açıdan bakıldığında delil, hukuki 

olarak bir uyuşmazlık gerçekleştiğinde, hakkın ispatı için mahkeme önünde kullanılan her türlü ispat 

vasıtasıdır (5,11). Deliller birçok açıdan olaya ışık tutarlar. Deliller suçun işlenip işlenmediğini 

kanıtlayabilir ya da bir suçun önemli noktalarını tespit etmeye yarayabilir. Deliller şüpheli ile mağdur 

arasındaki bağlantıyı ya da bunların olay yeriyle bağlantısını gösterebilir. Deliller vasıtasıyla suçla 

bağlantısı olan kişinin veya kişilerin özellikleri ortaya çıkarılabilir. Mağdurun ifadesini destekleyen 

deliller olay yerinde bulunabilir. Delillerle yüzleştirilen şüpheli kişi suçunu itiraf edebilir. Deliller 

doğru toplanır, muhafaza edilir ve teslim edilirse objektif veriler olduğu için görgü tanıklarının 

ifadelerinden daha güvenilir olabilir (25).  

Delillerin varlığı kadar yokluğu da olay açısından anlamlıdır. İddia edilen durumu 

destekleyecek delillerin olmaması soruşturma sürecinde önemli olabilir ve bazen savunmanın iddia 

ettiği olayın gerçekleşmediğini gösterebilir, çünkü iddiayı destekleyecek kanıt bulunmamıştır (23). 
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 Günümüzde mahkemeler delillere şüphelinin suçlu ya da masum olduğunu belirlemek için 

fazlasıyla önem vermektedir. Deliller şüpheye yer bırakmayacak şekilde olay yerinden alınıp, 

incelenip mahkemeye sunulduğunda davayı sonuca bağlamak için çok güçlü araçlar olmakta ve 

mahkemede faile verilecek cezanın kesinleşmesini destekleyecek önemli araçlardan biri sayılmaktadır 

(22,34).   

 

2.6. Delil Teslim Zinciri  
Delil teslim zinciri, delillerin olay yerinden alındığı zamandan mahkemeye sunulduğu zamana 

kadar geçen teslim sürecidir. Delillerin aynı şekilde mahkemede sunulduğunu gösteren, elde etme, 

transfer etme ve kanıtın muhafaza edilmesini içeren prosedürdür (34,35,37).  

Delillerin güvenilirliği en iyi olay yerinden alındığı şekliyle korunduğu zaman sağlanmış olur. 

Delilin güvenilir olmadığını gösteren değişiklikler kontaminasyon, kırılma, buharlaşma, kazayla 

çizilme ya da bükülme, dikkatsiz, düzgün olmayan şekilde paketleme, kaybetme şeklinde olabilir 

(35,36). 

 Delil teslim zinciri, deliller mahkemeye sunulduğu zamana kadar sağlanmalıdır. Standart 

prosedürlere bağlı olarak delillerin yerini kaydetmek, kimliklendirme için işaretlemek ve laboratuvar 

analizleri için delil teslim formlarını eksiksiz doldurmak, delillerin olay yerinden alındığı şekliyle 

mahkemeye sunulduğu konusunda delillerin güvenilirliğini sarsacak herhangi bir iddiaya karşı garanti 

olacaktır. Bu, delili alan ve inceleyen her kişiyi sorumlu hale getirmektedir. Delil teslim zincirini 

sağlama konusunda başarısızlık söz konusu olduğunda delillerin güvenilirliği, sahiciliği sarsılmış 

olacak ve bu da soruşturmanın aksamasına sebep olacaktır (34).   

Bulunan delil davayı sonuçlandıracak en önemli delillerden olsa bile delil teslimi tam olarak 

sağlanmamışsa delil olarak kabul edilmeyecektir (35,36,77). 

 Delili toplayanın adı ve soyadı, delilin toplandığı tarih rapora yazılmalıdır. Delillerin  kaydı 

konusunda en azından toplayan kişinin adı, soyadı, delilin bulunduğu yer ve toplandığı zaman 

belirtilmelidir. Eğer delilin korunması gerekiyor ya da laboratuara ulaştırılması için başka birisine 

verilmesi gerekiyorsa bunun için gerekli formlar doldurulmalı ve notlar tutulmalıdır (34). Delili elden 

alan ve başka bir kişiye teslim eden kişi yazılı bir kayıt tutarak bunları belirtmelidir. Genellikle delili 

toplayan ve teslim edenlerin arasında bulunan kişiler ifade vermek için mahkemeye 

çağrılabilmektedir. Karışıklıklara sebep olmamak ve delilin kontrolünü elde tutmak için delil teslim 

zincirine özen gösterilmelidir (23,35,38).  

Deliller dış etkenlerden korunacak şekilde kapalı bir yere konarak üzerine etiket 

yapıştırılmalıdır. Delil teslim zincirini korumak için etiketin üzerine aşağıdaki bilgilerin yazılmış 

olması önemlidir.  
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 Delili toplayan kişinin adı ya da isim ve soyadının ilk harfleri ve sonrasında delili gözetim 

altına alan kişilerin adı ve soyadı  

 Delilin toplandığı ve transfer olduğu günler 

 Mercilerin isimleri, dava numarası ve suç tipi 

 Mağdur ya da şüphelinin isimleri 

 Delilin kısaca tanımlanması 

Bu bilgilerin delil teslim zincirinde olması mahkemeye delilin güvenilirliğini gösterecektir 

(23).   

Hangi meslek sınıfında olursa olsun, olay yerindeki uygulamalarda hataların, yanlışların 

yapılması kaçınılmazdır. Bu durumda önemli olan bu hata ve yanlışların oranı ve sıklığıdır. Dava 

yargı önüne geldiğinde, soruşturmalar sonucunda elde edilen veriler, somut deliller, davanın sonucunu 

belirler. Kriminal ve adli bilimlerdeki gelişmelere paralel olarak, olay yerinden toplanarak uzmanlarca 

incelenecek olan delillerin toplanma biçimlerinin sağlıklı olması, olayın çözümlenmesinde hayati 

önem arz etmektedir (31,40). 

Yaralılardan veya olay yerinden toplanan deliller delil teslim zincirinin bir parçasıdır. Kağıt 

poşetler, steril muhafaza kapları, delil teslim zincir formları ambulansta bulundurulmalıdır. Eğer 

bunlar yoksa acil sağlık ekiplerinin delilleri muhafaza edecek uygun bir yol bulması yerinde olacaktır. 

Delilin toplandığı ya da yerinin değiştirildiği gün ve zaman, delilin tarifi, delilin nereden alındığının 

belirtilmesi ve delili elde eden acil sağlık görevlisinin ismi ve soyadı delil teslim zinciri içerisinde 

yazılmalıdır. Toplanan deliller herhangi bir dış etkene maruz kalmayacak şekilde korunmalı ve 

muhafaza edilmelidir. Güvenlik güçleri geldiğinde deliller acil sağlık görevlisi tarafından güvenlik 

güçlerine teslim edilmelidir. Örneğin ambulansta hastaya müdahale ederken sedye koruyucu kılıf 

kullanılmışsa bu kılıf güvenlik güçlerine verilmelidir. Çünkü mağdur ya da fail üzerinden saç, kıl, 

iplik gibi deliller kılıfa geçmiş olabilir. Bu kılıf içe doğru toplanarak ya güvenlik güçlerine ya da 

gidilen acil servis bölümüne imza karşılığında teslim edilmelidir (32,40).  

 

2.7. Olay Yerindeki Fiziksel Deliller   
  Olay yerinde bulunan fiziksel deliller bir çiçek poleni kadar küçük olabileceği gibi, bir tren 

büyüklüğünde de olabilir. Fiziksel deliller, gaz, katı veya sıvı halde bulunabilirler. Fiziksel delillerin 

çeşitliliğinden dolayı bütün durumlara uyacak şekilde bu tip delilleri sınıflandırmak mümkün değildir. 

Bu sebeple olay yerinde bulunan fiziksel delillerin dört şekli kabul edilir: Geçici Deliller, 

Desen/Örüntü Deliller, Duruma Bağlı Deliller ve Transfer Deliller (41).  
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 Kolaylıkla değiştirebilecek veya kaybolabilecek, doğası itibariyle kısa süreli olan geçici 

deliller arasında yanık kokusu, parfüm, patlayıcı kokusu gibi kokular, delil olarak kabul edilen bir 

içeceğin ısısı, bir kadavranın vücut derecesi, bir araba motorunun sıcaklığı gibi ısı dereceleri, sıcak 

veya ıslak yüzeylerdeki ayak, el ve parmak izleri, lastik, tekerlek izleri, ayak, ayakkabı izleri, 

yumuşak toprak üzerindeki izler, eldiven ve farklı doku izleri, bozulabilecek maddelerdeki diş izleri 

gibi baskı izleri sayılabilir. Geçici deliller, olay yerine ilk gelen personel tarafından mutlaka fark 

edilmeli, toplanmalı, kaydedilmeli ve belgelenmelidir. Ancak geçici delilleri muhafaza etmek 

genellikle mümkün olmadığından, not alınarak kaydedilebilir ve olay yerinde bulunan diğer 

yetkililerin görüşleriyle desteklenerek sağlamlaştırılabilir (41).   

Bir kişiyle bir nesnenin ya da bir nesnenin diğer nesneyle doğrudan temasıyla oluşan ve 

doğaları sebebiyle şiddet ve/veya güç gerektirerek ortaya çıkan desen/örüntü delillerin, sıklıkla 

yeterince “bilimsel olmadığı” iddia edilir ve potansiyelleri göz ardı edilir. Ama desen/örüntü delillerin 

olayın tekrar yapılandırılmasında çok önemli bir yeri vardır (42). Bazı olay yerlerinde birden fazla 

türde desen/örüntü delil bulunabilir. Kan sıçrama izleri, cam kırılma şekilleri, yangının ilerleme 

şablonu, mobilyaların yerleştirilmesi, maddi hasarın oluşma şekli, cesetlerin bulundukları pozisyon, 

ateşli silah kalıntıları gibi desen/örüntü delil örneklerinin doğru belgelenmesi önemlidir çünkü sıklıkla 

bu türdeki fiziksel deliller de geçici olmaktadır. 

Duruma bağlı deliller de, diğer deliller gibi kolaylıkla değiştirilebilir veya kaybolabilir. 

Örneğin bir yangın durumunda, alevlerin rengi, yönü, yayılma hızı, ısı derecesi gibi bilgilerin her biri 

duruma bağlı delil olarak adlandırılmakta ve bu delillerin doğru belgelenmesi olay yerinin yeniden 

kurulmasında büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar (43). 

 Locard’ın “Değişim Prensibine” dayanan en klasik ve temel delil, transfer delildir ve kendi 

içinde alt kategorilere ayrılarak sınıflandırılmaktadır. Bu kategoriler şu şekilde özetlenebilir: 

1- Fizyolojik Delil: Kan, semen, idrar, gözyaşı, kemik dahil olmak üzere tüm dokular, saç, 

kıl vb. Islak ya da kuru olsun kan, semen, tükürük gibi kanıtlar insana ya da hayvana ait 

olabilir. Bu kanıtlar olaya karışanları gösterebilecek önemli bulgulardır. Kumaş ya da 

başka objelerin üstünde kurumuş kan, semen; sigarada tükürük  bulunabilir (43,44).    

2- Kimyasal Delil: Alkol, zehir, uyuşturucu gibi tüm toksikolojik kimyasallar; mürekkep, 

boya, yağ, kağıt gibi tüm yazı malzemeleri; çamaşır suyu, bulaşık deterjanı gibi tüm ev 

bakım malzemeleri, patlayıcılar, hızlandırıcılar vb. Hastanın üzerinde bulanacak 

uyuşturucular olası kanıtlar arasındadır. Patlamanın olduğu bir olay yerine gidildiğinde 

ise olay yerinde bulunan mağdurlar üstünde patlayıcıya ait kanıtlar olabilir (43,44).    

3- Polimerik Delil: Lifler, boyalar, plastik maddeler, vb. Doğal ya da sentetik lifler, olay 

yerindeki objeler ya da kişiler arasındaki ilişkiyi tanımlayabilir. Boya, olay sırasında ıslak 

ya da kuru, bir obje ya da yüzeyden başka bir yere transfer olabilir. Örneğin trafik 

kazasında bir otomobilden diğerine ya da çarpılan kişinin üstüne geçebilir (43,44).   



 

 

11 

4- İnşaat Maddeleri: Çimento, asfalt, tahta, çivi, alçı, vb. (43) 

5- Mineral Kökenli Deliller: Toprak, kum, cam, doğal ve sentetik kristaller, vb. (43)  

 Transfer deliller farklı kategorilere göre sınıflandırılabilir, ancak hiçbiri mümkün olan tüm 

seçenekleri kapsamakta yeterli olmayacaktır. Bu sebeple, olay yerinin gerektirdiği şekilde transfer 

delilleri toplamak ve belgelemek daha sağlıklı olacaktır (41).  
 

2.8. Fiziksel Delillerin Toplanması ve Korunması  
Fiziksel kanıtların toplanması ve korunması konusunda tartışılan en önemli nokta, delillerin 

uygun tekniklerle toplanması, korunması esnasında yasal ve bilimsel unsurların göz önüne alınıp 

alınmadığıdır (23,39). 

 Herhangi bir kanıt toplanmadan önce arama izni ya da mahkeme emrine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Olay yerinin incelenmesi ya da şüpheliden kan örneği, kıl örneği, medikal testlerin 

yapılması ve diş izleri gibi kanıtların toplanması için de mutlaka mahkeme izni gereklidir. Herhangi 

bir şüphe varsa savcılığa danışılmalıdır. Arama izni olmadan olay yerinden alınan kanıtlar soruşturma 

ve kovuşturma evresi için önemli kanıtlar olsa da izin alınmadan toplanmış kanıtlar yasal olarak kabul 

edilemeyeceği için mahkemede geçerli olmayacaktır (23).  

 Fiziksel deliller büyük objelerden mikroskobik boyuttaki izlere kadar değişen her şey olabilir. 

Deliller gözle görülebilen nitelikte olmakla beraber bazıları kriminal laboratuvarlarda yapılan 

incelemeler sonucunda varlıklarını gösterebilirler. Örneğin çok küçük kan izleri ancak giysi üzerinde 

laboratuvarlarda yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkabilir, giysiler üzerinden vakumla alınan kıl 

veya lifler laboratvuar incelemeleriyle kendini gösterebilir. Bu sebeple, suça karışmış olan kişilerin 

kıyafetlerini gözetim altına almak gereklidir. Her giysi parçası özenle ayrılmalı ve delillerin kaybına 

karşı ayrı ayrı delil torbasına yerleştirilmelidir. Olay yerindeki kritik alanlar vakumlanmalı ve 

toplananlar analiz için laboratuara yollanmalıdır. Farklı alanlardan vakumla toplanan deliller ayrı ayrı 

paketlenmelidir. Ayrıca tırnak altında mağdur ile fail arasındaki bağlantıyı sağlayabilecek çok küçük 

delillere rastlanılabilir.  Her bir tırnak altı zarar vermeden ucu sivri olmayan kürdana benzer bir aletle 

kazınmalı, elde edilen kanıtlar mikroskobik ve daha ileri incelemeler için kriminal laboratuvara 

yollanmalıdır (35).   

 Fiziksel kanıtlara mümkün olduğunca az dokunulmalıdır. Fiziksel kanıtlara fazla müdahale 

edilmesi parmak izlerinin yok olmasına, kıl, lif ve küçük parçalar gibi fizyolojik ve polimerik 

delillerin kaybedilmesine, hassas delillerin parçalanmasına ve kontamine olmasına neden olabilir. 

Fiziksel kanıtlar tutulurken lateks eldivenler, forseps gibi özel ekipmanlara ihtiyaç duyulmaktadır 

(23).   

Fiziksel kanıtların plastik poşetlere konulmasından genellikle kaçınılmalıdır. Bu durum 

genellikle biyolojik kanıtların korunması konusunda önemlidir. Üzerinde kan bulunan kanıtların 

plastik poşete konması kanıtın bozulmasını hızlandıracağından kanıtların korunması sürecinde 
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genellikle kullanılmamaktadır. Kanıtlar olay yerinden laboratuara inceleme için hemen 

gönderilecekse en fazla 2 saatliğine plastik poşete konması söz konusu olabilir. Süreçte yapılması 

gereken doğru davranış ise biyolojik materyallerin bozulup kanıt niteleğini kaybetmemesi için kağıt 

poşette muhafaza edilmesidir (23,36).  

Kıl, lif ya da cam parçaları gibi küçük örnekleri kaybetmemek için çift paketleme 

yapılmalıdır. Deliller küçük bir kağıt poşetin içine koyulduktan sonra bir zarfın içinde muhafaza 

edilmelidir (23).  

Delillerin uygun şekilde korunmasında kontaminasyon riski göz önünde bulundurulmalıdır. 

Her kanıtın ayrı ayrı paketlenmesi delillerin kontamine olmasını önleyecektir. Üzerinde kan lekeleri 

olan kıyafetler kağıt poşete konurken temiz bir kağıt kan lekelerinin üzerine konularak çapraz 

kontaminasyon önlenmelidir. Kıyafetler ıslaksa kurumaya bırakılmalıdır. Kıyafetleri nemli olarak 

kağıt poşete koymak gerekirse ikinci bir kağıt torba içine konarak ikinci torbanın ağzı açık 

bırakılmalıdır. Delilin üzerine delilin nemli olduğu dışardan görülecek şekilde not olarak yazılmalı ve 

teslim edilecek deliller içinde ilk olarak sunulmalıdır (23,36).  

Olay yerindeki kurşunlar, üzerinde ilk halinden farklı izler bırakılmasını önlemek için ucu 

plastik olan forsepslerle toplanmalı ve metal yüzeye temas etmesinden kaçınılmalıdır. Pamukla 

sarılarak ağzı kilitli olan poşete konulmalıdır. Kesici, delici aletler iki tane kilitli poşete konulduktan 

sonra ağzı açık kalacak şekilde kağıt poşete konulmalıdır (36).  

Fiziksel delillerin aranması olay yerinden başlayarak ölünün bulunduğu otopsi odasına kadar 

genişlemektedir. Burada adli tabip ölüm nedeni ve şekliyle ilgili ölünün üzerinde ayrıntılı otopsi 

yapar. Rutin olarak doku ve organlar toksikolojik, patolojik ve fiziksel incelemelere alınır. Adli tabip 

ve olay yeri inceleme uzmanları prosedüre uygun şekilde ayarlamalar yaparak mağdurdan elde 

edilebilecek kanıtların güvenli bir şekilde inceleme için laboratuvara yollanmasını sağlamalıdır. 

Mağdurun kıyafetleri, tırnak altından alınan örnekler, saç ve genital bölge kılları, kan, cinsel saldırı 

olaylarında vajinal, anal, oral sürüntüler DNA analizi için; vücuttan çıkartılan kurşunlar, ateşli silah 

yaralanmalarında elden alınan sürüntü örnekleri de diğer incelemeler için laboratuvara yollanmalıdır 

(35). 

 

2.9. Olay Yerindeki Acil Müdahale Ekipleri 

Olay yerinin sağlıklı incelenmesi ve en ince delilin dahi değerlendirilmesi konusunda, olay 

yerinin muhafazası bilinci sadece uzmanlarca değil, olay yerine ilk intikal eden ekip personeli 

tarafından da benimsenmelidir (39,45). 

 Adli olayın gerçekleştiği yerler potansiyel tehlikenin yüksek olabileceği yerlerdir. Güvenlik 

güçlerinin olay yerinde olması, olay yerine yaralı kişilere müdahale etmek için giden sağlık 

ekiplerinin güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra suçun karakterleri olan 
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mağdur, fail arasında gerçekleşmiş mücadele ya da suç gerçekleşirken ortaya çıkan kanıtlar suçun 

çözümlenmesi aşamasında büyük öneme sahiptir. Bu sebeple olay yerinde bulunan güvenlik 

güçlerinden, acil müdahale ekiplerine, itfaiye çalışanlarına, olay yerindeki izleyicilere kadar herkese 

önemli sorumluluklar düşmektedir. Güvenlik güçleri birincil olarak olay yerinin korunması 

bakımından ilk ekip adı altında birçok sorumluluğa sahiptir. Olay yerinin bulunduğu şekliyle 

korunması, potansiyel kanıtların olabileceği yerlerin belirlenmesi ve ona göre hareket edilmesi, olay 

yerinin ilk haliyle ilgili notların tutulması, olay yerinde ihtiyaç duyulacak acil müdahale, itfaiye gibi 

ekiplerin güvenliklerinin sağlanması ve olay yerinde kanıtlara zarar vermeyecek şekilde uygun 

hareket edilmesi güvenlik güçlerinin sorumluluğundadır (24,39,46,48).  

Acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki sorumlulukları göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. 

Güvenlik güçleri ilk elde olay yerinin korunmasında görevli olsa da olay yerinde bulunabilecek sağlık 

ekiplerinin de müdahalesi olay yeri incelemesini etkileyebilir. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ya da 

yapmadıkları, bilinçli ya da bilinçsiz, araştırmada geri dönülemez sonuçlara neden olabilir. Bu sebeple 

olay yerinde müdahalede bulunan acil sağlık ekipleri suça neden olan failin olay yerinde ipucu ya da 

delil bırakmış olacağının farkında olmalıdırlar. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki hareketlerinden 

dolayı delillerin yok olmaması ya da değişmemesi gerekmektedir (20,39).  

Fiziksel kanıtların korunması süreci fail ile mağdur arasındaki bağlantıyı sağlayacağından 

mümkün olduğu kadar hasta müdahalesi ile birlikte bu sürece de gereken önem verilmelidir. Hasta 

saldırganla mücadele etmişse ve saldırganı tırmaladığının farkındaysa ambulansta kendisine 

tırnaklarını herhangi bir yere sürmemesi söylenir. Eğer mümkünse eller bir kağıt poşet içine ya da bir 

çeşit kumaş içine konabilir. Plastik eldiven kullanımından kaçınılmalıdır. Çünkü plastik, biyolojik 

delillerin bozulmasına neden olur (32). 

Tıbbi müdahale için gerekmedikçe hastanın kıyafetleri çıkartılmamalı ya da hastanın 

üstündeki kanıtlara zarar verilmemelidir. Müdahale sırasında çıkartılan kıyafetlerin ya da diğer 

eşyaların ayrı ayrı kağıt poşetlerin içine konulmasına özen gösterilmelidir. Kıyafetlerin görüntüsü       

(yırtık, lekeli vb.) kayıt edilmelidir. Kurşun delikleri ya da mekanik olarak meydana gelmiş başka 

defektler etrafından kıyafetler kesilerek hasta müdahalesi yapılmalıdır. Bunlar olayda kullanılan 

silahların hangi mesafeden, hangi açıyla kullanıldığına dair önemli bulgular vermektedir. Kıyafetler 

çıkartılırsa nasıl çıkarıldığı not olarak yazılmalıdır. Örneğin resüsitasyonda hastanın üstü yırtılarak 

açılabilir ve dört düğmenin koptuğu belirtilebilir. Olay yerindeki eşyaların yeri hastaya ulaşmak için 

değiştirilmişse bu da not olarak yazılmalıdır (32,36,39). 

 Yaraların herhangi bir tıbbi müdahaleden önce yeri, büyüklüğü, rengi, çeşidi belirtilmelidir. 

Yarada herhangi bir yabancı cisim, obje varsa not edilmelidir. Yaradan çıkarılacak artıklar kağıt bir 

poşede ya da temiz bir kaba konulmalıdır. Yara içine tüp ya da dren yerleştirilmemelidir. Teröpatik 

olarak yapılan müdahale izleri işaretlenerek saldırıyla ilişkili olmadığı belirtilmelidir (32,36,39). 
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Hasta idrar, dışkı yapacaksa ya da kusmak istiyorsa bunlar örnek olarak temiz bir kaba 

alınmalıdır. Bunlar hastaya uyuşturucu madde verilip verilmediğini belirlemek üzere kullanılacak 

önemli kanıtlardır. Hastanın kullandığı uyuşturucu maddenin konulmuş olabileceği su şişesi, kahve 

bardağı gibi eşyalar incelenmek üzere alınmalıdır (32).  

Oral olarak saldırıya uğramış hastalara yemek, içecek verilmemelidir. Kanıtlar toplanana 

kadar dişlerin fırçalanmaması ve gargara yapılmaması belirtilmelidir. Cinsel saldırı vakalarında 

kaliteli kanıtlar 72 saat içinde toplananlardır. (32,48) 

Olay yerindeki hastanın fiziksel değerlendirmesinde hastadaki lezyonlar tarif edilmeli ve 

lezyon ve yaraların nasıl oluştuğu konusunda bilgi sahibi olunmalıdır. Çünkü yaraların nasıl oluştuğu 

konusunda ifade edilenle, yaraların asıl oluşma mekanizması arasında tutarsızlık olabilmektedir 

(32,39). Mağdurun maruz kaldığı şiddeti ifade edemediği durumlarda bu konuda bilgi sahibi olmak 

acil sağlık ekipleri açısından aydınlatıcı olmaktadır.   

Acil sağlık ekipleri, aile içi şiddet, partnere yönelik şiddet gibi vakalara da gitmektedirler. Bu 

vakalar daha çok ev ortamında gerçekleşmektedir. Acil sağlık ekipleri olay yerine ilk gidenlerden 

olduğu için olay yerinde bulunan mağdur ve saldırıyı gerçekleştiren kişi ve kişilerin davranışlarını 

gözlemleme fırsatına da sahip olmaktadırlar. Mağdur olay yerinde bırakıldığında şiddetin daha ileri 

boyutlara taşınacağını düşündüren veya gösteren bulguları bilmek bunun için önlem alınmasını da 

beraberinde getirmektedir (32,48). 

 Aile içi şiddet, partnerin uyguladığı şiddet vakalarında acil sağlık ekipleri saldırıyı 

gerçekleştirenin davranışlarını kötüleyecek onunla karşı karşıya kalmasını sağlayacak tutumlarda 

bulunmamalı, tartışan bir çift arasına fiziki olarak girmemelidir. Herhangi bir tehlike olasılığına 

karşılık çıkış yolu olay yerine girerken oluşturulmalı ve saldırıyı gerçekleştirenin çıkış yolu üstünde 

bulunmamasına dikkat edilerek hareket edilmelidir (49).  

 Yaralı tıbbi olarak stabil hale geldiğinde olay yeri ve olay yerindeki şahısların birbirlerine 

davranışları, yaklaşımları gözlenmelidir. Mağduru yalnız bırakmamak, muayene edilirken yanından 

ayrılmamak, mağdurun yerine sorulan sorulara cevap vermek, acil sağlık ekiplerine karşı fazla kibar 

ve ilgili olmak ya da bunun tam tersi olarak mağduru kazanın, şiddetin nedeni olarak suçlamak, 

yaralanmanın önemsiz olduğunu belirtmek şüpheli davranışlar arasında sayılmalıdır (49).  

 Şiddet görmüş kadın göz teması kurmaktan, eşinin ya da partnerinin yanında konuşmaktan 

kaçınabilir veya kendisini yönlendirmesi için eşine bakabilir. Bütün bunlar bilinçli bir acil sağlık ekibi 

için şüpheli olarak algılanıp gerekli önlemlerin alınmasını gerektirebilir (49).  

Suçun çözülmesi için yeri geldiğinde tutulan zaman kayıtları önemli role sahip olmaktadır. 

Komuta merkezinin vakayı aldığı saat, çağrı saati, sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşım saati, olay 

yerinden ayrılış saati, suçun ne zaman işlendiğine dair olay üzerine soruşturma açıldığında 

incelenecek önemli kayıtlardan olacaktır (39,46,50). 
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Sağlık ekiplerinin hastaya müdahale etmek için yaptıkları, soruşturma aşamasında kendilerine 

sorulabilir. Soruşturma evresinde olay yerinin ilk halini anlayabilmek için sağlık ekiplerinin ifadeleri 

alınabilir. Olay yerinde değiştirdikleri şeyler sorgulanarak olay yerinin orijinal hâli canlandırılmaya 

çalışılabilir (20,39). 

  Olay yerine girerken kapı, kapı kolu, ışık düğmeleri, yer ve başka delil olabilecek alanlara 

özen gösterilmelidir. Sağlık ekibindeki kişilerin potansiyel delillerin var olabileceği yerler konusunda 

bilgi sahibi olmaları olay yerindeki hareketlerine yön verecektir (20,39).  

 Sağlık ekipleri olay yerinde çabuk değişebilen noktalar konusunda daha dikkatli gözlemde 

bulunmalıdır. 

- Kapılar- açık, kapalı, kilitli? Anahtar hangi tarafta? 

- Pencereler- açık, kapalı? Kilitli mi? 

- Işıklar- açık, kapalı? Hangi ışıklar açık? 

- Gölgelik, kepenk, perdeler- açık, kapalı? 

- Kokular- sigara, barut, gaz, parfüm vb.? 

- Olay yerinin görünümü- yemek hazırlanması, lavaboda bulaşıklar, ev temiz mi kirli mi vb.? 

- Gün ve zamanı gösteren bulgular- gazete, durmuş saat, bozulmuş yemek vb. 

Sağlık ekiplerinin birincil önceliği hayat kurtarmak olduğu için herhangi bir kimsenin olay 

yerine girişi güvenlik güçlerinin sorumluluğu altındadır. Bu engellenemediğinde meraklı kişilerin 

bilinçsizliğiyle bu kişiler olay yerindeki önemli bir kanıtı bozabilir veya yerini değiştirebilirler. Olay 

yerindeki güvenlik güçlerinin bölgede gezdiği ve parmak izlerini bıraktığı birçok vaka olmuştur. 

Bunlar olay yeri inceleme sürecinde tolere edilemez (20,39). 

Olay yerinde bulunanlar tuvaleti kullanmamalı, suyu açmamalı, herhangi bir şey yememeli 

veya içmemeli, sigara içmemeli, havluyu kullanmamalıdır. Çünkü failin bunlardan herhangi birini 

kullanmış olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Örnek olarak havlu kanlı suç aletini silmek için 

kullanılmış olabilir. Olay yerindeki güvenlik güçlerinin yapması gereken temel davranış çok gerekli 

olmadıkça olay yerindeki hiçbir şeye dokunmamak olmalıdır. Bu davranış şekli sağlık ekiplerinin olay 

yerinde yapmaları gereken temel davranışı da yansıtmaktadır (20).  

Olay yerinde mağdur ya da mağdur yakınları psikolojik bir refleks olarak olay yerini 

temizleme, düzenleme ihtiyacı duyabilirler. Sağlık ekipleri böyle bir davranışla karşılaşırsa buna 

müdahale etmelidir (20).   

Olay yerindeyken hayat kurtarmak her şeyden önce düşünülmeli ve uygulanmalıdır. Eğer olay 

yerinde yaralı biri varsa delillerin kaybı ve bozulması söz konusu olsa bile ilk iş olarak acil yardımın 
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gereklilikleri yapılmalıdır. İlk yardım için olay yerine girerken hastanın pozisyonuna dikkat 

edilmelidir. Hastanın yatması veya oturması ellerin, kolların, bacakların, kıyafetlerin ve bunun gibi 

unsurların durumu mağdurun ya da failin ilk halini gözlemlemek açısından önemlidir. Mağdurun 

elinde saç, kıl ya da lif gibi herhangi bir delil var mı göz atılmalıdır (20,39). 

Olay yerindeki yaralılar sağlık kuruluşuna götürülürken eğer mümkünse güvenlik güçleri 

mağdura eşlik edebilir. Çünkü bu esnada güvenlik güçleri mağdurun söyleyebileceği ve olayın kilit 

noktası olan bir bilgi elde edebilirler. Güvenlik güçlerinin olmadığı yerde acil sağlık ekibi mağdurun 

sarf ettiği sözleri duymazdan gelmemelidir. Mağdur son anlarında failin ismini söyleyebilir ya da 

suçun çözülmesini sağlayacak bir bilgi verebilir (20,32,39).   

Sağlık ekipleri hastaya müdahale ederken hastanın üzerinde bulunan her şeyin kanıt 

niteliğinde olduğunu düşünmeli ve buna göre hastaya müdahale etmelidir. Bazı örneklerde soruşturma 

için sonrasında yapılan detaylı incelemelerde hastanın kıyafetlerine ihtiyaç duyulduğunda kıyafetlerin 

kesildikten sonra gelişigüzel yığıldığı ve bu nedenle kanıt olarak niteliklerinin bozulduğu 

görülmüştür. Bunun gibi var olan sorunlar nedeniyle acil sağlık ekiplerinin, olay yerinin farkındalığı, 

potansiyel kanıtların varlığı ve korunması gibi konularda güvenli bilgilere sahip olmadıkları 

görülmektedir (20,39).  

Olay yerindeki ateşli silahlar konusunda yapılması gereken bunların bulunduğu haliyle 

bırakılmasıdır. Ama hastaya müdahalede engel oluşturacak ya da delilin bozulmasına neden 

olabilecek bir kalabalık varsa olay yerindeki ateşli silahlar yerinden alınabilir. Bu durumda yapılması 

gereken ateşli silahın alındığı yerin işaretlenmesi ya da yerini akılda tutmak olacaktır (20,39,46).          

Ateşli silahı sağlık görevlisi yerinden alacaksa bunu kalem ya da çubuk benzeri bir cisimle 

tetik yerinden tutarak yapmamalıdır. Bu şekilde tetik yerinde bulunabilecek deri, doku parçaları, kan, 

toz gibi kanıtların çıkması söz konusu olabilir. Bu nedenle silah kabzanın yanlarından iki parmakla 

tutularak kaldırılmalıdır (20,46).           

Silahın nereden alındığının işaretlenmesi ya da çizim üzerinde gösterilmesi önemlidir. Silahın 

intihar sonucu kişinin elinden düştüğü yerin işaretlenmesi de mümkün olabilmektedir. Kurşunların ve 

kovanların bulunduğu yerler silahın nereden ateşlendiğine, failin nerede bulunduğuna dair önemli 

ipuçları vermektedir (20,46).  
 

2.10. Dünyada Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi  

 Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin tarihsel gelişim içindeki organizasyonel yapısı 

incelendiğinde, ülkeden ülkeye o ülkedeki yerel koşullara özgü bazı temel farklılıkların ortaya çıktığı 

görülür. Örneğin Amerika ve Kanada gibi ülkelerde, itfaiye, polis ve acil ambulans ekiplerinin tek bir 

merkezden yönetildiği ve her türlü acil çağrının  (sağlık, güvenlik, yangın, patlama, saldırı vb.) özel 

eğitimli personeller tarafından karşılanarak gerekli ekiplerin olay yerine yönlendirildiği ve güvenlik 
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birimlerinin daha ön planda olduğu bir sistem kurgulanmıştır. Hekimler eğitim ve uygulamalarda tıbbi 

kontrol görevini üstlenmiştir. Ambulanslarda iki acil sağlık personeli görev yapmaktadır. İsrail’de de 

benzer bir sistem uygulanmakta, ancak bulundukları bölgenin özelliği ve karşılaştıkları travma 

ağırlıklı vakalar nedeni ile askeri personel ve helikopterler sistemde ağırlıklı olarak kullanılmakta, 

travma merkezlerine bağlı çalışılmaktadır (51,52,53). 

 Avrupa ülkelerine baktığımızda, organizasyonda tarihsel bazı olaylardan ötürü belirgin 

farklılıklar oluşmuştur. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa 

ülkesinde askeri ve güvenlik teşkilatlarının yok olması, bunun yanında savaş sırasında ve sonrasında 

itfaiye teşkilatlarının çok önem kazanması nedeniyle ambulans hizmetleri itfaiye teşkilatlarının içinde 

örgütlenmeye başlamıştır. Avrupa’da itfaiye merkezlerine gelen acil çağrılar genelde fazla 

sorgulanmadan kayıt altına alınmakta ve standart prosedürlere göre itfaiye görevlisi tarafından itfaiye 

aracı, kurtarma aracı, ambulans, doktor aracı veya helikoptere çıkış verilmektedir. Bu merkezlerin 

ülkemizdeki gibi medikal olayları değerlendirme ve hastane bağlantılı bir organizasyona girmeleri 

gibi yetkileri veya yetenekleri yoktur. İki farklı kategorideki ambulanslarda genellikle paramedik  ve 

kurtarma elemanları  görev yapmakta, olay yerine ulaştıklarında tıbbi yetkilerinin olmadığı 

durumlarda merkezden helikopter ile doktor talep etmektedirler. Bu doktorlar genelde hastanelerin 

acil servislerinde çalışan anestezi veya travma uzmanları olmaktadır (51,52,53). 

  Ambulans hizmetlerinde çalışan  paramedikler belli aralıklarla yetki verilmiş okullarda 

standart kurslara katılmak ve sertifika almak zorundadır. İngiltere’de biraz daha farklı olarak bir özel 

sektör kuruluşu gibi organize olmuş ambulans servisleri vardır. Bu servisler itfaiyeden ayrı bir 

merkezden yönetilmektedir. Fransa’da ise şehirden şehire, bölgeden bölgeye farklılık gösterir ve diğer 

ülkelerden farklı olarak hekimlerin işin içine daha fazla girdiği gözlenilmektedir. Ambulans merkezi 

genelde hastane içinde olup, ambulanslarda hekimler ve paramedikler birlikte görev yapmakta, itfaiye 

teşkilatı içindeki diğer ambulans servisi ile de işbirliği yapılmaktadır. Ülkemizdeki sistemle büyük 

benzerlikler taşımaktadır. Eski Doğu Bloku Ülkeleri’nden Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan gibi 

Orta Avrupa ülkelerinde ise ambulans hizmetinde çok sayıda uzman doktor yanında eğitimli 

paramedikler de yer almaktadır (51,52,53).  

         Uzak Doğu’ya baktığımızda Japonya’daki ambulans servislerinde çalışan personel kalitesi 

diğer ülkelere göre daha zayıftır. 1991 yılında ambulans servisinin geliştirilmesi  için ilk kurum 

oluşturulmuş ve Acil Yaşam Kurtarma Teknikleri Yasası kabul edilmiştir.  1991 yılında Tokyo’da 

Emergency Life-Saving Technique Academy (ELSTA) kurularak hizmete başlamıştır. Japonya’da 

ambulanslar itfaiye sistemi içinde organize edilmiştir ve ambulanslarda ELSTA’da eğitim ve sertifika 

almış itfaiyeci paramedikler görev yapmaktadır (51,52,53).   
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 Dünyada hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine bakıldığında genel olarak iki sistemin 

uygulandığı görülmektedir.  
 

 2.10.1. Anglo - Amerikan Modeli  
 Dünyada oluşturulan birçok  hastane öncesi acil sağlık sistemi Anglo-Amerikan modelini 

benimsemektedir. Bu modelde hastalar hastanelere taşınırlar. 

 Hekim olmayan personel, örneğin ambulans ve acil bakım teknikerleri, acil tıp teknisyenleri 

sahada acil sağlık hizmetini başlatırlar ve kritik hastaları veya yaralıları hastanelerdeki acil servislere 

taşırlar. Acil servislerde acil hekimleri ileri acil bakım hizmetini vermekle yükümlüdür. Bu modelde 

acil serviste acil tıp uzmanları çalışır ya da diğer hekimler acil tıp uzmanlarının üst denetçiliğinde 

çalışırlar.  

 Türkiye ise gerek hastane öncesi gerekse hastanelerdeki acil servis hizmetlerinde Anglo-

Amerikan modelini yerleştirmeye çalışmaktadır.  

 Avustralya, Kanada, Kosta Rika, Hong Kong, İzlanda, İrlanda, İsrail, Malezya, Hollanda, 

Yeni Zelanda, Nikaragua, Filipinler, Polonya, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İngiltere ve 

ABD Anglo-Amerikan modeline adapte olan veya olmaya çalışan ülkeler arasında yer almaktadır 

(51,52,54). 

 

 2.10.2. Franko - German Modeli  
 Bu modelde hastane hastaya getirilir ve yüksek bakım sağlamak için acil doktorları ve 

teknoloji sahaya taşınır.  

 Bu modelde, acil doktorları (sıklıkla anestezi uzmanları) hastane öncesinde acil bakım 

hizmetini üstlenirler (Genellikle resusitasyon ve ağrı kontrolü için). Hastalar doğrudan sahadan 

yataklı servislere yatırılır. Acil tıp ayrı bir dal değildir ve acil servis hizmeti anestezi uzmanlarının 

kontrolü altındadır.  

 Franko-German modeli daha çok Avrupa ülkelerinden Avusturya, Finlandiya, Fransa, 

Almanya, Litvanya, Norveç, Portekiz, Rusya, Slovenya, İsveç ve İsviçre’de yaygındır (51,52,54). 

 

2.11. Türkiye’de Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri  
 Ülkemizde ilk kez Sağlık Bakanlığı tarafından 1985 yılında bazı ana arterler ve turistik 

bölgelerde bir merkeze bağlı olmadan araç telefonu ile ulaşılabilen gezici ambulans ekipleri bir süre 

denenmiş ve bu organizasyon daha çok trafik kazaları için kullanılmıştır. 1986 yılında da 077 Hızır 

Acil Servis olarak üç metropol kentte (Ankara, İstanbul ve İzmir) hasta taşınması şeklinde ambulans 

hizmeti verilmeye başlanmış, 1994 yılında da “112 Acil Yardım ve Kurtarma” adı altında yeni bir 

sistem devreye sokulmuştur. Bu yıldan itibaren ilk defa ambulanslarda pratisyen hekim, hemşire ve 
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şoförden oluşan bir ekip görev yapmaya başlamış ve şimdiki hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin 

temelleri atılmıştır (55,56).   

 Türkiye’de hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin gelişimi gerçek anlamda 1990 yılında 

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) daveti ile Türkiye’ye gelen ABD’li bir acil tıp uzmanı olan 

Dr. John Fowler’ın DEÜ Hastanesi Acil Servisi’nde çalışmaya başlaması ile olmuştur. Dr. John 

Fowler’ın etkin çabaları sonucu 1993 yılında “acil tıp” ayrı bir uzmanlık dalı olarak kabul edilmiş ve 

aynı yıl Türkiye’de iki acil tıp ana bilim dalı kurulmuştur. (Dokuz Eylül Üniversitesi ve Fırat 

Üniversitesi) (55,56).   

Bu dönemden sonraki kronolojik tarihçe ise şöyledir:  
Tablo I. Türkiye’de hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin gelişimi  

 

 2009–2010 eğitim ve öğretim yılı itibariyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda sağlık 

ile ilgili alan bazında en fazla acil tıp teknisyenliği bölümü vardır (55,56,58).  

 

2.12. Türkiye’de Paramedik (Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği) (AABT)  ve Acil 

Tıp Teknisyenliğinin (ATT) Gelişimi  
 Sağlık sektörünün gelişen yönü nedeniyle olayın gerçekleştiği yerde hastanın ve hastaların 

müdahalesinde ve nakledilmesinde, hastanedeki tedavilerinde sağlık sektörü çalışanlarına önemli 

görevler düşmektedir. Bu sebeple doğru ve zamanında yapılan tıbbi müdahale hayat kurtarmakta, en 

küçük gecikme, telafisi mümkün olmayan olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Acil tıbbi müdahale 

gerektiren durumlarda, hastanın uygun tedavisinin yapılabileceği sağlık kuruluşuna en hızlı şekilde 

1993 İlk ve acil yardım yeni bir uzmanlık dalı oldu. Dokuz Eylül ve Fırat Üniversitesinde İlk ve Acil Yardım Ana Bilim 

Dalları açıldı ve uzmanlık eğitimi verilmeye başlandı. 

Ambulans ve acil tıp teknikeri eğitim programı başladı. 

1994 Hastane öncesi hizmetlerde 077 Hızır Acil’den “112 Acil Yardım ve Kurtarma”ya geçildi. 

1994-1995 İstanbul, Ankara ve İzmir’de 112 ekipleri kuruldu. Ambulans ekiplerinde sağlık memurları, ebeler ve hemşireler, az bir 

kısmında ise doktorlar görev yapmaktaydı. 

1996 Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık meslek liselerinde ilk yardım ve acil bakım teknisyenliği bölümü açıldı. 

2000 Acil sağlık hizmetlerinin bütün yurtta eşit, ulaşılabilir, kaliteli, süratli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak 

amacıyla acil sağlık hizmetlerinin sevk ve idaresine dair usul ve esasları belirleyen “Acil Sağlık Hizmetleri 

Yönetmeliği” çıkarıldı. 

2004 İlk defa Sağlık Bakanlığının 112 acil yardım ve kurtarma istasyonlarına ve hastane acil servislerine ambulans ve acil 

bakım teknikeri ve acil tıp teknisyenlerinin atamaları yapıldı. 25412 sayılı, “Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile illerde İl Ambulans Servis Başhekimliği kurularak idari yapı da 

değiştirildi (57). 

2007 2000 yılında çıkarılan “Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği”nde değişiklik yapılarak 28. maddesine ambulans ve acil 

bakım teknikeri (AABT) ve acil tıp teknisyenlerinin (ATT) görev, yetki ve sorumlulukları eklendi. 

2009 “Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri İle Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliği” 

hazırlanarak “Yetişkin Uygulama ve Çocuk Uygulama Kılavuzu”nda AABT VE ATT’nin görev, yetki ve 

sorumlulukları algoritma haline getirildi. 
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ulaştırılması ve olay yerindeki ilk müdahalenin zamanında yapılması hayati önem taşımaktadır (59). 

 Ülkemizde henüz ambulans ve acil bakım eğitiminin yeterli ve yaygın olmaması nedeniyle bu 

konuda deneyimli ve kaliteli insan gücü yetiştirmek, ülkemizde sağlık ve ilk yardım standartlarının 

yükselmesini sağlamak, hasta ve yaralıların ihtiyaç duydukları acil bakımı olay yerinde profesyonel 

düzeyde vermek için acil ambulanslarında çalışacak elemanları yetiştirmek amacıyla ilk olarak 

paramedik (ülkemizdeki adıyla ambulans ve acil bakım teknikerliği)(AABT), daha sonra acil tıp 

teknisyenliği (ATT) bölümleri açılmıştır. 112 acil ambulanslarında ilk zamanlarda sağlık memurları, 

ebeler, hemşireler, hekimler ve şoförler görev alırken günümüzde özel ambulanslarda ve Sağlık 

Bakanlığına bağlı 112 acil ambulanslarında farklı sağlık mensupları çalışmaktadır. Bunlar doktor, 

anestezi teknikeri, sağlık memuru, hemşire, AABT, ATT olabilmektedir (58).  

 AABT ve ATT daha çok Sağlık Bakanlığına bağlı olan 112 acil ambulanslarında görev 

yapmakta ve 112 acil ambulanslarının ekibini oluşturmaktadırlar. AABT, Sağlık Bakanlığı tarafından 

2006 yılında 26369 sayı ile yayınlanan “Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri 

Yönetmeliği” ne göre hekim bulundurulmayan ambulanslarda hasta kabininde nakil esnasında hastaya 

müdahale etmek üzere görev yapan personelden biri olarak kabul edilmiştir. Günümüz acil 

ambulanslarında doktorlardan çok AABT’ler görev almaktadır (60,61,62).  

  2001 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma 

Planı Sağlık Hizmetlerinde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda, paramediklerin ambulans 

sisteminin içinde yıllardır etkin görev aldığı, bu meslek grubunun sistemde çalışması için yasal ve 

kurumsal düzenlemelerin yapılması gerektiğine dikkat çekilmiştir (63). 

 Paramedik ve acil tıp teknisyenlerinin hastane öncesi bakımda temel rol aldığı Amerika 

Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Hong Kong gibi ülkeler yanında Türkiye de acil sağlık 

hizmetlerinde bu ülkelerin uyguladığı sisteme uymaktadır (52,54,63). 

 

 2.12.1 Türkiye'de AABT Mesleği 
 Hastane öncesi acil bakımdaki hızlı gelişmeye paralel olarak bu alandaki en önemli eksik 

insan gücü olarak ortaya çıkmış ve 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye'de paramedik 

okulunun kurulabilmesi için Kanada Cambrian College ile proje başlatmıştır. Projenin 

tamamlanmasından sonra ilk olarak Dokuz Eylül Üniversitesi  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

bünyesinde “Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programı” 1993-1994 eğitim-öğretim döneminde 

açılmıştır. Ön lisans düzeyinde verilen paramedik ya da diğer bir ifadeyle ambulans ve acil bakım 

teknikerliği bölümü 1993 yılından günümüze kadar 40 üniversitede ön lisans düzeyinde açılmış ve 

hastane öncesi sağlık hizmetleri için gereken profesyonel eleman ihtiyacını karşılamak amaçlanmıştır 

(64). 

  2009 yılında Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) aldığı karar gereği AABT programının adı 

Paramedik Programı olarak değiştirilmiştir (62). 
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 2.12.2. Türkiye'de ATT Mesleği 
 Acil tıp teknisyenliği dalında sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler 

doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış, nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi 

amaçlanmaktadır (63).  

 Acil tıp teknisyenliği, ilk paramedik (ambulans ve acil bakım teknikerliği) bölümü 1993 

yılında açıldıktan 3 yıl sonra 1996 yılında Sağlık Bakanlığına bağlı olarak açılmıştır. Sağlık Meslek 

Lisesi bünyesinde 1996 yılında 87 lisede ATT bölümü açılmış ve 2000 yılında ilk mezunlarını 

vermiştir. İlk olarak ismi ilk yardım ve acil bakım teknisyeniyken 1998 yılında acil tıp teknisyenliği 

olarak değiştirilmiştir. 2002 yılında Sağlık Bakanlığına bağlı olmaktan çıkarılarak Milli Eğitim 

Bakanlığına devredilmiştir (62).  

Acil tıp teknisyenleri  ilköğretim eğitimini tamamladıktan sonra diploma notları dikkate 

alınarak mesleki ve teknik eğitim alanında öğrenci yetiştiren sağlık meslek liselerinde öğrenim 

görmektedirler. Eğitim süreleri 4 yıldır (61).  
 

2.13. Türkiye’de AABT Mesleğinin Eğitim Programı 
 Hastane öncesi sağlık sisteminde paramedikler, üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksek Okulunun ön lisans düzeyindeki 2 yıllık ambulans ve acil bakım teknikerliği programlarından 

mezun olmuş kişilerdir. 2009 yılında Yüksek Öğretim Kurulunun (YÖK) aldığı karar gereği AABT 

programının adı Paramedik Programı olarak değiştirilmiştir (62). 

 Tıp alanındaki gelişmeler paramedik (ambulans ve acil bakım teknikeri) yetiştiren ilk ve acil 

yardım programını da aynı şekilde etkilemektedir. İlk ve acil yardım programından mezun olan 

öğrenciler eğitim ile kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda; sağlık sektöründe hizmet veren kamu ve 

özel  kuruluşlarda, hastanelerde çalışabilmektedirler. Acil sağlık hizmetinin ilk adımı olan hastane 

öncesi sağlık hizmetlerinin önemli elemanlarından olan paramediklerin ambulansta ve sahada 

doktorsuz çalışması da söz konusu olduğundan eğitimleri bu konuda önem kazanmaktadır.  

 Ülkemizde paramedik (ambulans ve acil bakım teknikerliği) eğitimi üniversiteden 

üniversiteye küçük değişiklikler gösterse de temelindeki eğitim anlayışı ortaktır. 2002 yılından bu 

yana üzerinde çalışılan Yüksek Öğretim Kurulunun desteğiyle İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim 

Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP) adı altında öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla mesleki 

eğitimin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. İş gücü piyasası ile meslek yüksekokulları ve mesleki teknik 

ortaöğretim kurumları arasında mesleki eğitimin standardizasyonu, modernizasyonu ve kalitesinin 

artırılmasına çalışılmakta ve bu sayede de insan kaynaklarının gelişimine katkıda bulunma 

hedeflenmektedir. Bu proje kapsamıyla mesleki eğitimin standardizasyonu paramedik mesleği için de 

uygulanacaktır (65).  
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 Bu amaçla paramedik mesleğinin eğitiminde ortak derslerin yanında mesleki derslerde 

standardizasyon sağlanmaya çalışılmaktadır. 2010-2011 akademik yılında uygulanması amaçlanan ilk 

ve acil yardım öğretim programının içeriği belirlenmiştir (65).  

 Derslerin içeriği incelendiğinde bu projeyle geliştirilmesi amaçlanan eğitim programının 

zorunlu dersleri yabancı dil, türk dili, atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, anatomi, fizyoloji; mesleki 

dersleri acil sağlık hizmetleri I-II, acil hasta bakımı I-II-III, mesleki uygulama I-II,  resüsitasyon, 

travma, beden eğitimi ve vücut geliştirme, farmakoloji, tıbbi terminoloji, bilgi ve iletişim teknolojisi, 

iletişim, meslek etiği, işletme yönetimi I-II, araştırma yöntem ve teknikleri, çevre koruma, ilk yardım, 

kalite yönetim sistemleri olarak belirlenmiştir. 

 Acil sağlık hizmetleri I ve II, travma derslerinde adli olayların söz konusu olduğu olay 

yerinde olası delillerin korunması ve olay yerine yaklaşım ile ilgili başlıklar olduğu görülmektedir.  

 Acil sağlık hizmetleri I dersinde “görev organizasyonu yapmak” modülünde olay yerinde ekip 

organizasyonu yapmak işlemiyle olay yerinin tehlikeleri, olumsuz koşulları, deliller konusunda 

bilgiler verilmektedir (66).  

 Aynı ders adı altında “kendi can güvenliğini sağlama” modülünde olay yeri güvenliğini 

sağlamak işlemiyle olay yerindeki tehlikeler, acil yardım hizmetleri, olay yeri yönetimi, ortamdaki 

olası tehlikeleri saptamak, ihtiyaç duyulan ek kaynakları saptamak, olay yeri organizasyonu yapmak 

konuları anlatılmaktadır (66).  

 Acil sağlık hizmetleri II dersinde afetlerde, biyolojik, kimyasal, nükleer, radyoaktif kaza ve 

saldırılarda, yangında acil sağlık hizmetlerini uygulamak, olay yeri güvenliğini, yönetimini sağlamak, 

olası delillerin varlığına göre olay yerinde hareket etmek ile ilgili dersler öğretilmektedir (67). 

 Travma dersinde “travma vakalarında genel yaklaşım uygulamak” modülünde ortamı 

değerlendirmek işlemiyle yangın, trafik kazası, patlama, kriminal olaylar, toplumsal olaylar, afetler ile 

ilgili olarak olay yerinin sınırlarını, tehlikelerini, delillerini, kısıtlılıkları ve vaka sayısını belirlemek 

konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır (68). 

 Aynı dersin içeriğinde yaralanma mekanizmasını değerlendirmek işleminde adli olgularda 

çok önemli bir yere sahip olabilecek bilgiler anlatılmaktadır. Maruz kalınan enerjinin yönünü, 

enerjinin türünü, enerjiye maruz kalan bölgeyi, yaralanma sebebini, yaralının konumunu 

değerlendirmek konularından bahsedilmekte kaza tiplerine göre maruz kalınan enerji tipleri ve farklı 

enerji tiplerinin vücuda etkisinden bahsedilmektedir.  Yaralanmanın nasıl oluştuğu, nereden geldiği ve 

ne şekilde etki ettiği konusu adli bilimlerin önemli konularından biridir ve soruşturma aşamasında 

failin bulunması konusunda olayı çözüme ulaştırabilecek deliller arasında yer almaktadır (68). 

 “Dış kanamalarda acil bakım uygulamak” modülünde kanamayı değerlendirmek başlığı 

altında hastadan anamnez almak, hastanın fizik muayenesini yapmak, kanama tiplerini belirlemek, 
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tıbbi sorunun ciddiyetini değerlendirmek dışında olayın adli özelliğinin de göz önüne alınıp buna göre 

hareket edilmesi anlatılmaktadır. Aynı zamanda yumuşak doku travmalarında, kafa, omurga, göğüs, 

karın, pelvis, ekstremite yaralanmalarında tıbben gerekli uygulamalar gerçekleştirildikten sonra olayın 

adli özelliğinin de değerlendirilmesi ve olası tehlikelere göre önlemlerin alınması anlatılmıştır (68). 

2.14. Türkiye'de ATT Mesleğinin Eğitim Programı 

 Sağlık Bakanlığına yardımcı sağlık elemanı yetiştirmek üzere açılan sağlık meslek liselerinde 

ortaöğretim düzeyinde, dört yıl örgün eğitim verilmektedir. Acil tıp teknisyenliği  programı hastane 

öncesi sağlık hizmetleri için yardımcı sağlık elemanı yetiştirmektedir. Talim ve Terbiye Kurulu 

Başkanlığının 24.09.2009 tarih ve 157 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve 

Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki 

yeterlikleri kazandırmaktır. Bu amaçla revize edilmiş ATT eğitim programı 2010-2011 yılından 

itibaren uygulamaya konulmuştur.   

 ATT eğitim programı incelendiğinde 9., 10. sınıflarda ortak, alan ortak ve dal dersleri yer 

almaktadır. 11. ve 12. sınıflarda teorik eğitim devam etmekle birlikte eğitim programının son senesi 

olması nedeniyle pratik eğitime ağırlık verilmiştir (69).  

 Dal dersleri; Acil Sağlık Sistemi, Temel Sağlık Uygulamaları, Yaşam Desteği, Travmalarda 

Acil Yardım, Tıbbi Aciller, İşletmelerde Temel Sağlık Uygulamaları Beceri Eğitimi, İşletmelerde 

Yaşam Desteği Beceri Eğitimi, Acil Kurtarma Teknikleri, Olağandışı Durumlarda Acil Yardım, 

İşletmelerde Travmalarda Acil Yardım Beceri Eğitimi, İşletmelerde Tıbbi Aciller Beceri Eğitimi, 

İşletmelerde Olağandışı Durumlarda Kurtarma ve Acil Yardım Beceri Eğitimi olarak belirlenmiştir 

(69).  

 Dal derslerinden “Yaşam Desteği” dersindeki Güvenliği Sağlama modülünde olay yerindeki 

delillerin öneminden bahseden bölüm vardır. Modülde geçen adli delillerin korunması başlıklı bölüm 

şu şekildedir: 

 “Acil duruma ihtiyaç duyulan olaylar genellikle adli özellik taşır. Her türlü kaza, yaralanma 

veya ölümle sonuçlanan olaylar, intihar ve cinayet olayları gibi adli mercileri de ilgilendiren 

durumlarda delillerin korunması gerekir. Zira adli mercilerce verilecek kararda, olay yerindeki 

delillerin değerlendirilmesi önemlidir. Adli delillerin yer değişikliği, tahrip edilmesi ya da yok 

edilmesi adli mercilerin yanlış karar vermesine ve kişi haklarının ihlaline neden olabilir. Sağlık 

personeli, acil tıbbi bakım uygularken ortamda yapılan değişiklikleri usulüne uygun yapmalı ve 

güvenlik güçlerine mutlaka bilgi vermelidir. Örnek: Giysinin kesilmesi, yaralının yerinin 

değiştirilmesi, üzerinde bulunan materyallerin alınması gibi. Bazen de yaralı veya ölen kişiden 

numune almak gerekebilir. Örnek: Zehirlenme açısından kusmuk örneği, madde bağımlılığı açısından 
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kan örneği, cinsel istismar ve ölüm vakalarında adli tıp incelemesi için giysilerin alınıp saklanması 

gerekebilir.” (69) 

 “Olay yerinde güvenliğin sağlanması, emniyet güçlerinin asli görevlerindendir; ancak yapılan 

araştırmalar, olay yerine genellikle ilk olarak ambulansın geldiğini göstermekte ve olay yeri 

güvenliğini sağlamak ambulans ekibine kalmaktadır.” (69)  

 Modülde bazı olay yerlerinde dikkat edilmesi, önlem alınmasıyla ilgili konular vardır. Bunlar 

trafik kazalarında güvenlik, ambulansın park edilmesi, güvenlik alanının oluşturulması, enkaz 

alanında güvenlik, yangın alanında güvenlik, bina yangınlarında güvenlik, zehirli gaz varlığında 

güvenlik gibi konulardır (69).  

 

2.15. Türkiye’de Doktorların Eğitim Programı 
 Hastane öncesi acil sağlık ekibi içinde AABT ve ATT’lerin yanında doktorlar da 

bulunmaktadır. Doktorlar 112 acil ambulanslarında yer almakla birlikte daha çok özel ambulanslarda 

görev yapmaktadırlar. Doktorlar tıp fakültesinden 6 yıllık bir eğitimin sonunda mezun olmaktadırlar. 

Tıp fakültesinde aldıkları adli tıp dersleri incelendiğinde AABT ve ATT’lerin aldıkları olay yeri ve 

deliller ile ilgili eğitimden daha ayrıntılı bir teorik eğitim aldıkları görülmektedir. Adli tıp dersleri 

incelendiğinde temel olarak alt başlıklar şunlardır: Adli Bilimler ve Adli Tıbba Giriş, Adli Tıbbın ve 

Adli Bilimlerin Tarihçesi ve Gelişimi, Tıbbi Hukuk ve Hekimin Yasal Sorumlulukları, Tıbbi 

Uygulama Hatalarının Adli Tıp Boyutu, Ölüm, Olay Yeri İncelemesi (Keşif), Kimliklendirme, Adli 

Otopsi, Ani Doğal Ölüm, Yaralar, Bölgesel Yaralanmalar, Ulaşım ve Ev Kazaları, İnsan Hakları 

İhlalleri, Yaraların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi, Asfiksiler, Adli Psikiyatri, Adli Toksikoloji 

ve Bağımlılık, Şiddetin Psikolojisi ve Yasal Boyutu, Aile İçi Şiddet, Adli Pediatri, Cinsel Suçlar, 

Evlilik ve Cinsel Sorunların Adli Tıp Boyutu, Adli Obstetrik, Adli Tıpta Rapor Hazırlama Teknikleri 

(70). 

 Olay Yeri İnceleme başlığı altında; olay yeri inceleme ve delil toplama prosedürü, farklı adli 

olay türlerinin olay yeri incelemesinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar, olay yerindeki 

biyolojik materyal ve lekelerin toplanması gibi konular anlatılmaktadır (70).   

 

2.16. Türkiye’deki Acil Sağlık Ekiplerinin Hizmetiçi Eğitimleri 
 Özel ambulans ve 112 acil sağlık ambulanslarının çalışanları okulda aldıkları eğitimlerin 

sonunda hastane öncesi acil sağlık sistemi içinde bilgilerini güncel tutmak amaçlı hizmetiçi eğitimler 

de almaktadırlar. 112 acil sağlık ambulansları hastane öncesi acil sağlık sisteminin en önemli 

unsurlarından biri olması dolayısıyla aldıkları hizmetiçi eğitimler de sistemin işleyişinde önemli bir 

yere sahiptir.  

Özellikle Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK), adli olaylarla ilgili dikkat edilmesi 

gerekenlerin anlatıldığı kurslardan biridir. Bu kurstan doktorlar, hemşireler, acil tıbbi teknikerler ve 
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teknisyenler yararlanmaktadır. TRK, ilk yardım ve resüsitasyon konusunda eksikliklerin bulunması ve 

sağlık kuruluşlarında yeterli eğitimin ve standardizasyonun olmamasından doğan ihtiyaçla ortaya 

çıkmıştır. Birçok ülkede ise Travma ve Resüsitasyon Kursuna benzer olarak Advanced Trauma Life 

Support (ATLS) adı altında standart bir kurs uygulanmaktadır.  Bu kurslarla hastaya müdahaledeki 

başarı oranlarını arttırmak, tüm ülke çapında standardizasyonu sağlamak ve sağlık sisteminde 

otokontrolü gerçekleştirmek amaçlanmaktadır (71).  

Hemşireler, acil tıbbi teknikerleri ve teknisyenler için yapılan TRK’de ayrı bir başlık altında 

“Adli Olguların Değerlendirilmesi” adlı konu anlatılmıştır. Bu konuyla amaçlanan, olay yerine 

gidildiğinde olayın adli olup olmadığını tahmin edebilmek ve hukuki sorumlulukları bilmektir. 

 Adli olgular TRK kitabında 5 maddeyle sınıflandırılmıştır.  

1. Bir başkasının kasıtlı davranışı nedeniyle meydana gelen yaralanmalar 

2. Bir başkasının tedbirsiz ve dikkatsiz davranışı nedeniyle meydana gelen yaralanmalar 

3. Meslekte ve sanatta özen ve dikkat yükümlülüğüne uymama sonucu meydana gelen 

yaralanmalar 

4. Zehirlenme olguları 

5. Orijini intihar olan tüm yaralanmalar (13) 

Adli olgularla karşılaşıldığında yapılması gerekenler kursta şu şekilde anlatılmıştır. 

1. Hastaya gerekli tıbbi müdahale, yardım uygulanmalıdır.  

2. Hasta adli olgu olarak tanımlandı ise, adli yetkililere (savcılar ya da onun adına hareket eden 

polis ve jandarma) haber verilmelidir. Adli olgu şüphesi varsa yine de adli yetkililere 

başvurulmalı, olayın niteliğinin araştırılması adli mercilere bırakılmalıdır. Yapılan bu başvuru 

ile ilgili not hasta dosyasına yazılmalıdır. Eğer sağlık çalışanı adli olguyu ya da adli olgu 

şüphesi olan olayı adli yetkililere bildirmezse suç işlemiş olacaktır.  

3. Hastanın nereden ve ne zaman alındığı kaydedilmelidir.  

4. Ambulans ekibi ortama girerken delillere zarar vermemeye dikkat etmelidir. Hasta muayene 

edilirken ve hastanın tedavisi sağlanırken fiziksel delillerin kaybolmamasına özen 

gösterilmelidir. Örneğin kesici-delici alet yaralanması ile gelen bir hastanın giysileri kesilmesi 

gerekiyorsa giysinin delik yerleri korunmalı ve kıyafetler delik yerlerinin uzağından kesilerek 

çıkarılmalıdır.  

5. Hastanın saat, cüzdan, yüzük ve telefon gibi kıymetli eşyaları güvenli bir ortama alındıktan 

sonra hasta yakınına ya da adli yetkililere imza karşılığında verilmelidir.  

6. Hastanın muayenesi ve tedavisi sırasında gözlemlenen travmaya bağlı lezyonların özelliğine 

dikkat edilmeli ve olanak varsa bu lezyonlar kaydedilmelidir (13). 

  “Olay Yeri Değerlendirmesi ve Hasta Nakli” konusunda olay yerinde dikkat edilmesi 

gereken unsurlardan;  
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1. Olayın biçimi, ortamdaki izler 

2. Tehlikeler 

3. Deliller 

4. Yetersizliklerden bahsedilmiştir. 

 Olay yerindeki deliller ambulanstaki sağlık ekibinin asıl görevi değildir. Adli nitelikli olaylara 

ilk tanık olanlar sıklıkla sağlık ekipleri olduğu için  adli olgularda önemli bir yere sahiptirler. 

- Acil müdahale sırasında ekip “delil karartma” riskine sahiptir. 

- Mağdurun haklarının korunabilmesi için ortamdaki kanıtlar çok önemlidir. Bir kıl, bir damla 

kan bile karmaşık olayları aydınlatabilmektedir.    

- Olay yerine girerken yapılan gözlemler (açık kapı, pencere vb.), yaralının ilk bulunduğu 

pozisyon vb. kaydedilmelidir.  

- Ortamdaki izlere (kan, parmak izi, ayak izi, lastik izi vb.) dikkat edilmelidir. 

- Olay yerindeki tuvalet, telefon, lavabo kullanılmamalıdır.  

- Sağlık ekibine adli merciler tarafından kimin fail, kimin mağdur olduğu sorulur. Örneğin 

trafik kazasında hangi yaralının sürücü koltuğunda bulunduğu not edilmelidir.  

- Olay yerinde suç aleti görülmüşse korunmalı, üzerindeki izlere dikkat edilmelidir.  

- Yaralının vücudundaki, kıyafetlerindeki (yara, leke vb.) izlere dikkat edilmeli, 

kaydedilmelidir. 

- Giysilerindeki kurşun, bıçak vb. etkisiyle oluşmuş delik korunmalıdır.  

- Yaralının vücut sıvıları (kan, idrar, gaita, kusmuk, sperm) saklanmalıdır.  

 Kurs içeriğinde adli tıbbın da konularından olan “travma kinetiği” adlı konu anlatılmaktadır. 

Adli olgularda oluşan travmaların mekanizmalarını ve etkilerini bilmek hastaya ilk müdahalede sağlık 

görevlilerine önemli bilgiler vermiş olacaktır. Bu, olay yerindeki adli yetkililerin olayın 

aydınlatılmasında doğru yönde yönlendirilmesini de sağlayacaktır. İlk planda adli olgu olarak 

düşünülmeyen vakalar sağlık çalışanlarının bu yöndeki gözlemleri ve bilgileri sayesinde adli olguya 

dönüşebilir (72). 

 Konuda travma kinetiği başlığı altında motorlu araç kazaları, motorsiklet kazaları, yaya 

yaralanmaları, yüksekten düşme, spor yaralanmaları, penetran yaralanmalar başlığında mermi 

yaralanmaları, patlama yaralanmaları gibi adli türler arasında sayılan olayların travmatik özellikleri 

anlatılmıştır (13). 
 

2.17. Adli Hemşirelik 
Hemşireler  ülkemizde hastane öncesi sağlık ekibi içinde eski zamanlardaki kadar etkin olarak 

yer almasa da bazı ülkeler açısından adli olay mağdurlarıyla, ailesiyle ve mağdurun, failin delil 

niteliğindeki eşyalarıyla  ilk karşılaşan sağlık personeli olmaktadır. Adli konular konusunda 

eğitilmemiş, yeterli deneyimi olmayan hemşireler bu durumda kolaylıkla olayın kanıtlarını gözden 
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kaçırabilmekte, yanlış yorumlamakta ve yok edebilmektedirler. Bunun sonuçları sağlık çalışanı, hasta 

ve ailesi ve de gelecekteki adli süreç açısından geniş ölçekli olmaktadır (1). Adli sürecin doğru, etkili 

ilerlemesi ve istenmeyen sonuçlarla karşılaşılmaması için adli hemşirelik kavramı ortaya çıkmıştır. 

 Uluslararası Adli Hemşirelik Birliği (IAFN-The International Association of Forensic Nurses) 

ve Amerikan Hemşireler Derneği (ANA-American Nurses Association) adli hemşireliği, hemşireliğin 

biyolojik, psikolojik, sosyolojik eğitimi ile adli tıp uygulamalarının kombine edildiği, delillerin 

korunması, toplanması, analiz edilmesi, travma ya da ölümlü adli olaylar üzerine çalışan bir uygulama 

alanı olarak tanımlamıştır (73). Adli hemşirelik klinik adli tıp pratiğinden ortaya çıkmış ve adli 

bilimin alt dallarından biri olup, hemşirelik mesleğinin bilgi ve deneyimlerinin adaletin hizmetine 

sunulması ile ortaya çıkan ve giderek gelişen bir uzmanlık alanı olmuştur (74).  

 Adli hemşirelik; adli bilimleri hemşirelik eğitimi ile birleştirerek bilimsel araştırmalarda, 

yaralı, ölü veya mağdur incelemelerinde suç, şiddet, kriminal aktivite ve travmatik kaza faillerinin 

rehabilitasyonu gibi adli araştırma süreçleri içinde yer almıştır (74). 

 Hemşireler herhangi bir eğitim almadan ve resmi makamlar tarafından onaylanmadan 

hemşirelik görevleri içinde adli olaylardaki sorumluluklarını yürütmüşlerdir (74). 

 1987 yılında Dr. Harry McNamara, klinik hemşire pratiği içinde yeni bir alan olması 

gerektiğini ileri sürerek, adli bilimler konusunda bilgisi bulunmayan sağlık personelinin adli olayların 

soruşturma ve kanıt toplama sürecini olumsuz yönde etkilediğini belirtmiştir. Adli bilimler konusunda 

yeterli teoriyi ve pratiği öğrenmiş hemşirelerin klinikte karşılaştıkları adli olaylarla bu açığı 

kapatabileceklerini belirtmiştir. Ancak bunun, hemşirelerin adli araştırma yapacaklarını 

göstermediğini, hemşirelerin klinik ortamda, adli araştırmanın ilerleyen aşamalarında faydalı 

olabilecek kanıtların fark edilmesi, tanınması, toplanması ve teslim edilmesi konularında görev 

alabileceklerini ifade etmiştir (75).  

 İlk olarak 1976 yılında Amerika’nın Memphis eyaletinde cinsel sadırı mağdurları için özel 

hemşireler yetiştirmek üzere kısa adı SANE (Sexual Assault Nurse Examiner) olan program 

açılmıştır. Bu programla cinsel saldırı muayene hemşirelerine cinsel saldırı mağdurlarının ihtiyaç 

duyduğu acil yardım ve bakımı sağlamak için; fiziksel değerlendirme, adli muayene, kanıtların 

toplanması, cinsel yolla bulaşan hastalıklara yönelik testler ve tedavi, destekleme amaçlı tavsiyeler, 

adli rapor yazımı ve mahkemede tanıklık konularında eğitimler verilmektedir. Ayrıca yine bu 

konudaki eksiklikleri gidermek üzere tecavüz kurbanlarının daha fazla zarar görmesinin engellenmesi; 

kriz yönetimi; tıbbi protokoller çerçevesinde yara değerlendirme ve tedavisi; tıbbi öykü ve olayın 

tarafsız bir şekilde kayıt altına alınması; tecavüze bağlı olası fiziksel ve psikolojik sekellerin 

önlenmesi; cinsel yolla bulaşan hastalıkların değerlendirilmesi ve profilaktik tedavisi; hastanın 

tercihine uygun doğum kontrol yönteminin uygulanması; hastaya saldırı, istismar baskısının kontrol 

altına alınması için yardımcı olunması; tecavüzden sonraki iyileşme sürecinin kolaylaştırılması; 

danışma, tedavi ve izlem için uygun referans sağlanması; tecavüz olgularında, kanun uygulayıcılara 
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kanıt sağlanması ve kovuşturma aşamasında yardım edilmesi konularında da çeşitli eğitimler 

verilmektedir (76). 

 1948’de kurulmuş en eski, en prestijli organizasyon olarak adli uzmanlar tarafından tanınan 

Amerika Adli Bilimler Akademisi, 1991 yılında adli hemşireliği tanıyan ve bilimsel disiplinler 

arasında gören ilk resmi kuruluş olmuştur (73).  

 1992 yılında Amerika ve Kanada’dan hemşireler Minnesota Üniversitesi Hemşirelik 

Okulu’nun katkılarıyla Minneapolis, Minnesota’da ilk defa bir araya gelerek Uluslararası Adli 

Hemşireler Birliği’ni (IAFN-International Association of Forensic Nurses) kurmuşlardır (74,77,78).   

 1995 yılında Amerikan Hemşireler Birliği (American Nursing Association) adli hemşireliği 

21. yüzyılda hemşireliğin gelişmesinde payı olacak dört ana uzmanlık dalından biri olarak tarif etmiş, 

IAFN tarafından hazırlanan adli hemşireliğin kapsam ve standartları 1995 yılında onaylanmıştır. 1997 

yılında adli hemşireliğin faaliyet alanları ve standartları bir el kitabında özetlenmiştir (74,76). 

 1990’lı yılların ortalarında Virginia Lynch, Ann Burgess ve diger öncülerin çabaları 

sonucunda hemşirelik eğitmenleri, lisans ve lisansüstü ders programlarına adli hemşireliğin eklenmesi 

gerekliliğini fark etmişlerdir. ABD’de Virginia Üniversitesi, Massachusetts Üniversitesi, Gonzaga 

Üniversitesi ve Güney Connecticut Eyalet Üniversitesi, hemşirelik öğrencilerine adli eğitim veren ilk 

üniversiteler olmuştur. Birçok hemşirelik okulu lisans programlarına, devam eden programlara ve açık 

ögretim programlarına adli hemşirelik dersleri eklemiştir. Adli hemşirelik ders programları; İleri 

Hemşirelik Uygulamaları İçin Model ve Kuramlar, Hemşirelikte Liderlik, İleri Uygulama Rolü, 

Araştırma Süreci, Epistemoloji, Niteliksel Araştırma, Ceza Hukuku, İleri Adli Kanıtlar, Aile İçi 

Şiddet ve Ceza Sistemi, Yasalar ve Toplum, Madde Kullanımı, Temel Psikopatoloji, Çocuk Cinsel 

İstismarı: Klinik ve Yasal Uygulamaları, Adli Hemşireliğe Giriş, Adli Hemşireliğin Bilimsel 

Temelleri, Adli Psikiyatri Hemşiresinin Rolleri, Adli Hemşirelik Uygulaması gibi konuları 

içermektedir. Acil servis hemşirelerine verilen klinik adli tıp eğitimi ise, adli fotografçılık, hukuk 

bilimi, çevre terörizmi, yara ve ısırık izi tanıma/yorumlama, kadın/çocuk istismar ve ihmali, cinsel 

saldırı, maddeyi kötüye kullanım, doku ve organ bağışı gibi konuları içerirken, eğitimlerinde ilk 

olarak acil müdahale uygulamaları öğretilmektedir (74,76).  

 Türkiye’de adli hemşirelik ile ilgili ilk çalışmalar 1995 yılında İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) 

Adli Tıp Enstitüsü’nde başlamıştır. Adli hemşirelik dersi İ.Ü’de yüksek lisansta seçmeli ders olarak, 

Bakırköy Hemşirelik Yüksekokulunda 2002 yılında son sınıf öğrencilerine adli bilimlerin bir alt dalı 

olan adli tıp, seçmeli ders olarak verilmiştir (74,76). 

 Adli hemşirelik ile ilgili çalışan ilk hemşire Mira Rana Gökdoğan’dır. Gökdoğan 1997 yılında 

İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü’nde “Adli Tıp ve Hemşirelik Egitimi’ isimli yüksek lisans tezini yazmıştır. 

1998 yılında San Diego’daki Palomer Tıp Merkezi’nde cinsel saldırı hemşireliği SANE programına 

katılarak SANE ile ilgili ilk eğitim alan hemşire olmuştur (76). Multidisipliner bir yaklaşım gerektiren 

cinsel suçlarda, bulguların tespiti ve değerlendirilmesini adli tıp boyutunda takip etmek için İ.Ü. Adli 



 

 

29 

Tıp Enstitüsü tarafından “Cinsel Suçlar Birimi” kurulmuştur. Öğretim üyeleri ve yardımcılarından 

oluşan, adli tıp uzmanı, hemşire, psikolog ve hukukçu kadrosu içeren bu birimde, cinsel saldırı olayı 

sonrası erken dönemde, kişisel hak ve özgürlükler korunarak, gerek mağdurun gerekse sanığın fiziksel 

muayeneleri ile fiziki ve biyolojik kanıtların tetkik edilmesi ve değerlendirilmesi, olayda fiziksel 

şiddetin kullanılıp kullanılmadığı, cinsel ilişkinin gerçekleşip gerçekleşmediği, şekli, derecesi ve 

sonuçları ile sanığın tanımlanmasına yönelik olarak olgular değerlendirilmektedir (74,76). 

 2004 yılında Türkiye’de ilk kez Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 

bünyesinde "Adli Hemşirelik Birimi" üç hemşire tarafından kurulmuştur. Bunlar hukuk, çocuk 

gelişimi ve iletişim eğitimini tamamlamış hemşirelerdir. Bu yıl içinde adli hemşirelikle ilgili kurslar 

verilerek birçok hemşire sertifikayla adli hemşire olmuşlardır. Adli Hemşirelik Birimi Mayıs 2006’da 

Adli Hemşirelik Komisyonu’nu kurmuştur. 2005 yılında ise ilk kez Marmara Üniversitesi Hemşirelik 

Yüksek Okulunda Adli Hemşirelik yüksek lisans programı eğitim-öğretimine başlamıştır. Adli 

hemşirelik görevinin uygulanabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin de yapılması gerekmektedir. 

Bir sağlık hizmeti olarak hemşirelik temel eğitimi içinde mutlaka adli hemşireliğin temel konuları 

(delillerin tespiti, toplanması ve saklanması, yaralar vb.) yer almalı, meslek içi eğitim, yüksek lisans 

ve doktora programları ile bu alanda gerekli bilgi ve becerilere sahip hemşirelerin yetiştirilmesi 

desteklenmelidir (74,79).    

 Hemşirelik süreci, hastanın ilk değerlendirmesi ile başlayıp hemşirelik tanısının konmasına 

kadar geçen süre içinde uygulanan bakım sırasında hemşirelerin kullandıkları bilimsel bir yöntemdir. 

Adli hemşireliğin temeli değerlendirme, analiz, hemşirelik tanısı, sonucun tanımlanması, planlama, 

müdahalelerin gerçekleştirilmesi ve söz konusu hemşirelik uygulamalarına verilen yanıtların 

değerlendirilmesi adımlarını içeren hemşirelik sürecini destekleyecek biçimde şekillendirilmiştir. Adli 

hemşireliğin uygulama alanları, rol ve sorumlulukları hemşirelik süreci bağlamında gözden geçirilmiş 

ve adli hemşirelikte analiz etme, tanı koyma, beklenen sonuçları tanımlama, planlama, girişim ve 

değerlendirme gibi hemşirelik sürecinin tüm aşamalarının yer aldığı görülmüştür (74,76). 

 ABD’de adli hemşirelikte ilk uzman olarak bilinen Virginia Lynch 1990 yılında “Klinik Adli 

Hemşirelik: Rol Gelişimine Dair Tanımlayıcı Bir Çalışma” isimli adli hemşirelik konusundaki ilk 

makaleyi yayımlamıştır (74,76).   

 Lynch’in, acil servis hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçası olan adli hemşireliğin 

kullanılmasında önemli katkıları olmuştur. Acil servislerde görev yapan adli hemşirelerin, bilgi ve 

becerilerini cinsel saldırı incelemelerinin ötesine taşıyarak adli fotoğrafçılık, yara tanımlama, delil 

toplama ve bilirkişi raporlarını düzenleme gibi konuları içerecek şekilde genişletmiştir. ABD’de 

yasalar ve almış oldukları eğitim çerçevesinde, adli hemşireler birçok farklı alanda çalışabilmekte, 

olguları tek başlarına muayene etmek, rapor yazmak, delil toplamak ve hatta dosyayı adalete iletmek 

gibi yasa ile düzenlenmiş görevleri yerine getirmektedirler (74,76).   

Günümüzde adli hemşirelik uzmanlığı kendi içinde alt dallarını oluşturmuştur. 
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Klinik adli hemşirelik: Adli olduğu düşünülen vakaların hemşirelik bakımından ve aynı zamanda 

adli olaydaki kanıtların ve hastanın yasal haklarının korunmasından sorumludurlar. Kanıtların uygun 

bir şekilde tespiti, toplanması, muhafaza edilmesi, ilgili mercilere teslim edilmesi ve kaydedilmesini 

sağlarlar. Eksik kayıt ve rapor eksikliği durumunda doktorlar gibi hemşireler de tanık olarak görev 

yapabilmektedirler (73,80). 

Cinsel saldırı mağdurlarında adli hemşirelik: Adli hemşireler, cinsel saldırı mağdurlarının daha 

ayrıntılı ve hassas biçimde muayene edilmeleri konusunda eğitim almışlardır. Acil servislerdeki 

karışıklık nedeniyle cinsel saldırı kurbanlarının tanınmasına duyulan ihtiyaç nedeniyle cinsel saldırı 

hemşireliği geliştirilmiştir. Bu hemşireler, cinsel saldırı mağdurlarının ihtiyaç duyduğu; fiziksel 

değerlendirme, adli muayene, kanıtların toplanması ve korunması, cinsel yolla bulaşan hastalıklara 

yönelik testler, profilaktik ve tedaviye yönelik öneriler, adli rapor yazımı ve mahkemede tanıklığı 

içeren adli süreçlere hâkim uzmanlardır. Bunların yanında mağdurun duygusal travmasını en aza 

indirmekten de sorumludurlar (73,74,75). 

Adli psikiyatri hemşireliği: Psikiyatrik rahatsızlığı olup suç işleyen kişilerin tedavisi, bakımı hem 

kendileri hem de toplum açısından güvenli bir ortamda yapılmalıdır. Psikiyatrik rahatsızlığının olduğu 

ve bu nedenle cezai sorumluluklarının olmadığı ileri sürülen kişilerin gözlenip değerlendirilmesi için 

gereken ortam sağlanmalıdır. Adli hemşireler bu kişilerin rehabilitasyonunda ve en önemlisi güvenli 

bir ortamın sağlanmasında önemli bir yere sahiptir (73,74,80). 

Nezarethane ve cezaevlerinde adli hemşirelik: Suç işlediği için cezaevlerinde ve nezarethanelerde 

tutulan kişilerin sağlık değerlendirmesi, tedavisi, bakımı ve rehabilitasyonuyla ilgilenirler.  Hemşireler 

ilaçların verilmesi, tedaviye uyumun ve sürekliliğinin sağlanması için de gereklidir.  Gözaltında 

bulunan kişilerde kronik hastalıklara bağlı sürekli ilaç kullanımı hakkında bilgilendirme yapmak 

hemşireye düşmektedir. Cezaevinde görevli memurlarla ortak çalışarak, ortamın güvenliğinin 

sağlanmasına ve sağlık koşullarının oluşturulmasına yardımcı olmaktadırlar. İnsan hakları ve olası 

kötü muamele olaylarının önlenmesinde de rol alabilirler (73,74,75).    

Ölüm araştırmalarında adli hemşirelik: Adli hemşireliğin ölüm araştırmasındaki rolünün adli tıp 

bölümüne ve güvenlik güçlerine faydalı olduğu anlaşılmıştır. 1975 yılında Kanada’da adli hemşireler 

olay yerinde cinayet dedektiflerine ve Kanada güvenlik güçlerine yardımcı olmuşlardır. Soruşturma 

aşamasında adli hemşireler travmayı araştırmak, ölümün tıbbi nedenini bulmak, yaralanmanın 

mekanizmasını anlamak için gerekli düzenlemeleri sağlamak, ölüm sonrasındaki psikososyal desteği 

vermek gibi uygulamaları yerine getirmişlerdir. Adli hemşireler özellikle yas sürecinde önemli bir 

yere sahip olmuşlardır. Aynı zamanda adli olaylardaki kanıtların korunması, toplanması, delil teslim 

zinciri ile bunların teslimi ve cesedin yetkili kişilere herhangi bir eksik olmadan verilmesinden 

sorumludurlar (73,80).  

Adalet sistemi içinde adli hemşirelik: Adalet hizmetinde  görevli olan kişilere sağlık ile ilgili 

konularda danışmanlık yapmak adli hemşirelerin görevleri arasındadır. Özellikle malpraktis 
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davalarında hemşirelik uygulamaları ve hemşirelik bakımıyla ilgili danışmanlık istendiğinde uzman 

olan ve danışmanlık görevini alan adli hemşireler bu konuda bilirkişilik yapabilmektedirler (73,74).  
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  3. GEREÇ VE YÖNTEM 
 Bu çalışma 2009-2011 yılları arasında İstanbul’da 112 İl Acil Ambulans Servisinde ve özel 

bir ambulans şirketinde çalışan 312 ambulans çalışanı ile yapılmıştır. Paramedik, acil tıp teknisyeni, 

doktor, hemşire, şöför, anestezi teknikeri gibi meslek gruplarından oluşan örneklem grubundaki 76 

çalışan bilgi düzeyi belirleme formlarını eksik doldurduğu için örneklem dışında kalmıştır. Örneklem 

grubuna katılanların 58’i doktor, 52’si paramedik, 8’i hemşire, 104’ü acil tıp teknisyeni, 2'si anestezi 

teknikeri, 12'si şoför olmak üzere toplam kişi sayısı 236’dır. Araştırma, tanımlayıcı ve kesitsel olarak 

planlanmıştır. Araştırma adli olaylara giden ambulans ekiplerinin olay yerine ve delillere yaklaşımları 

ile ilgili bilgi düzeylerini anlamak amacıyla yapılmış ve araştırmada cevap bulunması amaçlanan 

sorular belirlenmiştir.   

Araştırmanın veri toplama aracı olan bilgi düzeyi belirleme formunu oluşturabilmek için olay 

yerine yaklaşım ve delillerin fark edilmesi ve korunması üzerine kaynaklar taranmıştır                                       

(24,26,32,49,50,81,82,83,84,85,86,87,88). Farklı kaynakların taranmasının yanında bilgi düzeyi 

belirleme formundaki “Acil Sağlık Ekibinin Olay Yerine Yaklaşımı” adlı bölümde bulunan 1. sorudan 

21. soruya kadarki sorular için Amerika Birleşik Devletleri’nde paramedikler için hazırlanmış       

“The Paramedic Exam Review” adlı bir test kitabından yararlanılmıştır (89). Test kitabındaki “Crime 

Scene Awareness”(Olay Yeri Farkındalığı) adlı bölümdeki bazı soruların kullanılabilmesi için 

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yayınevine mail atılarak gerekli izin alınmıştır (Ek 2,3). 

Üç bölümden oluşan bilgi düzeyi belirleme formunun ilk bölümü demografik özellikler, 

çalışma süresi, olay yeri inceleme teknikleri üzerine hizmetiçi eğitim ve ders alma durumları, 

ortalama vaka sayıları, İstanbul’daki çalışma süreleri, en çok karşılaştıkları adli olay türleri gibi 

konuları içeren sorulardan oluşmaktadır. İkinci bölümde, olay yerine yaklaşım ve delillerin fark 

edilmesi, korunması ile ilgili çoktan seçmeli 50 soru yer almaktadır (Ek 1). Bilgi düzeyi belirleme 

formu her bir soru 1 puan edecek şekilde 50 puan üzerinden değerlendirilmiştir. Her doğru soru için 1 

puan verilerek her bir çalışanın uygulama puanı hesaplanmıştır. İkinci bölümdeki sorular güvenlik ve 

kanıt ile ilgili sorular olarak ikiye ayrılmış ve puan ortalamaları hesaplanmıştır. Güvenlik ile ilgili 

sorular 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15, 16., 17. sorular olmak üzere 16 tanedir. 

Kanıtlar ile ilgili sorular 14. soru  ve 18. sorudan 50. soruya kadar olan toplamda 34 soru olarak 

belirlenmiştir.       

Son bölümde, olay yerine yaklaşım ve delillerin fark edilmesi ve korunması ile ilgili 

değerlendirilen bilgileri uygulamakta zorluk yaşama durumları ve bunun nedenlerinin sorulduğu iki 

soru mevcuttur (Ek 1). 

Oluşturulan bilgi düzeyi belirleme formlarını başta “112 Ambulans Servisi’ne” ait olan 

noktalara gidilerek ya da gidilen gündeki ekip üyelerine bilgi düzeyi belirleme formları bırakılıp diğer 

ekip üyelerine anlatması belirtilerek doldurtulmaya başlanmıştır. Aynı zamanda 2010 yılında “112 

Eğitim Birimi Sorumlusu” ile irtibat kurularak kendisinin vasıtasıyla “112 Komuta Merkezi’nde” 
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verilen hizmetiçi eğitimlerde bilgi düzeyi belirleme formlarının dağıtılması sağlanmıştır. 2011 yılında 

“112 Eğitim Birimi Sorumlusunun” görevini bırakması nedeniyle Eğitim Birimi ile ilgilenen personel 

ile iletişim kurularak hizmetiçi eğitimlerin gerçekleştiği yerler ve zamanlar öğrenilerek bilgi düzeyi 

belirleme formları eğitimlerin yapıldığı yerlerdeki eğitimcilere bırakılmıştır. Aldıkları hizmetiçi 

eğitim sonunda eğitimden sorumlu olan kişiler tarafından bilgi düzeyi belirleme formları çalışanlara 

dağıtılarak doldurtulmuştur.  

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nden tez konusunun kabulü alındıktan sonra (Ek 4) 

İstanbul Sağlık Müdürlüğü’ne araştırma izni almak için başvurulmuştur. Kurumdan İstanbul “112 İl 

Ambulans Servisi’nde” araştırmayı sürdürmek için yazılı izin alınmıştır (Ek 5).   

Yurtdışında bu konu üzerinde çalışma yapmış kişilerle iletişime geçilerek bilgi düzeyi 

belirleme formunu oluşturma konusunda yardım alınmıştır. Farklı kaynaklar taranarak bunların 

doğrultusunda bir bilgi düzeyi belirleme formu oluşturulmuştur. Bilgi düzeyi belirleme formunun 

eksiklerini görmek için hastane öncesinde çalışan ve bu konuda eğitim veren kişilere danışılmıştır. 

Bilgi düzeyi belirleme formları incelendikten sonra bilgi düzeyi belirleme formlarında analiz 

konusunda eksikler olduğu görülmüş ve yeni sorular eklenerek son hali oluşturulmuştur.  

Toplanan veriler SPSS for Windows 17.0 analiz program kullanılarak analiz edilmiştir. 

Tanımlayıcı, sıklık analizleri ile birlikte, ANOVA, t-test, ki-kare, korelasyon testleri kullanılarak 

bağıntılara bakılmıştır.    

Hazırlanan bilgi düzeyi belirleme formu ile çalışanların olay yerine yaklaşım ve delillerin 

korunması ile ilgili bilgilerinin ölçülmesi yanında gerekli izinler ve Sağlık Müdürlüğünden alınan 

protokol doğrultusunda Taksim’deki 112 ambulans noktasına gidilerek ekiplerle birlikte adli olaylara 

gidilmiştir (Ek 6). Sağlık Müdürlüğünden alınan 3 aylık izin süresince Taksim’deki ambulans 

noktasına gidilerek ambulans ekipleriyle birlikte adli olay çağrısı alındığında vakaya çıkılmıştır. Bu 

tezde adlı tezde hastane öncesi sağlık çalışanları ile gidilen adli olaylarda yapılan subjektif gözlemler 

tez konusuna bağlı kalarak yazılmıştır.  
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4. BULGULAR 
 Araştırmanın örneklem grubunu toplamda 312 ambulans çalışanı oluşturmaktadır. 312 

ambulans çalışanından 76 çalışan bilgi düzeyi belirleme formlarını eksik doldurduğu için örneklem 

dışında kalmıştır. Çalışmaya katılan 236 kişinin % 62.4’ü kadın, % 37.6’sı erkektir (Tablo II).  
Tablo II. Çalışmaya katılanların cinsiyete göre dağılımı 

CİNSİYET  % 

Kadın  147 62.4 

Erkek 89 37.6 

Toplam  236 100 

 

 236 çalışanın yaş değişkenleri incelendiğinde 15-20 yaş arasında %2.5, 21-25 yaş arasında 

%43.6, 26-30 yaş arasında %39.8, 30 yaşından fazla grubun %14 oranında olduğu saptanmıştır  

(Tablo III).  
Tablo III. Çalışmaya katılanların yaş değişkenlerine göre dağılımı 

YAŞ DEĞİŞKENLERİ  % 

15-20 6 2.5 

21-25 103 43.6 

26-30 94 39.8 

30'dan fazla 33 14 

Toplam  236 100 

 

 Örneklem grubunun %2.1’sinin ilkokul mezunu, %1.3’ünün ortaokul mezunu, %44.1’inin lise 

mezunu, %25’nin ön lisans mezunu, %16.9’nun lisans mezunu, %10.6’sının  yüksek lisans mezunu 

olduğu saptanmıştır (Tablo IV).  
Tablo IV. Çalışmaya katılanların eğitim düzeyine göre dağılımı  

EĞİTİM DÜZEYİ  % 

İlkokul  5 2.1 

Ortaokul 3 1.3 

Lise 104 44.1 

Ön lisans 59 25 

Lisans 40 16.9 

Yüksek lisans 25 10.6 

Toplam  236 100 
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 Çalışanların %24.6’ü doktor, %22’si paramedik, %44.1’i acil tıp teknisyeni, %3.4’ü hemşire, 

%0.8’i anestezi teknikeri, %5.1’i şofördür (Tablo V).  
Tablo V. Çalışmaya katılanların meslek gruplarına göre dağılımı 

MESLEK  % 

Doktor 58 24.6 

Paramedik  52 22 

Acil tıp teknisyeni 104 44.1 

Hemşire 8 3.4 

Anestezi teknikeri 2 0.8 

Şoför 12 5.1 

Toplam 236 100 

 

 236 acil sağlık elemanı içinde çalışma süresi 0 ile 5 yıl arasında olanlar %80.1, 6 ile 10 yıl 

arasında olanlar %14.8, 11 ile 15 yıl arasında olanlar %4.2, 15 yıldan fazla çalışanlar %0.4 olarak 

görülmüştür (Tablo VI).  
Tablo VI. Çalışmaya katılanların çalışma süresine göre dağılımı 

ÇALIŞMA SÜRESİ  % 

0-5 190 80.1 

6-10 35 14.8 

11-15 10 4.2 

15'den fazla 1 0.4 

Toplam  236 100 

 

 Örneklem grubunun %36.1’nin meslek hayatlarında olay yeri inceleme ve teknikleri üzerine 

hizmetiçi eğitim aldığı, %63.9’unun hizmetiçi eğitim almadığı görülmüştür. 236 çalışandan %46.6’sı 

okuldaki eğitimlerinde olay yeri inceleme ve teknikleri üzerine ders almış, %53.4’ü bu konu üzerine 

ders almadığını belirtmiştir. %13.5’i hizmetiçi eğitimin gerekli olmadığını, %86.5’i hizmetiçi eğitimin 

olması gerektiğini ifade etmiştir (Tablo VII).  
Tablo VII. Çalışmaya katılanların olay yeri inceleme teknikleri üzerine ders alma, hizmetiçi eğitimin gerekliliği 

ve hizmetiçi eğitim alma durumları  

N:236 Evet Hayır 

 N % N % 

Hizmetiçi eğitim alma 86 36.1 150 63.9 

Olay yeri inceleme ve teknikleri dersi alma 110 46.6 126 53.4 

Hizmetiçi Eğitimin Gerekliliği 204 86.5 32 13.5 
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 Söz konusu çalışanların günlük çıktıkları vaka sayısı 2 ile 18 arasındadır ve ortalaması 9.59 

olarak saptanmıştır. Sağlık çalışanlarından İstanbul ilindeki çalışma süresi en az olan 1 ay, en çok olan 

ise 26 yıldır. İstanbul’daki ortalama çalışma süresi 3 yıl 6 ay olarak saptanmıştır (Tablo VIII). 
Tablo VIII. Çalışmaya katılanların günlük vaka sayısı, İstanbul ilinde çalışma süresi (ay) 

 N Minimum Maksimum Ortalama 

Günlük Vaka Sayısı 236 2 18 9.59 

İstanbul İlinde Çalışma Süresi (Ay)  236 1 ay 26 yıl 3 yıl 6 ay 

 

 236 acil sağlık çalışanından çalışırken en çok karşılaştıkları üç adli olay türünü belirtmeleri 

istenmiştir. %97.7 trafik kazaları, düşmeler, darp olguları ve iş kazaları ile, %78.9 kesici, kesici delici, 

delici, kesici ezici ve ezici alet yaralanmaları ile, %36.9 ateşli silah ve patlayıcılarla olan yaralanmalar 

ile, %36.1 intihar girişimi ile, %34.6 zehirlenme vakaları ile karşılaştıklarını belirtmiştir (Tablo IX).  
Tablo IX. Çalışmaya katılanların en çok karşılaştıkları adli olay türleri 

N:236  % 

Trafik kazaları, düşmeler, darp olguları ve iş kazaları 229 97.7 

Kesici, kesici delici, delici, kesici ezici ve ezici alet yaralanmaları 188 78.9 

Ateşli silah ve patlayıcılarla olan yaralanmalar 87 36.9 

Her türlü intihar girişimi 86 36.1 

Zehirlenmeler 80 34.6 

Tıkama,tıkanma,ası,elle veya iple boğulma, karın göğüs tazyiki, diri gömülme, suda boğulma 16 6.8 

Yanıklar, elektrik çarpmaları 11 4.5 

Aile içi şiddet olguları 7 3.0 

İşkence iddiaları 2 0.8 

Hekim hataları 2 0.8 

Cinsel saldırı olguları 0 0 

  

 Örneklem grubuna katılanlara olay yerine yaklaşım ve delillerle ilgili çoktan seçmeli soruların 

sonunda adli olaylara gittiklerinde sahip oldukları bilgilerini uygularken zorlanma ya da unutma 

yaşayıp yaşamadıkları sorulmuştur. %67.7’si bilgilerini uygulamakta zorlandıklarını ya da 

unuttuklarını söylemiştir. %32.3’ü bir problem yaşamadıklarını ifade etmişlerdir (Tablo X). 
Tablo X. Çalışmaya katılanların bilgilerini uygulamakta zorlanma, unutma durumlarına göre dağılımı  

N:236 Evet Hayır 

Bilgilerini uygulamakta zorlanma, unutma N % N % 

162 67.7 74 32.3 
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 236 çalışana bilgilerini uygulamakta zorlanma ya da unutma nedenleri sorulmuştur. Çalışanlar 

en fazla olay yerindeki halkın müdahalesini (%78.9) ve zaman darlığını (%58.9) kısıtlayıcı nedenler 

arasında belirtmişlerdir (Tablo XI). 
Tablo XI. Çalışmaya katılanların bilgilerini uygulamakta zorlanma, unutma nedenlerine göre dağılımı 

N:236 Evet Hayır 

N % N % 

Anksiyete 52 32.2 110 67.8 

Olayın yarattığı heyecan nedeniyle 72 44.4 90 55.6 

Zaman darlığı nedeniyle 95 58.9 67 41.1 

Ekip ve/veya eleman eksikliği nedeniyle 84 52.2 78 47.8 

Teknik yetersizlikler nedeniyle 81 50 81 50 

Olay yerindeki halkın müdahalesi nedeniyle 128 78.9 34 21.1 

Mağdurun ve/veya yakınlarının reddetmesi nedeniyle  88 54.4 74 45.6 

 

 

 Çalışmanın ilk ve son bölümündeki sorular analiz edildikten sonra ikinci bölümde olay yerine 

yaklaşım ve delillerin fark edilmesi, korunması ile ilgili bilgi formunda çalışanların konu ile ilgili 

uygulama puanları incelenmiş en düşük 10, en yüksek 37 aldıkları ve yığılmanın 27 kişi (%11.4) ile 

28 puanda olduğu görülmüştür. Örneklem grubuna katılanlar için uygulama puan ortalaması 28.78 

olarak bulunmuştur.  

 İkinci bölümdeki sorular güvenlik ve kanıtlar ile ilgili sorular olarak ikiye ayrılmıştır. 

Güvenlik ile ilgili soruların (16 soru) puanları incelendiğinde en düşük 0, en yüksek 10 alındığı ve 

yığılmanın 62 kişi (%26.3) ile 3 puanda olduğu görülmüştür. Güvenlik sorularının puan ortalaması 

4.16 olarak hesaplanmıştır. Kanıtlar ile ilgili sorularda (34 soru) en düşük 8, en yüksek 31 alındığı ve 

yığılmanın 34 kişi (%14.4) ile 26 puanda olduğu bulunmuştur. Kanıtlar ile ilgili soruların puan 

ortalaması 24.5 olarak hesaplanmıştır.       
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Tablo XII. Uygulama puanının yaş, eğitim, meslek, çalışma süresi ilişkisi (One-way ANOVA) 

 N % Uygulama 

Puan Ort. 

Min. Maks. F P 

Yaş 15-20 6 2.5 23.67 10 31 3.607 .014 

21-25 103 43.6 29.43 16 37 

26-30 94 39.8 28.15 11 37 

31'den fazla 33 14.0 29.45 23 37 

Toplam 236 100.0 28.78 10 37 

Eğitim İlkokul 5 2.1 28.20 26 32 5.279 .000 

Ortaokul 3 1.3 26.33 23 30 

Lise 104 44.1 27.76 11 36 

Ön Lisans 59 25.0 28.02 10 37 

Lisans 40 16.9 30.75 19 37 

Yüksek Lisans 25 10.6 32.04 13 37 

Toplam 236 100.0 28.78 10 37 

Meslek Paramedik 52 22.0 27.65 10 36 5.770 .000 

Acil Tıp Teknisyeni 104 44.1 27.84 11 37 

Anestezi Teknikeri 2 .8 25.50 25 26 

Doktor 58 24.6 31.47 19 37 

Şoför 12 5.1 28.08 23 32 

Hemşire 8 3.4 30.63 24 35 

Toplam 236 100.0 28.78 10 37 

 

Çalışma 

Süresi 

0-5 190 80.5 29.16 10 37  

3.104 

 

.027 6-10 35 14.8 26.63 11 37 

11-15 10 4.2 28.40 22 37 

15'dan fazla 1 .4 34.00 34 34 

Toplam 236 100.0 28.78 10 37 

  

 Çalışanların yaş, eğitim, meslek, çalışma süresine göre uygulama puan ortalamaları 

karşılaştırılarak Tablo XII’de sunulmuştur. Yaş, eğitim, meslek, çalışma süresi durumunun uygulama 

puan düzeyini anlamlı ölçüde etkilediği bulunmuştur (p<.05). Yaş değişkenlerinde 31 yaşından fazla 

olan 33 bireyin uygulama puan ortalaması en yüksek olarak belirlenmiş (29.45), en düşük uygulama 

puan ortalamasını (23.67) ise 15-20 yaş aralığını oluşturan 6 kişinin aldığı saptanmıştır. Eğitim 

durumları incelendiğinde yüksek lisans (n:25) mezunlarının en yüksek uygulama puan ortalamasına 

sahip oldukları (32.04), bunu lisans mezunlarının (n:40) uygulama puan ortalamasının (30.75) izlediği 

görülmüştür. Meslek grupları içinden uygulama puan ortalaması en yüksek (31.47) grubun doktorlar 

(n:58) olduğu, doktorlar grubunu 30.63’lük uygulama puan ortalamasıyla hemşirelerin (n:8) izlediği 

görülmüştür. 15 yıldan fazla çalışan grubun (n:1) 34.00 ile en iyi uygulama puan ortalamasına sahip 

olduğu, bu grubu 29.16 uygulama puan ortalaması ile 0 ile 5 yıl arası çalışanların (n:190) takip ettiği 

saptanmıştır.   
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Tablo XIII. Uygulama puanının cinsiyet, hizmetiçi eğitim, olay yeri inceleme dersi, hizmetiçi gereklilik, 

bilgileri uygulamakta zorlanma/unutma, anksiyete, olayın yarattığı heyecan, zaman darlığı, ekip/eleman 

yetersizliği, teknik yetersizlikler, olay yerindeki halkın müdahalesi, mağdurun yakınlarının müdahaleyi 

reddetmesi ile ilişkisi (T-test) 

 N % Uygulama 

Puan Ort. 

F T P              

Cinsiyet Kadın  147 62.4 28.41 2.131 .167 .868 

Erkek  89 37.6 28.24 

Hizmetiçi Eğitim Hayır 150 63.9 28.00 .492 -.936 .351 

Evet 86 36.1 28.96 

Olay Yeri İnceleme Dersi Hayır 126 53.4 28.58 1.487 .503 .616 

Evet 110 46.6 28.08 

Hizmetiçi Eğitim Gereklilik Hayır 32 13.5 23.17 3.138 -4.457 .000 

Evet 204 86.5 29.16 

Bilgileri Uygulamada 
Zorlanma/Unutma 

Hayır 74 32.3 28.00 4.455 -.485 .628 

Evet 162 67.7 28.51 

Anksiyete Hayır 110 71.8 27.38 6.877 -2.658 .009 

Evet 52 32.2 30.90 

Olayın Yarattığı Heyecan Hayır 90 55.6 27.76 .001 -1.318 .191 

Evet 72 44.4 29.45 

Zaman Darlığı Hayır 67 41.1 28.41 .010 -.137 .891 

Evet 95 58.9 28.58 

Ekip ve/veya Eleman Yetersizliği Hayır 78 47.8 28.65 .002 .208 .835 

Evet 84 52.2 28.38 

Teknik Yetersizlik Hayır 81 50.0 28.00 .037 -.798 .427 

Evet 81 50.0 29.02 

Olay Yerindeki Halkın 
Müdahalesi 

Hayır 34 21.1 23.16 14.023 -4.846 .000 

Evet 128 78.9 29.94 

Mağdurun ve/veya Yakınlarının 
Müdahaleyi Reddetmesi       

Hayır 74 45.6 26.88 3.513 -2.397 .019 

Evet 88 54.4 29.88 

   

 Tablo XIII’te uygulama puan ortalamasının cinsiyet, hizmetiçi eğitim alma ve hizmetiçi 

eğitimin gerekli olduğunu düşünme, olay yeri inceleme dersi alma, olay yerinde bilgilerini 

uygulamakta zorlanma, unutma faktörleri arasındaki anlamlılıklarına bakılmıştır. Ayrıca  bilgilerini 

uygulamakta zorlanma, unutma nedenleri arasında sunulan; anksiyete, olayın yarattığı heyecan, 

zaman darlığı, ekip eleman yetersizliği, teknik yetersizlikler, olay yerindeki halkın müdahalesi, 

mağdurun ve/veya yakınlarının müdahaleyi reddetmesi durumları arasında farklı olup olmadığına 

bakılmıştır.  

 Hizmetiçi eğitimin gerekli olduğunu düşünenlerin (n:204), olay yerinde anksiyete duyanların 

(n:52), olay yerindeki halkın müdahalesi (n:128) ve mağdurun ve/veya müdahaleyi reddetmesi 

nedeniyle (n:88) bilgilerini uygulamakta zorlananların uygulama puan ortalamasının diğer gruba göre 

anlamlı olarak yüksek çıktığı görülmüştür (p<.05).   
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Tablo XIV. Uygulama puanının günlük vaka sayısı, İstanbul ilinde çalışma süresi(ay) ile ilişkisi (Korelasyon)  

 
Uygulama Puanı Günlük Vaka Sayısı 

Pearson Korelasyon 1 (serbestlik derecesi)(sd) -.033 

P 
 

.706 
 Uygulama puanı İstanbul ilinde çalışma süresi (ay) 

Pearson Korelasyon 1(serbestlik derecesi)(sd) -.111 

P 
 

.204 
 

 Günlük vaka sayısının, İstanbul ilinde çalışma süresinin(ay) uygulama puanı üzerindeki 

etkisine bakılmıştır (Tablo XIV). Uygulama puanı ile günlük çıkılan vaka sayı ortalaması ve İstanbul 

ilinde çalışma sure (ay) ortalaması arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>.05).    
 

Tablo XV. Bilgileri uygulamakta zorlanma/unutmanın, anksiyetenin, olayın yarattığı heyecanın ve zaman 

darlığının cinsiyet, yaş, eğitim, meslek, çalışma süresi, olay yeri inceleme dersi alma, hizmetiçi eğitim alma ve 

hizmetiçi eğitim gereklilik arasındaki ilişkisi (Ki-kare)  

 
Bilgileri Uygulamakta 

Zorlanma, Unutma 

Anksiyete  Olayın Yarattığı Heyecan Zaman Darlığı  

 
Değer sd P Değer sd P Değer sd P Değer sd P 

Cinsiyet 
.199a 1 .656 .017a 1 .898 .037a 1 .847 .029a 1 .864 

Yaş 
1.937a 3 .586 1.112a 3 .774 .629a 3 .890 2.213a 3 .529 

Eğitim  
9.718a 3 .021 3.743a 3 .291 12.455a 3 .006 4.304a 3 .230 

Meslek  
7.074a 4 .132 4.238a 4 .375 10.526a 4 .032 8.809a 4 .066 

Çalışma Süresi 
.639a 2 .727 .913a 2 .633 5.323a 2 .070 .070a 2 .966 

Hizmet İçi Eğitim  
.917a 1 .338 .407a 1 .523 .563a 1 .453 .023a 1 .880 

Olay Yeri 

İnceleme Dersi 
.528a 1 .468 .918a 1 .338 .576a 1 .448 .037a 1 .848 

Hizmet İçi Eğitim 

Gereklilik 
.010a 1 .922 3.618a 1 .057 2.120a 1 .145 .452a 1 .501 

 

 Tablo XV’te cinsiyetin, yaşın, eğitimin, mesleğin, çalışma süresinin, hizmetiçi eğitimin ve 

hizmetiçi eğitimin gerekli olduğunu düşünmenin, olay yeri inceleme dersinin, acil sağlık ekiplerinin 

olay yerine gittiklerinde bilgilerini uygulamakta zorlanma, unutma üzerine etkisi incelenmiştir. 

Değişkenler içinde bir tek eğitimin bilgiler uygulanırken zorlanma, unutma üzerinde  etkisi olduğu 

sonucu çıkmıştır (p<.05). Eğitim düzeylerinde bilgilerini uygulamakta zorlananların sayılarına 

bakıldığında yüksek lisans mezunlarının (n:25) %96’sının (n:24) evet yanıtını verdikleri görülmüştür.  
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Anksiyetenin; cinsiyetin, yaşın, eğitimin, mesleğin, çalışma süresinin, hizmetiçi eğitimin, olay 

yeri inceleme dersinin, hizmetiçi eğitimin gerekli olduğunu düşünme ile ilişkisine Tablo XV’te 

bakılmıştır. Hiçbir değişkenin anksiyete ile ilişkisi saptanamamıştır. Hizmetiçi eğitimin gerekli 

olduğunu düşünenlerin biraz daha fazla anksiyete yaşadığı görülmekle birlikte anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır (p>.05). 

 Olayın yarattığı heyecanı etkileyen faktörler analiz edilmiştir. Eğitimin ve mesleğin, olayın 

yarattığı heyecan ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır (p<.05) (Tablo XV). Yüksek lisans mezunu 

25 çalışanın %80’i (n:20) olayın yarattığı heyecandan dolayı bilgilerini uygulamakta zorlandıklarını 

veya unuttuklarını belirtmiştir. Meslek gruplarından doktorların (n:58) %67.2’sinin (n:39) diğer 

meslek gruplarına göre daha fazla olayın yarattığı heyecandan dolayı bilgilerini uygulamakta 

zorlandıkları veya unuttukları saptanmıştır.  

 Bilgilerini uygulamakta zorlanma nedeni olarak zaman darlığını söyleyenlerin belirli 

faktörlerle ilişkisine bakılmıştır. Hiçbir değişkenin kendi içinde zaman darlığı açısından farklı 

olmadığı görülmüştür (p>.05).  

 

Tablo XVI. Ekip ve/veya eleman eksikliği, teknik yetersizlikler, olay yerindeki halkın müdahalesi, mağdurun 

ve/veya yakınlarının müdahaleyi reddetmesi ile cinsiyet, yaş, eğitim, meslek, çalışma süresi, olay yeri inceleme 

dersi alma, hizmetiçi eğitim alma ve hizmetiçi eğitim gereklilik ile ilişkisi (Ki-kare) 

 
 Ekip ve/veya eleman 

eksikliği 
Teknik yetersizlikler Olay yerindeki 

halkın müdahalesi 
Mağdurun ve/veya 
yakınlarının 
müdahaleyi reddetmesi 

 
Değer sd 

 
P Değer sd 

 
P Değer sd 

 
P Değer sd 

 
P 

Cinsiyet 
.014a 1 .904 5.657a 1 .017 .042a 1 .837 .713a 1 .399 

Yaş 
1.929a 3 .587 2.266a 3 .519 9.662a 3 .022 3.238a 3 .356 

Eğitim  
6.896a 3 .075 8.790a 3 .032 3.526a 3 .317 9.532a 3 .023 

Meslek  
8.593a 4 .072 12.272a 4 .015 3.190a 4 .526 11.215a 4 .024 

Çalışma Süresi 
2.002a 2 .368 2.544a 2 .280 1.145a 2 .564 .132a 2 .936 

Hizmet İçi Eğitim  
.022a 1 .881 .200a 1 .655 .033a 1 .855 .560a 1 .454 

Olay Yeri İnceleme 

Dersi 
.143a 

 

1 

 

.706 

 

2.880a 

 

1 

 

.090 

 

.564a 

 

1 

 

.453 

 

.110a 

 

1 

 

.740 

 
Hizmet 

İçi Eğitim Gereklilik 
1.980a 1 .159 1.538a 1 .215 6.938a 1 .008 2.488a 1 .115 

        

Ekip ve/veya eleman eksikliği nedeniyle bilgilerini uygulamakta zorlandığını söyleyenlerle 

Tablo XVI’da belirtilen değişkenler arasında anlamlılık bulunamamıştır (p>.05). Cinsiyet, yaş, eğitim, 

meslek, çalışma süresi, hizmetiçi eğitim, olay yeri inceleme dersi, hizmetiçi gereklilik değişkenleri 

içinde belirtilen grupların hiçbiri özellikle ekip ve/veya eleman eksikliği nedeniyle bilgilerini 

uygulamakta zorlandıklarını veya unuttuklarını söylememiştir.   
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 Teknik yetersizlikler nedeniyle bilgilerini uygulamakta zorlandıklarını söyleyenler cinsiyet, 

eğitim, meslek bakımından farklılık göstermektedir (p<.05) (Tablo XVI). Erkeklerden (n:89) 

%66.2’sinin (n:59) teknik yetersizlikler sebebiyle bilgilerini uygulamakta zorlandıkları veya 

unuttukları saptanmış ve kadınlardan daha fazla bu cevabı verdikleri anlaşılmıştır. Eğitim düzeylerine 

bakıldığında lisans mezunlarının (n:40) %67.5’inin (n:27) teknik yetersizliklerden dolayı bilgilerini 

uygulamakta zorlandıkları veya unuttukları belirlenmiş ve bu eksikliğin diğer eğitim gruplarına göre 

daha fazla olduğu saptanmıştır. Meslekler arasında doktorların (n:58) %67.2’sinin (n:39) teknik 

yetersizlikler sebebini sundukları saptanmıştır.      

 Olay yerindeki halkın müdahalesinden dolayı bilgilerini uygulamakta zorlandığını söyleyen 

çalışanlar arasından, hizmetiçi eğitimin gerekli olduğunu düşünenler ve çalışanların yaş 

değişkenlerine bakıldığında aralarında anlamlı bir ilişki görülmüştür (p<.05). Olay yerindeki halkın 

müdahalesi nedeniyle bilgilerini uygulamakta zorlanma veya unutma %85.4 (n:88) ile en fazla 21-25 

yaş grubunda (n:103) olduğu görülmüştür. Yaş arttıkça olay yerindeki halkın müdahalesi sebebiyle 

zorlandıklarını belirtenlerin azaldığı görülmüştür.     

 Bilgilerini uygulamakta zorlandığını mağdurun ve/veya yakınlarının müdahaleyi reddetmesi 

nedeniyle olduğunu söyleyenlerin eğitim ve meslek düzeyinde farklılık gösterdiği bulunmuştur 

(p<.05). Lisans mezunlarından (n:40) %77.5’i (n:31) bu sebeple bilgilerini uygulamakta 

zorlandıklarını veya unuttuklarını belirterek diğer gruplar arasında ön plana çıkmıştır. Doktorlar 

(n:58) %74.1’lük oran ile (n:43) en fazla bu sebebi gösteren grup olmuştur.       

 Bilgi düzeyi belirleme formundaki 18. soru ile meslek grupları arasındaki ilişkide p.030 

bulunduğundan 18. soruya doğru cevap verenler ile meslek grupları arasında anlamlı farklılık 

bulunmuştur. (X2:26.90 df:15, p<.05) 18. soruyu 236 çalışanın %58.8’i (n:139) doğru cevaplamıştır.   

Bilgi düzeyi belirleme formundaki 18. soru ile uygulama puan ortalaması arasındaki ilişki 

için analiz yapıldığında p.000 bulunduğundan 18. soruya doğru cevap verenler ile uygulama puan 

ortalaması arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. [F(3-232):11.031, p<.05] Doğru cevabı verenlerin 

uygulama puan ortalaması 30.06 olarak görülmüştür.  

19. soru ile uygulama puan ortalamaları arasındaki ilişkide. p.000 olduğundan 19. soruya 

doğru cevap verenler ile uygulama puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.         

[F(3-232):19.009, p<.05] “Kağıt poşet” cevabını veren çalışanların minimum uygulama puanı 16, 

maksimum 37 bulunmuş, uygulama puan ortalamasının 28.76 olduğu görülmüştür. “Ağzı kilitli olan 

poşete” diyenlerin minimum uygulama puanı 10, maksimum 37 çıkmış, ortalama uygulama puanı 

29.20 olarak görülmüştür. Çalışanların %10.5’inin (n:25) doğru yanıtı verdiği görülmüştür.   

 20. soru ile eğitim arasındaki ilişki için ki-kare analizi kullanıldığında p.007 bulunduğundan 

20. soruya doğru cevap verenler ile eğitimleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. (X2:31.72, df: 

15, p<.05) Soruyu çalışanların %38.9’u doğru bilmiştir.   
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 20. soruyu çalışanların %40’ı doğru cevaplamıştır. 20. soru ile hizmetiçi eğitim gerekliliği 

arasındaki ilişki için ki-kare analizi kullanılmıştır. Ki-kare analizinde p.034 bulunduğundan 20. 

soruya doğru cevap verenler ile hizmetiçi eğitim gerekliliği arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. 

(X2:8.64, df: 3, p<.05) 

 20. soru ile uygulama puan ortalaması arasındaki ilişki için ANOVA analizi yapılmıştır. 

p.000 bulunduğundan 20. soruya doğru cevap verenler ile uygulama puan ortalaması arasında anlamlı 

ilişki bulunmuştur. [F(3-232):20.704, p<.05] Doğru cevaplayanların uygulama puan ortalaması 31.49 

çıkmıştır.   

 30. soru ile yaş değişkenleri arasındaki ilişkiye ki-kare ile bakıldığında p.035 bulunduğundan 

30. soru ile yaş değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık görülmüştür. (X2:8.62, df:3, p<.05) 236 

kişiden 205’i (%86.8) doğru yanıtı vermiştir.    

 30. soru ile eğitim arasındaki ilişkiye ki-kare ile bakıldığında p.046 sonucuna ulaşılmıştır. 30. 

soru ile eğitim arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır. (X2:11.28, df:5, p<.05)   

 30. soru ile uygulama puan ortalaması arasındaki ilişki için ANOVA kullanılmıştır.  p.000 

bulunduğundan 30. soru ile uygulama puan ortalaması arasında anlamlı bir farklılık görülmüştür. 

[F(1-234):59.654, p<.05] Uygulama puan ortalaması 29.63 çıkmıştır. 

 31. soru ile yaş değişkenleri arasındaki ilişkiye ki-kare ile bakıldığında p.001 bulunduğundan 

31. soru ile yaş değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık olduğuna ulaşılmıştır. (X2:29.64, df:9, 

p<.05)  

 31. soru ile meslek arasındaki ilişki için ki-kare analizi kullanılmıştır. p.010 bulunduğundan 

31. soruya doğru cevap verenler ile meslek grupları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur.   

(X2:30.58, df:15, p<.05) Soruyu 185 (%78.3) çalışan doğru cevaplamıştır. 

 31. soru ile uygulama puan ortalaması arasındaki ilişki için ANOVA kullanılmıştır.  p.000 

bulunduğundan 31. soru ile uygulama puan ortalaması arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır. 

[F(3-232):18.689, p<.05] Soruyu doğru bilenlerin uygulama puan ortalaması 29.76 olarak 

bulunmuştur.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

44 

5. TARTIŞMA 
 Hastane öncesi acil sağlık ekipleri adli olaylarda olay yerindeki yaralılara acil bakımı 

sağlamak için olaydan sonra çağrılan öncelikli gruplardandır. Dünyada ve ülkemizde özellikle de 

İstanbul gibi adli olayların çok olduğu bir şehir göz önüne alındığında hastane öncesi acil sağlık 

ekiplerinin rolünün yadsınamayacak düzeyde olduğu görülmektedir. Konu ile ilgili istatistiki bilgiler 

değerlendirildiğinde; 2009 yılı verilerine göre Amerika’da yaklaşık 20 milyon kişi şiddet ve mala 

yönelik suçların mağduru, 4.3 milyon kişi ise şiddet suçlarının mağduru olmuştur (90). 2008 yılı 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ise 3.447 kişi öldürme, 7.802 kişi yaralama, 986 kişi cinsel 

saldırı, 3.517 kişi ateşli silahlar ve bıçaklarla ilgili suçlardan hüküm giymiştir (91). 2007 yılının 

Emniyet Genel Müdürlüğü sayfasından elde edilen verilere göre kişiye karşı suçlarda ilk üç sıra 

kasten yaralama (94.878), tehdit (34.395), taksirle yaralama (21.989) biçiminde oluşmuştur. 803 reşit 

olmayanla cinsel ilişki, 4.000 cinsel taciz, 920 tecavüz, 10 işkence, 22.200 aile içi şiddet olayı kayıt 

edilmiştir. Trafikte 7.000 olay görülmüştür. 2007 rakamlarına göre, çocuğun cinsel istismarında 

1.200, cinsel istismarın vücuda organ veya cisim sokularak işlenmesinde 296 vaka görülmüştür. 

Silahla ateş ederek genel güvenliği tehlikeye sokmada 7.000 olay yaşanmıştır. En fazla suç İstanbul 

ilinde gerçekleşmiştir (92). Türkiye İstatistik Kurumu’na göre 2010 yılında toplam intihar sayısı 2.933 

olarak verilmiştir (93).  

 Adli olaylarda genellikle acil müdahaleye ihtiyaç duyulduğundan bu veriler doğrultusunda 

hastane öncesi acil müdahale ekipleri olay yerine ulaşan ilk ekiplerden olmakta ve vakaya müdahale 

etmektedirler. 

 Şiddetin içinde olduğu olaylar riskli ve sağlık çalışanları için tehlikeli olabilmektedir. Bu tür 

vakalarda sağlık çalışanları çok dikkatli olmalı ve olaylara şüpheci yaklaşmalıdır. Olayın gerçekleştiği 

yerdeki insan davranışları, bölgede daha önceden gerçekleşen şiddet olayları, tehlike işareti olabilecek 

sesler, alkol ve uyuşturucunun kullanıldığını gösteren işaretler, şüpheli sessizlik gibi bulgularda sağlık 

çalışanları olay yerine komuta merkezinin yardımıyla güvenlik gücü talep etmelidir (94,95).  

 Adli olaylarda olay yerinde bulunan kanıtlar, mağdurun yaralanmasıyla ölümü arasındaki 

zamanda acil bakım gerçekleştirilirken ya da cesedin yerinin değiştirilmesi sonucu değişikliğe 

uğrayabilir. Mağdur acil müdahale ile kurtarılmışsa mağdurun üstündeki ve olay yerindeki kanıtlar 

yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Oysa ki olay kapalı bir ortamda gerçekleşirse kanıtları 

korumak daha kolay olabilmektedir. Olay yeri açık alanda ise birçok çalışanın ve halkın bulunması 

nedeniyle olayın gerçekleşmesi ile ilgili önemli ipuçları, yaralanma ve ölümden önceki, sırasındaki ve 

sonrasındaki durumların açığa çıkarılmasını sağlayacak kanıtlar, kaybolabilir, yok edilebilir ya da 

bozulabilir (9,96). 

 Olay yerinde “bir şeye dokunma teorisi!” eğer olay yerinde yaralılar varsa hastane öncesi 

sağlık ekibi tarafından uygulanamamaktadır. Yaralı ya da yaralılara acil bakımı gerçekleştirmek her 

şeyden önce geldiği için hastane öncesi sağlık ekibi bu amaçla kanamayı durdurma, entübe etme, CPR 
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uygulama, tesbit etme, hastayı hastaneye sevk etme gibi tıbbi süreçleri uygulayarak fiziksel 

müdahalede bulunurlar. Bu nedenle “bir şeye dokunma teorisi!” yerine kolay bozulabilen kanıtların 

fark edilmesi, basit koruma tekniklerinin öğretilmesi ve hastanede toplanana kadar kanıtların 

saklanmasıyla ilgili protokolün oluşturulması ve delil teslim zincirinin korunması sağlanmalıdır. 

Delili toplayanın adı ve soyadı, kanıtın toplandığı tarih rapora yazılmalıdır. Kanıtların kaydı 

konusunda en azından toplayan kişinin adı, soyadı, kanıtın bulunduğu yer ve kanıtın toplandığı zaman 

belirtilmelidir. Eğer kanıtın korunması gerekiyor ya da laboratuvara ulaştırılması için başka birisine 

verilmesi gerekiyorsa bunun için gerekli formlar doldurulmalı ve notlar tutulmalıdır. Tüm bunların 

asıl amacı hasta ve yaralının stabilizasyonu ve hastaneye ulaştırılması olan hastane öncesi sağlık ekibi 

için göz korkutucu bir görev haline gelmektedir (9,34). Bu görev göz korkutucu olduğu kadar adaletin 

sağlanması açısından da bir o kadar önemlidir. Acil sağlık ekipleri acil bakımın yanında adaletin 

sağlanmasındaki önemli rollerinin farkında olarak olay yerinde hareket etmelidirler. Acil sağlık 

ekibinden beklenen, olay yeri incelemesi yapmak ya da kanıtları toplamak değil, tıbbi bakımı 

sağlarken ve hastayı hastaneye transfer ederken bozulabilecek, değişebilecek kanıtların korunmasını 

sağlamaktır. Asıl amaç yargılamak, suçlamak değil olay yerinde görülen, duyulan, bulunan her şeyi 

kayıt altına almaktır (10). Bilgi düzeyi belirleme formunun ikinci bölümündeki 50 sorunun kanıtlarla 

ilgili olan sorularının (34 soru) puan ortalamasına bakıldığında en düşük 8, en yüksek 31 alındığı ve 

yığılmanın 34 kişi (%14.4) ile 26 puanda olduğu bulunmuştur. Kanıtlar ile ilgili soruların puan 

ortalaması 24.5 olarak hesaplanmıştır. Olay yerindeki delillerin adaletin sağlanması açısından önemi 

düşünülürse çalışanların olay yerindeki delillere yaklaşım ile ilgili bilgi düzeylerinin yeterli düzeyde 

olmadığı görülmektedir.  

 Bununla birlikte son 10 yılda, olay yerinde bulunan personel belirli ölçüde ‘olay yeri bilgisi’ 

ve ‘farkındalığı’ kazanmıştır. Olay yerinde, hastane öncesi sağlık ekibi ve güvenlik güçleri için tehlike 

yaratma potansiyeli olan güvenlik konuları ile ilgili önlemleri almak ve olay yerindeki kanıtları 

korumak olay yerinde bulunan her personelin kendi sorumluluğundadır. Olay yerinde çalışan her 

birim kendi güvenliği ve olay yerinin muhafaza edilmesi için bu kurallara uymalıdır (97). Her ne 

kadar ülkemizde bu konuyla ilgili protokol olmasa da olay yeri farkındalığına sahip olmak 

gerekmektedir.   

 Hastane öncesi acil sağlık çalışanlarının olay yerindeki öneminden kısa da olsa birçok 

kaynakta bahsedilmektedir. Ama konu ile ilgili benzer çalışma iki tane bulunmuştur. Çalışmamız, 

2007 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Adli Hemşirelik bölümünde 400 kişilik 

hastane öncesi sağlık ekibiyle yapılan “Hastane Öncesi Acil Sağlık Çalışanlarının Karşılaştığı Adli 

Olgulara Yaklaşımları” adlı yüksek lisans tezi ile paramedik olarak çalışan Gomes’in Portekiz’de 

2010 yılında 430 hastane ve hastane öncesi ekipte çalışanlarla gerçekleştirdiği ve henüz 

yayınlanmamış çalışmasının amacı ile benzerlik taşımaktadır. Gomes’in henüz yayınlanmamış yüksek 

lisans tezi kendisinin mail olarak yollamasıyla incelenmiştir. Gomes’in çalışmasının amacı; acil tıp 
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ekiplerinin şiddet suçlarındaki delillerin korunmasıyla ilgili rollerini belirlemek, şiddet suçlarındaki 

kanıtların korunması ve toplanmasındaki önemli noktaları hayata geçirecek, uygulamasını sağlayacak 

protokolleri, formları oluşturmak, hastane ve hastane öncesinde gerçekleşen şiddet suçlarında olay 

yerine yaklaşımı standardize etmek olarak belirlenmiştir (98,99).       

 İngiliz hukuk sisteminde olay yeri incelemesi kovuşturma sürecinde önemli bir yere sahiptir 

ve olay yerinde bulunan her ekip bundan sorumlu olmaktadır. Bu sebeple acil sağlık ekipleri bu süreç 

içinde eksiksiz çalışabilmek için ‘olay yeri farkındalığı’ üzerine kapsamlı bir eğitim almaktadırlar 

(100). 236 hastane öncesi sağlık çalışanına olay yeri inceleme ve teknikleri üzerine hizmetiçi eğitim 

(Soru 6) ve okulda olay yeri inceleme dersi alma (Soru 7) durumları sorulmuştur. Grubun %63.9‘u 

(n:150)  hizmetiçi eğitim almadıklarını, %36.1’i (n:86) aldıklarını belirtmiştir. Çalışanların %53.4’ü 

(n:126) okulda olay yeri inceleme dersi almadıklarını, %46.6’sı (n:110) ders aldıklarını ifade 

etmişlerdir (Tablo VII). Cingil’in 2007 yılında 400  hastane öncesi sağlık çalışanıyla yaptığı 

araştırmada delillerin saklanması konusunda eğitim alma durumlarına bakılmıştır. Örneklemin 

%84.75’inin (n:339) hayır, %15.25’inin (n:61) evet cevabı verdiği görülmüştür (98).      

 Olay yeri koruma ve incelemesi öncelikli olarak polisin görevi olsa da olay ilk 

gerçekleştiğinde acil sağlık ekipleri, itfaiye gibi ‘3. kişiler’ dediğimiz gruplar olay yerine polisten 

önce ulaşabilmektedir. Çalışmamızda bahsi geçen acil sağlık ekiplerinin bu durumda olay yeri 

inceleme prosedürünü, olay yerinde bulunabilecek kanıtların özelliklerini bilmeleri ve bu kanıtları 

koruma altına almak için gereken girişimleri uygulamaları gerekmektedir (100). Çalışmamızda, 

okulda olay yeri inceleme dersi ve çalışırken hizmetiçi eğitim alan ve almayanların yüzdelerinin 

birbirine çok yakın olduğu görülmüştür. Cingil’in çalışmasında örneklem sayısı daha fazla olmasına 

rağmen iki çalışma arasında ilişki kurulabilir. Hizmetiçi eğitim (%63.9) ve olay yeri inceleme dersi 

(%53.4) almayanların oranıyla Cingil’in çalışmasındaki sonuçlar karşılaştırıldığında delillerin 

saklanması konusunda eğitim almadıklarını ifade edenlerin oranından (%84.75) az olduğu 

saptanmıştır. Cingil’in bulgusunda eğitim alan ve almayanlar arasında büyük bir fark göze 

çarpmaktadır. Bunun sebebinin 2007 yılından bu yana eğitmenlerin öğrencilere ve çalışanlara olay 

yerine ve delillere yaklaşım konusunda daha fazla bilgi verdiklerine bağlı olduğu düşünülmektedir. 

Bu ad altında ayrılmış teorik ders olmadığı paramedik ve ATT ders programları incelendiğinde ve 

çalışanlarla eğitimleri hakkında konuşulduğunda öğrenilmiştir. Bu konuya ayrılmış bir ders ya da 

hizmetiçi eğitimin olmaması adli olaylarla en çok karşılaşan meslek olan hastane öncesi acil sağlık 

çalışanlarının önemli delilleri yok etme, bozma olasılıklarını daha fazla arttırmaktadır.  

 Ambulans çağıran veya acil servislere başvuran kişilerde, bir başka kişi veya kendisinden 

kaynaklanan kasıtlı veya tedbirsiz  davranış sonucunda fiziksel veya psikolojik hasar meydana 

gelmişse bu tür olayları adli açıdan değerlendirmek gerekmektedir. 236 çalışana en çok karşılaştıkları 

adli olay türlerinden 3’ü sorulmuştur (Soru 11).  Örneklemin %97.7’si (n:229) en çok karşılaştıkları 

adli olay türlerinden trafik kazaları, düşmeler, darp olguları, iş kazaları grubunu işaretlemiştir     
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(Tablo IX). Cingil’in çalışmasında adli olay türleri mevsimlere göre sorulmuş ve her mevsimde trafik 

kazalarının en çok karşılaşılan adli olay türü olduğu görülmüştür. Bulgular açısından da 

değerlendirildiğinde çalışmamız Cingil’in çalışması ile benzerlik taşımaktadır. Aynı şekilde 

Baştürk’ün çalışmasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Polikliniği’ne 

1999 yılında gelen 2.328 adli olayın %31,9’nun, Türkmen ve arkadaşlarının çalışmasında Uludağ 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne 2002-2003 yılları arasında başvuran 10.984 adli olayın 

%21’inin trafik kazaları olduğu ve ilk sırada olduğu belirlenmiştir (16,101). Buna karşılık 

çalışmamızda hiçbir çalışan en çok karşılaştıkları adli olay türü olarak cinsel saldırı olgularını 

seçmemiştir. Cingil’in çalışmasında %2 (n:6) çalışanın yaz aylarında karşılaşılan adli olay türlerinden 

cinsel saldırıyı gösterdikleri görülmüştür. 400 çalışan arasından sadece 6 çalışanın cinsel saldırı 

olgularıyla karşılaştıklarını belirtmesi göz ardı edilmemelidir. Hastane öncesi acil sağlık çalışanlarının 

cinsel saldırı olgularına yaklaşım ile ilgili eğitime sahip olmaları önemlidir. Mağdurla yapılacak doğru 

iletişim, gözlemler ileri müdahaleyi gerçekleştirecek çalışanların bilgilendirilmesi için önemli 

olacaktır. Tıbbi tedaviyi, yasal desteği reddeden mağdurla ilk karşılan hastane öncesi acil sağlık 

çalışanları olacağı için mağdura, başvurabileceği destekleri anlatmaları, önerilerde  bulunmaları yol 

gösterici olacaktır. Hastane öncesi çalışanlar, kırsal bölgede yaşayanlar için ulaşabilecekleri tek tıbbi 

personel olabilmektedir. Olay yerini ilk görenlerden olabildikleri için diğer profesyonellerin 

göremediklerine tanıklık etmektedirler. Ambulans ekipleri il içinde birçok bölgede bulundukları için 

bu olgularla ilgili önemli bilgilere sahip olabilmektedirler. Tıbbi yardımın yanında güvenlik güçleri, 

sosyal servisler ve diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte güvenlik konusuna yardımcı olmak için 

çalışabilmektedirler (102). Bu konuda uzmanlık dalı olmuş adli hemşirelik tarihi çok eskilere 

dayanmaktadır. Özellikle acil servislerde hastaya hızlı müdahale etmek temel amaç olsa da o 

karmaşada cinsel saldırı kurbanlarının tanınmasında güçlükler yaşanmıştır. Bu durum 1970’li yıllarda 

yeni bir hemşirelik uzmanlık dalı olan “cinsel saldırı hemşireliği” nin ortaya çıkmasına sebep 

olmuştur. Yurtdışında özellikle Kanada, Amerika, Japonya, Güney Afrika gibi ülkelerde hastane 

öncesinde ve hastanede çalışan hemşirelerin adli hemşireler olarak çalıştıkları ve cinsel saldırı 

olgularında uzmanlaştıkları bilinmektedir. Adli hemşireler cinsel saldırı mağdurlarının tıbbi, sosyal, 

psikolojik, hukuki haklarının korunmasından sorumlu olarak çalışmaktadırlar. Ülkemizde bu konuda 

verilecek eğitimlerle hastane öncesi sağlık çalışanları adli hemşireler kadar kapsamlı bir inceleme 

yapmasalar da bu konuda farkındalık kazanmış olacaklardır (4,76,103).  

 Adli olay süreci ayrıntılı bir araştırma ve incelemeyi gerektirmektedir. Bu sürecin içinde olan 

acil sağlık ekiplerinin süreç içinde yaptıklarını ya da gözlemlediklerini not edebilecekleri bir formun 

olması hem hukuki açıdan kendisinin ve hastanın hem de olay yeri inceleme ekiplerinin süreci kontrol 

edebilmesi açısından önemlidir. Acil müdahalede yapılan gözlemlerin (örn. Hastanın pozisyonu) ve 

uygulamaların yazılacağı formun olması hukuki bir dayanak sağlayacaktır (9). Olay yerine 112 acil 

ambulans ekipleriyle gidilerek ekiplerin olay yerindeki davranışları gözlemlenmiş ve adli olaylarda 
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yapılan gözlemlerin, uygulamaların not edildiği bir formun bulunmadığı görülmüştür. Cingil’in 

çalışmasında bunu destekleyen sonuçlar elde edilmiştir. Çalışanların %91,25’i (n:365) adli olgularla 

ilgili ayrı bir form kullanmadığını belirtmiştir.  

 Hastane öncesi acil sağlık ekibinde çalışanlar, bölgenin kendileri açısından güvenli olup 

olmadığını bilmeden vakaya müdahale etmeye gitmektedirler. Bu durumda güvenlik güçleri adli 

olaylarda hem sağlık çalışanlarının güvenliğini hem de olay yerinin korunmasını sağlamak için olay 

yerinde bulunmak durumundadırlar. Güvenlik güçlerinin olmadığı ve tehlikenin sezildiği bir ortamda 

acil sağlık çalışanlarından her şeyden önce kendilerini korumaları beklenmektedir (50,104). 

Çalışmamızda bulunan 16. soruda “Bütün çağrılarda acil sağlık ekibinin güvenliği sağlamak için 

uyması gereken kurallardan biri” cümlesini 236 çalışanın %75’i (n:177) “potansiyel tehlike 

olabileceği şüpheniz varsa, olay yerine girmeden önce merkeze haber verilmelidir.” olarak, %18,6’sı 

(n:44) “polisler gelene kadar olay yerine girilmemelidir.” şeklinde tamamlamıştır. Cingil’in tezinde 

“Adli olguda olay yerine ulaştığınızda, polis orada değilse ne yaparsınız?” sorusuna çalışanların 

çoğunluğunun verdiği cevap ile benzerlik taşımaktadır. Örneklemin %73’ü (n:292) “komuta 

merkezine haber vereceği”ni belirtmiştir (98). Çalışmamızdaki sorunun cevabı “tehlikeden kaçınma 

tehlikeyle karşı karşıya kalmaya tercih edilmelidir.” olarak gösterilmiştir. Açıklama olarak; tehlikeden 

kaçınmak için uygun taktiksel cevabın bilinmesi gerektiği ve tehlikeden kaçınılamadığı zaman uygun 

bir şekilde müdahale edilmesinin yerinde olacağı yazılmıştır. Soru Amerika’da paramedikler için 

hazırlanmış test kitabından alınmıştır. Araştırmamızda test kitabındaki cevabı işaretleyen çalışan oranı 

%3.8’dir.(n:9) Amerika’da polise, itfaiyeye ve ambulansa tek bir numaradan ulaşılabilmektedir. 

Bunun sonucu olarak ambulans ekipleriyle, güvenlik güçlerinin senkronize çalıştığı düşünülebilir. 

Ülkemizde ise ambulansa ve güvenlik güçlerine farklı numaralardan ulaşılmakta ve çağrıyı alan 112 

komuta merkezi buradan güvenlik güçlerini arayarak zaman kaybı yaşamaktadır. Burada çalışanların 

çoğunluğunun verdiği “komuta merkezine haber verileceği” cevabından, ambulans ekiplerinin 

tehlikeli olabilecek olay yerlerine güvenlik güçlerinden önce gittiği düşünülmektedir. Bu durum hem 

acil sağlık ekiplerinin güvenliğini tehdit edebilmekte aynı zamanda olay yerinin korunması açısından 

da zorluk yaşatmaktadır. Olay yerinde bulunan bu iki ekibin koordine olarak müşterek çalışması adli 

olay sürecinin doğru işlemesine yardımcı olacaktır.  

  Komuta kontrol merkezleri acil çağrıların alındığı, değerlendirildiği ve birimler arası  

iletişimin koordine edildiği merkezlerdir. Bazı ülkelerde ambulans, polis gibi ekiplere ulaşmak için 

kullanılan tek numara varken, ülkemizde acil tıbbi müdahale için ayrı polis için ayrı numara 

aranmaktadır. Acil tıbbi müdahale için merkeze gelen çağrılar sağlık çalışanları tarafından 

değerlendirilerek olaya en yakın bölgedeki sağlık ekiplerinin olay yerine gitmesi sağlanmaktadır. 

Tıbbi müdahale için 112 numarası aranarak ambulans talep edilirken, adli olgularda, şüpheli 

çağrılarda ya da acil sağlık çalışanlarının güvenliğinin tehdit edildiği durumlarda acil sağlık 

çalışanları komuta kontrol merkeziyle iletişime geçerek güvenlik gücü talep etmektedirler. Güvenlik 
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gücüne ihtiyaç duyulduğunda komuta kontrol merkezini aramak birçok ülkede olsa da bazı ülkelerde 

kullanılan bilgisayar destekli çağrı sistemi olay tipine, bölgeye göre hangi birimlerin ya da hangi 

ekiplerin olaya müdahale için gönderileceğine dair otomatik veri sunmaktadır. Bu sistem komuta 

kontrol merkezinin çağrılara daha hızlı ve kesin yanıtı vermesini sağlamaktadır (11,118). Cingil’in 

2007 yılındaki araştırmasında “Adli olaylarda olay yerindeki yaralının ex olduğunu görürseniz ne 

yaparsınız?” sorusuna %50.73’ü (n:203) komuta kontrol merkezine haber vereceğini, %29.50’si 

(n:118) olay yerinde polisi görürsem hiçbir şeye karışmayacağını, %19.75’i (n:79) polise haber verip 

bekleyeceğini belirtmiştir. Sağlık çalışanlarının olay yerinde yapılması gereken ilk davranış olarak 

komuta merkezine haber verilmesi gerektiğini düşündükleri anlaşılmaktadır. Soruda sunulan 

seçenekler olay yerinde ex olduğunda yapılması gereken davranışlardandır. Acil sağlık çalışanları ile 

yapılan konuşmalarda çalışanlar, olay yerinde ex olduğunda bazen savcılığı beklediklerini 

söylemişlerdir. Bununla ilgili bir prosedür olmadığı için bazı çalışanlar savcılığı beklemek zorunda 

kaldıklarını bazıları ise buna ihtiyaç duymadığını ifade etmiştir. Savcılığı bekledikleri zaman acil 

sağlık ekipleri komuta kontrol merkezine haber vererek vakada olduklarını belirtmektedirler. Bu 

şekilde komuta kontrol merkezi, ekibin baktığı bölgede herhangi bir acil vaka olursa başka ekipleri 

buraya yönlendirmektedir. Aynı zamanda ambulans ekipleri güvenlik gücü desteğine ihtiyaç 

duyduklarında komuta kontrol merkeziyle iletişime geçerek taleplerini dile getirmektedirler.  

 Hastane öncesi acil müdahale ekibinde çalışmak, mesleğin doğası gereği birçok riskleri 

barındırmaktadır. Acil sağlık çalışanları kriz anında, diğer çalışma yerlerinde bulunan güvenlik ve 

destek sistemleri olmadan hastayla ilk iletişimi kurdukları için çalışırken kendilerini şiddete karşı 

savunmasız hissedebilmektedirler. Bu durumda çalışanlar öngörülemeyen ve zor durumlarla karşı 

karşıya kalarak şiddet mağduru olabilmektedirler (107). Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelen 

şiddetin boyutları ve sonuçları hakkında gerçekçi ve güvenilir resmi bir veri yoktur. Ancak konu 

hakkındaki ulusal ve uluslararası literatür incelendiğinde sağlık çalışanlarına yönelen şiddetin hem 

ulusal, hem de küresel bir sorun olduğu ve son yıllarda da artış gösterdiği anlaşılmaktadır (108). Acil 

sağlık çalışanlarının güvenlikleri açısından olay yerine yaklaşımlarıyla ilgili çoktan seçmeli sorular 

sorularak pratikte gerçekleştirdikleri uygulamalar analiz edilmiştir. Bu çalışmaya katılan 236 hastane 

öncesi acil sağlık çalışanının adli olaylarda olay yerine ve delillere yaklaşımı üzerine doldurdukları 

bilgi formunun güvenlik soru puanı en düşük 0, en yüksek 10 olarak görülmüş ve ortalaması 4.16 

olarak bulunmuştur. Bu ortalama, hastane öncesi acil sağlık ekibinde aktif olarak çalışanların olay 

yerine ve delillere yaklaşım konusunda kendi güvenlikleri ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığını 

göstermektedir. Cingil’in çalışmasında güvenliklerini tehdit eden bir saldırıya mağdur tarafından 

maruz kalma durumları sorgulanmıştır. %76.25’i (n:305) hayır, %23.75’i (n:95) evet cevabını 

vermiştir. 400 acil sağlık çalışanı üzerinde yapılan çalışmada çalışanların dörtte birinin mağdur 

tarafından saldırıya uğradığını belirttiği ve en fazla %55.67 (n:54) ile sözlü tehdide, %20.62 (n:20) ile 

fiziksel şiddete uğradığı görülmüştür. 1998 yılında New Mexico eyaletinde 331 hastane öncesi acil 
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sağlık çalışanıyla yapılan araştırmada çalışanların %90’ı çalışma hayatlarında bir şekilde şiddete 

maruz kaldıklarını belirtmişler, en fazla sözlü şiddete maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir. 

Çalışanların %71’i bunu mesleklerinin bir parçası olarak görmekte ve riskli bir durumla 

karşılaştıklarında kendilerini korumayla ilgili eğitim almadıklarını ve şiddet içeren bir durumda ne 

yapılması gerektiğiyle ilgili herhangi bir protokol bulunmadığını söylemişlerdir (109). Güney 

Avustralya ve Victoria’da 255 hastane öncesi acil sağlık çalışanıyla gerçekleştirilen çalışmada ise 

%82.4’ü son bir yılda en fazla sözlü tacize maruz kaldıklarını, bunu sırasıyla %54.5 ile tehdit edilme, 

%37.6 ile fiziksel şiddetin izlediğini belirtmişlerdir (110). 2002 yılında Piyal ve arkadaşlarının 

Ankara’da 200 112 acil yardım sağlık çalışanı ile gerçekleştirdiği çalışmada çalışanların %73’ü son 

12 ayda şiddet korkusu, %55.8’i sözel/fiziksel taciz deneyimi, %36.4’ü sözel baskı ve %4’ü de 

fiziksel saldırı yaşadığını belirtmiştir (111). Sağlık çalışanlarının meslek hayatlarının bir yerinde 

şiddetin herhangi bir çeşidine maruz kaldıkları görülmektedir.    

 Birçok kaynak hastane öncesi sağlık çalışanlarına olay yerine yaklaşırken her şeyden önce 

kendi güvenliklerini sağlamalarını belirtmektedir. Olay yerinin güvenlik açısından değerlendirilmesi 

hem hastanın sağlığı hem de olay yeri bir suç mahali olduğu için kanıtların korunması açısından 

gereklidir. Acil sağlık çalışanlarının işlerini yapmalarını engelleyen ve güvenliklerini tehdit eden 

unsurlar arasında hastanın ailesi, olay yerindeki halk gelmekte ve bu kişiler tarafından sözel, fiziksel 

şiddete maruz kalmaktadırlar (112,113). Çalışmamızda 236 çalışandan 162’si (%67.7) adli olaylarda 

yapılması gerekenleri olay yerinde uygulamakta zorlandıklarını belirtmiştir (Soru 51) (Tablo X). 128 

kişi (%78.9) olay yerindeki halkın müdahalesi nedeniyle kendi güvenliklerinin tehlikede olduğunu 

düşündükleri için özellikle olay yerindeki kanıtların korunması konusunda bildiklerini 

uygulayamadıklarını ifade etmiştir (Soru 52) (Tablo XI). Çalışanlarla yapılan konuşmalarda da bu dile 

getirilmiştir. Olay yerine varıldığında, ölümün gerçekleştiği olgularda olay yerini bozmamak için tıbbi 

müdahalenin yapılmaması gerektiğini çalışanlar bilmektedir. Fakat olay yerindeki halk bunun 

gerekçesini anlamamakta ve acil sağlık ekibinin işine müdahale etmekten çekinmemektedir. Bu 

sebeple çalışanlar olay yerinde uygulanacakları yerine getirmekte zorlanmaktadırlar. Ambulans 

çalışanları olay yerindeki halkın müdahalesi sebebiyle yaşadıkları bir takım sıkıntıları anlatmışlardır. 

Ambulans ekibi araç içinde ex olmuş kişi için çağrılmış ve araç içindeki kişiye tıbbi yardım 

gerekmediği için şüpheli ölüm olduğundan kişiye herhangi bir müdahalede bulunmadan savcılığı 

beklediklerini ifade etmişlerdir. Olay yerindeki halktan, kişiye müdahale etmeyip bekledikleri için 

tepki aldıklarını ve ölmüş olan kişiyi ambulansa almak zorunda kaldıklarını belirtmişlerdir. Böyle bir 

durumda çalışanların can güvenliği tehdit altında kalmaktadır. Çalışanlar olay yerini bozmak istemese 

de can güvenlikleri her şeyden önce geldiği için bu durumda mecburen olay yerine müdahalede 

bulunmuşlardır.  

 Hastane öncesi acil müdahalenin temel amacı hastaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastayı 

ileri tedavi ve bakım için en yakın hastaneye transfer etmektir. Acil müdahale her zaman için olay 
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yerindeki kanıtlardan önce gelmektedir (114). Olay yerindeki halkın müdahalesinden sonra, 236 

çalışandan 95 kişi (%58.9) zaman darlığı sebebiyle bilgilerini uygulamakta zorlandıklarını söylemiştir 

(Tablo XI). Bu sebeple bu kısa süre içerisinde olay yerinde yapılabilecekleri gerçekleştiremediklerini 

belirtmişlerdir.  

 Acil sağlık çalışanlarının adli olay için çağrı almalarıyla birlikte olay yeri değerlendirmesi de 

başlamaktadır. Çağrının tipi, nereden geldiği gibi bilgiler olay yerine gitmeden önce önlemlerin 

alınması açısından önem arz etmektedir. Çağrının alınması ile başlayan süreç vakaya müdahale 

gerçekleştikten sonra da devam etmektedir (105). Bu amaçla çalışanlara 50 soruluk bir bilgi formu 

hazırlanmıştır. Bilgi formundaki 50 çoktan seçmeli sorunun doğru cevap sayısının toplamı sonucu 

çıkan uygulama puanı ile yaş, eğitim, meslek, çalışma süresi ilişkisine bakılmıştır (Tablo XII). 

Uygulama puanı ile yaş değişkenleri arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur (p<.05). Yaş büyüdükçe 

uygulama puanında artış görülmektedir. İleri yaştaki çalışanların meslekte daha uzun süredir 

bulunmaları nedeniyle olay yerine yaklaşım ve delillerin korunması konusunda daha fazla deneyim 

sahibi oldukları düşünülmektedir. Eğitim düzeyi ile uygulama puanı arasındaki ilişkinin anlamlı 

olduğu (p<.05) ve ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunlarının en yüksek puanları aldığı 

görülmüştür. Eğitim düzeyi yüksek olan çalışanlar eğitimleri boyunca kendilerini daha iyi tanımakta, 

farklı durumları daha iyi analiz etmekte ve bunları değerlendirme becerileri daha fazla gelişmektedir. 

Bu sebeple eğitim düzeyi yüksek olan çalışanların uygulama puanlarının daha yüksek olduğu 

düşünülmektedir. Meslek grupları arasında da uygulama puanı ortalamasıyla ilgili anlamlılık 

görülmüştür (p<.05). En yüksek uygulama puan ortalamasını doktorlar almış, bunu çoğunluğunu ön 

lisans mezunu olanların oluşturduğu hemşireler izlemiştir. Uygulama puan ortalaması ile çalışma 

süresi ilişkisi incelendiğinde p=.027 bulunduğundan aralarında anlamlı bir ilişki bulunmuştur     

(Tablo XII). Tecrübe değişkenleri içinde uygulama puan ortalaması en yüksek olan grubun 15 yıldan 

fazla çalışan grup olduğu görülmekle birlikte bu grupta sadece 1 kişinin olması diğer gruplar ile 

karşılaştırmayı güçleştirmektedir. Uygulama puan ortalaması yüksekliğinin uzun yıllardır çalışmanın 

verdiği tecrübeden kaynaklandığı düşünülmektedir. 15 yıldan fazla çalışan grubu 0-5 yıldır çalışan 

grup izlemektedir. Meslekte diğerlerinden daha kısa süredir çalışan bu grubun yüksek puan almasının 

nedeni yeni mezun olmaları nedeniyle teorik bilgilerinin daha eskimemiş olması olabilir. Olay yeri 

incelemenin suçun ve suçlunun ortaya çıkarılmasında büyük bir öneme sahip olduğunun anlaşılması 

ile birlikte okulda bu konuda öğretilen teorik bilgilerin daha ayrıntılı anlatılmaya başladığı 

düşünülebilir. Paramediklerin Acil Sağlık Hizmetleri ve Travma ders başlığı altında, ATT’lerin 

Yaşam Desteği dersinin içindeki Güvenliği Sağlama modülünde ve Travma ve Resüsitasyon adlı 

hizmetiçi eğitimlerinde Adli Olguların Değerlendirilmesi, Olay Yeri Değerlendirilmesi ve Hasta 

Nakli, Travma Kinetiği, Deliller başlığı altında adli bilimleri ilgilendiren konulara değinilmektedir. 

Ancak uygulama puanlarına bakıldığında paramediklerin ve ATT’lerin aldıkları eğitimlerin yetersiz 

kaldığı görülmektedir.  Bunun yanında doktorlara ayrı bir ders başlığı altında Adli Tıp dersi 
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verilmekte ve bu ders başlığı altında adli olayın tıbbi boyutu yanında olay yeri incelemesi ile ilgili 

konular ayrıntılı olarak anlatılmaktadır (70). Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nde 2000-2001 eğitim 

öğretim yılında uzmanlık eğitimi gören ve acil serviste çalışan 76 doktorla yapılan araştırmada, 

eğitimlerinde aldıkları adli tıp ile ilgili bilgi düzeyleri, adli tıp dersleri hakkındaki görüşleri ve konu 

ile ilgili yetersiz olmalarının nedenleri sorulmuştur. GATA mezunlarının %77.6’sı, diğer tıp 

fakültesinden mezun doktorların %77.8’i adli tıp ile ilgili bilgi düzeylerinin, GATA mezunlarının 

%74’ü ve diğer tıp fakültesinden mezun doktorların %55.6’sı mezuniyet öncesi adli tıp derslerinin 

yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Adli tıp derslerindeki yetersizliğin nedenleri için %36.8’nin pratikte 

uygulama imkanının az olmasını, %35.5’i ise pratik uygulama imkanının az olmasının yanısıra, 

öğretim üyesi sayısının az olması ve müfredatın gelişmekte olan adli bilimler konularına 

uyarlanmadığı nedenlerinin üçünü birden göstermiştir (115). Bu çalışmadaki doktorların çoğunluğu 

Adli Tıp dersinin yetersiz olduğunu söylese de çalışmamızda doktorlar daha yüksek uygulama puanı 

almışlardır.   

 Çalışanların olay yerine yaklaşım ve delillerin korunması ile ilgili bilgi düzeyi belirleme 

formunun sonucunu gösteren uygulama puan ortalamasını etkileyen birçok faktör olabilmektedir. Bu 

amaçla uygulama puanı ile cinsiyet (Demografik Özellikler-Soru 1), hizmetiçi eğitim (Demografik 

Özellikler-Soru 6), olay yeri inceleme dersi (Demografik Özellikler-Soru 7), hizmetiçi gereklilik 

(Demografik Özellikler-Soru 8), bilgileri uygulamakta zorlanma/unutma (Soru 51), anksiyete      

(Soru 52), olayın yarattığı heyecan (Soru 52), zaman darlığı (Soru 52), ekip/eleman yetersizliği   

(Soru 52), teknik yetersizlikler (Soru 52), olay yerindeki halkın müdahalesi (Soru 52), mağdurun 

yakınlarının müdahaleyi reddetmesi (Soru 52) ilişkisi incelenmiştir (Tablo XIII). Olay yerine ve 

delillere yaklaşım ile ilgili hizmetiçi eğitimin gerekli olduğunu düşünenlerin daha yüksek uygulama 

puan ortalaması çıkmıştır. Hizmetiçi eğitimin gerekli olduğunu düşünenlerin olay yerine ve delillere 

yaklaşım ile ilgili bilgileri önemsedikleri ve daha kapsamlı bir eğitimden geçmenin pratikte 

karşılaşacakları adli olaylar için faydalı olacağını düşündükleri söylenebilir. Hastane öncesi acil sağlık 

çalışanlarıyla bu konuda yapılmış bir çalışma bulunamadığından Ortatepe’nin 2003 yılında polislerle 

yaptığı çalışması ile karşılaştırma yapılmıştır. 389 polisin hizmetiçi eğitimde aldıkları olay yerinin 

korunması ve incelenmesi dersinin analizi ile ilgili çalışmasında, olay yerinde bulunan ekiplerden biri 

olan polislerin ders ile ilgili görüşleri alınmıştır. Burada çıkan sonuçlar bu konudaki eğitimin önemi 

hakkında bilgi vermektedir. Çalışmada polislerin %82’si hizmetiçi eğitimde ilk ekibin görevleri ile 

ilgili yeni bilgiler öğrendiklerini ifade etmişlerdir. Ankete cevap verenlerin %78.9’u olay yeri 

incelemesinde bulunabilecek delillerin neler olabileceğini ve nasıl değerlendirileceğini bildiğini rapor 

etmişken,  Olay yerindeki geçici delillerin neler olduğunu, nasıl korunacağını ya da tespit edileceğini 

bildiğini rapor edenlerin oranı %46.9 çıkmıştır. Rapor tutma konusunda eksiklik olduğu 

görülmektedir. “Olay yeri incelemesi her ne kadar teknik alan olsa da uygulamaya yönelik bilgiler 

verilmelidir. Parmak izi almasak da nerelerden ve nasıl alınacağını bilmemiz delillerin korunması 
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açısından önemlidir.” ifadesine katılanların oranı %92.6’dır. Bu sonuçlar hizmetiçi eğitimin 

gerekliliği konusunda önemli bilgiler vermektedir (8).    

 Uygulama puan ortalamasının çalışanların kendilerinden ya da olay yerindeki dış faktörlerden 

kaynaklanabilecek etkilenme durumlarına bakılmıştır. Olay yerine gittiklerinde anksiyete, olay 

yerindeki halkın müdahalesi ve mağdurun/yakınlarının müdahaleyi reddetmesi gibi nedenlerle 

bilgilerini uygulamakta zorlandıklarını, unuttuklarını söyleyenlerin uygulama puan ortalamasının daha 

yüksek olduğu görülmüştür. Çalışanların adli olaylarla ilgili bilgilerini uygulamak istedikleri, 

yukarıda belirtilen nedenlerle uygulayamadıkları sonucuna varılmıştır. Ortatepe’nin 2003 yılındaki 

çalışmasında, olay yerine giden ilk ekibin kalabalık, mağdur yakınları gibi unsurlara rağmen görevini 

hatasız yapabildiğini ifade edenlerin oranının %17.9, görevini hatasız yapabildiğine katılmayanların 

oranının %71.8 olduğu görülmüştür. Çalışmamızda hastane öncesi acil sağlık çalışanlarının bilgilerini 

uygulamakta zorlanmalarına sebep olan faktörlerden biri olan mağdur yakınlarının, polislerle yapılan 

çalışmada da ortak olması dikkat çekicidir (8).       

 ABD’de Acil Tıp Teknikeri-Paramedik (EMT-Paramedic) adı altında çalışan grubun eğitimi 6 

sömestirden oluşmaktadır. Eğitim programlarında Türkiye’deki hastane öncesi acil sağlık 

çalışanlarının da eğitimlerinde aldığı temel yaşam desteği, ileri yaşam desteği gibi derslerin yanında 

Türkiye’deki hastane öncesi sağlık çalışanlarının eğitimlerinde bulunmayan, adli olaylarda rapor 

tutulması, delillerin saklanması gibi konular geniş kapsamlı anlatılmaktadır (76). Çalışmamızda olay 

yeri inceleme dersi ve hizmetiçi eğitim dersi alanlar ve almayanlar arasındaki uygulama puan 

ortalamasına bakılmıştır. İki grup arasındaki uygulama puan ortalamasının farklılık göstermemesi 

dikkat çekicidir. Burada beklenen bu konuyla ilgili ders veya hizmetiçi eğitim aldıklarını 

söyleyenlerin daha yüksek uygulama puan ortalamasına sahip olmasıdır. Bunun sebebi eğitim 

aldıklarını söyleyenlerin yeterli eğitim almadıkları ya da okulda veya çalışırken bu konuyla ilgili 

anlatılanların aslında olay yerine ve delillere yaklaşım konusundaki temel eğitim olmadığıdır. Bunun 

yanı sıra olay yeri değerlendirilmesi ile ilgili bilgiler acil sağlık sistemi içinde çalışmış olan 

öğretmenler tarafından verilmektedir. Konuyla ilgili eğitim uzman kişiler tarafından verilmediği için 

çalışanların yeterli düzeyde bilgisi olmadığı düşünülmüştür.  

 2003 yılı verilerine göre (trafik suçu hariç) 342.664 suç olayının 322.189’u asayiş suçu (%94) 

olarak kayda geçmiştir. Asayiş suçlarının dağılımına bakıldığında en çok asayiş suçunun İstanbul’da 

(82.529) olduğu görülmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre 2006 yılında 785.510 

suç meydana gelmiştir. Bu sayının 2005 yılına göre %61 oranda artış gösterdiği saptanmıştır. Suç 

sayısının fazla olduğu il İstanbul (192.468) olarak görülmektedir. İstanbul en yüksek nüfüslu 

şehirlerden biri olduğu için suç sayısının fazla olması normaldir. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2010 

Faaliyet Raporu’na göre 2010 yılında 1.291 kasten öldürme, 344 öldürmeye teşebbüs, 26.610 

yaralama, 2.184 cinsel taciz, 1.697 intihara teşebbüs gerçekleştirmiştir. 2006 yıl verilerinde 100.000 

kişiye düşen suç sayısı olarak bilinen suç oranına bakıldığında Antalya (3.214) suç oranının en yüksek 
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olduğu il olarak öne çıkmaktadır. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerin suç oranı Türkiye’deki 

ortalama suç oranının üzerinde olmasına rağmen, kamuoyunda bilindiğinin aksine, Türkiye’de en çok 

suç işlenen merkezler olmadıkları görülmektedir (116,117,118). Buradan yola çıkılarak İstanbul ilinde 

çalışmanın ve günlük vaka sayı ortalamasının uygulama puan ortalamasına etkisine bakılmıştır. 

Günlük vaka sayısı (Demografik Özellikler-Soru 9) ile İstanbul ilinde çalışma süresinin (ay) 

(Demografik Özellikler-Soru 10) uygulama puanı üzerinde etkili olmadığı sonucu bulunmuştur (Tablo 

XIV). İstanbul suç sayısının nüfus yoğunluğu nedeniyle en fazla olduğu ildir. İstanbul suçun en fazla 

olduğu illerin başını çektiği için İstanbul ilinde çalışmanın çalışanlara adli olaylar konusunda daha 

fazla şey öğreteceği düşünülmüştür. Analiz sonucuna bakıldığında bunun anlamlı çıkmadığı 

görülmüştür. Burada, çalışanların adli vakalara ne sıklıkla gittikleri ve bu konuyla ilgili bildiklerini 

pratikte aktif olarak uygulamaya geçirmelerinin önemli olduğu düşünülmektedir. Ancak bunun 

olmadığı analiz sonucuna bakıldığında görülmüştür.      

    Bilgileri uygulamakta zorlanma, unutmanın; cinsiyet, yaş, eğitim, meslek, çalışma süresi, 

hizmetiçi eğitim gereklilik, hizmetiçi eğitim alma, olay yeri inceleme dersi alma gibi faktörlerden 

etkilenme durumlarına bakıldığında eğitimden etkilendiği saptanmıştır (Soru 51)(Tablo XV). En fazla 

yüksek lisans mezunları (%95-n:16) bilgilerini uygulamakta zorlandıklarını ya da unuttuklarını 

belirtmiştir. Bunu ön lisans ve lisans mezunları izlemiştir. Uygulama puan ortalamasının en yüksek 

olduğu eğitim düzeyi yüksek lisans olarak bulunmuştur. Burada yüksek lisans mezunlarının olay 

yerine yaklaşım ve delillerin korunması ile ilgili bilgilerinin diğer eğitim düzeyindeki çalışanlardan 

daha iyi olduğu; fakat çeşitli gerekçelerle bunu yerine getirmekte zorlandıkları anlaşılmaktadır. 

Türkiye’de paramedik olarak çalışan Yenal, 2010 yılındaki hastane öncesi personelin mesleksel risk 

etmenleri ile ilgili bilgi düzeylerini değerlendirdiği çalışmasında, paramediklerin ATT’lerden olay 

yerindeki güvenliklerini sağlayacak çevresel risk etmenleri konusunda daha yüksek puan aldıklarını 

saptamıştır (62). Bu çalışmada da eğitim düzeyinin önemi görülmektedir. Çalışmamız sonuçlarına 

göre eğitim düzeyi düşük olan çalışanların olay yeri ve delillere yaklaşım konusunu tam olarak 

bilmedikleri için olay yerinde uygulanacak bir girişim olmadığını düşündükleri varsayılmaktadır. 

 Hastane öncesi acil bakım, acil sağlık personeli için stresli ve çaba gerektiren, tıbbi bir 

yaklaşımdır. Acil müdahaleyi gerektiren olayda atılacak her adım ölümle yaşam arasında seçim 

yapmayı gerektirmektedir. Aynı zamanda acil sağlık çalışanları olay yerine gittiklerinde kendilerini 

nelerin beklediğini bilemedikleri için olası tehlikelere karşı güvenliklerini sağlamaları gerekmektedir 

(119). Anksiyete yaratma durumu yüksek olan bu olaylar çalışma ortamına uyumun, verimin 

düşmesine sebep olabilmekte ve olay yerinde yapılması gerekenleri yerine getirmede zorluk 

yaratabilmektedir. Hastane ve hastane öncesi sağlık çalışanlarının yaptıkları iş sebebiyle anksiyeteden 

dolayı yaşadıkları stres birçok araştırmaya konu olmuştur (120,121,122). Bu sebeple acil sağlık 

çalışanlarının anksiyete düzeylerinin bazı faktörlerden etkilenme durumlarına bakılmıştır             

(Soru 52)(Tablo XV). Anksiyete nedeniyle bilgilerini uygulamakta zorlandıklarını söyleyenlerin 
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cinsiyet, yaş, eğitim, meslek, çalışma süresi, hizmetiçi eğitim gerekliliği, hizmetiçi eğitim alma, olay 

yeri inceleme dersi alma gibi değişkenlerle bağıntısına bakıldığında hiçbir değişkenle arasında anlamlı 

bir farklılık görülememiştir. Burada beklenen stresli bir ortamda çalıştıkları için çalışanların 

belirlenen faktörlerin en az birinde anksiyete gösterecekleridir. Sonuç, çalışanların olay yerinde 

bilgilerini uygulamakta zorlanmalarına anksiyetenin etki etmediğini göstermektedir. Hastane öncesi 

acil sağlık çalışanlarının anksiyete yaratan meslekleri kadar polislerin mesleği de streslidir. Buna göre 

Çam ve Çakır’ın 2008 yılındaki 775 polisi kapsayan çalışmasında polislerde iş stresi algısının kişisel 

ve göreve bağlı bazı değişkenlere göre karşılaştırılmasına bakılmıştır. Çalışmamızdan farklı olarak iş 

stresinin en çok 0-4 yıllık iş deneyimi ve eğitim düzeyi düşük polislerde olduğu görülmüştür.  

 Hastane öncesi sağlık çalışanlarının karşılaştıkları adli olaylar kendi içinde tehlikeleri 

barındırmaktadır. Hastaya en hızlı ve doğru müdahaleyi yapabilmek, aynı zamanda kendisinin, 

hastanın güvenliğini ve delillerin korunmasını sağlamak dikkat ve mesleki beceriyi  gerektirmektedir. 

Çalışan ne kadar deneyimli olursa olsun, bunları yerine getirmek çalışanda heyecan yaratabilmektedir 

(123). Bu amaçla olayın yarattığı heyecanı etkileyebilecek faktörlere bakılmıştır                             

(Soru 52)(Tablo XV). Olayın yarattığı heyecan sebebiyle zorlananların eğitim ve meslek grupları 

arasında farklı olduğu bulunmuştur. Yüksek lisans mezunları ve doktorlar olayın yarattığı heyecandan 

dolayı bilgilerini uygularken zorlandıklarını belirtmişlerdir. Eğitim düzeyi yükseldikçe çalışanların 

olayın yarattığı heyecan sebebiyle bilgilerini uygulamada zorluk çektikleri görülmüştür.  

 Hastane öncesi sağlık çalışanlarının olay yerindeyken öncelikli amacı hastaya tıbbi açıdan acil 

girişimi başlatmak ve hastayı en yakın hastaneye transfer etmektir. Bu bir adli olaysa olay yerinde, 

hastada kanıtların olacağını ve buna göre uygun yaklaşımı belirlemenin önemli olacağı bilinmelidir 

(124). Bu amaçla, belirlediğimiz değişkenlerin içinden hangi sağlık çalışanı gruplarının daha çok 

zaman darlığı sebebiyle bilgilerini uygulamakta zorlandıklarına bakılmıştır (Soru 52)(Tablo XV). 

Zaman darlığı sebebini söyleyen çalışanlar arasında cinsiyet, yaş, eğitim, meslek, çalışma süresi, olay 

yeri inceleme dersi alma, hizmetiçi eğitim alma ve hizmetiçi eğitim gerekliliği gibi faktörlerden 

hiçbirinde anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>.05). Hastane öncesi sağlık çalışanları tarafından zaman 

darlığı faktörü herhangi bir grup tarafından adli vakalardaki bilgilerini uygulamada kısıtlayıcı olarak 

görülmemiştir. 

  Hastaya müdahalenin yanında, olay yerinin ve delillerin fark edilmesi ve korunması için 

ambulans ekibi önemli bir yere sahiptir. Ekip içindeki her birey olay yerindeki sorumlukları yerine 

getirmek açısından kendi sorumluluklarını bilmelidir. Ekibin sorumlusu olan doktor ve paramedikler 

organizasyonu ve yönlendirmeleri gerçekleştirirken, ATT, hemşireler, sağlık memurları, anestezi 

teknikerleri olay yerine ve delillere yaklaşım ile ilgili bilgilerini ve ekibin sorumlusu tarafından 

verilen sorumluluklarını yerine getirmelidirler (124). Bu amaçla ekibin ve elemanın öneminin farklı 

değişkenlerle ilişkisine bakılmıştır (Soru 52)(Tablo XVI). Ekip ve/veya eleman eksikliğinden dolayı 

bilgilerini uygulamakta zorlananlarda cinsiyet, yaş, eğitim, meslek, çalışma süresi, hizmetiçi eğitim 
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gereklilik, hizmetiçi eğitim alma, olay yeri inceleme dersi alma gibi değişkenler arasında farklılık 

bulunamamıştır (p>.05). Ekip ve/veya eleman eksikliğinden dolayı adli vakalardaki bilgilerini 

uygulamakta zorlanma, unutmanın yukarıda belirtilen değişkenlerden etkilenmediği sonucuna 

ulaşılmıştır.   

 Olay yerinin ve delillerin korunması bazı teknik ihtiyaçları da beraberinde getirmektedir. 

Teorik bilgiye sahip olmak ilk adım olsa da bunları yerine getirmek için bazı gereç ve aletlerin 

bulundurulması gerekmektedir (124). Bu nedenle teknik yetersizlik faktörüyle belirlenen değişkenler 

arasındaki ilişkisine bakılmıştır (Soru 52)(Tablo XVI). Bilgilerini uygulamakta zorlanmalarının 

altında teknik yetersizliklerin yattığını söyleyenlerin en fazla erkekler olmasının nedeni ekip içinde 

çalışırken teknik konularla kadınlardan daha fazla ilgilenme görevini üstlenmeleri olabilir. Erkeklerin 

teknik konularla daha fazla ilgilenmesinin yanında teknik bir problem olduğunda kendilerine daha 

fazla iş düştüğü, daha çok uğraştıkları düşünülebilir. Eğitim düzeylerinde yüksek lisans mezunlarının, 

meslek gruplarından doktorların teknik yetersizlikler nedenini belirtmesinin sebebi yukarıda anılan 

diğer nedenlerde sunulan fikirlerle benzerlik taşımaktadır. Yani eğitim ve mesleki olarak diğer 

gruplardan daha üstte olanlar olay yerine yaklaşım ve delillerin korunması ile ilgili gittikleri adli 

olaylarda bilgilerini uygulamak isterlerken çeşitli nedenlerden dolayı bunu yerine getirmekte 

zorlanabilmektedirler.  

 Acil sağlık çalışanlarının vakaya gittiklerinde yaşadıkları sıkıntılardan biri işlerine müdahale 

etmeye çalışan olay yerindeki halktır. Bu kişiler zaman zaman çalışanlara sözlü hakarette bulunmakta, 

fiziksel şiddet uygulayabilmektedirler. Baskı altına alındığını hisseden çalışanlar bunun verdiği stresle 

olay yerinde uygulanması gerekenleri yerine getirmekte zorlanmakta, unutmaktadırlar (112). Burada 

en çok hangi grupların bu durumdan etkilendiği analiz edilmiştir (Soru 52)(Tablo XVI). Olay 

yerindeki halkın müdahalesini söyleyenler diğer hiçbir değişkende farklılık göstermezken yaş ve 

hizmetiçi eğitimin gerekli olmasında farklılık göstermiş ve 15-20 yaş arasındakilerin hiçbiri bunu 

neden olarak sunmazken 21-25 yaş arasındaki çalışanların çoğunluğu bunu bir neden olarak 

sunmuştur. Yaş arttıkça olay yerindeki halkın müdahalesi nedenini belirtenler giderek azalmıştır. 15-

20 yaş arasındakiler meslek hayatlarında yeni oldukları için olay yerindeki halkın müdahalesiyle diğer 

yaş değişkenlerine göre daha az karşılaştıkları düşünülmektedir. 21-25 yaş grubundan sonraki diğer 

yaş gruplarında bu sebepten dolayı bilgilerini uygulamakta zorlananların sayısında bir azalma olduğu 

bulunmuştur. Bu da deneyimden dolayı olay yerindeki halkla nasıl baş edeceklerini daha iyi 

bildiklerini düşündürmektedir. Cingil’in 2007 yılındaki çalışmasında acil çağrı sonrası gidilen olay 

mahallinde adli anlamda problem yaşadıkları kişileri işaretlemeleri istenmiştir. Hasta, hasta yakınları, 

polis, ambulans ekibindeki diğer kişiler, çevredeki vatandaşlar seçenekleri sunulmuştur. Doktorların 

%90 gibi yüksek oranla hasta yakınları ve çevredeki vatandaşlarla, hemşirelerin %72’lik oranla 

hastalarla, paramediklerin %60’lık oranla çevredeki vatandaşlar ve %58’lik oranla hastalarla, 

ATT’lerin %60’lık oranla çevredeki vatandaşlarla, %57.5’luk oranla hastalar ve hasta yakınları ile, 
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şoförlerin ise %100 gibi yüksek oranla hasta yakınlarıyla sorun yaşadığı görülmüştür. Cingil’in bu 

araştırmasında sorunun yaş değişkenleri ile ilişkisine bakılmadığı için araştırmamızdaki sonuçla ilişki 

kurulamamıştır. Araştırmamızda, çalışanlar adli olaylarda olay yerine gittiklerinde bilgilerini 

uygulamakta zorlanma ve unutma nedenleri arasında en fazla olay yerindeki halkın müdahalesini 

(%78.9) belirtmişlerdir. Söz konusu araştırmada çalışanların en fazla çevredeki vatandaşlarla 

(%63.75) problem yaşadıkları sonucu çıkmıştır. Bu bulguyla araştırma sonuçları benzerlik 

taşımaktadır. Hastane öncesi ekiplerin sahada çalışmalarını olay yerindeki halkın müdahalesinin 

büyük oranda etkilediği sonucu çıkarılmıştır (98). Hizmetiçi eğitimin gerekliliğini düşünenlerin olay 

yerindeki halkın müdahalesi sebebiyle zorlandıklarını söylemesi ise adli olaylarda dikkat edilmesi ve 

yapılması gerekenleri öğrenmek istediklerini ancak olay yerine gittiklerinde bahsettiğimiz nedenden 

ötürü bunu gerçekleştiremediklerini göstermektedir. 

 Mağdurun ve/veya yakınlarının müdahaleyi reddetmesinden dolayı adli olaylardaki bilgilerini 

uygulamakta zorlanan çalışanlara bakıldığında ise aralarında en fazla lisans mezunlarının ve 

doktorların bulunduğu görülmektedir (Soru 52)(Tablo XVI). Genellikle yüksek eğitim ve yüksek 

mesleki düzeyine sahip çalışanların adli olaylarda yapılması gerekenleri belirtilen nedenlerden ötürü 

yapmakta zorlandıkları ya da unuttukları bulunmuştur. Bunun nedeni yukarıda da birkaç defa 

belirtildiği üzere bu grupların adli olaylarda yapılması gerekenleri bildikleri fakat yerine 

getiremedikleridir. Mağdurun ve/veya yakınlarının müdahaleyi reddetmesi ile ilgili herhangi bir bulgu 

literatürde bulunamamıştır.  

 Bilgi düzeyi belirleme formunda, olay yerine yaklaşım prensipleri, kanıtların farkedilmesi, 

korunması ile ilgili 50 adet soru bulunmaktadır. Bu sorulardan delillere yaklaşım ile ilgili olan bazı 

soruların yaş değişkenleri, eğitim, meslek, çalışma yılı, olay yeri inceleme dersi, hizmetiçi eğitim 

alma, günlük vaka sayısı, uygulama puan ortalaması gibi faktörlerle olan ilişkisine bakılmıştır.  

 Adli olaylarda kıyafetler en önemli kanıtları içerebilmektedir. Kıyafetlerin uygun şekilde 

kesilmesiyle ilgili 18. soruda ön lisans mezunlarının sayıca çoğunlukta bulunduğu, ancak örneklem 

sayısının az olduğu grup olan hemşirelerin en fazla doğru cevabı verdiği ve doktorların ikinci olarak 

hemşireler grubunu izledikleri görülmüştür. Doktorların uygulama puanları diğer gruplardan daha 

yüksek bulunarak olay yerine yaklaşım ve delillerin korunması ile ilgili diğer gruplardan daha fazla 

bilgi sahibi oldukları sonucu çıkarılmıştır. Bahar’ın 2005 yılında 35 hemşireyi örneklem olarak aldığı 

ve 69 adli raporu incelediği çalışmada kıyafetlerin kanıt olarak sunulması ile ilgili bulguları 

önemlidir. Çalışmada hemşireler, kadınlara yönelik fiziksel-cinsel istismar olgularının %66.7’sinde, 

çocuklara yönelik fiziksel istismar olgularının %90.9’unda, çocuklara yönelik cinsel istismar 

olgularının %60’ında, ilaç ve besin intoksikasyonları olgularının %56’sında  giysilerin incelendiğini; 

buna karşın kesici-delici-künt alet yaralanmaları ve ateşli silah yaralanmalarında giysilerin hiç 

değerlendirilmediğini, incelenmediğini belirtmişlerdir. Söz konusu araştırmada hemşireler 

karşılaştıkları 10 ateşli silahla yaralanma olgusunda giysilerin hiç değerlendirilmediğini söylemiş, 
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araştırmada ateşli silah yaralanmalarına ilişkin semt karakolundan elde edilen 18 adli raporun yalnızca 

2’sinde giysilerin incelendiği bilgisine ulaştıklarını belirtmişlerdir. Giysilerin adli olarak 

incelenmesinin az olmasının nedeninin hemşirelerin giysilerin incelenmesinden ne anladıkları 

konusunda emin olmamaları, hekimlerin giysileri incelememeleri, hekim ve hemşireler arasındaki iş 

birliği eksikliği ve adli raporlarda giysilerle ilgili bilgilerin yer almasının önemini 

kavrayamamalarından kaynaklanmış olabileceği düşünülmüştür (74). Can ve arkadaşlarının         

1995-1999 yılları arasında Adli Tıp Kurumu-Fiziksel İncelemeler İhtisas Dairesi Balistik Şubesi’ne 

gönderilmiş 1172 vakanın dosyasını incelediği çalışmasında yalnızca 83’ünde (%7.1) dosyalarla 

birlikte vakalardaki giysilerin de gönderildiği görülmüştür. Vakaların 758’inde (%64.6) giysiler 

incelenerek rapor verilmiş, %31.4’ünde giysiler ya incelenmeden iade edilmiş ya da çeşitli nedenlerle 

rapor verilmediği saptanmıştır (125). Bu çalışmalar olay yeri inceleme prosedürüyle ilgili sağlık 

çalışanların eksikleri olduğunu göstermektedir. 

 Kıyafetler önemli kanıtlar olmakla birlikte bu kanıtların kanıt niteliğini kaybetmemesi için ne 

şekilde toplanacağı nasıl muhafaza edileceğinin bilinmesi gerekmektedir. Kıyafetlerin kanlı olduğu 

göz önüne alınırsa ve acil sağlık çalışanlarının kurutma olanağı yoksa kıyafetleri kağıt poşede 

koymaları gerekmektedir. Çünkü üzerinde biyolojik kanıt olduğu için kıyafetler ağzı kilitli poşede 

konulduğunda biyolojik materyalde bakteri üremesi ve bozulma olabilmektedir (70,124). 19. soru 

buna yönelik bir soru olmakla birlikte bilgi düzeyi belirleme formu içindeki olay yerine yaklaşım ve 

delillerin korunması ile ilgili kritik sorulardan biridir. Doğru cevabı 236 kişiden 25 kişi (%10.5) 

vermiş ve çok az kişinin delillerin saklanmasındaki temel bilgilerden biri olan biyolojik delillerin 

kağıt poşete konulması cevabını bildiği ortaya çıkmıştır. Bu da çalışanların bu konuyla ilgili gerçek 

bir eğitim almadığını ortaya koymuştur. 86 kişi (%36.1) bu konuyla ilgili hizmetiçi eğitim, 110 kişi 

(%46.6) eğitimlerinde olay yeri inceleme ve teknikleri üzerine ders aldığını belirtmiş olmasına 

rağmen bu sorudaki cevap sayısının bu kadar az olması çalışanların daha önceki bulgular için de 

belirttiğimiz gibi doğru eğitimi almadıklarını düşündürmektedir. Bu soruda sadece uygulama puan 

ortalaması ile ilişki bulunmuştur. Bunda da yanlış cevabı veren 204 kişinin uygulama puan ortalaması 

en yüksek bulunmuş bunu doğru cevabı verenlerin uygulama puan ortalaması izlemiştir. Bu soruda 

doğru cevabı verenlerin uygulama puan ortalamasının daha yüksek olması beklenirdi; çünkü bu 

sorunun doğru cevabını bu konuyla ilgili eğitim almış kişilerin bilmesi ve diğer sorularda sorulanlara 

da genellikle doğru cevap vermesi düşünülmüştür. Can ve arkadaşlarının çalışmasında, kıyafetler 

yanlış şekilde toplandığı ve muhafaza edildiği için oluşan kokuşma, küflenme, yıkanma vb. durumlara 

rağmen  vakaların %4’ünde giysilerin incelenerek rapor verildiği görülmüştür. Bunlara bakıldığında 

ülkemizde kıyafetler adli kanıt olarak neredeyse hiç değerlendirilmemektedir. Adli olgularda olayın 

çabuk çözümlenmesinde önemli kolaylık sağlayacak kıyafetlerin ülkemizde neredeyse hiç 

değerlendirilmemesi önemli bir uygulama eksikliğidir (125).   
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 Acil sağlık çalışanları ası vakalarına sık gitmektedirler. Bunlar intihar vakası olabileceği gibi 

şüpheli ölüm de olabilmektedir. Bu vakalar hakkında karar verilirken olay yerinin iyi incelenmesi, 

hastanın pozisyonu, cilt lezyonları, düğümün şekli ve düğümde bulunabilecek kanıtlar yol gösterici 

olmaktadır (70). 20. soru kanıt niteliğindeki düğüm ile ilgili sorulmuş bir sorudur. 92 çalışan (%38.9) 

doğru yaklaşımı cevap olarak işaretlemiştir. Diğer şıklardaki yaklaşımlardan daha fazla doğru cevabı 

verdikleri görülmüştür. 20. soruya daha fazla doğru cevabı verenlerin yüksek lisans mezunlarının 

olması, hizmetiçi eğitimin gerekli olduğunu düşünmeleri ve uygulama puan ortalamasının yüksek 

olması beklenen sonuçlardandır. Bunların yanı sıra örneğin hizmetiçi eğitim aldığını ve olay yeri 

inceleme dersini okulda gördüklerini ifade edenlerin bu soruda ve diğer sorularda da olduğu gibi daha 

çok doğru cevap vermesi beklenmektedir. Bunun nedeninin diğer yorumlarda da benzer görüşü 

savunduğumuz üzere soruda kastedilen eğitimi almadıklarıdır. 

 Olay yerinin korunması ve  incelemesinde kanıtların güvenilirliğini gösterdiği için delil teslim 

zinciri bu aşamada çok önemlidir (35). 30. soruya 236 çalışandan 205 çalışan (%86.8) doğru yanıt 

vermiştir. Delil teslim zincirinin yüksek sayıda çalışan tarafından bilinmesi olay yerinin korunması ve 

incelemesi açısından iyi yöndedir. 30. soruya doğru cevap verenlerin yaş, eğitim, uygulama puanı ile 

ilişkisi saptanmıştır. 30. soruya “doğru” diyerek doğru cevabı veren çalışanların yaş değişkenlerine 

bakıldığında doğru cevap veren çalışan sayısının yaşla birlikte arttığı görülmüştür. Doğru cevap 

verenlerin eğitim düzeyleri arasında farklılık vardır. İlkokul ve ortaokul mezunlarının tamamının 

doğru cevabı bildikleri saptanmış bunu lisans mezunlarının takip ettiği görülmüştür. Doğru yanıtı 

bilenlerin uygulama puan ortalamasının yanlış bilenlerden yüksek olduğu saptanmıştır. Yaşı büyük 

olanların meslekte uzun süre çalıştıkları ve daha fazla deneyimli olduklarından dolayı daha önceki 

sonuçlarla benzer sebep düşünülmüştür. İlkokul ve ortaokul mezunu çalışanların tamamının doğru 

bilmesi ilkokul ve ortaokul mezunu çalışanların örneklem sayısının az olmasına bağlanabilir. Bunu 

örneklem sayısı daha fazla olan lisans mezunlarının izlemesi ise beklenen bir sonuç olmuştur çünkü 

uygulama puan ortalaması ve eğitim düzeyi arasındaki ilişkiye bakıldığında yüksek lisans ve lisans 

mezunlarının diğer gruplardan daha yüksek puan aldığı görülmüştür. Delil teslim zinciri olay yerinin 

korunması ve  incelemesinde önemli olduğu için doğru yanıt verenlerin uygulama puan ortalamasının 

yüksek olması bu konu hakkında bilgi sahibi olduklarını göstermektedir.  

 Acil müdahaleyi gerçekleştirmek için olay yerine ilk giren ve hastayı ilk gören hastane öncesi 

acil sağlık çalışanları olmaktadır (124). Şüpheli bir vakada, çalışanlar acil müdahaleyi gerçekleştirirse 

olay yerinin ve hastanın pozisyonunun ilk durumunu onlar gördükleri için olay yeri sürecinde önemli 

bir yerde olacaklardır.  31. soru buna yönelik bir sorudur. Bu soruda “hastanın pozisyonu” cevabını 

işaretleyen çalışanların sayısı 185’tir (%78.3). Soruya doğru yanıtı verenlerin sayısının yaş azaldıkça 

azaldığı görülmüştür. Diğer çoktan seçmeli sorularda bulunan sonuçlarla benzerlik taşımaktadır. 

Meslekte doktorlar doğru cevabı verenler arasında ilk sıradayken bunu şoförler takip etmektedir. 

Şoförlerin örneklem sayısı az olmakla birlikte özellikle bu soruya özgü bilgileri oldukları 
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düşünülebilir. Çünkü buradaki şoförler ambulanslarda uzun süredir çalışan ve çeşitli vakalarda 

bulunmuş kişilerdir. Bu kişiler yeri geldiğinde şüpheli ölümlerde savcılık tarafından çağrılarak 

mağduru ne şekilde buldukları ile ilgili görüşleri alınmaktadır. Yıllardır ambulanslarda çalıştıkları için 

bu şekilde çağrılarak görüşlerinin alındığı ve bu sebeple doktorların ardından doğru cevabı veren 

ikinci grup oldukları düşünülmektedir. “Hastanın pozisyonu” diyenlerin uygulama puan ortalamasının 

yüksek olması diğer çoktan seçmeli sorularda çıkan sonuçların sebebiyle aynıdır.   

 Bilgi düzeyi belirleme formundan seçilen çoktan seçmeli soruların tanımlayıcı analizleri 

incelendiğinde sorulara daha fazla doğru cevap verenlerin eğitim düzeyi yüksek olan yüksek lisans, 

lisans mezunu çalışanların, bazı sorularda istisnalar olsa da genellikle doktorların olduğu ve bu 

çalışanların uygulama puan ortalamalarının daha yüksek çıktığı sonucuna varılmıştır. Olay yeri 

inceleme, hizmetiçi eğitim almanın, çalışma yılının fazlalığının, çıkılan günlük vaka sayısının 

fazlalığının seçilen çoktan seçmeli soruları doğru bilen çalışan sayısına genellikle etki etmediği 

görülmüştür. 

 51. soruda “Yukarıdaki sorularda değerlendirilen bilgilerinizi  olay yerinde uygulamakta 

zorlandığınız ya da unuttuğunuz oluyor mu?” diye sorulmuştur. Bazı çalışanlar kendilerine sunulan 

nedenlerin yanında görüşlerini yazmışlardır.  

 “Bu konuda bir dikkatin gerekliliğini o an hatırlayamam. Bu anketin bile bakış açım 

konusunda faydası olmuştur. Şunu da belirtmek isterim, sağlık personeli her zaman hastanın 

sağlığını öncelikli düşünür. ( kendi ve ekibinden sonra)”  

 “Çevreden gelen tepkiler” 

 “Halkın yeterli eğitim ve bilgiye sahip olmaması” 

 “Hastaya müdahalede bulunmak bizim için öncelikli olduğundan çevreyi gözlemlemek pek 

mümkün olmuyor ve delil toplamakla vakit harcamamamız gerekiyor. Zaten bu zamana kadar 

hiç böyle bir durum olmadığından delil toplamak aklımıza gelmez gelmedi.” 

 “Polisin ya da itfaiyenin bazı durumlarda olay yerine bizden sonra gelmesi, üzerimizde 

kendimizi savunma mekanizmalarının olmaması. (savunmasızlık), halkın bilinçsiz olup her 

adımda yandan müdahale etmesi” 

 “Tekirdağ 112 de çalışıyorum. Vakalara sadece tek ATT ve şoför çıkıyoruz.” 

 Burada yazılan sağlık çalışanlarının görüşleri bu araştırmada belirlenmesi amaçlananın kısa 

bir özeti gibidir. Sağlık çalışanları delillerden önce hastanın önemli olduğunu belirtmiş ve delillerin 

toplanması gibi durumun hiçbir zaman kendilerinden beklenmediğini ifade ederek temel noktayı 

ortaya koymuştur. Diğer bir nokta ise olay yerine ve delillere yaklaşım konusunu gerçekleştirmek 

isteyenlerin özellikle halkın eğitimsizliğinden ve bilgisizliğinden kaynaklanan müdahalelerinden 

çekinmeleridir. Kendi güvenlikleri açısından bakıldığında sağlık çalışanları  bazen güvenlik güçlerini 

olay yerinde bulamamakta ve onlar olmadığında da ellerinden hiçbir şey gelmemektedir. Son cümle 

ise aslında 112 acil sağlık sisteminin sistemsel düzeyde eksiklerinin olduğunu göstermektedir. Olay 
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yerine lise mezunu ATT ve hasta müdahalesi ile ilgili herhangi bir eğitim almamış bir şoförün gitmesi 

olay yerindeki kanıtlar bir yana hasta müdahalesinin ne kadar sağlıklı ve doğru gerçekleştiğini de 

sorgulatmaktadır.      

 Bir sağlık çalışanının bilgi düzeyi belirleme formunda belirttiği “Zaten bu zamana kadar hiç 

böyle bir durum olmadığından delil toplamak aklımıza gelmez gelmedi.” görüşü Olay Yeri İnceleme 

ve Kimlik Tespiti Müdür Yardımcısı ile yapılan görüşmeyi de destekler niteliktedir. Olay Yeri 

İnceleme ve Kimlik Tespiti Müdür Yardımcısı'nın hastane öncesi çalışanlarından bekledikleri 

özellikle hasta müdahalesindeyken çıkardıkları kıyafetleri uygun olmayan şekilde kesip atmamaları, 

plastik poşet içinde muhafaza etmemeleri ve hastane polisine teslim etmeleridir. Müdür yardımcısı 

geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında ekiplerin adli olaylara yaklaşımlarının daha iyi olduğunu ifade 

etmiştir. Hastane öncesi sağlık çalışanlarının bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir hatadan dolayı 

kanıtların bozulduğu ve kanıt özelliğini kaybettiği bir olay belirtmemiştir. Araştırma sonucuna göre 

bu tür olayların sık yaşanması beklenirken buna benzer bir olayın yaşanmadığının ifade edilmesi 

şaşırtıcıdır. Burada düşünülen, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespiti Müdür Yardımcısı'nın da 

aslında hastane öncesi çalışanlarının olay yeri incelemesi sürecinde sorumlulukları olduğunu 

düşünmemesidir.   

 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden alınan 3 aylık izin doğrultusunda “112 Ambulans” 

ekipleriyle adli olaylara çıkılmıştır. Bu 3 aylık izinde 112 ekiplerinin bulunduğu noktalara 

gidildiğinde o gün gelen çağrılar doğrultusunda adli olaylara çıkılmıştır. Bu tezde hastane öncesi 

sağlık çalışanları ile gidilen adli olaylarda yapılan subjektif gözlemler tez konusuna bağlı kalarak 

yazılmıştır. 

 İntihar girişiminin olduğu vakaya 112 ekibi gittiğinde güvenlik güçleri olay 

yerindeydi. Olay, barın tuvaletinde gerçekleşmişti. Sağlık çalışanları hastaya ilk 

olarak acil müdahaleyi eldiven giyerek gerçekleştirdiler ve hastayı ambulansa aldılar. 

Olay yerinde kullanılan tıbbi malzemeler alındı. Olay yerindeki hastanın çantası kanıt 

olarak alınırken güvenlik güçlerinin eldiven kullanmadığı görüldü. Müdahalede, 

hastanın kullanmış olabileceği olay aleti görülemedi. Daha sonrasında bunun 

güvenlik güçlerince alınıp alınmadığı bilinmiyor. Güvenlik güçleri hastayla birlikte 

barda olan erkek arkadaşını polis merkezine götürmek üzere polis arabasına bindirdi. 

Ambulansta hastayı hastaneye götürürken konuşulduğunda hasta uyuşturucu 

kullandığını ifade etti. Kollarında eroin kullandığını gösteren iğne izleri görülmedi. 

Bu sebeple farklı bir türde uyuşturucu kullandığı düşünüldü. Hastanın bilincinin açık 

olması ve bir saldırıyı ifade etmemesi olayın  intihar girişimi olduğunu düşündürdü.  
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 İkinci karşılaşılan vakaya kesici alet yaralanması çağrısı alınarak çıkıldı. Olay bir 

apartman dairesinde gerçekleşmişti. Olay yerinde 2 polis vardı. Hastanın sağ elinin 

üstüne 3*10 cm büyüklüğünde kesi vardı. Hastaya ilk müdahale hasta sedyeyle 

taşındıktan sonra ambulansta yapıldı. Hastanın bilinci açıktı fakat alkol alımından 

dolayı oryantasyonu tam değildi. Kendisini camla kestiğini belirtti. Olay yerinde 

olayda kullanıldığı söylenen alet görülmedi. Hasta hastaneye götürüldüğünde hem 

hastane polisi hem de sivil giyimli bir polis tarafından hastanın ifadesi alındı. Hasta 

kendisini camla kestiğini polise de söyledi.  

 Diğer bir vaka trafik kazasıydı. Motosiklet kullanan kişinin olay yerinde muayenesi 

yapıldı ve sedyeyle ambulansa götürüldü. Olay daha yeni gerçekleştiği için olay 

yerine güvenlik güçleri gelmemişti. Olay yeri sokakta olduğu için olay yerine 

toplanan halkın, ekibe işlerini yaparken sözel müdahalesi vardı. Hasta ambulansa 

alındığında olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı ve hasta hastaneye transfer edildi.         

 Sonuç olarak bu 3 adli olaya bakıldığında olay yerinin ve kanıtların güvenilirliğinin 

sağlandığını gösteren ve adli olaylarda kullanılan bir form bulundurulmadığı görülmüştür. Çalışanlar 

kendilerinden bekleneni yaparak ilk olarak acil müdahaleyi gerçekleştirmiş olsalar da, çalışanların bu 

sırada olay yeri ve delillere yaklaşım ile ilgili bilgilerinin yeterli seviyede olmadığı gözlenmiştir. 

Bunun yanında bulgularda da belirtilen ve adli olaylarda olay yerinde yapılması gerekenleri en fazla 

engelleyen durumun olay yerindeki halk olması trafik kazası vakasında özellikle gözlenmiştir. 
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6. SONUÇ ve ÖNERİLER  
 Şiddet, dünya çapında bir halk sağlığı problemidir. Şiddet mağduru olan kişilere ilk müdahale 

eden sağlık mensuplarından biri de  hastane öncesi sağlık çalışanlarıdır. Hastane öncesi sağlık 

çalışanlarının önceliği hastanın ilk tedavisini sağlamak olsa da adli süreç içinde önemli olan kanıtların 

farkına varılması, korunması, gerektiğinde toplanması ve delil teslim zincirine uyularak teslim 

edilmesi de sorumluluklarından biri olmaktadır.  

 Türkiye’de hastane öncesinde çalışan sağlık mensuplarının eğitimlerine bakıldığında adli olay 

türlerine göre olay yerinde dikkat edilmesi gerekenler, kanıtlar hakkında bilgiler, kanıtların 

gerektiğinde uygun şekilde toplanması ve muhafaza edilmesi gibi konular hakkında bu alanda uzman 

olmuş kişiler tarafından eğitim verilmediği görülmektedir. Sadece doktorlar tıp fakültesindeki adli tıp 

dersi altında olay yeri incelemesi (keşif) konusunu görmektedirler. Ama olay yeri incelemesi 

konusunun içindeki kanıtların toplanma ve muhafaza edilmesiyle ilgili bilgilerin ayrıntılı olmadığı 

görülmektedir. Sonuç olarak hastane öncesinde çalışan ve çalışmamıza konu olan meslek 

gruplarından AABT, ATT ve doktorların bu konuda aldıkları eğitimler yetersizdir. Çalışanların aldığı 

uygulama puan ortalaması da bunu göstermektedir. Çalışmamızda olay yeri incelemesiyle ilgili 

okulda ya da çalışırken eğitim aldığını söyleyenlerin oranının Cingil’in 2007 yılı çalışmasındaki 

eğitim aldığını söyleyenlerin oranından daha fazla olması adli olaylarla ilgili konuların daha fazla 

öğretilmesinden kaynaklanmaktadır. Ama bu konudaki uygulama puanlarının düşük olması 

eğitimlerinin yetersiz olduğunu göstermektedir.   

 Olay yerine yaklaşım ve delillerin korunmasıyla ilgili çoktan seçmeli olarak sorulan 

sorulardan; hastadan çıkartılan ve biyolojik kanıt bulunduran kıyafetlerin muhafaza şekli çoğunluk 

tarafından yanlış cevaplandırılmıştır. Olay yeri incelemesinde, biyolojik kanıt bulunduran kıyafetlerin 

kağıt poşette muhafaza edilmesi çok önemliyken, çalışanların bunu bilmemesi eğitimlerinin uzmanlar 

tarafından verilmediğini de göstermektedir.  

 Çalışanların adli olaylarda daha çok “bir şeye dokunma” düşüncesini benimsedikleri 

görülmektedir. Kanıtların korunması, toplanması ve muhafaza edilmesinin sorumluluklarında 

olmadıklarını ve kendilerini asıl ilgilendirenlerin hastaya müdahale etmek olduğu birçok çalışanın 

ortak fikridir. 

 Olay yerine bazen ilk giden ve olay yerine girerek mağdur ya da faile acil müdahalede 

bulunan sağlık ekipleri bilerek ya da bilmeyerek kanıtlar üzerinde önemli etkilere sahip olmaktadırlar. 

Hastane öncesi sağlık çalışanlarının, olay yerine kendi güvenlikleri için yaklaşımları ve kanıtların 

korunması konusundaki bilgi düzeylerinin yetersiz olduğunun saptanması bu konuyla ilgili okul ve 

hizmetiçi eğitimlerin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Eğitimin olay yeri incelemesinde uzmanlaşmış 

kişiler tarafından verilmesi olay yerinde dikkat edilmesi ve yapılması gerekenlerle ilgili kesin ve 

ayrıntılı bilgilerin hastane öncesi sağlık ekiplerine öğretilmesini sağlayacaktır. Bu konuda verilecek 

eğitim, çalışanlara aslında bildikleri bazı uygulamaları pekiştirmeleri dışında daha önce bilmedikleri 
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bilgileri de öğretecektir. Bu sebeple dersler uygulamalı olmalıdır. Uygulamalı dersler için çeşitli vaka 

ve olayların olduğu uygulama dersanelerinin oluşturulması gerekir. Kapalı ya da açık alanlarda, 

canlandırmalı olay yeri uygulamaları yapılmalıdır.  

 Eğitim konusunda uygulanabilecek diğer bir uygulama ise bu eğitimin adli hemşirelik 

konusunda uzman kişiler tarafından verilmesidir. Adli hemşireler birçok ülkede klinik ortamda 

mağdur ya da faille iletişim, kanıtların fark edilmesi, korunması, toplanması gibi uygulamaları 

aldıkları eğitimle yerine getirmektedirler. Hemşireler ve hastane öncesi sağlık çalışanları sağlık 

sistemindeki iki aşamanın uygulayıcılarından oldukları için, adli hemşirelerin bu konuda verecekleri 

eğitim klinik ortamda yaşadıkları deneyimlerinden yola çıkarak hazırlandığı için daha faydalı olabilir.  

 Eğitim eksikliğinin yanında hastane öncesi sağlık sisteminde çalışan üst yöneticilerin de 

ambulans ekiplerinin olay yerindeki önemine inanması gerekmektedir. Bu şekilde eğitimler daha 

kolay organize edilebilir ve kanıtların muhafaza edilmesini sağlayacak temel kanıt toplama 

malzemelerinin en azından birkaçının ambulanslarda bulundurulması sağlanabilir. Fakat zaman 

zaman tıbbi malzemelerin bile eksik ya da bozuk olduğu çalışma koşullarında bu şekilde bir önerinin 

hayata geçirilmesi oldukça zor gözükmektedir.  

 Eğitimlerin düzenlenilmesinden sonraki aşama, adli olaylarda olay yerine ve delillere 

yaklaşımla ilgili önemli noktaların uygulanmasını sağlayacak bir bilgi formunun oluşturulması ve adli 

olaylardaki uygulama aşamalarını hastane öncesi sağlık çalışanları için standardize etmek olmalıdır. 

Hastane öncesi sağlık çalışanlarının adli olaylarda sorumlulukları olduğu söylenmekle birlikte bu 

sorumlulukların ne olduğuyla ilgili yazılı bir doküman bulunmamaktadır. Çalışanların olay yerindeki 

sorumlulukları için rollerini karakterize etmek bunların yerine getirilme zorunluluğunu da beraberinde 

getirmektedir. 

 Hastane öncesi acil sağlık çalışanlarının olay yerine ve delillere yaklaşımlarını anlayabilmek 

ve eksik oldukları alanları saptayabilmek için güvenlik güçlerinin, olay yeri inceleme uzmanlarının, 

hastane öncesi sağlık hizmetinde çalışanların müşterek çalışmasıyla yapılacak daha geniş çaplı bir 

araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırmalar neticesinde kanıtların korunmasıyla ilgili adli olay 

türlerinin her biri için prosedürler geliştirilmelidir.  

 Çalışanlar olay yerine ve delillere yaklaşım konusunda eğitim almadıkları için kanıtlar 

kaybolabilmektedir. Adli olaylarda gerçekleşebilen bu kayıplar çok az konuşulmakta ve ülkemizde bu 

konu üzerine bilimsel araştırmalar yok denecek kadar az yapılmaktadır. Bu çalışma hastane öncesi 

çalışanların küçük bir grubu üzerinde yapıldığı için bu araştırmadaki sonuçlar üzerine genelleştirme 

yapılamaz. Buradan çıkan sonuçlar ilerde yapılacak, çalışanların bu alandaki eksiklerini netleştirecek 

çalışmalar için yol gösterici olabilir.   
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7. ÖZET 
 Bu çalışma, hastane öncesi sağlık çalışanlarının olay yeri, kanıtların korunması ve toplanması 

konularındaki bilgilerini ölçmeyi amaçlamaktadır. 

 

Hastane öncesi sağlık çalışanlarının bilgi düzeylerini ölçmek için kesitsel bir çalışma 

düzenlenmiştir. Farklı kaynaklar taranarak içinde 50 çoktan seçmeli soru olan bir bilgi düzeyi 

belirleme formu geliştirilmiştir. Bilgi düzeyi belirleme formu her bir soru 1 puan edecek şekilde 50 

puan üzerinden değerlendirilmiştir. Her doğru soru için 1 puan verilerek her bir çalışanın uygulama 

puanı hesaplanmıştır. 50 soru güvenlik ve kanıt ile ilgili sorular olarak ikiye ayrılmış ve puan 

ortalamaları hesaplanmıştır.  

 Soru formları hastane öncesi sağlık çalışanlarına çalıştıkları günde ya da hizmetiçi 

eğitimlerinden önce eğitimden sorumlu kişilere çalışanlara dağıtılmak üzere verilerek 

doldurtulmuştur. Çalışanların olay yeri ve delillere yaklaşımlarını olay yerinde görmek için adli olay 

çağrısı alındığında ekiplerle gidilerek subjektif gözlemler yazılmıştır. 

 

 İstanbul ilinde 112 İl Acil Ambulans Servisinde ve özel bir ambulans şirketinde çalışan 236 

hastane öncesi sağlık çalışanı çalışmaya katılmıştır. Çalışanların %62.4’ü kadın, %37.6’sı erkektir. En 

genci 19 ve en yaşlısı 40 olmak üzere yaş ortalaması 25.84’dür.   

 Ortalama çalışma süresi 36.55 ve çalışanların günlük ortalama vaka sayısı 9.56’dır. Çalışma 

süresi ve günlük ortalama çıkılan vaka sayısına rağmen katılımcıların hiçbiri cinsel saldırı vakasına 

gittiklerini belirtmemiştir.   

 Katılımcıların %63.9’u hizmetiçi eğitim ve %53.4’ü olay yeri inceleme dersi almadıklarını 

belirtmişlerdir. Uygulama puan ortalamaları 50 puan üzerinden 28.78 çıkmış ve en yüksek uygulama 

puan ortalamaları doktorlar ve yüksek lisans mezunlarında görülmüştür. Güvenlik sorularının puan 

ortalaması 16 soru üzerinden 4.16 olarak hesaplanmıştır. Kanıtlar ile ilgili soruların puan ortalaması 

34 üzerinden 24.5 olarak hesaplanmıştır.       

 Bilgilerini uygulamakta zorlanma nedenleri arasında en fazla olay yerindeki halkın 

müdahalesi (%67.7) ve zaman darlığı (%32.3) gösterilmiştir. Bilgilerini uygulamakta zorlandıklarını 

en fazla doktorlar ve yüksek lisans mezunları belirtmiştir.  

 Katılanların sadece %15.8’i biyolojik kanıtların kağıt poşette muhafaza edileceğini bilmiştir.  

   

  Hastane öncesi sağlık çalışanlarının olay yeri farkındalığı, olay yeri inceleme, kanıtların 

toplanması ve korunması ile ilgili bilgileri istenen düzeyde değildir. Bu nedenle bu konu üzerine 

uzmanlar tarafından uygulamalı eğitimlerin verilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.   
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8. SUMMARY 
 The study aims to define the level of knowledge of pre-hospital care providers on crime scene 

investigation, collecting and preserving evidence. 

  

 A cross-sectional study was designed to provide the level of knowledge of pre-hospital care 

providers. A question form with 50 multiple choices questions was developed according to various 

resources. The score of the question form was identified with giving one score for each right answer. 

With this way each of the members’ score were calculated. 50 multiple choices questions were 

divided into two groups as questions about security and evidences.  

Either the question forms were given to pre-hospital providers in their working day or the 

forms were consigned to the responsible persons before their in-service training in order to hand out 

to pre-hospital care providers. In order to see the pre-hospital care providers’ approach to the crime 

scenes and evidences in the field, the subjective observations were written while going with them 

when a forensic case call was dispatched.    

 

 236 pre-hospital care providers who work in 112 Emergency Ambulance Service and private 

ambulance in Istanbul, participated in the study. %62.4 are female and %37.6 are male. The mean age 

is 25.84 ranging from 19 to 40 years old.  

The mean work experience is 36.55 months and every participant has an average of 9,56 cases 

daily. Despite of this work experience and the number of daily cases, none of the participants 

encountered sexual assault case.   

 %63.9 of participants didn’t take in-service education on crime scene investigation course and 

%53.4 didn’t have crime scene course in their education. Their mean score was 28.78 over 50. The 

highest mean score was seen in the group of post-graduates and doctors. The mean score of the 

questions about security was 4.16 over 16. The mean score of the questions about evidences was 24.5 

over 34.  

The most marked reasons of not administering their knowledge were bystanders in the crime 

scene (%67.7) and the shortage of time (%32.3). The reasons of not administering their knowledge 

were expressed mostly by the doctors and post-graduates.      

Only %15.8 of participants know that the proper way of preserving the biological evidence is 

in paper bag.  

 

 Pre-hospital care providers’ knowledge on crime scene awareness, crime scene investigation, 

collecting and preserving evidence were not at the preferred level. For this reason there should be 

given practical education by the specialists about this subject.  
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EK 1. 
 

ÖRNEK NO            |__|__|__| 

TARİH   ________________________ 

SAAT    _________________________ 

Oluşturulan anket  İstanbul  Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı 
yüksek lisans tezinin “Adli Vakalarda Olay Yerine Giden Sağlık Ekiplerinin Olay Yeri ve 
Delillere Yaklaşımları” adlı araştırmasında kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Ankette sorulara 
verdiğiniz cevaplar ve kimliğiniz gizli tutulacak ve herhangi bir kurumla paylaşılmayacaktır. 
Katıldığınız için teşekkür ederiz.     

 

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER 

1) Cinsiyet                   

 a)  Kadın   (1)                           b) Erkek (2)                                               |__| 

2) Kaç yaşındasınız?                |__| 

 a) 15-20 (1)                  

 b) 21-25 (2)                  

 c) 26-30 (3)                 

 d) 30’dan fazla(4)        

3) Mezuniyetiniz nedir?                                     |__| 

a) İlkokul   (1)               

b) Ortaokul   (2)     

c) Lise    (3) 

d) Ön lisans   (4) 

e) Lisans   (5) 

f) Yüksek lisans  (6) 
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4) Mesleğiniz nedir?                |__| 

a) Paramedik   (1)                  

b) Acil tıp teknisyeni  (2)   

c) Anestezi teknikeri  (3) 

d) Doktor   (4) 

e) Şoför   (5) 

f) Hemşire   (6)                    

5) Kaç yıldır acil sağlık ekibinin üyesi olarak çalışıyorsunuz?          |__| 

 a) 0-5   (1)                            

 b) 6-10   (2)                        

 c) 11-15  (3)                     

 d) 15 yıldan fazla (4)       

 

6) Olay yeri inceleme ve teknikleri üzerine herhangi bir hizmet içi eğitim aldınız mı?       |__| 

a) Evet (2)      b) Hayır (1) 

7) Eğitiminizde olay yeri inceleme ve teknikleri üzerine dersiniz oldu mu?         |__| 

a) Evet (2)      b) Hayır (1) 

 8) Olay yerine yaklaşım ve inceleme teknikleri üzerine belli sıklıkla hizmet içi eğitim almanın 
gerekli olduğunu düşünüyor musunuz?             |__| 

a) Evet (2)      b) Hayır (1) 

         

9) Günde ortalama kaç vakaya çıkıyorsunuz?                   |__|__| 

 

10) Ne zamandır İstanbul ilinde çalışıyorsunuz?                   |__|__| 
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11) En çok karşılaştığınız adli vaka türlerinden 3 tanesini işaretleyiniz?                          |__|__|__| 

  a) Ateşli silah ve patlayıcılarla olan yaralanmalar    (1) 

  b) Kesici, kesici delici, delici, kesici ezici ve ezici alet yaralanmaları (2) 

  c) Trafik kazaları, düşmeler, darp olguları ve iş kazaları   (3) 

  d) Zehirlenmeler        (4) 

  e) Yanıklar, elektrik çarpmaları      (5) 

  f) Cinsel saldırı olguları       (6) 

  g) Tıkama, tıkanma, ası, elle veya iple boğulma, karın göğüs tazyiki, diri gömülme, suda 
boğulma         (7) 

  h) Her türlü intihar girişimi       (8) 

  i) İşkence iddiaları        (9) 

  j) Hekim hataları        (10) 

  k) Aile içi şiddet olguları       (11) 

 

ACİL SAĞLIK EKİBİNİN OLAY YERİNE YAKLAŞIMI 

1) Tehlikenin farkındalığının bir parçası olarak olay yeri değerlendirmesinde acil sağlık ekibinin 
güvenliği………………başlar.               |__| 

a) Sınıfta      (1) 
b) çağrı haberi alındığında   (2) 
c) mahalleye girdiğinizde   (3) 
d) çağrıda belirtilen adrese vardığınızda  (4) 

 

2) Olay mahalinde potansiyel bir tehdit, silah, şiddet ya da saldırı şeklinde hareketler fark edilirse 
acil sağlık ekibi                 |__| 

a) ikinci bir çıkış yolu aramalıdır.     (1) 
b) hemen geri çekilmelidir.      (2) 
c) biber gazıyla araya girmelidir.     (3) 
d) ileri müdahaleden önce güvenlik güçlerinin gelmesi beklenmelidir. (4) 
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3) ................, acil sağlık ekibinin acil yapılan çağrıya gittiklerinde karşılaşabilecekleri şiddet 
içermeyen tehlikelerden biridir.              |__| 

a) Saldırgan hayvanlar   (1) 
b) Yüksek gerilim hatları  (2) 
c) Karbonmonoksit zehirlenmesi (3) 
d) Konut önünde bekleyen kalabalık (4) 

 

4) Neden acil sağlık ekibi güvenlik güçleriyle karıştırılabilir ve bu da onların tehlikeye 
düşmesine sebep olabilir?               |__| 

a) Ambulans ekibi olay yerine siren ve ışıklı ikazlarla ulaşmaktadır. (1) 
b) Bazı acil sağlık ekipleri rozet taşımaktadır.    (2) 
c) Bazı acil sağlık ekipleri güvenlik güçlerinin üniformalarına benzeyen üniformalar 

giyebilmektedir.       (3) 
d) Yukardakilerin hepsi acil sağlık ekiplerinin güvenlik güçleriyle karıştırılmasına sebep 

verebilir.        (4) 
 

5) Acil sağlık ekibi şiddet olaylarının çok olduğu olay yerine vardığında, araç ………………. 
bırakılmalıdır.                 |__| 

a) olay yerinden 15 metre uzağa    (1) 
b) olay yerinden 30 metre uzağa    (2) 
c) görüş alanından uzak bir yere    (3) 
d) polis aracının hemen arkasına park edilmelidir. (4) 

 

6) Pratikte kendinizi ve ekibinizi yaralanmalardan korumanın yollarından biri        |__| 

a) kapıyı çalarken kapının yanında durmaktır.      (1) 
b) ekip arkadaşlarınızdan biri kapıyı çalarken arkadaşınızın arkasından ışık tutmaktır. (2) 
c) konuta yaklaşana kadar siren ve ışıklı ikazlarla ambulansın geldiği duyurulmalıdır. (3) 
d) varlığınızı açıklamak, daha sonra kapıyı çalmak ve tehlike göstergelerine bakılmalıdır.(4) 

 

7) Yolun kenarında duran bir arabaya yaklaşırken, tehlike arz edebilecek durumlar aşağıda 
sıralanmıştır. Bunlardan hangisi dışlanabilir?            |__| 

a) Alkol ya da madde kullanıldığını gösteren işaretler (1) 
b) Araç içindeki kişilerin birbirleriyle tartışıyor olması (2) 
c) Motor ya da bagaj kapağı açık araçlar  (3) 
d) Bütün kapıların kilitli olması    (4) 
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8) Ambulanstan inip otoyolda duran bir araca yaklaşmadan önce komuta merkezine durum ve 
…………….. konusunda bilgi verilmelidir.             |__| 

a) bulunulan yer       (1) 
b) aracın rengi       (2) 
c) bulunan kişilerin sayısı     (3) 
d) aktivitenin olması gereken yerde aktivitenin az olduğu (4) 

 

9) Ambulans ekibi araca yolcu koltuğundan yaklaşmalıdır; çünkü          |__| 

a) aracın yanları acil sağlık ekibini kurşunlardan koruyacaktır.          (1) 
b) sürücü normalde polisin sürücü tarafından yaklaşacağını ummaktadır.        (2) 
c) ambulans ekibinin tehlikeli durumları görme konusunda görüş açısı daha iyi olacaktır.(3) 
d) trafik tarafı ulaşılmaz olacaktır.             (4) 

 

10) Otoyolda duran araca yaklaşırken ambulans ekibinden kişi ya da kişiler ambulansta kalarak 
tehlikeleri gözlemler, araca yaklaşan diğer ekip elemanı           |__| 

a) aracın tekerleğinin altına takoz koyarak gitmesini engellemedir. (1) 
b) Plaka numarasını kaydetmelidir.      (2) 
c) elinde portatif radio taşımalıdır.      (3) 
d) güvenlik alanı oluşturmalıdır.      (4)  

 

11) Topluma göre acil sağlık ekipleri, beyaz t-shirt, renkli, fosforlu ve ışığı geri yansıtan çizgileri 
olan ceket giyerler ve üzerlerinde acil sağlık ekibinden olduğunu gösteren yazılar bulunur.  
Çünkü;                    |__|                                                                                                   

a) bu bir halkla ilişkiler taktiğidir.   (1) 
b) polislerle karıştırılmamış olurlar.   (2) 
c) trafikte daha görünür olmalarını sağlamaktadır. (3)  
d) patronun fikridir.     (4) 

 

12) Acil sağlık ekipleri …………….. için gizli uyuşturucu laboratuarının olduğu yere 
çağrılabilirler.                 |__| 

a) patlama sonucunda yaralananlar     (1) 
b) olası hastaları gözlemlemek      (2) 
c) uyuşturucu maddelerle ilgilene birimlere yardım etmek için  (3) 
d) uyuşturucu madde oluşturmak için kullanılan ısıtıcıları kırmak (4)  
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13) Eğer gizli uyuşturcu laboratuarının olduğu olay yerinde bulunulduğu düşünülürse, yapılacak 
en iyi davranış                 |__| 

a) hareket etmemek ve güvenlik güçlerini çağırmaktır.     (1) 
b) uyuşturucu laboratuarında olunduğu görmezden gelinerek hareket etmektir. (2) 
c) hasta bakımını sağlarken aynı zamanda kimyasal maddeye maruz kalmamaya dikkat 

etmektir.          (3) 
d) olay yerini hemen terk etmek ve güvenlik güçlerine haber vermektir.  (4)   

14) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi acil müdahaleye gittiğiniz hastanın aile içi şiddet mağduru 
olabileceğini gösteren bulgulardan biridir?             |__| 

a) Hastanın kötü hijyeninin olması.    (1) 
b) Hastanın yan komşusundan korkması.   (2) 
c) Hastanın yaşam koşularının sağlıksız olması.  (3) 
d) Hastadan alınan anamnezin fiziksel yaraları açıklamaması (4) 

 

15) Eğer bir aile iç şiddet vakası varsa acil sağlık ekibi hangi davranıştan kaçınmalıdır?       |__| 

a) Hastayı tedavi etmelidir.        (1) 
b) Hastayı sığınma evleri konusunda bilgilendirilmeli ve telefonları verilmelidir. (2)  
c) Kurban ve saldırıyı gerçekleştiren arasına girerek kurban korunmalıdır.  (3) 
d) Yargılayıcı olunmamalıdır.        (4) 

 

16) Bütün çağrılarda acil sağlık ekibinin güvenliği sağlamak için uyması gereken kurallardan  
biri                    |__| 

a) polisler gelene kadar olay yerine girilmemelidir.   (1) 
b) olay yerine hiç girmeyerek tehlikeden sakınılmalıdır.  (2) 
c) kaçınma her zaman için karşı karşıya gelmeye tercih edilmelidir. (3)  
d) potansiyel tehlike olabileceği şüpheniz varsa, olay yerine girmeden önce merkeze haber 

verilmelidir.        (4) 
 

17) Eğer tehlikeli bir olay yerinden geri çekilmek zorunda kalınmışsa, …………….. emin 
olunmalıdır.                  |__| 

a) hastanın terk edilmediğinin belgelendiğinden  (1) 
b) merkezin daha fazla acil sağlık ekibi göndermediğinden (2) 
c) hastanın olay yerinden  alındığından    (3) 
d) Acil sağlık ekibinin de güvenliğinin sağlanmış olduğundan (4) 
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18) Olay yerinde hastanın kan ve vücut sıvılarıyle lekelenmiş kıyafetleri çıkarılırken, acil sağlık 
ekibi aşağıdakilerden hangisinden kaçınmalıdır?            |__| 

a) Kıyafetin dikiş yerinden kesilmesinden   (1) 
b) Kıyafetin bıçak ya da kurşun giriş yerinden kesilmesinden (2) 
c) Güvenlik güçlerinden yardım alınmasından   (3) 
d) Eşyaların farklı yerlere konulmasından   (4) 

 

19) Olay yerinde hastanın kıyafetleri çıkarıldıktan sonra acil sağlık ekibi kıyafetleri …………. 
koymalıdır.                  |__| 

a) kağıt poşete  (1) 
b) ağzı kilitli olan poşete (2) 
c) havlu içine  (3) 
d) hastanın küvetine (4) 

 

20)  Eğer bir kişi asılı bulunmuş, ölüm gerçekleşmemişse  ve acil sağlık ekibi resüsitasyon 
yapacaksa, ekip eldiven giymeli ve hasta aşağı nasıl indirilmelidir?          |__| 

a) Düğüm çözülerek   (1) 
b) Düğümden kesilerek   (2) 
c) Polisin kesmesini sağlayarak  (3) 
d) Düğümün kesilmesinden kaçınılarak (4) 

 

21)  Olay yerinde çalışırken eldiven giymek acil sağlık ekibinin parmak izi bırakmasını engeller 
fakat ………. engellemez.               |__| 

a) cildin neminin olay yerine bırakılmasını        (1) 
b) ciltteki yağın olay yerine bırakılmasını          (2) 
c) failin izlerini yok etme ya da lekelemeyi        (3) 
d) kandan kaynaklı hastalıkların yayılmasını      (4) 

 

22) Kitlesel ölüm olgularında ilk olay yerine gidenler için kanıt öncelikli olmalıdır.                |__| 

a) Doğru  (2) 
b) Yanlış  (1) 
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23) Aşağıdakilerden hangisi delil türlerini kapsar?            |__| 

      a)   Tanık ifadesi     (1)  
b)   Yazılı Belgeler    (2) 
c)   Olay yeri inceleme dökümantasyonu  (3) 
d)   Fiziksel deliller    (4) 
e)   Hepsi      (9) 

24)  İlk olarak olay yerine giden sağlık ekibi görev sırasında herhangi bir nesneye zarar vermiş, 
yok etmiş ya da nesneyi yerinden oynatmışsa belgelenmesine gerek yoktur.       |__| 

a) Doğru   (2) 
b) Yanlış   (1) 

25) Aşağıdakilerden hangisi kanıtların fark edilmesi, belirlenmesi ve korunmasından 
sorumludur?                 |__| 

a) Acil sağlık ekibi    (1) 
b) Güvenlik güçleri    (2) 
c) Olayın haber verildiği komuta merkezleri (3) 
d) Yukardakilerin hepsi    (9) 

 

26)  Kontaminasyondan kaçınmak için kurbanın kıyafetleri yok edilmelidir.                           |__| 

a) Doğru      (2) 
b) Yanlış      (1) 

 

27) Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa olay yerinin güvenilirliği tehlikeye düşmüş olur?           |__| 

a) Kanıtlar toplanmadan önce olay yeri inceleme prosedürünü gerçekleştirmeyerek (1) 
b) Geniş bir alanı güvenlik altına almayarak      (2) 
c) Gerekli olmayan personelin olay yerine girmesine izin vererek   (3) 
d) Yukardakilerin hepsi         (9) 

 

28)  İlk olay yerine giden acil sağlık ekibinin, olay yerinin ayrıntılarına dikkat etmesine gerek 
yoktur.                   |__| 

a) Doğru      (2) 
b) Yanlış      (1) 
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29) Hastanın kıyafetleri ve özel eşyaları plastik bir torbaya konulmalıdır.         |__| 

a) Doğru (2) 
b) Yanlış (1) 

 

30) Delil teslim zinciri; kanıtların olay yerinden toplanıp, incelemeye gönderildiği  zamandan,  
mahkemede sunulduğu zamana kadar geçen sürede kanıtlara el süren herkesi ve kanıtların  
gördüğü işlemi ifade eder.                 |__| 

a) Doğru   (2) 
b) Yanlış   (1) 

 

31) Aşağıdakilerden hangisi ile ilgili olay yerine giden acil sağlık ekibinin gözlem yapması 
beklenir?                   |__| 

a) Olay yerindeki araçların pozisyonu (1) 
b) Hastanın pozisyonu   (2) 
c) Arabaların ışıkları   (3) 
d) Konut sayısı    (4) 

32)  Hangi suçlar mutlaka rapor edilmelidir?             |__| 

a) Çocuk istismarı (1) 
b) Aile içi şiddet  (2) 
c) Kurşunlama  (3) 
d) Yukardakilerin hepsi (9) 

 

33)  Sarı bantla çevrilmiş olay yerinde hastaya müdahaleye giden ekip         |__| 

a) hemen hastaya müdahale etmek için olay yerine girmelidir.        (1) 
b) hastadan önce kanıtların korunmasına dikkat etmelidir.         (2) 
c) olay yerine giriş yaptığı güzergahtan farklı bir güzergah izlerek olay yerinden çıkmalıdır.(3) 
d) en az kişi sayısı, en az ekipman ve en az temasla olay yerinde hareket edilmelidir.     (4)  

 

34)  Olay yeri bir konutsa buraya gidildiğinde hangisinin gözlenmesine gerek yoktur?            |__| 

a) Konuttaki oda sayısı   (1) 
b) Işıkların açık veya kapalı oluşu (2)  
c) Konuta girişte zorlanma belirtileri (3) 
d) Mobilyaların pozisyonu  (4) 
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35)  Hastaya ulaşmak için herhangi bir şeyin yeri değiştirilirse  bu güvenlik güçlerine söylenmeli 
ya da not edilmelidir.                 |__| 

a) Doğru   (2) 
b) Yanlış   (1) 

 

36)  Güvenlik güçlerinden önce olay yerine gidilirse            |__| 

a) Tanıklar olay yerinden uzaklaştırılmalıdır.      (1) 
b) Sadece hastaya müdahale edilmeli başka bir şeye dikkat edilmemelidir.  (2) 
c) Güvenlik güçlerinin beklenmesine gerek yoktur.     (3) 
d) Mağdurun ifadeleri kaydedilmeli, kimin hakkında ifadeler belirttiği yazılmalıdır. (4) 

 
37)  Eğer hastaya IV yol denenmiş ve olmamışsa bölge işaretlenmeli ve rapor edilmelidir.      |__| 

a) Doğru (2) 
b) Yanlış (1) 

 

38)  Hastanın yanında silah duruyor ve hastaya müdahale etmede engel teşkil ediyorsa hangisinin 
yapılması doğru olur?                |__| 

a) Silah elle tutularak hasta yanından uzaklaştırılmalıdır. (1) 
b) Silah kabzasının iki yanından tutularak güvenli bir yerde saklanmalı ve silahın alındığı 

yer işaretlenmelidir.      (2) 
c) Silah doluysa boşaltılmalıdır.     (3) 
d) Silah elden ele taşınarak   olay yerinden uzaklaştırılmalıdır. (4) 

 

39) Kurban saldırganı tırmaladığını söylüyorsa            |__| 

a) Eldeki kanlar temizlenmelidir.      (1) 
b) Plastik poşete konularak eldeki delillerin korunması sağlanmalıdır.  (2) 
c) Kağıt torbayla kurbanın eli sarılarak deliller korunmalıdır.   (3) 
d) Bir şey yapmaya gerek yoktur.      (4) 

40)  Saldırgandan geçebilecek kan ve vücut sıvıları sadece tırnak aralarında, elbisede, ellerde 
bulunur. Başka bir yerde aramaya gerek yoktur.             |__| 

a) Doğru  (2) 
b) Yanlış  (1) 
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41)  Olay yerinde ne çeşit kanıt bulunabilir?              |__| 

a) Tekerlek, patinaj izleri (1) 
b) Ayak izleri   (2) 
c) Barut izleri   (3) 
d) Yukardakilerin hepsi  (9) 

42)  Aşağıdakilerden hangisi potansiyel tehlike olabilecek olay yerlerinden değildir?              |__| 

a) Uyuşturucu bağımlılarının sıklıkla bulunduğu yerler  (1) 
b) Aile içi şiddete maruz kalan kişilerin ev ortamları  (2) 
c) Park ve bahçeler      (3) 
d) Daha önce şiddet olaylarının var olduğu bilinen mahalleler (4) 

 
43)  Olay yerindeki kişi ambulans görevlilerini açıkça görmezden geliyorsa, özel alanı ihlal 
ediyorsa  bunlar, şiddetin ortaya çıkabileceğini gösteren işaretlerden biri olarak görülmelidir. |__| 

a) Doğru   (2) 
b) Yanlış   (1) 

 

44)  Şiddet uygulayabilecek kişilerin karıştığı saldırı, bıçaklama, kurşunlama gibi olaylarda suçu 
gerçekleştiren kişinin halen olay yerinde bulunduğu göz önüne alınırsa         |__| 

a) Siren ve ışıklı ikazla olay yerinin bulunduğu noktaya ulaşılmalıdır.  (1) 
b) Güvenlik güçlerini beklemeden hastaya müdahale edilmelidir.         (2) 
c) Güvenli olmadığını düşündüğünüz olay yerine girilmemelidir.         (3) 
d) Acil sağlık ekibine karşı tehlike ortaya çıktığında hasta alınmadan olay yeri terk 

edilmemelidir.         (4) 
 

45)  Otoyoldaki aracın arkasına ambulans park edildikten sonra araca yaklaşmak için araçla 
ambulans arasından geçilmelidir.              |__| 

a) Doğru   (2) 
b) Yanlış   (1) 

46) Cinsel saldırı mağduru kişinin yıkanmasına izin verilmelidir.          |__| 

a) Doğru  (2) 
b) Yanlış  (1) 

47) Cinsel saldırı mağduru kişinin bir şeyler yiyip içmesine izin verilmelidir.         |__| 

       a)   Doğru  (2) 
       b)   Yanlış  (1) 
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48) Hastanın kıyafetleri kirliyse çırpılarak kağıt poşedin içine konulmalıdır.         |__|  

a) Doğru  (2) 
b) Yanlış  (1) 

49) İlk olay yerine gidildiğinde hastadan potansiyel kanıtlar alınmışsa güvenlik güçlerine teslim 
ederken nelere dikkat etmelidir?               |__| 

a) Kanıtın kime, ne zaman teslim edildiği ve neyin teslim edildiği not düşülmeli kanıtın 
alındığı günün hava durumu mümkünse yazılmaldır.    (1) 

b) Kanıtın nerede teslim edildiği önemlidir.      (2) 
c) Kanıtın korunması önemli değildir öylece güvenlik güçlerine teslim edilebilir. (3) 
d) Güvenlik güçlerine teslim etmeye gerek yoktur. Bizim görevimiz değildir.  (4) 

 
50) Hastaya müdahale ederken kullanılan her şeyin bir kağıt poşete konulması yerinde olacaktır.  

a) Doğru (2)                |__| 
b) Yanlış (1) 

 

51) Yukardaki sorularda değerlendirilen bilgilerinizi  olay yerinde uygulamakta zorlandığınız  ya 
da unuttuğunuz oluyor mu? (Cevabınız Evet ise aşağıdaki soruyu yanıtlayınız.) 

    a) Evet  (2)                                                                                                          |__|  

    b) Hayır(1)  

52)  Sizce bunun neden ya da nedenleri aşağıdakilerden hangileridir?         |__| 
 

A) Anksiyete       a) Evet (2)       b) Hayır (1)                                                                   
B) Olayın yarattığı heyecan     a) Evet (2)       b) Hayır (1)                          
C) Zaman darlığı       a) Evet (2)       b) Hayır (1)                    
D) Ekip ve/veya eleman yetersizliği    a) Evet (2)       b) Hayır (1)           
E) Teknik yetersizlikler      a) Evet (2)       b) Hayır (1)   
F) Olay yerindeki halkın müdahalesi    a) Evet (2)       b) Hayır (1)                                       
G) Mağdurun ve/veya yakınlarının müdahaleyi reddetmesi a) Evet (2)       b) Hayır (1)            
H) Diğer 

 
    

 

 
Araştırmamıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz… 
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