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1. ADLİ TIP İHTİSAS KURULU
RAPOR TURU

İSTENİLEN BİLGİ, BELGE VE MATERYALLER
 Ölü muayene ve otopsi raporu, mernis ölüm tutanağı, olay yeri

Ateşli silahlarla
ölümler

Diğer aletlerle
travmatik ölümler

Trafik kazaları

inceleme tutanağı, otopsi ile olay yeri film ve fotoları
 Kişinin tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarında düzenlenmiş tüm belgeler
ile grafiler
 Dava dosyası veya soruşturma evrakının tamamı, olayla ilgili silah ve
giysilerin inceleme raporları
 Ölü muayene ve otopsi raporu, mernis ölüm tutanağı, olay yeri
inceleme tutanağı, otopsi ile olay yeri film ve fotoları
 Kişinin tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarında düzenlenmiş tüm belgeler
ile grafiler
 Dava dosyası veya soruşturma evrakının tamamı olayda kullanılan
aletle ilgili inceleme raporları
 Ölü muayene ve otopsi raporu, mernis ölüm tutanağı, olay yeri
inceleme tutanağı, otopsi ile olay yeri film ve fotoları
 Kişinin tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarında düzenlenmiş tüm belgeler
ile grafiler
 Dava dosyası veya soruşturma evrakının tamamı, kişinin kazadan
sonra ölünceye kadarki sağlık durumu bilgileri

Anoksik Ölümler

 Ölü muayene ve otopsi raporu, mernis ölüm tutanağı, olay yeri
inceleme tutanağı, otopsi ile olay yeri film ve fotoları
 Kişinin tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarında düzenlenmiş tüm belgeler
ile grafiler
 Dava dosyası veya soruşturma evrakının tamamı olayda kullanılan
materyalin inceleme raporları

İşkence

Hastalığa bağlı
doğal ölümler

Ortak nedenli
(travmatik)

 Ölü muayene ve otopsi raporu, mernis ölüm tutanağı, olay yeri
inceleme tutanağı, otopsi ile olay yeri film ve fotoları
 Kişinin tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarında düzenlenmiş tüm belgeler
ile grafiler
 Dava dosyası veya soruşturma evrakının tamamı
 Sanıkların ifadeleri
 Ölü muayene ve otopsi raporu, mernis ölüm tutanağı, olay yeri
inceleme tutanağı, otopsi ile olay yeri film ve fotoları
 Kişinin tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarında düzenlenmiş tüm belgeler
ile grafiler
 Dava dosyası veya soruşturma evrakının tamamı
 Ölmeden önceki sağlık durumu ile ilgili belgeler.
 Ölü muayene ve otopsi raporu, mernis ölüm tutanağı, olay yeri
inceleme tutanağı, otopsi ile olay yeri film ve fotoları
 Kişinin tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarında düzenlenmiş tüm belgeler
ile grafiler
 Dava dosyası veya soruşturma evrakının tamamı
 Ölmeden önceki sağlık durumu ile ilgili belgeler
 Ölü muayene ve otopsi raporu, mernis ölüm tutanağı, olay yeri

Ölüm nedeni
bilinmeyenler

inceleme tutanağı, otopsi ile olay yeri film ve fotoları
 Kişinin tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarında düzenlenmiş tüm belgeler
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ile grafiler
 Dava dosyası veya soruşturma evrakının tamamı
 Ölmeden önceki sağlık durumu ile ilgili belgeler

Zehirlenmeler

Hekim hataları

 Ölü muayene ve otopsi raporu, mernis ölüm tutanağı, olay yeri
inceleme tutanağı, otopsi ile olay yeri film ve fotoları
 Kişinin tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarında düzenlenmiş tüm belgeler
ile grafiler
 Dava dosyası veya soruşturma evrakının tamamı
 Zehirlenmeye yol açan maddenin kimyasal analiz raporları
 Ölü muayene ve otopsi raporu, mernis ölüm tutanağı, olay yeri
inceleme tutanağı, otopsi ile olay yeri film ve fotoları
 Kişinin tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarında düzenlenmiş tüm belgeler
ile grafiler
 Dava dosyası veya soruşturma evrakının tamamı
 Suçlanan sağlık personelinin ifadeleri
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2. ADLİ TIP İHTİSAS KURULU

RAPOR TURU

İSTENİLEN BİLGİ, BELGE VE MATERYALLER

İş Kazaları

 Tıbbi belge ve grafilerin, grafı raporlarıyla birlikte kişinin kendisinden
de sorularak teminen gönderilmesi (Grafîlerde çeken hastanenin adı,
tarihi, sıra numarası, hastanın adı ve soyadının ışıklı ya da silinmeyen
bir mürekkeple yazılı olmalıdır)
 Adli tahkikat dosyası
 Adli raporlar
 Tutanaklar
 Kişiye ait en son çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafının arkasının
savcılıkça mühürlenip gönderilmesi
 Yüzde sabit iz tespiti isteniyorsa olay tarihinden en az 6 ay sonra
kişinin muayene edilmek üzere gönderilmesi
 İlk gözaltı muayene raporu dahil tıbbi belge ve grafilerin asıllarının

Kötü Muamele







gönderilmesi (Grafîlerde çeken hastanenin adı, tarihi, sıra numarası,
hastanın adı ve soyadının ışıklı ya da silinmeyen bir mürekkeple yazılı
olmalıdır)
Adli tahkikat dosyası
Gözaltına alındıktan çıkana kadar düzenlenen adli raporların tamamı
Tutanaklar
Kişinin kendisi
Resimler
Kişiye ait en son çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafının arkasının

savcılıkça mühürlenip gönderilmesi
 Yüzde sabit iz tespiti isteniyorsa olay tarihinden en az 6 ay sonra
kişinin muayene edilmek üzere gönderilmesi
 İlkokul kayıtları
 Kişinin varsa mevcut grafılerinin yoksa dirsek lateral, el bileğini de
içine alacak şekilde el grafısi, ön-arka omuz, ve ön-arka pelvis
grafılerinin grafı raporlarıyla birlikte gönderilmesi (Grafilerde çeken

Yaş Tayini

hastanenin adı, tarihi, sıra numarası, hastanın adı ve soyadının ışıklı
ya da silinmeyen bir mürekkeple yazılı olmalıdır)
 Yeni tarihli panoramik diş grafısi (ortopantomograf) (Grafilerde çeken
hastanenin adı, tarihi, sıra numarası, hastanın adı ve soyadının ışıklı
ya da silinmeyen bir mürekkeple yazılı olmalıdır)
 Mernis Doğum Tutanağı, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve varsa hastane
doğum kayıtları, hastane arşivinden herhangi bir bilgi temin edilemiyor
ise Mernis doğum tutanağının hangi kriterlere göre (beyan, hastane,
doğum belgesi vb.) düzenlendiğinin ilgili Nüfus idaresinden sorularak
düzenlenecek belge
 Kişinin kendisi
 Kişiye ait en son çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafının arkasının
savcılıkça mühürlenip gönderilmesi

Elektrik

 Tıbbi belge ve grafilerin kişinin kendisinden de sorularak teminen
gönderilmesi (grafilerde çeken hastanenin adı, tarihi, sıra numarası,
hastanın adı ve soyadının ışıklı ya da silinmeyen bir mürekkeple yazılı
olmalıdır)
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 Adli tahkikat dosyası
 Adli raporlar
 Elektrik bilirkişi raporu
Yaralanmaları

Gebelikte
meydana gelen
yaralanmalarda

 Kişiye ait en son çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafının arkasının
savcılıkça mühürlenip gönderilmesi
 Yüzde sabit iz tespiti isteniyorsa olay tarihinden en az 6 ay sonra
kişinin muayene edilmek üzere gönderilmesi

 Tüm gebelik takiplerine ait tıbbi kayıtlar

istenecek ek
belgeler
Koku alma sorunu
iddiası olan
vakalarda ek
incelemeler

 Kişinin bir üniversite hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'na
şevkinin sağlanarak, sübjektif de olsa koku testlerinin yaptırılarak,
kahve, tarçın, nane, kekik... vb kokuları alıp almadığı, amonyak
koklatıldığında herhangi bir koku alamasa bile nazal mukozada
irritasyon hissedip hissetmediğini belirtir rapor

İşitmede azalma
yakınması olan
hastalarda
istenilecek ek
belgeler

 Kişinin Kulak Burun Boğaz Poliklinik sevkinin sağlanarak yeni
yaptırılacak Kulak Burun Boğaz muayenesi ile birlikte bilateral
odiometri ve BERA testlerinin yaptırılması, işitme kaybı varsa tipinin ve
işitme kaybının travmatik olup olmadığının belirtir raporun teminen
gönderilmesi

Çevresel
Gürültünün İnsan
Sağlığına Etkisi

 Şikayet konusu gürültü kaynağının faaliyette ve faaliyette değilken
yapılan ölçüm değerlerini gösterir çevre denetim raporları
 Gürültü kaynağından etkilendiğini iddia eden kişilerin tüm sağlık
belgeleri ile muayeneye gönderilmesi

Beden ve Ruh
Sağlığı
Bakımından
Kendini Savunup
Savunamayacağı
sorulan vakalarda

 Tüm tıbbi belgeler
 Adli tahkikat dosyasının tamamı
 Kişinin muayene edilmek üzere gönderilmesi
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3. ADLİ TIP İHTİSAS KURULU
1- CUMHURBAŞKANLIĞI AFFI VE İNFAZ TEHİRİ VAKALARINDA RUTİN OLARAK İLGİLİ
SAVCILIK&MAHKEME TARAFINDAN YAPTIRILMASI VE DOSYA İÇERİSİNDE BULUNMASI
GEREKEN TETKİKLER (TIBBİ BELGE VE MATERYALLER)
GENEL OLARAK İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER
 Kişinin nüfus bilgileri
 Çekilen tüm grafilerin asılları,
 Kişinin Kurulumuza muayene edilmek üzere gönderilmesi
DÂHİLİ HASTALIKLARDA (TÜM VAKALARDA) İSTENEN LABORATUVAR VE RADYOLOJİK TETKİKLER

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

Tam kan sayımı
Tam idrar tetkiki
Rutin biyokimya (Na, K, Ca, Cl, Üre, Kreatinin, BUN, Albumin, Total Protein, Total
Bilirubin, Direkt Bilirubin, Amilaz, AST, ALT, Total Kolesterol, Trigliserit, VLDL,
HDL, LDL, Lipaz, GGT, LDH)
Elektrokardiyografi (EKG)
Telegrafi
Kişinin hastane yatışı mevcut ise: Müşahede evrakı Epikriz raporu
Son durum muayene bulgularını da içerir düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporu

AYRICA AŞAĞIDAKİ TEŞHİSİ KONULAN HASTALIKLARDA BU TETKİKLERE EK OLARAK
İSTENİLEN TETKİKLER
A-KANSER VAKALARINDA:
1) Teşhisi,
2) Teşhisin ne zaman konulduğu,
3) Patoloji raporu,
4) Evrelendirmesi (metastaz olup olmadığı),
5) Metastazı gösterir filmleri (direkt grafi, BT, MR, Pet BT),
6) Uygulanan tedavi yöntemi,
7) Kişinin tedaviye cevabı,
8) Tüm vücut kemik sintigrafisi (Kemik metastazı mevcut ise),
9) Yeni çekilecek pet BT incelemesi (filmleri, raporu ile birlikte),
B-SOLUNUM SİSTEMİ (AKCİĞER) HASTALIKLARDA:
a) Akciğer Dokusunu (Parankimini) İlgilendiren Hastalıklar (Obstruktif veya restriktif):
1) Pa akciğer grafisi,
2) Toraks Bilgisayarlı Tomografi (BT),
3) Solunum Fonksiyon Testi (SFT),
4) Arter kan gazı,
b) Akciğer Tüberkülozu (tbc):
1)
Pa akciğer grafisi,
2)
Bilgisayarlı Akciğer Tomografisi (Toraks BT)
3)
Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
4)
Arter kan gazı,
5)
Balgam kültürü ve balgamda 3 kez A.R.B. (aside dirençli bakteri) incelemesi,
6)
Uygulanan tedavi yöntemi,
7)
Kişinin tedaviye cevabı,
8)
Aktif lezyon olup olmadığı,
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c) Uyku Apne Sendromu:
1) Arter kan gazı
2) Solunum fonksiyon testi
3) PA akciğer grafisi
4) Polisonnografi
C-ENDOKRİNOLOJİK (HORMON) HASTALIKLARDA:
a) Diabetes Mellitus (Şeker) Hastalıklarda:
1) Açlık kan şekeri
2) Tokluk kan şekeri
3) HbA1C
b) Diğer Endokrinolojik Hastalıklarda
1) İlgili bölgeye ait hormon tetkik sonuçları,
2) Ultrason (USG) incelemesi,
D-NEFROLOJİK(BÖBREK) HASTALIKLARDA:
1) Glomeruler Filtrasyon Hızı (GFR),
2) Kreatinin Klirensi,
3) 24 Saatlik İdrarda Protein,
4) Üriner Sistem Ultrasonu (USG),
5) Hasta Diyalize Giriyor İse:
a) Hemodiyaliz öncesi: Na, K, Üre, Kreatinin değerleri
b) Hemodiyaliz sonrası: Na, K, Üre, Kreatinin değerleri
E-KARDİYOLOJİK (KALP) HASTALIKLARDA:
1) Ekokardiyografi,
2) Kalp ritm bozukluğu mevcut ise: Holter tetkiki ve raporu,
3) İskemik kalp hastalıklarında: Efor testi ve raporu,
4) Kişiye ait yapılmış kalp anjiyografisi yapılmış ise: Anjiyografi raporu ve CD’si,
5) By-pass ameliyatı mevcut ise: Ameliyat notu ve Epikriz raporu,
6) N.Y.H.A. sınıflandırmasına göre düzenlenecek sağlık kurulu raporu,
F-HEMATOLOJİK (KAN) HASTALIKLARDA:
a) Anemi (Kansızlık) :
1) Kanda demir (Fe) düzeyi
2) Ferritin
3) Hemosiderin
4) Total demir bağlama kapasitesi
5) Vitamin B12
b) Multipl Myelom;
1) Direkt kafa grafisi,
2) Kranial MR (filmleri veya CD’si ile birlikte MR raporu ) incelemesi,
3) Protein elektroforezi,
4) Kantitatif IG (Immunoglobulin) incelemeleri,
5) Glomeruler Filtrasyon Hızı (GFR),
6) Bence jones protein
c) Lösemi ve Lenfoma Hastalıklarında:
1) PT, APTT, INR ve Kan faktör seviyeleri (Faktör VIII, IX)
2) Kanda Periferik yayma incelemesi,
3) Kişiye uygulanan tedavi yöntemi,
4) Kişinin kemoterapi ve radyoterapi tedavisine cevabını içerir raporu,
5) Sitogenetik inceleme raporu
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G-SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA:
a) Sindirim Sistemi Hastalıklarında:
1) Hastalığın Teşhisi,
2) Kişiye daha önce çekilmiş endoskopi veya kolonoskopi ile patoloji raporu,
b) Hepatobiliyer Sistem (Karaciğer, Safra kesesi) Hastalıklarında:
1) PT, APTT, INR
2) Abdomen BT (filmleri, raporu ile birlikte)
3) Batın Ultrasonu (USG)
H- ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA;
1)
Mikrobiyolojik etkenine ait laboratuvar tetkik sonuçları,
I-PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA;
1) Hastalığın teşhisine yönelik psikiyatrik muayene bulguları,
2) Daha önceden hastane yatışları mevcut ise tıbbi evrakı (Epikriz),
3) Erkek hastalarda askerlik yapıp yapmadığına dair belge (askeri sağlık kurulu
raporu)
J-NÖROLOJİK HASTALIKLARDA;
1) Elektromiyografi (EMG) incelemesi,
2) İlgili nörolojik bölgeye (kranial, servikal, torakal, lomber vb.) ait MR incelemesi
(filmleri veya CD’si ile birlikte MR raporu)
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2-

MALULİYET DOSYALARINDA HASTALIKLARA GÖRE GENEL OLARAK İSTENİLEN
BELGELER

 Olay tarihli tıbbi belgeler,
 Daha sonra yapılan tedavilerle ilgili belgeler,







Grafilerin asılları,
Sosyal Güvenlik Kurumu raporları (iş kazalarında)
Randevu günü bildiren müzekkerede istenilen ek tetkik varsa tamamlanması
Tüm adli tahkikat dosyası
Son durumunu gösterir grafiler, muayeneler ve diğer tetkikler
Kişinin yaşı ve mesleği

A- ORTOPEDİK RAHATSIZLIKLARDA;
-Şahsın 2 yönlü kemik grafısi çektirerek bir Üniversite Hastanesi Ortopedi Anabilim Dalı'nda
kemiğin distal/proksimalindeki eklem hareket açıklıkları, psödoartroz, osteomyelit, kısalık yönünden
muayene edilerek rapor düzenlenmesi, illiyet kurulabilmesi için olay tarihli rapor, grafı, hasta
tabelası, ameliyat notları ve epikrizlerin Kurulumuza gönderilmesi,
-Ekstremite kısalıklarında ortoröntgenogram grafıleri çektirmesi,
-Kranyotomilerde ameliyat notu, kranyografı ve kronyum CT çektirmesi,
-Osteomyelit için kemik sintigrafısi, kemik grafısi çekilmesi,
B- NÖROLOJİK RAHATSIZLIKLARDA;
Periferik Sinir yaralanmasında, şahsın etkilenen ekstremite EMG tetkiki yaptırarak, Üniversite
Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda muayene ettirilerek rapor düzenlenmesi,
Epileptik rahatsızlıklarda, Üniversite Hastanesi Nöroloji Anabil Dalı'nda en az 3 hafta süreyle
yatışının sağlanarak ilaç konsantrasyon düzeyi ölçümlerinin ve gerekli diğer tetkiklerinin
yaptırılması, etkin ilaç kan düzeyi altında epilepsi nöbeti geçirip geçirmediği,
Ataksi, kranyal MRG, Üniversite Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda rapor düzenlenmesi,
C- YANIK
Hastanın Üniversite Hastanesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalında geçirilmiş yanık bölgesinin yüzey
alan genişliği, vücut alanına göre yüzdesi, greft uygulanıp uygulanmadığı,
D- KALP YETERSİZLİĞİ
Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda ekokardiyografı, telegrafı, eforlu EKG, kan
elektrolitleri tetkiklerinin yaptırılarak NYHA evreleme sistemine göre raporlarının düzenlenmesi,
E- BÖBREK YETERSİZLİĞİ
Üniversite Hastanesi Dahiliye Nefroloji Bilim Dalı'nda açlık kan şekeri, üre, total protein, kreatinin,
albümin, kreatinin klirensi, tam idrar tehlili, 24 saatlik idrarda protein, böbrek USG, EKG,
ekokardiyografı, telegrafı tetkikleri yaptırılarak muayene edilmesi, raporunun düzenlenmesi,
F- TOTAL TİROİDEKTOMİ
Üniversite Hastanesi KBB Anabilim Dalı'nda Vokol kerd muayenesi, albümin, CaH, iyonize CaH,
T.protein, P.ALP, PTH, Na, K, AST, ALT, PA Akciğer Grafısi, tiroid sintigrafısi tetkikleri yaptırarak
raporunun düzenlenmesi,
G- KBB HASTALIKLARINDA
Septum deviasyonu, burun kırıklarında bir Üniversite KBB Anabil Dalı rinometrik tetkik,
H- İŞİTME AZLIĞI
KBB Anabilim Dalı'nda odyolojik tetkik, olay tarihli kranyografı ve kranium CT iste, işitme kaybının
olayla illiyet için KBB muayenesi,
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3-

TIBBİ MESLEK KUSURLARI

RAPOR TÜRÜ

Tıbbi
Meslek Kusurları

İSTENİLEN BİLGİ, BELGE VE MATERYALLER
 Randevu günü bildiren müzekkerede istenilen ek tetkik varsa
tamamlanması
 Şikayetçi ifadeleri,
 Olay tarihli tıbbi belgeler,
 Grafilerin asılları,
 Daha sonra yapılan tedavilerle ilgili belgeler,
 Davalı idarenin ya da sağlık personelinin açıklamaları,
 Plastik cerrahi dosyalarında: Olay öncesi ve olay sonrası fotoğraflar
 Kadın hastalıkları ve doğum dosyalarında: Yapılmışsa NST ve diğer
tetkikler
 Son durumunu gösterir bir üniversite hastanesinde düzenlenen ilgili
hekim raporları ve
 Son durumunu gösterir ilgili grafi ve tetkikler
 Daha önce verilmiş tüm adli raporlar

Diğer
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4. ADLİ TIP İHTİSAS KURULU
RAPOR TÜRÜ

İSTENİLEN BİLGİ, BELGE VE MATERYALLER
 Şahsın muayeneye gönderilmesi,*
 Soruşturma aşamasındaki adli dosyalarda suç tarihi suçun vasfını
belirtilen belgeler,
 Mahkeme tarafından iddianame oluşturulan dosyalarda iddianame,

Cezai Sorumluluk

 Sabıka kaydı,
 Sanık, müşteki, tanık ifadeleri,
 Sanığa ait tüm tıbbi belgeler, -Psikiyatrik tedavilerine ilişkin tüm tıbbi
kayıtlar, (Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesindeki ve Devlet Hastanesi,
Özel Hekim muayeneleri vb.)
 Malulen emeklilik veya özürlülük durumu mevcut ise buna ilişkin sağlık
kurulu raporları
 Askerlik dönemindeki tıbbi kayıt ve raporlar
 Trafik kazası kafa travması, serebro vasküler hastalık (felç v.b.)
geçirilmesi durumunda bunlara ilişkin tetkik ve tedavi kayıtları
 Mahkemenin şahıs ile ilgili aldığı diğer bilirkişi raporları,
 Şahıs hayatta ise muayeneye gönderilmesi, *
Ölmüş ise ölüm nedeni
Davacı davalı dilekçeleri, tanık ifadeleri,
Şahsa/murise ait tüm tıbbi belgeler, hastane yatışları, raporlar.
Akit tarihinde alınan sağlık raporu,
Sorulan akite ait belge,

Hukuki Ehliyet







Madde Kullanım ile
ilgili Suçlar

 Şahsın muayeneye gönderilmesi, *
 Tüm tıbbi belgeleri varsa madde kullanımı ile ilgili yatış ve tedavi
kayıtları,
 Soruşturma aşamasındaki adli dosyalarda suç tarihi suçun vasfını,
belirtilen belgeler,
 Mahkeme tarafından iddianame, oluşturulan dosyalarda iddianame,

Aile Hukuku






Şahsın muayeneye gönderilmesi, *
Davacı davalı dilekçeleri, tanık ifadeleri,
Boşanma ve evliliğin iptali davalarında evlilik tarihi,
Evlilik tarihi öncesi ve sonrası tüm tıbbi belgeler (hastane yatışı,
raporlar,poliklinik muayeneleri vb.)

 Velayet davalarında sosyal inceleme raporu,

*Dördüncü Adli Tıp ihtisas Kurulunda muayeneler randevu sistemi ile yapıldığından şahısların
muayeneye gönderilmeden önce UYAP üzerinden randevu alınması gerekmektedir.
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5. ADLİ TIP İHTİSAS KURULU
RAPOR TÜRÜ

İSTENİLEN BİLGİ, BELGE VE MATERYALLER
 Yurt içi uyuşturucu dosyalarında;

Narkotik Toksikoloji

a- Analiz raporu ve ilgili tutanağı
b- Adli dosya veya soruşturma evrakının tamamı
 Yurtdışı uyuşturucu dosyalarında;
a- Kendi dilinde istinabe evrak
b- İstinabe evrakın onaylı tercümesi.
c- İlme ve fenne uygunluğu sorutuyorsa analiz için uygulanan yöntemler
d- Adli dosya veya soruşturma evrakının tamamı
 Kan veya idrarda uyutucu-uyuşturucu-uyarıcı dosyalarında;
a- Analiz raporu (Analiz yöntemim içerecek şekilde)
b- Tarama yöntemi ile yapılan analizlerde sonucun başka bir yöntemle
teyit edilip edilmediği, edilmişse buna ait analiz raporu,
 Yurt içi uyuşturucu (imalat ile ilgili dosyalarda)
a- Analiz raporu ve ilgili tutanağı
b- Alet ve edevatlarla ilgili bulaşıklık analiz raporu
c- Ele geçirilen alet ve edevatın tam listesi
d- Adli Dosya veya soruşturma evrakının tamamı.

Alkol

Adli Genetik ,
Nesep Tayini

Gıda

Îmmûnoloji (alerji)

Hayati tehlikeler

İlaç-İlaç Kimyası

 Kaza tespit tutanağı ve olay yeri tespit tutanağı
 Alkolmetre cihazı ile yapılan ölçümlerde cihaz çıktısının aslı veya
okunur tasdikli fotokopisi
 Analiz kandan yapılmış ise alınış şekli, kan alma tarihi ve saati,
gönderilme şekli, kullanılan analiz yöntemi,
 Var ise bireyin alkol yönünden muayenesini içerir tıbbi belge,
 Dava dosyası veya soruşturma evrakının tamamı
 Olay yeri inceleme tutanağı ile olay yerinde alınan materyallere ait kroki,
video CD leri, fotokopi
 Olay yerinden alınan materyaller ile, şahıslardan alman örneklere
yapılan DNA tipleme sonuçları
 Adli dosya veya soruşturma evrakının tamamı,
 Nesep davalarında anne -baba- çocuklara ait DNA tipleme sonuçları.





Numune alma tutanağı, numuneye ait raporlar,
Zehirlenme olgularında şahısların hastane bulguları ile kayıtlan,
Zehirlenme olayı ile ilgili numunelere yapılmış analiz sonuçlan
Adli dosya veya soruşturma evrakı.

 Tüm tıbbi evrak,
 Adli dosya veya soruşturma evrakının tamamı.





Bireyin biyolojik örneklerinde zehirli madde açısından analiz raporu,
Olay yerinde bulunan maddelerin analiz raporu (ilaç, içki, gıda vb.)
Tüm tıbbi evrak
Adli dosya veya soruşturma evrakının tamamı






İlaç ele geçirmede ele geçirilen ilacın kutusu ile birlikte gönderilmesi
İlacın analiz raporları
Adli dosya veya soruşturma evrakının tamamı.
Reçete ve sağlık karnesi, hastane protokol defteri sureti
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6. ADLİ TIP İHTİSAS KURULU
RAPOR TURU
Cinsel Suçlar

Farik ve

İSTENEN BİLGİ, BELGE VE MATERYALLER
 Mağdur, sanık (davalı, davacı) ifadeleri
 Dava dosyası tıbbi belgeler
 Randevu alınarak gelinmiş olması (randevusuz gelenler randevu
alınmak suretiyle gönderilmektedir.)
 Mağdur, sanık (davalı, davacı) ifadeleri
 Dava dosyası tıbbi belgeler

Mümeyyizlik

 Randevu alınarak gelinmiş olması (randevusuz gelenler randevu
alınmak suretiyle gönderilmektedir.)

Kızlı - livata

 Mağdur, sanık (davalı, davacı) ifadeleri
 Dava dosyası tıbbi belgeler
 Bağlı bulunduğu Adli Tıp Şube Müdürlüğü muayenesi ve raporu

Cinsiyet Tayini

Cinsel İktidar






Mağdur, sanık (davalı, davacı) ifadeleri
Dava dosyası tıbbi belgeler
Daha önceden olan psikiyatrik takip ve heyet raporu
Tam teşekküllü bir hastaneden tüm tetkik ve muayene bulgularını içeren
rapor

 Mağdur, sanık (davalı, davacı) ifadeleri
 Dava dosyası tıbbi belgeler
 Penil doppler, USG, hormonlar

Evliliğe Engel

 Mağdur, sanık (davalı, davacı) ifadeleri
 Dava dosyası tıbbi belgeler
 Kadın; Genital muayene, hormonlar
 Erkek; Penil doppler, USG, hormonlar

Ceza Ehliyeti

Cinsel Birleşmeye
engel

Düşük
Muayeneleri

 Mağdur, sanık (davalı, davacı) ifadeleri
 Dava dosyası tıbbi belgeler
 Randevu alınarak gelinmiş olması (randevusuz gelenler randevu
alınmak suretiyle gönderilmektedir.)
 Mağdur, sanık (davalı, davacı) ifadeleri
 Dava dosyası tıbbi belgeler
 Kadın; Genital muayene, hormonlar
 Erkek; Penil doppler, USG, hormonlar





Mağdur, sanık (davalı, davacı) ifadeleri
Dava dosyası tıbbi belgeler
Olay öncesinde gebeliğin sağlıklı gittiğine dair tıbbi belgeleri
Düşük materyali patolojik incelemesi
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GENEL KURUL
RAPOR TÜRÜ

İSTENİLEN BİLGİ, BELGE VE MATERYALLER

Mahkemenin Direkt Bozdukları
İhtisas Kurulu, İhtisas Dairesinin Kendi
Arasındaki Çelişki
İki İhtisas Kurulu Kendi Arası Çelişki
İki Kurul Daire Arası Çelişki
Kurul ve Daire ile Diğer Raporlar Arası Çelişki
Raporların yetersiz olduğu
Mahkemenin Yargıtay Yolu İle Bozdukları
İhtisas Kurulu, İhtisas Dairesinin Kendi
Arasındaki Çelişki

Her rapor türü için
 Dava dosyasının tamamı
 Kişi/kişilere ait tüm tıbbi belgeler ve filmler

İki İhtisas Kurulu Kendi Arası Çelişki
İki Kurul Daire Arası Çelişki
Kurul ve Daire ile Diğer Raporlar Arası Çelişki
Raporların yetersiz olduğu
Diğer
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BİYOLOİ İHTİSAS DAİRESİ
Adli Tıp Kurumuna gönderilecek dosyalar ve bu dosyalar ile ilgili gönderilen şahıs, biyolojik
materyal ya da olay yeri örnekleri ile ilgili dairemize gönderilmesi gerekenler aşağıda belirtilmiştir.

BİLGİ:
1.

Olayın detaylı bilgisi (dava dosyası ya da sureti gönderilebilir.)

2.

Sorunun net bir şekilde sorulması

3.

İstenilen inceleme nesep tayini, hüviyeti meçhul kimliklendirmesi ya da suça
akrabaların katılmış olma ihtimalinin bulunduğu durumlarda; İstenilen incelemede
gönderilen şahısların akrabalık dereceleri(kim ya da kimlerin baba, kim ya da kimlerin

4.

Olayda tutuklu var ise mutlaka belirtilmesi

anne ya da kimlerin çocuk olduğunun kodlu ya da kodsuz gönderildiğinde belirtilmesi)

BELGE:
1.

DNA incelemesi istenen vakalarda; C.M.K 78-79. madde uyarınca örnekler üzerinde
moleküler genetik inceleme yapılabilmesi için gereken mahkeme kararı

2.

Şahısların geçerli kimlik belgelerinin yanlarında bulunması

3.

Kodlanmadan gönderilen ve yanlarında kimlik belgesi bulunmayan şahısların
yanlarında şahısların kimliklerini teyit edecek kolluk kuvveti bulunması

4.

Gönderilen şahısların yanlarında Mahkeme ve Savcılık tarafından belgeye iliştirilerek
üzeri mühürlenmiş son 6 ayda çekilmiş fotoğraflarının bulunması, şahısların kimlikleri
temin edilememiş ise kimliklerini teyit edecek kolluk kuvveti bulunması.

5.

Şahıs ya da olay yerinden alınan örnekler koli içerisinde gönderiliyor ise koli içerisinde
bulunan materyallerin tanımlandığı ve tarif edildiği ve istem kağıdına eklenecek
tutanak.

MATERYAL:
Şahıslara ait materyal gönderilecek ise;
1.

Kan, doku, kemik, tükürük v.b

2.

Şahıslardan alınacak kan EDTA’lı tüpler içine (üzerlerinde kodları ya da kimlik bilgileri
yazılarak) konarak soğuk zincir ile gönderilmesi

3.

şahıslardan alınacak kan steril bir bez ya da FTA kartlarına damlatılıp oda
sıcaklığında kurutulmalı ve (üzerine kimlik bilgileri yazılarak) temiz zarflar içine
konarak yollanmalıdır.

4.

Şahıs ya da şahıslara fethi kabir yapılması halinde; 3-4 adet diş (mümkünse azı dişi)
ve/veya femurya da uzun kemiklerden birinin diafiz bölgesinden 3-5 cm lik bir parça
herhangi bir tespit sıvısına konmadan gönderilmelidir

5.

Küretaj materyali, cenin ya da fetüse ait materyalin tamamı herhangi bir tespit sıvısına
konmadan steril bir kab içine konarak soğuk zincirle gönderilmelidir.

6.

Ölen ya da kaybolmuş şahıslara ait olabilecek özel kullanım eşyaları; traş bıçağı, diş
fırçası, saç fırçası, iç çamaşırı v.b
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Tüm durumlarda;
MATERYAL MİKTARLARI
1.

Sıvı kan için; 3-5 ml kan

2.

Kurutulmuş kan için; sıvı kan alındıktan sonra steril gazlı bez üzerine 5-6 damla damlatılarak
oda ortamında kurutulur ve temiz bir zarf içine konur.

3.

Diş için; varsa 3-4 adet azı dişi ya da diğer dişlerden 3-4 adet

4.

Kemik için; uzun kemik (tercihen femur) diafizinden 5cm lik bir parça

5.

Doku için; var ise 2*2*2 cm ebatlarında kas ya da diğer doku parçası

6.

Sürüntü gönderilecek ise;
a. Vagen ve anüs için; 2 adet sürüntü (vagen için arka forniksten alınacak)
b. Tırnak altı materyal için; tırnak altına tutulacak temiz steril sivri bir alet ile kazınır
ve kağıt üzerine toplanan parçacıkları içeren kağıt katlanarak temiz bir zarf ile
gönderilir ya da steril bir tırnak makası ile tırnak kesilerek toplanır, steril bir kap
içinde gönderilmelidir.
c. Meme üzeri için; 2 adet eküvyon çubuk öncelikle distile su ile nemlendirilerek
vücut ya da meme (özellikle areola) üzerindeki şüpheli yerlere sürülerek steril bir
tüp içine yada karton kutu içine konup gönderilir.
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FİZİK İHTİSAS DAİRESİ

ADLİ BELGE İNCELEME ÖRNEK GÖNDERME KONTROL LİSTESİ

Yazı İncelemesi

a. Başka amaçlarla yazmış olduğu samimi yazılarını içerir; mektup,
kartpostal, dilekçe, okul defteri, sınav kağıtları, adres ve telefon fihristi
vb.. Belgeler temin edilmeli
a. İmza kimin adına atılmış ise muhakkak adı geçen kişiden veya şirket

İmza İncelemesi

Sahtecilik

yetkilisi/ yetkililerinin imza örnekleri alınmalı
b. Daha önce belge düzenleme tarihine yakın ve tercihen bu tarihten
önce başka amaçlarla atmış olduğu samimi imzalarını içerir belgeler;
muhtarlıklar, ilçe seçim kurulu, nüfus müdürlüğü, tapu ve vergi daireleri,
askerlik şubesi, bankalar, noterlik, elektrik, belediyeler vb.. kurum ve
kuruluşlardan temin edilmeli
Sahteciliği incelenecek belgenin muhakkak tarih ve özellikleri uyumlu
orijinal örneği (ilaç kutusu, mühür-kaşe izleri, özel-resmi belge, araç
muayene pulu, hologram vb.) adli dosya ile gönderilmeli

BALİSTİK LABORARUVARLARINDA MÜZEKKERE SEBEPLERİ
 Atış mesafesi yönünden inceleme için gönderilen giysilerin kurutulmadan ve kime
ait olduğu bildirilmeden gönderilmesi, emanet eşyasına adli dosyanın
eklenmemesi,
 Sorulan hususların net bir şekilde ifade edilmemesi,
 Müzekkerede belirtilen emanet eşyası yerine farklı emanet eşyasının
gönderilmesi,
 Silah imaliyle ilgili sorularda emanet eşyasının yekûn halinde gönderilmesi, bunun
yerine ilgili emanet eşyasının görüntülerinin gönderilmesi,
 Patlayıcı maddelerin gönderilmesi (Patlayıcı madde uzmanımızın olmaması
nedeniyle inceleme yapılamıyor)
 Farklı daireleri ilgilendiren konularda inceleme sırasının belirtilmemesi,
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BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ SUÇLARI LABORATUVARLARI
İNCELEME

İSTENEN MATERYAL

Cep Telefonu Hafıza
İnceleme

a. Bilgisayar bağlantılarının sağlandığı telefona ait ara kablo
b. Telefona ait yedek batarya ve şarj cihazları

SIM Kart İncelemesi

a SIM karta ait PIN veya PUK kodu

Sabit Disk
İncelemesi

a. Aynı marka ve seri numaralı aynı yıl üretilmiş aynı boyutta sabit
disk

Kamera Kaydı
İncelemesi

a. Kayıtların bulunduğu hard diskte bu tür kayıtları açabilen
yazılımların ve oynatıcıların yüklü olması

ADLİ ASTRONOMİ


Adli mercilerce Adli Astronomi ile ilgili sorulan sorularda genellikle eksik bir husus
bulunmamaktadır.



Ancak seyrek olsa da bazı sorularda olay tarihine tekabül eden geceler sorulmakta, olay saati
belirtilmemektedir.



Bu durumlarda tarafımızdan verilen keşif gecelerinde keşfe çıkılacak saat saptanamamakta bu
da keşfin hangi saat ya da saatler arasında yapılacağının belli olmamasına yol açmaktadır.



Ay'ın doğuş ve batış saatleri her gece için farklı olmasından dolayı, adli mercilerin istek
yazısında mutlaka olay saati belirtilmelidir.

SES VE GÖRÜNTÜ LABORATUVARI


İnceleme konusu ses ve/veya görüntü analizi istenen CD ve DVD'lerde ya da medyalarda suç
unsurunun net olarak belirtilmemesi,



Ses kayıtlarının tapelerinin (çözümlemelerinin) yapılmaması o şekilde gönderilmesi,



İnceleme konusu CD, DVD ve değişik medyaların uygun koşullarda gönderilmemesi. CD ve DVD ve
değişik medyaları delmeden, zarar vermeden, sert kaplarla, havalı zarflarla gönderilmesi gerekmektedir.



Çok uzun süreli video ve ses kayıtlarında özellikle sorulan kısmın net olarak belirtilmemesi,



Ses karşılaştırılması için şüphelilerden ses kayıtlarının kolluk kuvveti ya da Adli makamlarca
alınması durumunda ; Bu kayıtların metin okutularak değil doğal konuşma ortamı sağlanarak 3-5
dakika özgeçmişi, başından geçen bir olayın anlattırılması şeklinde alınması gerekmektedir.



Güvenlik kamera görüntülerinin standart görüntü formatları olan avi, mp4, mpeg4 gibi standart
formlarda yollanması ya da hangi güvenlik kamerası yazılımı ile yazıldıysa onun playerının
(oynatıcısının) exe dosyası ile yollanması gerekmektedir.
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GÖZLEM İHTİSAS DAİRESİ
RAPOR TÜRÜ
Ceza Ehliyet

İSTENİLEN BİLGİ, BELGE VE MATERYALLER

MİKTAR

 Sanık, tanık ifadeleri,
 İddianame,
 Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 Rapor (darp cebir, psikiyatrik), hastane müşahade
evrakı, Sabıka kaydı,

Hukuki Ehliyet

 Dilekçeler,
 Raporlar,
 Tanık ifadeleri,

Fiili Mukavemet






Farik Mümeyyizlik

 Sanık, tanık ifadeleri,
 İddianame,

Sanık, tanık ifadeleri,
İddianame,
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Rapor (darp cebir, psikiyatrik), hastane müşahade
evrakı, Sabıka kaydı,

 Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 Rapor (darp cebir, psikiyatrik), hastane müşahade
evrakı, Sabıka kaydı,
İptila






Sanık, tanık ifadeleri,
İddianame,
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Rapor (darp cebir, psikiyatrik), hastane müşahade

evrakı, Sabıka kaydı,
 Expertiz raporu,
Diğer
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KİMYA İHTİSAS DAİRESİ
RAPOR TÜRÜ

İSTENİLEN BİLGİ , BELGE VE MATERYALLER

Miktar

1-Kenevir Bitkisi

 Analiz isteğini açık şekilde (ne tür bir analiz) belirten Savcılık
ve/veya Mahkeme yazısı

1

2-Esrar

 Daha önce alınmış Rapor ve Bu raporlarla ilgili Tutanak (Polis,
Jn.Kriminal, Adi Tıp Grup Bşk.lığı )

1

NARKOTiK

3-Opİatlar (Afyon Morfin,kodein,  Savcılık emanet eşya makbuzu
eroin)

1

4-Kokain

 Materyaller yönetmeliğe uygun şekilde mühürlü torba içinde
gönderilmelidir.(Yönetmelik mad: 12/g/1-2)

5-LSD

 Aynı savcılıktan dahi gönderilseler dahi farklı dosyaları
materyalleri ayrı ayrı torbalarda gönderilmelidir. (Yönetmelik

6- Yeni nesil uyuşturucular

mad: 19/41)
 Biyolojik materyaller madde ile aynı torbada gönderilmemelidir.

7-Uyutucu-Uyuşturucu Haplar
(Amfetaminler,vd)

 Raporlar arasında mubayenet olan dosyaların daha önce
alınmış raporları da ihtiva eden Adli Dosyanın da gönderilmesi
gerekir.

Alveol Havasında (Nefeste)
Alkol muayenesi

 Alkol Muayene isteğini belirten Savcılık veya Polis merkezi
veya Jn.Karakol yazısı(Bu yazılarda olayın Tarihi, Saati ,
Muayene yapılacak şahsın adı soyadı TC.no.su belirtilmelidir.)

1

ALKOLMETRi

 Alkol Muayenesine gönderilen şahsın üzerinde resimli bir
kimlik olmalıdır.
 Şahıs Muayeneye olay anından itibaren saat içinde Adli tıp
kurumuna gelmelidir.
Kanda (canlı kişilerde) Alkol
Analizi

 Kanda Alkol analiz isteğini belirten Savcılık veya Polis merkezi
veya Jn.Karakol yazısı (Bu yazılarda olayın Tarihi, Saati ,
Muayene yapılacak şahsın adı soyadı TC.no.su belirtilmelidir.)

1

 Kanı alan sağlık kuruluşu tarafından eksiksiz doldurulmuş "

1

kan alma tutanağı" (a) daki yazının ekinde olmalıdır.

TOKSiKOLOJi

 Savcılık yazısı ekinde emanete gönderilen kan örnekleri
Yönetmeliğe uygun şekilde mühürlü torbada
gönderilmelidir.(Yönetmelik mad: 19/41)
Savcılıklardan gönderilen
materyaller ile ilgili raporlar
l-(Kanda-Serumda CO , Alkol,
Tiner ,Bali,)
2-(Kanda-serumda-tdrarda
Uyutucu - Uyuşturucu)
3-(Kan-İdrar ve organda
Sistematik Toksikolojik analiz)
4-(Kan-Organ-kemik -saç ve

 Analiz isteğini açık şekilde (ne tür bir analiz ) belirten Savcılık
ve/veya Mahkeme yazısı
 Adli tahkikat dosyası gönderilmelidir

1

 Keşif ve Otopsi Tutanağı

1

 Yakınlarının ve/veya tanıkların ifade tutanakları
 Materyaller yönetmeliğe uygun şekilde mühürlü torba içinde
gönderilmelidir.(Yönetmelik mad: 19/41)

tırnakta ağır metal analizleri)
5- Zehirlenme iddiası olan
olgularda kullanılan madde ve
materyaller
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ACİL TOKSiKOLOJi

Savcılıklardan gönderilen
materyaller ile ilgili raporlar

 Analiz isteğini açık şekilde (ne tür bir analiz ) belirten Savcılık
ve/veya Mahkeme yazısı

(Kanda-serumda-İdrarda -Saçta
Uyutucu -Uyuşturucu)
 Varsa yakınlarının ve/veya tanıkların ifade tutanağı

1

1

 Materyaller yönetmeliğe uygun şekilde mühürlü torba içinde
gönderilmelidir. (Yönetmelik mad:19/41; 12/g/1-2)
Savcılıklardan gönderilen
şahıslar ile ilgili raporlar

 Analiz isteğini açık şekilde (ne tür bir analiz) belirten Savcılık
ve/veya Mahkeme yazısı

1

YANGIN ARAŞTIRMA
LABORATUVARI

GIDA VE ÇEŞİTLİ MADDELER

ENSTRÜMANTAL
ANALİZ VE
ARAŞTIRMA

 Kan ve idrarlarında Uyuşturucu analizi istenen şahsın üzerinde
resimli bir kimlik olmalıdır.
 Analiz isteğini açık şekilde (ne tür bir analiz ) belirten Savcılık
ve/veya Mahkeme yazısı

1

 Adli tahkikat dosyası gönderilmelidir
 Materyaller yönetmeliğe uygun şekilde mühürlü torba içinde
gönderilmelidir.(Yönetmelik mad:...)

1

 Atış artığı için İncelenmeye gönderilen svaplarla ile birlikte aynı
ebatlarda mukayese (boş ) svap örneği gönderilmelidir.


Analiz isteğini açık şekilde (ne tür bir analiz ) belirten Savcılık

ve/veya Mahkeme yazısı
 Adli tahkikat dosyası gönderilmelidir

1
1

 Materyaller yönetmeliğe uygun şekilde mühürlü torba içinde
gönderilmelidir.(Yönetmelik mad: 19/41; 12/g/1-2)
 Daha önce alınmış rapor ve bu raporlarla ilgili tutanaklar da
(Hıfzısıhha ve/veya İl Tarım Kontrol Lab. Raporları)
gönderilmelidir.
 Sahtecilik ile ilgili inceleme söz konusu ise incelenecek
materyalin aynı üretim tarihli ve seri no.lu mukayese örnekleri
de gönderilmelidir.
 Analiz isteğini açık şekilde (ne tür bir analiz ) belirten Savcılık

1

ve/veya Mahkeme yazısı
 Adli tahkikat dosyası gönderilmelidir

1

 Materyaller yönetmeliğe uygun şekilde mühürlü torba içinde
gönderilmelidir.(Yönetmelik mad: 19/41; 12/g/1-2)
 Yangın analizi için gönderilen yangın artığı materyaller ile
birlikte incelemeye gönderilen yangına maruz kalan artığın
yangına maruz kalmayan kısmı mukayese olarak
gönderilmelidir.
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Otopsi yapılması istenmesi halinde;
 Savcılıklar tarafından otopsi için gönderilen cenazeye ait ölü muayene tutanağı, olay yeri
inceleme tutanağı ve hastanede tedavi görmüşler için hastane evraklarının aslı veya onaylı
fotokopilerinin cenaze ile birlikte gönderilmesi.
 Ek olarak gönderilen belge veya materyallerin açık bir şekilde belirtilmesi.
 Savcılık yazısında ölüm nedeni dışında tespit edilmesi istenen hususların ayrıntılı bir şekilde
belirtilmesi,
 Ateşli silah yaralanması, kesici delici alet yaralanması gibi olaylarda elbiselerin de
yıkanmaksızın ve temizlenmeksizin, kurutulduktan sonra bez torbalar içinde gönderilmesi.
 Olay yerinde cenazeye mümkün olduğunca az dokunulması, parmak izi alınması gibi işlemlerin
otopsi sonrası yapılması; ancak zorunluluk hallerinde olay yerinde yapılan işlemlerin, alman
örneklerin açık olarak kayda geçirilmesi ve bildirilmesi.
İç organ örnekleri ve vücut sıvılarında patolojik ve toksikolojik incelemeler istenmesi
halinde;
 Gönderilecek tüm örnekler için standart, korumalı bir koli içinde ve standart örnek kaplan içinde
gönderilmesi,
 Örneklerin bağlı bulunulan Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderilmesi,
 Gönderilen iç organ parçalarım fiksasyonunda formol dışında solüsyon kullanılmaması, iç
organların formole konmadan önce kanların temizlenmesi, küçük parçalar halinde uygun
boyutlarda alınarak % 10'luk formole konması,
 Kalbin bütün alınması gereken durumlarda usulüne uygun açıldıktan sonra formole konması,
 Lezyon tanımlanan alanlardan parça alınıp kasete veya gazlı beze konması,
 Gönderilen iç organların listelenmesi,
 Blok preperatların ve cam kavanozların zarar görmeyecek şekilde paketlenmesi ve üzerlerinin
etiketlenmesi
 Kan, idrar, safra ve göz içi sıvılarının yeterli miktarlarda tespitli ve tespitsiz olarak gönderilmesi.
Kemik incelemeleri istenmesi halinde;
 Arkeolojik olduğu bilinen kemiklerin gönderilmemesi,
 Kazı çalışmalarına arkeologların da davet edilerek, kemiklerin eksiksiz ve sağlam olarak
çıkartılmasının sağlanması,
 Kemiklerin postada iken zarar görmeyecek şekilde kolilenmesi, gönderilen kemiklere ait olayla
ilgili tüm bilgi ve belgelerin (fotoğraf, video dahil) gönderilmesi ve istenilen incelemelerin net
belirtilmesi.
Kafatasında yüzlendirme istenmesi halinde;
 Yüzlendirilmek üzere gönderilen kafatası ve alt çene kemiğinin eksiksiz olması,
 Karşılaştırma amacı ile kayıp kişi veya kişilere ait fotoğrafların gönderilmesi,
 Olay yerinde bulunan kişiye ait olduğu düşünülen elbise, aksesuar gibi materyalin gönderilmesi,
 Kemik veya cesede ait kalıntıların olay yerinde çekilmiş fotoğraf videolarının gönderilmesi.
Entomolojik incelemeler istenmesi halinde;
 Entomolojik inceleme yapılması gereken durumlarda olay yerine gidilmesi ve örneklerin konu ile
ilgili bir uzman tarafından alınmasının sağlanması,
 Zorunluluk hallerinde, ilgili uzmanların bulunmaması durumunda; ceset üzerinde, içinde ve
etrafında bulunan böcek ve larvaların en az % 10'unun bir kısmı canlı, bir kısmı etil alkol içinde
ölü olarak en kısa sürede laboratuvara ulaştırılması,
 Cesedin özelliklerinin, olay yerinin habitat özellikleri, sıcaklık, nem gibi meteorolojik verilerinin
bildirilmesi.
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RAPOR TÜRÜ

İSTENİLEN BİLGİ, BELGE VE MATERYALLER

Ceza Dosyalarında
Kusur Tayini
Tek Taşıtlı Kaza

 Sanığın savunması veya ifade eksikliği, olay akabinde araç üzerinde
teknik inceleme mevcut değil ise, teknik arıza ile ilgili fotoğraflar

Teknik Arızalı Kaza

 Olay akabinde araç üzerinde teknik inceleme mümkün ise teknik arıza
ile ilgili fotoğraflar

Taşıt Yaya Kazası

 Ayrıntılı olay yeri krokisi, sanık mağdur, varsa tanık beyanları, yaya
geçidi var ise olay yerine mesafesi, trafik işaret levhalarının tespiti,

Taşıt-Taşıt Kazası

 Araçlardaki ayrıntılı hasar durumu, var ise fotoğraflar, kavşak kollarının
özellikleri, trafik işaret levhaları ve çarpışma noktasının tespiti,

Birden Fazla Aracın
Karıştığı Kaza

 Zincirleme kazaya karışan araçlara ait fotoğraf ve hasar durumu,
ayrıntılı tespit tutanağı ve ifadeler, ölüm ve yaralanmanın hangi
araçlarda meydana geldiği,

Hukuk dosyalarında
Kusur Tespiti
Hasar Tespiti

 Uzman kişilerce araçların üzerinde ayrıntılı hasar tespitinin yaptırılması,
araçlarda teknik arıza var ise ayrıntılı teknik arızanın olay anında
yaptırılması, araçların ayrıntılı hasarlı hal fotoğrafları, yabancı
ülkelerden yaptırılan hasar tespitlerinde bu raporların tercümesinin
ayrıntılı, eksiksiz yaptırılması, Eksper raporu yok ise ibraz edilen
faturaların ayrıntılı ve tasdikli olarak dosyaya konulması, kazanç kaybı
yönünden araçların kaç km de olduğu, kullanım anacı, mahalli şartların
ayrıntılı olarak gerekir ise ilgili yerlerden tespit ettirilerek belgenin dosya
içerisine konulması

Kusur Oranı Tespiti

 Ceza Dosyası ve hazırlık evrakı (Savcılık Dosyasının) dosyada
bulunması (Ceza dosyası var ise) Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve
ifadeler

Kusur Oranı-Tazminat
Tespiti

 Var ise Ceza dosyası ile birlikte, uzman kişilerce araçların üzerinde
ayrıntılı hasar tespitinin yaptırılması, araçlarda teknik arıza var ise
ayrıntılı teknik arızanın olay anında yaptırılması, araçların ayrıntılı
hasarlı hal fotoğrafları, yabancı ülkelerden yaptırılan hasar tespitlerinde
bu raporların tercümesinin ayrıntılı, eksiksiz yaptırılması, Eksper raporu
yok ise ibraz edilen faturaların ayrıntılı ve tasdikli olarak dosyaya
konulması, kazanç kaybı yönünden araçların kaç km de olduğu,
kullanım anacı, mahalli şartların ayrıntılı olarak gerekir ise ilgili yerlerden
tespit ettirilerek belgenin dosya içerisine konulması

Tren Kazaları
Kusur Oranı

 Olay yeri şartlarının belirtilmesi.

Diğer

 Kaza mahallini gösterir kamuya veya özel mülke ait kamera
görüntülerinin zamanında tespit edilip görüntüleri içeren CD'nin de
dosya muhteviyatına eklenmesi.
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