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• El yazısı kullanmak
• Tek nüsha yazmak
• Sadece bir tıp doktorunun anlayacağı şekilde yazmak
• Bilimsel ifadeler yerine duygusal ifadeler yazmak
• Taraflara empati duyarak rapor yazmak
• Uzmanı olmadığı bir konuda rapor vermek
• Hukuki ifadeler kullanmak (Söz konusu yaralanma TCK 86/2’ye girer
gibi)
• Gereksiz konsültasyon istemek, işi sürüncemede bırakmak

Bu sunumda yer alan yazı, fotoğraf ve sair içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve
dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında Fikir ve Sanat Eserlerine ilişkin mevzuat uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Ürünün maddi ve manevi tüm telif hakları
Sadık Toprak’a aittir.

Tıbbi Raporlar
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• İdari raporlar
• Sağlık raporları
• Hastalık raporları
• Adli (adli-tıbbi) raporlar
• Diğer tıbbi-bilimsel raporlar

(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.
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Adli Raporun Kısımları
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• Düzenleyen Kurum
• Rapor tarihi ve protokol numarası
• Konu ve ilgi
• Muayene olanın kimliği
• Adli makamın sorusu
• Rapor hazırlanırken kullanılan belgelerin künyesi
• Muayene ve laboratuvar bulguları
• Sonuç

(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.
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