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ADLİ TOKSİKOLOJİADLİ TOKSİKOLOJİ

Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. NurşenNurşen TuranTuran
KTÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp A.B.D.KTÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp A.B.D.

Adli Adli ToksikolojiToksikoloji

ToksikolojininToksikolojinin adli amaçlı uygulamasıdır.adli amaçlı uygulamasıdır.

PostmortemPostmortem ToksikolojiToksikoloji
Adli İlaç BelirlemeAdli İlaç Belirleme
ToksikolojininToksikolojinin Kişiler Üzerindeki EtkileriKişiler Üzerindeki Etkileri



2

YasalarYasalar

TCK.mTCK.m 34/I : 34/I : GeçiciGeçici birbir yadayada iradeirade dışıdışı
alınanalınan alkolalkol uyuşturucuuyuşturucu maddemadde etkisiyleetkisiyle , , 
işlediğiişlediği fiilinfiilin hukukihukuki anlamanlam veve sonuçlarınısonuçlarını
algılayamayanalgılayamayan veyaveya bubu fiillefiille ilgiliilgili olarakolarak
davranışlarınıdavranışlarını yönlendirmeyönlendirme yeteneğiyeteneği
önemliönemli derecedederecede azalmışazalmış olanolan kişiyekişiye
CEZA VERİLEMEZ . CEZA VERİLEMEZ . 

YasalarYasalar

34/II : 34/II : İradiİradi olarakolarak alınanalınan uyuşturucuuyuşturucu
maddemadde yadayada alkolalkol etkisindeetkisinde suçsuç işleyenişleyen
kişikişi hakkındahakkında birincibirinci fıkrafıkra hükmühükmü
uygulanmazuygulanmaz . . 



3

YasalarYasalar
TCK 57/7 TCK 57/7 maddesindemaddesinde de, de, suçsuç işleyenişleyen alkolalkol
veyaveya uyuşturucuuyuşturucu veyaveya uyarıcıuyarıcı maddemadde bağımlısıbağımlısı
kişilerinkişilerin, , güvenlikgüvenlik tedbiritedbiri olarakolarak, , alkolalkol yaya dada
uyuşturucuuyuşturucu veyaveya uyarıcıuyarıcı maddemadde bağımlılarınabağımlılarına
özgüözgü sağlıksağlık kuruluşundakuruluşunda tedavitedavi altınaaltına
alınmasınaalınmasına kararkarar verileceğiverileceği, , bubu kişilerinkişilerin
tedavisinintedavisinin, , alkolalkol yaya dada uyuşturucuuyuşturucu veyaveya
uyarıcıuyarıcı maddemadde bağımlılığındanbağımlılığından kurtulmalarınakurtulmalarına
kadarkadar devamdevam edeceğiedeceği, , bubu kişilerinkişilerin, , 
yerleştirildiğiyerleştirildiği kurumunkurumun sağlıksağlık kuruluncakurulunca bubu
yöndeyönde düzenlenecekdüzenlenecek raporrapor üzerineüzerine mahkememahkeme
veyaveya hakimhakim kararıylakararıyla serbestserbest
bırakılabilecekleribırakılabilecekleri belirtilmektedirbelirtilmektedir..

BağımlılıkBağımlılık Yapıcı Yapıcı 
MaddelerMaddeler

TütünTütün
Alkol Alkol 
SedatifSedatif ilaçlar ilaçlar 
Esrar Esrar 
OpiyatOpiyat
KokainKokain
HalusinojenlerHalusinojenler
Uçucu maddelerUçucu maddeler
Kafein ve başka Kafein ve başka 
uyarıcılaruyarıcılar
Diğer maddelerDiğer maddeler
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ALKOL
Dünyada sigaradan sonra en yaygın 

kullanılan ve aynı zamanda teratojen
madde
Bağımlılık ve artmış kriminal olaylar
Çok miktarda alındığında öldürücü
Az miktarda solunum depresanlarıyla

alındığında öldürücü
Birçok ölüm olayında yardımcı faktör 

AlkollerAlkoller

EtanolEtanol
MetanolMetanol
EtilenglikolEtilenglikol
İsopropanolİsopropanol
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Etil Alkolün MetabolizmasıEtil Alkolün Metabolizması

Alınan miktarın % 10 kadarı mideden Alınan miktarın % 10 kadarı mideden 
% 90 kadarı ince % 90 kadarı ince barsaktanbarsaktan emiliremilir
İncebarsaktanİncebarsaktan emilen alkol emilen alkol portalportal
sistemle karaciğere gider sistemle karaciğere gider 
Alkolün % 5 i solunum, % 5 i idrar Alkolün % 5 i solunum, % 5 i idrar 
yoluyla atılıryoluyla atılır

Etil AlkolEtil Alkol

Etil alkol…1…Etil alkol…1…asetaldehitasetaldehit …2…asetik …2…asetik 

asit……CO2…H2Oasit……CO2…H2O

1.Alkol 1.Alkol dehidrogenazdehidrogenaz
2.2.aldehidaldehid dehidrogenazdehidrogenaz
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Etil AlkolEtil Alkol

KanKan--alkol düzeyinde alkol düzeyinde maksimalmaksimal düzeye düzeye 
ulaşma alımdan sonra yaklaşık 1ulaşma alımdan sonra yaklaşık 1--2 2 
saat sürmektesaat sürmekte
Ortalama bir içici saatte 10Ortalama bir içici saatte 10--12 12 mltmlt. . 
alkolü alkolü metabolizemetabolize edebiliredebilir

Kana karışan alkolün (ml) Kana karışan alkolün (ml) 
Yaptığı EtkiYaptığı Etki

Alınan alkolün miktarıAlınan alkolün miktarı
Alkolün alımının üstünden geçen Alkolün alımının üstünden geçen 
zamanzaman
Kişinin alkole olan toleransıKişinin alkole olan toleransı
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KanKan--Alkol Değerlerinin Yaptığı Alkol Değerlerinin Yaptığı 
EtkilerEtkiler

1010--100 100 mgmg/100 ml./100 ml. Kontrolün kaybı, karar vermede Kontrolün kaybı, karar vermede 
değişiklikler ve konuşkanlığın değişiklikler ve konuşkanlığın 

artmasıartması

100100--200 200 mgmg/100 ml./100 ml. Koordinasyonda kaybı, Koordinasyonda kaybı, 
reflekslerin kaybıreflekslerin kaybı

200200--300 300 mgmg/100 ml./100 ml. Dengenin kaybı, ağrı duyusunun Dengenin kaybı, ağrı duyusunun 
azalması, görmede bozukluklarazalması, görmede bozukluklar

300300--400 400 mgmg/100 ml./100 ml. StuporStupor ve büyük olasılıkla komave büyük olasılıkla koma

>400 >400 mgmg/100 ml/100 ml Koma, Koma, hipotermihipotermi, büyük olasılıkla , büyük olasılıkla 
ÖLÜMÖLÜM

Metil AlkolMetil Alkol

Etil alkole göre çok yavaş Etil alkole göre çok yavaş metabolizemetabolize
olmaktaolmakta
Alınan miktarın % 80 i değişmeden Alınan miktarın % 80 i değişmeden 
akciğerlerden atılırakciğerlerden atılır
Büyük doz alımlarından yaklaşık 5 saat Büyük doz alımlarından yaklaşık 5 saat 
sonra ölüm gerçekleşmektesonra ölüm gerçekleşmekte
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Metil AlkolMetil Alkol

Kanda öldürücü doz 80 Kanda öldürücü doz 80 mgmg/100 /100 mltmlt.     .     
İdrarda öldürücü doz 100 İdrarda öldürücü doz 100 mgmg/100 /100 mltmlt..

Metil alkol…1…formaldehit …2…Metil alkol…1…formaldehit …2…formikformik
asitasit

Etilen GlikolEtilen Glikol

Antifriz, boyada mevcutAntifriz, boyada mevcut
Etilen glikol…1. Etilen glikol…1. DikarboksilikDikarboksilik asit +    asit +    
2. 2. OksalikOksalik asitasit
OksalikOksalik asit dokularda asit dokularda CaCa ile etkileşirile etkileşir
PostmortemPostmortem beyin ve böbrek beyin ve böbrek 
örneklerinde örneklerinde CaCa oxalatoxalat kristalleri kristalleri 
görülürgörülür
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Örnek AlımıÖrnek Alımı

KanKan
Kan sağ Kan sağ atriumdanatriumdan ve ve periferikperiferik
venlerdenvenlerden alınmalıalınmalı
Etanol ve Etanol ve barbituratbarbiturat zehirlenmelerinde zehirlenmelerinde 
portalportal venven kanı değerlendirilmelikanı değerlendirilmeli
Koruyucu olarak sodyum Koruyucu olarak sodyum florürflorür
eklenmeli (250mg/30mlt kan)eklenmeli (250mg/30mlt kan)

Örnek AlımıÖrnek Alımı
İİdrardrar

Koruyucu olarak sodyum Koruyucu olarak sodyum florürflorür eklenmeli eklenmeli 
(250 (250 mgmg/30 /30 mltmlt. idrar). idrar)

GöziçiGöziçi sıvısısıvısı (GİS)(GİS)
Suda boğulmuş ve çürümüş cesetlerde Suda boğulmuş ve çürümüş cesetlerde 
tercih edilirtercih edilir

KanKan--Alkol Kon.= GİSAlkol Kon.= GİS--Alkol Kon.X 0,89Alkol Kon.X 0,89
İç Organ Örnekleriİç Organ Örnekleri (Beyin, karaciğer, akciğer, (Beyin, karaciğer, akciğer, 

böbrek, kalp, BOS…)böbrek, kalp, BOS…)
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Analiz YöntemleriAnaliz Yöntemleri

–– ElektronikElektronik--soluma testi aracı(soluma testi aracı(alkolmetrealkolmetre))
–– MikrodifüzyonMikrodifüzyon yöntemiyöntemi
–– EnzimatikEnzimatik yöntemleryöntemler
–– CordebardCordebard yöntemiyöntemi
–– Alkol Alkol oksidazoksidaz yöntemiyöntemi
–– Gaz Gaz KromatografisiKromatografisi(GC, GC(GC, GC--HS)HS)

HesaplamaHesaplama

Örnekleme:Örnekleme:

AlkolmetreAlkolmetre :: Solunum Solunum 
havasında havasında promilpromil olarakolarak

1 1 promilpromil=100 =100 mgmg//dldl))
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HesaplamaHesaplama

WidmarkWidmark Formülü ( kan alındığında Formülü ( kan alındığında 
alkol miktarı)alkol miktarı)
A=c.r.pA=c.r.p
A : Vücutta bulunan alkol miktarıA : Vücutta bulunan alkol miktarı
C : Kan alkol konsantrasyonuC : Kan alkol konsantrasyonu
P: Vücut AğırlığıP: Vücut Ağırlığı
R : Sabit sayı ( erkekte 0.7, kadında R : Sabit sayı ( erkekte 0.7, kadında 
0.6)0.6)

KokainKokain

Güney Amerika’da koka ağacı (Güney Amerika’da koka ağacı (erytroxylonerytroxylon
cocacoca) yapraklarından ) yapraklarından ecgoninleecgoninle
sentezlenerek elde edilirsentezlenerek elde edilir
Lokal Lokal anestezikanestezik
Freud tarafından morfin bağımlılığı Freud tarafından morfin bağımlılığı 
tedavisinde kullanılmış, modern zamanların tedavisinde kullanılmış, modern zamanların 
ilk kokain bağımlısı yaratılmışilk kokain bağımlısı yaratılmış
CrackCrack: Kokainden daha etkili: Kokainden daha etkili
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AmfetaminlerAmfetaminler

MSS MSS stimülanıstimülanı prototipiprototipi
Performans artırırPerformans artırır
Yorgunluk giderme, iştah kesme için Yorgunluk giderme, iştah kesme için 
tıpta kullanıldıysa da kötüye kullanım tıpta kullanıldıysa da kötüye kullanım 
potansiyelipotansiyeli
Kalıcı beyin zararları oluşturmaktaKalıcı beyin zararları oluşturmakta
EcstasyEcstasy metamfetaminmetamfetamin içeririçerir
CaptagonCaptagon fenetylenfenetylen içeririçerir

EsrarEsrar

Kenevir / kendir bitkisinin (Kenevir / kendir bitkisinin (cannabiscannabis sativasativa, , 
cannabiscannabis indicaindica--hinthint keneviri) çiçek, yaprak keneviri) çiçek, yaprak 
ve saplarıve sapları
Batıda Batıda marijuhanamarijuhana terimi kullanılırterimi kullanılır
Etkin maddesi “Etkin maddesi “tetrahidrotetrahidro cannabinolcannabinol”(THC)”(THC)
Sigara, nargile, ağızdan bal ve tatlı ile , sıvı Sigara, nargile, ağızdan bal ve tatlı ile , sıvı 
şeklinde (çay) ve enjeksiyonla alınırşeklinde (çay) ve enjeksiyonla alınır
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OpioidOpioid AlkoloidleriAlkoloidleri

Afyonun doğal Afyonun doğal alkoloidlerialkoloidleri::
Morfin, Morfin, TebainTebain, Kodein, , Kodein, PapaverinPapaverin

Morfinin yarı sentetik ürünü:Morfinin yarı sentetik ürünü:
EroinEroin

Sentetik Analjezikler: Sentetik Analjezikler: 
MethadonMethadon, , MeperidinMeperidin

OpioidOpioid AlkoloidleriAlkoloidleri

OpiyoidOpiyoid türevi analjezikler şiddetli türevi analjezikler şiddetli 
ağrıların tedavisinde ve anestezi ağrıların tedavisinde ve anestezi 
premedikasyonundapremedikasyonunda kullanılmaktakullanılmakta
Narkotik zehirlenmede solunum Narkotik zehirlenmede solunum 
depresyonu, koma ve ileri derecede depresyonu, koma ve ileri derecede 
myosismyosis görülmekte görülmekte 
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VolatilVolatil--SolventlerSolventler

Tiner, Tiner, daksildaksil, yapıştırıcılar; benzin, , yapıştırıcılar; benzin, 
benzol, benzol, toluentoluen, , ksilenksilen
Alkol benzeri Alkol benzeri öforiöfori ve sarhoşluğa yol ve sarhoşluğa yol 
açarlaraçarlar
VentrikülerVentriküler fibrilasyonafibrilasyona neden olurlarneden olurlar

Örnek AlımıÖrnek Alımı

Morfin bulabilmek için kalp kanı, Morfin bulabilmek için kalp kanı, periferikperiferik
kan, idrar, tüm safra, iç organ(karaciğer, kan, idrar, tüm safra, iç organ(karaciğer, 
beyin,…) örnekleri alınmalıbeyin,…) örnekleri alınmalı
İğne İğne pikürpikür izleri eksize edilerek incelenmeliizleri eksize edilerek incelenmeli
İnhalasyonİnhalasyon ve ve solventsolvent zehirlenmelerinde zehirlenmelerinde 
bronşialbronşial havadan örnek alınması, ana havadan örnek alınması, ana 
bronşların bağlanarak tüm akciğerin cam bronşların bağlanarak tüm akciğerin cam 
kavanozda ayrı ayrı saklanmalı kavanozda ayrı ayrı saklanmalı 
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Örnek AlımıÖrnek Alımı

DD--LisergicLisergic Asit(LSD) en yüksek Asit(LSD) en yüksek 
miktarda akciğerde mevcut diğer miktarda akciğerde mevcut diğer 
biyolojik materyallerde tayin edilmesi biyolojik materyallerde tayin edilmesi 
zorzor
Kenevir reçinesi eller yıkandıktan sonra Kenevir reçinesi eller yıkandıktan sonra 
bile parmak aralarından bile parmak aralarından tesbittesbit edilebiliredilebilir
Kokain, eroin tayinlerinde burun Kokain, eroin tayinlerinde burun 
mukazasımukazası örneği alınırörneği alınır

Örnek AlımıÖrnek Alımı

BarbitüratBarbitürat zehirlenmelerinde zehirlenmelerinde periferikperiferik
kan, kan, portalportal venven kanı, idrar, safra, mide kanı, idrar, safra, mide 
içeriği, karaciğer, beyin örnekleri içeriği, karaciğer, beyin örnekleri 
alınmalıalınmalı
Kokain, morfin, alkol, Kokain, morfin, alkol, barbitüratlarbarbitüratlar, , 
trisikliktrisiklik antidepresanlarantidepresanlar ve ve 
metabolitlerimetabolitleri göz içi sıvısında tespit göz içi sıvısında tespit 
edilebiliredilebilir
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Gözetim SüreciGözetim Süreci

Örneğin iddia edilen kişiden alınmasından Örneğin iddia edilen kişiden alınmasından 
sonuçların raporlandırmasına kadar olan tüm sonuçların raporlandırmasına kadar olan tüm 
aşamalarında, özdeşlik ve bütünlüğünün garanti aşamalarında, özdeşlik ve bütünlüğünün garanti 
edildiğini gösteren legal bir süreç  edildiğini gösteren legal bir süreç  
Toplayan kişi tarafından imza/tarih/saatToplayan kişi tarafından imza/tarih/saat
Örneğin alındığı kişinin imzasıÖrneğin alındığı kişinin imzası
Nakil aşamalarında devreye giren her kişi Nakil aşamalarında devreye giren her kişi 
tarafından (verentarafından (veren--taşıyantaşıyan--alan) tarih/saat/imzaalan) tarih/saat/imza

Madde AnalizleriMadde Analizleri

ColorColor testleritestleri
ImmunoassayImmunoassay
EMIT(EMIT(EnzymeEnzyme MultipliedMultiplied
ImmunoassayImmunoassay TechniqueTechnique))
RIA(RIA(RadioimmunoassayRadioimmunoassay))
ELİSA(ELİSA(EnzymeEnzyme LinkedLinked
ImmunosorbentImmunosorbent AssayAssay))
FPIA(FPIA(FluorescenceFluorescence PolarizationPolarization
ImmunoassayImmunoassay ImmunoImmuno--AssayAssay))
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DoğrulamaDoğrulama

Farklı bir kimyasal prensibe dayalı bir Farklı bir kimyasal prensibe dayalı bir 
yöntemle maddenin tanımlanmasıyöntemle maddenin tanımlanması

√√ HPLC HPLC(HPLC HPLC(HighHigh PerformancePerformance LiquidLiquid
ChromatographyChromatography))

√√ Gaz Gaz KromatografisiKromatografisi--Kütle Spektrometresi Kütle Spektrometresi 
(GC(GC--MS)MS)

√√ LikidLikid KromatografisiKromatografisi--Kütle Spektrometresi Kütle Spektrometresi 
(LC(LC--MS)MS)

TEŞEKKÜRLERTEŞEKKÜRLER


