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gibi birçok kiþinin öldüðü ve tanýnmaz hale
geldiði kitlesel facialardýr.

Kimlik tespitinde kullanýlan birçok nokta
vardýr: 

Bunlarýn bir kýsmý týbbi komponent
içermez: Belgeler, takýlar, giysiler, kiþisel eþyalar
(gözlük, iþitme cihazý, kemerler, protezler) gibi.

Yaþ, cinsiyet, boy, vücut aðýrlýðý, renk (deri,
saç, göz), parmak izleri, diþler ise bireyin týbbi
kimliðini oluþturan fiziksel yapýlarýn baþlýca
komponentleridir. 

Kimlik tespiti; Adli týbbýn en önemli
konularýndan birini oluþturmaktadýr. Adli týpta
incelenmesi gereken canlý ya da ölüde yapýlan
bütün iþlemlere öncelikle kimliðin saptanmasý
ile baþlanýr.

Adli týp ve hukuk uygulamalarýnda iki tür
kimlik tanýmý yapýlýr:

1- Adli Kimlik: Bir kiþiyle ilgili olarak nüfus
kayýtlarýndaki bilgilerden oluþan kimliktir.
Cinsiyet, doðum yeri, yýlý, anne, baba ve
kardeþlerle ilgili bilgiler baþlýca öðeleridir. Bu tür
bilgiler; kiþiye ait fotoðrafý da içeren nüfus,
sürücü belgesi, pasaport gibi bir belge üzerinde
gösterilebilir.

Adli kimlik canlýnýn ya da ölünün üstünden
çýkan çeþitli belgelerin deðerlendirilmesi ile
saptanýr. Ancak bu tür belgelere her zaman
güvenilemez. Çünkü adli kimlik; kimlik
saklama, baþka birine ait kimlik kullanarak
haksýz kazanç elde etme (otobüs ve
sinemalarda öðrenci kimliði ile indirim saðlama)
ya da gizlenme gibi deðiþik amaçlarla
deðiþtirilmiþ olabilir ya da kiþinin üzerinden
herhangi bir kimlik belgesi çýkmayabilir.

2- Týbbi Kimlik: Vücut özelliklerinin
tümüyle birlikte deðerlendirilmesi sonucu
ortaya çýkan bilgiler bütünüdür. Bir baþka
deyiþle kiþinin görüntüsünün fotoðraf gibi
tanýmlanmasýdýr.

Boy, vücut aðýrlýðý, cinsiyet, renk (cilt, göz,
saç), yüz özellikleri (kulak, burun, aðýz, saç,
sakal, býyýk, kaþ, kirpik), diþler (sayý ve
özellikleri), varsa; ameliyat, yara, yanýk izleri-
skatrisleri, benler, deri lekeleri, dövmeler, erkek
ise sünnet, kadýn ise kýzlýk zarý, doðum
bulgularý, ekstremite özellikleri (kýsalýk, fazlalýk, 

Bir insanýn tanýnmasýnda, tanýmlanmasýnda
ve diðer insanlardan ayýrt edilmesinde etkin
olan özelliklerin tümüne "kimlik" adý verilir.
Yaþayan ya da ölü bir kiþinin bu özelliklerinin
ortaya konulmasýna ise "kimlik belirtimi" (kimlik
tespiti) denir.

Birçok nedenden ötürü hem canlýda hem de
ölüde kimlik tespiti yapmak gerekli olmaktadýr.

Canlýda: Koma, amnezi, yaþýn küçük oluþu,
akýl hastalýklarý, vb. nedenler kiþinin kendisi
hakkýnda bilgi vermesini engelleyebilir. Göç,
miras olaylarý, adli olaylar, yaþ sýnýrlamasý
gerektiren (spor kulüpleri, emeklilik vb.)
iþlemler sýrasýnda yaþýn gizlenmesi ya da sahte
kimlik kullanýlmasý durumlarýnda sorunlar
yaþanmaktadýr.

Adli týp anabilim dallarýna yaþ tayini için
baþvuran olgularýn bir bölümünün yaþ
deðiþtirmek isteme nedeni olarak sporcu
olduklarý, lisans almak için nüfus kaydýndaki
yaþý (küçültmek) deðiþtirmek istediklerini beyan
ettikleri ve hatta bunun için radyolojik
incelemeye, kendi yerlerine bir baþkasýný sokma
giriþimlerinde bulunduklarýna tanýk olunmuþtur.

Ölüde: 
Etik ve insani nedenler: Özellikle ölenin

hayattaki akrabalarý açýsýndan ölen kiþinin kim
olduðunun bilinmesi, ölenin anýlabilmesi,
geleneksel törenlerin yapýlabilmesi,
gömülebilmesi vb.

Yasal hak ve yükümlülüklerin
sonlandýrýlabilmesi-düzenlenmesi: Mülkiyet,
alacak, borç, resmi iþlemler, istatik,

Hayat sigortasý, miras gibi parasal sorunlar,
Nesep davalarý (annelik-babalýk).
Kriminal olaylar: Kuþkulu ölümler, intihar

ve cinayetler.
Ölülerde, özellikle birçok cinayet olgusunda

ceset parçalandýðý ya da post-mortem
deðiþikliklerin tanýnmayý olanaksýz hale
getirinceye kadar saklandýklarý için, kriminal
ölümlerin araþtýrýlmasýnda kimlik tespiti çok
büyük önem taþýr. Kuþkulu olmayan ölümlerde
bile, dekompozisyon (kokuþma) kimlik tespitini
güçleþtirebilir. Kimlik tespitinin hayati önem
taþýdýðý diðer durumlar ise uçak, gemi, tren
otobüs kazalarý, deprem, yangýn ve savaþlar
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eksiklikler gibi), anomaliler týbbi kimliðin
tanýmlanmasýnda ayrýntýlý olarak incelenmesi
gereken fizik özelliklerdir.

Anatomik ve týbbi özelliklere dayanýlarak
yapýlan kimlik belirtimi iki önemli bölümden
oluþur:

1- Cinsiyet, yaþ, boy, ýrksal özellikler (renk,
vücut tüylerinin daðýlýmý vb.) gibi kesin
gruplandýrmalar. Bunlarýn saptanmasý canlýlarda
ve dekompoze olmamýþ (kokuþmamýþ)
cesetlerde zor deðildir. Ancak dekompoze
cesetlerde cesedin uygun kalýntýlarýndan elde
edilir ve kimi zaman diðer delillerle
desteklenebilir. Örneðin cinsiyet tespitinde giysi
ve takýlardan yararlanýlabilir. Ancak bunlarýn
tam olarak güvenilir olmadýklarý da
unutulmamalýdýr.

2- Cesedin ya da kalýntýlarýn olasý kurbanýn
ölümden önceki bilgi ve kayýtlarýyla
karþýlaþtýrýlmasý (burada diþler ve uygun tutulan
týbbi kayýtlar büyük önem taþýr).

Kimlik Tespitinde Kullanýlan Yöntemler:
1- Kimlik Belgeleri: Nüfus, pasaport,

sürücü belgesi gibi adli kimlik bilgileri ile
birlikte çoðu kez kiþiye ait fotoðrafý da içeren
belgelerdir. Bunlar kimliði konusunda bilgi
veremeyecek durumdaki kiþilerde (koma,
amnezi, akýl hastalýklarý, dil sorunlarý vb.) ve
ölülerin üzerlerinde bulunduklarýnda önemlidir.

Adli olaylarýn bazýlarýnda bu tür belgelerin
sahteleriyle karþýlaþýlmaktadýr.

2- Kimlik Tanýklýðý: Bu yöntemde önemli
olan unsur, canlý ya da ölü kiþinin kimliði
konusunda doðru bilgileri verecek olan tanýktýr.

3- Özel (Kiþisel) Eþyalar: Ölülerin
üzerindeki giysi, protez ve takýlar bize yardýmcý
olabilir (kiþinin cinsiyeti, sosyal durumu, saðlýk
durumu gibi).

Özellikle birden fazla kiþinin karýþtýðý
kazalarda, yüz ve vücut özellikleri bozulan
kiþilerin üzerindeki gözlük, iþitme cihazý, diþ
protezleri, kol bacak protezleri gibi.

4- Fotoðraf Karþýlaþtýrmasý: Suçlularýn
belirlenmesi amacýyla kullanýldýðýnda, çoðu kez
bankalar ve ticaret merkezlerinde bulunan
video sistemlerindeki kayýtlarýn eldeki
fotoðraflarla karþýlaþtýrýlmasý ilkesine dayanýr.

5- Fasial Rekonstrüksiyon: Ýleri derecede
çürümüþ ya da iskeletleþmiþ olan cesetlerde,
kafatasý ve yüz yumuþak dokularýnýn yeniden
oluþturulmasý ilkesine dayanýr. Öncelikle
kafatasýndan ve varsa diðer kemiklerin
yardýmýyla yaþ ve cinsiyet saptanýr. Ýkinci
aþamada eldeki kafatasýnýn kalýplarý alýnýr ve

kopyalarý hazýrlanýr. Önceden bilinen ölçülere
göre yumuþak doku (gözler, dudaklar, burun
vb.) rekonstrüksiyonu yapýlýr. Ayrýntýlarý
tamamlanarak son biçimi verilen örneðin
önden ve yandan fotoðraflarý çekilir ve bu
fotoðraflar kayýp kiþilerin fotoðraflarýyla
karþýlaþtýrýlýr.

6- Adli Antropoloji Çalýþmalarý: Genellikle
ileri derecede çürümüþ ya da iskeletleþmiþ
cesetlerin kimlik tespitinde kullanýlan
yöntemlerdir.

7- Diþler: Adli odontoloji (diþ hekimliði)
baþlý baþýna bir bilim dalýdýr. 

Canlýda diþ hekimliði öncelikle ýsýrýktan
sanýk olan bir þahsýn suçlu olduðunun teyidi ya
da suçsuz olduðunun tespiti, daha sonra da
izlerin kayýtlarla karþýlaþtýrýlmasýyla kimlik tespiti
için yardýmcýdýr.

Ölülerde, adli odontoloji özellikle olasý
kurbanlarýn diþle ilgili kayýtlarýnýn elde olduðu
durumlarda kimlik tespitinin önemli bir
bölümüdür.

Diþler uçak kazasý ve benzeri kitle
facialarýnda çok daha büyük önem taþýr. Bu
olaylarda yolcu listesine göre kayýtlar çýkartýlýr
ve çene bulgularý, çekilen diþler, dolgular,
kronlar, çürükler ve diþ plaklarý gibi bilgiler
karþýlaþtýrýlýr. Cinayet ya da kayýplar gibi tek
kiþiyi ilgilendiren olaylar da ayný teknik
kullanýlýr.

Diþten kimlik tespitinin en büyük avantajý
diþlerin vücuttaki en sert ve dirençli doku
olmasý ve tam dekompozisyon durumlarýnda
hatta (ölü yakýlmasý hariç) en ciddi yangýnlarda
bile bozulmadan kalmasýdýr.

Diþler ayrýca cinsiyet, ýrk ve bazen meslekle
ilgili bilgiler verebilir.

8- Kan Lekeleri (eritrosit enzimleri) ve
DNA Çalýþmalarý: Burada incelenen materyal
tam bir iskelet, bir kemik parçasý, kan lekesi,
vücut sývýlarýna ait lekeler, saç ya da vücut
kýllarý olabilir.

DNA çalýþmalarýnýn güvenilirliði %99.99'lara
ulaþmýþtýr. DNA düzeyinde genetik incelemeler
Adli Hemogenetik Merkezleri’nde
yapýlmaktadýr. 

Bu araþtýrmalarda DNA analizlerinde
uluslararasý standartlar ve EDNAP (Avrupa
DNA Projesi) protokolleri uygulanmaktadýr ve
yalnýz DNA molekülünün kodlanmayan
bölgelerini çalýþýrlar. 

Analizlerde yalnýz kan, kan lekesi, sperm,
idrar, tükürükten deðil, kýl, diþ ve kemiklerden
de DNA elde edilmektedir. Bu biçimde 
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bilgisi gerektirir. Bir hekim büyük kemikleri
tanýmlayabilir; ancak falankslar ve tarsal
kemiklerde zorluk çekebilir. Ayý gibi bazý
hayvanlarda pençe kemikleri insan elininkilerle
hemen hemen aynýdýr.

Kemikler parçalandýðýnda bunlarý anatomik
olarak ayýrt etmek güçtür. Kalýntýlar yeteri
kadar yeni ise (en çok 10 yýl) adli týpta bu
parçalarda tür belirlemeyle ilgili serolojik testler
yapýlabilir.

3- Kemikler hangi cinse aittir?
Ýskeletin çoðunluðu eldeyse ve hekimin

yeteri kadar anatomi bilgisi varsa %90 cinsiyet
tayini yapabilir. Kafatasý ve pelvis kemikleri
cinsiyet tayininde en iyi bilgiyi verirler. Kosta,
femur ve sternum incelemeleri buna yardýmcý
olur. 

4- Þahýs kaç yaþýndadýr?
20-25 yaþa kadar diþler ve kemikleþme

noktalarýnýn (epifizler) kapanmalarýndan 1-2
yýllýk yanýlgýyla yaþ tayini yapýlabilir. 25
yaþýndan sonra humerus ve femur baþlarýndaki
trabeküler þeklin radyolojisi, symphisis pubisin
þekli, artrit, osteoporoz ve osteofitler yaþ
belirleyicidir. Diþ minelerinin incelenmesi ve
bunlardaki dejeneratif deðiþiklikler deðerli
bilgiler verebilir.

5- Þahsýn boyu ne kadardýr?
Bulunan kemiklerden birtakým formüller

(Balthazard-Dervieux) yardýmýyla þahsýn
boyunu hesaplamak olanaklýdýr. Kemikten boy
hesaplanýrken cinsiyet, ýrk, soyaçekim, bedensel
durum ve patolojik geçmiþ dikkate alýnmalýdýr. 

6- Irký nedir?
Diþ ve kafatasý özellikleri ile deðerlendirilir.
7- Kimliði teþhis edilebilir mi? 
Daha önce konusu geçen kriterler kemikleri

yaþ, cinsiyet vb. yönden çeþitli gruplara
ayýrabilir; ancak bunlara isim koyabilmek için
ölüm öncesine ait güvenilir bilgiler olmasý
gerekir. Bunlar diþlerle ilgili kayýtlarý ya da
kemiði etkileyen yaralanma ya da hastalýklarla
ilgili týbbi delilleri içerir.

Deðiþik bölgelerdeki eski kýrýklar, özellikle
kot kýrýklarý gibi çok sayýda olanlar kullanýþlýdýr.
Kýrýktan sonra geçen süre çok uzun
olmamalýdýr.

Ölüm öncesi grafiler bulunabilirse, ölüm
sonrasý grafilerle karþýlaþtýrýlýp kimlik belirlemesi
yapýlabilir. Kafatasý grafisi varsa, frontal ve
sfenoidal sinüslerin þeklinden ya da kraniofasial
çap ve oranlarýn ölçülmesine dayanan
"röntgenografik sefalometri" yöntemi ile kimlik
belirlenebilir.

suçlularýn kimliði de olay yerlerinden toplanan
biyolojik kalýntýlardan, ya da cinsel saldýrýya
uðramýþ bir kadýnýn vajinal ya da anal
bölgesinden alýnan örneklerden, týrnaðýn
altýnda kalmýþ doku parçalarýndan, DNA elde
edilerek saptanmaktadýr. Babalýk davalarýnýn
çözümlenebilmesinde de bu yöntemden
yararlanýlabilmektedir.

Adli Hemogenetik Merkezleri yalnýz
kendisine gönderilen materyalde çalýþmaz,
uzmanlardan oluþan Olay Yeri Ýnceleme Ekipleri
bizzat olay yerlerine giderek biyolojik delil
toplar. 

Suçla mücadelede DNA profilleri ve DNA
bankalarýnýn çok büyük önemi vardýr. DNA
Profili, insana ait biyolojik örneklerden elde
edilen dezoksiribonükleik asid'in (DNA) belirli
bazý bölgelerinin incelenerek "barkod"
niteliðinde bir sonuca ulaþýlmasýdýr. Bu "barkod"
bilgisayar tarafýndan sayýsal bir deðere
dönüþtürülür. Bu DNA profili ayný yumurta
ikizleri dýþýnda kiþiye özgüdür. Kýsacasý,
bilimsel koþullara ve konuyla ilgili dernekler ile
kurumlarýn oluþturduðu çalýþma gruplarýnýn
önerilerine uygun olarak gerçekleþtirildiðinde,
yeryüzünde DNA profili ayný olan iki kiþinin
bulunmasý olanaksýzdýr (tek yumurta ikizleri
dýþýnda). 

DNA profili elde etmek üzere olay yerinden,
maðdur ya da maðdurlardan ayrýca sanýk ya da
sanýklardan biyolojik örnekler alýnýr. Bu
örneklerden DNA ayrýþtýrýlýr, saflaþtýrýlýr ve DNA
molekülü üzerindeki bazý bölgeler binlerce kez
çoðaltýldýktan sonra görünürleþtirilir. Ortaya
çýkan bantlar ("barkodlar") bilgisayar aracýlýðý ile
deðerlendirilir. Bir baþka deyiþle, eðer
kuþkulunun tek yumurta ikizi yok ise,
yeryüzünde ayný DNA profiline sahip ikinci bir
kiþi bulunamayacaðýndan, olayýn faili, kuþkulu
kiþidir. 

Dekompoze Olmuþ (Kokuþmuþ) ya da
Ýskeletleþmiþ Kalýntýlarda Kimlik Tespiti

Bu genellikle adli patoloðun, anatomist,
antropolog, diþ hekimi, radyolog ve serolog
yardýmýyla yapacaðý bir iþtir. Ýskelet kalýntýlarý
bulunduðunda araþtýrýcýlar aþaðýdaki konularý
saptamak zorundadýrlar:

1- Kalýntýlar kemik midir?
Bazen taþlar, hatta tahtalar halk ya da polis

tarafýndan bulunup kemik sanýlabilir; ancak bir
hekimin anatomik yapý ve týbbi bilgilere
dayanarak bunu bilmesi gerekir.

2- Kalýntýlar insana mý aittir?
Kemiðin bütünü ya da bazý parçalarý

bulunduðunda türünü tanýmlamak anatomi
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