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Bu sunumda yer alan yazı, fotoğraf ve sair içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve 
dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında Fikir ve Sanat Eserlerine ilişkin mevzuat uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Ürünün maddi ve manevi tüm telif hakları 

Sadık Toprak’a aittir.

Çocuk Düşürme Şekilleri

A) Zorla (provoke) çocuk düşürme 
a) Cinai (kriminal) çocuk düşürme
b) Travmatik düşükler
c) Kaza ile çocuk düşürme
d) Tıbbi zorunluluk nedeni ile gebeliğin sonlandırılması

B) Kendiliğinden düşükler (Spontan abortus)
a) Patolojik nedenlerle çocuk düşürme
b) Bir yatkınlık yüzünden düşükler
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Kişiliğin Başlangıcı ve Sonra Ermesi

• TMK madde 28, 1. fıkrasına göre: 
• “Kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle 

sona erer”

Bu sunumda yer alan yazı, fotoğraf ve sair içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve 
dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında Fikir ve Sanat Eserlerine ilişkin mevzuat uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Ürünün maddi ve manevi tüm telif hakları 

Sadık Toprak’a aittir.

Erken neonatal BÖH: 0-7 gün içinde ölenler

Geç neonatal BÖH: 8-28 gün içinde ölenler

Postneonatal BÖH: 28-364 gün içinde ölenler

+

+

=
Bebek Ölüm Hızı : Canlı doğup 365 günden önce 
ölenler
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Erken neonatal BÖH: 0-7 gün içinde ölenler 

1-Antenatal ve natal dönemdeki ana sağlığına ilişkin 
sorunlar

2- Biyolojik nedenler

(konjenital anomaliler, metabolik hastalıklar) 

***Yenidoğan ölümlerinin yarıdan fazlası (% 77.3) bu 
dönemde olmaktadır***
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Perinatal Ölüm Hızı (PÖH) : 

Bu hız toplumda ana sağlığı düzeyini, doğum öncesi bakımın
yeterli olup olmadığını, doğumların sağlıklı koşullarda yapılıp
yapılmadığını gösteren önemli bir ölçüttür. 

Gebeliğin 28. Haftasından itibaren
meydana gelen ölü doğumlar

+ ilk 7 gündeki bebek ölümleri
Perinatal BÖH : x 1000

aynı bölge ve sürede meydana gelen
toplam ölü ve canlı doğum sayısı
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Yeni doğanın cesedinin adlî muayenesi veya otopsi
(5271 sayılı Ceza Muhakemesi Yasasının 88. 
maddesi)

Yeni doğanın cesedi üzerinde adlî muayene veya otopside, 
• doğum sırasında veya doğumdan sonra yaşam bulgularının varlığı ve,
• olağan süresinde doğup doğmadığı ve,
• biyolojik olarak yaşamını rahim dışında sürdürebilecek kadar 

olgunlaşmış olup olmadığı veya,
• yaşama yeteneği bulunup bulunmadığı saptanır
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Maserasyon bulguları ”Langley kriterleri”

• Evre 0: Deri haşlanmış görünümde (intra uterin ölüm 8 saatten az),
• Evre 1: Deri soyulmaya başlamış,
• Evre 2: Deri ileri derece soyulmuş, seröz kavitelerde kırmızı renkli 

efüzyon birikmiş,
• Evre 3: Karaciğer sarımsı-kahverengimsi renkte, efüzyonlar bulanık.

• Maserasyon steril otolizdir!
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Canlı Doğum-Ölü Doğum Ayırımı

• Akciğerlerin Makroskobik Görünümü
• Su Testi
• Göbek Kordonunun Makroskobik ve Mikroskobik Görünümü
• Mide ve orta kulakta hava, midede gıda varlığı
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