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Bursa ilinde elektrik ak›m› ile yaralanma sonucu ölümler
Deaths from electrical current injuries in Bursa city of Turkey
Nursel TÜRKMEN, Bülent EREN, Recep FEDAKAR, Dilek DURAK

AMAÇ

BACKGROUND

Elektrik enerjisi geçen yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren h›zla artan oranda kullan›lmaktad›r. Buna ba¤l› olarak endüstrileflme
ve evlerde elektrik enerjisinin kullan›m› sonucu elektrik ak›m›
ile meydana gelen kazalar ve ölümler görülmeye bafllam›flt›r.
Çal›flmam›zda bu tür olgulara adli t›bbi yaklafl›m biçimi ve gerekli öneriler sunuldu.

Electrical energy has gained wide acceptance since the middle of 20th century. Rapid progress of industrialization and
widespread utilization of electrical appliances lead to many
electrical accidents and deaths. Aim of our study was to analyze such injuries with a forensic perspective and to draw
conclusions.

GEREÇ VE YÖNTEM

METHODS

Bursa ilinde 1996-2003 y›llar› aras›nda adli otopsisi yap›lan
ve elektrik ak›m›na ba¤l› hayat›n› kaybeden 63 olgu (59 erkek,
4 kad›n; ort. yafl 32,5±12,7; da¤›l›m 5-62) çal›flma kapsam›na
al›nd›. Bu olgular›n demografik özellikleri, ölüm orijini, olay
yeri, elektri¤in vücuttaki girifl ve ç›k›fl lezyonlar›n›n yeri incelendi.

Sixty-three death cases (59 males, 4 females; mean age
32.5±12.7; range 5 to 62 years) due to electrical current injury
that underwent forensic autopsy between the years of 19962003 in Bursa city of Turkey were included into the study. Demographic features, origin of death, scene of the injury, localization of entry and exit lesions were examined.

BULGULAR

RESULTS

Olgular en s›k 30-39 yafl grubunda olup %93,7’si erkek idi.
Olgular›n %63,5’inde olay ifl kazas›yd›. Ölümlerin en çok yaz
aylar›nda meydana geldi¤i saptand›. Literatürde nadirde olsa
intihar ve cinayet olgular› bildirilmifltir, ancak olgular›n tümünde orijin kaza idi.

The cases were most common in between 30-39 years of age
and 93.7% were male. Sixty-three point five percent of the
deaths were occupational accidents. Deaths occured usually in
summer. Although homicidal and suicidal cases were rare in
the literature, all of our cases were accidental in origin.

SONUÇ

CONCLUSION

Elektri¤e ba¤l› ölümlerde otopsiyi yapacak olan hekime ölüm
yeri hakk›nda ayr›nt›l› bilgi verilmelidir. Elektri¤e ba¤l› kazalar›n önlenmesi için alt yap› sorunlar›n›n çözümlenmesi, e¤itimle birlikte güvenlik önlemlerinin al›nmas› ve uygulanmas›
gerekmektedir.

The physician who performs autopsy should be thoroughly
informed about the place of death due to electrocution. It is
necessary to solve infra-structural problems, increase security
measures and provide training about prevention of electrical
injuries.

Anahtar Sözcükler: Elektrik yaralanmalar›/etyoloji/mortalite;
kazalar, ev/mesleki; otopsi; yan›klar, elektrik/mortalite.

Key Words: Accidents, home/occupational; autopsy; burns, electric/mortality; electric injuries/etiology/mortality.
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Elektrik enerjisi geçen yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren h›zla artan oranda kullan›lmaktad›r. Buna
ba¤l› olarak endüstrileflme ve evlerde elektrik enerjisinin kullan›m› sonucu elektrik ak›m› ile meydana
gelen kazalar ve ölümler görülmeye bafllam›flt›r.
Elektrik yaralanmalar› ticari alanda ilk elektrik çarpmas› sonucu ölümün meydana geldi¤i 1879 y›l›ndan
beri tüm dünyan›n sorunu olmaya bafllam›flt›r.[1 - 3]
Elektrik ak›m›na ba¤l› yaralanmalar›n büyük ço¤unlu¤unu evlerde ve iflyerlerinde meydana gelen
kazalar oluflturmaktad›r. Bu tip yaralanmalar, gerçek tan›n›n konulabilmesi, baflka kiflilerin de yaralanmamas›, koruyucu önlemlerin al›nmas› ve tazminat ödenmesi aç›s›ndan önemlidir. Böyle bir olguda tan›n›n konulmas› iflyerlerinde, hastanelerde
ve evlerde ek güvenlik önlemlerinin al›nmas›n›n birinci basama¤›n› oluflturmaktad›r.[2] Nadiren de olsa
elektrik ak›m›, intihar ve cinayet amaçl› kullan›lmaktad›r. Bu tür olgularda olay›n ayd›nlat›labilmesi aç›s›ndan otopsinin yan› s›ra ayr›nt›l› olay yeri
incelemesi gerekmektedir.[2-7]
Çal›flmam›zda, Bursa ilinde elektrik ak›m›yla
yaralanma sonucu hayat›n› kaybeden, otopsisi yap›lan olgular›n ölümleriyle ilgili bölgesel verilerin elde edilmesi, sonuçlar›n yap›lan benzer çal›flmalarla
karfl›laflt›r›lmas› ve konunun adli t›bbi yönlerinin
ortaya konulmas› amaçland›.

GEREÇ VE YÖNTEM
Adli T›p Kurumu Bursa Grup Baflkanl›¤› Morg
‹htisas Dairesi’nde 1996-2003 y›llar› aras›nda yap›lan otopsilerin dosyalar› taranarak, elektrik ak›m›
ile yaralanma sonucu ölümler çal›flma kapsam›na
al›nd›. Bu olgular›n demografik özellikleri, ölüm
y›l›, ay› ve orijini, olay yeri elektri¤in vücuttaki girifl ve ç›k›fl lezyonlar›n›n yeri, alkol, varsa hastane
tedavisi ve süresi incelendi. Çal›flmam›z Adli T›p
Kurumu Baflkanl›¤› Etik Kurul izni ile yap›ld›.
‹statistiksel analizler “SPSS for Windows ver.
11.0” paket program› kullan›larak elde edildi. Veriler ortalama±standart sapma ve ortanca de¤er olarak sunuldu. Cinsiyete göre yafl ortalamalar› karfl›laflt›r›lmas›nda Mann-Whitney U-testi kullan›ld›.
Y›llar için karfl›laflt›rmada ise ki-kare trent analizi
kullan›ld›. Tüm istatistiksel analizlerde 0,05 anlaml›l›k düzeyi olarak kabul edildi.
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lan toplam 4240 adet otopsinin 63’ünü (%1,49) (59
erkek [%93,7], 4 kad›n [%6,3]; ort. yafl 32,5±12,7;
da¤›l›m 5-62) elektrik ak›m› ile yaralanma sonucu
ölümler oluflturmaktad›r. Ölümlerin y›llara göre da¤›l›m› Tablo 1’de verilmifltir.
Y›llara göre olgu say›lar› aras›nda istatistiksel
olarak anlaml› fark saptanmad› (p>0,05). Olgular
%53,9’luk oranla en s›k yaz aylar›nda (n=34) görülmekte idi, bunu s›ras› ile sonbahar (n=16,
%25,4), ilkbahar (n=10, %15,9) ve k›fl (n=3, %4,8)
aylar› izledi.
Erkeklerin yafl ortalamas› 32,7±12,5, kad›nlar›n
ise 30,3±17,7 y›l olup cinsiyetlere göre yafl ortalamalar› aras›nda anlaml› farkl›l›k saptanmad›
(p>0,05). Olgular en s›k 30-39 yafl grubunda (n=18,
%28,6) olup, bunu 20-29 yafl grubu (n=17, %26,9)
izlemekteydi (Tablo 2).
Olgular›n 40’› (%63,5) ifl kazas›, 10’u (%11,9)
ev kazas› sonucu, bir olgu cami bahçesindeki havuza düflme sonucu, 1 olgu bankamatik kulübesinde
para çekerken elektrik kaça¤› nedeniyle hayat›n›
kaybetmifl olup 11 olguda (%11,5) olay nedeni belirtilmemifltir. Erkeklerin iflyerinde, kad›nlar›n ise
evde daha fazla hayat›n› kaybetmesi istatistiksel
olarak anlaml› bulundu (p>0,05). Ölümlerin tümü
kaza orijinliydi.
Toplam 17 olgunun (%27) yüksek gerilime maruz kald›¤› bildirilmifl, 46 (%73) olguda ise gerilim
hakk›nda bilgi verilmemifltir.
Ak›m girifl izleri olgular›n 16’s›nda (%25,4) sol
elde, 15’inde (%23,8) sa¤ elde, 7’sinde (%11,1) her
iki elde, 4’ünde (%6,3) sa¤ ayakta, 1’inde (%1,6)
Tablo 1. Olgular›n y›llara göre da¤›l›m›
Y›llar

Toplam otopsi say›s›

Elektrik çarpmas›
Say› Yüzde* Yüzdeϕ

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Toplam
*

358
371
446
494
529
647
735
660
4240

7
6
12
8
4
12
7
7
63

(1,9)
(1,6)
(2,7)
(1,6)
(0,8)
(1,9)
(0,9)
(1,1)
(1,5)

(11,1)
(9,5)
(19)
(12,7)
(6,3)
(19)
(11,1)
(11,1)
(100)

Y›l içindeki yüzdesi; ϕ Toplam elektrik çarpmas› olgusuna göre yüzdesi.
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Tablo 2. Olgular›n yafl gruplar›na ve cinsiyete göre da¤›l›m›
Yafl aral›¤›

5-19

20-29

30-39

40-49

50-62

Toplam

Erkek
Yüzde*
Yüzdeϕ
Kad›n
Yüzde*
Yüzdeϕ
Toplam
Yüzde*
Yüzdeϕ

9
(81,9)
(15,3)
2
(18,2)
(50)
11
(100)
(17,5)

17
(100)
(28,8)
0
(0)
(0)
17
(100)
(26,9)

18
(100)
(30,5)
0
(0)
(0)
18
(100)
(28,6)

9
(81,9)
(15,3)
2
(18,2)
(50)
11
(100)
(17,5)

6
(100)
(10,1)
0
(0)
(0)
6
(100)
(9,5)

59
(93,7)
(100)
4
(6,3)
(100)
63
(100)
(100)

*

Yafl gruplar› içinde yüzde da¤›l›m›; ϕ Cinsiyete göre yafl gruplar› da¤›l›m›.

ayakta saptanm›fl olup 20 olguda (%31,7) ak›m girifl izleri belirlenememifltir.
Ak›m ç›k›fl izleri olgular›n 9’unda (%14,29) sa¤
ayak, 4’ünde (%6,35) sol ayak, 2’sinde (%3,17) sol
ayakta saptand›.
Olgular›n 54’ünün (%85,7) solunum dolafl›m
durmas›, 8’inin (%12,7) genel beden travmas› ve
birinin (%1,6) suda bo¤ulma sonucu hayat›n› kaybetti¤i saptand›.
Toplam 13 olguda küçük veya büyük yan›k alanlar› tarif edilmifl, ancak bu yan›k alanlar› ölüm nedeni olarak belirtilmemifltir.
Olgular›n 7’sinin kan›nda 70-216 mg/dl düzeylerinde alkol saptanm›flt›r. Yap›lan toksikolojik analizde olgularda herhangi bir toksik maddeye rastlanmam›flt›r.
Olgular›n 4’ü (%6,3) hastaneye ölü duhul etmifl,
3’ü (%4,8) tedavi s›ras›nda ayn› gün, 1’i (%1,5) tedavi s›ras›nda 10. gün hayat›n› kaybetmifltir.

TARTIfiMA
Elektrik ak›m›na ba¤l› yaralanmalar hatta ölümler modern ça¤da artan s›kl›kta görülmektedir. Bu
tür olgular ile ilgili çok say›da çal›flma yap›larak
konunun önemi vurgulanmaktad›r.
Çal›flmam›zda elektrik ak›m› ile yaralanma sonucu ölümlerin tüm adli otopsilere oran› %1,49 olarak saptanm›flt›r. Bu oran çal›flmam›zla benzer olarak ‹zmir’de %1,84, Adana’da %2,62, Sivas’ta
%1,9, Edirne’de %2,08, Trabzon’da %1,92, Antalya’da %0,68 oranlar›nda bildirilmifltir.[8-13]
Sivas’ta elektrik ak›m› nedeniyle hayat›n› kayCilt - Vol. 14 Say› - No. 1

beden ve yaralanan olgularda yap›lan bir çal›flmada
her iki grupta da olgulara yaz aylar›nda rastland›¤›,
elektrik kazalar›n›n yaz aylar›nda daha fazla görüldü¤ü belirtilmifl, bunun nedeni ise inflaat sektörünün canl›l›k kazanmas› ile birlikte vücudun terlemesi sonucu direncinin azalmas›na ba¤lanm›flt›r.[10]
Çal›flmam›zdaki olgular›n %53,9’u yaz aylar›nda
görülmüfltür.
Çal›flmam›zda, yurtiçi ve yurtd›fl›nda yap›lan
benzer çal›flmalarda oldu¤u gibi erkek oran› oldukça yüksek olarak saptanm›flt›r.[2-8,10,14-16]
Olgular›n yafl ortalamas› 32,5 olup, %28,6’s› 3039, %26,9’u 20-29 yafl grubundad›r. ‹stanbul’da yap›lan çal›flmada[7] olgular›n %34,5’inin 3.,
%27,4’ünün 2. dekatta, Gaziantep’te yap›lan çal›flmada[14] olgular›n %40,83’ünün 21-30 yafl grubunda
yer ald›¤›, Almanya’da yap›lan çal›flmadaysa[5] olgular›n yafl ortalamas›n›n 33 oldu¤u bildirilmifltir.
Sivas’ta yap›lan bir çal›flmada hayat›n› kaybeden
olgular›n yafl ortalamas› 24,9, %46,7’sinin 20 yafltan küçük oldu¤u bildirilmifltir; ayn› çal›flmada olgular›n ço¤unlu¤unun genç erkek olmas›n›n toplumumuzda daha çok erkeklerin ifl hayat›nda olmas›na, bu yafl grubunda çal›flan kifli say›s›n›n fazla olmas›na ve deneyimsiz kiflilerin kaza yapma e¤ilimine ba¤l› oldu¤u bildirilmifltir.[10]
Elektrik yaralanmalar› genellikle ifl kazas› niteli¤inde daha s›k görülmekle birlikte, kad›nlarda ev
kazlar› ön plandad›r.[7] Yap›lan çal›flmalarda Gaziantep’te[14] olgular›n %46,94’ü ifl kazas›, %34,69’u
ev kazas›, Almanya’da[5] %30’unun ifl kazas› oldu¤u, ‹stanbul’da[7] 113 olgunun 35’inin iflyerinde,
18’inin evde elektrik ak›m›na maruz kald›¤› bildi67
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rilmifltir. Benzer olarak bizim çal›flmam›zda da olgular›n %63,5’i ifl kazas›, %11,9’u ev kazas› sonucu yaflam›n› yitirmifl, erkeklerin iflyerinde kad›nlar›n ise evde hayat›n› kaybetmesi istatistiksel aç›dan
anlaml› bulunmufltur.
Elektrik ak›m›na ba¤l› ölümlerin büyük ço¤unlu¤unun orijini kaza[2-8,10,14-16] olup intihar[17-23] ve cinayet[5,24-26] olgular› nadir olarak bildirilmifltir. Otoerotik aktivasyon sa¤lamak amac›yla elektrik uygulamalar› s›ras›nda hayat›n› kaybeden ilginç ve nadir
olgular da vard›r.[27,28] Çal›flmam›zda ölümlerin tümü
kaza orijinlidir. ‹ntihar ve cinayete rastlanmam›flt›r.
Elektrik kazalar› genellikle kifliyle ilgili faktörlere
(dikkatsizlik, tedbirsizlik, umursamazl›k, bilgisizlik, acelecilik, alkol al›m›, genel vücut rahats›zl›¤›)
veya elektrikli aletin kusurlu olmas›na (izolasyonunun yetersiz olmas›, koruyucu topraklaman›n eksikli¤i, yanl›fl topraklama, k›sa devre, ›fl›kland›rman›n yetersiz oluflu ve bozuk aletler) ba¤l› olarak
meydana gelmektedir.[4]
Elektri¤in temas etti¤i bölgede oluflan girifl yaras› (izi) olarak nitelendirilen lezyon oldukça tipiktir.
Büyüklü¤ü de¤iflik olmakla birlikte yuvarlak, oval
ve uzunlamas›na bir krater fleklinde, çökük olan orta çevresinden kabar›k bir deri k›vr›m› bulunur.[4]
Bildirilen çal›flmalarda oldu¤u gibi olgular›m›zda ak›m girifl izleri üst ekstremitelerde, ç›k›fl izleri
alt ekstremitelerde daha fazla saptanm›flt›r.[7,10] Olgular›n %31,7’sinde ak›m girifl izleri belirlenememifltir. Elektrik girifl ve ç›k›fl yaralar› her zaman kolayca saptanmayabilir. Saçl› deride, avuçlarda deri
k›vr›mlar› ve parmak aralar›nda, a¤›z ve dudaklar›n
iç yüzünde, özellikle çocuklarda dil üzerinde elektrik girifl ve ç›k›fl yaralar›n›n belirlenmesi zordur.
Bu nedenle bütün vücut bölgelerinin dikkatli izlenmesi gerekmektedir.[10,29,30]
Elektrik yaralanmalar›nda ölüm ço¤unlukla solunum dolafl›m durmas› sonucu meydana gelir; cesedin yüksekten düflmesi ya da bulundu¤u yerden
f›rlat›lmas› neticesinde genel beden travmas›na
ba¤l› olarak veya vücutta oluflan yan›k alanlar› nedeniyle ya da geliflen baz› komplikasyonlar sonucunda ölüm oluflabilmektedir.
Çal›flmam›zda olgular›n ölümlerin, %85,7’sinde
solunum-dolafl›m durmas›, %12,7’sinde genel beden travmas›, birinde (%1,6) suda bo¤ulma sonucu
meydana geldi¤i saptanm›flt›r. Toplam 13 olguda
küçük veya büyük yan›k alanlar› tarif edilmifl, an68

cak bu yan›k alanlar› ölüm nedeni olarak belirtilmemifltir.
‹stanbul’da yap›lan çal›flmada[7] ölüm nedeni, olgular›n %86,7’sinde solunum-dolafl›m durmas›,
%5,3’ünde genel beden travmas›, %3,6’s›nda yan›k, %1,8’inde komplikasyonlar, %3,6’s›nda di¤er
nedenler, Gaziantep’te yap›lan çal›flmada[14] olgular›n %83,7’sinde solunum dolafl›m durmas›,
%16,3’ünde genel beden travmas›, Sivas’ta yap›lan
çal›flmada,[10] %80’inde solunum-dolafl›m durmas›
sonucu oldu¤u bildirilmifltir.
Elektrik hatlar›nda çal›fl›rken çarp›lan kifli yüksekten f›rlat›labilir veya k›r›klara ya da ciddi yaralanmalara yol açabilen kas spazmlar›na u¤rayabilir.
Bu durum özellikle yüksek ak›m elektrik yaralanmalar›nda düflük ak›m elektrik yaralanmalar›ndan
daha fazla görülmektedir. Elektriksel travman›n
mekanik travma ile birlikte bulundu¤u bu durumlarda ani olarak meydana gelen ölümün nedenini
saptamak zor olup bazen ayr›m› yap›lamamaktad›r.[31,32]
Elektri¤e ba¤l› ölümlerde ayr›nt›l› inceleme yap›lmadan ölüm nedeninin elektri¤e ba¤l› oldu¤unu
belirlemek kolay de¤ildir. Ayr›ca su içinde ve daha
genifl bir vücut yüzeyinin elektrik ak›m›na maruz
kald›¤› olgularda, mikroskobik bulgular saptanamayaca¤›n›n alt› çizilmektedir.[24,33] Özellikle ifl hukuku ve ceza davalar›nda önem tafl›yan bu olgularda ölüm nedeni ve orijininin belirlenmesi için ayr›nt›l› olay yeri incelemesi ve otopsi ile birlikte histopatolojik incelemenin dikkatli ve özenli yap›lmas› gerekmektedir.[4,10]
Çal›flmam›zdaki olgular›n %6,3’ü hastaneye ölü
duhul etmifl, %4,8’i tedavi s›ras›nda ayn› gün, %1,5
tedavi s›ras›nda 10. gün hayat›n› kaybetmifltir.
Ölüm nedeni kardiyak arest olan olgular eksternal
kardiyak masaja çok iyi yan›t verirler. Bu nedenle
elektrik ak›m›na ba¤l› yaralanmalarda ›srarla resisütasyona devam edilmesi ile kalbin fonksiyonlar›n›n normale dönmesi sa¤lanabilmektedir.[6,16]
Genellikle ifl kazas› niteli¤inde olan elektrikle
yaralanma ve ölüm olgular›nda ileride hukuki sorunlar olmamas› aç›s›ndan mutlaka kan alkol
düzeyine bak›lmal›d›r. Olgular›m›z›n 7’sinin kan›nda 70-216 mg/dl düzeylerinde alkol saptanm›flt›r.
Elektri¤e ba¤l› ölümlerde otopsi karar› al›nmal›,
otopsiyi yapacak olan hekime cesedin bulunufl flekOcak - January 2008

Bursa ilinde elektrik ak›m› ile yaralanma sonucu ölümler

li ve bulundu¤u yerdeki elektrik donan›m›n›n teknik özellikleri hakk›nda ayr›nt›l› bilgi verilmelidir.
Elektri¤e ba¤l› kazalar›n önlenmesi için alt yap› sorunlar›n›n çözümlenmesi, ciddi denetim ve iyi bir
kalite standard›n›n elde edilmesi, e¤itimle birlikte
güvenlik önlemlerinin al›nmas› ve uygulanmas› gerekmektedir.

KAYNAKLAR
1. Moar JJ, Hunt JB. Death from electrical arc flash burns.
A report of 2 cases. S Afr Med J 1987;71:181-2.
2. Aksoy ME. Elektrik ak›mlar›n›n neden oldu¤u yaralanmalar. Adli T›p Bült 1997;2:25-34.
3. Y›lmaz A, ‹nan›c› MA, Aksoy ME, Azmak D, Yalç›n Ö.
Yüksek voltaj elektrik yaralanmalar›. Göztepe T›p Derg
1995;10:224-8.
4. Soysal Z, Eke SM, Ça¤d›r AS. Adli otopsilerde yaralanmadan sonraki yaflama süresinin belirlenmesi. Adli
Otopsi Cilt III. ‹stanbul: ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla
T›p Fakültesi Yay›nlar›; 1999. p. 1354.
5. Karger B, Süggeler O, Brinkmann B. Electrocution-autopsy study with emphasis on “electrical petechiae”.
Forensic Sci Int 2002;126:210-3.
6. Polat O, ‹nan›c› MA, Aksoy ME. Adli t›p ders kitab›.
‹stanbul: Nobel T›p Kitabevleri; 1997. p. 144-67.
7. Ar›can N, Çetin G, Fincanc› fiK, K›rangil B. Elektrik
ak›m› ile yaralanma sonucu oluflan ölümlerin retrospektif
incelenmesi. 7. Ulusal Adli T›p Günleri poster sunular›.
1-5 kas›m 1993, Antalya (Poster sunumu).
8. Karaali H, Ege B, Ertürk S, Yüce G, Aktafl EÖ, Hanc› ‹H.
Elektrik çarpmas›na ba¤l› ölümler. 1. Ulusal Adli T›p
Kongresi. 1-4 Kas›m 1994, ‹stanbul; Poster Kitab›. p. 45-51.
9. Salaçin S, Çekin N, Gülmen MK, Hilal A, Savran B.
Retrospective analysis of the medicolegal deaths in
Adana city, Turkey. XVIIth Congress of the International
Academia of Legal Medicine. 20-23 August 1997,
Dublin, Ireland (Poster presentation).
10. Beyaztafl FY, Demirkan Ö, Çolak S. Sivas ilinde 19962000 y›llar› aras›nda elektrik ak›m›na ba¤l› olarak ölen ve
yaralanan olgular›n irdelenmesi. Adli T›p Derg
2001;15:1-6.
11. Y›lmaz A, Azmak D. Trakya Üniversitesi T›p
Fakültesi’nde Ocak 1984-Haziran 1993 y›llar› aras›nda
yap›lm›fl 197 adli otopsinin de¤erlendirilmesi. Trakya
Üniversitesi T›p Fak Derg 1994;11:117-24.
12. Gürp›nar SS, Gündüz M, Özoran YY. Adli T›p Kurumu
Trabzon Grup Baflkanl›¤› otopsilerinin retrospektif
de¤erlendirilmesi. 7. Ulusal Adli T›p Günleri, Poster
Sunular› Kitab› 1993. p. 143-6.
13. Karagöz YM, At›lgan M, Karagöz S, Demircan C.
Antalya’da yap›lan adli otopsilerin de¤erlendirilmesi:
1987-1993. VIII. Ulusal Adli T›p Günleri Poster

Cilt - Vol. 14 Say› - No. 1

Sunular›, 16-20 Ekim 1995, Antalya.
14. Erkol Z. Elektrik ak›m› yaralanmalar›na ba¤l› ölümler.
Gaziantep Üniversitesi T›p Fak Derg 1995;6:87-96.
15. Gordon I, Shapiro HA. Deaths electrocution (Forensic
Medicine, A Guide to Principles). 2nd ed. EdinburgLondon-Melborne-New York: Churchill Livingstone;
1982. p. 143-9.
16. Simpson K, Knight B. Electrocution (Forensic Medicine)
9th ed. Chapter: 9. p. 135-9.
17. ‹nce CH, Fincanc› fiK, Ar›can M, Akkay E. Elektrikle
intihar: bir olgu bildirisi. 1. Adli Bilimler Kongresi (1215 Nisan) Kongre Kitab›. Adana, 1994. p. 342-3.
18. Fernando R, Liyanage S. Suicide by electrocution. Med
Sci Law 1990;30:219-20.
19. Grumet GW. Attempted suicide by electrocution. Review
and case report. Bull Menninger Clin 1989;53:512-21.
20. Nikolic S, Mihailovic Z, Micic J. Suicide by electrocution--2 case reports. [Article in Serbian] Srp Arh Celok
Lek 2004;132:38-40.
21. Leygraf E. Suicidal electric fatalities outside the bathtub
(with 3 case reports). [Article in German] Beitr Gerichtl
Med 1990;48:551-9.
22. Marc B, Baudry F, Douceron H, Ghaith A, Wepierre JL,
Garnier M. Suicide by electrocution with low-voltage
current. J Forensic Sci 2000;45:216-22.
23. Fedakar R, Türkmen N, Eren B, Akan O, Saka E. Elektrik
ak›m› ile intihar: Olgu sunumu Adli T›p Bülteni
2004;9:87-90.
24. Trübner K, Püschel K. Fatalities in the bathtub. [Article
in German] Arch Kriminol 1991;188:35-46.
25. Schwerd W, Lautenbach L. Mord mit elektrischem Strom
in der Badewanne. Arch Kriminol 1960;126:33-49.
26. al-Alousi LM. Homicide by electrocution. Med Sci Law
1990;30:239-46.
27. Brokenshire B, Cairns FJ, Koelmeyer TD, Smeeton WM,
Tie AB. Deaths from electricity. N Z Med J 1984;97:13942.
28. ‹mra¤ C, Elmas ‹, Alk›fl C. Elektrik ak›m›na ba¤l› ilginç
bir ölüm olgusu. T›p Fak Mecmuas› 1993;3:92-4.
29. Soysal Z, Eke SM, Ça¤d›r AS. Postmortem görünümler.
Adli Otopsi Cilt II. ‹stanbul: ‹stanbul Üniversitesi
Cerrahpafla T›p Fakültesi Yay›nlar›; 1999. p. 823-7.
30. Milano M. Oral electrical and thermal burns in children:
review and report of case. ASDC J Dent Child
1999;66:116-9, 85.
31. Moar JJ, Hunt JB. Death from electrical arc flash burns.
A report of 2 cases. S Afr Med J 1987;71:181-2.
32. Martinez JA, Nguyen T. Electrical injuries. South Med J
2000;93:1165-8.
33. Bonte W, Sprung R, Huckenbeck W. Problems in the
evaluation of electrocution fatalities in the bathtub.
[Article in German] Z Rechtsmed 1986;97:7-19.

69

