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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.

Otopsiyi Kim İster?

1. Hastane ya da hekimin istemi
2. Ölenin yakınının isteği
3. Adli otopsiler

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.

Hastane ya da hekimin istemi

• Otopsiler tıp eğitimi ve kalite gelişiminin önemli bir parçası olmasının 
yanı sıra, kişinin ölmeden önceki hastalık sürecini anlamak isteyen 
hekimler için önemli bilgiler sunabilir.

• Ancak hasta yakınlarının onamına ihtiyaç vardır.
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Ölenin yakınının isteği

• Özellikle yenidoğan otopsilerinde önemlidir.
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Bu iki otopsi tipinde 3 karakteristik vardır

a) Patoloji uzmanı tarafından yapılır
b) Onam gerektirir.
c) Tüm organlar incelenir.
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Adli otopsiler

• Bir kişinin ölümünün doğal sebeplere dayanmadığı şüphesi hasıl 
olduğunda ve suç unsuru taşıyan bir durumun dışlanması için 
Cumhuriyet Savcısının istemiyle yapılır. 

• Bir cenazeyi, ölüm belgesi düzenleme amacıyla muayene eden hekim, 
ölüm sebebini belirleyemezse ve/veya şüpheli bulursa durumu 
Cumhuriyet Savcılığına bildirir ve bundan sonra adli ölü muayene ve 
otopsi süreci başlar. 

• CMK’nun 86’ncı maddesine göre adli ölü muayenesi, Cumhuriyet 
savcısının huzurunda ve bir hekim görevlendirilerek yapılır.

MADDE 87 - OTOPSİ

(1) Otopsi, Cumhuriyet savcısının huzurunda biri adli 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.
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(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.
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(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 derhal 
bildirilir.
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Hangi durumlarda otopsi yapılır?

• Cinayet olguları
• İntihar olguları
• Kazaya bağlı ölümler
• Şüpheli doğal görünümlü ölümler

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.

Otopside Dış Muayene

a) Fiziksel Kimlik Özelliklerinin Tespiti
b) Ölüm zamanı tayini
c) Delillerin tespiti
d) Ölüm sebebinin belirlenmesinde ve otopsinin yönlendirilmesinde 
kullanılabilecek ipuçlarının tespiti
e) Görüntülü kayıt
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Feth-i Kabir

• Mezar açma (exhumation)
• İncelenmek üzere cesedin mezarından çıkartılmasıdır.
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• 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 
derhal bildirilir.
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Feth-i Kabir Gerektiren Durumlar 1 

• Öldürülmüş bir kimsenin cesedinin otopsi yapılmadan gömülmüş 
olması 

• Gömülmeden sonra yeni bilgilerin cinayet kuşkusunu ortaya çıkarması
• Adli tabibin ölüm tarzı konusundaki kararının kuşkulu olması 
• Çeşitli olaylarla ilgili tazminat konusunda sorunlar çıkması 
• Öldürülen kişinin cesedinin saldırgan tarafından gizlice gömülmüş 

olması 
• Halk sağlığı ile ilgili olaylar (örneğin bir kimsenin enfeksiyon hastalığı 

yada epidemik bir hastalık sonucunda ölmüş olduğu kuşkusunun 
bulunması) 

Feth-i Kabir Gerektiren Durumlar 2 

• Yanlış tedavi (tıbbi malpraktis) iddiaları 
• Ölenin kimliği konusunda kuşku bulunması (toplu mezarlarda)
• İlk otopsi sonuçlarının tartışmalı olması
• Cesedin mermi gibi çıkartılamamış olan ve delil  teşkil edebilecek bir 

yabancı cisim ile gömülmesi
• Savaş suçunun araştırılması
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