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ÖZET 

Yumuşak doku ve kemik doku birlikte fasiyal (yüz) uyumu ve den
geyi belirler. Ancak yüzün görünen şeklini almasında embriyolojik 
gelişim başta olmak üzere yumuşak doku ve farklı bölgelerdeki 
oransal değişiklikler büyük rol oynar. Bu araştırmanın amacı; fasiyal 
doku kalınlığının ne olduğunu, hangi yöntemlerle ölçülebileceğini 
ve bu bilgilerin bilimsel olarak kullanımının önemini ayrıntıları ile 
araştırmak ve Türk toplumuna ait fasiyal doku kalınlık ölçüm sonuç
larını incelemektir. Yüz yumuşak doku kalınlığı, adli tıpta yeniden 
yüzlendirme çalışmalarında, plastik cerrahide yeniden yüzlendirme 
işlemlerinde, ortodontik tedavilerin planlanması ve takip edilmesi 
aşamalarında önemli bir bilgidir. Yapılan araştırmalar doku kalınlı
ğının toplumlar arasında yaş ve cinsiyete bağlı olarak değişiklikler 
gösterdiğini ortaya koymuştur. Fasiyal doku kalınlığı ölçümleri, can
lılardan ve kadavralardan farklı metotlar kullanılarak elde edilmek
tedir. Araştırmada kullanılan metotlardan en basiti iğne saplama 
yöntemidir. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte başta sefalometrik 
radyografi olmak üzere ultrasonografi (USC), bilgisayarlı tomografi 
(BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRC) yöntemleri de gü
nümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Fasiyal doku ölçümlerinin 
değişik yaşlarda ve farklı bölgelerde yaşayan bireyler üzerinde yapıl
ması değişkenliği belirlemek ve istatistiksel olarak güvenilir sonuçlar 
elde etmek açısından önemlidir. 

Anahtar kelimeler: Adli antropoloji, cerrahi, plastik, neoplaziler, 
bağ ve yumuşak doku 
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SUMMARY 

Soft tissue and bone, altogether determine 

facial (face) harmony and balance. The 

changes in the proportions of the soft tis

sues and other regions especially during 

the embryological growth play an impor

tant role in the normal appearance of the 

face. The aim of this study is to determine 

the facial tissue thickness, the methods to 

measure it and the importance of using 

those measurements scientifically as well 

as analyzing the facial tissue thickness mea

surements of Turkish population. Facial soft 

tissue thickness constitutes an important 

information that is used in forensic facial 

reconstruction, in facial reconstruction in 

plastic surgery and in planning and follow

ing the orthodontic treatments. Previous 

studies indicated that the tissue thickness 

varied with age and gender. Facial soft 

tissue thickness is measured using different 

methods in cadavers and in the living. 

The simplest method is the needle sticking 

method. The technological improvements 

resulted in frequent use of cephalometry, 

ultrasonography (USG), computerized to

mography (CT) and magnetic resonance 

imaging (MRI) recently. Performing facial 

tissue measurements at different ages and 

in different geographical regions is impor

tant to determine variabilities and obtain

ing statistically reliable results. 

Key Words: Forensic anthropology, sur

gery, plastic, neoplasms, connective and 

soft tissue 

FASIYAL DOKU KALINLIĞI NEDİR? 

"Fasiyal doku" ifadesi oldukça geniş 

bir kavramdır. Dışta derinin epidermis, 

dermis ve hipodermis katmanlarından 

başlayarak periosteum bölümünü de 

kapsayacak şekilde kemik dokuya kadar 

uzanan, içerisinde kollajen ve elastik lif

lerin, damar, sinir, yağ ve ter bezlerinin 

de yer aldığı bir tabakadır (1). Bu do

kunun kalınlığına ait bilgiler son yıllarda 

oldukça sık araştırılan konular arasın

dadır. Biz de bu noktadan yola çıkarak 

yaptığımız araştırmada, fasiyal doku 

kalınlığı (FDK)'nın neyi ifade ettiğini, 

FDK'nın neye veya nelere bağlı olarak 

değişim gösterdiğini, FDK'nın hangi 

yöntemlerle ölçülebileceğini, FDK'nın 

tıbbın hangi alanlarında ve ne amaç 

için kullanıldığını, Türk toplumuna ait 

FDK ölçüm sonuçlarını ve diğer ırklar 

ile olan farklılıklarını ortaya koymayı 

amaçladık. 

FDK'yı ilk kez 1885 yılında His merak et

miş, Avrupalı kadın ve erkeklerde küçük 

bir grup üzerinde ölçmeye çalışmıştır. 

Sonraları 1898 yılına kadar Kollman ve 

Büchly benzer araştırmaları tekrarlamış

lardır (2). Suzuki ise 1948 yılında daha 

geniş çaplı bir araştırma başlatarak, eriş

kin Japon kadın ve erkeklerini Avrupa ve 

Amerikalılarla karşılaştırmıştır. Sonuçlar 

göstermiştir ki; ırklar arasında ve kadın-

erkek cinsiyetine bağlı olarak oldukça 

önemli farklılıklar göze çarpmaktadır 

(3). Williams ve arkadaşlarının yaptığı 

bir araştırmada ise kadın ve erkek bi

reyler arasında FDK ölçümleri açısından 

çok önemli bir fark olmamasına rağmen 

yaşlanmanın bu değerleri önemli ölçüde 

değiştirdiği ifade edilmiştir (4). 

FDK yüzün farklı yerlerinde değişim gös

termektedir. Bu farklılığın nedenleri ara

sında birçok neden sayılabilir. Temelde 

yatan nedenlerin başında embriyolojik 

gelişimsel farklılıklar yer almaktadır. Yüz 

taslağı embriyolojik olarak 4. hafta baş

larında görülmeye başlar. Önceleri üç 

farklı çıkıntı şeklinde (frontal, maksiller 

ve mandibüler çıkıntı olarak) başlayan 

yüz gelişimi nazal çıkıntıların belirmesi 

ile devam eder. Beşinci hafta başlarında 
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çıkıntılar birleşir. İlkel dudaklar, burun 

kanatları ve yanakların belirmesinden 

sonra da yüz mimik kasları farklılaşmaya 

başlar. Yüzün son gelişimi fötal dönemin 

sonlarına doğru yavaş yavaş tamamlanır. 

Özellikle yüz sert ve yumuşak doku ya

pılarının pozisyonları ve oranlarındaki 

göreceli değişikliğe bağlı olarak yüz geli

şimi farklı şekillerde sonlanır (5). 

Yapılan araştırmalar doku kalınlığının 

yaş, cinsiyet ve ırklara bağlı olarak farklı 

sonuçlar verebildiğini ortaya koymuştur. 

Bu yüzden, doku ölçümlerinin değişik 

yaşlarda ve değişik popülasyon bölge

lerinden elde edilmesi, değişkenliği be

lirlemek ve istatistiksel olarak güvenilir 

sonuçlar elde etmek açısından önemli

dir (6). 

önemli bir rol oynamaktadır. Yumuşak 

ve sert doku kalınlığının bilinmesi tanı ve 

tedavinin planlanması aşamasında şarttır. 

Bazı araştırmacılar sert ve yumuşak da

mak arasındaki ilişkiyi belirlemek için yu

muşak doku kalınlıklarını ölçmüş ve yüz 

estetiği üzerinde sert dokunun etkilerini 

belirlemişlerdir (9). Diğer taraftan perio

ral fonksiyonu belirlemede, fasiyal estetik 

ve ortodontik tedaviler sırasında fasiyal 

doku ölçümlerinin vazgeçilmez olduğu 

da bazı araştırmacılar tarafından vurgu

lanmıştır. Holdovvay bazı ortodontistlerin 

hoş olmayan tecrübeler edinebildiklerini 

ifade etmiş ve sadece yüz hatları takibi 

ile değerlendirme yapılmaması gerektiği

ni ve sert doku temel alınarak yumuşak 

doku kalınlıklarına da dikkat edilmesi ge

rektiğini vurgulamıştır (10). 

FASİYAL DOKU KALINLIĞINI BİLMEK 

NEDEN ÖNEMLİDİR? 

FDK'nın bilinmesi adli antropolojide, 

yüzün yenilenmesi işlemleri sırasında 

ve ortodontik tedaviler süresince büyük 

önem arz etmektedir. Adli antropolog

lar bu bilgiyi yüz dokusuna benzerlik 

kurarak kimlik belirlemede yol gösterici 

olarak kullanırlar (7). Örneğin; tanım-

lanamayan cesetler üzerinde özellikle 

kafatası kemik ve yumuşak doku bütün

lüğü bozulmamışsa çok önemli bilgiler 

verebilmektedir. "Fasiyal aproximation" 

olarak ifade edilen bir yönteme yüzün 

yeniden yapılandırılması sırasında baş

vurulur ve FDK bu noktada mutlak bi

linmelidir. FDK, adli antropolojide çok 

değerli bir yöntem olarak kullanılan su-

perimpozisyon yönteminin de vazgeçil

mez ölçütlerindendir. Yüz belirlenirken 

yumuşak doku kontürleri ve kemik ile 

olan mesafesi tespit edilir ve buna bağlı 

olarak yüz haritaları ortaya çıkartılır (8). 

Ortodontik tedavilerde teşhis oldukça 

FASİYAL DOKU KALINLIĞI 

ÖLÇÜM TEKNİKLERİ 

Yumuşak doku kalınlığı bilgisi canlılar

dan ve kadavralardan farklı metotlar kul

lanılarak elde edilmektedir. Araştırmada 

kullanılan metotların en basit olanı ve 

artık ilkel bir yöntem olarak kabul edile

ni "iğne saplama tekniği"dir. Teknoloji

nin ilerlemesiyle birlikte sefalometri, ult

rasonogram (USG), bilgisayarlı tomografi 

(BT) ve manyetik rezonans görüntüleme 

(MRG) yöntemleri kullanılarak da FDK 

ölçümleri yapılmaktadır. Çalışmanın 

metoduna uygun olarak, öncelikle çalış

manın uygulanacağı denekler belirlenir. 

Deneklerin belirlenmesinde yaş, cinsi

yet, coğrafi bölge farklılıkları ve ırk gibi 

ayırt edici özellikler esas alınır. İki cinsi

yetin de denek olarak alınacağı çalışma

larda erkek ve dişi birey sayısı birbirine 

yakın olmalıdır. Deneklerin yüzünde do

ğumsal anatomik yapı bozukluğu, defor-

masyon, yara ve yer kaplayıcı herhangi 

bir lezyon olmamalıdır. Aynı zamanda 
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ç a l ı ş m a y a p ı l a c a k k i ş i l e r i n daha önce 

cerrahi bir g i r i ş i m g e ç i r m e m i ş o l m a l a r ı 

na da dikkat edilmelidir (11). 

FDK ölçüm ç a l ı ş m a l a r ı n a yüz bölgesin

den uygun ölçüm n o k t a l a r ı (referans 

n o k t a l a r ı ) belirlenerek b a ş l a n ı r . Bu öl

çüm n o k t a l a r ı tüm deneklerde belirlenir 

ve denekler a r a s ı y u m u ş a k doku k a l ı n l ı ğ ı 

o r t a l a m a l a r ı n ı n k a r ş ı l a ş t ı r ı l m a s ı bu saye

de y a p ı l ı r . Noktalar yüzün ç e ş i t l i bölge

lerinde yüz orta düzleminin iki y a n ı n d a 

simetrik olarak seçilir. İ k i taraftan y a p ı 

lan Ölçümler k a r ş ı l a ş t ı r m a l ı olarak de

ğ e r l e n d i r i l i r ( Ş e k i l 1). Bir sonraki a d ı m 

da uygun a r a ş t ı r m a m e t o t l a r ı belirlenir. 

F a r k l ı özelliklere sahip olan bu teknik 

u y g u l a m a l a r ı n avantaj ve d e z a v a n t a j l a r ı 

Tablo 1 'de görülmektedir (12-14). 

1 Subspinale, 

2 Incisio sup., 

3 Pro section of point E 

4 Incisio inf., 

5 Supramentale, 

6 Progonion. Yumuşak 

doku noktaları: 

A Subnasale, 

B Sulcus labialissup., 

C Labrale sup., 

D Labrale inf., 

E Sulcus labialis inf., 

F Menton, 

C Galabella. 

Şekil 1. Fasiyal doku ölçümünde kullanılan kemik 

iskeleti referans noktaları 

Tablo 1. Fasiyal doku kalınlık ölçümlerinde kullanılan metotlar ve özellikleri. 

Metotlar Avantajlar Dezavantajlar 

İğne saplama tekniği 

* Denek hareket edemez 
* Yöntem ucuz ve tek bir aletle 

yapılmaktadır 
* İşlem yüz bölgesinden istenilen 

yerden, istenildiği kadar ölçüm 
yapmak mümkündür 

* Ölüm katılığı ve dehidratasyona 
bağlı olarak hatalı ölçümler 
yapılabilmektedir 

* Yöntem sadece kadavralar 
üzerinde uygulanabiliyor 

* iğne ilk batırıldığında oluşan 
sığ çukurlar ve sonrasında 
gerçekleşen deri sıçrama 
hareketi sebebi ile gerçek 
değerlendirme yapılamayabilir 

USG tekniği 
Sonuçlar son derece güvenilirdir 
Radyasyon riski taşımaz 
Uygulanışı kolaydır 

' Ölçümler sırasında basınçtan 
dolayı geçici deri deformitesi 
oluşabilir 

Sefalometrik radyografi tekniği 

MRG ve BT tekniği 

Deneklerin yüz görünümü film 
üstüne aktarıldığı için ölçümde 
deneklerle uğraşılmaz 

Ultrason kadar kesin sonuçlar 
vermektedir 
Deneklerin yüz görünümü film 
üstüne aktarıldığı için ölçümde 
deneklerle uğraşılmaz 

Yumuşak doku ve kemik doku 
ayrımı teknik hataya bağlı olarak 
tam yapılamayabilir 
Radyasyon riski taşır 

Diğer metotlara göre uygulama 
açısından daha pahalı ve zordur 
Radyasyon riski taşır 
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İğne Saplama Tekniği 

Bu teknik literatürde geniş bir yere sahip 

basit bir yöntemdir ve kadavralar üzerin

de uygulanır. İğneler kadavranın yüzün

deki ölçüm yapılacak çeşitli anatomik ve 

antropometrik noktalara saplanır, son

rasında ölçüm gerçekleştirilir. İğnenin 

üzerinde boyanmış olan bölüm kadavra 

fasiyal dokusuna batırılır. İğne çıkartıldı

ğında temiz olan bölge cetvelle ölçülür 

ve yüz yumuşak doku kalınlığı belirlen

miş olur. Domaracki ve ark. 33 kadavra 

üzerinde iğne saplama tekniği kullana

rak yaptıkları araştırmada en güvenilir 

yöntemin bu olduğunu savunmuşlardır. 

Neden olarak da yöntemin uygulandığı 

objenin tamamen hareketsiz olmasını, 

ucuz ve tek bir aletle ölçümlerin yapı

labilmesini göstermişlerdir (15). Ancak 

birçok araştırmacı kadavralar üzerinde 

günlük 0.7 kg kayıp olduğuna dikkat çe

kerek bu tekniğin pek de güvenilir olma

dığını ifade etmiştir (12,14,16). 

Ultrasonografi Tekniği 

Teknolojiye bağlı olarak gelişmiş bir yön

temdir. USG cihazlarının kullanıldığı bu 

teknikte ölçüm yapan cihazın bir pen'i 

vardır. Yüksek kıvamlı USG jeli pen ile 

deri yüzeyi arasında aktarıcı malzeme 

olarak kullanılır. Bu çalışmada her de

nek rahat yüzsel pozisyonda yerleştirilir 

ve ölçümler yapılır (16). 

Sefalometrik Radyografi ve 

X-Ray Tekniği 

Bu yöntem genellikle ortodontik teda

vilerde kullanılır. Yan çekilen radyog

rafilerde belirlenen noktalar üzerinde 

cetvel kullanılarak ölçüm yapılır. Rad

yografilerden uygun kopya elde etmek 

için filme donmuş asetat kâğıdı yerleş

tirilir ve bu, kafatasının kemikli kısım

ları ve onunla ilgili yumuşak dokuları 

belirgin hale getirmek için aydınlık bir 

masaya yerleştirilir. Ölçüm bu sayede 

daha kolay ve yanılma payı düşük ola

rak tamamlanmış olur. Günümüzde ise 

sefalometrik ölçümler bilgisayar orta

mında dijital olarak yapılabilmektedir 

(Resim 1). X-ray yönteminde ise kaynak 

ile denek arasındaki mesafeyi sabit tutan 

sefalostat kullanılır. Deneklere dudakları 

arasında zayıf bir temas olacak şekilde 

Resim 1. Sefalometrik X-ray 
görüntüleme yöntemi kullanılarak 
çekilmiş 14 yaşında bir kız 
çocuğunda yapılmış fasiyal doku 
ölçüm noktaları ve çizgileri. 
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dudaklarını ve ağızlarını kapalı tutmaları 

için talimat verilir. Kullanılan X-ray fi lm

lerinin seçimi üç kriter üzerine oturtul

muştur (17): 

1. Filmler ortodontik tedaviden önce 

çekilmiş olmalıdır. 

2.Hiçbir denek maksillo-fasiyal defor-

masyona sahip olmamalıdır. 

3.Yumuşak dokular ve kemik görüntü 

kolayca ayırt edilebilir olmalıdır. 

Bilgisayarlı Tomografi Tekniği 

Bu yöntem BT yöntemi kullanılarak in

sanda yüz yumuşak doku kalınlığı ölçü

müne dayanır. Bu teknikte farklı aralıkta 

(3, 4 veya 5 mm) kesitler alınır ve bu 

kesitler BT ile taranır. Alınan BT filmleri 

üzerinde yumuşak doku kalınlığı tespiti 

yapılır. 

Bu belirtilen metotlardan herhangi biri 

ile ölçümler yapıldıktan sonra hata pa

yını en aza indirmek için ölçümler tek

rarlanır. Daha sonra belirlenen sonuçlar 

SPSS gibi istatistik programlarına girilir 

ve veri tabanları oluşturulur. Ortalama

lar ve her türlü istatistiksel bilgi kolaylık

la değerlendirilebilir (18). 

FASİYAL DOKU KALINLIĞI 

VE YENİDEN YÜZLENDİRME 

TEKNİĞİNDEKİ YERİ 

Yeniden yüzlendirme (fasiyal rekonstrük-

siyon) metodunun ilk uygulanışından 

günümüze kadar 100 yılı aşkın bir süre 

geçmiştir. Yeniden yüzlendirme iki boyut

lu, üç boyutlu ve bilgisayar programı ile 

olmak üzere üç ayrı şekilde uygulanmak

tadır. Yeniden yüzlendirme uygulanması 

oldukça güç bir iştir. Çünkü kafatası yüzün 

tekrar inşası için gerekli olan ipuçlarından 

birçoğunu vermez. Bu nedenle bireyin yü

zünün tıpatıp aynısını elde etmek her za-
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man kolay değildir. Krogman 1962 yılında 

ilk baskısı yapılan kitabında bu metodun 

tüm detaylarını ve kafatasının nasıl yüzlen-

dirileceğini göstermiştir. Bu metot nispe

ten kısa bir zaman içerisinde standart bir 

teknik haline gelmiş ve birçok uygulayıcı 

tarafından rutin olarak kullanılmıştır. Ay

rıca, bu metodun belirlenmesinden sonra 

metot Amerika Birleşik Devletleri'nde hız

la yaygınlaşmış ve kimlik belirleme oranı 

sürpriz bir şekilde %50 seviyelerine ulaş

mıştır (19). 

Yeniden yüzlendirme uygulamasının 

temelinde yüz doku kalınlıklarının sap

tanması yatmaktadır. Yeniden yüzlen

dirme, kimliklendirme çalışmalarının 

son halkasıdır. Diğer uygulamaların ge

çersiz veya başarısız olduğu durumlarda 

mutlaka uygulanması gerekir. Cinayete 

veya kazaya kurban gitmiş bir çocuğun 

adli tahkikatının sağlıklı sürebilmesi için 

kimliğinin belirlenmesi oldukça önemli

dir. Burada yeniden yüzlendirme çalış

masından sonra gerekli araştırmaların da 

titizlikle yürütülmesinin önemi, vurgu

lanması gereken başka bir noktadır. Ne 

kadar başarılı bir yüzlendirme çalışması 

yapılmış olursa olsun, eğer elde edilen 

büst veya büstün fotoğrafı kayıp yakınla

rına ulaşamıyorsa, başarılı bir kimliklen

dirme şansı o kadar azalacaktır (19). 

TÜRKİYE'DE YENİDEN 

YÜZLENDİRME ÇALIŞMALARI 

Türkiye'de yeniden yüzlendirme çalış

malarının başlangıcı Adli Tıp Kurumu 

bünyesinde 1994 yılında başlamıştır. 

Çağdır tarafından başlatılan ilk çalış

malar bir seri kimliği bilinen kişilere ait 

kafatasları üzerinde olmuştur. Bu 12 

olguluk tek-kör çalışmanın sonuçlarının 

istenen düzeyde başarılı olmasından 

sonra yeniden yüzlendirme çalışmaları 
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rutin uygulamalar arasına girmiştir. Ye

niden yüzlendirme uygulamasıyla kim-

liklendirilen birçok olgu bulunmaktadır. 

Adli Tıp Kurumunda yeniden yüzlendir

me uygulamasının kimliklendirmede 

uygulanmasının başlamasından bu yana, 

kimliği bilinmeyen sadece 1 çocuk ka

fatası üzerinde yüzlendirme yapılmıştır. 

Çocuklarda yeniden yüzlendirme, erişkin

lere oranla daha zordur. Erişkinlerde kişi

ye özgü yüz karakterleri çocuklara oran

la daha belirgindir. Ayrıca, çocuklarda 

iskeletten cinsiyet tayini erişkinlere göre 

oldukça zor, hatta imkânsızdır. Bunun

la birlikte, çocuk iskeletlerinde yeniden 

yüzlendirme en az erişkin iskeletlerindeki 

kadar önem taşımaktadır (20). 

TÜRK TOPLUMUNDA FASİYAL DOKU 

KALINLIĞI ÖLÇÜM ÇALIŞMALARI 

Türkiye'de yüz doku kalınlıkları üzerine 

erişkinlerde yapılan çalışmalar bulun

maktadır. Adli Tıp Kurumunda 1999 

yılında Yazıcı tarafından kadavralar üze

rinde yapılan bir çalışmada, 20 nokta 

üzerinde ortalama doku kalınlıkları elde 

edilmiştir. Bu çalışmada iğne saplama 

metodu kullanılmıştır. Ancak, Türkiye'de 

çocuklara ait yüz doku kalınlıklarının 

araştırıldığı hiçbir çalışma bulunmamak

tadır. Ülkemiz için çocuklara ait yüz 

doku kalınlıkları ortalama değerlerinin 

belirlenmesi ile daha sağlıklı yeniden 

yüzlendirme çalışmalarının gerçekleşti

rilebileceği tartışılmaz bir gerçektir (19). 

Sağlam ve ark. beş yıllık uzun bir dönem 

süresince 9-12 yaşları arasında 23 kız ve 

20 erkek çocuk üzerinde fasiyal doku 

ölçümleri yapmışlardır. Ölçüm tekniği 

olarak sefalometrik X-ray cihazı kullan

mışlar ve belirledikleri 12 parametre 

üzerinde çalışmışlardır. Sonuç olarak, 

yaşa bağlı olarak FDK'nın arttığını, iske

let konveks profili ve H açısının da buna 

bağlı olarak artış gösterdiğini ve erkek 

çocuklarında kızlara göre dudak kalın

lığında daha fazla artış olduğunu ifade 

etmişlerdir (20). Bu çalışmanın sonuçla

rına göre; yaşa bağlı olarak yüz yumuşak 

doku kalınlığı artarken, iskelet profili 

konveksitesinin azaldığı ortaya konmuş

tur. Ayrıca, erkeklerde üst dudak kalın

lığı ve çene yumuşak doku derinliğinin 

kızlara göre daha fazla artış gösterdiği 

belirtilmektedir. Diğer taraftan üst du

dak sulkus derinliği ölçüldüğünde kızlar

da erkeklere göre daha yüksek değerler 

olduğu saptanmıştır. 

SONUÇ 

Özellikle adli tıp biliminde çok önemli 

bir yeri olan fasiyal doku kalınlığı bilgisi 

USG, sefalometri, MRG ve BT teknikleri 

sayesinde artık çok daha kolay ve güve

nilir bir biçimde ölçülebilmektedir. Bu 

sayede elde edilen veriler ışığında günü

müzde gerçeğe çok daha yakın yeniden 

yüzlendirmeler, doğru ortodontik teda

viler ve net kimlik belirlemeler yapıla

bilmektedir. Yeni ve güvenilir tekniklere 

rağmen özellikle çocuklar üzerinde ya

pılan çalışmaların yetersizliği, yaş, cinsi

yet ve etnik köken gibi fasiyal görünüşte 

büyük rol oynayan değişkenlerin varlığı 

nedeni ile yapılan çalışmaların tamamen 

doğru olduğunu söylemek mümkün de

ğildir. Bu nedenle daha geniş kapsamlı 

ve daha derinlemesine çalışmaların ya

pılması gerektiği açıktır. 

Teşekkür 
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ve dikkatle çalışan Tıp Fakültesi Dönem 
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