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ÖZET
Kiflinin t›bbi durumunu tespit etmek ve kan›t oluflturmak amac›yla al›nan adli örnekler, özellikle
toksikolojik test istemleri ile klinik laboratuvara gönderilmektedir. Adli olgudan test isterken, örne¤ini
al›rken, naklederken, kabul ederken, analizini yaparken ve sonucunu raporlarken tüm süreçlerdeki
yasal görev ve sorumluluklar net de¤ildir. Laboratuvar çal›flanlar›n›n; delillerin geciktirilmesi veya
sapt›r›lmas›ndan do¤abilecek adli sorumluluk nedeniyle adli örnek ifllemlerini yapmaktan kaç›nd›klar›
ve endifle duyduklar› gözlenmektedir. Bu derlemede mevcut yasal düzenlemeler ve bilimsel veriler
›fl›¤›nda adli örnek yönetimini ve bu konuda laboratuvarlarda yap›lmas› uygun olan düzenlemeleri
tart›flaca¤›z.
Anahtar Sözcükler:
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ABSTRACT
Medicolegal specimens sent to clinical laboratory with especially toxicological test orders for
examined medical statement of patient and occured evidence. Law obligations about medicolegal
specimen procedures of all laboratory process -test ordering, sample collecting, transporting,
accepting, analysing and result reporting of medicolegal specimen- does not clear. Laboratory workers
worry and neglect the operation of medicolegal specimens. In this article, we reviewed the laboratory
management of medicolegal specimen with present legal arrangements and scientific literature.
Key Words: Clinical laboratory, laboratory management, medicolegal specimen procedures,
medicolegal specimen

G‹R‹fi
Adli t›p hizmetleri; koruyucu, tan› koyucu
ve tedavi edici sa¤l›k hizmetleri gibi sa¤l›k
kurulufllar›n›n görev ve sorumluluk alan›
içinde yer almaktad›r (1-3). Adli hekimlik
hizmetleri; 5237 say›l› Türk Ceza Kanunu;
Ceza Muhakemesi Kanunu, Beden Muayenesi,
Genetik ‹ncelemeler ve Fizik Kimli¤in Tespiti
Hakk›nda Yönetmelik; Yakalama, Gözalt›na

Alma ve ‹fade Alma Yönetmeli¤i’nin "Sa¤l›k
Kontrolü Bölümü"; Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n
22.03.2005 tarihinde ç›kard›¤› Adli Tabiplik
Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uyulacak Esaslar konulu Genelge; yeni TCK’da tan›mlanan
"Yaralama Suçlar›n›n Adli T›p Aç›s›ndan
De¤erlendirilmesi"nde belirtilen konular; Yatakl› Tedavi Kurumlar› ‹flletme Yönetmeli¤i
düzenlemeleri çerçevesinde yürütülür (4-10).
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Klinik sa¤l›k hizmetleri aç›s›ndan adli olgunun muayenesi ve tedavisinin yap›lmas›,
raporunun yaz›lmas› ve adli makamlara
bildirilmesinin çerçevesi yukar›da belirtilen
yasal düzenlemelerle belirlenmifltir; fakat
laboratuvar hizmetleri aç›s›ndan adli görev
ve sorumluluklar›n çerçevesi mevcut yasal
düzenlemelerde aç›k de¤ildir. Adli olgu örne¤ini al›rken, naklederken, kabul ederken,
analizini yaparken ve sonucunu raporlarken
görev ve sorumluluklar ile flahit örnek ve
sonuç raporu kay›tlar›n›n saklanmas› konular›
belirsizdir. Laboratuvar çal›flanlar›n›n bu belirsizlik ve bilgisizlik nedeniyle adli örnek ifllemlerini yapmaktan kaç›nd›klar› ve endifle duyduklar› gözlenmektedir. Delillerin geciktirilmesi veya sapt›r›lmas›ndan do¤abilecek adli
sorumluluk yan› s›ra, örnek say›s› az olsa bile
medyatik olma olas›l›¤›n›n yüksek olmas› adli
örnek korkusunu daha net aç›klamaktad›r.
Bu makalede mevcut yasal düzenlemeler içindeki bilgileri derleyerek, kendi üniversite
hastanemizdeki düzenlemelerimizi ve belirsiz
kalan durumlardaki uygulamalar›m›z› tart›flaca¤›z.
Adli T›p Laboratuvarlar› ve Klinik
Laboratuvarlar Farkl› ‹fllerle U¤rafl›r
Adli T›p laboratuvarlar› ile klinik laboratuvarlar›n uygulama alanlar› farkl›d›r. Adli bilimler (forensic science); olay yerinde kan›t
niteli¤inde olabilecek bulgular›n araflt›r›lmas›ndan laboratuvar incelemelerine haz›r hale
getirilmesine, elde edilen verilerin, analiz
sonuçlar›n›n yorumlanmas›na ve var›lan
sonuçlar›n yarg› aflamas›na sunulmak üzere
haz›r hale getirilmesine kadar olan ifllemlerle ilgilenir (3,7,11). Adli T›p laboratuvarlar›
da, biyolojik ve biyolojik olmayan örnekleri
inceleyerek delilleri ortaya koymak gibi adli
amaçlar do¤rultusunda laboratuvar testleri
yaparlar. Ülkemizde bu laboratuvarlar, Polis
ve Jandarmaya ba¤l› Kriminoloji Daireleri
ile Adli T›p Enstitülerinde bulunmaktad›r.
Klinik laboratuvarlar ise, sa¤l›k kurulufllar›n›n
di¤er birimleri gibi öncelikli olarak bireyin
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sa¤l›k ve hastal›¤›yla ilgili koruma, tan› ve
tedavi gibi t›bbi amaçlar do¤rultusunda laboratuvar testleri yaparlar. Ülkemizde bu laboratuvarlar, Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Üniversitelere
ba¤l› tedavi edici sa¤l›k kurulufllar›nda ve
H›fz›ss›hha Enstitüsü Müdürlüklerinde bulunmaktad›r (3,8).
Sa¤l›k kurulufllar› ve klinik laboratuvarlarda,
iflin do¤as› gere¤i adli amaçlar ikinci planda
kal›r. Fakat yasalar sa¤l›k çal›flanlar›na adli
görev ve sorumluluklar yüklemifltir. ‹kinci
plana itilerek unutulan adli t›p hizmetleriyle
ilgili görev ve sorumluluklar konusunda,
adli t›p uzmanl›k dernekleri, anabilim dallar›
veya uzmanlar›n›n bilgilendirmelerinin, uyar›lar›n›n ve yönlendirmelerinin önemi büyüktür.
Adli Örnekler
Adli örnekler, kan›t oluflturmak amac›yla al›n›p incelenen biyolojik veya biyolojik olmayan örneklerdir (Tablo 1). Adli biyolojik örnekler; adli makamlarca gönderilen veya sa¤l›k
kurulufllar›nda (hastane içi birimler ve hastane d›fl› sa¤l›k kurumlar›) adli olgu bildirimi
yap›lan kiflinin t›bbi durumunu belirlemek
ve kan›t oluflturmak amac›yla al›nan örneklerdir (3,6,7). Bu örnekler; yaflayan kiflilerin
kan, idrar, tükürük, k›l gibi biyolojik materyalleri veya ölen kiflilerin bunlara ek olarak iç
organ parçalar› ve di¤er vücut s›v›lar› olabilir.
Klinik laboratuvarlar, genellikle hastaneye baflvuran sa¤l›kl› veya hasta canl›lara ait biyolojik materyalin laboratuvar ifllemlerini yaparak; bireyin korunma, tan› veya tedavisinde
klinisyene destek olurlar. Uygulamada hastanelerde özel durumlar d›fl›nda (organ nakli
gibi) postmortem veya di¤er canl›lar/kal›nt›lar›na ait laboratuvar testi istenmez; oluflan
ölüm durumunda da; laboratuvara gönderilen ölüm öncesi al›nan biyolojik materyalleri
ölüm sonras› t›bbi amaçla kullan›lamayaca¤›
ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na ücretlendirilemeyece¤i için laboratuvar testlerinin iptali
istenir. Genellikle bu gibi biyolojik örneklere ait adli laboratuvar ifllemler i bu konuda
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Adli Örnek ‹fllemleri
Ta blo 1. Adli örnekler.
Biyolojik Ör nekler
Canl› insan*:
Kan
Serum/plazma (s›v› k›sm›)
Tam kan (hücre k›sm›)
‹drar
Saç, k›l
Sperm (semen)
Anal ve vajinal svablar
Oral s›v› (tükürük)
Di¤er vücut s›v›lar›

Postmortem (otopsi):
‹ç organ parçalar› (dokular)
Kan
Mide muhteviyat›
‹drar veya mesane y›kama suyu
Saç
Göz s›v›s›
Embriyo, fötus, yeni do¤mufl bebek
Di¤er canl›lar ve kal›nt›lar:
Hayvanlar
Bitkiler
Mikroorganizmalar
Biyolojik lekeler: Saç, k›l, kan, sperm vs.

Biyolojik Ol mayan Örnekler
Denetim alt›ndaki maddeler
Denetim alt›ndaki ilaçlar, doping maddeleri ve yasad›fl› maddeler
Bitkisel kaynakl› maddeler
Bunlarla ilgili sentezlerde kullan›lan madde ve bileflimler
Toksikoloji
Her türlü ‹laç ve ecza
Alkol ve narkotikler
Tüm zehirler
‹z delilleri
Yang›n kal›nt›lar›
Piroteknik düzenekler
Camlar ve cam k›r›klar›
Kat› veya s›v› boyalar
Metal ve alafl›mlar
Do¤al veya sentetik her türlü lif ve saçlar
Yap›flkanlar
Ya¤ ve benzeri petrol ürünleri
Kimyasallar
Gübreler
Asitler, bazlar ve korrozif maddeler
G›dalar (besinler)
Beslenme ürünleri ve ilgili maddeler
Teknik ve ev aletleri ve bunlar›n parçalar›
Denetimli madde d›fl›ndaki bitkisel mdler.
Hidrokarbon yak›tlar
Patlay›c›lar ve patlama kal›nt›lar›
Ifl›k flamanlar›
Oto Araç parçalar›
Ateflli silah at›fl art›klar›
Elbise ve giysiler
Boya ve pigmentler
Kozmetikler
Toprak ve mineraller
Kayganlaflt›r›c› ve spermisitler
Elektrikli aletler ve parçalar›
Üretici markalar› ve seri numaralar›
Odun, tahta vb do¤al materyal
Ateflli silahlar ve balistik
Ateflli silahlar ve her türlü mühimmat (mermi)
Barut vb toz kal›nt›lar›
El yaz›s› ve belge inceleme
Elyaz›lar›

Ka¤›t
Lastik damga
Güvenlik iflaretleri
Yaz›c›lar ve yaz›c› materyalleri
Mürekkepler ve yaz› materyalleri
Kopyalay›c›lar ve kopyalanm›fl materyal
Paragraflama (boflluk vb)
Daktilolar ve daktilo ile yaz›lm›fl belgeler
Parmak izi, ayak izi
Parmak izi
Ayak izi
Avuç izi
Damga ve Bask›lar
Alet izleri
Ayakkab› izleri
Eldiven izleri
Alet izleri ve damgalar›
Tekerlek izleri
Kumafl izleri
Sürtünmesiz vücut izleri
Ses, görüntü ve bilgisayar analizi
Ses band› kay›tlar›
Dil örnekleri
Görüntü de¤iflimleri
Yüz haritalamas›
Konuflma örnekleri
Bilgisayar donan›m ve yaz›l›m›
Videogrammetri
Bilgilerin geri kazan›lmas›
Trafik kazas› inceleme
Takograf kartlar›
Parça ar›zalar›
Araç immobilizer sistemleri
H›z hesaplama
Elektrik ar›zalar›
Tehlikeli yükleme
‹z deliller
Olay yeri inceleme
Yer incelemesi
Bilgisayar simulasyonu
Yang›n ‹nceleme
Delil toplama
Foto¤raflama

*Klinik laboratuvarlar›n ilgi alan›na giren biyolojik örnekler.
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yetkilendirilmifl ve yap›land›r›lm› fl adli laboratuvarlar taraf›ndan karfl›lan›r (7).
Biyolojik Örneklerde Yap›lan Adli Testler
Biyolojik örneklere uygulanan adli testler,
biyolojik ve kimyasal analizlerdir. Klinik
laboratuvarlar canl› bireylerle ilgili t›bbi
amaçlar do¤rultusunda yap›land›r›ld›klar› ve
yetkilendirildikleri için biyolojik örneklerde
yapt›klar› testler de s›n›rl›d›r (Tablo 2).
Klinik Laboratuvarlardan Adli Test ‹stemi
Yap›lan Durumlar
Klinik laboratuvarlardan, hekimler do¤rudan
adli amaçl› veya adli olgulardan t›bbi amaçl›
laboratuvar testleri isteyebilmektedir.
Do¤rudan adli amaçl› test istemi; ülkemizde
alkol ve uyutucu, uyar›c›, uyuflturucu gibi
madde kullan›m› konusunda yasal k›s›tlaman›n oldu¤u ve kullan›m›n›n denetlendi¤i durumlarda yap›lmaktad›r. Bu durumun ilki; Türk
Ceza Yasas›yla getirilen en önemli yeniliklerden biri olan Denetimli Serbestliktir. TCK
34/1. Maddesine göre geçici bir nedenle ya da
irade d›fl›nda al›nan alkol, uyuflturucu madde
etkisiyle ifllenen suçlarda fiilin hukuki anlam
ve sonuçlar›n› alg›layamayan veya bu fiille
ilgili olarak davran›fllar›n› yönlendirme yetene¤i önemli ölçüde azalm›fl olan kifliye ceza
verilmemektedir (4). Buna göre, madde kullanan kifli hakk›nda, tedaviye ve ''denetimli
serbestlik'' tedbirine hükmolundu¤unda; bir
uzman kifliyi uyuflturucu veya uyar›c› maddenin kullan›lmas›n›n etki ve sonuçlar› hakk›nda bilgilendirerek rehberlik eder ve kiflinin
geliflimi ve davran›fllar› hakk›nda üçer ayl›k
sürelerle rapor düzenleyerek hakime verir.
Tedavi süresince devam eden denetimli
serbestlik tedbirine, tedavinin sona erdi¤i
tarihten itibaren 1 y›l süreyle devam edilir
ve gerekirse sürenin uzat›lmas›na karar verilebilir. Ancak, bu durumda süre 3 y›ldan
fazla olamaz. Kiflinin cezas› ancak tedavi ve
denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine
uygun davranmamas› halinde infaz edilir.
Yine alkol ve madde ba¤›ml›lar›n›n medeni
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haklar› yönünden k›s›tlanmas› gerekti¤i ve
tedavisi/e¤itiminin devlet taraf›ndan elveriflli
bir kuruma yerlefltirilerek veya al›konularak
yap›lmas› gerekti¤i de belirtilmektedir (12).
Do¤rudan adli amaçl› test isteminin istendi¤i
di¤er durum ise Karayollar› Trafik Kanunu ve
ilgili Yönetmeli¤ine göre trafik polisleri taraf›ndan yap›lan trafikte alkol denetimleridir.
Ülkemizde ticari araç sürücüleri ve kamu
hizmetinde çal›flan sürücülerin alkollü olarak
trafi¤e ç›kmalar› tümüyle yasaklanm›fl, di¤er
sürücüler içinse yasal s›n›r olarak bir litre kanda yar›m gram alkole eflit olan, 0.50 Promil
olarak belirlenmifltir. Buna göre alkolü araç
kulland›¤›ndan flüphe edilen sürücüler için;
"Herhangi bir uyuflturucu, uyutucu veya keyif
verici ve benzeri özelliklere sahip psikotrop
madde almak suretiyle araç kulland›¤› flüphesi
uyanan sürücülerin durumlar› teknik cihaz
kullan›lmak suretiyle tespit edilir. Teknik cihaz
bulunmamas› halinde bu sürücüler, t›bbi
yönden incelenmek, kan veya idrar analizleri
yap›lmak üzere, adli t›p kurumu olan yerlerde bu kuruma, olmayan yerlerde ise Sa¤l›k
Bakanl›¤›na ba¤l› tahlil yapabilecek teknik ve
t›bbi imkânlara sahip olan sa¤l›k kurulufllar›na olay an›ndan itibaren en geç 24 saat
içerisinde Cumhuriyet savc›l›klar› arac›l›¤› ile
sevk edilir" olarak belirtilmektedir. Hastan›n
sevki mümkün olmad›¤›nda ise kan örne¤inin
bir sa¤l›k biriminde al›narak tahlil yapabilecek
teknik imkana sahip adli t›p kurumu veya
sa¤l›k bakanl›¤› birimine gönderilmesi gerekti¤i bildirilmektedir. Kiflinin trafik ile ilgili
konularda kan örne¤inin al›nmas› iç beden
muayenesi kapsam›nda olsa da, ilgili yönetmelik gere¤i hakim/savc› karar› al›nmas›na
gerek yoktur, polis/jandarma yaz›s› kan örne¤inin al›nmas› için yeterlidir (6). Kifli trafik
kazas› sonras› yaralanm›fl ise bu ölçümler
hastan›n sevk edildi¤i sa¤l›k kuruluflunda
yap›lmal› veya örnekler al›narak inceleme
yap›labilecek yere gönderilmelidir. 2007 y›l›nda yönetmelikte yap›lan de¤iflikliklerle; sürücünün, belirtilen teknik özelliklere (alkol
tespitine iliflkin tarih, saat ve ölçüm sonucu
Türk Klinik Biyokimya Dergisi

Adli Örnek ‹fllemleri
Tablo 2. Biyolojik örneklerde yap›lan adli testler.
Biyolojik Analizler
Basit Kan Grubu ve Rh Tayini*
Kan Grubu ve Faktörleri*
Lekedeki Kan›n ‹nsana Ait olup olmad›¤›
Lekeden Grup Tayini
Bakteriyolojik Muayeneler*
Serolojik Muayeneler*
Spermogram*
Frotti (smear)*
DNA testi
Sperm Lekesinin ‹nsana Ait Olup Olmad›¤›
Olay Yerinde Kan Lekesi Model Analizi
Kan Lekesi Model Analizi
Kimyasal Analizler
Toksikolojik Analizler
Alkol
Kanda Alkol (Convay Yöntemi)
Kanda Alkol (Headspace/Gas Chromatography Yöntemi)
Kanda Alkol (Enzimatik Yöntem)*
Solunum havas›nda Alkol (Alkolmetre ile)
Otopside Sistematik Toksikolojik Analizler (STA)
Kanda
‹drarda
Mide muhteviyat›nda
‹ç organlarda
Kullan›lan materyalde
Otopsiden ve canl› kiflilerden al›nan analiz örneklerinde sistematik uyutucu-uyuflturucu (SUU) analizi
A¤›z-burun-t›rnak y›kama s›v›s›nda
‹drarda
‹drarda enzimatik kart-test ile
Kanda (klasik yöntemlerle)
Her çeflit malzemede (klasik yöntemlerle)
Özel ‹stekler - Otopsi Materyalinde ve canl› kifliden al›nan biyolojik s›v›larda özel toksikolojik analizler (klasik
yöntemler ile)
Uçucu toksik maddelerin analizi
Hemoglobin türevleri analizi (Kalitatif ve Kantitatif Spektrofotometrik yöntem)
Zehirli metal analizi*
Narkotik Analizler
Kannabionoid analizi
Afyon ve morfin, kodein,tebain ve di¤er alkoloidlerin analizi
Eroin ve 6-MAM analizi
Kokain ve LSD
Her çeflit malzeme ve eflyada uyuflturucu madde bulafl›kl›¤› aranmas›
Her tülü ilaç analizi
Di¤er uyuflturucu analizleri
‹leri Analizler, Do¤rulama Testleri
UV.V‹S Spektroskopisi ile madde idantifikasyonu
IR Spektroskopisi ile madde idantifikasyonu
FT-IR ile madde idantifikasyonu
Kapiler Gaz Kromatografisi (GC) ile kalitatif ve kantitatif analiz
GC-Kütle spektroskopisi(GC-MS) ile analiz
HS/GC ile alkol ve uçucu kimyasallar›n analizi*
HPLC ile analiz*
‹mmunoassay yöntemler (Her bir uyutucu-uyuflturucu için)*
Atomik Absorbsiyon spektroskopisi (Alevli) ile analiz*
Atomik Absorbsiyon spektroskopisi (Grafit f›r›nl›) ile analiz*
CO-Oximetre ile analiz*
*Klinik laboratuvarlar›da s›kl›kla yap›labilen testler.
Cilt 7, Say› 3, Aral›k 2009
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ile cihaza ait seri numaras›n› gösterir ç›kt›
verebilen ve kalibrasyon ayar› yap›lm›fl teknik
cihazlar) sahip olmayan cihazla ölçüme
itiraz› veya kabul etmemesi veya bu cihazla
örnek al›nmas›na karfl› koymas› (solunum
havas›ndan alkol testini kabul etmemesi),
örnek vermemesi durumunda ise, kiflinin iki
saat içinde alkol ölçümü için adli t›p merkezlerine veya Sa¤l›k Bakanl›¤›na ba¤l› teknik ve t›bbi imkanlara sahip olan en yak›n
sa¤l›k kurulufllar›na gönderilmesi gerekti¤i
belirtilmektedir. Kifli burada kan örne¤i verecek veya kalibre-uygun teknik özelli¤e sahip
bir cihazda solunum havas›ndan alkol testi
yapt›racakt›r. Kaza an›ndan örne¤in al›nd›¤›
süreye kadar geçen zaman›nda göz önüne
al›nmas› gerekti¤i vurgulanmaktad›r (13).
Laboratuvar olanaklar›n›n bulunmad›¤› sa¤l›k
kurulufllar›nda hekim taraf›ndan yap›lan
muayene sonucuna göre düzenlenen rapor
esas al›nmaktad›r (13). Ülkemizde trafik
denetimleriyle ilgili iki önemli yasal eksiklik
mevcuttur; biri trafikte alkol kullan›m›n›n
d›fl›nda madde kullan›m›n›n denetlenmesidir.
Madde etkisinde trafikte tafl›t sürme konusunda yasal düzenleme eksikli¤i ve multidisipliner yaklafl›m gereklili¤i bilinmektedir
(11). Analitik toksikolojik incelemelerin (uyuflturucu ve keyif verici maddelere yönelik incelemelerle ilgili yönetmelik maddesi) rutin
uygulamalarda daha fazla yer almas› gerekti¤i görüflü desteklenmeli, trafikte yerinde
madde analizi uygulamalar› yap›lmal›d›r (11).
‹kincisi alkol ölçüm cihazlar›n› kontrol edebilecek birimler (ABD’de örne¤i Ulusal Anayol Trafi¤i Güvenlik Kurumu gibi) oluflturmas› gere¤idir.
Klinik laboratuvarlardan klinisyenler taraf›ndan adli olgulardan t›bbi amaçla istenen
testler genellikle toksikolojik testlerdir. Adli
toksikolojik testler; madde kullan›m›, zehirlenme ve yaralanma/ ölümün medikolegal
araflt›r›lmas›nda yard›mc› olmas› için vücut
s›v›lar›nda alkol, ilaç ve di¤er toksik maddelerin saptanmas› veya miktar›n›n ölçümüne
dayanan testlerdir (3). Bu testlerden baz›lar›:
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• Organofosforlu tar›m ilaçlar›na ait zehirlenmelerde serumda kolinesteraz aktivitesi,
ilac›n düzeylerinin belirlenmesi,

• Tedavi amac›yla kullan›lan ilaçlara ait zehirlenmelerde serumda aspirin, parasetamol
vb. düzey ölçümleri,

• Alkol ve narkotiklere (uyuflturucu, uyar›c›
ve benzeri madde kullan›m›/keyif veren/
kötüye kullan›lan/ ba¤›ml›l›k yapan maddelere/ilaçlara) ait zehirlenmelerde etil alkol,
opiat bileflikleri, kokain, amfetamin, esrar,
uçucu, solvent maddeler ve benzodiazepin gibi ilaç taramalar›d›r.
Biz de kendi hastanemizde hekimler taraf›ndan do¤rudan adli amaçl› istenen testler için
adli örnek ifllemleri; adli olgulardan t›bbi
amaçla istenen testler için acil örnek ifllemleri prosedürlerini uygulamaktay›z.
Adli Sürecin Bafl›: Adli Makam Baflvurusu
ve Adli Olgu Tan›s›/Bildirimi
Sa¤l›k kurulufllar›nda adli süreç, ya adli makamlar›n resmi baflvurusu ile ya da sa¤l›k
hizmeti sunulurken bafllar. Birincisinde; sa¤l›k kurulufllar›na mahkeme, savc›l›k veya bu
makamlarca görevlendirilen di¤er resmi makamlardan (polis, jandarma) gelen adli t›bbi
görüfl (medikolegal görüfl) ya da toksikolojik
araflt›rma/ kimyasal inceleme istemlerinin
resmi baflvurusu ile adli süreç bafllar. ‹kincisinde ise; tan› ve/veya tedavi amac› ile
gelen/getirilen hastalar aras›nda adli olgu
tan›s›n›n hekim taraf›ndan konulmas›yla adli
süreç bafllar (3-5). Adli Olgu, bireyin biyopsikososyal sa¤l›¤›n›n bozulmas›ndan ya da
ölümünden, baflka bir birey ya da kurumun
tedbirsiz, dikkatsiz davran›fl› ya da ihmali,
ya da kas›tl› eyleminin sorumlu tutuldu¤u veya
flüphesinin oldu¤u durumlard›r. Adli nitelik
tafl›yan olgularda adli birimlere (savc›l›k,
karakol gibi) sözlü veya yaz›l› olarak adli
olgu bildirimine bulunulur (4,5).
Ceza Muhakemesi Kanunu, Beden Muayenesi,
Genetik ‹ncelemeler ve Fizik Kimli¤in Tespiti
Hakk›nda Yönetmelik kapsam›nda resmi istem
Türk Klinik Biyokimya Dergisi
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yaz›s›n›n olmad›¤› adli olgularda adli t›bbi
rapor düzenlenemez, tan› ve tedavi amac›
d›fl›nda adli amaçl› vücut s›v›lar›ndan örnek
al›namaz. Vücut s›v›lar›n›n al›nmas› (kan,
idrar, tükrük örnekleri gibi) Ceza Muhakemesi Kanunu, Beden Muayenesi, Genetik
‹ncelemeler ve Fizik Kimli¤in Tespiti Hakk›nda Yönetmelik hükümlerine göre iç beden
muayenesi kapsam›nda kabul edilir ve hakim/
savc› karar›na ba¤l›d›r (5,6). Adli t›bbi rapor
düzenlemekle görevli kuruma getirilen adli
olgularda resmi istem yaz›s› istenmeli ve
rapor düzenlenmelidir. Ancak Türkiye’nin de
2003 y›l›nda imzalayarak taraf oldu¤u Avrupa
Biyot›p Sözleflmesi ve Hasta Haklar› Yönetmeli¤i’ne göre; adli makamlar›n resmi yaz›s›
olmayan durumlarda (cinsel sald›r›/istismar
gibi acil olarak biyolojik örneklerin al›nmas›
gereken durumlarda) hastan›n yarar› gözetilerek ayd›nlat›lm›fl onam› al›nd›ktan sonra
tan› ve tedavi süreci bafllat›l›r ve gereken
biyolojik örnekler al›nabilir (14,15). Bu hastalarda adli raporda yer almas› gereken tüm
bulgular hasta dosyas›na kaydedilir ve resmi
yaz› geldi¤inde adli rapor format›na dönüfltürülür. Adli raporunun kendi bulgular›yla
uymad›¤›n› düflünen olgular›n ba¤›ms›z bilirkiflilerden rapor alabilece¤i ya da ilgili kurumlardan alternatif rapor talep ve temin
edebilece¤i unutulmamal›d›r (15).
Yasal olarak bir suçun ifllendi¤i yönünde flüphe duyan sa¤l›k kuruluflundaki tüm sa¤l›k
personelinin adli olgu bildirimi yükümlülü¤ü
bulunmaktad›r. Bu yükümlülük klinik laboratuvarda görevli kiflileri de içerir. S›kl›kla
karfl›lafl›lan ve bildirim yükümlülü¤ü bulunan
olgular Tablo 3’de belirtilmifltir (3,4).
Adli Örnek Al›m›
fiüpheli ve ma¤durdan beden bütünlü¤üne
müdahale ederek delil elde etmek için yap›lan t›bbi müdahaleler, toplum yarar› ve kamu
güvenli¤i ile kiflisel haklar› ilgilendiren etik
bir sorundur. Fakat Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre flüpheliden örnek al›m› için hakim
veya mahkeme karar› gerekir (5,6). Ma¤durdan
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Tablo 3. S›k karfl›lafl›lan adli olgu sebepleri.
Künt travma, a teflli silah, patlay›c› madde, kesici, delici,
ezici alet yaralanmalar› (kifliler aras› fliddet; kas›tl› veya
taksirli eylemler)
‹fl kazalar›, yüksekten düflme, trafik kazalar›
Asfiksiye neden olan durumlar (as›, elle, ba¤la bo¤ma gibi)
Elektrik çarpmalar›
Cinsel sald›r› olgular›
Çocuk cinsel istismar› ve ihmali
Yafll› istismar› ve ihmali
Zehirlenmeler
Yan›k
fiüpheli görülen di¤er olgular

örnek al›m› için ise r›zas›n›n olmas› yeterlidir.
Birey istemezse örnek al›nmaz; vazgeçerse
iflleme al›nm›fl testleri iptal edilir. Ayr›ca biyolojik örneklerin al›nabilmesi için yap›lacak
t›bbi müdahalenin, kiflinin sa¤l›¤›na aç›kça
ve öngörülebilir zarar verme tehlikesinin
bulunmamas›na dikkat edilir (14,15). T›bbi
müdahaleler t›p biliminin kabul etti¤i yöntem
ve araçlarla yap›l›r. Müdahale hekim veya
hekim gözetiminde bir sa¤l›k çal›flan› taraf›ndan yap›labilir. Adli olgularda, kiflinin sa¤l›k
durumunun gerekliliklerine göre, kiflinin hayat›n› ve sa¤l›¤›n› korumaya yönelik olarak,
Cumhuriyet savc›s› veya hâkim karar› aranmaks›z›n hastaya t›bbi muayene ve tedavi
amaçl› müdahaleler yap›labilir (5,14,15).
Ancak, bu muayene ve müdahaleler s›ras›nda, t›bbi kan›t özelli¤indeki materyalin - suç
delillerinin kaybolmamas›na özen gösterilir.
Muayene edilen hastadan al›nan örneklerin
kurum içi veya baflka bir kuruma gönderilmesi s›ras›nda örneklerin de¤ifltirilmemesi
ve d›fl koflullardan etkilenip bozulmamas› için
gerekli önlemler (güvenlik zincirine uyulmas›,
so¤uk zincirde saklama ve transport gibi)
al›nmal›d›r (3,14-16).
Laboratuvarda Adli Örnek ‹fllemleri

(fiekil 1)

Hasta haklar› Yönetmeli¤i ve Yatakl› Tedavi
Kurumlar› ‹flletme Yönetmeli¤i’ne göre acil
olgular hariç olmak üzere, adli olgular›n muayenesi, tetkiki ve rapor düzenlenmesine öncelik
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fiekil 1. Adli örnek ifllemleri.

tan›nmas› gerekti¤i belirtilmektedir (10,14).
Kiflilerin iç beden muayenesi kapsam›nda
de¤erlendirilebilecek laboratuvar tetkikleri
sa¤l›k personeli taraf›ndan yap›l›r (5, 6).

tur (7, 16-18). Bu süreçlerdeki önem tafl›yan
durumlara s›rayla de¤inelim:

Laboratuvar hizmetleri, hekimin test iste¤i
yapmas›ndan hasta yarar›na kullan›lmas›na
kadar geçen süreçtir. Adli örneklerden istenen test analiz iflleminde çeflitli basamaklarda dikkat edilmesi gereken konular mevcut-

Klinik laboratuvarlara gönderilen örneklerin
adli olguya ait oldu¤unun bildirilmesi laboratuvar içinde ayr›cal›kl› örnek ifllemlerinin
yap›lmas› için gereklidir. Adli makamlarca
hastane ba flhekimli¤ine do¤rudan resmi yaz›
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1. Test ‹stem ve Örnek Al›m ‹fllemleri
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ile ve genellikle kolluk kuvvetleriyle gönderilen flüpheliden adli örnek al›m ve/veya
test iste¤i yap›ld›¤›nda bu bildirim kendili¤inden gerçekleflmifl olmaktad›r. Ancak hekimler taraf›ndan t›bbi amaçlarla laboratuvar
testleri istenirken adli süreçler gözard› edilebilmektedir. Klinisyenlerin örnekle birlikte
"adli olgu" bilgisini laboratuvara iletmesi
önem tafl›maktad›r.
Örnek al›m›nda örne¤in di¤er materyallerle
kontaminasyonundan sak›n›lmal›d›r. Tüm
ifllemlerde eldiven giyilmeli, s›k eldiven
de¤ifltirilmeli, kontaminasyon flüphesi varsa
örnek tekrar al›nmal›d›r. Ayr›ca bekleme ile
test edilecek analit azalaca¤› veya kaybolabilece¤i için örnek olabildi¤ince erken al›nmal›d›r (ilk 24 saat içinde). Kan› al›nan kiflinin kimli¤i kontrol edilmeli ve örnekler do¤ru
flekilde etiketlenmeli ve paketlenmeli (hatta
mühürlenmeli); bekleyecekse uygun koflullarda saklanmal› ve uygun flekilde nakledilmelidir (18).
2. Örnek Nakil, Teslim ve Kabul ‹fllemleri
Bir kan›t (ispat vas›tas›) olarak örneklerin
geçerlili¤i ve güvenilirli¤i sa¤lanm›flsa, adli
örnek olarak laboratuvarda ifllem görür. Aks i
takdirde hukuksal bir sorunu çözme, suç
fiilini ispatlama, bir suçu ayd›nlatma veya
suç san›klar›n› tespit etme aç›s›ndan yan›lt›c› olacakt›r. Örnek geçerlili¤i, gönderilen
örneklerin her laboratuvar›n kendi k›lavuzuna/
prosedürlerine uygunsa kabul edilmesi; uygun de¤ilse reddedilmesi ile sa¤lan›r. Örnek
güvenli¤i ise afla¤›da belirtilmifl önlemlerle
sa¤lan›r (3,7,16).
Adli örneklerin nakli s›ras›nda örne¤in de¤ifltirilmesi veya etkilenmesi flüphesine yer b›rakmayacak önlemler al›nmal›d›r. Bu nedenle adli örnek nakli elden yap›l›r; hasta, hasta
yak›nlar›, asansör, kargo paketi gibi örnek
güvenli¤ini tehdit eden arac›larla olmamal›d›r, sa¤l›k personeli, kolluk kuvveti veya resmi
yaz›yla görevlendirilmifl kiflilerle olmal›d›r.
Örnek güvenli¤i aç›s›ndan örnek devaml›l›Cilt 7, Say› 3, Aral›k 2009

¤›n›n sa¤lanma s› da önemlidir. Bu örnek
al›m›ndan at›m›na kadar gerçekleflen tüm
ifllemlerin kaydedilmesiyle sa¤lan›r. Laboratuvarda da bu amaçla örnek teslim tutana¤›
ile örnek teslim/kabulünün kayd› sa¤lanmal›d›r. Burada tarih, saat, örnek sahibinin ad›
ve soyad›, örnek tipi ve istenen test, örne¤i
tafl›yan kiflinin ad› ve imzas›, örne¤i kabul
eden kiflinin ad› ve imzas› kaydedilmelidir.
Tutanak iki nüsha haz›rlan›r ve biri teslim
eden kifliye verilir; di¤eri ise laboratuvarda
saklan›r.
3. Örnek Analiz ‹fllemleri
Örneklerin analizi olabildi¤ince h›zl› yap›l›r;
bekleme durumunda örnekler uygun çevre
ve güvenlik koflullar›nda saklanmal›d›r (7).
Ayr›ca adli örneklerin analizinin yap›ld›¤›
birimlerde laboratuvar yönetiminin yetkilendirdi¤i kifliler çal›fl›r; yetkisiz kiflilerin buralara girifli engellenir. Örnek kabulünden sonraki her olumsuz durum da tutana¤a kaydedilir.
Adli örnek analizleri karfl›laflt›rmal› yap›lmal›d›r. Ayn› örne¤in iki kez çal›fl›lmas›, farkl›
cihazlarda çal›fl›lmas› veya negatif/pozitif
kontrol hasta örnekleriyle çal›fl›lmas› bu karfl›laflt›rma olana¤›n› sunarak hata ihtimalini
azalt›r.
Adli örnek analizinde iki test stratejisi vard›r:
Tarama ve do¤rulama (7,16-18). Tarama testleri h›zl› sonuç verir, uygulamas› kolayd›r;
ama özgüllü¤ü düflüktür. Bu nedenle pozitif
ç›kan sonuçlar do¤rulanmal›d›r. Do¤rulama
testleri ise geç sonuç verir, maliyetlidir, deneyim gerektirir; ama duyarl›l›¤› ve özgüllü¤ü yüksektir.
Test analizi sonuçlar›, kalite kontrol sonuçlar›, örnek ve test analiz verileri (reaksiyon
e¤risi, kalibrasyon e¤risi ve hesaplamalar)
ve e¤er olanak dahilinde ise hastaya ait
klinik veriler incelendikten sonra onaylan›r.
Laboratuvarlar; analizlerin geçerlili¤i, güvenilirli¤i, tekrarlanabilirli¤i, hassasiyeti ve özgünlü¤ü konusunda gerekli verilere ve bilgi
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birikimine sahip olmal›d›r (17). Bu nedenle
testin ölçüm belirsizli¤i, testi interfere eden
durumlar mevcutsa bildirilmesi uygun olur.
4. Sonuç Raporu ‹fllemleri
Laboratuvar sonuç raporu, adli olgu örne¤inden istenen testin sonucunu içeren yaz›l›
belgedir. Sonuç raporu, e¤er laboratuvar
testi adli makamlarca do¤rudan isteniyorsa
"adli rapor" format›nda düzenlenmelidir. Bu
raporun içeri¤inde; raporu düzenleyen kurum
ad›, rapor düzenleme tarihi ve saati, rapor
iste¤i nedeni, örnek sahibi ad› ve soyad›,
protokol numaras›, test sonucu, (ç›kan sonuç,
birimi ve referans aral›¤› içermelidir), test
yorumu (test yöntemi veya hastan›n durumundan kaynaklanan ölçüm hatalar› aç›klanmal› ve testin ölçüm belirsizli¤i bildirilmelidir), raporu düzenleyenin ad› ve soyad›,
diploma numaras›, görevi, imzas› (laboratuvar sonucunun ikinci kontrolü hata riskini
azaltacakt›r. Bunun için ikinci bir laboratuvar
birim sorumlusu (uzman) onay› eklenebilir),
raporu teslim alan kiflinin ad› ve soyad›, tarih
ve saat, imzas› bulunmal›d›r. Bu raporlarda
test sonucu ve test ifllemlerine göre görüfl ve
karar bildirerek kiflinin t›bbi durumu tespit
edilmelidir. E¤er test istemi bir hekim taraf›ndan yap›lm›flsa ve adli raporu bu hekim
düzenleyecekse sadece laboratuvar test sonucunun raporlanmas› yeterlidir. Bu durumda
adli örnek test analizinin sonucu laboratuvar›n standart test sonuç raporu format›nda
düzenlenir.
Sonuç raporunun saklanma süresi de yasalarda belirtilmeyen konulardand›r (16). Elektronik kay›tlarda çok sorun olmamakla birlikte; elden teslimde yaz›l› belgeler mutlaka
olaca¤› için ciddi bir ifl yükü ve yer iflgali
oluflturacakt›r. Bu da sa¤l›k kuruluflunun kendi
içinde düzenleyece¤i prosedüre göre uygulanmal›d›r.
5. fiahit Numune
Adli makamlarca istenmesi halinde do¤rulama yap›lmas› amac›yla analizi tamamlanan
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adli örneklerin yede klenmesi gerekir (7). Adli
kurumlardan veya üst yönetimden resmi yaz›
ile talep gelmedikçe bu flahit numunelerin
laboratuvar d›fl›na ç›kart›lmamas› ve/veya
yeniden çal›fl›lmamas› uygun olur. fiahit numune yasalarda belirtilmeyen bir konudur.
Adli örnekler örnek sahibinin kimli¤i belli
olacak flekilde etiketlendikten sonra, analit
stabilitesine ba¤l› olarak belirli s›cakl›k flartlar›nda uygun süreyle saklan›r. Laboratuvar
biriminde flahit numunelerin sakland›¤› derin
dondurucuya yetkisiz kullan›c›lar›n eriflimi
engellenmelidir. Örneklerin saklanmas› ve
öngörülen saklama süresi dolan örneklerin
at›lma ifllemi sonras› tutanaklar› laboratuvar
sekreterli¤ine teslim edilir.
Teste Özel Durumlar
Teste özel önemli durumlar› ve bunlara kendi
çözümlerimizi s›rayla de¤inelim:
1. Kanda Alkol Taramalar›
Alkol testi için en do¤ru örne¤in venöz kan
oldu¤u belirtilmektedir. Venöz kan al›nacak
deri bölgesi, alkol içermeyen bir çözelti ile
dezenfekte edilmelidir. Fermantasyonu ve
koagülasyonu engellemek için sodium florid
ve potasyum oksalat içeren tüplere örnekler
al›nmal›d›r (19).
Alkol ölçümü klinik laboratuvarlarda genellikle enzimatik (alkol dehidrogenaz ile metabolize edilmesinde NADH oluflumunun spektrofotometrik olarak saptanmas›) yöntemle
yap›l›r. Bu yöntemin sensitivitesi 10 mg/dL’dir.
Bu de¤er özellikle yasada alkol düzeyi s›f›r
olmas› istenen mesle¤i floför olanlar için
sorun teflkil eder. Bizim hastanemizde de test
raporunda <10 mg/dL sonuçlar için "saptama
de¤erinin alt›ndad›r" aç›klamas› yaz›lmaktad›r. Do¤rulama testi gaz kromatografisidir.
Klinik laboratuvarlarda ç›kan alkol sonucu
genellikle mg/dL birimi ile rapor edilir. Fakat
yasada belirtilen alkol s›n›r› promil olarak
ifade edildi¤inden; özellikle araç kazalar›nda
kasko si gorta flirketi çal›flanlar› taraf›ndan
Türk Klinik Biyokimya Dergisi
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yanl›fl anlafl›larak ma¤duriyetlere sebep olmaktad›r. Bu aç›dan mg/dL birimi yan›nda
promil olarak da ifade edilmesi bu ma¤duriyetleri önleyecektir; adli rapor fleklinde
düzenlenecek ise mesle¤i flöför olanlar için
≥10 mg/dL, di¤er kifliler için ≥50 mg/dL de¤erlerin pozitif olarak raporlanmas› uygundur.
Kanda; serumda veya plazmada yap›lan alkol
ölçümlerinin düzeylerinin farkl›l›klar gösterdi¤i bilinmektedir. Analiz aflamas›nda hangi
yöntemin ve örne¤in hangi k›sm›n›n›n kullan›ld›¤› raporda belirtilmelidir (17).
Florid içeren plazmada alkol -20°C’de 6 ay
stabildir. fiahit numune bu süre geçtikten
sonra at›l›r (19,20).
Alkol almad›¤› halde kanda alkol konsantrasyonu yüksekli¤inin saptanmas› literatürde
belirtilmifl bir durumdur. K›sa barsak sendromu veya yalanc› barsak t›kan›kl›¤› gibi
durumlarda sindirim sisteminde bakterilerin
fermantasyonuyla alkol oluflumunun artt›¤›
ve emilerek kandaki konsantrasyonu yükseltti¤i bildirilmifltir (21).
2. ‹drarda Uyuflturucu Taramalar›
Uyuflturucu taramalar› için en do¤ru örnek
idrard›r. Çünkü idrarda bulunma süresi kandan uzundur (kullanan kiflinin metabolize
etme h›z›na ve kullan›lan maddeye göre de¤iflir), böbrekler taraf›ndan konsantre edildi¤inden idrarda yüksek konsantrasyonda
saptan›r, ayr›ca idrarda analit yan›s›ra metabolitlerinin de at›l›m› olaca¤›ndan tümünün
ölçümüne olanak verir. Bunun yan›s›ra idrar
a¤r›s›z, noninvaziv ve bol miktarda toplanabilen bir örnektir.
‹drar örne¤i taze olmal›d›r. Ayr›ca idrar taramalar›nda örnek verirken hileye baflvurulabilir. WC’lerde kolay temin edilen temizleyiciler/ antiseptik olarak kullan›lan çözeltiler
olan çamafl›r suyu, glutaraldehit, nitrit, amonyak, sirke, oksidanlar (hidrojen peroksit, piridinum klorokromat gibi), su (dilüsyon), ticari
eklentiler (urineaid, klear) idrara eklenebilir
veya idrar baflkas›n›nki ile de¤ifltirilebilir.
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Bu durum gözetim alt›nda idrar örne¤i al›nmas›yla önlenebilir; ama idrar›n renk, pH,
dansite, s›cakl›k, elektrolit, bakteri-nitrit taramalar› hileyi saptama aç›s›ndan yararl› olabilir (22).
Tarama testinde pozitif ç›kan sonuçlar kesin
de¤ildir, do¤rulanmas› gereklidir. E¤er bir
laboratuvar do¤rulama testi yapam›yorsa,
bu durum raporda belirtilmelidir. Bizim hastanemizde de test raporunda "bu bir tarama
testidir; do¤rulanmas› gereklidir" aç›klamas›n› içeren bir uygulama mevcuttur.
Uyuflturucu testleri aç›s›ndan tarama testi
olarak çeflitli immunoassay yöntemlerinden
biri (üreticisine göre RIA, FPIA, EMIT, CEDIA vs)
tercih edilirken; do¤rulama için gaz kromatografi kütle spektoskopisi (GC-MS) yöntemi
kullan›lmal›d›r. GS-MS cihaz›n›n çok pahal›,
h›zl› test çal›flmaya uygun olmamas›, teknik
alt yap› gerektirmesi (yetiflmifl personel, örnek
haz›rl›k ifllemleri için cihaz/ malzeme, analiz ifllemleri için standart ve kalite kontrol malzemesi) ve ayr›ca bu konuda yasal zorunlulu¤un da bulunmamas›ndan dolay› Türkiye’de
ço¤u merkezde bu uyuflturucu testlerinin
do¤rulamas› yap›lamamaktad›r. Oysa, birinci
basamak tarama test sonuçlar› do¤as› gere¤i, tan›mlay›c› de¤ildirler ve tek bafllar›na
yasal olarak da yeterli de¤ildirler.
Uyuflturucu testlerinde kantitatif sonuç verilmesi, t›bbi toksikolojik durumlarda (özellikle kan analizlerinde) ard›fl›k ölçümlerde
maddenin vücuttan at›l›m› hakk›nda bilgi
vermesi aç›s›ndan de¤erli iken; uyuflturucu
kullan›m›n›n araflt›r›ld›¤› durumlarda (özellikle idrar analizlerinde) sadece maddenin
mevcudiyetinin bildirilmesi önem tafl›r. Bu
nedenle kantitatif test sonucu yerine pozitif
veya negatif fleklinde raporlama uygundur.
Yasalar›m›zda da uyuflturucu taramalar› için
negatif veya pozitif olmas› karar›n›n verildi¤i
eflik de¤erler belirtilmemifltir. Tarama ve do¤rulama testleri için farkl› ülkelerde farkl› de¤erler bildirilmifltir (Tablo 4) (23-27). Bizim
laboratuvar›m›zda "Substance Abuse and
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Tablo 4. Baz› uyuflturucu testlerinin eflik de¤erleri.
Vücutta Kalma Süresi

Tarama Testi / Do¤rulama Testi Eflik De¤eri
ABD
(SAMHSA*)

‹ngiltere
(EWDTS*)

‹sveç
(AGSA*)

Avustralya

1 -14 gün

50/15

50/15

50/15

50/15

Amfetamin (ng/mL)

1-2 gün

1000/500

500/200

500/500

300/300

Benzodiazepin (ng/mL)

1-3 gün

-

200/100

100/100

200/200

Esrar (ng/mL)

Kokain (ng/mL)

2-4 gün

300/150

300/150

300/150

300/150

Opiat (ng/mL)

1-2 gün

2000/2000

300/300

300/300

300/300

*SAMHSA: Substance Abuse and Me ntal Health Services Administration
*EWDTS: European Workplace Drug Testing Society
*AGSA: Swiss Working Group for Drugs of Abuse Testing Guidelines

Mental Health Servi ces Administration (SAMHSA)"
taraf›ndan yay›nlanan "Mandatory Guidelines
for Federal Workplace Drug Testing Programs"
de¤erleri kullan›lmaktad›r.
SAMHSA bu testler için idrar örne¤inin taze
olmas› gerekti¤i aç›kça belirtirken, "European
Workplace Drug Testing Society (EWDTS)"
k›lavuzunda uyuflturucu testleri için örne¤in
-20°C’de 6 aydan uzun süre stabil oldu¤u
bildirilmektedir. Bizim laboratuvar›m›zda flahit
numune olarak 6 ay bitince tutanakla at›lmaktad›r.
Son söz olarak; sa¤l›k kurulufllar› ve klinik
laboratuvarlar, mevcut yasalar›n adli örnek
yönetimini tam olarak düzenlemedi¤i durumlarda, adaleti yan›ltmayacak ve bireyleri ma¤dur etmeyecek flekilde kendi prosedürlerini
oluflturmal›d›rlar. En do¤rusu, adli t›p ve
laboratuvar uzmanl›k derneklerinin oluflturaca¤› bir komisyonun bu konuda bir tavsiye
k›lavuzu yay›nlayarak standart ve güvenilir
uygulamalar yap›lmas›n› sa¤lamalar› olacakt›r.
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