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Özet
İntihar amaçlı kullanılan yöntemler kültürlere göre değişmektedir.
En sık ası yönteminin kullanıldığı, bunu ateşli silah, yüksekten
atlama, ilaç içme gibi yöntemlerin takip ettiği bilinmektedir.
Yöntem seçiminde kişinin ruhsal yapısı, cinsiyet, yaş ve değer
yargıları etkili olduğu bildirilmektedir. Sunulan olguda adli
soruşturma sonucunda, şahsın kullandığı araç ile intihar ettiği
saptanmıştır. İlginç ve az rastlanılan bir intihar yöntemi olduğu
için olgu sunulmaya değer bulunmuştur. 40 yaşında erkek olgu,
kullandığı araç ile seyir halindeki bir kamyona arkadan çarpması
ile genel beden travmasına bağlı iç organ yaralanması ve iç
kanama sonucu hayatını kaybetmiştir. Yapılan soruşturma
sonucunda şahsın intihar ettiği belirlenmiş ve takipsizlik
verilmiştir. Sunulan olgu nadir rastlanılan bir intihar yöntemi
olması ve orijinin belirlenmesinde olay yeri incelemesinin
öneminin vurgulanması açısından sunulmaya değer bulunmuştur.

Abstract
The methods of suicide change according to the cultural
backgrounds. It is known that the most common method is
hanging and it is followed by some other methods such as
gunshot, jumping from height, drug overdose. It is reported that
mental status, gender, age and value judgements are effective in
choosing the way of suicide. In this case; after the forensic
investigation, it is revealed that the person committed suicide
with the vehicle that he drove. As it is an uncommon and strange
method of suicide, it seems worthy to be presented. In our case,
40 years-old male hit a moving truck from behind with his car
and lost his life as a result of visceral injuries and internal
bleeding related to general body trauma. After the investigation, it
is understood that the man committed suicide and the judgement
of non-suit is given. The presented case is worthy to be presented
as it is an uncommon suicide method and emphasizes the
importance of crime scene investigation to determine its origin.
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Olgumuz şehrin giriş kısmında yerleşimin olmadığı
bir mevkide çift şeritli yolda bir otomobilin,
kamyona arkadan çarpması sonucu 40 yaşındaki bir
erkek şahsın ölmesi şeklinde gerçekleşen bir trafik
kazası idi.
2013 yılının Nisan ayında, sabah 10 sularında
araç içi trafik kazası sonucu bir ölüm olayının
bildirilmesi üzerine olay yerine gidildi. Olay yerine
gidildiğinde, bir otomobilin kamyona arkadan
çarptığı görüldü (Resim 1). Olayın ve ölünün ilk
değerlendirmesinde, kaza orijinli olduğu düşünüldü.
Olay
yeri
inceleme
ekiplerince
yapılan
değerlendirme sonunda arabanın sağ ön kapı iç
bölmesinde el yazısı ile bir mektup bulundu.
Mektup incelendiğinde, ölenin eşine anne ve
babasına, çocuklarına ve sonra da tanıdığı herkese
veda ettiği ve özür dilediği görüldü. El yazısı ile
yazılmış
olan
mektubun
yapılan
teknik
incelemesinde; el yazısının ölenin eli ürünü olduğu
bilirkişi raporları ile tespit edildi. Ayrıca mektup
üzerinde ölen kişiden başkasına ait parmak izi de
bulunamadı. Trafik kazasının hata tespitine dair
yapılan teknik incelemeler sonunda; kazanın düz ve
kaygan olmayan bir yolda, gündüz vakti, frenleri
sağlam bir araba ile gerçekleştiği saptandı. Trafik
bilirkişi raporunda, ölen şahsın tam kusurlu olduğu
belirtildi.
Şahsın yapılan otopsisinde, sol tarafta 2 – 7.
kostlarda, sağ tarafta 4-8. kostalarda ve strenumda
parçalı kırık, her iki akciğerde yaygın kontüzyon

Giriş
Psikiyatrik rahatsızlık, ekonomik sıkıntılar,
duygusal ve ailevi sıkıntılar, ailevi problemler gibi
birçok etkenin, tek başına intihar nedeni olmasa da,
intiharı tetikleyici faktörler olduğu bilinmektedir
(1-3). Dünyada her yıl bir milyon insanın intihar
nedeniyle öldüğü tahmin edilmektedir (1). Dünyada
intihar oranının ortalama yüz binde 16 olduğu ve
her 40 saniyede bir insanın intihar nedeniyle öldüğü
bildirilmiştir (1,2). İntihar amaçlı kullanılan
yöntemler kültürlere göre değişmektedir. En sık ası
yönteminin kullanıldığı, bunu ateşli silah,
yüksekten atlama, ilaç içme gibi yöntemlerin takip
ettiği bilinmektedir (4,5). Yöntem seçiminde kişinin
ruhsal yapısı, cinsiyet, yaş ve değer yargılarının
etkili olduğu bildirilmektedir (2,3). Sunulan olguda
adli soruşturma sonucunda, şahsın kullandığı araç
ile intihar ettiği saptanmıştır. Sunulan olgu nadir
rastlanılan bir intihar yöntemi olması ve orijinin
belirlenmesinde olay yeri incelemesinin öneminin
vurgulanması
açısından
sunulmaya
değer
bulunmuştur.
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literatüründe kullandığı araç ile trafik kazası sonucu
gerçekleşen bir intihar olgusuna rastlanılamamıştır.
Conolly ve ark.’nın (18) yaptığı 15 yılı kapsayan
bir çalışmada, araçta tek başına seyir halinde iken
meydana gelen trafik kazalarının % 4,5’inin
(n=134) intihar olduğu yönünde, çevre anamnezi,
kaza yeri tespit tutanağındaki ve çevre
anamnezindeki bilgiler gibi deliller bulunduğu
bildirilmiştir.
Trafik kazasına bağlı ölümler, adli vaka
kapsamında değerlendirilen olgular içinde en sık
rastlanılanıdır (19,20). Eskişehir’de yapılan bir
çalışmada, 6 yıl içerisinde incelenen 1625 adli ölüm
olgusundan %38.8’inin (n=631) trafik kazasına
bağlı meydana geldiği ve ilk sırayı aldığı tespit
edilmiştir (21). Diyarbakır’da yapılan bir çalışmada
adli nitelikli ölümlerin %31-32 kadarının trafik
kazası sonucu meydana geldiği bildirilmiştir
(20).Trafik kazası ile ilgili yapılan çalışmalarda, iyi
bir olay yeri incelemesi yapılması ve otopsinin
gerekliliği üzerinde durulmuştur (19-21). Ancak
trafik kazaları çok sık rastlanılan adli olaylardan
olduğu için gerek olay yeri incelemesi, gerekse
otopsi
yapılması
açısından
fazla
özen
gösterilmediği bilinmektedir. Eskişehir’de yapılan
çalışmada olguların sadece %1.1’ine (n=7) otopsi
yapıldığı bildirilmiştir (21). Bazen intihar eden
kişiler vedalaşmak, yalnız bıraktıkları kişilerden
özür dilemek veya intihar nedenini anlatmak için
notlar bırakırlar (22,23). İntiharların % 5 - 43’ünde
intihar notu bırakıldığı belirtilmiştir (23-25).
Avustralya’da yapılan bir çalışmada, 1051 intihar
olgusunun %33’ünün intihar notu bıraktığı
saptanmıştır (26). İntihar notu genellikle herkesin
görebileceği alanlara bırakılır (25,27). Sunulan
olgu, ilk bakışta sıradan bir trafik kazası gibi
görünmektedir. Ancak olay yeri incelemesi
sırasında bulunan intihar mektubu, soruşturmanın
daha derin yapılmasına neden olmuştur. Alınan
ifadeler, intihar mektubu üzerinde yapılan teknik
incelemeler ve tahkikat sonucunda şahsın intihar
ettiği kanaatine varılmıştır.
Sonuç olarak sunulan olgu, tüm adli nitelikli
ölüm olguları gibi, basit ve sıradan gibi görünen
trafik kazalarında da olay yeri incelemesinin çok
önemli olduğunu, adli olgularda soruşturmanın olay
yerinden başlayarak, tüm tahkikat ve otopsi
aşamalarının iş birliği içinde ve multidisipliner
olarak yürütülmesinin önemini ortaya koymaktadır.
Ayrıca olgu nadir rastlanılan bir intihar yöntemi
olması açısından da sunulmaya değer bulunmuştur.

Resim 1. Araç içinde bulunan intihar mektubu

saptandı. Her iki göğüs boşluğundan toplam 2100
cc serbest kan boşaltıldı. Kalp sağ ventrikül ön
yüzde 3 cm’lik alanda laserasyon saptandı. Her iki
alt ekstremitede diz alt kısımlarında tibia 1/3 üst
kısımlarda parçalı kırık olduğu saptandı. Kişinin
ölümünün genel beden travmasına bağlı iç organ
yaralanması ve iç kanama sonucu meydana geldiği,
tespit edildi. Toksikolojik incelemede ölende alkol,
uyutucu veya uyuşturucu maddeye rastlanılmadı.
Yakınlarından alınan öyküsünde, şahsın içine
kapanık olduğu, son zamanlarda işi ile ilgili
problemler yaşadığı ve olay günü iş yerinin
değiştirildiğini
öğrendiği
anlaşıldı.
Şahsın
yakınlarından alınan ifadelerde daha öncesinde
intihar girişiminin olmadığı, hiç psikiyatriste
gitmediği ve antidepresan ilaç kullanmadığı
anlaşıldı.
Yapılan adli kovuşturma sonunda; otopsi
bulguları, olay yeri inceleme bulguları, olayın oluş
şekli ve ölenin ailesinden alınan öykü bir arada
değerlendirilmiş; meydana gelen trafik kazası
olayının kaza olmadığı, kişinin intihar etme
niyetiyle kasten kamyonetin arkasına çarpma
şeklinde
gerçekleştirildiği
düşünülmüş
ve
takipsizlik kararı verilmiştir.
Tartışma
Ülkemizde ve dünyada yapılan çalışmalarda
genellikle en sık intihar yönteminin ası olduğu,
bunu ateşli silah, kimyasal madde alımı ve
yüksekten atlama gibi yöntemlerin izlediği
bildirilmiştir (6-11).
Ası materyalin kolay
ulaşılabilir ve ucuz olması, ası yönteminin etkili
sonuç vermesi ve çabuk uygulanabilir olması; ası
yönteminin
sık
kullanılan
bir
yöntem
sebeplerindendir (11,12). Ülkemizde yapılan
çalışmalara göre kullanılan intihar yöntemleri
arasında; birden fazla yöntemin birlikte kullanıldığı
(13,14), Vareniklin gibi az bilinen maddelerin
kullanıldığı (15), elektrik akımının kullanıldığı
(16), boğucu gaz soluma (17) gibi yöntemler ile
intihar olguları sunulmuştur. Ancak ülkemiz
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