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Tüm hekimlerin, uzman olsun veya olmasın meslek yaşamalarında pratik adli tıp 

uygulamalarını yerine getirdikleri bilindiğinden, bu kitapta okuyucuya kolaylık sağlayacak 

reçete niteliğinde bilgiler aktarılacaktır. 

“Hekimlik bir sanattır,” Bu sanat; sağlık hakkı ve hasta hakkı kapsamında sağlık çalışanı 

olarak yerine getirilmesi gereken, topluma karşı bir ödevden (edim - borç)  ileri gelmektedir. 

Toplumun kişilik ve sağlık haklarının korunması kadar, adalet beklentilerinde de, hekimlere 

ödevler düşmektedir. 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da, (Madde 13) 

kişilerin bedenî ve aklî durumu hakkında rapor tanzimine, sadece bu kanuna göre meslek 

icrası hakkına sahip tabipler yetkili kılınmıştır.  

Mahkemelerce bilirkişilik için başvurulacak tabiplerin de bu özelliğe sahip olması gerektiği 

yine bu kanunda (Madde 11) yer almaktadır  

Bilirkişi (expert witness)., hakim tarafından bilinmeyen, bilinmesi de olanaklı olmayan teknik 

veya özel bir bilginin mahkemece aydınlatılması konusunda başvurulan, mesleği ve 

deneyimleri sayesinde ortalama bir kişiden daha çok bilgiye sahip olduğu düşünülen güvenilir 

ve yeterli uzman bir tanıktır.  

Buna göre tüm hekimler, sağlık hizmeti sunumunda bilirkişi olarak görev alabilmektedir. 

5271 sayılı (R.G:  17.12.2004 / 25673 sy) Ceza Muhakemesi Kanunu bilirkişilik ile ilgili usul 

ve esasları 63-72. maddelerinde anlatmıştır. Zaman zaman hekimler ile yargı arasında yaşanan 

bilirkişi olarak görevlendirme de yaşanan sorunlar nedeni ile bu kanunun ilgili maddelerini 

burada açıklamakta yarar görüyorum. 

CMK, Madde 63 - (1) Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde bilirkişinin oy ve 

görüşünün alınmasına re'sen, Cumhuriyet savcısının, katılanın, vekilinin, şüphelinin veya sanığın müdafiinin 

veya kanunî temsilcinin istemi üzerine karar verilebilir….. (2) Bilirkişi atanması ve gerekçe gösterilerek 

sayısının birden çok olarak saptanması, hâkim veya mahkemeye aittir. …(3) Soruşturma evresinde Cumhuriyet 

Savcısı da bu maddede gösterilen yetkileri kullanabilir. 
Madde 64 - (1) Bilirkişiler, il adlî yargı adalet komisyonları tarafından her yıl düzenlenen bir listede yer alan 

gerçek veya tüzel kişiler arasından seçilirler. Cumhuriyet savcıları ve hâkimler, yalnız bulundukları il 

bakımından yapılmış listelerden değil, diğer illerde oluşturulmuş listelerden de bilirkişi seçebilirler. …. (2) 

Atama kararında, gerekçesi de gösterilmek suretiyle, birinci fıkrada belirtilen listelere girmeyenler arasından da 

bilirkişi seçilebilir. (3) Kanunların belirli konularda görevlendirdiği resmî bilirkişiler öncelikle atanırlar. 

Ancak kamu görevlileri, bağlı bulundukları kurumla ilgili davalarda bilirkişi olarak atanamazlar. … 

Madde 65 - (1) Aşağıda belirtilen kişi veya kurumlar, bilirkişilik görevini kabul etmekle yükümlüdürler: 

a) Resmî bilirkişilikle görevlendirilmiş olanlar ve 64 üncü Maddede belirtilen listelerde yer almış bulunanlar. b) 

İncelemenin yapılması için bilinmesi gerekli fen ve sanatları meslek edinenler. c) İncelemenin yapılması için 

gerekli mesleği yapmaya resmen yetkili olanlar.  

Madde 70 - (1) Tanıklıktan çekinmeyi gerektirecek sebepler bilirkişiler hakkında da geçerlidir. Bilirkişi, geçerli 

diğer sebeplerle de görüş bildirmekten çekinebilir. 

Madde 71 - (1) Usulünce çağrıldığı hâlde gelmeyen veya gelip de yeminden, oy ve görüş bildirmekten çekinen 

bilirkişiler hakkında 60 ıncı Maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır. 

Madde 72 - (1) Bilirkişiye, inceleme ve seyahat gideri ile çalışmasıyla orantılı bir ücret ödenir. 

Şimdi bu açıklamalar ışığında karıştırılan konu, adli tabiplik hizmetleri ile bilirkişilik 

hizmetlerinin aynı olup olmadığıdır. Bilirkişilik hizmetleri içinde her branştan hekimin yer 

alması gerektiğinden, bu kişilerin kendi uzmanlık alanları veya sağlık hizmeti sunumundaki 



görevleri nedeni ile bilirkişilik statüsü kazanmaktadırlar. Adli tabiplik hizmetleri ise ayrı bir 

uzmanlık alanıdır.       

Sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında verilmesi gereken Temel Sağlık hizmetleri 

kapsamındaki Adli Hizmetleri ile Adli Tabiplik hizmetleri de bu bağlamda birbirinden ayrı 

unsurlar içermektedir.       

Adlî tabiplik hizmetleri esasen ve öncelikle Adlî Tıp Kurumu’na bağlı birimlerce yürütülmek 

durumundadır. Mahkemeler ile hâkimlikler ve Cumhuriyet savcılıkları tarafından gönderilen 

adlî tıpla ilgili konularda bilimsel ve teknik görüş bildirmek üzere, 2659 sayılı Adlî Tıp 

Kurumu Kanunu ile Adalet Bakanlığı’na bağlı Adlî Tıp Kurumu tesis edilmiş olup; bu 

Kuruma bağlı şube müdürlükleri, kurulu bulundukları yerlerde adlî tıp hizmetlerini yerine 

getirmekle yükümlü kılınmışlardır. Diğer yandan, sözü edilen Kanunun 31’inci maddesi 

gereğince yüksek öğretim kurumlarının / üniversitelerin adlî tıpla ilgili bölüm veya 

birimlerinde çalışan uzmanlar, adlî olaylarda resmî bilirkişi sayılmışlardır.  

Benzer şekilde 2547 sayılı yasanın 38/2. maddesi: “Yükseköğretim Kurulunun isteği ve ilgili 

kamu kuruluşunun onayı ile yükseköğretim kurumları veya birimleri, ilgili adli mercilerin 

talebi ile adli tıp mevzuatı çerçevesinde adli tıp olaylarında ve diğer adli konularda resmi 

bilirkişi olarak görevlendirilebilirler” demektedir.  

Yıllar öncesinde bu uzmanlık alanında sayı oldukça az olduğundan adlî tabiplik hizmetleri, 

224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun’un 10’uncu maddelerine 

istinaden büyük ölçüde Sağlık Bakanlığı kuruluşlarınca yerine getirilmiştir.  Ancak 

günümüzde neredeyse her ilde hatta ilçe adliyelerde (İstanbul, İzmir, v.b) adli tıp şube 

müdürlükleri bulunmaktadır.   

Bu bağlamda, günümüzde mevcut yasal düzenlemeleri bu gerçekler ışığında ele almak 

gerekmektedir. 

2011 yılı itibariyle tüm ülkede birinci basamak sağlık hizmeti ile kişiye yönelik koruyucu 

sağlık hizmetleri sunumu Aile Hekimliği sistemi ile verilmeye başlandığından aile 

hekimlerimizin bu yasal düzenlemelere göre hizmet vermesi gerekmektedir. 

09/12/2004 tarih ve 25665 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5258 sayılı Aile Hekimliği 

Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 8 inci maddesine istinaden 25/05/2010 tarih ve 27591 

sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği” ne göre 

hazırlanan, 03.08.2010 tarih ve 25343 sayılı Bakan olur almış “Toplum Sağlığı Merkezlerinin 

kurulması ve çalıştırılmasına dair yönerge” nin 8 madde h fıkrasında adli tıp hizmetleri 

görevi TSM’lere verilmiş, 20. maddesinde de Adli Tıbbi Hizmetleri açıklamıştır.   
Adli tıbbi hizmetler 

Madde 20- (1) Adli tıp kurumunun doğrudan hizmet vermediği yerlerde bu hizmetlerin planlanması görevi 

toplum sağlığı merkezine aittir. Toplum sağlığı merkezi bölgesindeki adli tıp hizmetinin devamlılığının 

sürdürülmesinde adli makamlarla işbirliği içinde çalışır. Toplum sağlığı merkezinde yeterli hekim olmadığı 

durumlarda mesai saatleri dışında öncelikle toplum sağlığı merkezi hekimleri olmak üzere aile hekimleri ve 

diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki hekimlerin de dahil edilebileceği bir havuzla hizmetin devamlılığını 

sağlar. Toplum sağlığı merkezi bu görevin yapılabilmesi için gerekli koşulları ve desteği sağlar. Adli vakaların 

bildirilmesi, evrakların tutulması gibi konularda aile hekimleri ile koordinasyonu sağlar ve gerekli eğitimleri 

düzenler. Bütün bu hizmetler müdürlüğün sorumluluğu ve koordinasyonunda yürütülür. 

Aynı yönergenin 34.maddesinde Toplum Sağlığı Merkezindeki hekimin görevleri arasında j) 

fıkrasında “belediye hekimi olmayan yerlerde, belediye hekiminin görevini yapar” şeklinde       

tanım yapılmıştır. 

Buradan yola çıkarak bazı illerde aile hekimlerine defin ruhsatı vermek üzere nöbetler 

düzenlenmiş ve bu düzenlemelere yapılan itirazlar sonucu Konya 1. İdare Mahkemesi 

2011/667 esas ve 2011/1844 karar sayılı kararı ile öncelikle belediye hekimi olmadığı 



yerlerde toplum sağlığı hekimleri tarafından görevin yerine getirilmesi gerekirken aile 

hekimlerine yapılan nöbet işlemi hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiştir. 

Ayrıca Sağlık Bakanlığı Teşkilatını değiştiren 663 sayılı KHK sonrası oluşturulan Türkiye 

Halk Sağlığı Kurumu tarafından hazırlanan 10.04.2012 tarih ve 1737 sayılı “Türkiye Halk 

Sağlığı Kurumu Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinin Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile 

Kadro Standartları Hakkında Yönerge” nin 7. maddesinin ç) fıkrasının 7. paragrafında “adli 

tabiplik hizmetleri ile ihtiyaç haklinde defin ruhsatına yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesini 

sağlamak”  şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

ADLİ TABİPLİK HİZMETLERİNDEKİ YASAL DÜZENLEMELER; 

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2005/143 sayılı genelge ile 

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık birimlerinde Adli Tabiplik Hizmetlerinin yürütülmesinde 

uyulacak esasları belirlemiştir. (Bu genelge ile 20.09.2000 tarih ve 2000/93 sayılı genelge 

iptal edilmiştir.) Genelgedeki değişikliğin gerekçesi olarak da 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 

(TCK) ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ve bu Kanuna dayanarak çıkartılan 

bazı yönetmelikler doğrultusunda, adlî tabiplik hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili konuların 

yeniden düzenlenmesi gereğini göstermişlerdir. 

2005/143 sayılı genelge ile adlî tabiplik hizmetlerinin sunumunda uyulacak genel ilkeler 

ortaya konulmuş, adli tabiplik hizmetlerinin kapsamı ile hizmet açıklanmıştır.  Buna göre;  

“adlî tabiplik hizmetleri esas olarak travmaya bağlı adlî vakaların değerlendirilmesi ve bunlara ait adlî 

raporların düzenlenmesi ile adlî ölü muayenesi ve otopsi işlemleridir. Kimlik tespiti, cinsel saldırı olgularının 

değerlendirilmesi, yaş tayini, maluliyet değerlendirmesi, ceza ehliyeti ve hukukî ehliyet tespiti ile kişinin işlediği 

fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama (fârik ve mümeyyizlik) ve/veya davranışlarını yönlendirme 

yeteneğinin yeterince gelişip gelişmediğinin değerlendirilmesi gibi hizmetler de bu kapsamda” sayılmıştır. 

Muayene ve rapor düzenleme yetkisi yine 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı 

İcrasına Dair Kanunun 11. ve 13. maddelerine dayandırılmıştır. 

Genelge, adlî tabiplik hizmetini aslen bir bilirkişilik hizmeti olarak göstermiş, görevin 

icrasında da CMK’nın bilirkişilik ile ilgili hükümlerini geçerli kılmıştır. Ancak daha sonra 

“adlî tabiplik hizmetleri esasen ve öncelikle Adlî Tıp Kurumu’na bağlı birimlerce yürütülmek 

durumundadır” diyerek çelişkiyi ortaya koymuştur. 

Adlî vakaların muayenesinde ve rapor tanziminde yasal çerçeve genelgenin ilgili kısımlarında 

yer verilmekle beraber, dikkate alınması gereken mevzuat ayrıca sıralanmıştır: CMK’nın 75 ilâ 

81’inci maddelerinde ele alınan “Şüpheli veya sanık ile mağdur ve diğer kişilerin beden muayenesi, bu kişilerin 

vücudundan örnek alınması ve bu numuneler üzerinde yapılacak moleküler genetik incelemelerle ilgili 

hususlar”; bu kanuna göre çıkarılan “Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik 

Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik (01.06.2005 tarih ve 25832 sayılı R.G)” zor kullanılarak yakalanan 

veya yakalanıp gözaltına alınan kişilerin sağlık kontrolünü ele alan CMK’nın 99’uncu maddesine istinaden 

çıkarılan, “Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin Sağlık Kontrolü başlıklı 9’uncu maddesi 

(01.06.2005 tarih ve 25832 sayılı R.G)”; Adlî tabiplik hizmetleri kapsamında değerlendirilmesi gereken 

CMK’nın 86’ncı madde“ölünün kimliğini belirleme ve adlî muayene ( Bu muayene, Cumhuriyet savcısının 

huzurunda ve bir hekim görevlendirilerek yapılır) ;CMK’nın 87’nci madde otopsi; (Otopsi, Cumhuriyet 

savcısının huzurunda biri adlî tıp, diğeri patoloji uzmanı veya diğer dallardan birisinin mensubu veya biri 

pratisyen iki hekim tarafından yapılır);CMK’nın 88’inci madde “yeni doğan cesedinin adlî muayenesi veya 

otopsi”;CMK’nın 89’uncu madde, “zehirlenme şüphesi üzerine yapılacak işlem”; CMK 159’uncu madde 

“şüpheli ölüm ihbarı”(Bir ölümün doğal nedenlerden meydana gelmediği kuşkusunu doğuracak bir durumun 

varlığı veya ölünün kimliğinin belirlenememesi halinde; kolluk görevlisi, köy muhtarı ya da sağlık veya cenaze 

işleriyle görevli kişiler, durumu derhâl Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmekle yükümlüdürler) 

Genelgeye göre il içi düzenlemede il sağlık müdürlüklerinin yapacağı işlemler ve alınacak 

tedbirler anlatılmıştır. Buna göre; Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarınca verilecek adlî tabiplik 

hizmetleriyle ilgili idarî düzenlemeler, ilde Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı’na bağlı birim ve/veya yüksek öğretim 

kurumlarının adlî tıpla ilgili bölüm veya birimlerinin bulunup bulunmaması, il nüfusu ve iş yükü dikkate 

alınarak, il sağlık müdürlüklerince yapılacaktır. Bu amaçla, adlî tabiplik hizmetlerinin düzenlenmesine ve 

izlenmesine yönelik olarak, sağlık müdürlükleri bünyesinde bir birim oluşturulacak veya mevcut şubelerden 



birisi görevlendirilecektir.Adlî tabiplik hizmetlerinin ne şekilde sunulacağı, yapılacak düzenlemeler ve alınacak 

tedbirler, ildeki adlî makamlar ve varsa sözüedilen kurum yetkilileri ile görüşülüp, aşağıda belirtilen ilkeler 

doğrultusunda kararlaştırılacaktır: 

O halde bu kitap okuyucusu olan hekimler, bu tür görevlendirmelerle karşılaştıklarında 

aşağıdaki hususların varlığını önce sorgulamak, sonrasında ona göre görev alıp 

alamayacaklarına karar vermeleri gerekmektedir. (Önemli Not; bu kitabın basımı sonrası 

çıkan genelgeler veya yasal düzenlemeler de, buna göre dikkatlice incelenmelidir.) 
a) Hizmet planlamasının, ildeki adlî teşkilat yapılanması da dikkate alınarak büyükşehir belediyesi statüsündeki 

il merkezleri, diğer il merkezleri ve ilçe düzeyinde ayrı ayrı yapılıp yapılmadığı;  

b) Adlî tıp hizmetleri, Adlî Tıp Kurumu’na bağlı birimler ve adlî tıp anabilim dalı olan üniversitelerin bulunduğu 

il ve ilçe merkezlerinde, bütünüyle bu kurumlar tarafından veya bunların yanı sıra Bakanlığa bağlı sağlık 

kuruluşları tarafından desteklenerek birlikte yürütüp yürütülmediğine, bu kurumların bulunmadığı yerlerde ise 

bütünüyle Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarınca yerine getirip getirilmediğine, 

c) Yerleşim biriminde yataklı tedavi kurumları varsa, bu hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla, mesai 

saatleri içi ve dışı için ayrı ayrı planlama yapılmak üzere, yeterince yataklı tedavi kurumu ve sağlık ocağı (2011 

Kasım ayı itibariyle tüm ülkede aile hekimliğine geçiş olduğundan bu birim artık bulunmamaktadır)   

görevlendirilip görevlendirilmediği,;Birden fazla sağlık kuruluşunun bulunduğu yerleşim birimlerinde, 

görevlendirilecek kuruluş sayısı, iş yükü ve ulaşım imkânları dikkate alınarak tespit edilip edilmediği, Birden 

fazla sağlık kuruluşunun görevlendirilmesi durumunda, adlî travmatoloji vakalarının muayenesi ile rapor 

tanzimi, gerektiğinde otopsi hizmeti ve diğer hizmetler için, bu kurumlar arasındaki işbölümü açık bir şekilde 

belirlenip belirlenmediği; Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumlarının bulunmadığı yerleşim 

birimlerinde, mesai saatleri içinde ve dışında bu hizmetler sağlık ocaklarınca yürütülecektir denildiğinden 

yeni yapılanma içinde bu hükümde ne gibi değişiklik yapılıp görevin kimlere verildiği 

öğrenilmelidir. Ayrıca aşağıdaki genelge maddelerinin ne şekilde belirlendiği öğrenilmelidir.   
d) Mesai saatleri dışında, adlî vakaların muayenesi ile rapor tanzimi gibi hizmetlerin, varsa 24 saat hizmet 

veren ve tanı-tedavi imkânları en geniş ve merkezî konumdaki bir sağlık kuruluşunca/kuruluşlarınca yerine 

getirilmesi şeklinde düzenleme yapılacak; otopsi hizmetleri için ise icapçı personel görevlendirmesi esas 

olacaktır.  

e) Yataklı tedavi kurumlarında adlî tabiplik hizmetleri, varsa adlî tıp uzmanlarının sorumluğu altında 

yürütülecek; yoksa, acil servis veya başhekimlikçe belirlenecek başkaca bir birim, bu hizmetlerden birinci 

derecede sorumlu olmak üzere görevlendirilecektir. Yataklı tedavi kurumlarındaki adlî tabiplik hizmetlerinin, 

bağlı semt polikliniği ve benzeri uç birimlerde değil, kuruluşun ana hizmet binasında verilmesi esastır.  

f) Adlî tabiplik hizmeti veren sağlık kuruluşları, personel ve hizmetin gerektirdiği diğer hususlarda 

desteklenecektir.  

g) Adlî tabiplik hizmeti verecek sağlık kuruluşları ile gerektiğinde otopsi hizmeti verecek icapçı personelin ad, 

soyad ve iletişim bilgilerini içeren listeler, mesai saatleri içi ve dışı için ayrı ayrı bilgi ihtiva etmek üzere ve aylık 

olarak düzenlenecek ve Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilecektir.  

ADLİ TABİPLİK HİZMETLERİNDEKİ MUAYENE VE RAPOR TANZİMİ; 

 Tüm adlî vakaların muayenesinde tıbbî deontoloji kurallarına titizlikle uyulması esastır. 

 İnsan haklarına ve muayene edilenin kişilik haklarına saygı gösterilmesi, hekimliğin 

sanatından kaynaklanmaktadır. Bu sanatın icrasını zorlaştıran durum ve koşullar önceden 

ele alınmalı ve gerekli tedbirler sağlık iletişimi ile çözülmelidir. 

 Özellikle adli vakaların muayenesinde yasal hususlara çok dikkat edilmeli. Hakim izni 

veya zorunluluk halinde Cumhuriyet Savcısının yazılı talebi olup olmadığına bakılmalıdır. 
CMK Madde 76 - (Değişik madde: 25/05/2005-5353 S.K./3.mad) (1) Bir suça ilişkin delil elde etmek 

amacıyla, mağdurun vücudu üzerinde dış veya iç beden muayenesi yapılabilmesine veya vücudundan kan 

veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilmesine; sağlığını tehlikeye 

düşürmemek ve cerrahî bir müdahalede bulunmamak koşuluyla; Cumhuriyet savcısının istemiyle ya da 

re'sen hâkim veya mahkeme, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar 

verilebilir. Cumhuriyet savcısının kararı, yirmidört saat içinde hâkim veya mahkemenin onayına sunulur. 

Hâkim veya mahkeme, yirmidört saat içinde kararını verir. Onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır ve elde 

edilen deliller kullanılamaz.(2) Mağdurun rızasının varlığı halinde, bu işlemlerin yapılabilmesi için birinci 

fıkra hükmüne göre karar alınmasına gerek yoktur. 



 Kolluk gücü ile gelen muayene taleplerinin yerine getirilmemesindeki bu yasal neden, 

kolluk gücüyle tartışmaya girilmeden ilgili makama yazılı veya sözlü bildirilmelidir. 

 Her türlü muayenede olduğu gibi muayene edilenin mutlak izni alınmalıdır. Rapora bu 

izinin alındığı belirtilmeli, gerektiğinde (bedenden örnek materyal alınması halinde) yazılı 

onam belgesi eklenmelidir. Zira Türk Medeni Kanunun 8. maddesine göre her insanın hak 

ehliyeti bulunmakta ve kişinin bedenine dokunma izni de kişinin sıkı sıkıya bağlı olduğu 

bir hak olduğu unutulmamalıdır. 

 Bir hekimin yaptığı işin hukuka uygun olma şartı da bu unsurları içermektedir. Hekimin 

sanatını icrada ki hak ve yetkisi ile kişinin rızasının bir arada bulunmasıdır. 

 Adli vakalarda, acil vakalar hariç muayene ve rapor tanzimine öncelik verilmelidir. 

 Adli vaka muayenesi aslen bir Adli Tıp Uzmanı tarafından yapılması gerektiğinden, bu 

durum mümkün olamadığı durumlarda Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme 

tarafından adlî vakanın muayenesi talep edilen sağlık kuruluşunda görevli tabip, CMK 

kapsamında resmî bilirkişi olarak bu görevi kabul etmek zorundadır. Ancak muayene 

edilenin tedavisine katılmış olma, acil bir vakaya müdahale ediyor olma, yada acil sağlık 

hizmetleri sunumunda görevli olma gibi zorunlu nedenler adli tabiplik görevinin yerine 

getirilemeyeceği şeklinde gerekçeli yazı, istemde bulunan makama yazılı bildirilmelidir. 

 Canlı adlî vakaların veya cesetlerin muayenesi sonucunda, vakanın olanakları daha fazla 

olan bir kuruluşa sevk edilmesi, bazı uzmanlardan konsültasyon istenmesi, bir adlî tıp 

uzmanına, Adlî Tıp Kurumu veya üniversitelerin adlî tıp ile ilgili bölüm veya birimlerine 

gönderilmesi gereken durumlarda, hekim bilirkişi sıfatı ile kendisini görevlendiren 

Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkemeye durumu gerekçeli olarak sözlü anlatmalı 

veya yazılı rapor etmelidir. Cumhuriyet savcısı veya mahkeme ya da hâkimin bu görüşü 

kabul etmemesi halinde, yasal zorunluluk olarak adlî makamların talebi doğrultusunda 

hareket edilmelidir. Ancak, vakanın sevk edilmesinin daha uygun olacağı yönündeki 

bilirkişi görüşü raporda mutlaka yer almalıdır. 

 Adlî vakalarda, kişinin sağlık durumunun gerekliliklerine göre, kişinin hayatını ve 

sağlığını korumaya yönelik olarak, Cumhuriyet savcısı veya hâkim kararı aranmaksızın 

tıbbî muayene ve tedavi amaçlı müdahaleler yapılması gerektiğinde bu muayene ve 

müdahaleler sırasında, suç delillerinin kaybolmamasına özen gösterilmelidir. 

 Adlî vaka olarak sevk edilen kişi, bizzat görülmeli ve muayene edilmelidir. Başkasının 

ifadesine dayanılarak rapor tanzim edilmemelidir. 

 Muayene edilmek üzere getirilen kişinin resmî evrakta belirtilen kişi olup olmadığına 

mutlaka bakılmalı. Kişinin kimliği konusunda şüpheye düşülmesi halinde durum derhal 

Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmelidir. Kişinin kimliğinin kontrolünde, yasal olarak 

geçerli bir kimlik belgesi ibrazı esastır. Böyle bir belge ibraz edilememesi halinde, durum 

raporda belirtilmeli ve tıbbî kimlik bilgileri daha ayrıntılı yazılmalıdır. Olanaklar 

çerçevesinde muayene edilenin poloroid fotoğrafı çekilerek rapora eklenmelidir.   

 Muayene edilen, muayene şekli ve yapılacak işlemler konusunda bilgilendirilmelidir. Kişi 

muayene yapılmasına ve vücudundan örnek alınmasına rıza göstermemesi halinde, bu 

durum tutanakla tespit edilmeli, ilgili adlî makama bildirilmelidir. Zorla muayene veya 

vücuttan örnek alınması yapılmamalıdır. Gerekli tedbirlerin alınması cumhuriyet 

savcısının veya mahkemenin görev alanındadır..  

 Muayene sırasında kişilerin sağlığına zarar verilmemelidir. Muayene ve tetkikler sırasında 

temel insan hak ve hürriyetleri ile mahremiyete saygı kurallarına mutlaka uyulmalıdır.  



 Muayene diğer kişilerin göremeyeceği ve duyamayacağı bir ortamda yapılmalıdır, 

muayene esnasında yalnız kalınmalı ve muayenenin hekim-hasta ilişkileri çerçevesinde 

gerçekleştirilmesine azami özen gösterilmelidir. Gözaltı işlemi nedeniyle yapılan 

muayenelerde buna özellikle dikkat edilmeli, gerek görülmesi halinde bir sağlık personeli 

muayene ortamında hazır bulundurulmalıdır.  

 Muayeneler özellikle kolluk kuvvetlerinin yanında yapılmamalı, ancak kişisel güvenlik 

endişesi ile muayene sırasında kolluk görevlisinin gözetimi istenmeli bu durum rapora 

gerekçesi ile belirtilmelidir.  

 Muayene edilenin talebi halinde, avukatının da -muayenede gecikmeye neden olmamak 

kaydıyla- muayene sırasında hazır bulundurulması sağlanmalıdır.  

 Muayene edilecek kişi kadınsa ve görevli hekim yerine kadın hekim tarafından muayene 

talebi varsa, bu durum muayene edilenin yazılı dilekçesi ile adli tabiplik görevlisini 

belirleyen ilgili sağlık kurumuna iletilmelidir. Hiçbir şekilde kişi muayeneye 

zorlanmamalı, kolluk gücünün bu istemi yerine getirmeme ısrarı karşısında zorla muayene 

yapılmamalıdır. Muayene edecek bayan hekim sağlık kurumu yetkilisi tarafından kişi 

dilekçesine göre belirlenmelidir. İdare tarafından bir kadın hekim bulunması mümkün 

olamamışsa, muayene ortamında bir kadın sağlık mesleği mensubu personel 

bulundurulmasına kişi rızası söz konusu ise adli tabiplik görevinde bulunan erkek hekim 

muayeneyi yapmalı ve durum rapora yazılmalıdır.  

 Muayene, kişinin bütün vücudu üzerinde yapılmalıdır. Özellikle gözaltı muayenelerinde 

kişinin soyunması sağlanarak tüm vücut bölgelerine bakılmalıdır. TCK’da yer alan 

işkence (Madde 94), neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence (Madde 95) ve eziyet (Madde 

96) suçlarının işlendiği yolunda herhangi bir bulguya rastlanılması hâlinde, durum derhâl 

ilgili cumhuriyet savcısına bildirilmelidir. Bu durumda Ceza Muhakemesinde Beden 

Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 7’nci 

ve 8’inci maddesine göre işlem yapılmalıdır.  

 Adlî vakalarda, suçun aydınlatılmasına katkıda bulunabilecek delil ihtiva etmesi 

muhtemel elbise ve benzeri materyallerin saklanması için gerekli tedbirler alınmalı veya 

tedbirlerin alınması hususu kolluk kuvvetlerine hatırlatılmalıdır. 

 Muayene edilen kişinin bedeninden numune alınması gerekiyorsa, bu işlem usulünce 

yapılmalı; alınan numunelerin kurum içi veya başka bir kuruma gönderilmesi sırasında 

örneklerin değiştirilmemesi ve dış koşullardan etkilenip bozulmaması için gerekli 

önlemler alınmalıdır.  

 Adli muayeneler, Adli Tıp Uzmanları dışında Sağlık Bakanlığına bağlı bir hekim 

tarafından yapılıyor ise üç suret ve üç sayfadan oluşan “Genel Adli Muayene Raporu” 

formu veya üç suret ve dört sayfadan oluşan “Cinsel Saldırı Muayene Raporu” her iki cins 

için ayrı ayrı kullanılmalıdır.  Bkz. genel adli muayene raporu ve Cinsel Saldırı Muayene 

Raporu. 

 Adlî travmatoloji açısından, adlî tabiplik hizmeti veren hekimin eli altında TCK’ya göre 

adlî vakaların değerlendirilmesi ve rapor tanziminde yol gösterici olmak ve ayrıntılı bilgi 

vermek üzere hazırlanan ve rapor örnekleri de ihtiva eden “Yeni TCK’da Tanımlanan 

Yaralama Suçlarının Adlî Tıp Açısından Değerlendirilmesi ve Adlî Rapor Tanzimi İçin 

Rehber” bulundurulmalıdır. www.sahumer.net/adlitabiplik  

 Adli raporda yazılacak her tıbbi kelimenin ceza hukukunda bir anlamı olduğunun bilinci 

ile hareket edilmeli ve tüm tıbbi bulgular net bir biçimde tarif edilmelidir. Tıbbi cümleler 

farklı anlamlar taşımamalı, tıbbi literatüre göre yazılmalıdır.  

http://www.sahumer.net/adlitabiplik


 Raporlardaki tüm bulguların bir adli tıp uzmanı veya hukuk adamı tarafından ayrıca 

değerlendirileceği unutulmamalı. Özellikle tıbbi lezyonların ne tür bir alet ile meydana 

geldiği, birden fazla yaralanmada birden fazla alet kullanıldığında hangisinin daha önemli 

ve öldürücü nitelikte olduğunun belirlenmesinde ilk muayene bulgularının dikkate 

alınacaktır. 

Bu nedenle kişide meydana gelen travmanın niteliği, kullanılan aletin cinsi, ilk muayene 

bulguların titizlikle tarifi ile anlaşılacağından her türlü travmada, aşağıdaki esaslara göre 

yara muayenesi çok dikkatli yapılmalıdır.  

Yara şekli; (uzunluğu, genişliği, derinliği, yara dudakları, yara açıları, yara kuyrukları, yara trajesi, 

yara yaşı, vital özellikleri –iltihaplı, kanamalı, kabuklu v.b-,)  
Yaralanma mekanizmaları; (yarayı oluşturan enerji, yarayı oluşturan cisim, yaranın oluştuğu alan), 

Yaraların sınıflandırılması;  
 1- Mekanik travmalara bağlı yaralar; 

  a) Künt travmatik yaralar; abrazyon, bere, laserasyon, kemik kırığı, 

  b) Kesici alet yarası, 

  c) Kesici-delici alet yarası, 

  d) Kesici-ezici alet yarası,  

  e) Delici alet yarası,  

  f) Ateşli silah yarası, 

   Delik özellikleri; giriş deliği, çıkış deliği, 

   Atış mesafesi; bitişik atış, yakın atış, uzak atış,                  

 2-Fiziksel travmalara bağlı yaralar; 

  a) Isı yaraları , 

  b) Işık  yaraları, 

  c) Elektrik  yaraları, 

  d) Barotravma  yaraları,  

 3- Kimyasal travmalara bağlı yaralar; 

  a) Asit, 

  b) Baz, 

 4- Biyolojik travmalara bağlı yaralar; 

  a) Hayvan ısırık yaraları, 

  b) Böcek sokmalarına bağlı yaralar, 

  c) Toksinler, 

 Rapor sonucunda belirtilen durumlar medigolegal anlamlar ihtiva etmelidir. Bu nedenle 

BTM, HT (+), gibi  kısaltmalar kullanılmamalıdır. 

 Adli tabiplik görevi yapan hekimler özellikle görev öncesi adli raporların düzenlenmesine 

dair klavuz ve adli rapor formlarını mutlaka okumalıdırlar. 

ADLİ OTOPSİ İŞLEMLERİNDE MUAYENE VE RAPOR TANZİMİ; 

 Adli tabiplik görevi yapan hekimler adli otopsi yapmak zorunda kaldıklarında aşağıdaki 

hususlara dikkat etmelidirler. 

 Özellikle görev öncesi adli otopsinin nasıl yapılacağına dair bilgilerini gözden 

geçirmelerinde yarar vardır. 

 Ayrıca adli otopsi ile patolojik otopsi arasındaki farkı bilerek hareket ederken, defin 

işlemlerindeki görevlerinin adli tabiplik görevinden olmadığını bilmeleri gerekmektedir. 

Ancak 2005/143 sayılı genelgenin 4.4.2 a maddesinde defin ruhsatı verecek bir hekimin 

bulunmaması halinde o yerleşim yerinde otopsi hizmeti vermek üzere görevlendirilmiş 

tabiplerce yerine getirilecektir denilmektedir. Bu cümleden de anlaşılacağı üzere defin 

ruhsatı verecek bir hekimin bulunmadığı hallerde görev tanımı yapılmıştır. Ayrıca sağlık 

ocağı hekimliği günümüzde kalmadığından yeni durumda diğer mevzuatlar devreye 

girecektir.   



 Yukarda ayrıntılı anlattığımız biçimi ile 03.08.2010 tarih ve 25343 sayılı Bakan olur almış 

“Toplum Sağlığı Merkezlerinin kurulması ve çalıştırılmasına dair yönerge” ye göre, 

belediye hekimine ait olan ölüm raporu, defin/nakil izni görevi, belediye tabibi olmayan 

yerlerde toplum sağlığı merkezindeki hekime verilmiştir.  

 Ayrıca defin işlemleri ile ilgili mevzuat kaynağını 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha 

Kanunundan almaktadır. Cenazelerin defni için defin ruhsatı düzenlenmesi bu kanuna 

göre zorunlu kılınmıştır. Kanunun 10. BAP’da “Mezarlıklar, ölülerin defni, mezardan 

çıkarılması ve nakli” anlatılırken, Birinci fasılda “Mezarlıklar ve ölülerin defni” 

açıklanmıştır. Buna göre;   

215.madde; defin ruhsatı olmadan hiçbir cenazenin gömülmesi doğru değildir. Defin ruhsatında ölenin 

kimliği, adresi, ölüm nedeni yazılı olmalıdır. 

216 madde; Defin ruhsatı cenazenin muayenesi ile belediye tabipleri tarafından, Belediye tabibi olmayan 

yerlerde hükümet tabipleri tarafından verilecektir. Hastalık esnasında tedavi eden hekimin verdiği ruhsat 

resmi tabipler tarafından tasdik edilir.  

218 madde; Sağlık kurumlarında vefat edenlere ait defin ruhsatları başhekim tarafından verilir 

221 madde; ölü muayenesi yapanlar ve defin ruhsatı düzenleyenler şüpheli ölüm olduğunda ait olduğu 

makamı haber vermek zorundadırlar. Haber vermeden defin ruhsatı veremezler. . .   

 Ülkenin her yerinde Adli Tıp Kurumu teşkilat yapısı olmadığından önemli derecede sorun 

olan otopsi işlemleri Adalet Bakanlığınca ele alınmış ve eş zamanlı olarak 23.11.2006 

tarihinde Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce 136 sayılı genelge yayınlanmıştır. Genelge 

aşağıda olduğu gibi verilmiştir. 
“ Soruşturmanın vazgeçilmez delillerinden biri olan otopside en önemli husus; bulguların saptanması suretiyle 

tutulacak kayıtların, yürütülen soruşturmanın aydınlatılmasında olumlu sonuçlar verecek şekilde eksiksiz 

olmasının sağlanmasıdır. Öte yandan, ceset üzerinde maddî olarak ancak bir defa sağlıklı otopsi yapılabileceği, 

bu suretle en küçük bir dikkatsizlik ya da kayıtsızlığın bulguların cesetle birlikte mezara gömülmesi sonucunu 

doğuracağı tartışma götürmeyen bir gerçektir. Dolayısıyla, bir lezyonun nasıl, ne şekilde veya ne sebeple ortaya 

çıktığının tespiti; olayın kaynağının ve meydana geliş tarzının doğru olarak anlaşılmasını sağlarken, bu 

aşamada yapılacak en ufak bir hata olayın yanlış değerlendirilmesine sebebiyet vererek soruşturmanın sıhhatine 

gölge düşürecektir.  

 Bu doğrultuda; olay yerine geç intikal edilmesi nedeniyle cesedin uzun süre bekletilmesi, ölümlü trafik 

kazalarında karayolunun uzun süre trafiğe kapanmasına sebebiyet verilmesi, klâsik ve sistematik otopsi 

yapılmadan ölü muayenesi ile yetinilmesi, otopsinin yapıldığı yer, tarih, otopsiye başlama ve bitirilme 

saatlerinin kaydedilmemesi, bulguların ayrıntılı bir şekilde yazılmaması, cesedin fotoğraflarının çekilmemesi ya 

da fotoğrafların negatiflerinin muhafaza edilmemesi, elbiselerin incelenmemesi veya usulüne uygun bir şekilde 

muhafaza altına alınmaması, ölü sertliği ve ölü morluğunun derecesi ile cesedin ısısının tespit edilmemesi, 

vücuttaki tüm yara ve berelerin seyri, şekli, yönü, rengi ve anatomik yapılarının belirlenmemesi, mermi 

yapılarının tanımı ile silâh kalıntılarının analizlerinin yapılmaması ve bunların saklanmaması, silâh yaralarının 

giriş ve çıkış deliklerinin belirtilmemesi, cesette bulunan mermilerin çıkarılmaması veya muhafaza altına 

alınmaması, yapılan tüm işlemlerin sırasıyla belgelendirilmemesi, deri, dişler, baş, yüz, gözler, burun ve 

kulaklar, boyun, kol ve bacaklar ile genital organların ayrıntılı bir şekilde muayene edilmemesi, kan 

örneklerinin alınmaması, baş, göğüs ve karnın usulünce açılmaması, tüm organların sistematik bir şekilde 

incelenmemesi, gerekli analizlerin yapılmaması, ölüm zamanı ve ölüm sebebinin saptanmaması ile ası ve 

boğulmalarda baş ve boyun bölgelerinin usulüne göre incelenmemesi gibi sebeplerin varlığı hâlinde sağlıklı 

sonuçlara ulaşılamayacaktır.  

 Bilindiği üzere; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun;  

“Ölünün kimliğini belirleme ve adlî muayene” kenar başlıklı 86’ncı maddesinde; “(1) Engelleyici sebepler 

olmadıkça ölü muayenesinden veya otopsiden önce ölünün kimliği her suretle ve özellikle kendisini tanıyanlara 

gösterilerek belirlenir ve elde edilmiş bir şüpheli veya sanık varsa, teşhis edilmek üzere ölü ona da gösterilebilir. 

(2) Ölünün adlî muayenesinde tıbbî belirtiler, ölüm zamanı ve ölüm nedenini belirlemek için tüm bulgular 

saptanır. (3) Bu muayene, Cumhuriyet savcısının huzurunda ve bir hekim görevlendirilerek yapılır.”  

“Otopsi” kenar başlıklı 87’nci maddesinde; “(1) Otopsi, Cumhuriyet savcısının huzurunda biri adlî tıp, diğeri 

patoloji uzmanı veya diğer dallardan birisinin mensubu veya biri pratisyen iki hekim tarafından yapılır. Müdafi 

veya vekil tarafından getirilen hekim de otopside hazır bulunabilir. Zorunluluk bulunduğunda otopsi işlemi bir 

hekim tarafından da yapılabilir; bu durum otopsi raporunda açıkça belirtilir.(2) Otopsi, cesedin durumu olanak 

verdiği takdirde, mutlaka baş, göğüs ve karnın açılmasını gerektirir.(3) Ölümünden hemen önceki hastalığında 



öleni tedavi etmiş olan tabibe, otopsi yapma görevi verilemez. Ancak, bu tabibin otopsi sırasında hazır 

bulunması ve hastalığın seyri hakkında bilgi vermesi istenebilir. (4) Gömülmüş bulunan bir ceset, incelenmesi 

veya otopsi yapılması için mezardan çıkarılabilir. Bu husustaki karar, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, 

kovuşturma evresinde mahkeme tarafından verilir. Mezardan çıkarma kararı, araştırmanın amacını tehlikeye 

düşürmeyecekse ve ulaşılması da zor değilse ölünün bir yakınına derhâl bildirilir. (5) Yukarıdaki fıkralarda sözü 

edilen işlemler yapılırken, cesedin görüntüleri kayda alınır.”  

“Yeni doğanın cesedinin adlî muayenesi veya otopsi” kenar başlıklı 88’inci maddesinde;“(1) 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.”  

“Zehirlenme şüphesi üzerine yapılacak işlem” kenar başlıklı 89’uncu maddesinde;“(1) Zehirlenme şüphesi 

olan hâllerde organlardan parça alınırken, görünen şekli ile organın tahribatı tanımlanır. Ölüde veya başka 

yerlerde bulunmuş şüpheli maddeler, görevlendirilen uzman tarafından incelenerek tahlil edilir.  (2) Cumhuriyet 

savcısı veya mahkeme, bu incelemenin, hekimin katılmasıyla veya onun yönetiminde yapılmasına karar 

verebilir.”  

Ayrıca; 31/07/2004 tarihli ve 25539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Adlî Tıp Kurumu 

Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin; 18’inci maddesinin (c) bendinde; “Adlî tıp şube müdürlüklerinin 

bulundukları görev bölgeleri sınırları içinde otopsisi gereken cesetlerin ölü muayeneleri adlî tıp uzmanınca 

yapıldıktan sonra, otopsileri o mahalde Adlî Tıp Kurumu veya grup başkanlığındaki morg ihtisas dairelerinde 

yapılır. Morg ihtisas dairesi bulunmayan yerlerde mevcut resmî sağlık kurumlarının olanaklarından 

yararlanılır.” Hükümleri yer almaktadır.  

Öte yandan; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde ülkemiz aleyhine açılan bir çok dava sonucunda verilen 

kararlarda otopsilerde yapılan eksiklikler vurgulanmıştır. 

Bu itibarla;  

1- Ölünün adlî muayenesi ve otopsi işlemlerinin mevzuatın öngördüğü şekilde yerine getirilmesi, 

öncelikle olay yerinin muhafaza altına aldırılması ile olay yerine en kısa zamanda intikal edilip delillerin 

kaybolmasının önlenmesi, adlî kolluk görevlilerinin, ölü muayenesi ve otopsi için nöbetçi Cumhuriyet savcısını 

bulamaması gibi yakınmalarına meydan verilmemesi,  

2- Olay yerinin, çevresinin, çevreye dağılmış delillerin ve adlî muayenesine başlamadan önce cesedin; 

pozisyonu değiştirilmeden ve herhangi bir işlem yapılmaksızın çeşitli yönlerden değişik görüntülerinin 

aldırılması, görgü tanıklarının bulunması durumunda ifadelerine vakit geçirilmeksizin başvurulması, cesedin 

yanındaki ilâç, içecek ve yiyecek türü maddelerin de muhafaza altına alınarak veya el konularak 

incelenebilmesine imkân sağlanması, olay yerindeki tüm delillerin eksiksiz toplanması,  

3- Otopsisi gereken cesetlerin; ölü muayenelerinin, adlî tıp uzmanı veya görevlendirilen hekim 

tarafından yapılarak, gerekli olan fotoğrafların çektirilmesi ve engelleyici sebepler bulunmadığı sürece ölünün 

kimliğinin de tespit edilmesinden sonra biri adlî tıp, diğeri patoloji uzmanı veya diğer dallardan birisinin 

mensubu veya biri pratisyen iki hekim ya da zorunluluk bulunduğunda raporda açıkça belirtilerek bir hekim 

marifetiyle otopsisi yapılmak üzere;  

a) Adlî tıp şube müdürlüklerinin bulunduğu yerlerde; o mahaldeki Adlî Tıp Kurumu veya grup başkanlığındaki 

morg ihtisas dairesine, morg ihtisas dairesi bulunmaması hâlinde ise imkânlarından yararlanılmak üzere o 

yerdeki resmî sağlık kurumlarına kaldırılması,  

b) Adlî tıp şube müdürlüklerinin bulunmadığı yerlerde ise; mevcut resmî sağlık kurumlarına, olayın niteliğinin 

zorunlu kıldığı hâllerde ise en yakın Adlî Tıp Kurumu grup başkanlığı ya da şube müdürlüğüne veya adlî tıp 

anabilim dalı ve uzmanına sahip üniversite hastanelerine kaldırılması,  

4- Müdafi ya da vekil tarafından getirilmesi hâlinde gelen hekimin de otopside hazır bulundurulması,  

5- Otopsinin yapıldığı yer, tarih, başlama ve bitirilme saatlerinin rapora kaydedilmesi, otopsiye katılan 

adlî tıp uzmanı ya da diğer hekimlerin isim ve sıfatlarının belirtilmesi, fotoğraf çekimine başlamadan önce 

fotoğrafları çekecek kişinin hüviyetinin otopsi tutanağına geçirilmesi, otopsi bulgularının ayrıntılı bir şekilde 

belgelendirilmesi,  

6- Ceset üzerinde varsa darp, cebir, mücadele, boğuşma, yara, mermi, barut izlerinin ve cesetten 

çıkarılan mermilerin, elbiselerin ve kişisel eşyaların, olayı aydınlatabilecek delil niteliğinde olabilecek her şeyin, 

muayene sırasında otopsiyi yapan hekimin istediği yerlerin, tüm iz ve delilleri belirtecek şekilde, muhtelif 

açılardan en az iki renkli fotoğrafının çektirilmesi, ayrıca bu usule uygun olarak fotoğraf çekildiğinin otopsi 

tutanağına ayrıntılı bir şekilde yazılması, çekilen fotoğrafların negatiflerinin, varsa görüntü kayıtlarının dosyada 

muhafaza altına alınması ve bunların üzerine soruşturma numarasının, ölünün ad ve soyadının yazılması, 

negatiflerin Cumhuriyet başsavcılığı tarafından tabettirilmesi ve fotoğrafların arkasına soruşturma 

numarasının, ölünün ad ve soyadının ve çekim tarihinin yazılmasından sonra ilgili Cumhuriyet savcısı 

tarafından tasdik edilmesi,  

7- Gerektiğinde cesedin röntgen grafilerinin çekilmesi, elbiselerinin incelenmesi, ölü sertliği ve 

morluğunun derecesi ile cesedin ısısının kaydedilmesi,  



8- Fotoğraf çekilmesi veya görüntü alınması sırasında dijital cihazlarla çekim yapıldığı takdirde; 

negatifleri üzerinde düzeltmeler yapılamayacak makinelerin kullanılması,  

9- Vücuttaki tüm yara ve berelerin, seyri, şekli, yönü, rengi, anatomik yapılarının belirlenmesi, mermi 

yaralarının tanımının yapılması, silâh kalıntısı var ise analiz için saklanması, silâh yaralarının giriş ve çıkış 

deliklerinin belirtilmesi, cesetteki tüm mermilerin tespiti ile vücuttan çıkarılarak muhafaza edilmesi, deri, dişler, 

baş, yüz, gözler, burun ve kulaklar, boyun, kol ve bacaklar ile genital organların ayrıntılı bir şekilde muayene 

edilmesi, gerektiğinde kan örneklerinin alınması,  

10- Baş, göğüs ve karnın usulünce açılarak, tüm organların sistematik bir şekilde incelenmesi, özellikle 

elle, iple boğulmalarda veya asılarda boyun cildi ve boyun iç organları (gırtlak kıkırdakları, hiyoid kemiği) 

incelenerek, bütün iç organlar ile kemiklerdeki travmatik ve hastalıkla ilgili değişikliklerin kayıt edilerek 

açıklanması, iç organların dış yüzeylerindeki veya gerektiğinde organın içerisindeki travmaya bağlı lezyonların 

fotoğraflanması, ölüm sebebini, ölüm mekanizmasını ve ölüm şeklini gösteren bütün aşamaların belirtilerek 

otopsi raporuna kayıt edilmesi, analiz için gerekli olan örneklerin alınması,  

11- Ölüm zamanı ve sebebinin belirlenmesi, yargılamada delil teşkil edebilecek tüm bulguların tespit 

edilerek incelenmesi gerekli olanların incelemeyi yapacak olan makamlara gönderilmesi, muhafaza altına 

alınanların ve incelemeden dönenlerin (ceset parçaları hariç) özenle saklanması, saklanması gerekmeyen suç 

eşyası ve deliller hakkında ise kesinleşmiş mahkeme kararı veya Suç Eşyası Yönetmeliği dikkate alınarak 

gereğinin yapılması,  

12- Feth-i kabir işlemlerinde de yukarıda sayılan hususlara riayet edilmesi,  

13- Ölünün adlî muayenesi, otopsi ve feth-i kabir işlemleri ile biyolojik, kimyasal ve uyuşturucu 

maddelere dair incelemelerin nerelerde yapılacağını gösterir listelerle ilgili olarak Adlî Tıp Kurumu 

Başkanlığının yazıları, yayınları ve resmî web sayfasının özenle takip edilerek belirtilen hususların yerine 

getirilmesi,   

Konularında gereken dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim.  Bakan”  

HEKİMLERİN SAĞLIK HUKUKU KAPSAMINDA YASAL SORUMLULUKLARI; 

Yukarıda özetlenen bilgiler ışığında her hekimin bilmesi gereken hususlar öncelikle Türk 

Sağlık Mevzuatında çalıştığı birimle ilgili olanlardır. 

Genel kanunlardan olan Türk Ceza Kanunu (TCK), Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu 

gibi mevzuatlar ise toplumsal düzen kuralları içinde ele alınmalıdır.  

Tüm hekimlerinin toplum sağlığı hizmetlerindeki sunumu sırasında dikkate almaları gereken 

bu kurallar içindeki yazılı hukuk kuralları değişmez iken, Din, Ahlak ve Görgü kuralları 

bulundukları yere göre değişkenlik gösterebilecektir. 

Her hekim için doğal ve güçlü güvence olarak kabul edilen “Sorumluluk Bilinci” hekimden 

hekime değişiklik göstermekle birlikte asgari bir hekimin göstermesi gereken özen içinde 

olmalıdır.  

Hekimler, topluma verdiği hizmet sırasında karşısındaki her kişi ile bir şekilde sözleşmesel bir 

sorumluluk içinde olduğunu unutması gerekir. Kanuna göre, sözleşme, tarafların iradelerini 

karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulmaktadır. Bu nedenle çalışılan sağlık 

birimine gelen kişi öncelikle ilgili birimle sözleşme yaparken, hekim burada ifa yardımcısı 

olarak hizmet vermektedir. 

Sorumluluk; uyulması gereken hukuk kurallarına aykırı düşmede hesap verme durumu olarak 

tanımlandığından,  hekimler her edimleri ile kişilere karşı sorumluluktan kaçınamazlar. 

Ancak sorumluluğun işletilmesi için öncelikle adam çalıştıranın sorumluluğu irdelenmeli 

bilahare ifa yardımcısı olarak bulunduğu yerin şartlarına göre hizmet veren hekimin 

sorumluluğu buna göre araştırılmalıdır. 

Özel Hukukta “Adam Çalıştıranın Sorumluluğu” (BK. Md.66) olarak ifade edilen durumda 

öncelikle adam çalıştıran, çalışanın, kendisine verilen işin yapılması sırasında başkalarına 

verdiği zararı gidermekle yükümlüdür. 



Adam çalıştıran, çalışanını seçerken, işiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde 

bulunurken, zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse, 

sorumlu olmaz.  

Bir işletmede adam çalıştıran, işletmenin çalışma düzeninin zararın doğmasını önlemeye 

elverişli olduğunu ispat etmedikçe, o işletmenin faaliyetleri dolayısıyla sebep olunan zararı 

gidermekle yükümlüdür. 

Adam çalıştıran, ödediği tazminat için, zarar veren çalışana, ancak onun bizzat sorumlu 

olduğu ölçüde rücu hakkına sahiptir. 

Son yıllarda Yargıtay içtihatlarına da girmiş olan şekli ile hekimlerin özellikle hastalara karşı 

durumu vekalet sözleşmesi olarak adlandırılmaktadır. Bu tıbben de uygun bir cümle olup her 

hekimin buna göre davranması gerekmektedir. 

MADDE 502- Vekâlet sözleşmesi, vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği 

sözleşmedir. Vekâlete ilişkin hükümler, niteliklerine uygun düştükleri ölçüde, bu Kanunda düzenlenmemiş olan 

işgörme sözleşmelerine de uygulanır. 

MADDE 503- Kendisine bir işin görülmesi önerilen kişi, bu işi görme konusunda resmî sıfata sahipse veya işin 

yapılması mesleğinin gereği ise ya da bu gibi işleri kabul edeceğini duyurmuşsa, bu öneri onun tarafından 

hemen reddedilmedikçe, vekâlet sözleşmesi kurulmuş sayılır. 

MADDE 504- Vekâletin kapsamı, sözleşmede açıkça gösterilmemişse, görülecek işin niteliğine göre belirlenir. 

MADDE 506- Vekil, vekâlet borcunu bizzat ifa etmekle yükümlüdür. Ancak vekile yetki verildiği veya durumun 

zorunlu ya da teamülün mümkün kıldığı hâllerde vekil, işi başkasına yaptırabilir. Vekil üstlendiği iş ve 

hizmetleri, vekâlet verenin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle yürütmekle yükümlüdür. Vekilin özen 

borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, benzer alanda iş ve hizmetleri üstlenen basiretli bir vekilin 

göstermesi gereken davranış esas alınır. 

Bu bilgiler ışığında hekimler sanatlarını icra ederken basiretli bir hekimin göstermesi gereken 

özeni göstermek zorundadır. , 

Ancak her kişide farklılık gösteren hastalık bulgularına göre, kişiden kişiye değişebilecek olan 

tedavi şekillerinde hekimin özenini ortaya koyacak olanlar nelerdir.? 

İşte bu noktada her hekim hastalarına karşı tedavi amacını tam ve eksiksiz olarak kayıtlara 

zamanında yazmaları gerekmektedir. Zira herhangi bir sorun ortaya çıktığında iddialar 

karşısında herkes kendini ispatla yükümlüdür.  

Bu yükümlülük herhangi bir nedenle yerine getirilemediğinde de bilirkişiler devreye 

girmektedir. 

Günümüzde resmi bilirkişiler yanında artık Sağlık Hukuku alanında daha özelleşmiş 

bilirkişilere ihtiyaç duyulmaktadır.  

Bu nedenle her hekimin uzmanlık alanı içinde bilgi ve görgüsünü hasta yararına ortaya koyup 

koyamadığını belirleyecek kişilerin, tespit ettikleri hususların ceza ve özel hukukta ne 

anlamlara geldiğini de bilmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde hekimlerin toplum karşısında 

güven kaybı ortaya çıkar ki bu durum toplumsal kaoslara yol açabilecektir.  

Sonuç olarak bu kitap okuyucusu hekimler, özellikle yasal sorumluluklarını; öncelikle yasal 

mevzuatları bilmelerine, daha sonrada sağlık hizmeti sunumundaki sorumluluk bilinçlerini 

ortaya koyma biçimlerine göre değerlendirmelidirler. 

Uzmanlık alanları içinde oluşturulan “Sağlık Hukuku Birimleri x” ile de hizmet içi eğitimlerle 

bu bilinci yükseltmeleri gerekmektedir.     

Konu hakkında ayrıntılı bilgiler www.sahumer.net web sayfasından öğrenilebilir.       

x  Türk KBB BBCD ve TOTBİD Sağlık Hukuku Birimi       

http://www.sahumer.net/


 


