
Doç.Dr. Rezzan Gülhan (Aker)

Marmara Üniversitesi  Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji 
Ab.D.
Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu
Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi

21. Ulusal Farmakoloji Kongresi21. Ulusal Farmakoloji Kongresi1919--22 Ekim 201122 Ekim 2011
EskiEskişşehirehir

1

İçerik
2

Adli Farmakoloji tanımı

Adli olgularda sorulan konular

Kanunlar

Adli farmakoloji ile ilgili adli olgu örnekleri



Adli Farmakoloji

HUKUK

Adli farmakolojiAdli farmakoloji; Farmakoloji ve hukuk alanlarının kesiştiği, farmakolojinin 
yanı sıra konuların hukuki boyutu hakkında bilgi sahibi olmayı da gerektiren, 
dolayısı ile oldukça geniş bir alanı kapsayan ve ayrı bir bilgi birikimine ihtiyaç
duyulan multidisiplinermultidisipliner bir alan olarak ortaya çıkmaktadır.
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Adli Farmakoloji

Farmakokinetiği, farmakodinamiği, toksikolojiyi, 
antemortem ve postmortem ilaç/madde analizlerini v.b. 
farmakoloji bilgisini hukuk bilgisi ile sentezleyerek 
kullanmayı gerektirmekte;

İlaç ilişkili veya aracılı suçlar
İlaç kullanım hataları
İlaçta sahtecilik, sahte ilaçlar
Güvenli sürüş (alkol/madde/İlaç etkisi altında araç
kullanımı)
Denetimli serbestlik
Uyutucu-uyuşturucu-uyarıcı maddeler
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Adli Olgularda sorulan konular

İlaç/madde etkisi altında olan bireylerin cezai ve 
hukuki ehliyetlerinin bulunup bulunmadığı; 

İlaç kullanım hataları: ilaç tedavisine bağlı
meslek (doktor, hemşire, eczacı) hatası bulunup 
bulunmadığı;

ilaçların farmasötik özellikleri, kullanım şekilleri, 
endikasyonları, ilaç-ilaç, ilaç-besin, ilaç-madde 
etkileşimleri;  

doz-etki ilişkileri, advers etki, toksisite bulguları, 
teratojenik etkileri; 
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Adli Olgularda sorulan konular

vücut sıvılarında ilaçların analizi, analiz 
yöntemleri, terapötik, toksik ya da letal düzeyleri; 

otopside alınan örneklerde postmortem olarak 
tespit edilen ilaç etken maddesi ya da 
maddelerinin ölümle ilişkisi olup olmayacağı; 

yeni bulunan maddenin uyarıcı, uyutucu ve 
uyuşturucu etkisinin olup olmadığı ve bunların 
farmakolojik özellikleri, toksisite bulguları, vücut 
sıvılarındaki toksik ve öldürücü düzeyleri; 
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Adli Olgularda sorulan konular

yasal olmayan ilaç ticareti (kaçakçılık), sahte 
ilaçlar;

İlaç-madde-bitkisel ürünün insan sağlığı üzerine 
etkisi

reçete sahteciliği, küpür ticareti;

ilaç firmalarına ilişkin işler, ilacın kutusundan 
prospektüs bilgilerine kadar her tür hak ihlali 
iddiası, gibi konular bu alanın içerisinde yer 
almaktadır.
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Kanunlar

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı
İcrasına Dair Kanun (1928)

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar 
Kanunu (1928)

2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi 
Hakkında Kanun (1933) 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (2004)

Çeşitli  yönetmelikler, nizamnameler
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Kanunlar

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı
İcrasına Dair Kanun (1928)

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar 
Kanunu (1928)

2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi 
Hakkında Kanun (1933) 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (2004)

Yönetmelikler, nizamnameler
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5237 sayılı TÜRK CEZA KANUNU

Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler
Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma 
Madde 34. - (1) Geçici bir nedenle ya da irade dışı alınan alkol veya 

uyuşturucu madde etkisiyle, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını
algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme 
yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez. 

(2) İradî olarak alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisinde suç işleyen kişi hakkında 
birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

Genel Tehlike Yaratan Suçlar
Madde 179/3.- Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir 

nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek hâlde 
olmasına rağmen araç kullanan kişi  iki yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.
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Adli olgular

…….. Sulh Ceza Mahkemesi’nin …… gün ve 
……… sayılı yazısı ile gönderilen … hakkındaki 
evrak……

……..’un trafik güvenliğini tehlikeye sokmak 
suçunu işlediği iddia olunan suç yönünden, 
sanığın alkol düzeyi ve tüm deliller 
değerlendirilerek trafik güvenliğini tehlikeye 
sokma açısından kusurlarının belirlenmesi 
………
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5237 sayılı TÜRK CEZA KANUNU

Madde 6.- Silah deyiminden anlaşılabilecek :
Madde 6/4: Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen 
saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler, 
Madde 6/5: yakıcı, yanıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli 
hastalığa yola açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler

den olup olmadığı
Kamu Sağlığına Karşı Suçlar

Zehirli madde katma 
Madde 185.- (1) İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya 

kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir 
katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve 
sağlığını tehlikeye düşüren kimseye iki yıldan onbeş yıla kadar 
hapis cezası verilir. 

(2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen fiillerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı
olarak işlenmesi hâlinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
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“Plastik şişe içerisindeki sıvı maddenin; 
a-) 5237 sayılı TCK.nun 6/1-f.5 bendi anlamında 
“Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, 
sürekli hastalığa yol açıcı, nükleer, radyoaktif, 
kimyasal, biyolojik maddeler” kapsamına girip-
girmediği, 
b-) Bu anlamda; atılı suç yönünden silahtan 
sayılıp-sayılmayacağı hususunda rapor tanzimi”
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5237 sayılı TÜRK CEZA KANUNU
Kamu Sağlığına Karşı Suçlar

Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti 
Madde 186.- (1) Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak 

biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek 
şeyleri veya ilâçları satan, tedarik eden, bulunduran kimseye bir 
yıldan beş yıla kadar hapis ve binbeşyüz güne kadar adlî para cezası
verilir. 
(2) Bu suçun, resmi izne dayalı olarak yürütülen bir meslek ve sanatın 
icrası kapsamında işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında 
artırılır. 

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilâç yapma 
veya satma

Madde 187. - (1) Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde 
ilaç üreten veya satan kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve adlî
para cezası verilir. 

(2) Bu suçun tabip veya eczacı tarafından ya da resmi izne dayalı olarak 
ü ütül bi l k t i k d i l i hâli d il k
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5237 sayılı TÜRK CEZA KANUNU
Kamu Sağlığına Karşı Suçlar

Zehirli madde imal ve ticareti 
MADDE 193. - (1) İçeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması

veya satılması izne bağlı olan maddeyi izinsiz olarak üreten, 
bulunduran, satan veya nakleden kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.

Sağlık için tehlikeli madde temini 
MADDE 194. - (1) Sağlık için tehlike oluşturabilecek maddeleri çocuklara, 

akıl hastalarına veya uçucu madde kullananlara veren veya tüketimine 
sunan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
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5237 sayılı TÜRK CEZA KANUNU

Kişilere Karşı Suçlar
İKİNCİ BÖLÜM

Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
Taksirle yaralama
MADDE 89. - (1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya 

sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan 
kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile 
cezalandırılır.

(5) Bilinçli taksir hâli hariç olmak üzere, bu maddenin kapsamına giren suçların 
soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır.

TCK taksir şekillerini 4 başlıkla sınırlandırmıştır: 
Tedbirsizlik; Dikkatsizlik; Meslek ve sanatta acemilik; Düzen, direktif ve 

genelgelere aykırı hareket

İnsan üzerinde deney 
MADDE 90. - (1) İnsan üzerinde bilimsel bir deney yapan kişi, bir yıldan 

üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
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Adli olgular

……..kişinin ölümünde şüpheli doktorun 
verdiği ilaçların kullanılmasının bir etkisi 
olup olmadığı

……kanında saptanan maddenin spor 
amacıyla alınan ilacın etkisi sonucunda mı
bulunduğu, uyuşturucu kullanımıyla bir 
ilgisi olup olmadığının……. 
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5237 sayılı TÜRK CEZA KANUNU
Kamu Sağlığına Karşı Suçlar

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 
MADDE 188. - (1) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya 

ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, on yıldan az 
olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile 
cezalandırılır. 

(4) Uyuşturucu maddenin eroin, kokain, morfin veya bazmorfin olması
hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

(6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip 
tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya 
uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da 
yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

Diazepam, Klonazepam, Alprazolam, Biperiden, Ketamin, Toluen, vb.

(7) Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu 
veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmî
makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, 
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5237 sayılı TÜRK CEZA KANUNU
Kamu Sağlığına Karşı Suçlar

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul 
etmek veya bulundurmak 

MADDE 191. - (1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın 
alan, kabul eden veya bulunduran kişi, bir yıldan iki yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. Kendisi tarafından kullanılmak üzere 
uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran bitkileri yetiştiren kişi, 
bu fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında, tedaviye 
ve denetimli serbestlik tedbirine hükmolunur. 
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Adli olgular

“Suça konu maddenin TCK.188 maddesinde 
belirtilen uyuşturucu maddelerden olup-
olmadığı” …….

“a-) Söz konusu ……………... uyuşturucu-
uyarıcı maddelerden olup –olmadığı, 
b-) Uyuşturucu ve uyarıcı madde elde edilip-
edilemeyeceği, 
c-) Ayrıca; hapların uyuşturucu ve uyarıcı
maddelerden olup-olmadığı hususunda rapor 
tanzimi”
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JWH bileşikleri Organik Kimya 
Profesörü John W. Huffman  ve çalışma 
grubu tarafından Clemson 
Üniversitesi(ABD)’nde geliştirildiler. 
Bu ekip THC’nin 470’den fazla 
analoğunu ve metabolitini sentezledi.
HU bileşikleri Hebrew Universitesinde 
sentezlendiler.
AM bileşikleri profesor Alexandros 
Makriyannis tarafından Northeastern 
Üniversitesi’nde sentezlendiler.
WIN bileşikleri Sterling Winthrop 
tarafından sentezlendiler. 
Cyclohexylphenol (CP) bileşikleri Pfizer 
İlaç Firması tarafından analjezik etkileri 
nedeniyle sentezlendiler.

Adli Farmakogenetik
22

Koren G, Cairns J, Chitayat G, Leeder SJ. Pharmacogenetics of morphine poisoning in a
breast fed neonate of a codeine-prescribed mother. Lancet 2006; 368: 704.



Adli Farmakogenetik
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Adli Farmakovijilans
24
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5237 sayılı TÜRK CEZA KANUNU
Kamu Sağlığına Karşı Suçlar

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma 
MADDE 190. - (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını

kolaylaştırmak için; 
a) Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, 
b) Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alan, 
c) Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren,

Kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(2) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, 
kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş
teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza 
ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza 
yarı oranında artırılır. 
(3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren 
veya bu nitelikte yayın yapan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 
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