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Adli Tıp Laboratuvarı ülke genelinde ve dünya çapında güvenlik
teşkilatlarına, yargı mensuplarına, savcılıklara, savunma tarafına ayrıca özel
kişi ve kuruluşlara gerek medeni hukuk gerekse ceza hukuku olgularında
bilirkişi hizmeti vermektedir. 
 
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi “adli bilimlerin” öneminin farkındalığı
içerisinde, kuruluşu ile birlikte 2010 yılında “Cinsel Suçlar Merkezi’ni’’
faaliyete geçirmiştir. Bugün, çok daha geniş bir yelpazede ve özellikle DNA
çalışmalarını kapsayacak şekilde geliştirilmiş olan laboratuvar,
akademisyenler ve uzman bilim adamlarından oluşmaktadır. En ileri
teknolojiyi kullanan bir "biyolojik delil inceleme laboratuvarı" konumundaki
oluşum, her tür biyolojik örnekten DNA incelemeleri gerçekleştirebilecek, her
tür örneği delillendirecek, ilgililere hızlı ve kesin bilirkişilik hizmeti verecek
niteliktedir.  
 
Bu tür hizmetin en üst düzey güvenirlik ve verim içerisinde yapılması
gerektiği açıktır. Uluslararası Kalite Güvencesi normlarına uygun olarak,
kuruluşun net veri dokümantasyonu ve delil teslim zincirine tam uyum
içerisinde çalışması sağlanabilmektedir. İşte bu nedenle, aşamaların takibi,
analizler ve sonuçların değerlendirilmesi için kayıt altına alma, delil teslim
zinciri dokümantasyonu, sıkı kalite kontrol koşulları ve veri yönetimi
yapılandırılmasına son derece büyük önem verilmektedir.   
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HİZMETLERİMİZ

Adli idantifikasyon (kimliklendirme), biyolojik delilden kaynaklanan genetik
materyalin tespiti, izolasyonu ve analizi ile gerçekleştirilir. Bunun sonucunda
aşağıdaki sorular ve ilgili olgular yanıtlandırılabilmektedir. 
 
• Babalık ve diğer aile ilişkileri incelenebilmektedir.  
• Olay yerinde bulunan delil ile uyuşan DNA’yı taşıyan olası şüpheliler
kimliklendirilebilmektedir . 
• Olay yerindeki delil ile yanlışlıkla bağlantı kurulan insanlar
dışlanabilmektedir.  
• Yanlışlıkla suçlanan insanların,suçsuz oldukları kanıtlanabilmektedir.  
• Suç ve doğal afet mağdurları kimliklendirilebilmektedir.  
• Trafik kazalarında sürücü tespit edilebilmektedir.  
• Nesli tükenmekte ve korunmakta olan türler belirlenebilmektedir. 
• Olay yerinde bulunabilecek ve olgu aydınlatmada yardımcı olabilecek
mikroorganizmalar DNA düzeyinde kimliklendirebilmektedir. 
• Havayı, suyu, toprağı kirleten, gıdaları bozan bakteri ve diğer organizmalar
kimliklendirilebilmektedir.  
 
 
 

KİMLİKLENDİRME (DNA) ÇALIŞMALARI



KRİMİNOLOJİ

Kriminoloji suçlu davranışın çıkış noktasını, nedenini, boyutunu, yönetilmesini,
kontrolünü sonuçlarını ve önlenmesini kişisel ve toplumsal boyutta inceler.  
 
Bu temelde Laboratuvarımız aşağıda gösterilen alanlarda bilimsel etkinlik,
araştırma, danışmanlık hizmeti ve hizmet içi eğitim vermektedir. 
 
Konu ile İligli Etkinlik Alanlarımız : 
 
• Yasa dışı veya sapkın davranışlarla ilgili araştırmalar yapmak 
• Suça karşı toplumsal tepkiyi incelemek 
• Toplumsal denetleme stratejileri önermek 
• Var olan suç karşıtı politikaları değerlendirmek 
• Suç, suçlu ve mağdurlarla ilgili araştırma, danışmalık ve bilirkişilik hizmeti
sunmak  



VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI 

İŞLENEN SUÇLAR

Cinsel şiddet yüzyıllarca toplumları etkileyen, çok zor dile gelen, önlenmesi için
hukuki altyapı gerektiren bir gerçektir. Bu gerçeğe sıfır tolerans tüm devlet
organları,  insan hakları organizasyonları ve sivil toplum kuruluşlarının sloganı
olmalıdır. Laboratuvar cinsel şiddet ile ilgilenen tüm paydaşların katılımı ile
gerçekleşebilecek, uzun vadeli holistik ve iyi koordine edilmiş bir yaklaşım
oluşturmak için konunun sağlık, eğitim, ekonomik, adli, psikososyal ve güvenlik
boyutlarını ele almakta ve aşağıdaki alanlarda etkin olmaktadır. 
 
Konu ile İlgili Etkinlik Alanlarımız : 
 
• Cinsel suç mağduru kişilerden (kadın, erkek, çocuk) olay sonrası standart bir
şekilde delil toplamak, söz konusu delilleri incelemek, konu ile ilgili rapor yazmak. 
• Mağdurun psikolojik desteğini uzmanlar aracılığı ile vermek. 
• Mağdurun gerek varsa medikal tedavisini gerçekleştirmek gerekli tahlillerin
yapılması için kan almak. 
• Cinsel suç mağduru kişilerden (kadın, erkek, çocuk) olay sonrası standart bir
şekilde delil toplamak, gerekli tahlillerin yapılması için kan almak, söz konusu
delilleri incelemek, konu ile ilgili rapor yazmak, mağdurun psikolojik desteğinin
uzmanlar aracılığı ile vermek, mağdurun gerek varsa medikal tedavisini
gerçekleştirmek. 
• Cinsel suçlar konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla
iletişim ağı oluşturmak. 
• Cinsel suçlarla ilgili bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak,
ihtiyaç ve talepleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak,
bilirkişilik yapmak, danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak.  
 



KRİMİNALİSTİK

Kriminalistik, fiziksel delilleri fen bilimleri uygulamalarıyla tanımlayan,
kimliklendiren, olasılık derecesiyle kişileştiren ve yorumlayan bir bilim dalıdır.   
Kriminalist, fiziksel delili analiz eder, kimliklendirir, karşılaştırır ve yorumlar.
Laboratuvarımızda şüpheli, mağdur ve olay yeri ile bağlantı kurulabilecek her
delil idantifiye edilir.  
 
Konu ile İlgili Etkinlik Alanlarımız : 
 
• Delillerle ilgili bilirkişilik uygulamaları, 
• Olay yeri incelemesi, 
• Delil kontrolü, 
• Şüpheli belgeler, 
• Olgu dosyalarının bilirkişi değerlendirmesi, 
• Eser deliller,  
• Fotoğraf & Görüntü incelemeleri 



ADLİ TOKSİKOLOJİ

Adli toksikoloji, ölüm nedenini, madde kullanımını ve etkilerini
adli tıp yönünden inceleyen bilim alanıdır. Verilen ilaçlar veya
kullanılan maddeler ve/veya alkolün, kişinin zehirlenmesine
veya ölümüne yol açıp açmadığı sorusuna yanıt verebilir.
Laboratuvarımızda  yukarıda sözü edilen amaç doğrultusunda
aşağıda adı geçen tüm çalışmalar uygulanır.  
 
Konu ile İlgili Etkinlik Alanlarımız : 
 
• Post-Mortem adli toksikoloji 
• Madde testi 
• Klinik adli toksikoloji 
• İşyerinde madde kullanımı testi 
 



ADLİ ANTROPOLOJİ

Fiziksel antropolojik ve osteolojik tekniklerin kriminal olgulara
uygulanması, adli antropolojinin temelini oluşturur. Genellikle bu
tip olgular, dekompozisyonun  ileri aşamalarında olan insan
kalıntılarının karakterizasyonu veya idantifikasyonu ya da ölüme
sebebiyet veren olayların rekontrüksiyonunu içerir.  
 
Antopolojik verilerin kimliklendirilmesi, uzmanlık alanımızdır. 
 
Konu ile İlgili Etkinlik Alanlarımız : 
 
• İskeletin kimliklendirilmesi,  
• Doğal afetlerde insanların kimliklendirilmesi, 
• Terör olaylarında insanların kimliklendirilmesi, 
• Ulaşım kazalarında insanların kimliklendirilmesi,  
• Adli amaçlı yüz görüntülemesi,  
• Kayıp kişilerin kimliklendirilmesi (idantifikasyon) 



ADLİ PSİKOLOJİ

Psikoloji ile ceza hukuku sisteminin kesişme noktası Adli Psikoloji olarak
tanımlanmaktadır. Adli psikologlar ve adli psikiyatristler ceza hukuku ve
kamu hukuku olguları ile aile hukuku gibi diğer alanlarda birlikte çalışırlar.
Duruşmaya çıkmak ve tanıklık etmek, yasal temsilcilik hakkından feragat
etmek veya hükmün infaz edilmesi için yeterlilik ile ruhsal bozukluklar veya
zihinsel özürler nedeni ile azaltılmış sorumluluk veya suçsuzluk ile ilgili olarak
ruhsal bozuklukların değerlendirilmesi adli psikolojinin odak noktasındadır.
Suça itilen gençler, çocuğun velayeti, ebeveyn uygunluğu, aile içi istismar,
evlat edinme ve çocuğun vesayet altında bakımı gibi aile hukuku konuları
ilgilendiğimiz konunun temel alanlarıdır. 
 
 
Konu ile İlgli Etkinlik Alanlarımız : 
 
• Temaruz 
• Yeterlilik değerlendirmeleri 
• Akıl sağlığı değerlendirmesi 
• Ceza indirimi 
• Yeniden suç işleme riski veya tehlikesi 
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