
6.09.2021

Wounds
Prof. Dr. Sadık TOPRAK

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fak. Adli Tıp AD
sadiktoprak@gmail.com sadiktoprak.com

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.

Yara şekli

• Uzunluk
• Genişlik
• Derinlik 
• Yara dudakları
• Yara açıları
• Yara Kuyrukları
• Anatomik yerleşim
• Vital özellikler
• Traje
• Yara yaşı
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The mechanism of wounds

• Energy
• The instrument
• The site
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Classification of wounds

• abrasions, 
• bruises, 
• lacerations,
• incisions, 
• stab wounds 
• gun shot wounds
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Blunt force injuries

• Abrasion (Sıyrık / Abrazyon)
• Bruise (Kontüzyon / Bere)
• Laceration (Yırtık)
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Abrasion (Sıyrık / Abrazyon)
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Bruise
(Kontüzyon / Bere)

black eye
(racoon eye)
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Lacerations / Yırtık
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