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Kimler Adli Rapor düzenler

• Ülkemiz yasalarına göre, tüm hekimler istendiğinde adli rapor 
düzenlemekle yükümlüdür.
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Medical Reports

• İdari raporlar
• Sağlık raporları
• Hastalık raporları
• Adli (adli-tıbbi) raporlar
• Diğer tıbbi-bilimsel raporlar
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Death certificate

• A medical doctor can issue the death certificate.

The Parts of Medical Reports

• The Institution
• Date and number
• Subject
• Identification of the patient
• The Forensic Question
• Identification of documents used in preparing the report
• Examination and laboratory findings
• Conclusion

The Common Mistakes in Forensic Reports

• Handwriting
• Insufficient copy
• Avoid from scientific language
• Preparing reports on emotional basis
• Preparing reports without your expertise
• Unnecessary statements
• Unnecessary lab and examinations
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Türk Ceza Kanunu - Madde 86 

(1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama 
yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır.
(2) Kasten yaralama fiilinin kişi  üzerindeki  etkisinin basit  bir  tıbbî  
müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti 
üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
(3) Kasten yaralama suçunun;

a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,
b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
e) Silahla, 
İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Türk Ceza Kanunu - Madde 87

(1) Kasten yaralama fiili, mağdurun;
a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
b) Konuşmasında sürekli zorluğa,
c) Yüzünde sabit ize,
d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, 
verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren 
hallerde beş yıldan az olamaz.

Önemli Kavramlar 1

• Basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif yaralanma
• Başkasının vücuduna acı veren/ sağlığının ya da algılama yeteneğinin 

bozulmasına neden olan yaralanma
• Yaşamını tehlikeye sokacak derecede yaralanma
• Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli 

zayıflaması/yitirilmesi

Önemli Kavramlar 2

• Yüzünde sabit ize - yüzünün sürekli değişikliğine neden olma
• Konuşmada sürekli zorluk / konuşma yeteneğinin kaybı
• Gebe bir kadında, çocuğunun vaktinden önce doğmasına / çocuğun 

düşmesine neden olma
• Kişinin iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa/ bitkisel hayata 

girmesine neden olma
• Çocuk yapma yeteneğinin kaybolması

Önemli Kavramlar 3

• Beden ve ruh bakımından kimlerin kendisini 
savunacağı/savunamayacağı 
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