
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

1.0 AMAÇ 

Hastanemize gelen veya Adli ve Güvenlik kurumlarından resmi evrakla gönderilen kişilerden istenilen biyolojik 

materyallerin usulüne göre alınması ambalajlanması ve transfer işlemlerin yapılması sağlamak. 

 

2.0 KAPSAM 

Hastanemize gelen adli vakalarda alınan biyolojik materyallerin alınması, saklanması ve transferini kapsar. 

 

3.0 KISALTMALAR 

FDH: Fethiye Devlet Hastanesi 

 

4.0 SORUMLULAR  

Hastane adli evrak takibi yapan görevli, Adli olaya müdahale eden DR, Biyolojik materyali alan Laboratuvar 

çalışanları, Materyali Adli kurum adına teslim alan güvenlik görevlisi. 

 

5. 0 TANIMLAR 

 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

Hastane otomasyon sistemine gerekli kayıtlar yapıldıktan sonra Laboratuvarda materyal alınma esnasında 

materyalin ismi alınma zamanı ve kayıt bilgileri olan bir barkod çıkarılarak materyal ve teslim tutanağına 

yapıştırılır. Materyaller Biyolojik materyal taşıma kaplarıyla gelen görevliye soğuk zincir taşıma veya oda 

ısısında gönderme bilgisi verilerek teslim edilir.  

Adli vakalardan, numune alınması gerektiği durumlarda laboratuvar teknisyeni tarafından alınır. 

Nesep tayini için gelenler; 

a- Edtalı tüplere 5 ml kan alınır karıştırılır  

b- iki adet hemogram tüpleri. Soğuk zincir kurallarına uyarak transfer   sağlanır. 

c- Tüp yoksa veya istendiğinde beyaz bez, sargı bezlerine 10-15 damla kan emdirilerek oda ısısında ve güneşsiz 

ortamda kurutularak beyaz kağıda sarılarak zarf içine konur. Oda ısısında transferi sağlanır. 

Ölen bir kişinin kimlik tespiti yapılması isteniyorsa; 

1-  Nesep tayini için yapılan a,b şıkları uygulanır. 

2- Otopsi de alınan doku parçaları steril petri kutularına alınır (alkol ve formaldehit kullanılmaz) Soğuk zincir 

şartlarında transferi sağlanır. 

Embriyo, Fetus gönderilmesi; 

a- Her hangi bir koruyucu madde içine konulmadan bir bütün halinde gönderilir. 

b- Kısa zamanda ve kurye ile. 

c- Soğuk taşıma zincirine uyularak transferi sağlanır. 

Olay mahalinde bulunan kıllar veya kıl istemi halinde; 

a -Kıl örneklerin kökleri korunacak veya köklü kıl alınarak, Ayrı ayrı kâğıtlara sarılacak zarflanacak, 

b- Numuneyi alanın kimlik bilgileri, numunenin bilgileri ve alınış zamanı zarfa yazılacak. Oda ısısında transferi 

sağlanır. 

c- Şüpheli gelenlerden de nesep tayininde yapılan a-b şıklarındaki işlemler için kan örneği alınacak ve soğuk 

zincirle transferi sağlanacak. 

FETH-İ KABİR yapılacaksa; 

a- Çürümüş yumuşak dokulardan (3x3x3 cm boyutundan ) 3-4 adet azı dişi, 2x2 cm kemik parçaları alınır.     

Buzdolabında saklanır. Soğuk zincir taşıma kurallarına uyularak transferi sağlanır. 

b- Koliler mühürlenir, transferi sağlanır. 

Olay mahalinde toplanan lekeler; 
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a- Kan, Sperm, Salya, vs gibi lekeler kurutulur. Kağıda sarılır nemsiz ortamda oda ısısında transferi sağlanır. 

b- Materyalin alınma zamanı, kimden alındığı,  alan teknisyenin kimlik bilgileri kayıt altına alınır. 

Anal ve Vajinal svaplar; 

a- Alınan eküvyonlar steril tüplerine konur. 

b- Materyal bilgileri ve alan teknisyenin kimlik bilgisi kayıt altına alınır. 

c- Soğuk taşıma zincire uyularak transfer edilir. 

Adli tabibce biyolojik materyallerde istenilen mikroskobik ve kültür incemeleri; 

a- Vajinal lavaj ve anal sürüntü incemelerinde Sperm aranması mikroskobik incelemeden sonra materyal 

etiketlenerek 3 ay süre ile derin dondurucuda saklanır. 

b- Adli vakalarda alınan kan örneklerinde gerekli incelemeden sonra etiketlenerek 3 ay süre ile derin 

dondurucuda saklanır. 

b- Adli tıp kurumlarına bu materyaller gönderilmek istendiğinde soğuk taşıma zincirine uyulur. 

 

 

 

ADLİ OLAYLARDA BİYOLOJİK MATERYALLERİN ALINMASI, 

SAKLANMASI VE TRANSFERİ PROSEDÜRÜ 

 

    

Döküman  No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No 

ML.PR.01 Nisan-2015 01 Mart-2020 2/2 

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN YÜRÜRLÜK ONAYI 

 

   


