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Types of abortion

A) Forced abortion
a) Illegal abortion
b) Traumatic abortion
c) Accidental abortion
d) Legal termination of pregnancy

B) Spontaneous abortus
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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”
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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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Estimating the time of death in stillborn fetuses
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Grade of 
Maceration

Features Duration of Intrauterine
Demise

0 • "parboiled" reddened skin < 8 hours

I • skin slippage and peeling > 8 hours

II • extensive skin peeling
• red serous effusions in chest and 
abdomen due to hemoglobin 
staining

2-7 days

III • liver yellow-brown
• may be mummified

>= 8 days

• Maceration is an aseptic autolysis

Stillborn vs. Born Alive

• Macroscopy of lungs
• The hydrostatic test
• Umbilical cord macroscopy and pathology
• Air in the middle ear and stomach
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