
 
 
 
 
 
 
 
ADLİ ÖRNEK İŞLEMLERİ 
 
Adli Örnek Test İsteği 
Adli makamlar tarafından hastane başhekimliğine doğrudan resmi yazı ile yapılan test isteği 
veya örnek alımı başvurularında, örnek alım ve nakil işlemleri “Adli Sekreterlik” tarafından 
takip edilir ve örnekler Merkez Laboratuvarında alınır. 
Bu durum dışında adli olgular için Merkez Laboratuvarında örnek alımı ve tetkik girişi 
yapılmaz.  
İdrar toksikoloji parametreleri (uyuşturucu ilaç incelemeleri) ve alkol analizleri her koşulda 
adli örnek gibi işlemlenir.  
Girişleri ilgili poliklinik/kliniklerde yapılıp, etiketlenerek merkez laboratuvarına gönderilen 
örneklerin kabulu Merkez Laboratuvarı Acil Biyokimya Sekreteri (5 numara) tarafından Adli 
Örnek Kabul Formu doldurularak yapılır. 
  
Adli Örnek Kabulü 
Hastanedeki birimlerinden tetkik girişleri yapılmış olarak gönderilen örnekler, laboratuvar 
postaları veya birim personellerinden teslim alınır. 
Hastane dışından gönderilen örnekler, sağlık personeli (doktor, hemşire veya kurum 
tarafından resmi yazıyla görevlendirilmiş personel) veya güvenlik güçlerinden (polis veya 
jandarma) elden teslim alınır.  
Hasta, hasta yakını, asansör, kargo paketi gibi örnek güvenliğini tehdit eden durumlarda adli 
örnekler teslim alınmaz, teslim alınsa da ilgili durum getirene bildirilerek adli örnek olarak 
işlemlenmez.    
Merkez Laboratuvarı web sayfasında “Test Listesi ve Örnek Alma, İletme Koşulları ve Sonuç 
Alma Zamanları” bölümünde belirtilen özelliklere uygun şekilde gönderilen (örnek tipi, 
miktarı, örnek kabı, etiketleme, eklenecek koruyucu madde, ve özellikli paketleme, taşıma 
koşulları) ve kabul edilen her örnek için “Adli Örnek Kabul Formu” 2 nüsha olarak 
doldurulur.  
Form örneği teslim eden ve kabul eden kişiler tarafından imzalanır. 
Formun biri teslime eden kişiye verilir; diğeri laboratuvardaki “Adli Örnekler Klasörü”ne 
konur.  
 
Adli Sonuç Raporlama İşlemleri 
Test analizi sonuçları, kalite kontrol, örnek ve test analiz verileri (reaksiyon eğrisi, kalibrasyon 
eğrisi ve hesaplamalar) ve eğer olanak dahilinde ise hastaya ait klinik veriler incelendikten 
sonra onaylanır.  
Sonuç Merkez Laboratuvarının standart test sonuç raporu formatında ekran veya yazılı çıktı 
şeklinde düzenlenir.  
Sonucu pozitif çıkan adli toksikolojik tarama testlerinde doğrulama yapılamadığı için sonuç 
raporunda “Bu bir tarama testidir, doğrulanmalıdır”; şeklinde açıklama çıkar. 
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Adli örnek test sonuçları, gerekli durumlarda talep gelirse hastanın hekimine veya güvenlik 
güçlerine “Kritik Değer ve Sözlü Sonuç Bildirimi Yönergesi”ne uygun olarak telefonla bildirilir. 
Süreç kayıtları ve test sonuçları laboratuvar bilgi sisteminde saklanır. 
  
Şahit Örnek Saklanması 
Analizi tamamlanan adli örneklerinin adli makamlarca istek durumunda doğrulamasının 
yapılması amacıyla yedeklemesi yapılır.  
Örneğin kalan kısmı eppendorf tüpüne konur. 
Üzerine hasta bilgilerini içeren barkodlu etiket yapıştırılır. 
-40°C’de derin dondurucuda 6 ay süreyle saklanır.  
Süresi tamamlanan örnekler atılır.  
Atılan örneklerin “Adli Örnek Kabul Form”ları Merkez Laboratuvarı Sekreterine teslim edilir. 
 
Adli kurumlardan veya üst yönetimden resmi yazı ile talep gelmedikçe bu şahit örnekler 
laboratuvar dışına çıkartılmaz ve yeniden çalışılmaz 
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