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KONU 
Bu talimat otopside yüksek riskli vaka grubunda olan COVID-19 olası ve kesin 

vakalarda yapılacak ölü muayenesi ve otopside uygulanacak prosedürü içermektedir. 

 

VAKA SEÇİMİ 
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun yayımlamış olduğu rapor doğrultusunda algoritma 

“olası vaka” ve “kesin vaka” tanımları üzerinden yapılacaktır. Güncel tanımlamalara Sağlık 

Bakanlığı’nın web sitesinden (https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/covid19) erişilecektir.  

 

ALGORİTMA 
Ön değerlendirmede (savcılık evrakı, yakınlarının ifadesi vb) Sağlık Bakanlığı Bilim 

Kurulu kriterlerine göre "OLASI VAKA" kriterleri göz önüne alınarak vakanın olası vaka olup 

olmadığı değerlendirilir.  

Ölü bulunan vakalarda, ölüm öncesine dair kişi hakkında hiçbir bilgiye ulaşmak 

mümkün değilse enfeksiyonun dışlanması açısından bu vakalar da olası vaka kabul edilir. 

Olası vaka kriterlerini taşıyan vakalardan Covid-19 için örnek alınır ve sonuç çıkana 

kadar otopsilere başlanmaz. 

İstanbul dışı birimlerde durum İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilerek, otopsi öncesi alınacak 

örneklerin teslim alınması için bir personel otopsi birimine çağrılır.  

Otopsi öncesinde ölenin yakınları ile görüşülerek Ek-1’deki form doldurulur ve arşiv 

kayıtlarına eklenir.  

 

ÖN İNCELEME 
BİYOGÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

Örnek alacak personel kişisel korunma ekipmanı ve kıyafetlerini giyer (Gözlük, Bone, 

Eldiven, Galoş, N95 FFP3 özellikli maske, tek kullanımlık önlük). 

Vaka ceset torbasından çıkarılmadan tercihen negatif basınçlı ayrı bir odaya, negatif 

basınçlı oda bulunmaması durumunda  diğer vakalardan ayrı, sadece örnek alacak 

personelin gireceği ayrı bir odaya (sonradan hava dezenfeksiyonu yapılacağı için) alınır.  

 

VAKA TEYİDİ İÇİN ÖRNEK ALMA 

Vaka ceset torbasından çıkarılmadan 1 (bir) adet bakteriyel, 2 (iki) adet viral 

nazofaringeal sürüntü örneği alınır ve İstanbul Morg İhtisas Dairesi için Postmortem 

Mikrobiyoloji Laboratuvarına, İstanbul dışında ise örnekler İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 

temin edilen kaplara konulup İl Sağlık Müdürlüğü personeline teslim edilir. Sonuçlar birime 

ulaşana kadar ceset üzerinde herhangi bir işlem yapılmaz, +4°C şartlarındaki cenaze 

dolabında bekletilir.  

 

TEST SONUÇLARINA GÖRE UYGULANACAK ALGORİTMA 
COVID-19 PCR POZİTİF VAKALAR 

Vakanın otopsi endikasyonu gözden geçirilir. Otopsi yapılmaksızın defin esastır. 

Otopsinin mutlaka yapılması gereken durumda ise otopsi kesinlikle negatif basınçlı otopsi 

salonlarında yapılmalıdır. 
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ÖLÜ MUAYENESİNDE DEFİN KARARI VERİLEN VAKALAR 

Defin kararı verilen vakalarda ayrıntılı dış muayene ve tüm vücut radyolojik incelemesi 

yapılır. İl Sağlık Müdürlüğüne ve Mezarlıklar Müdürlüğüne bildirilerek vaka defin işlemleri için 

ilgili birimlere devredilir.  

 

OTOPSİ KARARI VERİLEN VAKALAR 

Otopsi yapılması kararı verilen vakalarda COVID-19 OTOPSİ PROTOKOLÜ (Ek-2) 

uygulanır. 

 

COVID-19 PCR NEGATİF VAKALAR 

Vaka, olası vaka tanımlamasına uyuyorsa ancak yapılan PCR incelemesi ile sonuç 

negatif ise minimal invaziv, üst düzey korunaklı bir şekilde insitu otopsi yapılır.  

 

 

OTOPSİ SONRASI DEZENFEKSİYON ve STERİLİZASYON 
Otopsi sırasında personelin giyeceği koruyucu ekipman ve kıyafetler tercihan tek 

kullanımlık olmalıdır. Otopsi gözlüğü/otopsi kalkanı sabit bölümü/tam yüz filtreli otopsi 

maskesinin ve otopsi çizmelerinin tek kullanımlık olmasına gerek yoktur. Otopsi sonrasında 

bu ekipman en az %70’lik etil alkol ya da malzeme üretici firmasının önerdiği şekilde 

dezenfeksiyon solüsyonları ile belirtilen sürelerde temizlenir.  

Dezenfekte edilen ekipman uygun ortamda bırakılarak kurutulur.  

Otopsi yapılan oda terminal hava dezenfeksiyonu talimatına uygun olarak dezenfekte 

edilir. Dezenfeksiyon/havalandırma işlemleri tamamlanıncaya kadar içeri personel girişi 

engellenir.  

Otopside kullanılan cihaz ve aletler, alet dezenfeksiyonu talimatına uygun olarak 

dezenfekte edilir.  

 

TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ 
Otopsinin yapıldığı odanın ayrı bir tıbbi atık kutusu ve torbası olmalıdır. Bu tıbbi atık 

otopsi salonundan çıkarılmadan iç içe en az iki adet tıbbi atık torbasına konulacak şekilde 

talimatlara uygun olarak bağlanır. Otopsi yapılan birimde sterilizasyon ekipmanı var ise tıbbi 

atık sterilize edilir ve genel tıbbi atık konteynerine konulur. Sterilizasyon imkanı yok ise 

bekletilmeden bertaraf edecek birime haber verilerek imha edilmesi sağlanır.  
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EK-1 

2019-nCoV (COVID-19) ŞÜPHELİ VAKALARDA 

OTOPSİ ÖNCESİ BİLGİ ALMA FORMU 

 

KAYIT BİLGİLERİ    

Protokol No : 

Tarih  : 

Adı Soyadı : 

Gönderen Cumhuriyet Savcılığı :  

Üst makam yazı tarih ve sayısı :  

Doğum tarihi : 

Cinsiyeti : 

İkamet adresi : 

 

OLAY BİLGİLERİ    

Olay  : 

Ölüm tarihi : 

 

BİLGİ VERENİN    

Adı Soyadı   : 

Yakınlık derecesi : 

Telefon numarası : 

İkamet adresi  : 

 

OLAY HAKKINDA BİLGİ ALMA  

Vakanın ölmeden önce yaşadığı ev ortamı nasıldı? 

2019-nCoV enfeksiyonu tanısı konuldu ise olası temaslı kişiler var mı?: 

İlk hastalık belirtileri ne zaman başladı? 

Semptom ve belirtiler nelerdi? 

Başvurduğu sağlık kuruluşları (yatarak/ayaktan): 

Konulan tanılar: 

 

ÖLENİN TIBBİ ÖZGEÇMİŞİ   

Bilinen bir hastalığı var mıydı? 

Geçirdiği bir ameliyat var mıydı? 

Sürekli kullandığı ilaç var mıydı? 

Aralıklı olarak (düzensiz) kullandığı ilaçlar var mıydı? 

Alkol alışkanlığı var mıydı? (varsa ne ve ne kadar) 

 Bıraktı ise ne zamandan beri kullanmıyordu.  

Sigara kullanıyor muydu? (kaç paket X yıl) 

 Bıraktı ise ne zamandan beri kullanmıyordu.  

Madde kullanımı var mıydı?  

 Bıraktı ise ne zamandan beri kullanmıyordu. 
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EK-2  

 

2019-nCoV (COVID-19) OTOPSİ PROTOKOLÜ 

 

KONU:  

2019-nCoV (COVID-19) PCR testinde pozitif sonuç alınan vakaların otopsisinde uygulanacak 

protokolün basamaklarını içerir. 

 

TANIMLAR:  

Vaka  : Otopsisi yapılacak olan vaka 

Doktor  : Otopsiden sorumlu Adli Tıp Asistanı ve Adli Tıp Uzmanı 

Tekniker : Otopsiden sorumlu otopsi yardımcısı 

 

UYGULAMA: 

1. ANANMEZ:  

1.1. Savcılık evrakı, sağlık kuruluşu başvurusu var ise tıbbi evrakı, olay yeri inceleme 

evrakı ayrıntılı olarak incelenir.  

1.2. Vakayı “Olası” veya “Kesin” vaka olarak kabul etme kriterleri tekrar değerlendirilir.  

1.3. Ölenin yakınlarıyla/tanıdıklarıyla görüşülerek tıbbi durumu ile ilgili bilgiler alınır.  

1.4. İlk tanı sağlık kuruluşları tarafından konuldu ise doldurulan “2019 yeni coronavirus 

(2019-nCoV) Vaka Bilgi Formu” temin edilerek değerlendirilir.  

1.5. Otopsi endikasyonu değerlendirilerek olayın türüne göre uygun algoritma 

basamakları ve ayırıcı tanı kriterleri değerlendirilir.  

2. AYIRICI TANILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

2.1. Olayın türüne göre ayırıcı tanılar belirlenir.  

2.2. Olay öncesi düzenlenen adli ve tıbbi evrakta olay ile ilgili herhangi bir bilgi yok ise dış 

muayene ve ilk değerlendirmelere göre hareket edilir. 

3. BİYOGÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

3.1. Otopsi, havalandırması diğer birimlerin hava sirkülasyonu ile karışmayan negatif 

basınçlı bir otopsi odasında yapılır. Negatif basınçlı otopsi salonu yok ise cesedin 

İstanbul Morg İhtisas Dairesi gibi negatif basınçlı otopsi salonu olan bir merkeze nakli 

sağlanır.  

3.2. Otopsi yapılırken doktor, tekniker ve Cumhuriyet savcısından başka hiç kimse otopsi 

salonuna giremez. 

3.3. Otopsi yapılmakta iken otopsi salonunun kapısı sıfır tolerans ile kapalı tutulur. 

3.4. Kapısı kapanmayan/bulunmayan, personel sirkülasyonunun fazla olduğu birimlerde 

otopsi yapılmaz. Ayrı bir oda sağlanamıyorsa otopsinin yapılacağı birimdeki diğer 

işlemler durdurulur ve ilgili vakanın sorumlu ekibi dışındaki tüm personel dışarıya 

alınır. 

3.5. Örnek kap ve tüpleri, otopside kullanılacak tüm sarf malzemeleri önceden yedekleri 

ile birlikte otopsi odasında hazır edilir. Tüm örnek kap ve tüplerine standart etiketin 

yanında “2019-nCoV (+)” ibaresi konulur.  

3.6. Vaka otopsi yapılmak üzere masaya alınıncaya kadar ya da otopsi odasına 

alınıncaya kadar ceset torbası içerisinde muhafaza edilir. Otopsi öncesi tarama 

tetkikleri için örnek alma amacı dışında hiçbir suretle ceset torbası açılmaz. 
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3.7. Otopsi odasında bulunacak tüm personel  

3.7.1. Tek kullanımlık, vücudun ön bölgesini tamamen kaplayan, sızdırmaz önlük 

giyer. 

3.7.2. Burnu ve ağzı tam olarak kapatacak şekilde takılmak şartıyla N95 FFP3 

özellikli maske takar. Bu maskeyi odaya ilk olarak girişinde takar ve otopsi 

sonuna kadar hiçbir suretle çıkarmaz, 

3.7.3. Göze sıçramaları önlemek amacıyla otopsi gözlüğü/otopsi yüz kalkanı/filtreli 

otopsi maskesi takar,  

3.7.4. Tek kullanımlık, sızdırmaz bone takar, 

3.7.5. Otopsi çizmeleri giyer. Çizme temin edilemeyen durumlarda galoş kullanılacak 

ise  ayakkabının tamamını kaplayacak şekilde en az iki kat galoş giyer. 

3.7.6. Otopside kirli yaralanmaları önlemek amacıyla tercihen kesilmeye dirençli 

eldiven giyilir. Temin edilemiyor ise birkaç kat eldiven ile direnç arttırılır.  

3.7.7. Otopside kesici ve batıcı aletleri tek bir kişi kullanır. Birden fazla kişi bu aletleri 

aynı anda kullanıyor ise birbirlerini yaralama riski nedeniyle aynı vücut 

bölgesinde çalışmaları kesinlikle yasaktır.  

3.8. Otopsi sırasında basınçlı, tazyikli su akışını sağlayan su tabancaları kullanılmaz.  

3.9. Otopsi masası dışında odanın herhangi başka bir yerine biyolojik doku/sıvı 

bulaştırılmaması için üst düzey gayret gösterilir.  

4. OTOPSİ ÖNCESİ ALINACAK ÖRNEKLER 

4.1. Vakanın, olayın türüne göre toksikolojik inceleme amaçlı standart örnekler (kan ve 

göz içi sıvısı) boşluklar açılmadan önce alınır ve uygun tüp ve kaplara konulur.  

4.2. Yüzey antisepsi kuralları uygulanarak postmortem mikrobiyolojik incelemeler için 

beyin omurilik sıvısı örneği alınır. 

5. VÜCUT BOŞLUKLARININ AÇILMASI, İNCELEME ve ÖRNEKLERİN ALINMASI 

5.1. Otopside kafatası boşluğunun açılması işlemi dışında titreşimli kemik kesme 

aletlerinin kullanılması kesinlikle yasaktır.  

5.2. Otopsi öncesi alınamadı ise kafatası boşluğu açılır açılmaz lateral ventrikülden iğne 

aspirasyonu ile beyin omurilik sıvısı örneği alınır ve kültür şişelerine konulur.  

5.3. Göğüs boşluğu açılırken titreşimli kemik kesme cihazlarının kullanılması yasaktır. 

Kostalar kostatom ile kesilerek sternal kapak kaldırılır.  

5.4. Akciğerler minimum manipülasyon ve minimal invaziv yöntemle incelenir. 

5.5. Otopside “IN SITU (Rokitansky)-minimal invaziv” teknik tercih edilir. 

5.6. Göğüs boşluğu açılır açılmaz inspeksiyonun ardından postmortem mikrobiyolojik 

incelemeler için standart örnekleme (kalp kanı -kültür-, kalp kanı –seroloji-, akciğer 

ve dalak doku örnekleri, trakeal sürüntü örnekleri –bakteriyel ve viral-, bebek ve 

çocuklarda ayrıca gaita) yapılır. 

5.7. Otopsi incelemesi olayın türüne göre yapılır.  

5.8. Toksikolojik inceleme için Safra, Mide içeriği, karaciğer ve böbrek örnekleri alınır.  

5.9. Histopatolojik inceleme için olayın türü de göz önünde bulundurularak minimum 

beyin, beyincik, beyin sapı, kalp, akciğer, karaciğer, böbrek ve dalak örnekleri alınır.  

6. VÜCUT BOŞLUKLARININ KAPATILMASI ve CESEDİN NAKLİ 

6.1. İncelemenin ardından vücut boşlukları içerisinde herhangi bir sıvı birikimi olmaksızın, 

organlar dışarı alındı ise tüm vücut boşluklarının iç duvarları batın kompres, emici 
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özelliği olan kumaş ya da havluyla kaplanarak organlar vücut boşluklarına geri 

konulur.  

6.2. Otopsi insizyonları sık aralıklarla dikilerek kapatılır.  

6.3. Kapatılan ceset basınçlı olmayan bir sıvı ile ve yüzey dezenfektanı kullanılarak 

temizlenir ve kurutulduktan sonra ceset torbasına konulur.  

6.4. Ceset torbasının dış yüzeyinin otopsi ortamından kontamine olmaması için özellikle 

dikkat edilir. 

6.5. Otopsi odasında zemin ve masa temizliği yapılır. Otopsi odasından çıkarmadan önce 

otopsi sedyesinin tekerlekleri yüzey dezenfektanı ile temizlenir.  

6.6. Otopsi odasında bulunan personelin çizmeleri yüzey dezenfektanı ile temizlenir.  

6.7. Cesedin üzerinde bulunduğu sedye otopsi odasının dışındaki bir personel tarafından 

dışarı alınır.  

6.8. Otopsi odasından çıkışta ayrı bir ceset torbasına daha konulur. Ceset torbasının 

üzerine “2019-nCoV (+) – CORONAVİRUS (+)” ibaresi iliştirilir. Ceset defin işlemleri 

tamamlanıncaya kadar soğutmalı ceset saklama dolabına ya da soğuk odaya alınır.  

6.9. Otopsi sırasında giyilmiş olan koruyucu kıyafetler çıkarılarak otopsinin yapıldığı 

odada bulunan tıbbi atık torbasına koyulur. Maske, otopsi odasını terk edene kadar 

çıkarılmaz. 

6.10. Tekniker tüm zeminleri ve otopsi masasını yüzey dezenfektanı ile yıkar. Bu sırada  

basınçlı/tazyikli su akışını sağlayan su tabancaları kullanılmaz. 

6.11. Yüzey ve masa temizliğinin ardından tekniker otopsi sırasında giymiş olduğu 

önlüğü çıkararak tıbbi atık torbasına koyar. Otopsi çizmelerini yüzey dezenfektanı ile 

temizler. 

6.12. Tıbbi atıklar “2019-nCoV (COVID-19)” Otopsi Yönetimi Talimatı doğrultusunda ele 

alınır.   

6.13. Terminal hava dezenfeksiyonu işlemine başlanır. Bu sırada otopsi odasının 

havalandırma ile ilişkisi kesilir ve terminal hava dezenfeksiyonu süresince girilmemek 

üzere otopsi odası terk edilir.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


